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Tervetuloa syyskokoukseen ja muihin loppuvuoden 

tapahtumiin! 

Vuosi lähenee loppuaan, mutta vielä ennen uutta vuotta ehtii harrastaa metsäasioita monen 

mielenkiintoisen tilaisuuden kautta. PKMO:n syyskokous pidetään vielä marraskuun puolella; joulukuussa 

on vuorossa metsäsijoittamista ja yhteismetsiä koskeva jäsenilta. Avohakkuun vaihtoehtoja 

metsänhoidossa ja jatkuvaa kasvatusta käsitellään vuoden vaihteessa useammassakin tilaisuudessa: 

luonnonsuojeluliiton seminaarissa joulukuun alussa ja tammikuun puolella PKMO:n jäsentilaisuudessa. 

Metsäsijoittamista käsittelevässä tilaisuudessa voi tutustua yhteismetsään, joka hoitaa metsiään jatkuvan 

kasvatuksen periaatteella. Tervetuloa mukaan loppusyksyn ja talven tapahtumiin! 

Syyskokous 28.11.

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n 

sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 

28.11. alkaen Metsä Groupin tiloissa Tapiolassa. 

Kahvia tarjolla klo 17.30 alkaen, klo 18.00 

jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen kertoo 

Metsä Groupin sähköisistä palveluista. 

Varsinainen kokous alkaa klo 18.45. 

Syyskokous hyväksyy yhdistyksen 

toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 

2018 ja valitsee hallitukseen kaksi varsinaista ja 

yhden varajäsenen erovuoroisten tilalle. 

Esityslistalla on myös sääntömuutos koskien 

sääntöjen kohtia 3 (jäsenet) ja 7 (tilit ja 

tilintarkastajat). Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

ovat nähtävillä PKMO:n nettisivuilla.

Tervetuloa! 

Lue lisää »
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Seminaari jatkuvasta 

kasvatuksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton seminaarissa 

asiantuntijat Helsingin yliopistosta, 

Luonnonvarakeskuksesta ja 

Ympäristökeskuksesta paneutuvat metsien 

jatkuvaan kasvatukseen eri näkökulmista, minkä 

jälkeen yleisö voi esittää kysymyksiä aiheesta. 

Mukana myös metsänomistajan puheenvuoro. 

Tilaisuus pidetään torstaina 7.12. klo 17 - 19 

Tieteiden talolla.  

Lisätietoa tapahtuman Facebook-sivulla, jossa voi 

ilmoittautua tilaisuuteen. 

Lue lisää »

Metsänhoitoa ilman 

avohakkuita

Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään 

metsänhoidon vaihtoehdoista! Tietoa tarvitaan, 

kun keskustellaan puunostajien ja metsäneuvojien 

kanssa. 

 Vaihtoehtoja avohakkuille pohditaan tammikuun 

jäsentilaisuudessa, joka pidetään torstaina 

18.1.2018 klo 17.30 alkaen 

Maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa. 

Asiantuntijana  erikoissunnittelija Sauli Valkonen 

LUKEsta.

Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 16.1.2018. 

PKMO:n hallitukseen? 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry:n hallituksessa on kuusi varsinaista ja kolme varajäsentä. 

Vuosittain erovuorossa on kolmannes eli kaksi varsinaista ja yksi varajäsen. Hallituksen varsinaiseksi tai 

varajäseneksi voidaan valita korkeintaan kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Nyt erovuorossa ovat Eero 

Mikkola ja Katri Myllykoski varsinaisista ja Ahti Hurmalainen varajäsenistä. Syyskokous siis valitsee 

hallitukseen kaksi varsinaista ja yhden varajäsenen. Jos toimiminen aktiivisen yhdistyksen hallituksessa 

kiinnostaa, iIlmoittaudu hallituksen puheenjohtaja Eero Mikkolalle: eero.mikkola [at] pkmo.org tai Eero 

Mikkola, PL 62, 00101 Helsinki - joko etukäteen tai syyskokouksessa 28.11.2017.

Metsätilan omistajaksi vai 

yhteismetsän osakkaaksi? 

Metsä sijoituksena on joulukuun jäsenillan 

aiheena. Suomen Sijoitusmetsät Oy:n 

toimitusjohtaja Kalle Eerikänien luo katsauksen 

metsätilamarkkinoihin, ja Yhteismetsä Tuohen 

hoitokunnan pj Jussi Saarinen kertoo 

yhteismetsästä joka hoitaa metsiään jatkuvalla 

kasvatuksella.   

Tilaisuus pidetään Maanpuolustusyhdistyksen 

koulutustilassa torstaina 14.12. klo 17.30 alkaen. 

Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 12.12. 

Lue lisää ja ilmoittaudu »
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Lue lisää ja ilmoittaudu »

Tykkää PKMO:n 

Facebook-sivusta

PKMO:n Facebook-sivun kautta 

voit seurata myös muiden 

metsäalan toimijoiden julkaisuja 

ja tapahtumia. 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä

PKMO twiittaa ajankohtaisista 

metsäasioista ja osallistuu 

metsäkeskusteluun myös 

twitterissä. 

Lue lisää »

PKMO:n visuaalinen ilme 

uudistui

PKMO:n visuaalinen ilme uudistui. Uudella 

ilmeellä haettiin avoimuutta, iloisuutta ja 

erottautumista muista metsäalan toimijoista. 

Ilmeen haluttiin myös tuovan esiin PKMO:n 

puolueettomuutta ja riippumattomuutta. 

Uusi ilme otetaan käyttöön vähitellen; virallinen 

lanseeraus tehdään syyskokouksessa. Uuden 

ilmeen on suunnitellut graafikko Lasse Paldanius.  

Mitä ajatuksia uusi ilme herättää?   

Lähetä kommenttisi nettisivujen lomakkeella »

Nettisivuilta 

ajankohtaiset 

tiedot 

PKMO:n uutiset ja tapahtumat 

näet yhdistyksen nettisivuilta.

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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