Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Talvi senkun näyttää parantavan juoksuaan. Mutta sulaminen ja kevät etenevät vääjäämättä. Nyt on aika
tarkistaa taimi- ja siementilaukset.

Muista maksaa lehti Liiton tilille 30.4. mennessä, niin saat lehden taas toukokuusta 2021 vuodeksi
eteenpäin jäsenetuhintaan.

Minkälaisia ovat etämetsänomistajat?
Olisiko sinulla hetki aikaa osallistua kyselyyn etämetsänomistajien aktiivisuudesta ja tietämyksestä
metsänhoitotoimenpiteitä kohtaan?

Kysely käsittää kysymyksiä etämetsänomistajuuteesi liittyen. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10
minuuttia. Vastaa kyselyyn mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2021.

Lisätietoja kyselystä >>

Tästä kyselyyn >>

Jäikö väliin..
Metsänomistajan päivä 13.3.
Tänä vuonna etätilaisuudeksi vaihtunut Metsänomistajan päivä keräsi mahtavan kuulijajoukon tilaisuudessa kävi netissä lähes 6000 kuulijaa. Jos tilaisuus jäi sinulta jostain syystä väliin, voit katsoa
esityksiä vielä näin jälkikäteenkin.
Metsänomistajan päivän esitystallenteet >>

..entä jäikö väliin..
Metsäsertifiointi ja
metsien monimuotoisuus 10.3.
Liiton, Tapion, OP:n ja Metsä Groupin asiantuntijat keskustelivat siitä,
miksi metsäsertifiointi on tärkeää ja mitä metsänomistaja voi tehdä
talousmetsien monimuotoisuuden edistämiseksi.
Webinaarin tallenne >>

..entä jäikö väliin..
Ministeri Jari Lepän katsaus ajankohtaisiin
metsäasioihin 4.3.
Taltiointi Saimaan Metsänomistajien vuosikokouksen alkupuheenvuoroista
4.3.
Esitystallenne >>

EU uusii metsästrategiaansa
Kuulostaa tylsältä ja työläältä. Niin se onkin. Mutta sitä tärkeämpää on olla suuntaviivojen muotoilussa
mukana. Kädenvääntö metsien roolista tulee olemaan kova ja monenlaisia käytön ja päätäntävallan
rajoitteita koetetaan leipoa sisään strategiaan.

Nyt EU:n metsästrategia on tuotu poikkeuksellisesti vallan kabineteista kaikkien kommentoitavaksi.
Liittomme aikoo koostaa suomalaisten metsänomistajien kommentteja strategiaehdotukseen. Vastaa
tähän sähköpostiin niin lisäämme sinut kiinnostuneiden sähköpostilistalle ja saat lähiaikoina
tarkempia tietoja asiasta.

Voiko nivelrikosta kuntoutua?
QMedi järjestää Info- ja keskustelutilaisuuden nivelrikosta to 15.4. klo
18-19. Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostilla info@qmedi.fi.

Paikalla ovat mm. maanviljelijä ja metsuri Juha Rajajärvi sekä hänen
hoidostaan vastaava Bengt Kevin. Tilaisuus pidetään etäyhteydellä.

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.

Facebook

Verkkosivusto

YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.
© 2021, Etämetsänomistajien Liitto ry.
Rekisteriseloste.

