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Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry tiedottaa!

Metsäpalvelujohtaja Maria Suonpää näyttää retkeläisille, miten koivuun laitetaan puutappeja,
joihin laboratoriossa on istutettu pakurikäävän rihmastoa. (Kuva: Bjarne Häggman)

Onnistunut ja mieleenpainuva päiväretki Karjalohjalle ja Fiskarsiin
Lauantaina 22. lokakuuta hienossa syyssäässä viisitoista yhdistyksen jäsentä lähti
jäsenretkelle Karjalohjalle ja Fiskarsiin. Karjalohjalla KÄÄPÄ Forest-liiketoimintayksikön
metsäpalvelujohtaja Maria Suonpään opastuksella saimme tutustua metsien monipuoliseen
hyödyntämiseen, innovatiivisiin sienialan sovelluksiin sekä maastossa harvennuskokoisten
koivikoiden pakuriviljelyyn. KÄÄPÄ Forest on vuonna 2018 perustettuun korkean
bioteknologian KÄÄPÄ Biotech-yritysryhmään. Muut ovat KÄÄPÄ Health ja Nordic Mushrooms.
Iltapäivällä retki jatkui syysväreissä kylpeviin Fiskarsin kulttuurimaisemiin. KÄÄPÄ Forestin
tarjoaman maukkaan lounaan jälkeen alkoi opastettu kierros Fiskarsin ruukkikylän historiaan ja
noin kahden kilometrin pituiselle puulajipolulle. Päivän ohjelma oli niin mielenkiintoinen, että
paluumatkalle päästiin vasta tunti aiottua myöhemmin. Uudet ajatukset korkeanteknologian
avaamista kansainvälisen terveystuotealan mahdollisuuksista metsänomistajille sekä
vaikutteet suomalaisen kauniin kulttuurimaiseman merkityksestä ja sen puulajeista piristivät
kotimatkaamme. Saimme tietoa ja uusia näkemyksiä monimuotoisen metsätalouden
mahdollisuuksista niin ihmisten kuin ekosysteemien hyvinvoinnin edistämiseen.
Bjarne Häggman
matkanjohtaja
Lue laajempi matkakertomus: >> https://pkmo.org/jasentiedote/jasentiedote-25-10-2022/

PKMO ry:n syyskokous 29.11.2022 klo 18.00
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Metsä Groupin pääkonttorilla
Espoon Tapiolassa osoitteessa Revontulenpuisto 2 A ja
(Revontulenpuisto 2 C) 29.11.2022 klo 18.00 alkaen. Vuosikokous
alkaa Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholmin
puheenvuorolla, ja tämän jälkeen aloitamme yhdistyksen
sääntömääräisen syyskokouksen. Kutsun tapahtumaan lähetämme
erikseen. Suosittelemme kuitenkin nyt jo varaaman ajankohdan
kalenteristasi. Tervetuloa!

Vielä kerkeät lähteä mukaan PKMO ry:n hallituksen toimintaan!
PKMO ry hallituksen asettama nimitystoimikunta etsii parhaillaan hallitustyöstä kiinnostuneita
jäseniä mukaan hallitustyöhön. Tarjolla on kaksi hallituksen paikkaa ja yksi varajäsenen paikka
halliukseen alkaen vuoden 2023 alusta. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää, pyydämme
olemaan yhteydessä nimitystoimikuntaan.
Jouko Lahti: jouko.lahti@hotmail.fi, 040 0655500
Elina Virtanen: elina.m.virtanen@outlook.com

Kiinnostaako sinua osallistua Metsämiesten Säätiön lahjoitusviestien
arviointiin?
Metsämiesten Säätiön alkupääoma saatiin perintönä sota-ajan savottajätkien lisäravinnon
ostoista. Jaamme vuosittain 1,7 miljoonaa euroa apurahoja metsäalan kehittämiseen ja alalla
työskentelevien hyvinvoinnin edistämiseen. Olemme käynnistäneet lahjoitusten keruun, jotta
voisimme kasvattaa jaettavaa rahamäärää ihmisten ja metsän hyväksi. Lahjoitukset käytämme
100 %:sti lahjoittajan valitsemaan kohteeseen.
Lahjoitusten markkinointia teemme lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Nyt etsimme 6–10
henkilöä arvioimaan lahjoitusviestejä ja kuvia sekä niiden toimivuutta.
Tilaisuus on Metsämiesten Säätiön toimistolla Munkkivuoressa osoitteessa Ulvilantie 23 B13
viikonpäivä 9.11.2022 klo 17–20. Aloitamme kahvilla ja iltapalalla.
Tilaisuuden ohjelma
Metsämiesten Säätiön esittely
Lahjoitukset, miksi ja mitä tehty niiden eteen
Lahjoitusviestien arviointia ja keskustelua
Kuvamateriaalien arviointia ja keskustelua

Ilmoittautumiset Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittaiselle ensisijaisesti
sähköpostilla veikko.iittainen@mmsaatio.fi tai puhelimella 040 631 4771.
Tervetuloa auttamaan meitä viestiemme parantamisessa!
Veikko

Poimintoja metsäisistä tapahtumista ja webinaareista loppusyksylle 2022
Yksityistiekunnat toimiviksi -webinaari
Onko nykyinen yksityistielaki Sinulle tuttu? Entä tunnetko yksityistiekunnan toiminnan
periaatteet ja yksityisteihin ja tieoikeuksiin liittyvät tärkeät käsitteet?
Aika: keskiviikko 2.11.2022 klo 17.30–20.00
Paikka: etäyhteys, Teams
Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
Muita Metsäkeskuksen koulutuksia ja tapahtumia >>
Metsänomistajan hiili-ilta – Metsänomistajat-webinaari
Illan aiheena ovat metsänomistajan mahdollisuudet hiilensidonnan lisäämiseksi omassa
metsässä.
Aika: keskiviikko 9.11.2022 klo 17.00
Paikka: etäyhteys
Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
Muita Metsänhoitoyhdistysten tapahtumia
Monimuotoisuus nousuun metsänomistajien ja metsäammattilaisten yhteistyöllä –
seminaari
Monimetsä-hankkeen tulokset ovat käyttäjistä koostuvan asiantuntijapaneelin arvioitavana
Tapion järjestämässä seminaarissa.
Aika: tiistai 22.11.2022 klo 8.30–11.30. Ohjelma käynnistyy klo 9.
Paikka: Hotel Crowne Plaza Helsinki. Tilaisuus myös striimataan.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>
Muita Tapion tapahtumia >>

