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15.8.2016

Tervetuloa syksyn tilaisuuksiin!  

Tervetuloa mukaan PKMO:n syksyn tapahtumiin! Tiedossa on monenlaista aktiviteettia, kuten retki 

Verlan tehdasmuseoon, metsänomistajailta, pääkaupunkiseudun metsäpäivä, tietoa metsänomistajien 

uusista tulonlähteistä, tietoa metsätyöeläkkeistä ja metsämessut. Valitse itsellesi sopivimmat ja 

mielenkiintoisimmat tapahtumat ja hanki oppia ja iloa yhdessä muiden pääkaupunkiseudulla asuvien 

metsänomistajien kanssa! 

Syysretkelle maailman-

perintökohde Verlaan 

Tervetuloa retkelle maailmanperintökohde Verlaan 

ja Mustilan arboretumiin! Retki tehdään 

lauantaina 17.9. klo 9.00 - 20.00. 

Ohjelmassa opastettu museokierros, omatoimista 

kiertelyä ruukkikylän tehdasmiljöössä sekä lounas 

makasiinikahvilassa. 

Paluumatkalla pysähdytään Suomen 

vanhimmassa ja suurimmassa puulajipuistossa 

Mustilassa, jossa retkeillään omatoimisesti. 

Matkan hinta 65€ jäsenille ja 90€ muille, etusija 

jäsenillä.

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään

 perjantaina 9.9.  »
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Pääkaupunkiseudun 

metsäpäivä 

Pääkaupunkiseudun metsäpäivä järjestetään 

muutaman vuoden tauon jälkeen Tapiolassa. 

PKMO on mukana tapahtumassa: tervetuloa 

käymään osastollamme!

Päivä on lauantai 3.9.2016; tapahtuma alkaa klo 

10 ja päättyy klo 16. 

Lue lisää »

Uusia tulonlähteitä 

metsänomistajalle: 

pakurikääpää ja pienriistan 

metsästyslupien myyntiä  

Kiinnostaako pakurikäävän viljely tai pienriistan 

metsästyslupien kauppaaminen? Suomen Pakuri 

Oy:n ja Jahtion edustajat kertovat PKMO:n 

jäsenille näistä metsänomistajien uusista 

tulonlähteistä.

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 21.9. klo 

18 Maanpuolustusyhdistyksen tiloissa, 

Töölöntorinkatu 2, Helsinki. 

Lue lisää ja ilmoittaudu »

Metsänomistajailta: MHY-valtuustovaalit, 

metsänomistajakoulutus ja biotalouden mahdollisuudet 

PKMO ja Metsänomistajien palvelutoimisto järjestävät yhdessä metsänomistajaillan, jonka teemoina ovat 

metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit, metsänomistajakoulutus pääkaupunkiseudulla sekä biotalouden 

mahdollisuudet. Metsänomistajailta pidetään torstaina 15.9. klo 17.00 - 20.15 Maalaisten talossa, 

Simonkatu 6, Helsinki. 

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit pidetään 4.11- 25.11.2016. Valtuusto on paikka saada oma 

metsäinen äänesi kuuluville ja vaikuttaa itselle tärkeisiin metsäasioihin. On tärkeää, että myös 

pääkaupunkiseudun metsänomistajia pääsee vaikuttamaan asioihin. Tule kuulemaan nykyisten mhy- 

valtuustojäsenten kokemuksia!  

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään tiistaina 13.9.»

Metsälehti jäsenhintaan

Metsälehden voi nyt tilata edullisesti 

Etämetsänomistajien liiton kautta.

Lehden saa vuodeksi jäsenetuhintaan 95 € 

(normaalihinta 143 €/v). 

Metsälehti ilmestyy 23 kertaa vuodessa, joista 8 

on Metsälehti Makasiinia.  

Lue lisää »
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Kiitos kaikille jäsenkyselyyn 

vastanneille! 

PKMO:n jäsenkysely toteutettiin kevät-kesällä. 

Saimme yhteensä 339 vastausta, mistä suuret 

kiitokset kaikille, jotka vastasivat kysymyksiin! 

Saimme runsaasti kehittämisideoita ja muuta 

palautetta; myös avokysymyksiin oli kirjoitettu 

runsaasti kommentteja.Vastausten analysoiminen 

on vielä kesken, mutta tiedotamme tuloksista heti 

kun niitä on käytettävissä. 

Metsänomistajien suhtautuminen hiilen sidonnan lisäämiseen 

omissa metsissään

Maria Hänninen tarkasteli pro gradu -tutkimuksessaan pääkaupunkiseudulla asuvien metsänomistajien 

suhtautumista ilmastonmuutokseen sekä halukkuutta ylläpitää ja kasvattaa hiilivarastoja omissa 

metsissään. Hän selvitti myös metsänomistajien suhtautumista mahdollisiin hiilen sidontaa edistäviin 

poliittisiin ohjauskeinoihin. 

Tutkimus tehtiin yhteistyössä PKMO:n kanssa. Maria Hänninen haastatteli PKMO:n jäseniä marras-

joulukuussa 2015.

Maria välittää lämpimät kiitokset kaikille tutkimukseen osallistuneille PKMO:n jäsenille! 

Lue lisää - uutisesta linkki netissä julkaistuun graduun »

Metsätyöeläkevakuutuksen 

tarjoamat mahdollisuudet 

lisäeläkkeeseen 

MYEL-metsätyöeläkevakuutus tarjoaa 

mahdollisuuden edulliseen lisäeläkkeeseen. 

PKMO:n jäsen Olavi Lyly kertoo 

eläkevakuutuksesta ja antaa vinkkejä 

sukupolvenvaihdosta suunnitteleville: miten 

turvata eläke-etu myös jälkipolvelle.

Tilaisuus pidetään tiistaina 11.10. klo

 18 - 20 Maanpuolustusyhdistyksen tiloissa, 

Töölöntorinkatu 2, Helsinki. 

Lisätietoja MYEL-metsätyöeläkevakuutuksesta

Lue lisää ja ilmoittaudu  »
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Uutta PKMO:n 

nettisivuilla

PKMO:n nettisivuilta löydät nyt 

myös yhdistyksen lyhyen 

esittelyn englanniksi, ruotsiksi ja 

venäjäksi. What is this 

association called PKMO? 

Samalla on uudistettu etusivun 

ilme. 

Lue lisää »

PKMO 

Facebookissa

Käy tykkäämässä PKMO:n 

Facebook-sivusta, niin voit 

seurata ajankohtaisia 

postauksiamme. 

Lue lisää »

Metsämessut

Metsämessut pidetään marraskuussa Messukeskuksessa. PKMO on tänäkin vuonna mukana messuilla. 

Merkitse päivät jo kalenteriin: 11.-13.11.2016. 

Lue lisää »

PKMO twitterissä

PKMO toimii myös Twitterissä. 

Tervetuloa seuraamaan 

metsäaiheisia twiittejämme ja 

keskustelua metsäasioista. 

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.

Rekisteriseloste.
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