Turun Seudun Metsänomistajat ry

Jäsenkirje 4/2019

ARVOISA TURUN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JÄSEN
Maassa hallitus vaihtui mutta puun myyjät voivat kuitenkin olla tyytyväisiä: Hallitusohjelmasta
neuvotelleelta kansanedustaja Esko Kivirannalta tuli jo 3.6. viesti, että viran puolesta varsinaisesta
metsätalouden pääomatulosta tehtävä metsäverotuksen yrittäjävähennys 5 % säilyy edelleen.

Syksyn 2019 toimintaa
11.9. Retki Westaksen sahalle Koski Tl:ään, korvaa syyskuun kokoontumisen metsätalolla
14 Lähtö Kuralankatu 2, Turku (metsätalon yläpiha, paikoitus maksullinen!)
15-17 Westaksen sahalla Koskella: tuotantopäällikkö Sakari Virtanen isännöi.
18 Turussa Kuralankatu 2:ssa
Ilmoittautumiset 8.9. mennessä Tapani Jääojalle puh. 050 303 9829 tai tapani.jaaoja@gmail.com. Matkan
hinta 20 € kerätään bussissa - varaa tasaraha. Saat tositteen, jonka voi liittää metsäverotositteisiin.
9.10. klo 18.00 juhlakokoontuminen yhdistyksen 30-vuotisen toiminnan kunniaksi
-Liedon Vanhalinna, päälinnan juhlasali (Vanha Härkätie 111, Lieto)
-Juhlaesitelmä MMT Tapani Tasanen, musiikkia, muuta ohjelmaa
-Monipuolinen salaattimenu, kahvi/tee (Erikoisruokavaliot ilmoitetaan suoraan puh. 0500 520902 lokakuun
alkuun mennessä.)
-Maksuton TSMO:n jäsenille, ohjelmassa mukana oleville ja tilaisuuden kutsuvieraille. Mukana tuleville eijäsenille (puolisot, seuralaiset jne.) 35,- €, joka maksetaan 1.10. mennessä yhdistyksen tilille
FI36 57100420014656. Viestiin ”TSMO:n juhlakokoontuminen” ja maksettavien nimet.
-Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 1.10. Leena Martikaiselle puh. 040 764 7663 tai
leena.martikainen@dnainternet.net (nimi, puhelinnumero sekä tieto, onko yhdistyksen jäsen)
29.10. klo 17-21 valtakunnallinen Metsänkäsittelyn vaihtoehdot -webinaari, Lo-Su Metsäkeskus, Kuralankatu 2. Maksuton.
-Alkuun metsäkeskuksen puheenvuoro (Hanna Kovala), verkkoluento otsikkoaiheesta (Arto Koistinen,
Tapio), lopuksi Metsäliiton puheenvuoro.
-Ennakkoilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan myöhemmin.
6.-7.11. Metsäristeily Turku (iltalähtö) – Tukholma Satakunnan metsänomistajien kanssa. 80 € yhden hengen huone,
100 € kahden hengen Turusta mukaan tuleville
-Ilmoittautumiset viimeistään 30.9. raunonumminen@hotmail.com, puh. 0500 328333
13.11. klo 18.00 Turun Seudun Osuuspankin esitelmätilaisuus + TSMO:n syyskokous esitelmän päätteeksi TOP
Brahenkadun kokoustiloissa (2. krs)
Jäsenmaksu: 20,- €, jos on vielä maksamatta, myös suoraan tilille FI36 57100420014656. (Maksajan nimi selvästi
viestiin) Uusilta jäseniltä lisäksi liittymismaksu 20 € (ja sihteerillemme jäsenlomake, joka löytyy
yhdistyksemme kohdasta sivulta www.etamol.fi).

Poimintoja metsäkeskuksen tapahtumakalenterista:
3.10. klo 17-20 Miten metsänomistaja voi hillitä ilmastonmuutosta?
-Ilmastoviisas metsien käyttö -tilaisuus, Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, Turku
-Maksuton, kahvitarjoilu, lisätietoja ja ilmoittautuminen www.metsakeskus.fi/tapahtumat
Antoisaa alkavaa syksyä toivottaen
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
Lisätietoja ja jäsenkirjeitä myös: www.etamol.fi

