
Tehot irti Metsään.fi-

palvelusta

Suomen metsäkeskus järjestää Metsään.fi – 

palvelun käyttäjille syksyn aikana tilaisuuksia, 

joissa voit tutustua Metsään.fi-palveluun ja siihen 

mitä mahdollisuuksia se voi tarjota sinulle metsäsi 

hoitoon. Tämän lisäksi voit käydä omien metsien 

tiedot asiakasneuvojan kanssa.

Kaksi samansisältöistä tilaisuutta 

pidetään keskiviikkona 26.8.2015 klo 14:00 ja 

17:00 Metsäkeskuksen toimistossa osoitteessa 

Pasilanraitio 9, 6. krs, Helsinki

Ilmoittaudu viimeistään 23.8.2015 osoitteessa 

http://www.metsakeskus.fi/tapahtumat 

(palvelutunnus: FLLJH6PTSL) tai puhelimitse:  

 029 432 407. Ensimmäiset 30 mahtuvat mukaan.

  Lue lisää ja ilmoittaudu »

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

9.8.2013

Osaatko hakea metsänhoidon tukia? Tule aamukahville 

kertomaan ja keskustelemaan!

Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera) on uudistunut kesäkuussa. Tuet ja tukikäytännöt ovat 

muuttuneet - osaatko hyödyntää uutta Kemeraa? Tule mukaan kertomaan omista ja kuulemaan muiden 

kokemuksista sekä keskustelemaan muuttuneista metsänhoidon tuista ja hakukäytännöistä. Jaamme 

yhdessä kokemuksiamme ja voimme kysellä asiasta Metsäkeskuksen asiantuntijoilta. Paikalla meitä 

auttamassa ovat Esa Kinnunen ja Marjut Pirinen Metsäkeskuksen itäiseltä palvelualueelta. Jos metsäsi 

sijaitsevat Pohjois-Karjalassa, voit keskustella heidän kanssaan myös paikallisista metsäasioista.

Aamukahvitilaisuus pidetään torstaina 20.8. klo 8.30-10.00 ja paikkana Cafe Esplanad, 

Pohjoisesplanadi 37. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu 14.8. mennessä. Tilaisuus on maksuton; 

ja tällä kertaa tarjoamme osallistujille aamukahvit. Paljon hyötytietoa heti aamusta - kannattaa tulla!
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Metsäjuttuja kirjoittamaan

PKMO:n nettisivuja uudistetaan parhaillaan. 

Uusilla nettisivuilla on osio, jonka olemme 

alustavasti nimenneet Metsäjutuiksi. Sinne voivat 

kaikki PKMO:n jäsenet tarjota omia metsätarinoita 

julkaistavaksi. Juttuja kannattaa alkaa miettiä jo 

nyt; ohjeet juttujen lähettämiseen julkaistaan 

myöhemmin.  

Metsäretki - kuinka tilaan 

metsänhoitopalveluja?

 Suomen metsäkeskus järjestää PKMO:n jäsenille 

metsäpäivän teemalla Näin tilaan 

metsänhoitopalveluja. Päivän aikana käydään 

läpi, mitä tehdä itse ja mitä teettää muilla sekä 

miten voit varmistaa, että työn laatu vastaa 

odotuksiasi. Maastokohteilla tutustutaan 

uudistamis-, taimikko- ja ensiharvennuskohteisiin.

Retki tehdään lauantaina 12.9.2015 kello 9.30 - 

16.30. Lähtö on Kiasman edestä.   

Ilmoittaudu viimeistään 31.8.2015 nettilomakkeella 

tai puh 044 2048 049. 

Kerro ilmoittautuessa mahdollisesta 

erityisruokavaliostasi.

Retken hintaan sisältyy ohjelma, kuljetus, lounas 

ja kahvi. Retkimaksu 32 euroa on maksettava 

31.8.mennessä PKMO:n tilille

 FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen viitettä 2228. 
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Kiinnostaako sukupolvenvaihdos?

PKMO järjestää yhdessä Nooa pankin kanssa sukupolvenvaihdoksia käsittelevän tilaisuuden 

keskiviikkona 14.10.2015.Merkitse ajankohta kalenteriisi jo nyt; lisätietoja tilaisuudesta saat PKMO:n 

seuraavassa uutiskirjeessä, sekä yhdistyksen nettisivuilta, Facebook-sivulta ja Twitter-tilin kautta.

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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