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Syksyn tapahtumat odottavat

Tervetuloa retkelle Verlan tehdasmuseoon ja Mustilan arboretumiin! Vielä ehdit ilmoittautua, mutta toimi 

nopeasti, sillä ilmoittautuminen päättyy jo perjantaina 9.9. 

Muistathan lähestyvät MHY-vaalit; niistä sekä metsänomistajakoulutuksesta puhutaan 

metsänomistajaillassa. Entä kiinnostaako pakurikäävän istutus tai pienriistan metsästysoikeuksien 

vuokraus? Olisiko metsätyöeläke ajankohtainen? Näistä aiheista tulossa tilaisuudet syys- ja lokakuussa. 

Metsämessuilla marraskuussa on joka tapauksessa tarjolla paljon monipuolista metsäasiaa!

Haluaisitko metsänomistajien näköalapaikalle? PKMO:n syyskokous pidetään marraskuun lopussa; 

kokouksessa esitellään mm jäsenkyselyn tuloksia ja valitaan hallitukseen uusia jäseniä.

Syksyn tapahtumat aloitettiin viime viikonloppuna pääkaupunkiseudun metsäpäivällä; lisää metsäaiheisia 

tilaisuuksia on luvassa koko syksyn. Tervetuloa mukaan! 

Lue lisää »

Retkelle Verlan 

tehdasmuseoon

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 9.9. »
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Pakurikäävällä ja pienriistan 

metsästysoikeuksien 

myynnillä lisätuloa

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 

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. »

Ehdokkaaksi PKMO:n hallitukseen 

PKMO:n syyskokouksessa ke 30.11.2016 valitaan yhdistyksen hallitukseen 2 varsinaista ja 1 

varajäsen. Harkitse siis ehdokkuutta, pohdi seuraavia kysymyksiä, ja lähetä ajatuksesi hallituksen 

puheenjohtaja Eero Mikkolalle pe 7.10.2016 mennessä (eero.mikkola@pkmo.org tai Eero Mikkola PL 62, 

00101 Helsinki). Jotta vuosikokousväki voi tutustua ehdokkaisiin ennakkoon, 

heidät esitellään yhdistyksen verkkosivuilla.

Kysymykset: 

1. Kuka olet, mitä teet ja millainen metsänomistaja olet? 

2. Mitä vahvuuksia kuten taitoja, projekteja tai yhteistyötahoja sinulla on, joista on hyötyä PKMO:n 

hallituksen jäsenenä? 

3. Kuvaile pari – kolme lyhyen tähtäimen tavoitetta, joihin pyrkisit hallituksen jäsenenä ensimmäisen 

puolen vuoden aikana, perustele tavoitteesi, ja kerro mitä tekisit niiden saavuttamiseksi. 

4. Mikä on pitkän tähtäimen visiosi yhdistyksestämme? 

Lue lisää »

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. 
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PKMO:n syyskokous

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry:n 

sääntömääräinen syyskokous pidetään 

keskiviikkona 30.11.2016 OP:n pääkonttorissa 

Vallilassa. Kutsu kokoukseen postitetaan kaikille 

yhdistyksen jäsenille marraskuussa. 

Kokousasiakirjat julkaistaan PKMO:n 

verkkosivustossa. 

PKMO 

Facebookissa 

Tykkää PKMO:n sivusta 

Facebookissa, niin näet 

päivityksemme

Lue lisää »

PKMO Twitterissä

Tervetuloa seuraamaan 

PKMO:n metsäaiheisia twiittejä 

Lue lisää »

Lue lisää ja ilmoittaudu  »

Metsämessuille 

PKMO on tänäkin vuonna mukana Metsämessuilla, jotka pidetään Messukeskuksessa Pasilassa. 

Merkitse päivämäärät jo kalenteriin: 11.-13.11.2016.

Lue lisää »

PKMO:n 

nettisivuilta...

...tietoa tapahtumista ja 

yhdistyksestä, uutisia, 

mahdollisuus liittyä jäseneksi ja 

paljon muuta! 

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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