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ARVOISA TURUN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JÄSEN 

 Korona-viruksen tartuntauhka on viime keväästä sen verran hellittänyt, että päätimme jatkaa 
kokoontumisia viranomaisten varo-ohjeet ja tartuntatilanne huomioiden. Koska vajaa 40 
jäsentämme ei ole ilmoittanut meille sähköpostiosoitettaan, järjestämme jäsenten 
yhdenvertaisuuden vuoksi alla mainitut tilaisuutemme lähitapahtumina. Suosittelemme ottamaan 
omat suojamaskit mukaan – niitä ei ole paikan päällä jaossa - mutta pyrimme saamaan paikalle 
käsidesiä. Istumme joka toisella tuolilla varmuuden vuoksi ja vältämme lähikontakteja.  

 
Kuukausitapaamiset Kuralankatu 2:ssa Metsäkeskuksen Turun toimistolla jatkuvat keskiviikkoisin 
 
 9.9. klo 18 Metsien hiilinielut. Metsien käytön ilmastovaikutuksia ja miten metsänomistaja voi 

hillitä ilmastonmuutosta. MI Lasse Rantala, Suomen metsäkeskus. Tilaisuus on metsäkeskuksen 
kokoushuonetta väljemmässä kahvitilassa. 

 
 14.10. klo 18 Sähköisen puukauppapaikka Kuution esittely, toimitusjohtaja Aku Mäkelä. 

Etämetsänomistajien Liiton pj. Rauno Numminen kertoo ajankohtaisista Liiton asioista. 
 
 11.11. klo 18 Esitelmän aihe vielä avoinna. Sen jälkeen TSMO:n syyskokous samassa tilassa. 

Keväällä pandemian vuoksi pitämättä jääneen yhdistyksen vuosikokouksen asiat käsitellään 
syyskokouksen yhteydessä.  

 
Metsäaiheinen laivaristeily Satakunnan Metsänomistajat ry:n kanssa 12.-13.11.2020  
 Iltalähtö Vikingin terminaalista Turun satamasta ja paluu seuraavana iltana Turkuun. 

Ilmoittautumiset viimeistään 2.10.2020 os. rauno.numminen@etamol.fi  
 
Metsäkeskuksen koulutustarjontaa 
 (Tilaisuudet ovat maksuttomia. Ne alkavat kahvitarjoilulla klo 17 ja päättyvät klo 20.) 

- 10.9. Piikkiö, Tuorla, Maaseutuopisto Livia, Hyvinvointia metsästä: metsien vaikutus 
hyvinvointiin, metsien luomusertifiointi, luonnontuotteiden keruu, pakurin kasvatus. 
ilmoittautuminen:  https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=10027 
-15.10. Lieto, kunnantalo Ilmastokestävä metsätalous: metsien käytön ilmastovaikutukset, 
miten metsänomistaja voi hillitä ilmastonmuutosta, metsäalan toimijat esittäytyvät, kasvatus- ja 
tuhkalannoitus, lannoitusten toteutus, puumarkkinanäkymät. 
lmoittautuminen:  https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=10005 
- Metsäbiotalous kasvuun -hankkeen hankesivut  https://www.metsakeskus.fi/metsabiotalous-
kasvuun.  
Ilmoittaudu hyvissä ajoin.  

 
Jos jäsenmaksu on jäänyt maksamatta:  
 Vaikka Covid-19 -virus siirsi suunniteltuja tapahtumiamme myöhempään, pyydämme maksamaan 

jäsenmaksun 25,- €, ellet ole sitä vielä maksanut, tilille FI36 57100420014656. (Merkitse viestiin 
selvästi, 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, ETAMOL:in toimintaa ym. kts. myös www.etamol.fi 
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