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ARVOISA TURUN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JÄSEN

Toiminta jatkuu lähiesitelmillä ja retkillä syys ja kevätkaudella seuraavasti – toki tarkennuksia tulee 
matkan varrella. 

-To 10.11. klo 18 MH Markku Sievänen, Metsäkeskus: Metsän varhaishoidon päivitetyt 
ohjeet ja tulossa oleva METKA. Nyt on siis tarjolla perustietojen päivitystä, jota on
toivottu, ja tietoa tulevista metsän tukimuodoista. Turun metsäkeskus, 
Kuralankatu 2.
Syyskokous esitelmän jälkeen

-30.11.-1.12. Metsäristeily Satakunnan metsänomistajien kanssa, Turku-
Tukholma, iltalähtö Viking Line. Ilmoittautumiset Rauno Nummiselle 
raunonumminen@hotmail.com, puh. 040 823 5880 lokakuun loppuun.

-Ke 11.1. klo 18 Raivaus- ja moottorisaha pura ja kokoa. Mitä metsänomistajan tulee tietää
sahojen huollosta ja sopivuudesta etämetsänomistajakäyttöön? Kouluttajina Jari 
Viitasalo ja yksikön päällikkö Jussi Jalonen, paikka: Voudinkatu 33, Raisio.

-Ke 8.2. klo 18 Metsäveroilta Turun metsäkeskuksessa.
-Maaliskuu Suurimpien eduskuntapuolueiden kansanedustajaehdokkaiden paneelikeskustelu 

puolueiden metsäpoliittisista näkemyksistä. Paikka, päivä ja kellonaika  
selviävät Eduskunnan aikataulujen varmistuttua. 

-Ke 12.4. klo 18 Kirsi Jouhasjärvi, Metsäkeskus: Metsätaitokilpailemisesta ja mitä 
kilpailussa pitäisi tietää. Metsäkeskus. Kevätkokous esitelmän jälkeen.

-Ke 10.5. klo 12-17 Retki Metsä Groupin Rauman sahalle. Isäntänä piiripäällikkö Jari 
Mäntylä.

Metsäkeskus tarjoaa mm:
-Ti 31.1. klo 17.30-20 Antti Pajula Seinäjoelta pitää Metsäkeskuksen 

metsäverowebinaarin. Ilmoittautumiset metsäkeskukseen.

Jäsenmaksu   Lähetimme joku aika sitten maksupyynnön niille, joiden jäsenmaksu 25 € oli vielä muutama viikko 
sitten epähuomiossa jäänyt maksamatta. Pyydämme tarkistamaan, että maksusi on suoritettu tilille
FI36 57100420014656. (Merkitse viestiin selvästi TSMO:n jäsenmaksu 2022 ja jäsenen nimi.).  
-Jos perhe- ja tuttavapiirissäsi on mahdollisia jäseniksi sopivia metsää jossain päin Suomea 
omistavia, pyydämme ottamaan jäsenyys heidän kanssaan puheeksi ja yhteyden sihteeriimme
Jaakko Laineeseen. (Myös metsänomistajan perheenjäsenet ovat tervetulleita jäseniksi!) Mitä 
suurempi on joukkomme, sitä paremmin on resursseja tarjota toimintaa ja metsänomistajan
ääni kuuluu!

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: jäsenkirjeitämme, EMOL:in toimintaa ym. kts. myös www.etamol.fi


