
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Hei Vastaanottaja.

Kesä on kohta huipussaan. Värit ovat vihreimmillään, sieniä nousee ja marjat kypsyvät. Säätkin tuntuvat 

lämpenevän kun tullaan elokuulle.

Edellinen Liittomme tiedote osui keskelle lomakautta ja siksi haluamme nyt muistuttaa vielä syyskuisesta 

ruskaretkestämme ja siitä, että juhlametsikkökampanja jatkuu myös syysistutuksilla. Myös sähköiset 

metsävaratiedot ja niiden lisääntyvät mahdollisuudet ovat olleet esillä näin kesälläkin.

Vielä muutama paikka Lapin

retkelle

Liiton metsäretki Lappiin on 8-13.9.

Sopivasti ruskan aikaan näemme ja

kuulemme paljon metsäasiaa. Muutama

mahtuu vielä mukaan porukkaan.

Ilmoittaudu 7.8. mennessä.

Ohjelma ja ilmoittautumistiedot »

Hyödynnä metsävaratietojasi

Joko sinun tilastasi on kerätty tuoreet

metsävaratiedot? Metsäkeskus kerää koko

ajan lisää metsävaratietoa kattaakseen

kohta koko Suomen.

Metsäkeskuksen palvelusta näet metsätilasi keruutilanteen ja sen miten tilasi metsävaratiedot on

muodostettu.

Katso tilasi metsävaratietojen tilanne »

Kun metsätilasi tiedot on kerätty ne ovat käytettävissä Metsäkeskuksen metsään.fi palvelussa. Siellä voit

niitä selailla ja myös oikoa, jos siellä on virheellisyyksiä. Eikä metsävaratietoa kannata vain makuuttaa. Voit

käyttää tai antaa muiden käyttää niitä monessa muussa palvelussa. Olipa kyse metsänhoitotöistä,

puukaupasta tai metsävaratietojen selailusta metsässä kulkiessa.
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Olemme myös Facebookissa Kotisivut

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.

© 2017, Etämetsänomistajien Liitto ry.

Myy puutasi sähköisellä kauppapaikalla

Toukokuussa käynnistynyt sähköinen puukauppapaikka on jo

saanut paljon käyttöä ja päivityksen myötä myös lisää

ominaisuuksia. Hyödynnä metsään.fi -palvelussa olevia

metsävaratietojasi ja tee niiden avulla leimikkokuvaus myyntiä

varten. Kannattaa kokeilla.

Sähköiseen puukauppapaikkaan »

Metsävaratietojesi julkisuus

lisääntyy?

Metsäkeskuksen keräämän tilakohtaisen

metsävaratiedon julkisuudesta on käyty

kovaa vääntöä jo toista vuotta.

Ensimmäinen kompromissiesitys kaatui

lakiongelmiin, mutta nyt on tehty uusi

esitys, joka on saanut eri osapuolien

hyväksynnän.

Esityksessä Metsäkeskuksen keräämä sekä ruudukkomuotoinen että kuvioitu metsävaratieto tulisivat

julkiseksi tietyillä pelisäännöillä. Metsänomistajille lohdutuksena olisi se, että yksittäisen tilan kuvioitu

metsävaratieto ei olisi vieläkään vapaasti saatavilla.

Asiasta tarkemmin »

Lue lisää kampanjasta »

Tilaa taimet metsikköösi »

Juhlametsikkö syysistutuksella

Keväällä toteutettua Liiton Suomi 100V metsikkökampanjaa

päätettiin kyselyjen perusteella toteuttaa toinen kierros

syysistutuskaudelle. Tilaa kampanjataimet elokuun loppuun

mennessä, niin saat taimilaatikon syyskuun istutukseen.

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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