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Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry tiedottaa! 

 
Metsänomistajien kevätretki Savonlinnaan ja Punkaharjulle 19.-21.5.2022 

teemana puurakentaminen 
 

Puun matka taimesta taloksi 

 

Ohjelma on täynnä metsällistä 

asiaa:  

• kasvullinen lisääminen 

laatutaimien tuotannossa 

• puuainetutkimus – mitä on 

laatupuu? 

• Metsämuseo Luston 

puurakentamisen 

teemanäyttely 

• Punkaharjun Kruununpuisto 

ja Luken tutkimusmetsät 

• Metsä Wood, Punkaharjun Kerto® LVL- ja vaneritehdas 

• ajomatkojen metsäinen ohjelma 

 

Iltaisin verkostoidumme ja nautimme 
kulttuurista. Kuulemme Punkaharjun ja 
Valtionhotellin historiaa sekä Heikki 
Salon ja Tuija Rantalaisen konsertin.  
 
Jos punnitset mielessäsi matkalle 
lähtöä, niin soita ihmeessä Olavi Lylylle, 
p. 0400 847 843. Häneltä kuulet 
tarkemmin retken monenlaisesta 
annista. 
 
 
 
 
 
 

Kuva viime syksyn matkalta, jossa illallista juonsivat Paaskosken historioitsijapariskunnan ohella Saimi Hoyer ja 
Tommi Korpela 

 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujamäärä on rajoitettu. Ilmoittautuminen 
on auennut 24.3.2022 ja paikkoja on vielä vapaana tälle antoisalle retkelle. Tervetuloa! 

 

Lisätietoja >> 

Ilmoittautuminen >>  
 

 
 

 

https://www.pkmo.org/wp-content/uploads/Kevatretki-2022-Etis-1-22-Word.pdf
https://www.pkmo.org/tapahtuma/19-21-5-2022-metsanomistajien-kevatretki-savonlinnaan-ja-punkaharjulle/


 

 

  

 

Vielä kerkeät mukaan Metsäomistaja-AKATEMIAn toiseen päivään! 

Aiheet ovat sytyttäviä ja ajankohtaisia, kuten suojelu, poimintahakkuut, droneteknologiat sekä 
puurakentaminen. Toinen päivä järjestetään 23.4 maastossa ja siihen voi osallistua, vaikka 
ensimmäinen päivä olisi jäänyt väliin. Toisen päivän hinta erillisenä on 75 euroa. Tule mukaan 
innostumaan. 

Lisätietoja ja ilmoittautumistiedot >>  

 

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n vuosikokous järjestettiin 
maaliskuussa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n vuosikokous 23.3.2022. 

 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Helsingissä 

23.3.2022 hybridikokouksena sähkötalon Aalto auditoriossa aktiivisen jäsenkunnan läsnä 
ollessa. Sääntömääräiset asiat käytiin läpi huolella. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 
tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallitus ja toiminnanjohtaja 
yhteistyössä pyrkivät kehittämään yhdistyksen toimintaa entistä enemmän jäsenistöään 
palvelevaksi ja kiittää saamastaan palautteestaan.  

Vuosikokousaineisto >>  

 
Vuosikokouksen yhteydessä erityisasiantuntija Eero Mikkola Lukesta esitelmöi 
metsänomistajan oikeudesta vaatia laadukasta palvelua ja edellyttää sen toteutuvan omistajan 
tavoitteiden mukaisesti. Eero korosti metsänomistajan aktiivista otetta metsänhoitotöiden 
ollessa käynnissä ja kehotti metsänomistajia käymään kunkin työvaiheen alkaessa paikalla, 

mikäli mahdollista. Metsänomistajalla on oikeus omiin toiveisiinsa metsänhoidossa ja ne 
kannattaa jokaisen tuoda rohkeasti esille. Eeron esitelmä herätti paljon aktiivista 
keskustelua jäsenistössämme metsänomistajien etujen ajamisesta, eri metsäalan 
organisaatioiden tarjoamasta palveluista metsänomistajille ja metsänhoidosta.  

Vuosikokousesitelmä, Eero Mikkola >>  

Metsänomistajalla oikeus hyvään palveluun – uutinen >>  

 

 

http://www.etamol.fi/etusivu/uutiset/Tiedolla%20tulosta!%20Mets%C3%A4nomistaja-akatemia_ohjelma_osallistujille.pdf
https://www.pkmo.org/tapahtuma/pkmo-vuosikokous-2022/
https://www.pkmo.org/tapahtumien-aineistot/
https://www.pkmo.org/jasentiedote/

