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Sukupolvenvaihdos-webinaariin

Moni meistä on tänä keväänä tavallista paremmin ennättänyt töihin, tarkastuskierrokselle
tai kävelylenkille metsään, kun kalentereihin tuli yhtäkkiä väljää. Metsässähän riittää omaa
tilaa liikkua ja hengittää! Kevät toki etenee eri puolilla Suomea eri tahtiin, mutta sulavat ne
kinokset ennen pitkää pohjoisessakin.
Sukupolvenvaihdosilta järjestetään webinaarina, osallistumaan pääse kotona.
Nyt saattaa löytyä aikaa myös omasta & lähipiirin metsäsuhteesta kertomiseen -
kirjoituskeruu on käynnissä.

.

Webinaari metsätilan
sukupolvenvaihdoksesta
ti 21.4. klo 17:30
 
OP ja Metsä Group järjestävät webinaarin,
johon metsänomistajat voivat osallistua
kotisohviltaan. Aiemmista tiedoista
poiketen tähän osallistutaan omalla
tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla ja
nettiyhteydellä. Linkki on auki
webinaarilähetyksen jälkeenkin joten
keskustelun voi katsoa ja kuunnella silloin,
kun se itselle parhaiten sopii. Webinaarti-
linkki löytyy PKMO:n sivuilta, sinne pääset
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tästä linkistä: Lue lisää >>

Muistitietokeruu suomalaisten metsäsuhteesta 15.1.–15.10.2020

Monet suomalaisten muistot ja kokemukset liittyvät metsään. Se herättää tunteita ja
ajatuksia. Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke järjestää
yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Suomen Metsämuseo Luston kanssa
kirjoituskeruun suomalaisista metsäsuhteista ja kutsuu mukaan taltioimaan suomalaisten
metsäsuhteiden kirjoa.
Kerro omasta, perheesi ja yhteisösi suhteesta metsään. Myös valokuvia vastaanotetaan
tietoineen (aihe, aika ja kuvaaja). Lisätietoja sekä keruusta että hankkeesta: 
www.finlit.fi/metsa  sekä SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu (at) finlit.fi

Tämä on Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n jäsenviesti. Se lähetetään
kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja
yhdistyksen sihteeriltä:  sihteeri (at) pkmo.org

Twitter Facebook Verkkosivusto

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry, PL 62, 00101 Helsinki 
Copyright © 2019 PKMO ry, All rights reserved.
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