
Syyskokous ke 21.11. klo 17

PKMO ry:n syyskokous pidetään Stora 

Enson pääkonttorilla Katajanokalla, 

osoitteessa Kanavaranta 1. Kahvia tarjolla 

klo 17 alkaen, klo 17:30 Stora Enson 

projekti-päälliikkö Juha Ahtiainen kertoo 

puurakentamisesta. Varsinainen kokous 

alkaa klo 18:15. Syyskokous hyväksyy 

yhdistyksen toimintasuunnitelman ja 

talousarvion vuodelle 2019 ja valitsee 

hallitukseen kaksi varsinaista ja yhden 

varajäsenen erovuoroisten tilalle. 

Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään 

to 15.11. mieluiten nettilomakkeella tai 

yhdistyksen sihteerille puh 044 2048 049.

Henkilöllisyystodistus mukaan!

Lue lisää »

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

9.11.2018

Aika ilmoittautua syyskokoukseen

Marraskuussa maa on usein yöpakkasten vuoksi roudassa, minkä vuoksi ruohovartisia 

kasveja kuolee eli ne tulevat martaiksi. Metsä on hiljainen: lähes kaikki muuttolinnut ovat 

jo muuttaneet etelään. Jotkut vesilinnut ja rastaat vielä sinnittelevät talven kynnyksellä. 

Nyt on korkea aika ilmoittautua syyskokoukseen, jotta lähestyvä ilmoittautumisen takaraja 

ei pääse yllättämään. Ennen varsinaista kokousta kuulemme puurakentamisen paluusta.  

Myöhemmin marraskuussa Metsäkeskus perehdyttää meitä kustannustehokkaaseen 

metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon. Joulukuussa selviää mitä metsänomistajan on 

hyvä tietää puiden mittaamisesta puuta myydessään.
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Mitä tietoja puista voidaan 

laskea – ennen puun kaatoa 

ja kaadon yhteydessä

ti 4.12. klo 17:30

Metsänarvioimisen emeritusprofessori 

Jouko Laasasenaho kertoo, mitä 

metsänomistajan on hyvä tietää puuta 

myydessään. Tilaisuus pidetään  

Maanpuolustusyhdistyksen 

auditoriossa, osoitteessa

Töölöntorinkatu 2.

Ilmoittaudu viimeistään pe 30.11.

mieluiten nettilomakkeella tai yhdistyksen 

sihteerille puh 044 2048 049.

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 yli 300, ja 

mukaan mahtuu! 

Lue lisää »

Kustannustehokas 

uudistaminen ja taimikonhoito 

ke 28.11. klo 17:30

Metsäkeskus-illassa on kaksi saman-

sisältöistä luentoa. Lisäksi on mahdollisuus 

tutustua oman tilan metsävaratietoihin 

maksuttomassa Metsään.fi -palvelussa 

asiakasneuvojan kanssa. Tilaisuus 

pidetään Metsäkeskuksen toimistolla,  

osoitteessa Pasilanraitio 9.

Ilmoittaudu viimeistään pe 23.11.

mieluiten nettisivuilla tai Lars Ekmanille

puh. 0500 508 140 tai sähköpostilla

lars.ekman (at) metsakeskus.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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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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