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HYVÄT OSMOLAISET
Eipä ollut kesä vielä kuumimmillaan, kun edellistä
tiedotetta kirjoitin. Ei lämmin luita riko, mutta hidastaa risusavotointia. Ainakin
minun kohdalla, hommat
piti keskeyttää, mutta jatketaan, kunhan on saatu
hillat ym. metsän antimet
pakkaseen.
Tämä tiedote tulee hieman
poikkeukselliseen aikaan.
Hallituksessa päätettiin
tehdä tiedote näin kesällä,
koska lähitulevaisuudessa
on monia mielenkiintoisia
tapahtumia tiedossa, joista
oli jo edellisessä tiedotteessa alustavasti. Muistin
virkistämiseksi kertaus ei
lienee pahaksi ja onpahan
muutamiin juttuihin hieman
täsmennyksiäkin.

Onnistunut
Ruotsin retki
Kesäretki Ruotsiin onnistui
erinomaisesti. Pienoista
lähtöviivästymistä (syy
linja-autofirmassa) lukuun
ottamatta reissu oli täydellinen. Tutustuminen Ruotsin yksityismetsätalouteen
sai meidät toteamaan, että
vaikka ei ole kuin joki välissä, niin paljon ollaan
meillä edellä metsäasioissa. Oppaamme Hans Mäkikaltio oli todella asiaan
paneutunut ja suurella antaumuksella veti meille

pitkän ja mielenkiintoisen
päivän. Myös ensimmäisen päivän tehdasvierailut
olivat erinomaiset. Sanonta, että retkeläisethän ne
itse tekevät laisensa retken. Nyt kylläkin täytyy
todeta, että kyllä se oli
Pääkön Juhani joka teki
retkestä onnistuneen. Juhani oli viimeisen päälle
valmistellut asiat kohdalleen ja koko retken ajan
johti meitä hienosti kuin
paimen laumaansa. Suuret kiitokset Juhanille järjestelyistä koko retkikunnan puolesta.

Sihteeri löytyi
Alkuvuoden kattelussa
ollut sihteerin valinta saatiin viimein ajan tasalle.
Tänä vuonna hallitukseen
valittu Ari Heikkinen lupautui tähän tehtävään,

Kuva: T.Tapanila

ainakin täksi vuodeksi. Ari
perheineen asustelee
Kempeleessä, työskentelee OYS:n laboratoriossa ja
harrastelee metsähommia
ainakin Limingassa. Ehkä
muuallakin. Uskon, että
saimme hyvän sihteerin,
menestystä työllesi Ari.

Jäsenmaksuasiaa
Tämän vuoden jäsenmaksuliikenne on sujunut suhteellisen hyvin. Vielä kuitenkin löytyy jäseniä, joilla
jäsenmaksuvelvoite on
suorittamatta. Olkaapa ystävällisiä ja muistin virkistämiseksi tarkistakaa tilanteenne. Jäsenmaksuhan
on 15 €. Tästä tiedotteesta
löytyy pankkiyhteystiedot
jos aikaisemmin postitettu
tilisiirto on kadonnut.
Viestiin merkintä:
jäsenmaksu 2010.
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LOPPUKESÄN TAPAHTUMIA
Kuva: T. Hökkä

Perhemetsäpäivä: Eri
metsäalan toimijoiden yhteisesti järjestämä Koko
Perheen Metsäpäivä Oulussa Hietasaaren Tanssimajakalla 14.08 klo 10-15.
Olemme siellä mukana
esittelemässä toimintaamme. Poltamme tynnyrillisen tervaa, myymme Pieniä maastokirjoja ja järjestämme kävynheittokilpailun telkän pönttöön. Pyörähtäkääpä paikalla.

Kuva: R. Mulari

Kämmekänkukka

Hempan metsäretki: Kuten edellisessä tiedotteessa mainittiin, niin Pelkosen
Heimon järjestämä metsäretki hänen entisille reviireilleen tehdään 21.08.
Kokoontuminen klo 8.00
Metsäkeskuksen eteen,
josta lähtee linja-autokuljetus. Osanottomaksu 10 €
kerätään linja-autossa.
Ilmoittautumiset 13.08.
mennessä Heimolle:
sähköpostilla
heimo.pelkonen@
luukku.com tai
p. 040 736 0938.

Kuva: R. Mulari

Mesimarjan kukka

SM-metsätaito 28.08.
Lempäälässä. OSMO ilmoittaa yhden joukkueen
jos ilmaantuu kiinnostuneita. Nelihenkisessä joukkueessa pitää olla vähintään
yksi naisten sarjan osanottaja. Yhteinen linja-autokyyditys on vielä avoin.
Osmo maksaa osanottomaksun ja linja-autokyydin, jos sellainen järjestyy.
Tiedustelut asian etenemisestä ja ilmoittautumiset
09.08. mennessä:
puheenjohtajalle
p. 044 203 4473.

Ruijanesikko

Lähde mukaan Metsään
Peruskurssille ja kouluttaudu oman metsäsi parhaaksi asiantuntijaksi! Metsään Peruskurssi koostuu
kahdeksasta keskiviikkoisin klo 18.00-20.30 järjestettävästä luentokerrasta
ja yhdestä lauantaina klo
9.00-14.00 järjestettävästä
retkipäivästä. Metsään
Peruskurssi pyörähtää
käyntiin 1.9. Oulussa.
Kurssi kestää toukokuulle
2011 ja kokoontumiset
ovat kerran kuukaudessa.
Kurssin hinta 120 € on
verovähennyskelpoinen
metsäverotuksessa. Ilmoittautumiset:
sähköpostilla
pirjo.tapanila
@metsakeskus.fi tai
p. 020 772 7028.
Metsäkeskus järjestää
METSO-retkeilyn 1.9.
klo 16.30–20.00 Haukiputaalle aiheena METSO –
ohjelma, vapaaehtoinen
metsien suojelu ja ympäristötuki. Bussi lähtee Metsäkeskuksen pihalta. Retken hinta on 25 € sisältäen kuljetuksen, opetuksen
ja materiaalin sekä kahvituksen. Ilmoittautumiset
26.8. mennessä:

Metsäkeskusten nettisivuilta.
Metsäkeskus järjestää
Metsään ABC –retken
lauantaina 18.9. klo 9.00–
14.00. Retkikohteilla tutustutaan erilaisiin metsässä
tehtäviin töihin, kuten metsänuudistamiseen, taimikonhoitoon ja puunkorjuuseen. Retken hinta 20 €
aikuisilta ja 5 € lapsilta
(alle 16 v.) Hintaan sisältyy bussikuljetus, opetus
ja retkieväät. Ilmoittautumiset 6.9. mennessä:
sähköpostilla
pirjo.tapanila@
metsakeskus.fi tai
p. 020 772 7028
Muuta; Olen alustavasti
keskustellut erään metsätarvikkeita myyvän oululaisen maatalous/rautakauppiaan kanssa asiakasillan
järjestämisestä syystalvella. Ilmoitellaan siitä sitten
tarkemmin kun sen ajankohtaisuus lähestyy.

sähköpostilla
pekka.kanniainen
@metsakeskus.fi tai
p. 020 772 7061
Maakunnalliset metsätaitokilpailut 16.09. Taivalkoskella. Samoin tästä
tiedustelut ja ilmoittautumiset puheenjohtajalle
30.08. mennessä. Tietoja
kilpailuista löytyy myös

Tämä tällä kertaa. Hietasaaressa tavataan.
Täyteläisiä ”marjapääläreitä” toivotellen Timo Pietilä, puheenjohtaja.

www.oulunseudunmetsatilanomistajat.fi

