ARVOISA SATAKUNNAN METSÄNOMISTAJAT RY:N JÄSEN
Satakunnan Metsänomistajien vuosikokous pide!in maaliskuun lopulla Länsi-Suomen
Osuuspankin Hakkiluodon hienoissa kokous'loissa. Kokoukseen osallistui parikymmentä
yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vali!in seuraavaksi kolmivuo'skaudeksi
Rauno Numminen. Hallituksessa vali!in jatkamaan Eeva Solala ja Harri Kes'. Muut hallituksen
jäsenet ovat Hannu Kuusisto, Ma! Nyman, Erkki Teikari ja Jani Leh'nen.
Satakunnan Metsänomistajilla on runsaas' erilaisia tapahtumia kuluvan vuoden aikana.
Ohessa alkuvuoden tapahtumia:
7.5.2019 kello 17.00-20.00
Aihe

: Webinaari, jonka aiheina ovat ” Päämäärä'etoinen metsätalous ”, puumarkkinat
ja metsäomaisuutesi hoitopalvelut sekä metsän arvon määritys, metsärahojen
sijoi6aminen ja metsän vakuu6aminen

Paikka

: Länsi-Suomen Osuuspankin neuvo6elu'lat Hakkiluodossa os. Hakkiluodon'e 10,
Pori

Esiintyjät

: Puuntuotannon asiantun'ja Arto Kois'nen, Tapio Oy
Metsäasiantun'ja, jäsenpalvelut Per! Myllymäki; MetsäGroup
Asiakkuusjohtaja Hannu Kuusisto, Länsi-Suomen Osuuspankki

Iltapalaa tarjolla ja kahvilla aloitellaan !
Ilmoi6autuminen 30.4.2019 mennessä soi6amalla numeroon 0500-328333 tai sähköpos'lla
raunonumminen@hotmail.com
25-28.4.2019
Aihe

: Metsäretki Saarenmaalle

Katso ohjelma Etämetsänomistaja- lehdestä ja ilmoi6audu. Muutama paikka vapaana !
18.5.2019
Aihe

: Etämetsänomistajien SM-metsätaitoilut Evon metsäoppilaitoksella

Kysy lisää allekirjoi6aneelta. Voit voi6aa Suomen mestaruuden. Hyvät palkinnot !
Syksyllä tullaan järjestämään seuraavat tapahtumat:

x metsäretki Satakunnan Metsänomistajat ry:n jäsenen metsään

x metsäilta Suomalaisella Klubilla, aiheina muun muassa sähköinen puukauppa ja
x
x
x

metsäkiinteistökauppa sekä kaupan rahoitusmahdollisuudet
metsäretki Länsi-Lappiin Levin maisemiin ruskan aikaan eli 19-22.9.2019 ( voit ennakko
ilmoi6autua jo nyt, kysy lisä'etoja allekirjoi6aneelta ! )
metsäristeily marraskuussa yhdessä Turun Seudun Metsänomistajien kanssa Turusta
Tukholmaan
tea6eri-ilta

Edellä luetelluista tapahtumista tullaan kertomaan lisää seuraavassa jäsenkirjeessä.
Vuoden aikana tullaan pos'6amaan jäsenille neljä Etämetsänomistaja-lehteä, joissa on paljon
ajankohtaista metsäasiaa sekä valtakunnallises' e6ä paikallises'.
Ohessa on esite Metsälehden 'lauksesta jäsenetuhintaan 90 euroa ( normaalihinta 136 euroa ).
Jos haluat 'lata lehden niin maksa jäsenmaksu 30 euroa ja lisäksi Metsälehden 'laushinta 90
euroa yhteensä 120 euroa. Voit 'etys' maksaa myös pelkän jäsenmaksun 30 euroa.
Tutustu myös MetsäGroupin 70 prosen'n ennakkorahoitustarjoukseen, joka koskee ennen
30.4.2019 tehtyjä puukauppoja ! Esite lii6eenä.
Jäsenmaksun maksaminen on nyt tärkeää, sillä Satakunnan Metsänomistajien hallitus on
pää6änyt, e6ä sellaisten jäsenten katsotaan eronneen Satakunnan Metsänomistajat
yhdistyksestä, jotka eivät nyt maksa jäsenmaksuaan. Jäsenmaksun ja Metsälehden maksun
pankkisiirto on kuoressa.
Sekä jäsenmaksu e6ä Metsälehden 'lausmaksu ovat metsäverotuksessa vähennyskelpoisia.

TERVETULOA OPPIMAAN METSÄASIOITA HYVÄSSÄ SEURASSA !

Porissa 2.4.2019

Rauno Numminen, puheenjohtaja
Satakunnan Metsänomistajat ry.
raunonumminen@hotmail.com
0500328333

