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Vertaiskurssin odotettu uusinta, vuosikokous ja metsien 

monimuotoisuus kevään ohjelmassa 

Viime keväänä ensimmäistä kertaa toteutettu kurssi uusille ja tuleville metsänomistajille järjestetään 

toivottuna uusintana huhti-toukokuussa. Sisältö on kutakuinkin sama kuin viime keväänä, ja tälläkin 

kertaa kurssikertoja on kolme. Osallistuminen ei edellytä PKMO:n jäsenyyttä. Kerrothan kurssista 

tuttavapiiriisi kuuluville uusille ja tuleville metsänomistajille. 

Sen sijaan Koneliike Oleniuksen raivaussahakurssille ilmoittautuessa kannattaa mainita olevansa 

PKMO:n jäsen, sillä jäsenet pääsevät kurssille alennettuun hintaan.

PKMO ry:n vuosikokous pidetään 30.3. ja keskiviikkona 26.4. keskustellaan kestävästä metsätaloudesta 

ja metsän monimuotoisuudesta. Alla tietoa myös sertifiointityöpajasta sekä etämetsänomistajien SM-

metsätaitokilpailuista. 

Lämpimästi tervetuloa tapahtumiin!  

PKMO ry:n vuosikokous

Yhdistyksen uosikokous pidetään torstaina 30.3. 

klo 17.00 Aalto-salissa osoitteessa 

Runeberginkatu 1 A.  

Ennen kokousta puhuu Metsäteollisuus ry:n 

metsäjohtaja Tomi Salo aiheesta 

"Metsäteollisuuden biotalousterveiset 

metsänomistajille." 

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita 

kokoukseen; tarjoilujen mitoittamisen vuoksi 

toivomme ilmoittautumista viimeistään 22.3.

Lue lisää »
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Uudet ja tulevat 

metsänomistajat 

vertaiskurssille 

Uudet ja tulevat metsänomistajat sekä muut 

asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita 

perehtymään metsäasioihin kolmiosaisella 

kurssilla. Ensimmäinen osa järjestetään 

keskiviikkona 19.4. klo 17.30

maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa 

osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Kurssin osat ovat 

itsenäisiä kokonaisuuksia; ensimmäisellä kerralla 

käsitellään metsänkiertoa uudistamisesta 

päätehakkuuseen. Ilmoittaudu ensimmäiseen 

osaan viimeistään 13.4.  

Lue lisää »

Kestävää metsätaloutta 

luonnon monimuotoisuutta 

tuhoamatta

Suunnittelija Ninni Mikkonen Suomen 

ympäristökeskuksesta kertoo metsänomistajan 

vaikutusmahdollisuuksista biotalouden, 

ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin 

vähenemisen pyörteissä.  

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 26.4. klo 18 

maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa. 

Ilmoittaudu viimeistään 22.4. 

Lue lisää »

Sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpaja Evolla

Haluatko tietää lisää sertifioinnista (PEFC, FSC ja CoC)? Kiinnostavatko sertifikaattien erot, kriteerit ja 

vertailu? Tervetuloa Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpajaan 

Evolle tiistaina 11.4. klo 9 - 17. Työpajassa pääset päivittämään osaamisesi PEFC- ja FSC-

sertifikaateista sekä puun alkuperäketjun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluista. Ilmoittaudu 

3.4. mennessä. 

Lue lisää »

Raivaussahakurssille 

jäsenalennuksella 

Raivaussahan käytön peruskurssi pidetään 

lauantaina 22.4.  klo 10 - 14. Kurssin järjestää 

Koneliike Olenius ja se pidetään liikkeen tiloissa. 

 PKMO:n jäsenet saavat kurssimaksusta 25 

prosentin alennuksen. Ilmoittaudu suoraan 

Oleniukselle. 

Lue lisää »
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Yli 200 tykkääjää

PKMO:n Facebook-sivulla on jo 

yli 200 tykkääjää! Liity 

tykkääjien joukkoon, niin saat 

tietoa PKMO:sta myös 

Facebookin kautta. 

Lue lisää »

Miltei 250 

seuraajaa 

Twitterissä

PKMO:n Twitter-tilillä on 

melkein 250 seuraajaa. Seuraa 

PKMO:ta niin näet 

metsäaiheiset twiittimme. 

Lue lisää »

Etämetsänomistajien SM-metsätaitokilpailut

Etämetsänomistajien liitto järjestää SM-metsätaitokilpailun Evolla lauantaina 13.5. Lisätietoja kilpailusta 

tulossa myöhemmin; kannattaa laittaa päivämäärä allakkaan jo nyt. 

Tilaisuuksien 

aineistot netissä

Missasitko jonkin PKMO:n 

tilaisuuksista? Ei hätää, 

tilaisuuksien aineistoja voi 

katsoa PKMO:n nettisivuilta. 

Julkaisemme aineistoja niiden 

esittäjien luvalla. 

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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