
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Nyt on vuoden pimein aika. Päivät valostuvat taas pian, mutta ei mennä

asioiden edelle. Nautitaan joulusta tässä ja nyt. Jouluun kuuluvat

hämäryys, valot ja tunnelma. Ja tietysti hyvä metsäaiheinen luettava.

Nauttikaa toivoo Liiton hallitus.

Metsäretki Inkerinmaalle 21-25.5.2020

Liittomme toukokuinen retki Inkerinmaalle on täyttymässä kovaa

vauhtia. Nyt vielä pääset mukaan jos toimit heti.

Katso tarkemmin >>

Kuka omistaa hiilinielusi?

Aihe on kuuma ja uusia hiilinielujen myyjiä putkahtelee melkein

viikoittain. Metsänomistajan kannattaa olla tarkkana, sillä metsän

koko hiilinielulla on rahallinen arvo, mutta se kuka nielun omistaa

ja miten kauppaa käydään ei ole itsestään selvää. Aiheesta

pidettiin metsänomistajailta 27.11.

Katso tunnelmia >>



Metsänomistajan talouskoulun seuraava koulutuskierros alkaa helmi-maaliskuussa 2020.

Opiskeluun kuuluvat lähi-illat luentoineen, harjoitukset, maastopäivä, omatoiminen opiskelu verkossa ja

vertaisryhmätoiminta. Koulutuspaikkakunnat valikoituvat Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa sen

mukaan, mihin saadaan koottua minimissään 10 henkilön ryhmä. Koulutus on maksullinen, mutta

edullinen.

Metsänomistajan talouskoulu 2020 >>

Eräliivi metsään ja edustamiseen

Tässä eräliivi joka sopii myös edustuskäyttöön. Tyylikäs ja

varustettu metsänomistajayhdistyksesi logolla. Vielä ehdit

tilaamaan, mutta pidä kiirettä. Katso lisätiedot ja tilausmenettelyt

Etämetsänomistaja-lehdestä 3-4/2019 sivulta 20.

Kuution kampanja Liittomme jäsenille on alkanut. Lähde mukaan >>

Metsätieteen päivä 2019 järjestettiin 20.11. Vaikka tilaisuuden nimi kuulostaa pelottavan tieteelliseltä,

myös tavallinen metsänomistaja saa sieltä paljon käyttökelpoista taustatietoa ja kuulee mistä juuri nyt

metsäalalla keskustellaan. Tutustu.

Ohjelma ja esitelmien lyhennelmät >>

Aamupäivän ohjelman videotallenne >>

Vinkki videolta:

"metsäluonnon tila" 1:52:30-2:23:30



Miten yksinkertaista: maksa lehti suoraan Liiton tilille huhtikuun loppuun 2020 niin saat

lehden taas toukokuusta 2020 vuodeksi eteenpäin jäsenetuhintaan.

Kysy metsäverotuksesta!

Webinaarissa 21.1. Metsäkeskuksen asiantuntijat käyvät läpi keskeiset

muutokset sekä vastaavat metsänomistajien kysymyksiin

metsäverotuksesta. Hinta 20 euroa.

Asiantuntija vastaa: Metsäverotus >>

UUSIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA

Wuudis Solutions Oy

Helppokäyttöstä metsäomaisuuden hallintaa

Metsäkiinteistövälitys Ulla Käkelä LKV

Metsäkiinteistöjen, lomarakennusten sekä tonttien välitys • Tonttien ja

lomarakennusten arviointi • Kauppakirjojen teko • Kaupanvahvistus

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.
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