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Pääkaupunkiseudun metsänomistajien jäsenviesti uudistui

Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien uusimuotoinen uutiskirje. Uutiskirje lähetetään kaikille 

jäsenille, joiden sähköpostiosoite on PKMO:n tiedossa.

Alla on tietoa kevään tapahtumista ja muuta ajankohtaista. Tervetuloa mukaan sijoittamisiltaan, 

metsäretkelle, metsätaitokisoihin, seuraamaan PKMO:n twiittejä ja tykkäämään PKMO:n Facebook-

sivusta!

Keväisin terveisin

PKMO:n hallitus

Huhtikuun teemailta: kannattaako metsään sijoittaa?

Muistathan metsäsijoittamisen iltamme ke 22.4. klo 17.30. Alustajina ja keskustelun johdattelijoina ovat 

kansainvälisen metsäsijoittamisen asiantuntija Petri Lehtonen Indufor Oy:stä ja metsäsijoittaja ja 

metsänomistaja Pentti K Kurki. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

Paikkana on pääkirjasto Itä-Pasilassa, osoitteessa Kellosilta 9. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua 

etukäteen.

Lue lisää »

Katso myös:

Petri Lehtosen esitys Metsäteollisuuden globaali kilpailukyky

Plantaasimetsät ovat tähdenlento (Kauppalehti 5.6.2014)

Metsäretki Honkolaan

... Urjalan kulttuurimaisemiin Etelä-Pirkanmaalle.

Tutustumme Honkolan kartanon metsätalouteen ja 

historiaan kartanon omistajan Christine 

Furuhjelmin ja kartanon metsätaloudesta pitkään 

vastanneen Ilmari Hiukkamäen opastamina.

Lähtö helatorstaina 14.5. klo 8.30 Kiasman 

edestä. Retkimaksu jäsenille 62 € ja muille 87 €.

Etusija jäsenillä.

Hintaan sisältyy lounas, kahvi, koko päivän 

opastus sekä bussikuljetus.

Ilmoittautuminen 6.5. mennessä, mieluiten 

nettilomakkeella  tai puh. 044 2048 049. Kerro 

mahdollisesta erikoisruokavaliosta  

ilmoittautuessa.

Retkimaksu on maksettava 6.5. mennessä 

PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen 

viitettä 2228.

Lue lisää »
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Etämetsänomistajien 

metsätaitokisa

Kisa pidetään la 9.5. Evon hienoissa 

metsämaisemissa Lammilla

Hämeenlinnassa.

Kisa sopii hyvin kauempana metsästä asuvallekin, 

koska siellä ei tehdä normaalien metsätaitokisojen 

suurta leimaustehtävää.

Jos voit osallistua kisaan PKMO:n joukkueessa, 

ota heti yhteyttä PKMO:n sihteeri

Kirsi Uotilaan: sihteeri@pkmo.org tai

puh. 044 2048 049.

Lue lisää »

PKMO 

Facebookissa

PKMO:lla on oma sivu 

Facebookissa. Tietoa 

yhdistyksen tapahtumista saat 

myös sitä kautta, kunhan 

tykkäät sivustamme!

PKMO myös 

Twitterissä

PKMO:lla on myös Twitter-tili. 

Tervetuloa seuraamaan 

metsäaiheisia twiittejämme!

Lue lisää »

Lausunto Kemera-asetuksesta

Uusi laki kestävästä metsätalouden rahoituksesta (Kemera) odottaa EU:n hyväksyntää. Lakia täydentävä 

asetus oli lausunnolla. Etämetsänomistajien Liitto antoi ehdotuksesta lausuntonsa 8.4.:

Lue lisää »

Metsätalouden kannattavuus on turvattava

Etämetsänomistajien Liiton vuosikokouksen julkilausumassa tartuttiin aiheeseen, josta puhutaan 

vähemmän, mutta joka vaikuttaa suoraan puun saatavuuteen:

Lue lisää »

Luontoretkikalenteri 

ilmestynyt

Helsingin, Espoon, Kauniaisten 

ja Vantaan kaupunkien yhteinen

luontoretkikalenteri on 

ilmestynyt. Kalenterin voi noutaa 

Helsingin kirjastoista sekä 

kaupunkien 

asiakaspalvelupisteistä, esim. 

Helsingin Virka Infosta, 
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Lue lisää » Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 

11-13.

Lue lisää »

Copyright © Yritys

Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien uutiskirje. Se 

lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on 

yhdistyksen tiedossa.

Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä: sihteeri@pkmo.org.

Rekisteriseloste.
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