
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Kuhinaa suomalaismetsissä 
Kuhina metsissä ja niiden ympärillä vain jatkuu. - Eikä nyt ole kyse hirvikärpäsistä, vaikka niitäkin on viime

aikoina tavattu huomattavia määriä. Keskustelu avohakkuista käy edelleen kuumana,

sukupolvenvaihdoksesta on muodostunut jo metsäkeskustelun kestoaihe. Aiemmin tänä vuonna käytiin

debattia metsävaratietojen julkisuudesta. Tehdyn päätöksen jälkeen on julkaistu metsävaratietoa

käyttäviä palveluita ja sovelluksia, ja niitä voidaan odottaa lisää tulevina aikoina. Kuuman kesän jälkeen

näyttää tulevan mielenkiintoinen syksy.  

Hyvää syksyä etämetsänomistajille!  

Metsätiet ja tiekunta

-verkkoluento
Metsäkeskus järjestää Metsätiet ja tiekunta

-verkkoluennon keskiviikkona 19.9. Luennoilla

tutustutaan tiekunnan tehtäviin, metsäteiden

kunnossapitoon, metsäteiden ja muiden

yksityisteiden rakentamiseen saataviin tukiin sekä

vilkaistaan uuden vireillä olevan yksityistielain

tuomia muutoksia.

Webinaari on verkkovälitteinen ja

vuorovaikutteinen luento, johon liitytään omalta

tietokoneelta internetyhteyden kautta. Mitä haluat

kysyä metsätien rakentamisesta ja

perusparannuksesta?

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Metsäkeskuksen

verkkopalvelussa



Verkkokoulutusta metsänistutuksen

omavalvonnasta
Suomen metsäkeskus tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan toimijoille

maksutonta verkkokoulutusta metsänhoitotöiden omavalvonnasta.

Metsänistutuksen koulutuksessa opetellaan valitsemaan hyvät

istutuskohdat puuntaimille ja mitataan istutusjäljen tiheyttä. Koulutus

avautuu sähköiseen verkko-oppimisympäristöön, jossa sen voi suorittaa

sopivana ajankohtana.

Koulutuksen osallistujat saavat tietoa siitä, kuinka uuden metsän istutus

onnistuu.  

Lisätietoja verkkokoulutuksesta 

Metsät aktiivisiin käsiin 
Suomen metsäkeskuksen hankkeen tavoitteena on vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille

metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta. Tähän tavoitteeseen

pääsemiseksi tarvitaan sukupolvenvaihdosten lisäämistä, tilakoon kasvattamista, vapailla markkinoilla

myytävien metsätilojen määrän lisäystä, kuolinpesien ja yhtymien metsänomistuksen vähentämistä,

yhteismetsäomistuksen lisäämistä sekä tilusrakenteen parantamista metsätilusjärjestelyin ja tilusvaihdoin.

 Hanke aloitettiin kolme vuotta sitten, ja se on nyt päättymässä. 

Lisätietoja hankkeesta ja linkit Seinäjoella ja Kokkolassa järjestettyjen sukupolvenvaihdosmessujen

aineistoihin



Kansallista

metsästrategiaa

päivitetään: osallistu

kyselyyn ja

tilaisuuksiin

Voimassa oleva, vuoteen 2025 ulottuva

kansallisen metsästrategian tavoitteet ovat ajan

tasalla, mutta hankkeet, joiden avulla tavoitteisiin

aiotaan päästä, kaipaavat päivittämistä. Työn on

määrä valmistua joulukuussa.

Otakantaa.fi –palveluun on avattu kysely, johon

vastaamalla voi osallistua metsästrategian

päivittämiseen. Kysely on avoinna 30.9.2018

asti, päivitystyön on määrä valmistua vuoden

loppuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 

Suoraan kyselyyn

Metsäkeskus on järjestänyt alueellisia

tilaisuuksia, joissa osallistujat pääsevät

keskustelemaan ja vaikuttamaan metsästrategian

valmisteluun. Vielä ehdit Seinäjoella 18.9. ja

Pietarsaaressa 29.9. järjestettäviin tilaisuuksiin,

jotka pidetään sukupolvenvaihdosmessujen

yhteydessä.. 

Lisätietoja Metsäkeskuksen tilaisuuksista

Etämetsänomistaja 2/2018 postissa
Etämetsänomistaja-lehden tämän vuoden toinen numero on postitettu liiton jäsenyhdistysten jäsenille. Jos

et malta odottaa, käy selaamassa netissä julkaistua näköislehteä: 

Etämetsänomistaja 2/2018



Metsäkeskuksen aineistoja netissä
Metsäkeskuksen järjestämien tilaisuuksien aineistoja - ja joskus koko tilaisuus - on saatavissa netissä

Metsäkeskuksen verkkopalvelussa. Myös Metsäkeskuksen julkaisemat videot löytyvät helposti

Youtubesta; soittolistat helpottavat tiettyä aihetta koskevan videon löytymistä.  

Kaavoitusta käsitelleiden tilaisuuksien aineistot

Webinaarit

Metsäkeskuksen videot Youtubessa

Etämetsänomistajien liitto on myös

Facebookissa
Etämetsänomistajien liitto viestii myös Facebookin kautta. Tykkää sivustamme niin saat ajankohtaista

metsäalan tietoa myös omaan uutisvirtaasi. 

Etämetsänomistajien Facebook-sivu

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.

© 2018, 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.


