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Tervehdys Osmolaisille
Biowatin retki
Biowatti järjestää to 31.5. klo 15.00 19.00 Osmolaisille retken Oulun lähistöllä. Tarkempi paikka kerrotaan ilmoittautuneille toukokuun puolivälin
jälkeen, kun se on saatu selville. Biowatin edustajat kertovat puunkorjuusta ym. metsäpalvelupäällikkö Timo
Marttilan johdolla makkaranpaiston ja
nokipannukahvien lomassa. Paikalle
tullaan omilla kyydeillä tai miel. kimppakyydein. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle, sihteerille tai Pietilän Timolle 16.5. mennessä. Tervetuloa!

Alkukesän tapahtumia
Jäsenille on alustavasti suunniteltu
pari koulutus/perehdytystapahtumaa
käytännön metsätyömaille. Toisen aiheena on metsänistutus ja toisessa
kulotus. Ne järjestetään, mikäli olosuhteet sen sallivat ja kiinnostuneita
ilmoittautuu sopivat määrät. Molempiin voidaan ottaa osallistujia vain rajoitetusti. Istutustapahtumassa on tavoitteena, että osallistujat saavat
omakohtaista tuntumaa pottiputkien ja
muiden istutusvälineiden käyttöön.
Samalla saataisiin edullinen tarjous
Kempeleen Hankkijalta pottiputkien,
vakkojen ym istutusvälineiden hankintaan. Tarjous voidaan lähettää kaikille
kiinnostuneille, vaikka eivät tilaisuuteen osallistuisikaan.

Kulotustapahtuma on tarkoitettu lähinnä sellaisille, jotka saattaisivat
joskus harkita kulotusta omissa metsissään. Mikäli em. tapahtumat ja/tai
istutusvälinetarjous tuntuvat kiinnostavilta niin siitäkin voi ilmoitella edellisessä kohdassa mainituille henkilöille miel. kuluvan huhtikuun aikana.

Kesäretki Äänekosken biotuotetehtaalle ja Serlachiusmuseoihin 9—11.6.2018
Lähtö lauantaina 9.6 Oulun linjaautoasemalta 7.30 ja Limingasta klo
8.00. Kempeleen rampeilta voidaan
noukkia ne, jotka erikseen ilmoittavat. Menomatkalla tutustumme mm.
Tulivuorikeskukseen Alajärvellä. Majoitumme kahdeksi yöksi Keurusselän kylpylähotelliin, mikä on tunnettu
tansseistaan.
Sunnuntaina testataan aluksi, onko Teistä paperitehtaalle töihin :).
Draamaesitys Paperinperkele tutustuttaa G.A Serlachiuksen vaiherikkaaseen elämään. Gösta-museoon
tutustumme oppaan avulla. Välillä
käymme lounaalla Cafe Herkkuhetkessä Myllyrannan vanhalla myllyllä
ja veturitallilla, mikä on tutustumisenarvoinen miljöönäkin. Illalla rentoudumme Keurusselän rantasaunoissa.

www.metsaosmo.fi
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Maanantaina tutustumme Äänekosken
biotuotetehtaaseen, mikä kiinnostaa kaikkia, eikä isompia esittelyjä etukäteen kaipaa. Aamusta käymme ensin MänttäVilppulan sahalla, mitä sahamiehet pitävät
maailman nykyaikaisimpana. Euroja investointi vaati 30 miljoonaa. Tukit vilistävät yli 160 metrin minuuttivauhdilla, mikä
tekee 90 rekkaa vuorokaudessa. Röntgenin syynätessä tukkia tietokoneet pyörittelevät tukkia sopivaan asentoon sekunnin
murto-osissa pitkin matkaa. Näin saadaan
arvo-osat talteen kuten mm. puuseppien
himoitsema sydänpuu.
Matkalla on vetäjänä Timo juttuineen, kilpailuineen ja arpajaisineen. Retken hinta
on 250 euroa, sisältäen kyydin, majoituksen 2 hengen huoneissa, ruokailut sekä
liput ja opastuksen museoissa. Lisämaksu
yhden hengen huoneesta on 58 euroa.
Mukaan mahtuu 48 ensin ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset maksamalla 250 euron
osanottomaksun 1.5. mennessä Oulun
Osuuspankin tilille: FI35 5741 3620 0707
03. Viestiin: Kesäretki, osallistujien nimet,
puhelinnumero ja s-posti osoite, mihin
saatte tarkemman ohjelman myöhemmin.
Lisätiedot Arto puh. 040 543 1332 tai
arto.hongisto(at)luukku.com

Oy:llä Oulun Limingantullissa ja toinen Iin
Kärkkäisellä. Hirvosen tapahtumaan tulee
pääkouluttajaksi Husqvarnan piiripäällikkö
Pasi Rissanen Kuopiosta. Aiheina ovat
moottori- ja raivaussahat sekä metsätyöasusteet ja -varusteet.
Iin tapahtumassa ovat aiheina metsätyökoneet ja osallistujat pääsevät itse koeajamaan mm mönkijöitä ja tukkikärryjä sekä
koesahaamaan esim. Jonsered-moottorisahoja. Molempiin tapahtumiin liittyy edullisia tarjouksia osmolaisille koneiden, sahojen ja tarvikkeiden hankintaan. Tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

Jäsenmaksu
Oheisessa Metsälehden mainoksessa
kaikki luvut eivät pidä meidän yhdistyksen
kohdalla paikkaansa. Osmon jäsenmaksu
on vain 22 euroa. Jos haluat hyödyntää
Metsälehden jäsentarjouksen on laskun
maksupäivä viim. 20.4.2018.
Mikäli jäseniä kiinnostaa, minkä näköinen
mies ja millaisista porukoista on tullut valituksi tälle vuodelle puheenjohtajaksi, niin
oheisen puheenjohtajan kirjeen kääntöpuolella on kuva hänen perheestään.
Hyvää kevään alkua
Hallitus

Loppukesän tapahtumia
Syyskaudelle on suunniteltu kahta koulutustapahtumaa, toinen Taisto Hirvonen

www.serlachius.fi
www.metsaosmo.fi

