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Olemme saaneet kuulla pitkästä aikaa hyviä uutisia metsäteollisuudesta. MetsäGroup tekee suurinvestoinnin 
Äänekoskelle, UPM ja Stora Enso laajentavat ja uudistavat tehtaitaan. Tämä luo uskoa puuntuottajan 
tulevaisuuteen. Nyt kun vielä saisimme lisäkäyttöä järeälle laatupuulle, näyttäisi puunkysynnän tulevaisuus jopa 
hyvältä. Puukauppa on käynyt tasaisen hyvin. Tukin hinta näyttää hienoisesti vahvistuvan. Huonoja uutisia on sen 
sijaan kuultu Kemera lain valmistelusta. EU:n vaatimuksesta kaikkiin työmuotoihin olisi tulossa 
ennakkosuunnitelmapakko. Eikö niukat varat pitäisi kohdentaa töiden tekemiseen, ei lisääntyvään byrokratiaan?
    Uusi metsälainsäädäntö on tullut voimaan antaen vapauksia puuntuottajalle hoitaa omaisuuttaan haluamallaan 
tavalla. Nyt meidän on hyvä paneutua vaihtoehtoisiin metsänkasvatusmenetelmiin, joista saamme tietoa tulevana 
syksynä niin teoriassa kuin maastossakin.
   Tämä jäsenkirje sisältää jäsenmaksulomakkeen lisäksi Arvometsä Oy:n esitteen
sekä tietoa Lammin Säästöpankista, joka on sponsoroinut jäsenkirjeen postituksen, siitä kiitos! 
   Seuraavassa tulevaa ohjelmaa kalenteriin noteerattavaksi:

METSÄN KASVUN PÄIVÄ Lahden satamassa lauantaina 24.5. Päivän aikana paljon mielenkiintoista ohjelmaa. 
Bussikuljetus Hyvinkään linja-autoasemalta klo.8.00, Riihimäeltä vanhalta linja-autoasemalta klo. 8.20. 
Ilmoittautumiset suoraan Metsäkeskukseen Jaakko Puputille 050 372 1245 ja lisätiedot tapahtumasta 
www.metsakeskus.fi

METSÄILTA Riihimäellä Inkilänhovin toimintakeskuksessa(Kalevank.18-20) torstaina 28.8. Klo.18.00. 
Asiantuntijaksi tulee Timo Kujala Arvometsä OY:stä valottaen vaihtoehtoisen metsänkasvatuksen teemoja:
-Tasaikäisen/jatkuvan kasvatuksen kannattavuuden vertailu
-Mihin jatkuvan kasvatuksen parempi tuotto perustuu?
-Miten siirrytään jatkuvaan kasvatukseen erilaisista metsistä ja miten edistetään monimuotoisuutta?
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Kahvitarjoilu.

RAUTA-JA PETROOLI masinistitapahtuma Riihimäen messupuistossa 13-14.9.

RETKEILY tiistaina 30.9.Padasjoen Vesijaolle, jossa tutustutaan jatkuvan kasvatuksen metsikkökoealoihin ja 
tutkimustuloksiin MMT Sauli Valkosen opastuksella. Yhteislähtö Riihimäen vanhalta linja-autoasemalta
klo.11.00. Bussikuljetus Hämeenlinnasta eteenpäin klo.11.45. Retkeily on yhteinen Hämeenlinnan ja Lahden 
yhdistysten kanssa. Nautimme retkieväät maastossa. Ilmoittautumiset Reijo Wihiselle  26.9. mennessä, 
puh.0400219973.

MAAKUNNAN metsäpäivä Hämeenlinnassa 10.10. perinteiseen tapaan.

Loppuvuoden tapahtumista ilmoitamme myöhemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.
Haluamme entistä enemmän hoitaa tiedottamisen sähköpostitse. Ellet ole tähän mennessä saanut sähköpostia 
yhdistykseltämme ja haluat jatkossa olla postituslistalla, niin ilmoitatko s-postiosoitteen sihteerillemme
andreas.johansson@kpmg.fi

Tervetuloa mukaan toimintaan ja aurinkoista kesää toivottaen!

Kalevi Pullinen,puheenjohtaja                                 Andreas Johansson,sihteeri
                                 kalevi.pullinen@kolumbus.fi
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