
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Hei Vastaanottaja.

Lehdet putoavat ja illat pimenevät. Ei aihetta alakuloon, sillä nyt metsässä on taas helppo tehdä töitä ja pimeitä 

iltoja voi käyttää metsäisten asioiden opiskeluun. Tässä tiedotteessa on monta mahdollisuutta, joihin kannattaa 

tutustua.  

Liittomme juhlisti 20 vuotista taivaltaan Turussa

10-11.10. Tärkein osa juhlistusta oli

kehittämisseminaari, jossa etsittiin Liitolle ideoita

ja suuntaa tuleville vuosille. Mm.

Etämetsänomistaja-lehden merkityksestä,

puheenjohtajan asemasta ja toiminnanjohtajan

tarpeesta puhuttiin paljon. Tuleva toimintavuosi

tulee olemaan uudistusten vuosi. Ei vain sen

vuoksi, että sekä puheenjohtaja että toimihenkilöt

vaihtuvat, vaan myös siksi, että toimintatapoja

tehostetaan paremmin palvelemaan uusia

tarpeita.

Liiton pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Rauno

Nummiselle luovutettiin juhlassa

metsätalousneuvoksen arvonimen määräyskirja.

OP kutsuu etämetsänomistajat seuraamaan metsä-aiheista webinaaria 25.10.2017 klo18:00-19:00.

Metsäsuhdannekatsauksen aiheena on metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoiden ja puumarkkinan kehitys ja

ennusteet vuosille 2017-2018. Asiantuntijoina ennustepäällikkö Janne Huovari ja tutkimusjohtaja Paula Horne

Pellervon taloustutkimuksesta. Webinaarin seuraaminen maksutonta ja avointa kaikille metsänomistajille.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä »

Webinaarin pääsee näkemään tapahtuman jälkeen myös tallenteena samassa osoitteessa.



Suomen metsäkeskus järjestää seminaarin metsäsijoittamisesta Helsingin Messukeskuksessa perjantaina

10.11.2017 klo 13:00-14:40. Seminaari on maksuton, mutta tilaa on rajoitetusti. Jos matka on pitkä tai et

mahdu mukaan, ei hätää - ilmoittaudu mukaan verkko-osallistujaksi. Verkko-osallistujana ei tarvitse

matkustaa eikä laittautua.

Tilaisuuden esite »

Ilmoittautuminen seminaariin »

Ilmoittautuminen verkkoluennolle »

Metsämessut 2017

Metsäpäivät 2017

Metsämessut järjestetään Helsingin messukeskuksessa 10.-12.11.2017. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajilla

ja Liitollamme on messuilla osasto - numero 6d28. Tule katsomaan alan suuntauksia ja keskustelemaan tuttujen

ja tuntemattomien metsänomistajien kanssa. Sisäänpääsy on maksullinen.

Metsäpäivät on maksullinen metsäalan asiantuntijatapaaminen, joka pidetään Helsingin messukeskuksessa juuri

ennen metsämessuja 9.-10.11.2017. Siellä pääset kuulemaan alan vaikuttajia ja näkemään mihin maailma on

menossa.

Lisää Metsämessuista »

Lisää Metsäpäivistä »

LYHYESTI

Ehdotus uudeksi metsätietolaiksi on nyt viimeistelty ja etenee kohti Eduskuntaa. Ehdotuksessa

Metsäkeskuksen hila- ja kuviomuotoiset metsävaratiedot tulevat julkisiksi. Arvio lain voimaantulosta on keväällä

2018. Hyvä puoli asiassa on se, että avoin tieto synnyttää yleensä uusia hyödyllisiä sovelluksia.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on vihitty käyttöön 18.10.2017 ja tuotanto lähestyy jo täyttä

kapasiteettia. Investointipäätös tehtaaseen, lisääntyvä sellun tuotanto, kasvava puun käyttö ja vientitulot - kaikki

kuvaavat sitä positiivista virettä, mikä metsäalalla nyt Suomessa vallitsee. Hienoa.

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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