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ARVOISA TURUN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JÄSEN 

Koronavirus koettelee yhdistystoimintaa edelleen kovalla otteellaan rajoittaen 
lähikokoontumisiamme, jotka ovat ensisijaisia TSMO:llekin. Toivottavasti Suomen 
Metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, puun ostajien ym. toimijoiden laajentuneesta 
etätarjonnasta on korviketta tässä tilanteessa, jossa varmaa päivää rajoitusten päättymiseen ei 
ole vielä ole vahvistettu. Yhdistyksen hallitus toimii sen mukaisesti. 

Hallitus järjestäytyi 26.1. 
 Hallituksen 2021 kokoonpano on lisäkseni seuraava: Tapani Jääoja (vpj), Jaakko Laine  (siht.) 

Reidar Grénman, Marjut Lainio ja Leena Martikainen. Varajäseninä ovat Hannu Isolauri, Mikko 
Urpo ja uutena kaarinalainen Matti Vendelin. Hallituksen valitsemana rahastonhoitajana jatkaa 
Mikko Vahvaselkä. 

Yhdistyksen toimintaa kevätkaudella 2021  
-Ti 9.2. klo 18 alkaen Veroilta etänä Teamsin avulla. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin 
koulutusta edeltävänä päivänä. Ilmoita sähköpostisi allekirjoittaneelle viimeistään 7.2, jos se ei ole 
tiedossamme (kuulut paperikirjeen vastaanottajiin).   
-10.3. Kuukausiesitelmä peruuntuu koronan vuoksi 
-14.4. klo 18 Turun metsäkeskuksen tiloissa Kuralankatu 2:ssa viime maaliskuusta peruuntunut 

kuukausiesitelmä laserkeilauksesta ja kevätkokous sen jälkeen, mikäli Korona-rajoitteet sen 
sallivat. Elleivät salli, kevätkokous yhdistetään syyskokoukseen 2020 malliin ja esitelmä 
peruuntuu. Asiasta ja kevään toiminnasta tulee maaliskuun lopussa vielä jäsenkirje.  

-12.5. Tutustutaan kansainväliseen Puulajisto Arboretum Yltöisiin Piikkiössä ulkotiloissa. 
Paikan päälle tullaan omin kulkuneuvoin klo 14:ään. 

Etämetsänomistajien Liitto ry: 
 Liitto järjestää vuonna 2021 webinaareja yhteistyökumppaneiden kanssa. Metsägoupin kanssa 

toteutettavista saa tietoja MG:n metsäverkosta.  
Metsäkeskuksen koulutustarjontaa 

-Ilmastokestävä metsätalous, Lieto, 18.3.2021. Tilaisuus on maksuton. 
Linkki: https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=10530 Linkin takaa löytyy myös lisätietoa. 
- Hyödynnä metsän luonnontuotteet 15.4.2020 klo 8:30-15 Kaarinan Piikkiössä Kehityksen 
kerhotalolla, Lystiläntie 21. Ilmoittaudu viimeistään 12.4. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton 
kahvineen - omakustanteinen lounas. Alan asiantuntijat esittäytyvät ja jakavat yleisölle uusinta 
tietoa. Tarkemmin: projektipäällikkö Lasse Rantala, Metsäbiotalous kasvuun -hanke, puh. 040 
525 3619, lasse.rantala@metsakeskus.fi, www.metsakeskus.fi 

Joutomaiden metsitystuki 
 Olethan huomannut, että joutomaiden metsitykseen on nyt saatavissa tukea ja tuen haku on 

käynnissä. 
Jäsenmaksu 
 Pyydämme maksamaan jäsenmaksun 25,- € tilille FI36 

57100420014656. (Merkitse viestiin selvästi TSMO:n jäsenmaksu 
2021 ja kenen jäsenmaksu on kyseessä!) 

 -Uudet jäsenet maksavat lisäksi liittymismaksun 20,- €. 
  
 Ystävällisesti  
 

 Heikki Mäkelä, puheenjohtaja, puh. 040 533 6652 
 
 
 

Jäsenasiat ja yhteystietojen muutokset: siht. Jaakko Laine, puh. 040 544 2482, jaakko.laine@luukku.com 
Jäsenmaksut ja talous: rah. hoit. Mikko Vahvaselkä, puh. 050 583 0328, mikkovahvaselka38@gmail.com 
Lisätietoja: jäsenkirjeitä, EMOL:in toimintaa ym. kts. myös www.etamol.fi 

https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=10530
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