
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

20.6.2016

Kesä on täällä! 

Aktiivinen kevät on takana päin ja kauan odotettu kesä on tullut. Metsän kiihkein kasvukausi on juuri nyt 

meneillään, ja niinpä yhdistystoiminta hiljenee - myös pääkaupunkiseudun metsänomistajat menevät 

metsään.  

Kuluvana keväänä PKMO on järjestänyt metsänomistajien vertaiskurssin, retkeillyt Metsä Woodin 

Kertopuutehtaalla Lohjalla sekä Bosgårdin kartanossa. Tilaisuuksissa on keskusteltu mm 

metsäsijoittamisesta ja metsätalouden murhellisista megatrendeistä. 

Syksyksi on taas tiedossa monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Tiedotamme niistä lisää lähempänä 

syksyä. Vastaathan sitä ennen jäsenkyselyyn, ja kerro mitä toivot PKMO:n toiminnalta, niin voimme ottaa 

kaikki ideat huomioon tulevia tapahtumia suunniteltaessa.

Hyvää kesää! 

Muista vastata jäsenkyselyyn

Mitä PKMO:n toiminnalta halutaan? Se ei selviä 

kuin kysymällä, ja niinpä olet saanut vastattavaksi 

PKMO:n jäsenkyselyn. Toivomme, että 

mahdollisimman moni vastaa mahdollisimman 

moneen kysymykseen. Vain siten osataan 

järjestää sellaista toimintaa mitä jäsenet haluavat 

ja tarvitsevat. Tulokset julkaistaan vuoden 2016 

aikana. 

Lue lisää »
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Yhteydenotot 

sihteerin kautta 

Tähän viestiin ei kannata 

vastata; ota sen sijaan yhteyttä 

PKMO:hon joko sihteerin 

sähköpostiosoitteen kautta: 

sihteeri@pkmo.org tai 

verkkosivustostamme löytyvän 

lomakkeen avulla. 

Lue lisää »

Tykkää PKMO:n 

Facebook-sivusta

PKMO:n Facebook-sivua 

päivitetään kesän aikana 

satunnaisesti. Tykkää sivusta, 

niin näet päivityksemme myös 

kesällä.

Lue lisää »

Metsäpäivä 

Pääkaupunkiseudun metsäpäivä pidetään lauantaina 3.9. Espoon Tapiolassa. Järjestäjänä on Metsä 

Group ja mukana monia metsäalan organisaatioita. PKMO:lla on tapahtumassa oma osasto ja pidämme 

siellä myös tietoiskun. Tapahtumasta tulee tietoa myöhemmin, mutta merkitse päivä jo nyt kalenteriin! 

Lue lisää »

Syksyllä tapahtuu

Syksyn varalle on suunnitteilla monenlaisia 

tapahtumia: syyskuussa retkeillään Mustilan 

arboretumiin ja Verlan tehdasmuseoon, ja 

teemailtojen aiheiksi ollaan suunnittelemassa mm 

metsätuhoja, pakurikäävän kasvatusta ja 

tieasioita. Näistä tiedotamme lisää loppukesästä, 

joten tarkkaile sähköpostiasi ja käy PKMO:n 

nettisivuilla vilkaisemassa tapahtumakalenteria. 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä

Uusia twiittejä julkaistaan 

kesälläkin aina kun asiaa on, ja 

tietoliikenneyhteyksien äärellä 

ollaan. Seuraa Twitterissä 

PKMO:n metsäaiheisia 

twiittejä! 

Lue lisää »
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Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien jäsenviesti. 

Se lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on 

yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä: 

sihteeri@pkmo.org.

Rekisteriseloste.
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