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PKMO:n syksyn tapahtumat odottavat:

Ohjelmassa on monenlaista: tietoa kaavoituksesta, retki Koskisen Oy:n sahalle 

ja mahdollisuus tutustua metsätöissä tarvittaviin koneisiin, tarvikkeisiin ja 

varusteisiin Koneliike Oleniuksella.

Kuten aina syksyisin, marraskuussa tapaamme metsämessuilla ja PKMO:n 

syyskokouksessa. 

Tervetuloa mukaan!  

Syyskuun 20. päivä lähdemme 

retkelle Koskisen Oy:n sahalle 

Kärkölään. Koska sahalla ei ole 

toimintaa viikonloppuisin, retki tehdään 

keskellä viikkoa.

Lähtö on klo 12.15 ja takaisin Helsinkiin 

tullaan noin klo 18.

Retken hinta on 15 €  (jäsenet) ja 25 € 

(muut). 

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 

perjantaina 15.9.
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Koneliike Olenius kutsuu PKMO:n 

jäsenet tutustumaan metsätyökaluihin, 

mönkijöihin ja tulevan vuoden 

kurssitarjontaan. Tilaisuus pidetään 

lauantaina 30.9. klo 14 - 17. 

Tapahtumassa myös mm teroituspaja, 

raivaustekniikoiden esittely, esitelmä 

"Miksi omaa metsää kannattaa raivata" 

ja vinkkejä hoitoleikkauksiin. Erityisesti 

naisten mitoituksella valmistettuja 

turvavarusteita esillä, ja hyviä 

tarjouksia koneista ja varusteista! 

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 

25.9. 

Kaavoitus on aiheena kahdessa 

tilaisuudessa lokakuussa .

Ensimmäisessä tilaisuudessa tiistaina 

03.10. klo 18.00 - 20.00 asiaa 

lähestytään kaavoittajan 

näkökulmasta. Kaavoituksen 

erityisasiantuntija Arja Salmi alustaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu tähän 

tilaisuuteen viimeistään 29.9.

Toisessa tilaisuudessa tiistaina 10.10.

klo 17.30 - 20.00 näkökulma on 

metsänomistajan. Asiantuntijana 

projektipäällikkö Mika Salmi 

Metsäkeskuksesta.

Lue lisää ja ilmoittaudu jälkimmäiseen 

tilaisuuteen  viimeistään 2.10.
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Marraskuussa tavataan Metsämessuilla, jotka järjestetään Helsingin 

Messukeskuksessa Pasilassa 10.-12.11.2017. PKMO lähettää messulipun kaikille 

jäsenilleen. PKMO:lla on messuilla oma osasto ja puheenvuorot kaikkina 

messupäivinä. Tervetuloa! 

Merkitse kalenteriin jo PKMO:n syyskokous, joka pidetään tiistaina 

28.11. MetsäGroupin tiloissa Espoon Tapiolassa.

Kokous päättää vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, ja valitsee 

hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Kutsu syyskokoukseen postitetaan 

kaikille jäsenille marraskuussa. 
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