Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Hei Vastaanottaja.

Olet saanut tämän viestin sillä olet Liittoon kuuluvan metsätilanomistajayhdistyksen jäsen tai Liittomme
yhteistyökumppani. Yhteytesi Liittoon on: Ei tietoa. Etämetsänomistajien Liittoon kuuluu kaikkiaan 17
paikallista metsätilanomistajayhdistystä.

Oppiminen on menossa vauhdilla verkkoon ja halusimme tässä viestissä antaa sinulle muutamia vihjeitä siitä,
miten verkko-oppimista voi hyödyntää. Verkko-oppimisen tuotteita on lisätty jäsenetuihimme ja siksi on nyt
hyvä hetki kokeilla niitä. Mukana on myös "viimeinen kuulutus" metsätaitokisoista ja
juhlametsikkökampanjasta. Reagoi nopeasti niin pääset vielä mukaan.

Katso mitä mieltä olitte?
Helmikuussa järjestettiin kysely Liiton jäseneduista ja niiden kehittämisestä. Kyselimme mm. alan kirjallisuudesta,
lehdistä ja sähköisistä palveluista. Kysely herätti paljon mielenkiintoa ja vastaajia oli todella runsaasti. Kiitos
vastanneille vaivannäöstä. Perästä kuuluu.
Katso kyselyn tuloksia »

Älykännykkä mukaan istutuksiin?
Kevään istutussesonki lähestyy. Olet varmaan
kuumeisesti värvännyt tämän kevään istutuksiin
sukulaisia, tuttavia tai muita sesonkityöntekijöitä.
Varmista heidän työnsä laatu perehdyttämällä
heidät ennen työn alkua. Perehdyttämiseen voit
käyttää heidän omia älypuhelimiaan.
Hyödynnä jäsenetumme ja kokeile TAPIO:n Istuta laadukkaasti -verkkokurssia perehdyttämiseen.
Tietoa TAPIO:n digituotteiden jäsenedusta »
Istuta laadukkaasti -verkkokurssi »

Suometsänhoidon webinaari 8.5. »

Kemera-webinaarisarja

Metsäteiden webinaari 19.5. »

Suomen Metsäkeskus järjestää Kemera-tukijärjestelmistä
kertovan webinaarien sarjan. Webinaari on verkkovälitteinen
ja vuorovaikutteinen luento, johon voit liittyä vaikka omalta
tietokoneeltasi kotoa. Sarjan aloittaa osio
suometsänhoidosta 8.5. ja seuraavana osio on metsäteistä
19.5. Webinaarit myös tallennetaan ja niitä voi katsoa
jälkikäteenkin Metsäkeskuksen sivuilta.

Olethan ilmoittautunut
metsätaitoiluihin Evolla?
Etämetsänomistajien SM-metsätaitokisat Evolla
ovat yhtä varma ja mukava kesän merkki kuin
pääskyset. Ilmoittautumisella on jo tulenpalava
kiire. Ole välittömästi yhteydessä yhdistyksesi
muihin taitoilijoihin ja varmista että joukkue on
kasassa ja kaikki ovat ilmoittautuneet. Ethän
päästä kiertopalkintoa vääriin käsiin?
Katso kilpailukutsu ja tiedot »

Vielä ehdit saada juhlametsikön!
Liiton Suomi 100 kampanja on loppusuoralla. Jos haluat
laatikon tilaa se heti - viimeistään perjantaina 28.4.

Lue lisää kampanjasta »
Tilaa taimet metsikköösi »

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.

Olemme myös Facebookissa

Kotisivut
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