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Jäsenkirje 2/2021

ARVOISA TURUN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JÄSEN
Koronaviruksen vuoksi Teams-kokoukset ja webinaarit tarjoavat runsaasti ympäri valtakuntaa
koulutus- ja osallistumismahdollisuuksia, joihin yhdistyksemme jäsenetkin ovat osallistuneet ja
lisää on tulossa. Kannattaa seurata myös metsäkeskuksen ja Etämetsänomistajien Liiton sivuja.
Toivottavasti vielä sähköpostittomien jäsentemme joukkokin ilmoittaisi sihteerille ja
allekirjoittaneelle sähköpostinsa – se on avain laajaan tapahtumatarjontaan, joka tulee
sähköisessä muodossa. Omalta osaltamme päädyimme tänä keväänä nykyisessä tilanteessa alla
oleviin tapahtumiin.
14.4. klo 18 yhdistyksen kevätkokous Teams-kokouksena.
Saat viimeistään edellispäivänä linkin, josta voit liittyä kokoukseen. Ellet ole ilmoittanut
sähköpostia, eli saat nyt paperikirjeen, ilmoita allekirjoittaneelle sähköpostiin kokouksessa
käyttämäsi sähköposti. Se voi olla myös esim- lapsesi, lapsenlapsesi tai jonkun muun sähköposti,
jonka avulla ja vaikka jonkun avustuksella liityt kokoukseen. Vinkki Teams-kokoukseen
liittymiseen: yksinkertaisimmin se käy, kun valitset oman tietokoneesi.
Voit antaa myös valtakirjan jollekin tuntemallesi toiselle TSMO:n jäsenelle edustaa Sinua
kokouksessa. (Valtakirja muotoa: Minä XX valtuutan henkilön YY edustamaan itseäni TSMO:n
kevätkokouksessa 14.4.2021, päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys) Ennen kokouksen alkua
käymme läpi mahdollisia kuulumisia
12.5. Tutustuminen Luonnonvarakeskus Luken Arboretum Yltöisiin Kaarinan Piikkiössä
Paikan päälle Toivonlinnantie 518 tullaan omin kulkuneuvoin klo 15:een ja kasvilajeja esittelee
ulkotiloissa tutkimusmestari Pirkko Nykänen. Esittely on jäsenille maksuton. Ilmoittautumiset
viimeistään to 6.5. Leena Martikaiselle puh. 040 764 7663 tai sähköpostiin
leena.martikainen@dnainternet.net
Metsäkeskuksen koulutustarjontaa
Hyödynnä metsän luonnontuotteet -webinaari 15.4.
-Siinä kerrotaan, miten voit hyödyntää metsääsi monitavoitteisesti. Puheenvuoroja on mm.
luonnontuotteiden tarjoamista mahdollisuuksista metsänomistajille, metsän luomusertifioinnista
sekä metsänkäsittelyn ja luonnontuotteiden keruun yhteensovittamisesta.
-Webinaari on maksuton. Ilmoittaudu pikaisesti osoitteessa
https://www.lyyti.in/Hyodynna_metsan_luonnontuotteet_webinaari_3175
Lisätietoja: Lasse Rantala puh. 040 525 3619, lasse.rantala@metsakeskus.fi
Katso myös: www.metsakeskus.fi
Jäsenmaksu

Jos jäsenmaksu on vielä maksamatta, pyydämme maksamaan 25,- € tilille FI36
57100420014656. (Merkitse viestiin selvästi TSMO:n jäsenmaksu 2021 ja kenen jäsenmaksu on
kyseessä!)
Ystävällisesti
Heikki Mäkelä, puheenjohtaja, puh. 040 533 6652, heikki.makela107@gmail.com

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

