
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Näin keskitalvella meidän on aika laskea viime vuoden puukauppatulot ja hoitomenot sekä antaa valtiolle,

mikä valtiolle kuuluu. Veroja maksaessamme voimme miettiä sitä, miten puumme etenevät

tuotantoketjuissa ja miten sekä valtio että kunnat tienaavat siinä matkalla vielä moninkertaisesti lisää. Me

olemme tärkeä osa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta - ollaan siitä ylpeitä.

Mikä on metsäsäätiömaksu? Mitä tekee Suomen Metsäsäätiö? Entä siirtyykö puukauppa kokonaan

sähköiseksi ja onko sähköinen puukauppa helppoa? Tule kuulemaan lisää näistä asioista webinaariin

keskiviikkona 25.1. klo 17.30 - 19.00. Webinaari on maksuton.

Webinaariin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen viimeistään tiistaina 24.1.2023.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
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Metsäverotus-webinaari

      lauantaina 11.2.2023 klo 18:00 - 20:00

Metsäveroilmoituksen aika on pian. Monta kysymystä saattaa askarruttaa, kuten metsävähennys. Mitä

saa vähentää metsätuloista ja mitä saa vähentää arvonlisäverotuksessa? Miten parantaa

kilometrikorvausta?

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat järjestää webinaarin

metsäverotuksesta ja metsäveroilmoituksen tekemisestä. Webinaarissa

PKMO:n hallituksen jäsen Ahti Hurmalainen (Orasmus Oy) kertoo Teille

metsäverotuksen monesta yksityiskohdasta valmentaessaan Teitä

täyttämään metsäveroilmoituksen.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Lisätietoja >>

Ilmoittautumiset 7.2.2023 mennessä.

Ilmoittautuminen >>

Tässä lähiajan webinaareja, jotka liittyvät

metsäverotukseen

Metsäkeskus tarjoaa laajan valikoiman metsäverotukseen liittyviä webinaareja. Suurin osa niistä on

maksullisia, mutta edullisia.

Metsäveroilmoituksen täyttö -koulutus, 25.1.2023 18-21 >>
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- maksullinen, ilmoittautuminen päättyy 23.1.

MinSkog-skattekurs 2023, 7.2.2023 18-19.30 >>

- maksullinen, ilmoittautuminen päättyy 5.2.

Kannattava metsänomistus: Metsäverotus, 9.2.2023 17-20 >>

- maksuton, ilmoittautuminen päättyy 7.2.

Metsään-verokurssi, 16.2.2023 17-20 >>

- maksullinen, ilmoittautuminen päättyy 13.2.

Onko ensiharvennusten laatu surkea?

Metsäkeskus selvitti ensiharvennusten puunkorjuujälkeä Keski-Suomessa.

Yhdelläkään tarkastetulla kohteella korjuujälki ei ollut metsänhoitosuositusten

mukaista, vaan puusto oli hakkuun jälkeen liian harvaa tai ajourat liian leveitä.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen vetämä puumarkkinatyöryhmä käsitteli asiaa viime

keskiviikkona ja julkaisi oman kannanottonsa asiasta.

Katso työryhmän kannanotto >>

Lue Metsälehden uutinen ja tulkinta kannanotosta >>

Puumarkkinatyöryhmä edustaa laajasti puunmyyjiä, puunostajia, puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjiä sekä

hallintoa. Liittomme on puumarkkinatyöryhmän jäsen.

Laita jo allakkaasi

       lauantai 18.3. klo 13-15.

Miten tehdä hakkuusopimus viisaasti?

Voiko kirjanpainajiin varautua?

Onko metsäverotus uusien tulojen esteenä?

Katso Metsäkeskuksen kaikki tilaisuudet
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Mitä on vahva kestävyys metsäpalveluissa?

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat järjestää ennen sääntömääräistä vuosikokoustaan metsänomistajan

ajankohtaisseminaarin Helsingissä Tieteiden talolla lauantaina 18.3. klo 13-15. Osallistua voi paikan

päällä tai verkon kautta etänä. Seminaari on maksuton ja kaikille avoin.

Ohjelma tarkentuu ja ilmoittautuminen aukeaa

helmikuun alussa.

Lisätiedot PKMO:n tapatumasivulta.

VIELÄ MAHDUT MUKAAN, MUUTAMIA VAPAITA PAIKKOJA TARJOLLA

Viking Grace lähtee merelle Turusta kello 20.55 ja palaa takaisin kello 19.50. Metsäisinä aiheina matkalla

mm. puukauppatilanne, sähköinen puukauppa, pakuri- ja lakkakäävän kasvatus, juurikäävän torjunta,

metsäkiinteistökauppa ja Melan tapaturmavakuutus. Metsäristeilyn tarkka ohjelma lähetetään 10.2.2023

mennessä osallistujille. Hinta 110 tai 140 euroa. Ilmoittaudu metsäristeilylle 31.1.2023 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen  >>

TERVETULOA OPPIMAAN METSÄASIOITA JA VERKOSTOITUMAAN HYVÄSSÄ SEURASSA.
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Mukana alustamassa keskustelua

Europarlamentaarikko Elsi Katainen,

kansanedustaja Hilkka Kemppi, MHY Päijät-

Hämeen puheenjohtaja Jukka-Pekka Kataja ja

Liittomme puheenjohtaja Rauno Numminen.

Tervetuloa EU:n metsäpolitiikan, kotimaan metsäpolitiikan ja metsänomistajan arjen pariin.

Katso tilaisuuden ohjelma >>

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.

© 2023, Etämetsänomistajien Liitto ry.

Rekisteriseloste.

Tämä on Etämetsänomistajien Liiton tiedote. Se lähetetään kaikille niille Liiton

jäsenyhdistysten jäsenille, joiden sähköpostiosoite on Liiton tiedossa. Lisätietoja

oman yhdistyksenne sihteeriltä tai Liiton postituksesta: postitus@etamol.fi.
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