
MEDIAKORTTI 2018
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

2/2018 Vko 37 12.8.2018

3-4/2018 Vko 51 18.11.2018

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

Etämetsänomistajien Liitolla oli oma osasto Metsäkeskuksen ja muiden metsäalan toimijoiden ”lähimaastossa” Seinäjoen Farma-rissa kesäkuun puolivälissä. Osasto oli hyvin sijoitettu ja väkeä kävi runsaasti. Osaston hoidosta vastasi erinomaisesti Eteläpohjanmaan Mettälliset yhdistyksen jäsenet puheenjohtajansa Pertti Rintanik-kolan johdolla. Myös Metsäkes-kuksen asiakkuuspäällikkö Jouni Aila oli vahvasti mukana tapahtu-massa. Messupäivien aikana haasta-

Etämetsänomistajien Liitto osastollaan mukana Farmarissa Seinäjoella
teltiin useita metsäalan henkilöitä. Etämetsänomistajien Liiton osas-tolla oli jatkuva päivystys ja haluk-kaat saivat tietoa sekä sanoin että materiaalein haluamistaan asioista. Kättä oli myös mahdollista tark-kuuttaa heittämällä käpyjä telkän pönttöön. Osuivatpa kävyt sitten hyvin tai huonosti pönttöön niin palkinnoksi kaikki heittäjät saivat Etämetsänomistajien Liiton yhteis-työkumppanin VikingLinen lah-joittaman risteilylahjakortin.
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Rauno Numminen

Rauno Numminen

Etämetsänomistat istuttivat Suomen 100-vuotis muistometsiäEtämetsänomistajien Liitto organisoi keväällä 2017 kampanjan, 

jossa metsänomistajat voivat tilata metsäänsä 100 kappaletta Suomen 

100-vuosikuusia. Kaikki istuttajat saivat muistoksi kunniakirjan ja 

varta vasten tarkoitusta varten valmistetun pinssin. Etämetsänomis-

tajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet istuttivat metsiinsä yhteensä 

noin 4000 kuusentainta. Kuuset hankittiin FinForelian eri taimitar-

hoilta niin, että ne sopivat alkuperältään sille maantieteelliselle alueelle, 

minne metsänomistaja ne istuttavat. Maamme metsiin istutettiin muis-

tokuusia myös silloin, kun Suomi täytti 50 vuotta. Useimmat kuuset 

lienevät vielä voimissaan, sillä niiden tarkoitus on tiedostettu ja niistä 

on pidetty hyvää huolta. Viisikymmentä vuotta istutetut varustettiin 

myös metallisella muistolaatalla, joka sijoitettiin kuusen viereen asen-

nettuun pylvääseen. Etämetsänomistajien Liitto haluaa kampanjansa myötä kunnioittaa 

itsenäistä Suomea ja onnitella isänmaata 100-vuotisesta taipaleesta.
Noormarkkulainen opettaja Onni Lehtovirta oli itse istuttamassa kuvassa nä-

kyvää kuusta. Hän muistelee, että kuusen alkutaival oli haastava ja sitä lan-

noitettiin useampaankin kertaan. Onni Lehtovirta näkee yhtäläisyyksiä sekä 

kuusen että maamme kehityksessä. Suomellakin oli hankalat aikansa puo-

li vuosisataa sitten, mutta niin kuin Finpyyn koulun pihassa kasvavalla kuu-

sella niin Suomellakin menee nyt hyvin.

Seinäjoen Farmari-messujen osastoa johti Pertti Rinta-Nikkola (oik) ja Etä-

metsänomistajien Liittoa edusti hallituksen jäsen Pertti Kauppinen (vas).
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 Pääkirjoitus

Jaakko Temmes, PuheenjohtajaYlpeästi eteenpäinLiiton vuosikokouksessa maalis-kuussa Liittoa ansiokkaasti alusta asti - 20 vuotta - luotsannut puheen-johtaja ja Liiton isä Rauno Num-minen päätti urakkansa puheenjoh-tajana. Suuri kiitos hänelle mitta-vasta työstä. Harva meistä muistaa Liitton vaiheita koko ajalta, mutta ne, jotka muistavat, tietävät, että paljon on asioita tehty ja kovasti on menty eteenpäin.Maaliskuun kokouksessa ei kysymys ollut vain puheenjohtajan vaihdoksesta, vaan samalla Liittoa viedään taas kukonaskel eteenpäin. Kuluvan vuoden aikana ajamme sisään mallia, jossa puheenjohtaja ei ole samalla kertaa koko toteuttava organisaatio, vaan puheenjohtaja ja hallitus saivat rinnalleen toimin-nanjohtajan. Keventämällä luotta-mushenkilöiden työtaakkaa ja sel-kiyttämällä työnjakoa parannetaan 

toiminnan laatua ja luottamusteh-tävien houkuttelevuutta.Uudistusta pohjustettiin pari vuotta. Kehitysseminaareissa käy-tiin paljon hyviä keskusteluja Liiton tehtävästä ja lisäarvosta. Etämetsän-omistaja-lehti, tiedotteet, retket, kampanjat – kaikki hyviä käytännön toimintamuotoja. Mutta mikä on se keskeisin asia, jonka tulisi näkyä ja kuulua Liiton kanavissa? Sama vastaus nousi yhä uudelleen - vai-kuttaminen. Vaikuttaminen metsä-politiikassa, vaikuttaminen metsä-talouden ja metsänkäytön rajoituk-siin, vaikuttaminen palveluihin, vai-kuttaminen puun käyttöön, vaikut-taminen metsän muihin arvoihin. Metsänhoitoa eri muodoissaan on helppo ostaa, mutta vaikuttamistyö on luonteeltaan kovin toisenlaista eikä yhden metsänomistajan ääni kuulu kauas. Vaikuttamistyö on 

tehtävä isolla porukalla ja siinä on oltava määrätietoisen sitkeä.Vaikuttamista olemme tehneet jo paljon. Liitto on jäsenenä alan jär-jestöissä ja työryhmissä. Liitto ideoi ja ohjaa kehityshankkeita. Liitto antaa lausuntoja lainsäädännön ja asetusten muutoksista sekä kes-kustelee eduskunnassa vireillä ole-vista asioista. Selkeä parantamisen paikka on siinä, miten osaamme kertoa kaikesta siitä teille jäse-nillemme ja miten saamme teiltä hyvää ohjausta vaikuttamiseemme. Tässä ja nyt teen uuden puheen-johtajan kirjallisen lupauksen. Ker-romme jatkossa entistä paremmin teille aina mitä olemme kuulleet, mistä olemme keskustelleet ja mitä olemme esittäneet.En liioittele, kun sanon, että äänemme kantaa hyvin. Meitä kuunnellaan paljon tarkemmin, 

kuin jäsenmäärämme perusteella olettaisi. Miksi? Siksi, että me edus-tamme nopeimmin kasvavaa met-sänomistajaryhmää. Meitä kuun-telemalla voi saada käsitystä siitä, mihin ollaan menossa.Olemme myös siitä erityinen metsänomistajajärjestö, että toi-minta jäsenyhdistyksissä perustuu lähes kokonaan vapaaehtoistyölle ja aatteellisuudelle eikä palvelujen myynnille. Meidän jäsenemme ovat aidosti kiinnostuneita metsätalou-tensa kehittämisestä ja vaikuttami-sesta ja ovat valmiit laittamaan omaa aikaansa likoon. Muistetaan myös se ja ollaan siitäkin sopivasti ylpeitä.
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jonan ansioristi ansioistaan mm. eri tehtävistä Oulun Seudun Metsätilanomistajayhdistyksessä, Etämetsänomistajien Liitossa ja metsänhoitoyhdistykses-

sä. Kuvassa vasemmalla Rauno Numminen, toinen vasemmalta Erkki Nykänen ja oikealla Jaakko Temmes.


