
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Korona, sota, lakot - ilmassa on paljon epävarmuutta. Varmaa on kuitenkin, että kevät tulee ja metsä

tarjoaa meille edelleenkin hyvinvointia sen kaikissa merkityksissä. Vaalitaan metsiämme. 

Webinaari 6.4.

Metsänhoidon askelmat -

mitä on pakko ja mitä on hyvä

tehdä?

Lisätietoja >>

Ilmoittautuminen >>

Metsälaki ja metsien sertifiointi asettavat metsänhoidolle vaatimuksia. Vaikka metsälaki ja sertifioinnit

sisältävät monenlaista luonnonhoitoa, voi luontoarvoja edistää niiden lisäksi monella muullakin tavalla.

Mitä metsänhoidossa on pakko tehdä, mitä olisi hyvä tehdä ja miksi? Mikä on kustannustehokasta

luonnonhoitoa? Tähän etsimme vastauksia ja ajatuksia.



Suojelu, poimintahakkuut, droneteknologiat, puurakentaminen...

Metsäomistaja-AKATEMIAn toisena päivänä 23.4. jalkaudutaan maastoon. Aiheet ovat sytyttäviä ja

ajankohtaisia. Toiseen päivään voi osallistua, vaikka ensimmäinen päivä olisi jäänyt väliin. Toisen päivän

hinta erillisenä on 75 euroa. Tule mukaan innostumaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumistiedot >>

Kevään retket - kotimaassa ja lähialueilla

Tässä apua meille webinaariväsyneille ja erakoituneille metsänomistajille. Virikkeitä, ahaa-elämyksiä ja

uuden kokemista hyvässä porukassa. Kotimaassa ja lähialueilla.

Kevätretki Punkaharjulle ja

Savonlinnaan 19-21.5.

Matkan kuvaus >>

Ilmoittautuminen >>

Ilmoittaudu viimeistään 10.4.



Metsäretki Hiidenmaalle 26-29.5.

Matkan kuvaus ja ilmoittautumistiedot >>

Ilmoittaudu viimeistään 10.4.

Nyt on aika. Maksa lehti Liiton tilille 30.4. mennessä, niin saat lehden taas toukokuusta 2022 vuodeksi

eteenpäin jäsenetuhintaan.

Haluatko voittaa SM-metsätaitomitalin?

Nyt se on mahdollista, sillä Etämetsänomistajien Liitto järjestää SM-

metsätaitokilpailut Evon metsäopistolla Lammilla lauantaina 21.5.2022.

Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä omaan metsätilanomistajayhdistykseesi. Sieltä saat lisää tietoa

kilpailusta. Voit myös ilmoittautua suoraan Matti Mäkiaholle puhelin 0400-711515 tai sähköposti

matti.makiaho@gmail.com.

Tervetuloa rentoon joukkoon kisaamaan ! Hyvät palkinnot.

Kilpailunjohtaja Rauno Numminen

Valikoidut tallenteet

Tässä valikoituna kaksi tallennetta kevään tilaisuuksista. Näitä kannattaa katsoa, kun on hiljainen hetki.

Metsänomistajan päivä 12.3. >>

OP:n metsäwebinaari 21.3. >>

Liiton vuosikokous 2022

Pidettiin 26.3. Lahdessa. Mukana lähes kaikki

Liiton jäsenyhdistykset. Paljon puhuttiin Liiton

strategiasta ja tulevista vuosista,

Etämetsänomistaja-lehdestä,

metsätaitokilpailuista ja tietysti rahasta.



Yhteistyökumpannien ajankohtaiskatsaukset vuosikokouksessa:

Lauri Lappalainen; Lallemand >>

Juhana Simula; OP >>

Anna-Kaisa Paasonen; MELA >>

Eetu Punkka; Suomen Metsäsäätiö >>

Arto Haikonen; Nordic Insurance Solutions >>

Veikko Iittainen; Metsämiesten Säätiö >>

Heli Virtanen, Tapio:

Metsäkirjat ja Maastotaulukot >>

Metsäpuiden siemenet >>

Liitollamme on tänä vuonna 25. toimintavuosi - hyvä me.

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.

© 2022, 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.


