Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Kevät etenee kohisten. Liiton retki lähestyy ja metsätaitokisoja varten on syytä aloittaa relaskooppien
teroitus. Myös uusi Etämetsänomistaja-lehti tulee koteihin lähipäivinä. Alla vähän maistiaisia siitäkin.

Vielä mukaan Saarenmaalle
25-28.4.?
Retkelle on vielä muutama paikka jäljellä.
Ilmoittaudu heti ja tule mukaan nauttimaan Viron
ja Saarenmaan keväästä hyvässä seurassa.
Retken esite ja ilmoittautuminen.

Etämetsänomistajien SM-metsätaitokisat 18.5.
Mikä onkaan varmempi kesän merkki kuin Liittomme
metsätaitokisat. Tänä vuonna päivä on 18.5. Ja paikkana tietysti
hyväksi havaittu Evo. Katso lisää Etämetsänomistaja-lehdestä
sivulta 16.

Liiton vuosikokous pidetty
Vuosikokous ja kokousta edeltänyt seminaari
pidettiin 16.3. hienossa Seinäjoen
valtuustosalissa. Tervehdyksen seminaariin toi
eduskunnan puhemies Paula Risikko.
Katso tarkemmin Etämetsänomistaja-lehdestä.

Liiton vuosikokouksen yhteydessä laadittiin
kannanotto, missä ilmastoviisasta metsän käyttöä
tarkastellaan poikkeuksellisesti laajalla
näkökulmalla.
Katso kannanotto.

Miten yksinkertaista: maksa lehden tilaus ohjeen mukaisesti Liiton tilille ja saat lehden toukokuusta
2019 vuodeksi eteenpäin jäsenetuhinnalla.

Metsäliiton vaalit 2019 - muista äänestää
Metsäliiton vaalien äänestys on käynnistynyt. Metsäliiton jäsenet ovat
saaneet äänestysohjeet postissa.

Jos etsit ehdokasta, joka tuntee hyvin etämetsänomistajan tarpeet, katso listaamme. Siihen on koottu niitä
Liittomme jäseniä, jotka ovat ehdolla Metsäliiton vaaliessa 2019.
Katso Liittomme jäsenet, jotka ovat ehdolla.
Katso kaikki ehdokkaat, vaalikone ja nettiäänestys.

Kysy ja asiantuntija vastaa:

llmastoviisas metsien käsittely 9.4.
Miten ilmastonmuutokseen voidaan varautua metsänhoidon keinoin?
Mitä oikeastaan on ilmastoviisas metsänhoito?
Entä miten metsä voi sitoa enemmän hiiltä?

Asiantuntija vastaa -webinaari pidetään tiistaina 9.4.2019 kello 18.00-20.00! Osallistujilla on tilaisuuden
aikana mahdollisuus esittää omia mieltä askarruttavia kysymyksiä metsänhoitoon ja ilmastonmuutokseen
liittyen. Kysymyksiä voi jättää myös ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksu on 20
euroa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Vielä ehdit osallistua! Kuution ja Etämetsänomistajien Liiton yhteinen kampanja jatkuu 18.4.2019
saakka. Katso tammi-helmikuun voittajat.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
talousmetsissä 15.4.
Millaisia muutoksia luonnon monimuotoisuudelle tärkeissä metsien
rakennepiirteissä on tapahtunut?
Miten luonnonhoito vaikuttaa rakennepiirteiden ja lajiston kehitykseen
seuraavien 50 vuoden aikana?

Tervetuloa kuulemaan uutta tutkimustietoa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta
talousmetsissä. Seminaari järjestetään 15.4. klo 13–15.45 Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tilaisuuden
järjestäjinä Suomen Metsätieteellisen seuran Metsäbiologian kerho, Taksaattoriklubi ja Metsäteollisuus ry.
Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautuminen.

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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