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Hyvät Osmolaiset
Todella upea suvemme
alkaa olla takana. Oulunseudun metsätilanomistajien toiminnassa olemme
pari kuukautta ”vetäneet
henkeä” kesäretken jälkeen. Metsätalouden kannalta olemme kylläkin joutuneet ”haukkomaan henkeä”, seuratessamme tilanteita mihin suuntaan
metsätalouden harrastaminen kotimaassamme
kääntyy. Niin kuin itse kukin tiedämme, ei kovin
valoisalta näytä. Minkä
verran meillä on esim. 10
vuoden kuluttua kotimaassamme suomalaista puuta
käyttävää teollisuutta. Eletään toivossa, eiköhän se
vielä kirkastu.

Vahvistetaan
rintamaamme
Metsätilanomistajien
edunvalvonta on
aina sitä voimakkaampaa, mitä enemmän olemme yhtenäistä
joukkoa. Metsätilanomistajien / etämetsänomistajien rooli Suomen yksityismetsätaloudessa lisääntyy
päivä päivältä. Äänemme
ja mielipiteemme saadaan
paremmin kuulumaan
suurempana joukkona.
Edellä kirjoittamillani sanoilla tarkoitan MTK:n
metsäjäsenen roolia.

metsätilanomistajien ja
etämetsänomistajien järjestö.

Mo-liiton
palvelutoimisto

MTK:n toimintasuunnitelman luonnos (joka parhaillaan on kommentoitavana
mm. metsänomistajaliitossa) vuodelle 2010 korostaa varsin voimakkaasti
metsäjäsenyyden osuutta
järjestökentässä. Toivottavasti kaikki toteutuu, mitä
on suunniteltu. Onnistumiseen tietenkin vaikutamme osaltamme me metsätilanomistajat itse liittymällä Metsänomistajaliiton
jäseneksi ja sitä kautta
MTK:n metsäjäseneksi.
Meistä Osmolaisista varmaankin suurin osa on tai
on ollut omaan ammattiinsa liittyvän edunvalvontajärjestön jäsen. Miksi emme voisi myös harjoittamamme metsätalouden
puolesta voimistaa rintamaamme. Ei lyhennelmän
MTK tarvitse merkitä yksistään sitä, että se olisi
vain talonpoikaisjärjestö.
Jos meillä on vahva joukkovoima, niin se on myös

Metsänomistajienliiton
palvelutoimisto, Isokatu 70
on Osmolaisten käytettävissä. Metsänhoitoyhdistykset järjestävät toimistolla Oulussa ja ympäristössä asuville toimialueensa
metsänomistajille tapaamisia toimistolla. Metsänhoitoyhdistysten päivystysajoista voit tiedustella
aluejohtaja Pekka Saikkoselta puh. 040 530 4800.
Voit käydä suoraankin
Pekan luona. Hän kyllä
sitten välittää tarvittavat
asiat omaan metsänhoitoyhdistykseesi. Varmista
kuitenkin ensin puhelimella, että Pekka on toimistolla, koska hän kiertää päivittäin maakunnassa.

Kesäretki
Kesäretkemme, vaikka
olikin väkimäärältään vähäinen, oli mielestäni onnistunut. Vaikka menomatkalla Joensuuhun emme onnistuneet järjestämään juurikaan metsällisiä
kohteita, niin muu ohjelma
matkan varrella lienee
kuitannut tämän puutteen.
Erkki Rimpiläinen on tehnyt reissustamme kertomuksen kotisivuillemme
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(www.oulunseudunmetsatilanomistajat.fi). Löytyy lähiaikoina osiosta
retket. Käykää tutustumassa!

Jäsentilanne

MUISTILISTA
ILMOITTAUDU
Metsätaitoilukoulutus Iissä
Ma 21.9. naisille ja
Ti 22.9. miehille
klo 17.00 -Maastovarustus-

Rahastonhoitajan ilmoituksen mukaan tämän
vuoden jäsenmaksuja
on vielä jonkin verran
maksamatta. Jäsenmaksun suuruus, 15 €
(metsäverotuksessa vähennyskelpoinen) ei varmaankaan ole keneltäkään rahasta kiinni. On
vain saattanut epähuomiossa unohtua. Toivoisimme, että itse kukin
tarkistaisi tilanteen ja
hoitaisi suorituksen. Hyvää alkavaa syksyä ja
tapaamisiin tilaisuuksissamme!
Timo Pietilä,
puheenjohtaja

Lauantai 10.10.
Metsäretki LiminkaLumijoki alueelle
klo 9.00-

TARKISTA
Onko OSMON
jäsenmaksu vuodelle
2009 suoritettu

TAPAHTUMAKALENTERI
Syyskuu:
17.9. Maakunnan metsätaitokilpailut Iissä.
21.9. Metsätalouden
rakennemuutos ja tulevaisuus –seminaari Oulun yliopistolla klo 11.3017.00.
21.9. Koulutusilta naisille metsätaitoilusta klo

17.00 ja 22.9. Koulutusilta miehille metsätaitoilusta klo 17.00. Molempina iltoina kierretään
metsätaitorata opettajan
johdolla. Koulutusillan
pituus 2-2,5 h ja hinta
15€ sisältää opetuksen,
kahvin ja pullan. Huom.
koulutus pidetään mikäli
osallistujia on vähintään
10 henkilöä.
Ilmoittaudu 18.9. mennessä p. 0400 974 028 /
Tapanila tai sähköpostilla:pirjo.tapanila@metsakeskus.fi.

Metsäliiton jäsenasioista
ja puukauppatilanteesta.
Ilmoittautumiset Timo Pietilälle mieluummin sähköpostilla: pietila.timo@
dnainternet.net tai puh.
044 2034473.

Lokakuu:
10.10. Metsäretki Liminka-Lumijoki alueelle
Lähtö metsäkeskuksen
(Rautionkatu 2C) pihasta linja-autolla klo. 9.00.
Retken varrella erilaisia
metsällisiä kohteita
(metsänviljely, ojitus,
pellon metsitys, energiapuun korjuu, mahdollisesti lannoitus jne). Retkellä mukana ja yhteistyökumppanina Metsäliitto Osuuskunta, joka
on tämän vuoden alussa
solminut yhteistyösopimuksen Suomen Metsätilanomistajien Liiton
kanssa. Lisäksi Metsäliitto on tämän tiedotteen
yhteistyökumppani, joten
kiitokset jo nyt Metsäliitolle yhteistyöstä. Maastoretki päättyy Alatemmekselle Pitojen Helmeen, jossa lounas ja
Reijo Väisänen alustaa

Joulukuu:
Joulukuu mennee joulupukkia odotellessa ja kuusivarkaissa, mutta tiedotetaan marraskuussa, jos
jotain kivaa ilmenee.
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Marraskuu:
28.11. Pikkujoulu Liminganlahden Luontokeskuksessa. Asiasta tarkemmin
seuraavassa tiedotteessa,
joka ilmestyy viikolla 46.
Varaa jo ilta kalenteriisi.
Tervetuloa joukolla mukaan.

Tammikuu:
Tammikuulle olemme
alustavasti suunnitelleet
vierailua Toppilan lämpövoimalalle. Tarkempi
vierailupäivä marraskuun
tiedotteessa.
Helmikuu: Helmikuulle
on sovittu tehdasvierailu
Kontiotuote Oy:n tehtaalle Pudasjärvelle. Vierailu on jokin arki-ilta, jolloin tuotanto on käynnissä
ja toimitusjohtaja Jalo
Poijulan ohjelmaan sopii,
sillä hän haluaa myös itse
olla mukana kun vierailemme. Tästäkin marraskuussa tarkemmin.

