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Nordea
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Edessänne on yhdistyksemme toinen
tiedote tälle vuodelle. Kevät ja kesäkausi on mennyt melkeinpä ”ilimoja pijellesä”. Jospa tässä syksyn edetessä hieman virkustutaan. Keväällä vierailu Pörhön autoliikkeessä oli erittäin suosittu.
Jäsenistöämme oli liki 80 henkeä paikalla. Toivottavasti vierailu antoi molemmille osapuolille jotakin. Autokauppojakin ilmeisesti syntyi.
Kesäretkiemme suosio jatkui tänäkin
vuonna. Linja-auto täyttyi ilmoittautumisaikaan mennessä ja jäipä muutama
”Matti myöhäinenkin” odottamaan peruutuspaikkoja, joista sitten loppujen lopuksi kaksi ensimmäistä jälkiilmoittautunutta mahtui mukaan. Retki
oli varsin antoisa ja todennäköisesti väki
oli tyytyväinen. Retkestä on tuossa retkikertomus kotisivuillemme
www.metsaosmo.fi/retket. Sieltä voitte
tutustua lähemmin sekkailuihimme Savon muassa.

Syyskauden ohjelmaa
Syyskaudelle yhdistyksemme hallitus
on suunnitellut kaksi tapahtumaa, jotka
varmuudella toteutetaan. Jos suunniteltujen lisäksi jotain uutta ilmenee, niin
niistä tiedotetaan kotisivuillamme ja Forumin järjestöpalstalla.

Torstaina lokakuun 15. päivä kokoonnumme Oulun pääkirjasto, Pakkalan
sali, Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu. Illan
teemoina ovat Tuulipuis- tohankkeet ja
Kemera-rahoitus. Kent- täpäällikkö
Markku Ekdahl, MTK- metsä ja
aluejohtaja Vesa Hakala,
Maanomistajien Arviointikeskuksesta
alustavat Tuulivoimaloiden sopimuksista. Tuulivoimala-alueiden vuokrasopimuksia tarjotaan todella monenlaisilla ehdoilla. MTK:n metsälinja on ohjeistanut vuokrasopimusmallit joiden
pohjalta voidaan vuokrasopimusneuvotteluja käydä. Lisäksi saamme tietoa voimalinjojen ja johtoalueiden sopimusmenettelyistä.
Kesäkuun alussa voimaan tulleen Kemeralain työlajeista, rahoitusehdoista
ja rahoitustilanteesta alustaa rahoituspäällikkö Heikki Vähätalo Metsäkeskuksesta.
Mielenkiintoisia aiheita. Tulkaapa
kuuntelemaan ja keskustelemaan. Tilaisuus alkaa klo.17.30. Kahvitus tilaisuuden alussa klo 17.00–17.30. Tilaisuuteen ennakkoilmoittautuminen
9.10. mennessä sihteerillemme Raili
Raittiselle sähköpostilla osoitteeseen:
raili.raittinen(at)luukku.com tai allekirjoittaneelle varmimmin tekstiviestillä
puh. 044 203 4473 tai sähköpostilla
os: timopietila48(at)gmail.com
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Pikkujouluretki
Tämän vuoden pikkujouluretki tehdään Kemiin.
Menemme Kemin teatteriin lauantaina 28.11.
Lähtö Oulusta linja-autoasemalta klo 11.30.
Matkalla pysähdymme Kuivaniemellä Merihelmessä kahvilla ja teatteriesitys alkaa klo 14.
Esityksen nimi on Käkikello. Kysymyksessä
perintöasioihin liittyvä komedia. Kemin kaupunginteatterin nettisivuilla voi tutustua tarkemmin
teemaan. Esityksen väliajalla kahvit ja teatterin
jälkeen menemme joulupäivälliselle Hotelli Merihoviin. Koko lysti maksaa 45 €/henkilö ja mukaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osanottomaksun 3.11. mennessä tilille OP
FI3557413620070703.
Oheisohjelmaa matkan ratoksi pyritään järjestämään, mutta ennen kaikkea osanottajilta toivotaan reipasta mieltä ja uskallusta esittää jotain
ohjelmaa. Arpajaiset entiseen tapaan, yksi
moottorisaha tälle vuodelle vielä odottaa onnekasta voittajaa. Jokohan joku miehistä pääsee
metsuriksi. Kaikki edelliset kuusi sahaa ovat
menneet naisille.

Jäsenasiaa
Yhdistyksemme jäsenmäärä on laskussa. Luontaisen poistuman, sukupolven vaihdosten ja
jäsenistön ikääntymisen ja jäsenmaksun maksamatta jättämisen vuoksi jäsenmäärä hiipuu
pikkuhiljaa. Syyskuun alun tilanteessa jäseniä
oli rekisterissä 355, joista maksaneita jäseniä

331. Yli kahdellakymmenellä jäsenellä oli ”karhusta” huolimatta jäsenmaksu maksamatta. Toivottavasti huolehditte jäsenyytenne ajan tasalle.
Olen useissa tilaisuuksissamme ja retkillä vedonnut jäsenistömme yhteisvastuullisuuteen uusien
jäsenien (ja nimenomaan nuorien) hankkimiseksi.
Toiveeni ei ole toteutunut. Varmasti jokaisella
nykyisellä jäsenellämme on vähintään yksi tuttu
metsätilanomistaja, jonka voisi houkutella jäseneksi. Kysyn, onko liian kova vaatimus puhaltaa
sen verran yhteen hiileen? Nettisivuiltamme
www.metsaosmo.fi löytyy jäsenlomake.

Puheenjohtajan valinta
Vuosikokouksessamme valittiin työryhmä valmistelemaan uuden puheenjohtajan valinta. Koollekutsujaksi nimetty henkilö kutsui työryhmän koolle, mutta yksikään kutsuttu ei tullut paikalle, joten
hänkin vetäytyi hommasta ja asia on jälleen auki.
Olen kaksi kertaa antanut periksi jatkon suhteen.
Kolmatta jatkovuotta en missään nimessä tule
enää ottamaan. On jo yksinomaan yhdistyksen
edun mukaista saada uutta voimaa vetovastuuseen.
Kaikista ”valitusvirsistäni” huolimatta oikein antoisaa syyskautta, hyviä marjasaaliita, hirvisaaliita
ja hyviä metsäilmoja toivottaen. Tavataan suunnitellun ohjelman puitteissa.
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