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Nautitaan lisääntyvästä valosta 

Maaliskuuta pidetään kevätkuukautena. Toisaalta 
Pohjois-Lapissa voidaan joskus puhua keväästä vielä
kesäkuussakin. Töytöhyypän, yhden varhaisimmista
muuttolinnuista, voi tavata aterioimassa peltopälvillä.
Tänä keväänä perehdymme FSC-sertifiointiin niin 
teoriassa kuin käytännössäkin. Taikametsä-tapahtuma
Siuntiossa uusitaan. Kevätretkellä tutustumme
hirsirakentamiseen ja runoilijan taidekotiin.

Sähköinen jäsenviesti hukassa? 
Tarkista piilokansiot

Olethan saanut tuoreimman PKMO:n sähköisen jäsenviestin, postitettu 21.2.2019? Viestin otsikkona oli 
Biotalousiltaan ja siinä kerrottiin tulevista tapahtumista. Jos et ole viestiä nähnyt, kurkkaa 
sähköpostiohjelmasi roskaposti- tms. piilokansioihin: viesti on voinut livahtaa niihin. Olethan ilmoittanut 
sähköpostiosoitteesi PKMO:n sihteerille? Ellet vielä ole, tee se viipymättä, niin pääset mukaan jakeluun. 
Muistathan ilmoittaa myös muuttuneesta sähköpostiosoitteesta: sihteeri@pkmo.org 

FSC-metsäsertifikaatti

on vastuullisen metsänomistajan valinta. PKMO ry ja UPM Metsä järjestävät yhteistyössä kaksi 
tapahtumaa, joissa saat runsaasti tietoa FSC-metsäsertifioinnista niin teoriassa kuin käytännössäkin. 
Suosittelemme osallistumaan molempiin, mutta luento ja maastokäynti toimivat myös itsenäisinä.

Vastuullinen metsien käyttö ja FSC-metsäsertifiointi -seminaari ti 9.4.

Aika: ti 9.4. klo 18-20
Paikka: UPM Biofore talo, Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki

Miksi metsä kannattaa FSC®-C109750-sertifioida? Metsäsertifioinnin tarkoituksena on osoittaa, että metsää 
hoidetaan ja käytetään kestävästi. Seminaarissa tutustutaan FSC-metsäsertifiointiin ja sen erityispiirteisiin. 
UPM Metsän ympäristöpäällikkö Inka Musta kertoo vastuullisesta metsien käytöstä ja FSC-
metsäsertifioinnista. Tapahtumassa on kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu viimeistään 2.4. mieluiten nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai yhdistyksen 
sihteerille puh  044 2048 049. 
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FSC käytännössä: Monimuotoinen ja tuottava metsä -maastokurssi pe 10.5.

Aika: pe 10.5. klo 13-19:30
Lähtöpaikka: Yhteiskuljetus UPM Biofore talolta,  Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki

Mitä FSC tarkoittaa käytännön metsätaloudessa? Miltä näyttää FSC-sertifioitu metsä? Tutustumme 
maastokurssilla FSC-metsäsertifioinnin vaikutuksiin käytännössä ja tunnistamme kohteita maastossa.
Kurssin ohjelma:

13:00 Lähtö yhteiskuljetuksella UPM Biofore talolta 
14:30 Perillä Harvialassa

- Alustus päivän sisältöön
- FSC:n vaikutusten huomioiminen maastossa, erityiskohteet
- Maastokahvit

19:30 Takaisin Helsingissä

Huomioitava maastoon ja keliin sopiva ulkoiluvarustus. Hinta jäsenille 20 €, muille 35 €. Etusija jäsenillä. 
Ilmoittautumiset viimeistään 26.4. mieluiten nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat)  tai 
yhdistyksen sihteerille puh  044 2048 049. 
Maksu viimeistään 26.4. PKMO:n tilille  FI27 1555 3000 1020 96, viite 2228.

Yksityinen luonnonsuojelualue Siuntion Yövilässä

Aika:  to 9.5. klo 17-19
Paikka:  Palokoskentie 144, 02750 Siuntio  

Taikametsä-niminen kohde on pääosin järeää runsaslaho-
puustoista kuusivaltaista metsää, jonka läpi kulkee 
luonnontilaisen kaltainen puro. Puron läheisyydessä kasvaa
metsälehmuksia ja haapoja ja alueen lajistoon kuuluu mm. 
liito-orava. Omistaja Ahti Hurmalainen haluaa asiantuntijoiden
opastuksella tarjota mahdollisuuden tutustua kohteeseen. 
Tapahtuma on uusinta marraskuulta. 
Ilmoittautumiset viimeistään 30.4. Ahti Hurmalaiselle, sähköposti ahti.hurmalainen  @  pp.inet.fi    tai puh. 
0400 617 843.

Kevätretki pe 7.6. hirsirakentamista ja taiteilijakoti  

Aika: pe 7.6. klo 12-18 
Lähtöpaikka: Yhteiskuljetus Kiasman edestä

Honkarakenteen hirsitalot valmistuvat suomalaisena työnä. Tuusulan näyttelyalueella esitellään hirsitaloja, 
joita nykyään rakennettaan. Toinen kohteemme on Erkkola, runoilija J. H. Erkon vuonna 1902 Tuusulan 
Rantatielle valmistunut koti. Lähtö Kiasman edestä linja-autolla klo 12.00 ja paluu noin klo 18. Matkan hinta
jäsenille 23 €, muille 40 €. Etusija jäsenillä. 
Ilmoittautuminen viimeistään 29.4. mieluiten nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai 
yhdistyksen sihteerille puh. 044 2048 049. 
Retkimaksu maksetaan viimeistään 29.4. PKMO:n tilille  FI27 1555 3000 1020 96, viite 2228.      
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