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ARVOISAT OSMO:N JÄSENET
Tämän vuoden toinen tiedote tulee suhteellisen
pian edellisestä. On tullut
joitakin juttuja, jotka kaipaavat tiedottamista.
Ensinnäkin pitää selventää
edellisen tiedotteen kömmähdyksiä. Tiedotteen
taso ei ollut sitä laatua,
mitä olemme tottuneet.
Sairaustapauksen johdosta tiedote jouduttiin postittamaan allekirjoittaneen
”raakaversiona”. Tällaiselle
tapauksellehan emme kylläkään mahda mitään ja
toivottavasti te jäsenet
olette osanneet suhtautua
asiaan myötämielisesti.
Toinen oli sähköpostiosoitteeni, joka oli minun oma
”töplinki”. Olin kirjoittanut
sen muodossa timo.pietila
@dnainternet.net, kun oikea on pietila.timo
@dnainternet.net. Jospa
tämä ei ole aiheuttanut
ylimääräisiä ongelmia
viestien kulun suhteen.
Sitten asiaan.

Metsäliiton kutsu
Tämänkertainen yhteistyökumppanimme Metsäliitto
Osuuskunta kutsuu jäsenistöämme Metsäliitto tutuksi -tilaisuuteen 30.03.
sekä vierailulle Metsäliiton
Eskolan sahalle 31.03.
Liitteenä kutsut ja ilmoittautumisohjeet tilaisuuksiin. Käyttäkääpä aktiivisesti tarjouksia hyväksenne. Lämpimät kiitokset
Metsäliitolle yhteistyökuvioista.

Kesäretki
Kesäretki Vienan Karjalaan on osoittautunut suosituksi. Edellisessä tiedotteessa ilmoitettu 50 henkilön osanottajamäärä täyttyi viikossa. Olen ottanut
kaikki ilmoittautumiset (yli
60) vastaan. Lopullinen
määrä mukaan mahtuvista
tiedotetaan ilmoittautuneille sen jälkeen kun retken
vetäjä Juhani Pääkkö
kotiutuu ulkomaan matkoilta ja hän selvittää lopullisen majoituskapasiteetin. Liitteenä ilmoittautuneille osanottajalista. Se
on kirjattu siinä järjestyksessä, kun olen saanut
tiedon ilmoittautumisesta.
Me kaikki tiedämme, että
retken järjestäminen itärajan taakse on huomattavasti monimutkaisempi
kuin länsirajan taakse, jos
joku on epävarma, niin
siitä tieto minulle tieto
03.04.2011 mennessä.
Sen jälkeen tulee tieto
lopullisesti mukaan mahtuville ja muita tarvittavia
ohjeita retken suhteen.

Jäsenmaksu
Tämä tiedote postitetaan
heti vuosikokouksen jälkeen. Vuosikokousasioita
ei ehdi tähän, mutta jos
jotain oleellista ilmenee,
niin tiedotetaan siitä kotisivuillamme netissä. Jäsenmaksun pankkisiirron
saamme tiedotteen mukaan ja toivotaan suoritus-

ta eräpäivään mennessä.
Ajoissa hoidettu jäsenmaksu helpottaa rahastonhoitajan työtä ja vältytään ikäviltä
karhuamisilta. Maksu ei kuitenkaan ole suuruudeltaan
sitä luokkaa, että se tuottaisi
kenellekään ongelmia maksaa ajoissa. Erityisesti painotan sitä, että kesäretkelle
lähtijöillä pitää olla jäsenmaksu maksettuna.
SPV-ilta
Ilmoittautumisaika SPViltaan, 24.03., on päättynyt.
Jos joku vielä haluaa mukaan, niin asiasta voi tiedustella Juha Mäkelältä puh.
0400 997 599.

25-26.3 Nivalassa
Metsäenergiamessut
Nivalan Kaukolämpö Oy:n
piha-alue os. Hyttitie 5.
Pe klo 12-17 ja la klo 10-15.
Messuilla kattava valikoima
näytöksiä hakkureilla, pilkekoneilla, korjuukoneilla.
Avoimet ovet laitoksilla
maatilakokoluokasta kaukolämpöön. Maksuton nonstop
-bussikuljetus Metsäkohteelle. Nokipannukahvia &
makkaraa näyttelyalueella
sekä metsässä!
Lisätietoja: Metsäkeskus
Tanja Lepistö 0400 285 708

www.oulunseudunmetsatilanomistajat.fi

