
Metsästä muutakin kuin puuta

Helmikuun jäsentilaisuudessa käsitellään muiden 

luonnontuotteiden kuin puun myymistä. 

Pakurinviljelyn kannattavuudesta kertoo Christian 

Lankinen Nordic Fungi Oy:stä; muu ohjelma 

varmistuu myöhemmin. Tilaisuus pidetään 

maanantaina 5.2.2018

Maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa.

 Merkitse päivä jo kalenteriin ja seuraa PKMO:n 

viestintäkanavia; tiedotamme tilaisuudesta lisää 

myöhemmin. 

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

18.12.2017

Kuusentuoksuista joulua ja hyvää uutta vuotta! 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa jäsenilleen, 

ystävilleen ja yhteistyökumppaneilleen kuusentuoksuista joulua ja hyvää uutta vuotta! 

Metsänhoitoa ilman 

avohakkuita 

Monet metsänomistajat pohtivat vaihtoehtoja 

avohakkuille. Miten menetelmät toimivat, mihin ne 

sopivat, millainen on kannattavuus, mistä saa 

tietoa ja opastusta - sekä neuvoja puunostajien ja 

metsäneuvojien kanssa keskusteluun? 

Erikoissuunnittelija Sauli Valkonen LUKEsta 

alustaa aiheesta tammikuun jäsenillassa.

 Tilaisuus pidetään torstaina 18.1.2018 klo 18 

Maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa 

osoitteessa Töölöntorinkatu 2. 

 Ilmoittaudu viimeistään 16.1.2018. 

Lue lisää »
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Uusia jäseniä hallitukseen 

Syyskokous valitsi PKMO:n hallitukseen jäsenet 

erovuoroisten tilalle. Valituksi tulivat Elisa 

Piesanen ja Ahti Hurmalainen varsinaisiksi ja Kari 

Immonen varajäseneksi. Onnittelut valituille! 

Syyskokous hyväksyi PKMO:n 

toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 

2018. Kokouksen aluksi kuultiin Metsä Groupin 

kuulumisia, joita kertoi asiakaspalvelujohtaja Juha 

Jumppanen. 

Lue lisää »

Tapahtumat 

Facebookissa 

PKMO:n tapahtumista saat 

tiedon myös Facebookin kautta. 

Tykkää sivustamme, niin saat 

tiedot tapahtumista omaan  

uutisvirtaasi. 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä 

Seuraajien määrä on jo 300:n 

tienoilla, ja mukaan mahtuu! 

Lue lisää »

Riippumaton FSC-sertifikaatti 

metsänomistajille 

Metsänomistajien mahdollisuus saada omalle 

metsälle FSC-sertifikaatti on maaliskuun jäsenillan 

aiheena. Tilaisuus pidetään tiistaina 6.3.2018. 

Puhujana on Raimo Asikainen CareliaForest 

Consulting Oy:stä.

Merkitse päivä jo kalenteriin ja seuraa PKMO:n 

viestintäkanavia; tiedotamme asiasta lisää 

myöhemmin. 

Kiitokset

Kiitos PKMO:n jäsenille, ystäville ja yhteistyökumppaneille kuluneista vuosista ja erityinen kiitos 

hallituksessa toimineille aktiiveille hyvästä yhteistyöstä! Näin aktiivisessa yhdistyksessä toimiminen on 

ollut motivoivaa ja monin tavoin avartavaa. Kaiken yhdistykselle annetun ajan ja vaivannäön saa 

moninkertaisesti takaisin! Oman metsän hoitaminenkin hyötyy siitä tietämyksestä ja kokemuksesta, mitä 

muilta metsänomistajilta ja PKMO:n käyttämiltä asiantuntijoilta tämän yhdistyksen kautta saa. Kiitokset 

siis tähänastisesta ja tapaamisiin PKMO:n tapahtumissa jatkossakin!

Eero Mikkola & Katri Myllykoski 

pkmo.org

Verkkosivusto on PKMO:n 

keskeisin viestintäkanava. 

Ajankohtaiset uutiset ja 

tiedotteet, tilaisuuksien aineistot 

ja paljon muuta hyödyllistä 

löytyy netistä. 

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.
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Rekisteriseloste.
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