Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Kiitos kuluneesta ja hyvää alkavaa vuotta!
Vuosi 2018 on ollut aktiivisen metsäkeskustelun aikaa. Puun hinnan lisäksi ovat puhuttaneet
metsänhoidon menetelmät, metsien hiilensidonnan laskenta, jokamiehen oikeudet ja sopiva vuosittainen
hakkuumäärä. Siis aika lailla tavanominen vuosi. Metsät kiinnostavat ja puhuttavat; toivottavasti
keskustelu ja erilaisten näkemysten esille tuominen jatkuu alkavanakin vuonna. Etämetsänomistajien liitto
haluaa tuoda keskusteluun niiden metsänomistajien näkökulman, jotka asuvat kaukana metsistään ja joille
metsätalous ei ole maatalouden sivuelinkeino. Pontta puheillemme antaa jäsenistö, joka takaa liiton katuuskottavuuden.
Jäsenillemme, ystävillemme ja yhteistyökumppaneillemme lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ja kaikin
puolin hyvää vuotta 2019!

Etämetsänomistaja-lehti 3-4/2018 postitettiin
kaikille jäsenillemme joulun alla.
Lisälukemista lehden juttuhin löydät netistä
Metsänhoitoa saaressa: katso ilmakuvaa hakkuun jälkeen
Leimikko myyntiin sähköisesti: Metsään.fi (metsävaratiedot ja
metsänkäyttöilmoitus); Kuutio (sähköinen
puukauppapaikka): Trestima (puuston mittaus)
Metsätaloutta Skotlannissa: Metsälehti 22/2018: Skotlanti
ennallistaa pihistelemättä soita (maksullista sisältöä)

Etämetsänomistaja - kokeile Kuutiota

Rekisteröidy Kuutioon ja tutki, miten voit itse kilpailuttaa puukauppasi Kuutiossa. Bonuksena saatat voittaa
palkinnon.

Uudenvuoden lukupaketti: vinkkejä asiaan ja elämyksiin.
Metsätieteen päivä 2018
Metsätieteen päivä pidettiin 26.11. Teemana olivat suometsät.
Erilaisia näkökulmia esitettiin runsaasti; myös suometsien
ilmastovaikutuksia käsiteltiin.
Tutustu päivän materiaaleihin.

Mitä ovat runkohinnoittelu ja
rungonosahinnoittelu?
Erityisesti rungonosahinnoittelu toisi parannusta
käytössä oleviin puukaupan tapoihin.
Runkohinnoittelusta kertoo
Metsä Groupin Viesti 4/2018 sivulla 36 ja
rungonosahinnoittelusta kertoo Jori Uusitalon
(Luke) esitys 19.6.2016.

Minkälaista on sahatavaran myynti Egyptissä?
Videobloggari hurhur lähti mukaan sahatavaran myyntireissulle Egyptiin Ei ihan tavallinen reissu.
Katso video youtubesta.

Mikä ihmeen Havina?
Havina on peli, jossa yhdistyvät Suomen historia, ihmisen toiminta ja
metsät esihistoriaaliselta ajalta tulevaisuuteen. Teemoina mm metsävarat,
tutkimus ja metsänhoito, metsän käyttömuodot ja tuotteet, luonto ja
ympäristö sekä metsäsuhteet. Suomen metsäyhdistyksen toteuttama
aineisto on tehty ensisijaisesti koululaisille, mutta se koukuttaa helposti
muutkin! Kokeile ihmeessä: Havina.

Can the US Learn from Finnish Forest Fire Prevention?
(Voiko Yhdysvallat ottaa oppia metsäpalojen ennaltaehkäisystä Suomessa?)
Presidentti Donald Trump kehui suomalaista metsänhoitoa, kun hän kommentoi Kalifornian metsäpaloja.
Kuuntele, mitä Kai Lintunen Suomen Metsäyhdistyksestä vastasi australialaisen RN-radiokanavan
kysymyksiin aiheesta (keskustelu englanniksi).

Metsäliitossa 2019 on vaalivuosi
Tässä pari vaalivinkkiä:
Asetu ehdokkaksi
Etämetsänomistajia kaivataan kovasti myös Metsäliiton hallintoon. Jos ehdokkuus vaaleissa kiinnostaa
niin lähde tammikuun vaalitilaisuuksiin. Jos et tunne suosittelijoita niin puhu rohkeasti yhdistyksesi
ihmisille. Saat kyllä apua asiassa.
Tarkista vaalipiirisi
Jos olet epävarma, äänestätkö asuinpaikkakuntasi vai metsän sijaintikunnan ehdokkaita, tarkista asia
viipymättä! Vielä joulukuun 2018 aikana voit halutessasi vaihtaa vaalipiiriä.

Omavalvonta laajenee ja Laatumetsä raportoi
Metsäkeskus laajentaa metsänomistajien omavalvonnan verkkokoulutusta. Nyt valittavissa ovat sekä
nuorten metsien hoito että istutus. Lisäksi omavalvonnan tekoon on tullut älypuhelinsovellus, jolla
mittaukset voi tallentaa jo metsässä.

Nuorten metsien hoidon omavalvontakoulutus
Istutuksen omavalvontakoulutus
Laatumetsä-sovelluksen verkkokoulutus
Laatumetsän käyttöohjevideo

Mikä ihmeen metsäsäätiömaksu?
Ota selvää niin tiedät.

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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