
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Mennään kohti vuoden lyhyintä päivää. Se ei välttämättä tarkoita vuoden pimeintä aikaa. Ripauskin lunta

ja pakkasta tuo valoa ja kuivempaa keliä. Sitä odottaessa voimme vaikka käydä heinäyshommissa. Nyt

taimet näkyvät paremmin heinän seasta kuin kesällä.

Metsälehti jäsenetu jatkuu myös vuonna 2022. Maksa tilaus huhtikuun loppuun, niin tilauksesi jatkuu

toukokuusta taas vuoden eteenpäin.

Työturvallisuus omatomisissa

metsätöissä 23.11. klo 18

Jos teet itse töitä metsässä, olethan tietoinen metsätyön tapaturmariskeistä ja miten tehdä työtä

turvallisesti? Muista myös vakuutusturva tapaturmiin. Entä eläkkeesi - tiesitkö että metsäomistajan

eläkevakuutus on kustannustehokas tapa kartuttaa eläkettäsi?

Näistä asioista kuulet lisää Liittomme webinaarissa, jossa käydään läpi metsänomistajan työturvallisuutta



ja vakuutusturvaa. Lisätietoa tilaisuudesta >>

Tilaisuus on maksuton eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Panet tilaisuuden vain allakkaasi ja tulet

mukaan.

Tervetuloa webinaariin 30.11. klo 18

Haluatko kuulla puumarkkinatilanteesta ja puukaupan uusista hinnoittelumuodoista? Entä sijoitusmarkkina

- onko puukaupparahoille hyviä kohteita tarjolla? Tule kuulolle, niin saat ajantasaista tietoa. Lisätietoa

tilaisuudesta >>

Tilaisuus on maksuton eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Panet tilaisuuden vain allakkaasi ja tulet

mukaan.

Miksi maksaa metsäsäätiömaksua?

              Mitä hyötyä on sähköisestä puukaupasta?

Erityisesti näihin kysymyksiin etsitään vastausta Liiton webinaarissa 1.12. klo 17-18.30. Webinaari

on Liiton jäsenille maksuton. Webinaariin pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 30.11.

Ilmoittautuneille toimitetaan linkki webinaariin ennen tilaisuutta.

Tästä webinaariin 23.11. klo 18

Tästä webinaariin 30.11. klo 18



Katso webinaarin ohjelma >>

Metsävääntöä EU:ssa - kaksi vinkkiä

EU:sta on tullut tärkeä metsäpoliittisen väännön keskus. Periaatteessa metsäasiat ovat kansallisessa

päätöksenteossa, mutta käytännössä metsäiset intohimot leiskuvat EU:ssa ja kun yksi rajoitus on torjuttu,

seuraava rajoituksia sisältävä ehdotus on jo nurkan takana.

______

Saat hyvän johdannon aiheeseen, kun katsot tutkimustaustaisen EU:n

pitkän linjan metsävaikuttajan esityksen.

Tutkimustieto EU:n politiikan tukena, Lauri Hetemäki, Helsingin yliopisto

(Metsätieteen päivä 26.10.2021)

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on yksi keskeisimmistä

suomalaisista metsävaikuttajista EU:n parlamentissa. Hän vierailee

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien syyskokouksessa 30.11. klo

17. Voit seurata esitystä ja keskustelua netin kautta. Linkin löydät

lähempänä tilaisuutta Liiton nettisivujen uutisista.

Metsätieteen päivä 2021

Metsätieteen päivä on kaikille avoin kattaus siitä, missä metsäalan tutkimus menee ja mihin kiinnostus

kulloinkin kohdistuu. Päivä pidettiin tänä vuonna webinaarina 26.10. teemana Tiede ja käytäntö. Päivän

nettisivuilta löytyy esitystiivistelmien lisäksi myös melkein kaikista esityksistä videotallenne.

Päivän sisältö ja taltioidut esitykset >>

Esityksien lyhennelmät >>

Ilmoittaudu tästä webinaariin 1.12. klo 17



Liiton kehittämispäivän 10.9. esitykset

Liittomme kehittämispäivillä yhteistyökumppanit esittelivät ajankohtaisia kuulumisiaan. Puhetta oli

metsäsäätiömaksusta, Tapion tuotteista, järeysrunkohinnasta sekä metsätestamentista. Alla poiminnat

esityksistä.

Suomalaisen metsäelinkeinon asialla vuodesta 1995, Suomen Metsäsäätiö, toimitusjohtaja Erno

Järvinen

Ajankohtaista Tapiossa, tuotepäällikkö Heli Virtanen

Järeysrunkohinta – koska puutkin kasvavat pitkinä, Metsä Group, piiripäällikkö Antti Tuomisto

Metsätestamentti, Metsämiesten säätiö, kehityspäällikkö Veikko IIttainen

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.
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