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ARVOISA TURUN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JÄSEN 

 

Yhdistyksemme 2019 hallituksen kokoonpano ja tehtäjako säilyivät syyskokouksessa 14.11.2018 
ennallaan. Etämetsänomistajien Liiton (Etamol) vuosikokouksessa Seinäjoella 16.3. hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin seuraavaan vuosikokoukseen saakka SatMo:n puheenjohtaja Rauno Numminen, 
hallitukseen vaihtui TaSeMo:n pj Matti Ilveskoski ja hänen varajäsenekseen Heikki Mäkelä TSMO:sta. 
Toiminnanjohtajasta luovuttiin. Liitosta tarkemmmin www.etamol.fi. 

 
Kuukausikokoontumiset, kokoukset ja retket kevätkaudella 2019: 
 -10.4. Kuralankatu 2:ssa Turussa klo 18: Metsien inventoinnin tapa ja tulokset, professori emer. Kari 
 Mielikäinen. Kevätkokous esitelmän jälkeen,  esillä sääntömääräiset asiat 
 -8.- 9.5. Retki Metsä Goupin Äänekosken biosellutehtaalle. Lähtö 8.5. klo 9.00 metsätalon pihasta 
 Turusta Kuralankatu 2:sta ja paluu samaan paikkaan 9.5. n. klo 19. Sitovat ilmoittautumiset: viimeistään ke 
 3.4. vpj. Tapani Jääojalle puh. 050 303 9829, sähköposti: tapani.jaaoja@gmail.com (Viestiin selkeästi etu- 
 ja sukunimi). Hinta: jäseniltä ja heidän perheenjäseniltään 160 €/2 hh, 200 €/1 hh, ulkopuolisilta 20 € 
 kalliimpi. Hinta sisältää ohjelmassa (kts. jäsenkirje 1/2019) mainitut asiat. Maksu maksetaan 30.4. 
 mennessä yhdistyksen tilille FI36 57100420014656. Viestiin etu- ja sukunimi, onko jäsen vai perheenjäsen 
 ja retken nimi. 
 
METSÄLIITON EDUSTAJISTON VAALI 1.2.-30.6.2019  
 - Turun vaalipiirissä on ehdokkaana jäsenemme Matti Wendelin, yrittäjä, hallintot.maisteri, HHJ, Kaarina. 
 
ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITTO  
 -Ilmastoviisas metsien käsittely -webinaari 9.4, Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
 talousmetsissä -seminaari Helsinki, Tieteiden talo klo 13-15.45, matka Saarenmaalle 25.-28.4, 
 SM-metsätaitokisat 18.5. Evolla ym. Katso Liiton tiedote ja tilaa se, ellet sitä vielä saa. (Tiedote tulee 
 sähköpostinsa ilmoittaneille. On luettavissa myös Liiton sivulla) 
 
JÄSENMAKSUT: Osa jäsenistä ei ole vielä maksanut jäsenmaksua. 
 -110,- €, jos tilaat samalla Metsälehden jäsenhintaan (lehti normaalisti 152,- €, tilaus alkaa 
 23.5. vuodeksi eteenpäin), 20,- €, jos maksat vain yhdistyksen jäsenmaksun. Maksuohje 1/2019 
 paperikirjeessä. Voit maksaa  myös suoraan tilille FI36 57100420014656. (Maksajan nimi selvästi viestiin) 
 
POIMINTOJA METSÄKESKUKSEN TAPAHTUMAKALENTERISTA: 
 -9.4. Älykäs metsänhoito -seminaari, Loimaa, maataloumuseo Sarka klo 8.30-15.30 

-27.4. Raivaussahakurssi. Koko päivän kurssilla teoriaa ja käytäntöä, Paimio, ammattiopisto Livia. 
-18.5. Naisten metsäpäivä, Turku, kokoushotelli Linnasmäki klo 8.30.-16 
Tilaisuuden järjestää yhteistyössä Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke ja Ammattiopisto Livia. Lisää 
tapahtumia verkosta osoitteesta www.metsakeskus.fi/tapahtumat  
 

METSÄLEHDEN TILAUSMAHDOLLISUUS JÄSENETUHINTAAN 
-Voit maksaa oheisella jäsenmaksulomakkeella valinnaisesti joko pelkän jäsenmaksu (20 €) tai samalla 
Metsälehden vuosikerran alennettuun 90 €:n hintaan. Oheisesta liitteestä selviää asia tarkemmin. 

 
 Ystävällisesti! 
  
  Heikki Mäkelä, puheenjohtaja,  
 heikki.makela107@gmail.com,  
 puh. 040 533 6652 

 

Jäsenasiat ja yhteystietojen muutokset: siht. Jaakko Laine, puh. 040 544 2482, jaakko.laine@luukku.com 
Jäsenmaksut ja talous: rah. Mikko Vahvaselkä, puh. 050 583 0328, mikkovahvaselka38@gmail.com 
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