
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

No huh huh. Nyt on tarjontaa joka lähtöön. Tapahtumia on niin ettei paremmasta väliä. Sinulle jää valinnan

vaikeus.

Matka keväiselle Saarenmaalle 25-28.4.

Liitto tekee keväällä metsäretken Saarenmaalle. Virossa kevät on

silloin parhaimmillaan ja Saarenmaalla on paljon näkemistä. Laita

päivät allakkaan. Tarkempia tietoja seuraavassa

Etämetsänomistaja-lehdessä ja Liiton nettisivuilla.

Alustava retkiohjelma.

Sinustako metsämentori?

Etsimme aktiivisia metsänomistajia uusien metsänomistajien tukihenkilöiksi. Jos asia kiinnostaa,

ilmoittaudu yhdistyksesi puheenjohtajalle tai laita viestiä osoitteella sihteeri@etamol.fi.

Vuosikokous 16.3. - tule mukaan!

Liiton vuosikokous on nyt Seinäjoella, paikkana pohojalaisittain

komiasti valtuustosali. Kokousasioiden lisäksi luvassa on mm.

metsäaiheinen seminaari. Kaikki jäsenet tervetuloa kokoukseen

tai vain seminaariin. Katso ohjelma.

Metsäliitossa 2019 on vaalivuosi - oletko vaaleissa ehdolla?

Jos olet, lähetä nimesi, vaalipiirisi ja metsänomistajayhdistyksesi nimi meille. Me koostamme listaa niistä

Liittomme jäsenistä, jotka ovat vaaleissa ehdolla ja autamme sinua näkyvyyden saamisessa. Lähetä

tietosi osoitteseen sihteeri@etamol.fi.



Koulutusta verkossa

Tässä poimintoja Metsäkeskuksen lähiajan koulutuksista, jotka ovat

meidän kaikkien ulottuvilla webinaareina tai verkkokoulutuksina. Osa

tilaisuuksista on maksullisia mutta edullisia.

Uusi yksityistielaki -webinaari 27.2. tai 13.3.

Metsätien perusparannus -webinaari 27.3.

Naisenergiaa metsiin: Suometsän hoito ja metsänparannus -webinaari 2.3.

Metsätilan sukupolvenvaihdos - kuusiosainen webinaarisarja, alkaa 28.2.

Metsätilan sukupolvenvaihdos on kokonaisuus, joka koostuu kuudesta erillisestä luennosta. Osallistuja voi

osallistua yhdelle, osalle tai kaikille häntä kiinnostaville luennoille. Jokaiselle luennolle pitää ilmoittautua

erikseen.

Olisiko nyt oikea aika myydä puuta ja laittaa rahat osakkeisiin? Vaikuttaako ilmastonmuutos

metsätalouden toimintaedellytyksiin ja kannattavuuteen? Mikä on oikea omistusmuoto

minulle? Ja voinko vaihtoehtoisilla hoitomenetelmillä päästä parempaan tuottoon?

Helsingin yliopistolla järjesteään lauantaina 16.3.2019 koko päivän metsäaiheinen tilaisuus, jossa

päivän teemoina ovat metsätalouden kannattavuus ja kestävyys unohtamatta metsää

sijoituskohteena ja tulonhankkimislähteenä. Tilaisuu on maksuton, mutta ilmoittautuminen

vaaditaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Miten saat lehden jäsenetuhintaan?

Voit maksaa lehden jäsenmaksun yhteydessä tai suoraan Liiton tilille. Seuraa yhdistyksesi antamia ohjeita

niin saat lehden toukokuusta 2019 vuodeksi eteenpäin.



Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.
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