
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Kesä on muhkeimmillaan. Tumman vihreät sävyt, parveilevat linnut, sadonkorjuu, punastuvat puolukat,

lämpimät pimeät illat, märän metsän tuoksu - tästä kaikesta kannatta nauttia juuri nyt. Odotamme

kuitenkin jo malttamattomina, että rokotusten etenemisen myötä saamme taas päivä päivältä enemmän

kokoontua, tavata, matkustaa ja halata. Sekin on mukava ajatus.

Lapin retki 18.–24.9.

Vielä ehdit mukaan ruskanajan metsäretkelle

Lappiin. Tiedosssa pohjoisen metsätalousasiaa,

ruskaa, yhdessäoloa ja hyviä kohteita.

Puhumattakaan hyvästä seurasta ja ruuasta.

Ilmoittaudu 27.8. mennessä.          Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>



Metsä ja talous = metsätalous

Talouskoulussa käynnistyvät jälleen syyskuussa Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ryhmät. Luvassa on

tietoa, taitoa, verkostoitumista ja kokemusten jakoa. Koulutus tapahtuu yhdistellen lähiopetusta,

etäopetusta ja verkko-oppimista.

Katso esite >>

Katso talouskoulun verkkosivut >>

Kilpailuta metsävakuutuksesi porukassa

Onko metsävakuutuksen ja -vakuuttajan valinta työlästä ja aikaa vievää? Ei sen aina tarvitse olla. Kokeile

kilpailutusmallia, jossa isommalle ryhmälle metsänomistajia haetaan yhdessä edullista metsävakuutusta.

Katso lisätiedot toimintamallista >>

Metsätalousakatemia käynnistyy



Päättäjien metsäakatemia on saanut Suomessa kovan maineen ja mukaan on tungosta. Nyt meille

metsästä jo vähän enemmän ymmärtäville on tarjolla oma akatemiamme. Tiedosssa on tiiviitä

koulutuspäiviä, vierailuja, tapaamisia ja ohjelmaa. Verkostoitumista ja kokemusperäisen tiedon jakamista.

Olisiko tämä sinun juttusi? Akatemia käynnistyy keväällä 2022

Katso ennakkotietoa akatemiasta >>

Lausuntoja, lausuntoja

Metsätuhojen torjunta

Liitolta pyydettiin lausuntoa metsätuhojen torjuntaa käsittelevien lakien muuttamisesta. Muutokset lakiin

koskivat kirjanpainajan, ytimennävertäjien ja juurikäävän torjuntaa sekä  em. asioihin liittyvää

omavalvontaa. Muutosehdotukset lakiin olivat etämetsänomistajien kannalta perusteltuja ja Liitolla ei ollut

huomautettavaa niihin liittyen. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2022, jos Eduskunta hyväksyy lakiesityksen.

Luonnonsuojelulaki

Ympäristöministeriö on lähettänyt uutta luonnonsuojelulakia koskevan lakiesityksen luonnoksen

lausuntokierrokselle. Aikaa lausunnolle on 6.9. asti. Lisätietoja >>

Kaivoslaki

Kaivoslain muutos on tulossa lausunnolle syksyllä 2021.

PKMO:n hallituksen jäsenen Olavi Lylyn sanoin:

"Kumpikin laki koskettaa metsänomistajan omistus- ja määräämisoikeutta kiinteistöönsä. 

Vahvimmillaan omistusoikeus koskee kaupallisesti hyödynnettävää puustoa ja poronjäkälää sekä

metsästysoikeutta. Maa-aineksen osalta ollaan jo pitkälti muista riippuvaisia ja kaivoslaki kävelee

omistusoikeuden yli noin kokonaan. Näin on nähty hyväksi. Halutaanko tähän muutosta?"

Metsäpäivät Porissa 27-28.8.

Kaksipäiväisten Länsi-Suomen metsäpäivien teemana on metsien

kestävä hoito ja hyödyntäminen.

Mukana on seminaari, keskustelua, koulutusta, näytteilleasettajia, työkoneita ja työnäytöksiä.

Lisätietoja >>

Seminaarin 27.8. ohjelma >>



Ruostuuko

metsätaitoiluosaamisesi?

Perinteisiä etämetsänomistajien SM-

metsätaitokisoja ei ole voitu järjestää kohta pariin

vuoteen kokoontumisrajoitusten takia.

Tulevaksi syksyksi kaavailtiin viime kevään väliin jääneitä kisoja, mutta vieläkin rajoitukset painavat päälle

Evolla. Tähtäin on nyt siis vuoden 2022 keväässä. Sillloin kohtaamme ja näemme kenen osaamiseen on

tullut ruostetta.

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.
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