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Kohti vuotta 2019

       Kuluva vuosi on ollut metsätaloudessa nousujohteinen ja puulle on 
ollut kysyntää nousevin hinnoin. Tämä tuli esille myös MHY:n kanssa 
yhdessä järjestetyssä puukauppaillassa. Myös syksyllä järjestetty retki 
Äänekosken biotuotetehtaalle oli erittäin onnistunut ja metsätalouden 
uudet investoinnit viestivät osaltaan metsätalouden hyvästä tilanteesta.
       Tässä kuussa julkaistiin Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin
(IPCC) ilmastonmuutosraportti. Raportin tulokset ovat monella tapaa 
huolestuttavia. Myös metsänomistaja voi huomioida ilmastokysymykset
omassa metsätaloudessaan ja suunnitella metsätalouttaan raportin 
havainnot huomioiden. Ympäristön kannalta kestävään metsätalouteen 
olemme suunnitelleet keväälle tilaisuutta mm. FSC-sertifioinnista ja 
WWF:n metsänhoito-oppaasta. 

       Uusia jäseniä on liittynyt tasaisesti, mutta jäsenmäärä on lähestynyt 
1000 jäsenen rajaa. Laaja jäsenkunta antaa meille mahdollisuuksia järjestää jäsenille monipuolisia 
tilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä tuo vaikutusvaltaa edunvalvonnan näkökulmasta. Löytyykö 
lähipiiristäsi uusia jäseniä?

Nähdään tapahtumissa!  Syysterveisin Pekka + muu hallitus

Tutustuminen uuteen yksityiseen luonnonsuojelualueeseen Siuntiossa to 15.11.

Aika:  to 15.11. klo 15
Paikka: Siuntion Yövilä, Palokoskentie 144, 02750 Siuntio

Kohde on pääosin järeää runsaslahopuustoista kuusivaltaista metsää, jonka läpi kulkee luonnontilaisen 
kaltainen puro. Puron läheisyydessä kasvaa metsälehmuksia ja haapoja ja alueen lajistoon kuuluu mm. 
liito-orava. Omistaja haluaa asiantuntijoiden opastuksella tarjota mahdollisuuden tutustua kohteeseen. 
Paikalla asiakasvastaava Pekka Anttila (UPM), ympäristöasiantuntija Matti Ylänne (UPM), ylitarkastaja 
Juha Lumme (ELY-keskus) ja omistaja Ahti Hurmalainen. Tarjoilua. Ilmoittautumiset  viimeistään 7.11. 
Ahti Hurmalaiselle sähköposti ahti.hurmalainen@pp.inet.fi  tai puh GSM 0400 617 843. 

Kustannustehokas uudistaminen ja taimikonhoito  ke 28.11.

Aika:  ke 28.11. klo 17:30 - 20:30
Paikka: Metsäkeskuksen toimisto, Pasilanraitio 9, 00240 Helsinki

Metsäkeskuksen järjestämässä metsäillassa jaetaan vinkkejä metsänhoidon hallintaan. Lisäksi on 
mahdollisuus tutustua oman tilan metsävaratietoihin sekä metsänhoito- ja hakkuuehdotuksiin 
maksuttomassa Metsään.fi -palvelussa asiakasneuvojan kanssa.
Illan aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä luentoa, 17.30-19 ja 19-20.30, voit valita kumpaan 
osallistut. Oman tilan tietoihin voi tutustua joko 17.30-18.30 tai 19.00-20.00. 

Ilmoittautumiset viimeistään 23.11. Metsäkeskuksen sivuilla www.metsakeskus.fi kohdassa 
Tapahtumat. Linkki tapahtumaan löytyy PKMO:n sivuilta www.pkmo.org/tapahtumat  Voit ilmoittautua
myös Lars Ekmanille puh. 0500 508 140 tai sähköpostilla lars.  ekman@metsakeskus.fi
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Mitä tietoja puista voidaan laskea - ennen puun kaatoa ja kaadon yhteydessä  ti 4.12.

Aika:  ti 4.12. klo 17:30
Paikka: Maanpuolustusyhdistys, Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki 

Metsänarvioimisen emeritusprofessori Jouko Laasasenaho kertoo mitä metsänomistajan on 
hyvä tietää puuta myydessään. Ilmoittaudu viimeistään 30.11. mieluiten nettilomakkeella 
(www.pkmo.org/tapahtumat) tai yhdistyksen sihteerille puh  044 2048 049. 

Tutkimuskatsaus ympäristövastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi  ke 23.1.

Aika:  ke 23.1. klo 17:30
Paikka: Maanpuolustusyhdistys, Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki 

Metsäasiantuntija, MMT Panu Kunttu avaa WWF Suomen julkaisemaa tutkimuskatsausta 
”Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi”. Raportissa esitetyt
johtopäätökset on koostettu noin 200 julkaisun tuloksista. Selvityksen keskiössä ovat luonnon 
monimuotoisuuden ja vesistöjen huomioiminen. 
Raportissa on tarkasteltu kahdeksaa metsänhoidon ulottuvuutta: vesistöjen suojavyöhykkeitä, kuolleita
puita, säästöpuita, luontotyyppien turvaamista, energiapuun korjuuta, lannoitusta, maanmuokkausta ja
kulotusta. Katsauksessa on selvitetty sitä, millaisista metsänhoitotoimien raja-arvoista ja mitoituksista 
on tutkimuksissa osoitettu olevan ekologista hyötyä. Raportissa esitettyjä johtopäätöksiä voi 
hyödyntää kaikessa metsänhoidon kehittämisessä ekologisesti kestävämpään suuntaan. 

Ilmoittaudu viimeistään 21.1. mieluiten nettilomakkeella (www.pkmo.org/tapahtumat) tai 
yhdistyksen sihteerille puh  044 2048 049. 

Metsäkirjallisuutta alennuksella

Yhteistyökumppanimme Metsäkustannus Oy tarjoaa yhdistyksemme
jäsenille kirjoistaan 20 prosentin alennuksen joka koskee niin
verkkokauppaa, puhelintilauksia kuin mahdollisia muitakin
myyntitilaisuuksia. Ostaessasi mainitse yhdistyksemme kampanjakoodi
PKMO_2013.
Vieraile Metsäkustannuksen verkkokaupassa: www.metsakirjakauppa.fi
Katso samalla muitakin Metsälehden verkkopalvelun ominaisuuksia,
vaikkapa uutisia, keskusteluja tai myytäviä metsätiloja: www.metsalehti.fi

Ehdolle hallituksen jäseneksi

PKMO:n syyskokouksessa ke 21.11. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2019 sekä valitaan PKMO:n hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Asetu ehdolle hallituksen jäseneksi! Ilmoittaudu hallituksen 
puheenjohtajalle (pekka@keloneva.com tai Pekka Keloneva, PL 62, 00101 Helsinki) joko etukäteen tai
syyskokouksessa. Hallitusehdokkaat esittäytyvät syyskokouksessa ja etukäteen ilmoittautuneet 
voidaan heidän suostumuksellaan esitellä myös yhdistyksen verkkosivuilla. Ehdokasesittelyä varten 
voit miettiä esimerkiksi mitä metsäalan taitoja, kokemuksia tai yhteistyötahoja sinulla on, millaisiin 
tavoitteisiin pyrkisit hallituksen jäsenenä, ja mikä olisi tulevaisuuden visiosi yhdistyksestämme.
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