
MEDIAKORTTI 2017
Me etämetsänomistajat olemme nopeimmin kasvava metsänomistajaryhmä. Omistamme metsää kaikkialla 
Suomessa. Useimmiten asumme etäällä metsästämme ja olemme palkkatöissä, yrittäjiä tai eläkeläisiä.

Yhteistä meille on laaja-alainen kiinnostus metsäomaisuuteemme. Haluamme kehittää tietojamme ja taitojam-
me yhdessä muiden metsänomistajien kanssa kotipaikkakunnallamme.

Meitä tyypillisiä metsänomistajia on Suomessa paljon. Meitä varten on Etämetsänomistajien Liitto. Liitto julkai-
see Etämetsänomistaja-lehteä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehti postitetaan Liiton jäsenyhdistysten 
jäsenille ja sidosrymille. Painosmäärä 4000 kpl.

TEKNISET TIEDOT

Koko 215x280 mm

Sivumäärä 12

Painomenetelmä Offset

Sidonta Stiftaus

Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava

YHTEYSTIEDOT JA ILMOITUSMYYNTI

Rauno Numminen  rauno.numminen@etamol.fi

Jaakko Temmes jaakko.temmes@etamol.fi

ILMOITUSAINEISTO

Muoto PDF

Väri CMYK

Resoluutio 300 dpi

Aineiston toimitus rauno.numminen@etamol.fi

Tekniset asiat posti@savionkirjapaino.fi
ILMOITUSKOOT JA HINNAT

Koko mm* (lev. x kork.) Hinta € (alv0%)

1/8 90 x 60 250,00

1/4 90 x 125 400,00

1/2 190 x 125 700,00

1/1 190 x 255 1200,00

* Koko ilman leikkausvaroja

ILMESTYMISAJAT JA AINEISTON JÄTTÖPÄIVÄT

Lehti nro Ilmestymisaika Aineiston viimeinen jättöpäivä

1/2017 Vko 8 15.2.2017

2/2017 Vko 20 9.5.2017

3/2017 Vko 36 29.8.2017

4/2017 Vko 50 21.11.2017 

Etämetsänomistajien Liitto ry
Itsenäisyydenkatu 37  |  28100 PORI
www.etametsanomistaja.fi  |  www.etamol.fi

ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 4/2015

Mukana olo messuilla on kallista. Eikä 

kalleus tarkoita vain osastoon liittyviä 

kuluja, vaan suurin menoerä on kaikki 

se vapaaehtoistyö, jota messuosaston 

suunnittelu ja pyörittäminen vaatii. 

Miksi siis tuhlata usempi tuhat euroa ja 

lukuisia työpäiviä messuamiseen?

Saamme uusia jäseniä? Totta, niitäkin, 

mutta ei se riitä motiiviksi niin suureen 

panostukseen. Messujen hyötyjä miet-

tiessä tulee väkisinkin mieleen sana 

kohtaaminen ja monenlainen kohtaa-

minen. Siellä nykyiset jäsenet tapaavat 

toisiaan ja yhdistyksen puuhaihmisiä. 

Siellä eri yhdistysten jäsenet vaihtavat 

kuulumisia. Siellä uusi metsänomista-

ja voi saada kipinän ja ymmärryksen 

niistä päätöksistä, joita metsänomistus 

tarvitsee. Eikä haittaa, vaikka osa kipi-

nän saaneista liittyy jäseneksi.

Messuilla siis yhdistys näkyy, kuuluu, 

kuuntelee ja herättelee. Niin ajateltu-

na voisi sanoa että messut ovat juuri 

sitä mitä yhdistyksen kuuluukin tehdä. 

Oleellinen osa toimintaa.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat 

PKMO ry ja Etämetsänomistajien Liitto 

ry olivat mukana Metsämessuilla Hel-

singissä 6-8.11.2015.

Jaakko Temmes

Miksi messuilla?

Messujen metsälavan haastattelussa oli aiheena ”Yhdessä opit enemmän”. Haastateltavina vasemmalta Jouni Kuuri ja Päivi Tunturi Tampereen Seudun Metsänomistajista ja 

Katri Myllykoski  Pääkaupunkiseudun Metsänomistajista. Haastattelijana Marianne Harjula.

Kuvassa messusosastolla Eero Mikkola ja Samuel Soronen Pääkaupunkiseudun 

Metsänomistajista.
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Pääkirjoitus

Metsänomistajien neuvonta metsätilanomistajayhdistysten varassa
Jos ei tunne historiaa niin ei osaa suunnitella tulevaa. Siispä alkuun pieni katsaus menneeseen. Met-säkeskuksilla on aikaisemmin ollut omat koulutusosastonsa, jotka suun-nittelivat ja järjestivät metsänomis-tajille yhdessä metsäoppilaitosten ja metsänhoitoyhdistysten kanssa koulutusta ja neuvontaa. Tällä het-kellä metsäkeskukset eivät juurikaan hoida metsänomistajien neuvontaa. Sama tilanne on metsäoppilaitoksilla. Niiden koulutusryhmät on lakkautet-tu.  Myös metsänhoitoyhdistysten koulutustarjonta on vähäistä. Henki-löstö on valjastettu tuloa tuottavaan työhön.  Koulutusta annetaan lähinnä henkilökohtaisten metsäkäyntien yh-teydessä.   

Omat arvioni edellä mainittujen toimi-joiden koulutustarjonnasta perustuvat siihen, että toimin metsänomistajana itse yli kymmenen metsänhoitoyhdis-tyksen alueella ja samalla usean met-säkeskuksen ja oppilaitoksen toimi-alueella . Kaikilta toimijoilta yhteensä tulevat kutsut koulutustilaisuuksiin mahtuvat yhden käden sormiin ! Eni-ten koulutustarjontaa järjestää Sata-kunnan Metsänomistajat yhdistys.
Metsänomistajien koulutustarjonta ei ole itsetarkoitus. Koulutuksella ja neuvonnalla pyritään vaikuttamaan siihen, että metsänomistaja oppii tuntemaan oman metsänsä hoitoon ja käyttöön liittyvät asiat. Kun puun tarve lähivuosina lisääntyy 10-15 

miljoonaa kiintokuutiota vuodessa, niin tarvetta neuvonnan kautta li-sääntyvään puuvirtaan on varmasti.
Menneinä vuosina metsänomistajia houkuteltiin koulutustilaisuuksiin ilmaisella opetuksella ja ruoalla. Joskus koulutukseen osallistunut sai jopa tukea siihen eri rahoituskana-vista. Tänä päivänä koulutuksen ei tarvitse olla ilmaista. Koulutuksen järjestäjä voi periä osallistujilta koulutuksesta aiheutuneet kustan-nukset. Oikein toteutetussa ryh-mäneuvonnassa metsänomistajalle tuleva kustannus jää muutamaan kymmeneen euroon. Se ei tämän päivän metsänomistajalle ole kou-lutukseen osallistumisen este.

Maailma muuttuu ja samalla muut-tuvat myös entiset toimintatavat. Esimerkiksi tietoa metsien käsit-telystä saa netistä, kunhan vain osaa sitä hakea.  Tällä hetkellä metsänomistajien keski-ikä on yli 60-vuotta. Tehdyissä selvityksis-sä nettiä parempana metsätiedon saantikanavana metsänomistajat pitävät henkilökohtaista neuvontaa ja koulutustilaisuuksia.  Koulutus-tilaisuuksissa voidaan hyödyntää myös metsänomistajien omia ko-kemuksia metsiensä hoidosta. Täl-lainen vertaisoppiminen on erittäin tärkeää metsänomistajilta saadun palautteen perusteella.  

Rauno Numminen  

Etämetsänomistajien Liettuan metsäretkellä

Leena Martikainen Turun Seudun Metsän-
omistajista löysi pakurikäävän rohdoksi.

Olli Grönqvist Päijät-Hämeen Metsän-
omistajista  joutui ” piinapenkkiin ” tosin 
vain kuvauksen ajaksi.

Eeva Sairanen Turun Seudun Metsänomistajista ja Samuli Notko Hämeenlinnan Seudun 

Metsänomistajista näyttävät pieniltä ja nuorilta paljon maailmaan nähneen petäjän 

vieressä.

Etämetsänomistajien Liitto järjesti metsäretken Liettuaan. Matkaan osallistui nelisenkymmentä hen-kilöä yhteensä seitsemästä liiton jäsenyhdistyksestä. Matkan aikana majoituttiin  Vilnassa ja Kaunasis-

sa ja tutustuttiin moniin metsä- ja kulttuuri kohteisiin. Ensi vuoden matka on jo suunnitelmissa. Siitä lisää tuonnenpana.
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Mukana olo messuilla on kallista. Eikä kalleus tarkoita vain osastoon liittyviä kuluja, vaan suurin menoerä on kaikki se vapaaehtoistyö, jota messuosaston suunnittelu ja pyörittäminen vaatii. Miksi siis tuhlata usempi tuhat euroa ja lukuisia työpäiviä messuamiseen?
Saamme uusia jäseniä? Totta, niitäkin, mutta ei se riitä motiiviksi niin suureen panostukseen. Messujen hyötyjä miet-tiessä tulee väkisinkin mieleen sana kohtaaminen ja monenlainen kohtaa-minen. Siellä nykyiset jäsenet tapaavat toisiaan ja yhdistyksen puuhaihmisiä. Siellä eri yhdistysten jäsenet vaihtavat kuulumisia. Siellä uusi metsänomista-

ja voi saada kipinän ja ymmärryksen niistä päätöksistä, joita metsänomistus tarvitsee. Eikä haittaa, vaikka osa kipi-nän saaneista liittyy jäseneksi.

Messuilla siis yhdistys näkyy, kuuluu, kuuntelee ja herättelee. Niin ajateltu-na voisi sanoa että messut ovat juuri sitä mitä yhdistyksen kuuluukin tehdä. Oleellinen osa toimintaa.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry ja Etämetsänomistajien Liitto ry olivat mukana Metsämessuilla Hel-singissä 6-8.11.2015.
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Miksi messuilla?

Messujen metsälavan haastattelussa oli aiheena ”Yhdessä opit enemmän”. Haastateltavina vasemmalta Jouni Kuuri ja Päivi Tunturi Tampereen Seudun Metsänomistajista ja 

Katri Myllykoski  Pääkaupunkiseudun Metsänomistajista. Haastattelijana Marianne Harjula.

Kuvassa messusosastolla Eero Mikkola ja Samuel Soronen Pääkaupunkiseudun 
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