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Hyvää alkanutta vuotta pääkaupunkiseudulla asuville 

metsänomistajille! 

Talven ja kevään tilaisuuksissa käsitellään riistanhoitoa, metsätieasiaa, juurikäävän torjuntaa ja paljon 

muuta mielenkiintoista. PKMO on mukana maaliskuussa järjestettävillä sukupolvenvaihdosmessuilla, ja 

viime keväänä toteutettu ja paljon hyvää palautetta saanut vertaiskurssi aloitteleville ja tuleville 

metsänomistajille toteutetaan toiveuusintana tämän vuoden keväällä.  

 Tervetuloa mukaan! 

Riistametsänhoito ja 

metsästysoikeuden vuokraus

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa 

otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. 

Riistan voi huomioida kaikissa metsänhoitotöissä 

läpi koko metsän kiertoajan. Menetelmät eivät estä 

puuntuotantoa tai aiheuta metsänomistajalle 

lisäkustannuksia.  

Tiistaina 24.1. klo 18 pidettävässä tilaisuudessa 

esitellään riistametsänhoidon menetelmiä, 

metsästysoikeuden vuokraamista sekä riistan 

aiheuttamien vahinkojen estämistä. 

Tervetuloa! 

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 20.1.

Lue lisää »
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Tieasiat metsätalouden 

kannalta

Tieillassa tiistaina 28.2. klo 18 alkaen 

keskustellaan metsätieasioista. 

Tuotantopäällikkö Lars Weckman 

Maanmittauslaitokselta puhuu tieasioista 

metsätalouden näkökulmasta.

 Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittaudu viimeistään 24.2. 

Lue lisää »

Juurikääpä ja sen torjunta

Keväällä on luvassa tilaisuus juurikäävästä ja sen 

torjunnasta. 

Tarkkaile s-postiasi - ja PKMO:n viestintäkanavia: 

Facebook-sivua, Twitter-tiliä ja/tai verkkosivustoa; 

lisää tietoa julkaistaan heti kun tilaisuuden 

päivämäärä ja ohjelma on vahvistettu. 

Sukupolvenvaihdosmessut Helsingissä

PKMO on mukana Metsäkeskuksen järjestämillä Sukupolvenvaihdosmessuilla, jotka pidetään lauantaina 

11.3. klo 10 - 16 Porthaniassa, osoitteessa Yliopistonkatu 3. Tapahtuma on osa Metsät aktiivisiin käsiin 

-hanketta. 

PKMO:lla on tapahtumassa oma osasto - tervetuloa käymään! - ja puheenvuoro. Merkitse päivä jo 

kalenteriisi; tiedotamme lisää lähempänä tapahtumaa.  

Vertaiskurssi tulee taas

Viime keväänä suuren suosion saavuttanut 

vertaiskurssi aloitteleville ja tuleville 

metsänomistajille toteutetaan taas. 

 Kurssi koostuu kolmesta osasta, jotka pidetään 

kolmena eri iltana huhti-toukokuussa. Kurssipäivät 

vahvistuvat myöhemmin; tiedotamme niistä heti 

kun ne on vahvistettu. 

Kurssille ovat tervetulleita kaikki aloittelevat ja 

tulevat metsäomistajat ja metsänomistajiksi 

ryhtymistä suunnittelevat. 

Viime kevään kurssin aineistoihin voit tutustua 

PKMO:n verkkosivustossa »
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Tykkää PKMO:sta 

Facebookissa

Tykkää PKMO:n Facebook-

sivusta, niin näet 

tapahtumailmoitukset ja muuta 

ajankohtaiset päivitykset. 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä

Tervetuloa seuraamaan 

PKMO:n metsäaiheisia twiittejä 

twitterissä!

Lue lisää »

PKMO:n hallitus kuluvana vuonna 

PKMO:n syyskokous valitsi yhdistyksen hallituksen uudeksi jäseneksi Pekka Kelonevan. Lämpimästi 

tervetuloa mukaan! Kokous valitsi Lea Kaakkurivaaran varsinaiseksi jäseneksi toiselle kaudelle ja Sinikka 

Monosen varajäseneksi samoin toiselle kaudelle. Samalla kiitettiin hallituksen jättävää Risto 

Kuoppamäkeä aktiivisesta toiminnasta PKMO:n hyväksi. Hallitus järjestäytyi 9.1. Puheenjohtajana jatkaa 

Eero Mikkola, varapuheenjohtajana Katri Myllykoski ja sihteerinä Sinikka Mononen.

Lue lisää »

Käy PKMO:n 

nettisivuilla

PKMO viestii monikanavaisesti, 

mutta verkkosivustomme toimii 

kaiken keskuksena: 

uutiskanavana ja tietopankkina. 

Verkkosivuston kautta voit myös 

ilmoittautua tilaisuuksiimme.

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.
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