
MEDIAKORTTI 2019
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

1/2019 Vko 13 3.3.2019

2/2019 Vko 23 20.5.2019

3/2019 Vko 38 2.8.2019

4/2019 Vko 51 2.12.2019

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

 Pääkirjoitus

Jaakko Temmes, PuheenjohtajaMetsänomistaja päättää vai päättääkö?
Aloittelevana metsänomistajana parikymmentä vuotta sitten ihmet-telin paljon kaikkea sitä sääntelyä ja ohjausta, millä metsänomistajia kepitettiin ruotuun ja toimimaan milloin kansantalouden ja milloin minkin tärkeän asian puolesta. Metsänhoitoa ohjattiin pikkutar-kasti lakien ja edistämisorganisaa-tioiden kautta.

Vain osa säätelystä oli minusta perusteltua. Metsänomistajan omaa päätösvaltaa oli tarpeen kasvattaa erityisesti metsänhoidon osalta – ihan metsänomistajan oman edun vuoksi. Tämä havainto vei minut aikoinaan luottamusteh-täviin ja metsäpoliittisiin käden-vääntöihin. Askeleina liberaalim-

paan suuntaan ajoimme metsän-hoitomaksusta luopumista, viran-omaisten palveluliiketoiminnan yhtiöittämistä ja lopuksi metsän-hoidollista väljyyttä metsälakiin. Kun viimein vuosien myötä kaikki tuo toteutui, olin tyytyväinen – metsänomistajan päätösvalta oli kasvanut kuten kuuluikin. Lop-pusilauksen tyytyväisyydelleni antoi metsien suojelussa samaan aikaan käyttöön otettu vapaaehtoi-suuteen perustuva METSO-suo-jeluohjelma – hienoa!Herätys pitkästä ruususen unesta tuli tänä vuonna ja se oli karu. Herätys tuli kansalaisaloitteen muodossa. Kun luin avohakkuiden kieltämisen ajatuksesta, se tuntui 

paluulta kauas, kauas menneisyy-teen. Takaisin aikaan jolloin met-sänhoidossa oli vain yksi totuus ja yksi menetelmä, jota kaikkien tulisi noudattaa. Edellisellä kerralla yksi-oikoisuutta perusteltiin kansanta-louden edulla ja nyt yksioikoisuutta perustellaan luontoarvoilla. Met-sänomistajan etu näissä kahinoissa näyttää olevan aina toisarvoinen.No ei kai meidän auta muu kuin kääriä taas hihat. Katsel-laan, kuunnellaan, luetaan, perus-tellaan, painostetaan, kirjoite-taan, liittoudutaan – siinä sitä vaikuttamisen arkea. Tavoitteena olkoon, että metsänhoidosta päät-tävät ne jotka parhaiten metsän-hoidosta ymmärtävät eli metsän-

omistajat. Oli tavoitteena sitten puuntuotanto, virkistys, luonto-arvot, maisema, monimuotoisuus tai mikä tahansa metsän lukuisista eri arvoista. Miten metsä saadaan kehittymään kohti tavoitteitamme - sen me tiedämme parhaiten.

Saimaan Metsänomistajia kesäretkellä 2.6. Kuva: Hannu Turkki.

Kansikuva
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ETÄMETSÄNOMISTAJA

 Pääkirjoitus

Jaakko Temmes, PuheenjohtajaMetsäpopulismiaViime aikojen metsäkeskustelu on ollut melkoista menoa. Välillä puhutaan hiilinieluista, välillä monimuotoisuudesta, välillä auk-kohakkuista, välillä hakkuumää-ristä, välillä jatkuvasta kasvatuk-sesta, välillä metsäkadosta, välillä kantojen nostosta, välillä ... Juuri kun luulee ymmärtävänsä mistä keskustellaan, jokin uusi näkö-kulma kääntää taas asiat pääla-elleen.
Näkökulmat ovat kapeita, yleis-tykset rohkeita ja väärinymmär-ryksiä tapahtuu tahattomasti tai tahallaan. Niille, joita asioiden monimutkaisuus vaivaa, tarjotaan populistisen yksinkertaisia ratkai-suja: hakkuut on lopetettava, jat-

kuva kasvatus pelastaa maailman, aukot on kiellettävä.Metsäpopulismin kelkkaan ei kannata lähteä. Mitään nopeita paniikkiratkaisuja ei ole syytä tehdä ja taikatemppuihin ei pidä uskoa. Metsän kvartaali on 25 vuotta – hosuminen on vain haitaksi.Kaiken metsäpoliittisen mölyn keskellä ei kannata sulkea silmiään ja korviaan. Uusia ideoita on hyö-dyllistä seurata samalla muistaen monet vuosikymmenten saatossa saadut opit. Kannattaa tehdä pie-nialaisia kokeiluja, mutta ei vaihtaa kaikkea kerralla. Se pätee sekä omaan metsänhoitoon että koko suomalaiseen metsäpolitiikkaan. Ei hötkyillä, mutta mennään huolel-

lisesti eteenpäin.Metsäpopulismin allokossa met-sänomistaja on aika yksin ja tulee helposti kävellyksi yli. Ainoa tapa tulla kuulluksi on toimia isom-massa porukassa. Metsäpolitiikas-sakin joukkovoima on tarpeen ja se onkin yksi hyvä syy olla met-sätilanomistajien yhdistyksen jäsen. Yhdessä olemme enemmän ja tulemme paremmin kuulluksi. Eikä mene sormi suuhun, kun aina voi kilauttaa kaverille.******
Kädessäsi on nyt vuoden vii-meinen Etämetsänomistaja-lehti. Päätimme toteuttaa vuoden kaksi viimeistä lehteä siten, että painettu lehti on tuplanumero ja sitä täy-

dennetään vielä erillisellä sähköi-sellä tiedotteella. Sähköinen tiedote tulee sisältämään lehden juttuhin liittyviä linkkejä eli sitä kautta voi löytää netistä vielä jatkoa lehden jutuille. Tuhti paketti - sekä pape-rista että sähköistä lukemista vuo-denvaihteen vapaapäiviksi.


