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Tervehdys Osmolaisille
Osmon toiminnassa on kesän ja syksyn aikana keskitytty ulkotapahtumiin.
Kesäkuussa käytiin Metsä Groupin
vieraana tutustumassa Limingassa
puun korjuuseen turvemailla. Elokuussa käytiin niin ikään Limingassa
Junnikkalan sahan vieraina tutustumassa tukkipuun kertymiseen. Kesäkauden päätti syyskuussa ruskaretki
Koillismaalle. Retkistä voi lukea lisää
myöhemmin Osmon nettisivuilta kohdasta "tapahtumat ja retket".

maa. Joululahjojakin on luvassa periaatteella ken lahjan tuo, hän lahjan
saa (max 10 eur).
Retkelle lähdetään lauantaina
25.11. kello 14.00 bussilla Oulun
linja-autoasemalta. Kyytiin voi tulla
myös moottoritien rampilta Ouluntullista, Kempeleestä moottoritien Zeppeliinin rampilta ja Limingan keskustasta.
Retken hinta jäsenille on 35 euroa ja
hinta sisältää kuljetuksen, aterian ja
ohjelman.

Pikkujoulu
Talvikauden aloittaa ensi kuussa pidettävät pikkujoulut Limingan luontokeskuksessa. Tilaisuudessa tutustutaan luontokeskukseen ja tämän jälkeen on ruokailua ja jouluista ohjel-

Ateria sisältää alkuruoaksi kalaa,
pääruoaksi naudan ulkofileetä, jälkiruoan, alkoholittoman ruokajuoman
sekä myöhemmin torttukahvit. Muita
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juomia voi ostaa omalla kustannuksella
(paikassa on A-oikeudet).
Retkelle voivat osallistua ne, jotka ovat
maksaneet 10.11 MENNESSÄ 35,00 euroa/henki yhdistyksen OP tilille: FI35
5741 3620 0707 03.
Paikkoja on rajoitettu määrä. Maksun
viestiksi on merkittävä nimi ja yhteystiedot
mahdollisten muutoksien tai mukaan mahtumattomuuden varalta.
Lisätietoja ja mahdolliset erityisruokavaliot
voit ilmoittaa Marketta Perälälle puh 040
5933 607.
Ilmoita myös kyytiin tulopaikka, jos se ei
ole Oulu.
Ilmoitathan myös, jos tulet omalla autolla,
ettei bussi odota turhaan, eikä bussiin jää
tyhjiä paikkoja turhaan.
Muu toiminta
Talven aikana on tarkoitus järjestää muuta
toimintaa metsäverotuksen ja maanomistukseen liittyvien teemojen ympäriltä. Niistä tiedotetaan myöhemmin.

Keväällä on ohjelmassa sääntömääräinen
vuosikokous ja alkukesästä retki, jolla tutustutaan mm Äänekosken uuteen tehtaaseen. Näistäkin tarkemmat ohjeet myöhemmin.
Pankkitilin lopetus
Viime vuosikokouksessa esitetyn toiveen
mukaisesti Osmo on lakkauttamassa Nordeassa olevan pankkitilinsä. Huomioikaa
tämä maksaessanne maksuja Osmolle ja
mikäli teillä on esim. verkkopankissa tietokoneen muistissa Osmon Nordean tilinumero, tulee se vaihtaa.
Jäsenmaksut
Osalla jäsenistä on vielä unohtunut jäsenmaksun maksaminen. Kannattaa muistaa,
että jäsenmaksu 22 euroa on edullinen,
verotuksessa vähennyskelpoinen ja sillä
saa tiedotusta ja halutessaan varmasti
muutakin vastinetta.
Maksun unohtaneille on tämän tiedotteen
liitteenä vielä uudestaan jäsenmaksulasku, siltä varalta että aiempi olisi mennyt
hukkaan.
Hallitus
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