
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

20.2.2017

Tervetuloa kevättalven tapahtumiin! 

Helmi-maaliskuussa tapahtuu kaikenlaista: tarjolla on tieiltaa, juurikäävän torjuntaa ja 

sukupolvenvaihdosmessut. Unohtamatta PKMO:n vuosikokousta ja metsänomistajien päivää. Huhti-

toukokuussa on vuorossa raivaussahan käytön peruskurssi sekä suositun metsänomistajien 

vertaiskurssin toiveuusinta. 

Tervetuloa mukaan! 

Metsätieilta 

Tieillassa tuotantopäällikkö Lars Weckman 

Maanmittauslaitokselta puhuu tieasioista 

metsätalouden näkökulmasta.

Tilaisuus pidetään tiistaina 28.2.2017 

Maanpuolustusyhdistyksen auditoriossa 

osoitteessa Töölöntorinkatu 2.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 24.2. 

Lue lisää ja ilmoittaudu »
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Juurikäävän torjunta

Juurikäävän torjunnasta keskustellaan 

keskiviikkona 8.3.2017 Tieteiden talolla 

osoitteessa Kirkkokatu 6. 

Aiheesta alustavat Luonnonvarakeskuksen tutkija, 

MMT Tuula Piri sekä Verdera Oy:n Gunnar 

Salingre.  

Verdera Oy tarjoaa kahvit klo 17 alkaen, esitykset 

alkavat klo 17.30.

Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 1.3.

Lue lisää ja ilmoittaudu »

Sukupolvenvaihdosmessut

PKMO on mukana Metsäkeskuksen järjestämillä 

sukupolvenvaihdosmessuilla lauantaina 

11.3.2017 klo 10 - 16 Helsingin yliopiston 

Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3. 

PKMO:llta on tapahtumassa oma osasto ja 

puheenvuoro. 

Luennot ja metsäalan toimijoiden osastot tarjoavat 

monipuolisesti näkökulmia onnistuneeseen 

sukupolvenvaihdokseen ja metsänomistukseen 

muutoinkin.  Messuille on vapaa pääsy eikä 

tapahtumaan tarvitse etukäteen ilmoittautua.  

Lue lisää »

Tiedolla ja taidolla metsät tuottamaan - metsänomistajien päivä 

Rajamäellä

Metsänomistajien päivää vietetään lauantaina 18.3.2017 klo 10 - 15 Rajamäellä Työtehoseuran 

kampuksella osoitteessa Kiljavantie 6.

Tarjolla on tietoiskuja, asiantuntijoita, työnäytöksiä, klapikoneita ja metsätyövälineitä. Tilaisuuden 

pääteemoina ovat polttopuuasiat, kannattava metsätalous sekä metsävaratiedon käyttömahdollisuudet. 

Tilaisuuden järjestää Työtehoseura. 

Lue lisää »
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Raivaussahakurssille 

jäsenetuhintaan

Raivaussahan käytön peruskurssin järjestää 

Koneliike Olenius lauantaina 22.4.2017 klo 10 - 

14.

Kurssin hinta on 100 €, mutta PKMO:n jäsenet 

saavat hinnasta 25 %:n alennuksen.

 Kurssilla on asiaa raivaussahan käytöstä ja 

huollosta, ergonomisesta työskentelystä sekä 

varusteista ja työturvallisuudesta.  

Lue lisää »

PKMO:n vuosikokous 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n 

vuosikokous pidetään torstaina 30.3.2017 klo 17 

alkaen Sähkötalon Aalto-salissa Helsingin 

Kampissa. 

Ennen kokousta puhuu Metsäteollisuus ry:n 

metsäjohtaja Tomi Salo otsikolla 

"Metsäteollisuuden biotalousterveiset 

metsänomistajille". 

Kutsu postitetaan kaikille jäsenille maaliskuussa. 

Vuosikokousasiakirjat ilmestyvät PKMO:n 

verkkosivustolle viimeistään viikkoa ennen 

kokousta. 

 Tervetuloa! 

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 22.3. »

Vertaiskurssille 

Viime keväänä ensimmäistä kertaa pidetyn kurssin 

toivottu uusintakierros toteutetaan kolmena 

keskiviikkona: 19.4, 3.5. ja 10.5.

Laita päivät jo kalenteriisi ja seuraa PKMO:n 

viestintäkanavia; tiedotamme kurssista lisää 

keväämmällä s-postitse, www.pkmo.org-

nettisivuilla, Facebook-sivullamme ja Twitterissä. 
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Tykkää PKMO:n 

Facebook-sivusta

Sinustako PKMO:n Facebook-

sivun 200. tykkääjä? Liity 

seuraan, niin saat ajankohtaista 

tietoa myös Facebookin kautta! 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä

Tervetuloa seuraamaan 

PKMO:n metsäaiheisia 

twiittejä! 

Lue lisää »

Tapahtumien tiedot 

ja ilmoittautumisen 

netin kautta 

PKMO:n tilaisuuksiin 

ilmoittaudut näppärimmin 

verkkosivuston kautta. Linkki 

ilmoittautumislomakkeeseen on 

kunkin tapahtuman kohdalla. 

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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