Hei ikimetsän ystävä!
Kevät vaikuttaisi olevan jo hyvässä vauhdissa lyhyenlaisen talven jälkeen, ja myös Ikimetsän ystävien vuosikokous lähestyy. Olet siis
mitä lämpimimmin tervetullut sunnuntaina 23.3. Tampereen Vanhalle kirjastotalolle kuulemaan mielenkiintoisia ajatuksia

uudesta metsälaista, valitsemaan yhdistykselle uutta puheenjohtajaa ja hallitusta (miksipä et ehdolle itsekin) ja kehittämään
toimintaamme. Virallisen kokouskutsun esityslistoineen löydät tämän kirjeen toiselta puolelta.

Myös jäsenmaksujen maksamisen aika on taas täällä. Henkilökohtaisen viitenumerosi löydät osoitetarrasta kirjeen toiselta puolelta,
summathan olivat 25 euroa perusjäseniltä, 17 euroa vähävaraisilta ja 10 euroa per henkilö perhejäseniltä.

Mennyt vuosi oli Luonnonperintösäätiölle menestyksekäs: uusia suojelualueita hankittiin peräti kymmenen, mukaanlukien Pentti
Linkolan nimikkometsä Metsänpeitto Urjalasta, ja näiden lisäksi laajennusosa Pohjanmaan Heininevan suoalueeseen. Ikimetsän
ystävillä sen sijaan oli ehkä aavistuksen hiljaisempi vuosi; työntekijän vaihtuminen alkukankeuksineen ja nyt väistymässä olevan

puheenjohtajan kiireisyys leipätyönsä kanssa näkyivät kenties jossain määrin toiminnassa. Retkeilty ja messuiltu kuitenkin on, ja
samantyyppistä toimintaa on tarkoitus jatkaa tänäkin vuonna, hieman suuremmallakin volyymillä.
Kevään ja alkukesän retkipäivät ja -kohteet alustavasti:
Lauantai 24.5. Metsänpeitto, Urjala

Lahopuustoinen, aarniomainen metsä, jossa on erityisen kauniit maastonmuodot. Loppuvuodesta 2013 hankittuun
Metsänpeittoon käytettiin Pentti Linkolan 80-vuotisjuhlakeräyksen tuotto ja se on Pentti Linkolan nimikkometsä.
Lauantai 14.6. Tapiola, Noormarkku

Arvi ja Eija Laaksosen muistometsä sisältää tulvivaa rantaluhtaa ja monipuolista sekametsää. Alueella elää myös euroopanmajavia.
Tarkemmat tiedot löytyvät lähempänä ajankohtaa yhdistyksen nettisivuilta ikimetsanystavat.fi ja niistä lähetetään myös
sähköpostia osoitteensa ilmoittaneille. Lisätietoja voi myös kysellä sihteeriltä sähköpostitse tai puhelimitse.
Oikein hyvää kevättä ja lintujen laulua sinulle!
Sihteeri Sirpa Elina Tulirinta

Puheenjohtaja Juha Ovaskainen

045 180 1775

044 577 0365

info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi

jmovas@utu.fi

Ikimetsän ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 23.3.2014 Tampereen
Vanhalla kirjastotalolla (Keskustori 4, Tampere) klo 12 alkaen.
Ennen varsinaisen kokouksen alkamista kuulemme asiantuntijapuheenvuoroja uudesta
metsälaista, IMY:n kokouksen jälkeen kokoontuu myös Ekometsätalouden liiton
vuosikokous.
Esityslista
1§

Kokouksen avaus

2§

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

3§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet

8§

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9§

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10 §

Kokouksen päättäminen

