
MHY:n jäsenten avoimet SM-

metsätaitokilpailut 

Avoimet metsänhoitoyhdistysten jäsenten SM-

metsätaitokilpailut pidetään perjantaina 7.8.2015 

klo 7.00-18.00 Hartolassa, Krouvin lavalla 

(Kalhontie 459, 19630 Kalhonkylä). Sarjat: miehet, 

naiset, nuoret (< 18 v.), joukkuekilpailu. 

Jos haluat mukaan PKMO:n joukkueeseen, 

ilmoittaudu sihteerille: sihteeri@pkmo.org. 

Lue lisää »

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

30.5.2015

Iltaretkelle Viikin Arboretumiin

PKMO järjestää jäsenillleen tiistaina 9.6. klo 17-19 opastetun kävelyretken Viikin Arboretumiin 

katsomaan ja kuulemaan eri kasvualueiden puulajeja. Opastus kestää kaksi tuntia ja sen jälkeen voi 

jääda tutustumaan alueeseen omin päin.  

Retki on PKMO:n jäsenille maksuton, mutta peruuttamatta pois jääneiltä joudumme perimään 10 euron 

suuruisen maksun.  

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 5.6. klo 17 mennessä PKMO:n nettisivujen kautta. 

Samalla kertaa voi ennen retken alkamista tutustua myös Gardeniaan tai sen pihassa sijaitsevaan 

Pieneen Taimipuotiin. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Lue lisää »
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Etämetsänomistajien mukana Baltiaan

Etämetsänomistajien liiton Baltian-matkalle ehtii vielä ilmoittautua. Matkalla vieraillaan kaikissa kolmessa 

Baltian maassa. Matkaan lähdetään keskiviikkona 26.8. ja paluu koittaa sunnuntaina 30.8. Ilmoittaudu 

viimeistään 5.7. 

Lue lisää »

Kotikuusia etsitään

Vuonna 1967maassamme istutettiin yli 30 000 Kotikuusta. Kuusentaimen viereen laitettiin  kuparilaatta, 

jossa oli teksti: "Kotikuusi istutettu vuonna 1967, jolloin Suomi oli ollut 50 vuotta itsenäisenä 

valtakuntana". Kestävän kehityksen ENO-verkkokoulu etsii nyt näitä kuusia, joita löytyy esimerkiksi 

kunnantalojen ja koulujen pihoilta. Tietoja valokuvineen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen 

kotikuusi@enoprogramme.org tai jakaa Facebookissa: facebook.com/kotikuusi1967.

Lue lisää »

Tulevaisuuden kuusi 

-kampanja

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla lähestyy, ja 

sen kunniaksi aiotaan istuttaa lisää puita. 

Puita istutetaan perinteen mukaisesti sekä 

yksittäin että juhlavuoden metsiköiksi. 

Istuttamisesta vastaavat koulut, kunnat, 

seurakunnat, yhdistykset ja yksittäiset kansalaiset. 

Puita istuttavat kaikki päiväkoti-ikäisistä 

vanhuksiin. 

Aloitteen takana on ENO-verkkokoulu, Suomessa 

syntynyt verkosto, joka on levinnyt vuodesta 2000 

alkaen yli 10 000 kouluun 157 maassa.

 ENO teki YK:n kestävän kehityksen kokouksessa 

Rio de Janeirossa vuonna 2012 lupauksen istuttaa 

100 miljoonaa puuta vuoteen 2017 mennessä. 

Lupaus nousi kokouksen viralliseen yhteenvetoon.

Sadasta miljoonasta puusta on istutettu 18 

miljoonaa; 74 miljoonasta on sovittu eri maiden 

ministeriöiden kanssa.

Lue lisää »

Onko sukupolvenvaihdos ajankohtainen?

PKMO järjestää yhteistyössä Nooa-pankin ja Suomen metsäkeskuksen kanssa metsätilojen 

sukupolvenvaihdoksia käsittelevän tilaisuuden. Merkkaa jo kalenteriisi päivämäärä: 14.10.2015 ja seuraa 

PKMO:n viestintäkanavia; tiedotamme tilaisuudesta lisää myöhemmin näillä sähköpostiviesteillä sekä 

PKMO:n Facebook-sivulla ja Twitter-tilillä. 
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Hyvää kesää! 

PKMO:n hallitus toivottaa kaikille 

jäsenille aurinkoista ja lämmintä 

kesää! 

Copyright © PKMO ry

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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