
Iltapäiväretki Lapinjärvelle

Pe 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

13.4.2018

Aurinkoista kevättä! 

Auringon paistaessa ja hankien madaltuessa metsänomistaja alkaa suunnitella 

maastokäyntejä. Metsien sijainnista riippuen jotkut meistä voivat päästä lumettomaan 

metsään piankin, toiset taas joutuvat vartomaan vielä hyvän tovin.

Lapinjärven-retkelle eri-ikäiskasvatuksen kohteisiin on lähdössä jo reippaan kokoinen 

porukka mutta vapaita paikkojakin edelleen löytyy. 

Nopeat voivat vielä päästä mukaan nyt huhtikuussa käynnistyvälle Metsänomistajan 

talouskoulun toiselle kierrokselle. 

Etämetsänomistajien Liitto järjestää jo perinteeksi muodostuneet SM-metsätaitokilpailut 

toukokuussa Evolla.

Metsätaitokisat Evolla

Lähde mukaan PKMO:n joukkueeseen 

Etämetsänomistajien Liiton SM 

metsätaitotapahtumaan. Kisat pidetään

la 19.5. Evon retkeilyalueen maisemissa 

Hämeenlinnassa. Kisoissa on tilaisuus hioa 

metsänomistajalle hyödyllisiä tietoja ja 

taitoja.

Ilmoittaudu sihteerille hyvissä ajoin, 

viimeistään to 3.5.  osoitteeseen 

sihteeri (at) pkmo.org tai puhelimitse 

numeroon 044 2048 049. 

Lue lisää »
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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 »

Metsänomistajan talouskoulun toinen kierros

TTS Työtehoseura ja  Päijät-Hämeen mhy uusivat suositun Metsänomistajan 

talouskoulun. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on opastaa metsänomistajia 

liiketaloudelliseen ja kannattavaan metsäomaisuuden hoitoon. Monimuoto-opiskeluna 

toteutettava koulutus kestää huhtikuusta vuoden loppuun. Kahdeksasta koulutus-

moduulista voi valita mieleisensä kokonaisuuden.

Jonkin verran opiskelijoita mahtuu vielä mukaaan, iImoittaudu viimeistään pe 20.4.2018 

verkko-osoitteessa https://tuohtametsasta.fi/

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

Lue lisää »

pkmo.org

Verkkosivusto on PKMO:n 

keskeisin viestintäkanava. 

Ajankohtaiset uutiset ja 

tiedotteet, tilaisuuksien aineistot 

ja paljon muuta hyödyllistä 

löytyy netistä. 

Lue lisää »
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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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