
PKMO:n syyskokous

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry:n 

syyskokous pidetään 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. Tervetuloa! 

Lue lisää »

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

20.10.2017

Metsämessuilla ja syyskokouksessa tavataan

Marraskuussakin metsänomistajille on tarjolla monenlaista tietoa ja mielenkiintoisia tapaamisia: 

Metsämessut ja sen yhteydessä seminaari metsäsijoittamisesta ja sukupolvenvaihdoksesta. PKMO on 

mukana messuilla, tervetuloa käymään osastolla 6d28!  Metsäsertifioinnista järjestetään työpaja niin 

ikään marraskuussa. Kuun lopussa pidetään PKMO:n syyskokous; toivottavasti tapaamme siellä myös! 

Metsämessuille 

Metsäalan vuotuinen suurtapahtuma eli 

Metsämessut pidetään Helsingin 

Messukeskuksessa 10.-12.11.

PKMO on entiseen tapaan mukana messuilla: 

oman osaston lisäksi yhdistyksellä on 

puheenvuoro metsälavalla

lauantaina 11.11. klo 17 - 17.30 ja

sunnuntaina 12.11. klo 11.30 - 12.00. PKMO 

lähettää jäsenilleen pääsylipun messuille.  

Tervetuloa käymään osastolla 6d28 ja 

kuuntelemaan PKMO:n puheenvuoroja! 

Lue lisää »
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Seminaari 

metsäsijoittamisesta 

Suomen metsäkeskus järjestää seminaarin 

metsäsijoittamisesta Helsingin Messukeskuksessa 

perjantaina 10.11.2017 klo 13:00-14:40.

Seminaariosion jälkeen käsitellään 

sukupolvenvaihdoksen sudenkuoppia, erilaisia 

metsänomistusmuotoja ja eromenettelyjä, jotka 

vaikuttavat metsätalouden kannattavuuteen.

Ilmoittaudu viimeistään 1.11.2017. Ilmoittautuneille 

toimitetaan sähköinen pääsylippu Metsämessuille. 

Mukaan mahtuu 100 ensimmäiseksi 

ilmoittautunutta.

Jos et pääse paikan päälle seminaariin, voit 

seurata luennot myös verkkolähetyksenä.  

ilmoittaudu verkkolähetykseen 5.11. mennessä. 

Lue lisää »

Tykkää PKMO:sta 

Facebookissa

Tervetuloa tykkäämään 

PKMO:n Facebook-sivusta! 

Sitäkin kautta saat PKMO:n 

tapahtumien tiedot.  

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä

Seuraa PKMO:ta twitterissä! 

Twiittejä voi käydä lukemassa 

vaikka omaa twitter-tiliä ei 

olisikaan. 

Lue lisää »

Sertifiointityöpaja metsänomistajille 

HAMK järjestää keskiviikkona 22.11. yhdessä yrittäjien kanssa  koulutuksen, jossa metsänomistajille 

sekä kone- ja metsäpalveluyrityksille kerrotaan mitä  sertifiointi  merkitsee  metsänhoidossa ja 

yritystoiminnassa sekä kenen kannattaa sertifiointia harkita.

 Koulutuksessa käydään läpi  eri  järjestelmät,  alkuperänseurantamenetelmät, kriteeristöt, hakumenettelyt 

ja sudenkuopat. Koulutus on maksuton, lounas maksullinen. Ilmoittaudu  viimeistään 14.11.

Lue lisää »

Facebook-

postaukset ja twiitit 

netissä 

PKMO:n uusimmat postaukset 

ja twiitit voit lukea myös 

yhdistyksen verkkosivuston 

etusivulta, jonne ne päivittyvät. 

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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