
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Ethän unohda näitä webinaareja? Niitä on oikea suma nyt

marraskuun lopussa. Ensimmäinen on jo hyvin pian.

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.

Tästä webinaariin 23.11. klo 18



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.

Katso webinaarin ohjelma >>

Tästä webinaariin 30.11. klo 18

Ilmoittaudu tästä webinaariin 1.12. klo 17



Metsävääntöä EU:ssa

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.

______

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.

Etämetsänomistaja-lehti 4/2021

Perinteiseen tapaan vuoden viimeinen Etämetsänomistaja-lehti ilmestyy

jouluksi. Sitä kelpaa lukea joulun vapaapäivinä. Lehden odotusta

kohottamaan on ohessa yksi esimerkki lehden sisällöstä.

Mitä tuulivoima ja sähkönsiirto myös tarkoittavat >>

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.

© 2021, Etämetsänomistajien Liitto ry.
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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.


