Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Takana on kiivas alkuvuosi. Metsät ovat nousseet keskustelun
keskiöön sekä ilmastonmuutoksen että monimuotoisuuden
näkökulmasta. On helppo arvata, että keskustelu jatkuu myös
loppuvuonna. Meidän metsänomistajien ei kannata keskustelujen
velloessa hötkyillä eikä ahdistua. Sen sijaan kannattaa lukea,
pohtia ja ottaa selvää. Kesä on siihen otollista aikaa. Toivotamme
siksi sekä rentouttavaa että hyödyllistä kesää kaikille
jäsenillemme.

Lapin metsäretki 19-22.9.
Huomasithan,että Etämetsänomistaja-lehdessä 2/2019 oli ilmoitus
Lapin metsäretkestä. Lähde mukaan ruskaiseen Lappiin hyvässä
metsänomistajaseurassa. Verkostoitumista parhaimmillaan ja
kaupan päälle uusia ystäviä.
Katso tarkemmin >>

Käytätkö metsäalan sähköisiä palveluita?
Miksi? Miksi et?
Tapio selvittää yhteistyössä Liittomme kanssa metsänomistajien kokemuksia ja mielipiteitä metsäalan
sähköisistä palveluista. Vastauksia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä ja viestinnässä.
Vastaaminen vie vain hetken. Vastanneiden kesken arvotaan 50 euron lahjakortti Tapion
metsäkirjakauppaan.
Tuloksia käsitellään luottamuksellisesti.
Tästä kyselyyn >>

Metsämentori-koulutus 31.8.
Metsämentori on uuden metsänomistajan luotettu tukihenkilö.
Ensimmäinen mentorien koulutus pidetään 31.8. Tampereella. Mukaan
voidaan ottaa vielä muutama vapaaehtoinen. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen jouni.aila@metsakeskus.fi, p. 050 314 0419.
Ilmoittaudu viimeistään 4.7. niin pääset vielä mukaan.

Koulutus on lauantaina 31.8. klo 10.00-18.00 Tampereella juna-aseman läheisyydessä.
Koulutuksen ja ruokailut maksaa metsäkeskus, metsäkeskus ei korvaa matkakuluja.
Mentoroija voi jatkossa osallistua metsäkeskuksen koulutuksiin uusille metsänomistajille ja
käyttää metsäkeskuksen tiloja mentorointi tarkoitukseen.

Forest.fi uudistui omaksi verkkolehdekseen

Kun etsit tietoa Suomen metsäalasta - esimerkiksi monimuotoisuudesta, metsänhoidosta, metsävaroista
ja biotaloudesta - niin kannattaa käydä forest.fi sivustolla. Sivustoa ylläpitää Suomen metsäyhdistys, jonka
taustalla ovat kaikki merkittävät metsäalan toimijat ja järjestöt.
Tutustu verkkolehteen >>

Poiminnat lehdestä: ymmärrystä antavaa
kesälukemista
Menneen kevään keskustelut metsien monimuotoisuudesta ja hiilinieluista
aiheuttivat enemmän sekaannusta kuin loivat kokonaiskuvaa.
Vastapainoksi suosittelemme loma-ajan lukemiseksi kahta julkaisua, jotka
antavat parempaa ymmärrystä ja kokonaiskuvaa.
Monimuotoisuus - viljellen ja varjellen >>
Ilmastonmuutos - faktat >>

Oikaisu metsätaitokisojen tuloksiin
Etämetsänomistaja-lehteen 2/2019 oli pujahtanut virheitä 18.5. pidettyjen
metsätaitokisojen jutussa. Tulokset ja paremmuusjärjestys olivat oikein,
mutta virheitä oli erityisesti yhdistystiedoissa. Oikeat ja tarkastetut

tuloslistat löytyvät Liiton nettisivuilta. Pahoittelut virheistä.
Katso tulokset nettisivuilta >>

Muista ehkäistä hyönteistuhoja
Muistathan, että kuorellinen havupuutavara tulee kuljettaa
metsistä pois ennen keskikesää. Nyt on aika tarkistaa, että pinoja
ei jää omiin metsiisi tai niiden lähialueelle.
Miten ehkäistä hyönteistuhoja?

Liitollamme on uusi yhteistyökumppani.
Tarkista kalenterista milloin mobiili optikkoliike on lähelläsi ja varaa aika itsellesi. Muista mainita, että olet
Liittomme jäsen.

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.
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