
Metsäalan sähköiset palvelut

Suomen metsäkeskus yhdessä muiden 

metsäalan toimijoiden kanssa järjestää 

sähköisen lauantain 17.3.2018 klo 9 - 15

Helsingin yliopiston tiloissa 

Fabianinkatu 33. Tapahtumassa 

tutustutaan metsänomistajille tarkoitettuihin 

sähköisiin palveluihin. 

Lue lisää »

Iltapäiväretki Lapinjärvelle

Perjantaina 4.5. klo 11-18 suuntaamme 

Luken tutkimusmetsään Lapinjärvelle, 

jossa pääsemme tutustumaan eri-

ikäiskasvatukseen maastossa. Retkeen 

sisältyy pari kilometriä kävelyä  metsäi-

sessä maastossa. Oppaana vaihto- 

ehtoisista metsänhoitomenetelmistä 

jäsenilloissamme luennoinut Luken 

erikoissunnittelija Sauli Valkonen. 

Ilmoittaudu viimeistään ma 30.4. mieluiten 

nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille 

puh 044 2048 049.

Lue lisää »

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

12.3.2018

Vuosikokoukseen ennättää vielä! 

Sähköiseen viikonloppuun ja PKMO:n vuosikokoukseen ennättää vielä. Takaraja 

Metsänomistajan talouskouluun ilmoittautumiselle lähestyy myös. Toukokuussa meillä on 

tilaisuus tutustua eri-ikäiskasvatukseen maastossa. Tässä jäsenviestissä asiaa myös 

metsänomistajille tarkoitetusta, riippumattomasta FSC-ryhmästä.

Tervetuloa mukaan!

PKMO:n vuosikokous

Vuosikokous pidetään  keskiviikkona 

21.3.2018 klo 17.00  UPM pääkonttorilla, 

Biofore Talossa Alvar Aallon katu 1, 

00100 Helsinki.  Ennen kokousta esitys 

metsätilan sukupolvenvaihdoksesesta ja 

yhteismetsistä. Ilmoittaudu viimeistään to 

15.3. mieluiten nettilomakkeella tai 

yhdistyksen sihteerille puh 044 2048 049.

Lue lisää »
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Tapahtumat 

Facebookissa Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä 

Riippumaton FSC-sertifikaatti

Oletko kiinnostunut FSC-sertifikaatista 

ilman puukauppa- tai metsäpalvelusidon-

naisuuksia tiettyyn yhteen yhtiöön? 

Sellainen on suunnitteilla.

Liitteessä aiheesta lisää. Siinä 

myös toivotaan kiinnostuneiden 

lähettävän yhteystietonsa sähköpostilla. 

Kiinnostus ei tarkoita vielä sitoutumista. 

Näin saadaan tärkeää tietoa volyymista 

jolle ryhmä rakentuu.

Lue lisää >>

Metsänomistajan talouskoulun toinen kierros käynnistyy

TTS Työtehoseura ja  Päijät-Hämeen mhy uusivat suositun Metsänomistajan 

talouskoulun.  Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus kestää huhtikuusta vuoden 

loppuun. Kahdeksasta koulutusmoduulista voi valita mieleisensä kokonaisuuden.

IImoittaudu koulutukseen 15.3.2018 mennessä verkko-osoitteessa 

https://tuohtametsasta.fi/

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Arto Kettunen, puh. 0500 454 017, Arto.Kettunen@tts.fi

Lue lisää »

Opintomatka Maamess-messuille Viroon 19.-21.4.2018

Matkan järjestää Uudistuva metsäyrittäjä -hanke. Kohderyhmänä ovat metsäpalvelu- ja 

koneyrittäjät sekä metsänomistajat.

Lue lisää >>

Lisätietoja  Minna Palos, puh. 040 567 7627 tai s-posti minna.palos@hamk.fi

Studia Generalia -luentosarja metsän ihmeistä

Studia Generalia -luennot 22.2.–22.3.2018 torstaisin klo 17.00–19.00 Porthaniassa, 

Yliopistonkatu 3, 00100 Helsinki. Millainen on puun elämä? Millaisena metsä näyttäytyy 

taiteen kautta katsottuna? Mikä on metsän merkitys ilmastolle?

Luentoja voi seurata myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen:

Metsäluentosivulle tästä >>

pkmo.org

Verkkosivusto on PKMO:n 

keskeisin viestintäkanava. 
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PKMO:n tapahtumista saat 

tiedon myös Facebookin kautta. 

Tykkää sivustamme, niin saat 

tiedot tapahtumista omaan  

uutisvirtaasi. 

Lue lisää »

Seuraajien määrä on jo 300:n 

tienoilla, ja mukaan mahtuu! 

Lue lisää »

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.

Rekisteriseloste.
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