
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Talvi oli runsasluminen ja kevät on ollut pitkä. Nyt kannattaa käydä metsässä katsomassa miten talvesta

on selvitty, sillä tähän aikaan kulku metsässä on helppoa ja näkyvyys hyvä. Eivätkä ötökät tai kuumuus

vielä vaivaa. Siis ylös, ulos ja metsään. Samalla mielikin virkistyy lintujen äänistä ja kevään ensimmäisistä

kukista.

Tervetuloa webinaariin 18.5. klo 18

Kotimaisen puun
kysyntä kasvaa

Webinaarissamme keskiviikkona 18.5. klo 18 käsitellään hyvin ajankohtaista aihetta eli puun tarpeen

kasvua. Samalla tarkastellaan erilaisia metsänhoidon keinoja, joilla saadaan pidettyä metsä kasvussa ja

elinvoimaisina. Liity mukaan, kuuntele ja esitä keskustelijoille hyviä kysymyksiä.

Webinaari on maksuton eikä erillistä

ilmoittautumista tarvita.

Tilaisuuden ohjelma >>

Osallistumislinkki >>



Tervetuloa Evon upeisiin keväisiin metsiin.

Etämetsänomistajien SM-

metsätaitokilpailu 2022.

UUTTA: avoin kaikille metsänomistajille.

Liittomme järjestää etämetsänomistajien SM-metsätaitokilpailut Evolla lauantaina 21.5. Kilpailut ovat

avoimet eli kaikki metsänomistajat ovat tervetulleita kisaamaan. Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä

omaan metsätilanomistajayhdistykseesi tai ilmoittaudu suoraan Matti Mäkiaholle puhelin 0400-711515 tai

sähköposti matti.makiaho@gmail.com.

Tarkemmat tiedot mm. sarjoista ja ilmoittautumisesta >>

Erämessut Riihimäellä 9-12.6.

Erämessuilla on paljon nähtävää. Mukana myös Liittomme ja paikalliset

metsätilanomistajayhdistykset. Nähdään Riihimäellä.

Lisätietoja erämessuista >>

.

Hybridiseminaari 16.5.

Ihminen ja metsä

Metsäsuhteita, mielikuvia metsästä, mikä on metsä? Miksi

hakeutua metsäalalle? Mihin metsien käyttö on menossa?

Miten ajatukset metsästä muuttuvat?



Näistä teemoista järjestetään seminaari maanantaina 16.5.klo

12-18. Paikan päälle ei enää pysty ilmoittautumaan, mutta

seminaariin voi osallistua etäyhteydellä. Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma >> Ilmoittautuminen >>

Metsänhoidon suositusten webinaari 24.5.

Luonnonhoidon suositukset ja

ekologinen kestävyys

Mitä on talousmetsien luonnonhoito? Mikä on luonnonhoidon merkitys ekologisesti kestävässä

metsien käytössä? Lisää ymmärrystäsi luonnon huomioimisesta metsiesi hoidossa. Tule mukaan

webinaariin 24.5. klo 9-11. Kuulet paljon asiaa talousmetsien luonnonhoidosta ja siihen liittyvistä

suosituksista. Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja >> Ilmoittautuminen >>

PREPARE-hankkeen webinaari 13.5.

Kirjanpainajatuhot Keski-Euroopassa ja

kasvava tuhoriski Suomessa

Kirjanpainajien metsätuhot puhuttavat. Tuhoriski Suomessa kasvaa. Tervetuloa webinaariin perjantaina

13.5. klo 10–13 kuulemaan kirjanpainajatuhoista ja niiden hoidosta, sekä saaduista opeista Keski-

Euroopassa. Tilaisuuden kieli on englanti. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja >> Ilmoittautuminen >>

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.
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