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Hyvät Jäsenet
Syksy koittaa tuossa tuokiossa, ja kesä
näyttää jäävän kovin lyhyeksi. Metsän
kannalta katsottuna kesä on ollut mitä
parhain, kosteutta ja lämmintäkin on
puunkasvun kannalta ollut riittävästi.
Myös uudistusalat ovat voineet hyvin.

Tulossa MHY:n vaalit
Syksy tuo tullessaan metsänhoitoyhdistysten valtuutettujen vaalit. Vaalit pidetään 24.10. - 14.11. välisenä aikana.
Ehdokashakemukset jätetään omaan
yhdistykseen viimeistään 10.10.

Juhani Pääkkö
p. 0400 577 634

Äänioikeutettuja ovat ne metsänomistajat, jotka ovat olleet yhdistyksen jäseniä
vuoden alussa. Vaalimateriaali tulee
yhdistyksen jäsenille postitse ja äänestäminen tapahtuu postitse.

juhani.paakko(at)mail.suomi.net
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OSMON jäsenistö koostuu monien eri
metsänhoitoyhdistysten jäsenistä. Meillä kaikilla on mahdollisuus asettua valtuustoehdokkaaksi oman mhy:een. Ehdokkaaksi ryhtyminen vaatii ainoastaan
ehdokashakemuksen täyttämisen ja
siihen kahden tukihenkilön nimet (oltava mhy:n jäseniä). Mikäli olet kiinnostunut valtuusto-ehdokkuudesta, niin ota
yhteyttä paikallisen mhy:n toiminnanjohtajaan tai vaikkapa OSMON hallituksen jäseniin, niin laitetaan asia vireille.
Itse lähes kahdeksan vuotta Siikalatvan
mhy:n hallituksessa toimineena voin
kertoa, että valtuusto kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Valtuusto valitsee yhdistyksen hallituksen,
päättää vuosibudjetin ja vahvistaa toimintakertomuksen sekä tulos- ja taselaskelman.

dollisesti valtuustoa. Kokouksissa on
yleensä katsaus ajankohtaisesta
metsäasiasta sekä keskustelu, jotka
ovat osanottajille hyvin antoisia.
Sitten äänestysaikana muista käyttää
ääntäsi, äänestäminen on helppoa,
mutta joskus ehdokkaan valinta tuottaa tuskaa, kun ei tunne henkilökohtaisesti ehdokkaita.
Äänestämällä ”etämetsänomistaja ehdokasta” olet vaikuttamassa siihen, että mhy:n hallinnossa näkyy myös tämä jatkuvasti kasvava, ja jo nyt varsin
suuri ja arvostettu metsänomistajaryhmä.
Hyvää syksyä, muista käyttää oikeuttasi!
Juhani Pääkkö
hallituksen jäsen

Viru-Lemmu Metsaselts Oulussa 4. - 7.6.2008
OSMOn vieraaksi saapui kesäkuun
alussa viisi Viru-Lemmu Metsaseltsin
edustajaa: Guido Ploompuu, Raul
Vahter, Kulle Põldmaa, Indrek Kõlu ja
Tõnis Hiielaid. Heidän lisäkseen seurueeseen kuuluivat tulkki Aino Mölder
ja kuljettaja.
Ohjelmaan kuului tutustuminen Suomen metsätalouteen ja -teollisuuteen
luentojen sekä StoraEnson tehdaskäynnin ja UPM:n metsäretken muodossa, vierailu Kalevassa sekä yhteistyöneuvottelu. Vastaavasti OSMOn
edustajat saivat kattavan kuvan Viron
metsätaloudesta Guido Ploompuun
luennon ansiosta.

Voit olla vaikuttamassa ja kehittämässä
omaa mhy:tä uusilla ideoilla ja aloitteilla
sekä tuoda esiin ns. ”etämetsänomistajan” näkökantoja. Ehdokkuutesi
monipuolistaa ehdokaskantaa ja mah-
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Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Yhteistyöneuvottelussa sovittiin, että tietoa metsäalan tapahtumista ja ajankohtaisista asioista
pyritään välittämään puolin ja toisin. Samoin metsänhoitoon liittyvää vertailua maittemme välillä
pyritään tekemään mahdollisten retkien yhteydessä. Yhteistyön ja toimintamuotojen kartoitusta
jatketaan hallitusten välillä myöhemmin tänä
vuonna.

Lauantai 13.9.

Syysretki 11. - 13.9.

Lakeuden Metsäpäivä

Järjestämme syysretken Kainuuseen yhteistyössä UPM:n ja Metsäliiton kanssa. Retken kustannukset ovat 140 euroa/henkilö. Kustannuksiin
sisältyvät ohjelma, matkat, majoitukset ja ruokailut.
Sitovat ilmoittautumiset Timo Pietilälle mieluiten
sähköpostilla pietila.timo@dnainternet.net tai puhelimitse 0400 950 813 viimeistään torstai 28.8.,
johon mennessä on myös suoritettava retken
koko hinta yhdistyksen tilille. Oulun OP 574136270703, Sampo 80012-70819577, Nordea
181735-23382. Ruokavaliot pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lakeuden Metsäpäivä järjestetään lauantaina
6.9. Lumijoella. Ilmoittautumiset Timo Pietilälle
0400 950 813 tai Tero Kekkoselle 040 747 3509.

Torstai 11.9.
Lähtö klo 8.00 Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan
pihalta, Rautionkatu 2 C. Päivän ohjelmassa tutustuminen koneelliseen metsänistutukseen Paltamossa UPM-Metsän kohteessa, jonka jälkeen
lounas ja tehdasvierailu UPM Kajaanin vieraana.
Tehdasvierailun jälkeen vapaata tutustumista Kajaaniin. Majoittuminen Sotkamossa Hotelli Tulikettuun, jossa päivällinen.

Aamupala hotellissa, lähtö Raatteentielle ja Raatteenporttiin klo 8.30. Raatteentien jälkeen Oulun
OP:n tarjoama lounas Juorkunan Rekihovissa.
Saapuminen Ouluun n. klo 16.30.
Yksityiskohtainen ohjelma aikatauluineen jaetaan
osallistujille retken alkaessa.

Pikkujoulu
Pikkujoulua vietetään tänä vuonna lauantaina
22.11. Hannuksen Piilopirtissä Tyrnävällä. Linjaautokuljetus jäsenistölle. Perinteisen joulupöydän
ja seurustelun lisäksi ohjelmassa on metsäistä
asiaa, mutta tästä kaikesta lisää seuraavassa
jäsentiedotteessa...
Tämän kirjeen mukana postitetaan viitenumeroinen maksulomake niille muutamalle jäsenelle,
joilta jäsenmaksusuoritus vielä rahastonhoitajamme kirjanpidon mukaan puuttuu. Muistattehan, että jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppanimme tämän tiedotteen postituksessa on Pohjois-Suomen Metsänomistajien
Liitto. Kiitokset yhteistyöstä!

Perjantai 12.9.
Aamupala hotellissa, lähtö Kuhmoon klo 8.00.
Tutustuminen Kuhmo Oy:n sahaan ja metsäosaston toimintaan. Kahvit tehtaalla. Tutustuminen suurpetokeskus Petolaan, lounas Kuhmossa.
Tutustuminen Metsäliiton työmaahan, nokipannukahvit. Majoittuminen Suomussalmelle Kiannon
Kuohuihin, jossa päivällinen. Kylpylä käytettävissä.

Hallitus toivottaa jäsenistölle kaunista loppukesää ja lämmintä alkusyksyä!
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