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Vertaiskurssilla monipuolista oppia metsänhoidosta

PKMO järjestää kolmiosaisen kurssin, joka on tarkoitettu paitsi nykyisille, myös ja erityisesti tuleville 

metsänomistajille. Ensimmäinen osa pidettiin 13.4. Palaute oli myönteistä: osallistujien mielestä parasta 

kurssilla oli esim. "Pääasiat selkokielellä" , "Käytännönläheisyys", "Kokemukset, vapaamutoinen puhe + 

perustelut", "Alustajat innostuneita" ja "Sain paljon uutta tietoa"

Kurssin seuraavat osat pidetään 27.4. ja 11.5. Ilmoittaudu kakkososan viimeistään 19.4. ja kolmanteen 

osaan viimeistään 3.5. Kurssia voi suositella myös niille tuleville metsänomistajille, jotka eivät vielä ole 

PKMO:n jäseniä. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää ja ilmoittaudu kurssin osaan 2 »

Lue lisää ja ilmoittaudu kurssin osaan 3 »

Iltaretkelle Bosgårdin tilalle

Tutustumme Bosgårdin tilan metsänhoitoon, 

minkä jälkeen nautimme tilalla kolmen ruokalajin 

päivällisen.

Lähtö Kiasman edestä linja-autolla torstaina 19.5. 

klo 16.30 ja paluu Helsinkiin n. klo 22.00. Matkan 

hinta 48 € jäsenille ja 65 € muille, etusija jäsenillä.

Ilmoittaudu viimeistään 11.5. ja ilmoita samalla 

mahdollisesta erikoisruokavaliosta.  Mukaan 

mahtuu 50 henkilöä.

Lisätietoja Bosgårdin tilasta » 

Lue lisää ja ilmoittaudu »
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Jäsenkysely lähestyy

PKMO haluaa palvella jäseniään mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Laajan ja 

monitahoisen jäsenistömme toiveita ja tavoitteita 

ei saa selville kuin kysymällä. Valmistelemmekin 

kyselyä, jossa käsitellään jäsenten metsien ja 

metsänhoidon peruspiirteitä sekä näkemyksiä 

yhdistyksen toiminnasta. Kysely tehdään vielä 

kevään kuluessa; tarkkaile sähköpostiasi, 

palaamme pian asiaan. 

PKMO 

Facebookissa 

Tykkää PKMO:sta 

Facebookissa, niin saat 

ajankohtaista tietoa 

toiminnastamme myös sitä 

kautta. 

Lue lisää »

PKMO Twitterissä

Seuraa PKMO:ta Twitterissä ja  

näet metsäaiheiset twiittimme.

Lue lisää »

Etämetsänomistajien metsätaitokisa

Etämetsänomistajien metsätaitokilpailu pidetään lauantaina 14.5.  Evon komeissa retkeilymaisemissa 

Hämeenlinnassa. Metsätaitokilpailuissa hiotaan taitoja, joita metsätaloudessa tarvitaan. Päivä tarjoaa  

sekä aivojumppaa että raitista ulkoilmaa.

Jos voit osallistua kisaan PKMO:n joukkueessa, ota heti yhteyttä  sihteeri@pkmo.org tai

puh. 044 2048 049.

Lue lisää »

PKMO:n nettisivut

Uutisia, tapahtumia, 

ajankohtaista asiaa ja mm 

tilaisuuksien aineistot löydät 

PKMO:n nettisivuilta. 

Lue lisää »

Copyright © PKMO ry

Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien jäsenviesti. 

Se lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on 

yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä: 

sihteeri@pkmo.org.
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Rekisteriseloste.
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