Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Kun arki on sekaisin ja uhkakuvat leijuvat ympärillämme, on hyvä muistaa, että metsän arvo ei heilu
pörssien tahdissa eikä metsän kasvu pysähdy talouden sakatessa. Se on hyvä uutinen ja turva meille
metsänomistajille.
Nyt vietetään aikaa paljon kotona ja meillä on oiva mahdollisuus opiskella metsäasioita. Voimme tutustua
lehtien ja kirjojen runsaaseen tarjontaan puhumattakaan netin loputtomista aarreaitoista. Olemme
keränneet alle vinkkejä hyötyajan viettämiseen metsäasioiden parissa.

Vuosikokous siirtyy
Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous 2020
Tampereella jouduttiin siirtämään koronan vuoksi
myöhäisempään ajankohtaan. Liiton hallinnossa
jatkavat toistaiseksi Seinäjoen vuosikokouksessa
2019 valitut henkilöt.

Muita muutoksia Liiton tapahtumiin
SM-metsätaitokisat 16.5. siirtyvät myöhemmäksi ja Inkerinmaan matka
21-25.5. on jouduttu peruuttamaan.

Liiton ryhmäwebinaarista jäi ryhmä pois. Nyt kokoonnumme siis omille
kotisohvillemme ja työpöytiemme ääreen ympäri Suomen.

Onnistunut metsätilan sukupolvenvaihdos
21.4. klo 18
Tervetuloa kuulemaan Metsä Groupin spv-asiantuntija Matti Sipilän ja
OP:n metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärven vinkit onnistuneeseen
metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Lähetys kestää noin tunnin ja sen
aikana sinulla on mahdollisuus esittää asiantuntijoille kysymyksiä
webinaarilähetyssivulla avautuvan keskusteluruudun kautta.
Lisätietoja ja linkki lähetykseen.

Muista maksaa lehti Liiton tilille 30.4. mennessä, niin saat lehden taas toukokuusta 2020 vuodeksi
eteenpäin jäsenetuhintaan.

Tapion kuumat linkkivinkit meille
Poikki ja pinoon – mutta ei ihan miten vain. Tutustu uuteen videoon puun katkonnasta.
Hyödynnä jalostustyön hedelmät. Jalostettu metsäpuiden siemen antaa enemmän.
Ole kaukaa viisas! Ilmaston muutokseen sopeutuminen edellyttää metsänomistajalta valintoja.
Kävivätkö hirvet talvella kylässä taimikossa? Anna laskurin selvittää vahinkojen arvioinnissa.

Kyllä - sähköinen puukauppa on nyt täsmäratkaisu. Lähde samalla mukaan Kuution kampanjaan.

Metsäkeskuksen poiminnat meille

Tieasiat ovat aina ajankohtaisia. Kaakon tiet - webinaarisarja on tuhti paketti tieasiaa. Mukaan
mahtuu mm. seuraaviin osuuksiin:
- yksityistien perusparannus, 22.4.
- tiekunnan päätöksenteko, 13.5.
Millainen luonnonhoitaja olen? Tee tämä itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus niin tiedät.
- lisätietoja

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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