
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Liiton vuosikokous on pidetty - turvallisesti etäyhteyksin. Rokotuksia annetaan ja kesä näyttää jo tuovan

helpotusta pitkään rajoitusaikaan. On helppo ennustaa, että pakon edessä opetellusta etäilystä jää monia

asioita pysyvämpään käyttöön. Jatkossa paikallinen tilaisuus saadaan helposti laajennetua

valtakunnalliseksi ja kynnys tavata kaukana olevan yhdistyksen jäseniä laskee merkittävästi. Siis lisää

kierroksia metsänomistajien valtakunnalliseen verkostoitumiseen. Hyvä - sillä juuri se on Liiton tärkein

tehtävä.

Nyt pane töpinäksi. Maksa lehti Liiton tilille 30.4. mennessä, niin saat lehden taas toukokuusta 2021

vuodeksi eteenpäin jäsenetuhintaan.

Liiton vuosikokous pidetty

Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous pidettiin 27.3. Tampereella pääosin etäyhteyksillä. Käsittelyssä

olivat sekä menneet vuodet 2019 että 2020 ja tuleva vuosi. Hallitusvalintojen, budjetin ja jäsenmaksujen

lisäksi kokous päätti, että kannatusjäsenyys otetaan käyttöön yhdistysjäsenyyden rinnalle. Katso

tarkemmin kokouksen tiedote >>

Mitä ajankohtaista uutta Liiton yhteistyökumppaneilla on? Katso vuosikokouksemme

avauspuheenvuoroista:

Tapio, Kalle Vanhatalo >>

OP, Petri Kortejärvi >>

Kuutio, Aku Mäkelä >>

Metsäsäätiö, Erno Järvinen >>

Mela, Pirkko Halttunen >>

Metsä Group, Hannes Vickholm >>



Osallistu Liittomme jäsenille suunnattuun arvontaan Kuution sivuilla ja voit voittaa

Metsäkustannuksen lahjakortin.

Metsänomistajan

edunvalvonta kaavoituksessa

Aihe on tärkeämpi kuin mitä metsänomistajat

yleensä ajattelevat. Katso mitä vinkkejä kokenut

metsäyrittäjä ja kaavoituksen asiantuntija Risto

Laukas antaa aiheesta.

Katso esityksen tallenne >>

Taltiointi Saimaan Metsänomistajat ry:n vuosikokouksesta 4.3.

Metsäbiotalouden arvoketjut tarkoittaa, että arvioidaan metsien vaikutuksia

kansantalouteemme. Kuulostaa tylsältä numerojumpalta, mutta ei se ole

vain sitä. Selviää mm. se, että metsien vaikutus on Suomessa paljon

suurempi kuin äkkikseltään uskoisi.

Katso webinaaritallenne >>

Hankkeen loppuraportti >>

Hankkeen verkkosivut >>

Jos haluat kommentoida suunniteltua EU:n uutta metsästrategiaa, niin aikaa on 19.4. asti. Vastaa tähän

viestiin (reply) ja lähetämme sinulle lisätietoja kommentointia varten. Vielä ehtii.



Voiko nivelrikosta kuntoutua?

Vielä voit kysyä paikkaa QMedin järjestämään Info- ja

keskustelutilaisuuteen nivelrikosta to 15.4. klo 18-19. Ilmoittaudu

tilaisuuteen sähköpostilla info@qmedi.fi. Mutta toimi nopeasti.

Paikalla ovat mm. maanviljelijä ja metsuri Juha Rajajärvi sekä hänen

hoidostaan vastaava Bengt Kevin. Tilaisuus pidetään etäyhteydellä.

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.

© 2021, 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.


