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• Kutsu Seuran 110-vuotisjuhlaan 10.5.2019
• Invitation to the 110th anniversary of our Society on 10 May 2019
• Syyskokouksen 12.12.2018 päätöksiä / Decisions of the Autumn meeting 12 December 2018
• Uusi jäsenrekisteri / New member register
• Taksaattoriklubin vuosikokous ja seminaari 9.4.2019
• Uusia jäseniä / New members
_______________________________________________________________________________________
Kutsu Seuran 110-vuotisjuhlaan 10.5.2019
Suomen Metsätieteellisen Seuran perustamiskokous pidettiin 29.4.1909. Seura juhlii 110-vuotista taivaltaan
suomalaisen metsätieteen hyväksi perjantaina 10.5.2019 järjestämällä tieteellisen seminaarin ja iltajuhlan.
Tieteellinen seminaari järjestetään Helsingin yliopiston Viikin kampuksen Infokeskuksen salissa 236 klo
12.30 – 15.50. Iltajuhlaa vietämme Kiltasalissa, Lapinrinne 1, Helsinki, klo 19.00 alkaen.
110-vuotisjuhlaseminaarin ohjelma
12.30 – 12.40
12.40 – 12.55
12.55 – 13.25
13.25 – 13.55

Tervetulotoivotus ja tilaisuuden avaus; Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja, professori
Miina Rautiainen, Aalto-yliopisto
Juhlapuhe; Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri
Hiilinielu PLUS: hiilinielusta biogeenisten hiilivetyjen kautta aerosolihiukkasten ja pilvipisaroiden
lähteeksi; professori Markku Kulmala, Helsingin yliopisto
Metsien kaukokartoitus - digitalisaatiota, täsmämetsätaloutta ja 4D-geoinformatiikkaa; professori
Markus Holopainen, Helsingin yliopisto

13.55 – 14.35

Kakkukahvit 110-vuotiaan kunniaksi

14.35 – 15.05
15.05 – 15.25

Tulevaisuuden tuotteita metsästä; professori Pirjo Kääriäinen, Aalto-yliopisto
Suomen Metsätieteellinen Seura tutkimuksen tukijana; toiminnanjohtaja Pekka Nygren, Suomen
Metsätieteellinen Seura
Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitusten jako
Loppusanat; Suomen Metsätieteellisen Seuran kunniapuheenjohtaja, professori emeritus Seppo
Kellomäki, Itä-Suomen yliopisto

15.25 – 15.40
15.40 – 15.50

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton, mutta kakkukahvien henkilömäärän vahvistamista varten pyydämme
ilmoittautumaan viimeistään 3.5.2019 tällä lomakkeella:
https://www.webropolsurveys.com/S/7080EB690086644D.par
110-vuotisiltajuhla
Seuran 110-vuotisiltajuhla järjestetään Kiltasalissa klo 19.00. Alkumaljojen jälkeen nautimme juhlaillallisen,
kuulemme metsäntutkijakvartetin lauluesityksen ja juhlapuheen. Ilta jatkuu musiikin tahdissa lauantain puolelle.
Iltajuhlan kutsu on kahdelle. Sen hinta on Seuran jäsenille, joiden vuoden 2019 jäsenmaksu on maksettu, ja heidän
seuralaisilleen 60 € henkilö. Muille metsäntutkimuksen ystäville hinta on 100 €. Osallistujamäärä on rajoitettu 130
henkeen. Jaamme tietoa tilaisuudessa muita kuin Seuran omia kanavia myöten parin viikon päästä. Varmista siis
paikkasi iltajuhlassa ilmoittautumalla tällä lomakkeella:
https://www.webropolsurveys.com/S/ADDCFBA8543098F5.par
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Iltajuhlan asu: tumma puku
Kulkuyhteydet Kiltasalille:
− Kampin metroasema ja bussiterminaali
− Kampin taksiasema noin 300 metrin päässä
− Omalla autolla: Euro Park Kamppi ja Euro Park City Forum
_______________________________________________________________________________________
Invitation to the 110th anniversary of our Society on 10 May 2019
Finnish Society of Forest Science was established on 29 April 1909. This year, we celebrate our Society’s 110 years
of work for Finnish forest sciences by means of a scientific seminar and a gala dinner on Friday, 10 May 2019. The
scientific seminar will be organised in the Room 236 of the Info Centre of the Viikki Campus of the University of
Helsinki. The gala dinner will be in Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki.
Programme of the scientific seminar (the talks will be in Finnish)
12:30 – 12:40
12:40 – 12:55
12:55 – 13:25
13:25 – 13:55

Welcome and opening of the seminar; Chair of the Finnish Society of Forest Science, Professor
Miina Rautiainen, Aalto University
110th Anniversary speech; Chancellor of the University of Helsinki Kaarle Hämeri
Carbon sink plus: From carbon sink via VOCs to aerosol source; Professor Markku Kulmala,
University of Helsinki
Remote sensing of forests – digitalisation, precision forestry, and 4D geoinformatics; Professor
Markus Holopainen, University of Helsinki

13:55 – 14:35

110th birthday cake of our Society

14:35 – 15:05
15:05 – 15:25

Future products from forests; Professor Pirjo Kääriäinen, Aalto University
Finnish Society of Forest Science as a supporter of research; Executive Manager Pekka Nygren,
Finnish Society of Forest Science
Awards of the Finnish Society of Forest Science for scientific achievements
Final words; Honorary Chair of the Finnish Society of Forest Science, Professor Emeritus Seppo
Kellomäki, University of Eastern Finland

15:25 – 15:40
15:40 – 15:50

The seminar will be open to all and free of charge. However, we ask you to register at latest on 3 May 2019 for
ordering the cake. Use this form:
https://www.webropolsurveys.com/S/7080EB690086644D.par
110th Anniversary Gala Dinner
The gala dinner for celebrating the 110 years of our Society will begin in Kiltasali at 19:00. After raising a toast for
the 110-years-old, we will have the dinner, music by a Forest Scientists’ Quartet, and a keynote speech. The evening
will continue with music over mid-night. The invitation for the gala dinner is for two. The price is 60 € for the
members of the Finnish Society of Forest Science with membership dues on date, and their partners. The price
for other friends of forest sciences will be 100 €. We have a quota of 130 persons. We will announce the event for
others than our members after a couple of weeks. Thus, secure your place by registering soon using this form:
https://www.webropolsurveys.com/S/ADDCFBA8543098F5.par
Dress code for Gala Dinner: Dark suit
Arriving to Kiltasali:
− Subway station and bus terminal of Kamppi
− Taxi post of Kamppi is at 300 m
− By own car: Euro Park Kamppi and Euro Park City Forum
_______________________________________________________________________________________
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Syyskokouksen 12.12.2018 päätöksiä / Decisions of the Autumn meeting 12 December 2018
Seuran hallitus uusiutui osittain syyskokouksessa 12.12.2018. Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin prof. Miina
Rautiainen Aalto-yliopistosta ja varapuheenjohtajaksi johtava tutkija Tuija Aronen Luonnonvarakeskuksesta.
Uutena hallitukseen valittiin Sakari Tuominen Lukesta. Hallituksessa jatkavat Arto Karinimiemi, Matleena Kniivilä
(Luke), Katja Lähtinen (Vaasan yliopisto) ja Anna Repo (Luke). Syyskokous hyväksyi myös vuoden 2019
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä Seuran hyvän hallinnon ohjeet. Seuran jäsenmaksu varsinaisilta jäseniltä
on edelleen 50 € ja kannattajajäseniltä 800 €.
Professor Miina Rautiainen was elected as the Chair of the Society in the Autumn meeting on 12 December 2018.
Principal Scientist Tuija Aronen from the Natural Resources Institute Finland (Luke) was elected as the Vice-Chair.
Sakari Tuominen (Luke) was elected as a new Board member. Arto Kariniemi, Matleena Kniivilä (Luke), Katja
Lähtinen (University of Vaasa), and Anna Repo (Luke) continue as Board members. Plan of activities and budget
for 2019, and Instructions for Good Governance in the Finnish Society of Forest Science were accepted in the
meeting. The membership fee will remain at 50 € for ordinary members and at 800 € for supporting members.
Toimintasuunnitelma / Plan of activities (in Finnish):
http://www.metsatieteellinenseura.fi/files/sms/Tiedostot2019/Toimintasuunnitelma_2019.pdf
Hyvän hallinnon ohjeet / Instructions for good governance (in Finnish):
http://www.metsatieteellinenseura.fi/files/sms/Tiedostot2019/Hallinto-ohjeet-181212.pdf
_______________________________________________________________________________________
Uusi jäsenrekisteri / New member register
Olemme uusineet jäsenrekisteriohjelman. Sen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin kuuluvat jäsenten oikeus
rekisteröityä sen käyttäjäksi lisäpalvelujen saamiseksi (50 jäsentämme on rekisteröitynyt), sähköinen laskutus ja
jäsentietojen jakaminen Seuran tieteenalakerhojen kanssa. Emme jaa mitään jäsentietoja minkään muun
organisaation kanssa. Rekisteröityminen järjestelmään ei ole pakollista, mutta se mahdollistaa mm. jäsenmaksun
maksamisen suoraan jäsenrekisterissä (palvelun tarjoaa Paytrail) ja omien tietojen päivityksen. Jäsenrekisterin
ylläpitäjä hoitaa nyt jäsenmaksuliikenteen puolestamme. Tämän vuoksi on tärkeää korjata tilinumero, mikäli sinulla
on valmis maksupohja verkkopankissa. Suoraan Seuran tilille maksetut jäsenmaksut eivät päivity rekisteriimme.
Valitettavasti jokunen maksaa edelleen väärälle tilille, mikä aiheuttaa paljon turhaa työtä. Voit maksaa myös 110vuotisiltajuhlan maksun jäsenrekisterimme kautta, kun saat siitä laskun.
We have renewed our membership register software. The new features include e.g., the opportunity to register to
the system for additional services (so far, we have 50 registered members), electronic billing, and sharing of
membership information with the science clubs of our Society. We do not share membership information with
any third party. Registering is not compulsory but it offers some new benefits, e.g. you can update yourself your
member information and you can pay the membership fee through the register (service is provided by Paytrail
Ltd.). The membership service provider will take care of our membership billing. Thus, it is important that you
update the account number if you have preprogrammed payment in your netbank. Payments made to our own
account do not register automatically to the member register. Unfortunately, a few individuals still pay to the old
account causing us considerable unnecessary work. You will be able to pay also the 110th anniversary gala dinner
through the new member register.
_______________________________________________________________________________________
Taksaattoriklubin vuosikokous ja seminaari 9.4.2019
Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestetään 9.4.2019 klo 12 - 16 Metsätalolla (Unioninkatu 40)
Salissa 2. Kevätseminaarin aiheena on ”Korkokanta metsätalouden suunnittelussa”. Seminaarissa lähestytään
aihetta erilaisten metsäalan toimijoiden näkökulmasta. Puhutaan metsä(omistuksi)lle asetettavista odotuksista ja
näkemyksistä. Vuosikokouksen yhteydessä jaetaan Simo Poso -palkinto vuosien 2017 - 18 parhaalle pro
gradu -työlle.
_______________________________________________________________________________________
Uusia jäseniä / New members
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Toivotamme uudet jäsenemme Perttu Anttilan, Jyri Hietalan, Nuutti Kiljusen, Jukka Miettisen ja Elina Oksasen
tervetulleeksi mukaan toimintaamme.
We welcome our new members Perttu Anttila, Jyri Hietala, Nuutti Kiljunen, Jukka Miettinen, and Elina Oksanen
to participate in the activities of the Society.
_______________________________________________________________________________________
Kevättalven terveisin,
Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
puh. 044 558 1199
pekka.nygren@metsatiede.org

