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Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry tiedottaa!

Lumet alkavat pikkuhiljaa olla sulaneet metsistä ja lehtipuissa näkyy jo silmuja. Nyt on
oivallinen hetki käydä tarkastamassa tilansa metsien ja tiestön tilanne talven jäljiltä sekä
virkistäytyä luonnossa samalla. PKMO:n tapahtuma rintamalla myös tapahtuu nyt keväällä
paljon kaikkea. Tässä tiedotteessa niistä lisää, nähdään retkillä ja muissa tapahtumissa!

Tarjolla jäsenille ainutkertainen Raivaussahankäyttö- ja metsäkone
simulaattorikoulutus
Tervetuloa mukaan jäsenille räätälöityyn Raivaussahankäyttö- ja metsäkone
simulaattorikoulutukseen perjantaina 20.5.2022 klo 9.00–15.00. Koulutuksessa pääset muuan
muassa oppimaan raivaussahan huollosta ja käyttökunnossapidosta, valjaiden säätämisestä,
sahauksen perusteita sekä pääset tutustumaan metsäkonesimulaattoreihin ja niiden käyttöön.
Koulutuksen yhteydessä kuullaan myös hieman taimikonhoidosta ja koneellisesta
puunkorjuusta. Koulutus järjestetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Keudan kanssa heidän Saaren kartano toimipisteessä, osoite: Paroninkuja 20, Mäntsälä.
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen PKMO:n hallituksen jäsenelle ja retken järjestäjälle Ahti Hurmalaiselle joko
sähköpostilla tai puhelimitse. s-posti: ahti.hurmalainen@pp.inet.fi, puh: 0400617843
Löydät koulutuksen tiedot myös kotisivujemme tapahtumista >>

Itä-Uudenmaan metsäretki keskiviikkona 9.6. klo 15–21
Käymme Pukkilan ja Askolan alueella tutustumassa alueen metsätalouteen ja metsien hoidon
historiaan. Näemme alueen pitkäaikaisten harsintahakkuiden kielteisiä vaikutuksia metsien
kasvuun ja puuston terveyteen. Käymme läpi keinoja, joilla metsien tilaa voidaan parantaa.
Erityisesti kuusen kasvatuksen riskit ja niiden vähentäminen on esillä.
Aloitamme tutustumalla Naarkosken sahaustoiminnan historiaan. Sen jälkeen käymme
metsäkohteilla. Matkan lopuksi juomme iltakahvit ravintola Terehtöörissä Vakkolan kylässä
Porvoonjoen varrella.
Yhteistyökumppanina matkan järjestelyissä on Osuuspankki ja isäntänä retkellä on OP ryhmän
metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi. Retken omakustannushinta on 27 euroa.
Lisätietoja metsäretkestä >>
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä >>

Tutustumiskäynti KÄÄPÄ Forestin toimintaan Karjalohjalle

Pakurin viljelyllä edistät metsäsi monimuotoisuutta, ja teet samalla korkean tuottopotentiaalin
sijoituksen. Luonnonvaraisen pakurin saatavuus on ehtymässä, mutta samalla suomalaiselle
luomupakurille on kova kansainvälinen kysyntä. Pakuri sopii hyvin metsäsi vähäarvoisempiin
koivuihin, kuten luontaisesti kasvaneisiin hieskoivikoihin sekä niihin koivu- ja sekametsän
puihin, jotka muuten harvennettaisiin kuitu- ja energiapuuna.
Lisätietoja KÄÄPÄ Forestin toiminnasta >>
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry tulee järjestämään 18.6.2022
tutustumiskäynnin jäsenilleen Kääpä Forestin toimintaan Karjalohjalla. Paluumatkalla ajamme
Fiskarsin kulttuurimaisemien kautta. Retken omakustannushinta on alustavasti 27 euroa.
Matkajärjestelyt varmistuvat toukokuun loppuun mennessä, kun tiedämme osallistujien
lukumäärän.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>

