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Lumet ovat huvenneet ja metsätöiden kevätsesonki al kaa. Samalla käynnistyvät myös
metsäretkemme.

Nuoren metsän hoito ja hakelämmitys, ti 7.5.
------------------

Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus osallistua teemapäivään, jossa teemoina ovat
taimikon/nuoren metsän hoito ja hakelämmityslaitoks et. Paikkana Hämeenkoski ja Lammi. Esillä
ovat mm. kevyet koneet nuoren metsän hoitoon ja Hel singin yliopiston Lammin biologisen aseman
hakelämpölaitos. Teemapäivän järjestäjinä ovat etel äiset metsätilanomistajayhdistykset ja
yrityksinä esillä ovat Usewood Oy sekä Brofta Oy.
http://www.usewood.fi
http://www.brofta.fi

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen ei ole yhteistä  kuljetusta pääkaupunkiseudulta.
Kokoontuminen on klo 10.30 Koskikartano-kauppakesku ksen paikoitusalueella Lahti-Tampereentien
varressa Hämeenkoskella, osoite Tampereentie 636, j osta jatketaan autoletkassa metsäkohteelle.
http://www.koskikartano.fi

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot:
http://www.pkmo.org/uploads/Main/taimikonhoito_hake lammitys_07_05_2013.pdf

Metsän arvo: Metsätilakauppapäivä, ke 8.5.
------------------

TAPIO:n Vantaalla pidettävään koulutuspäivään voit vielä ilmoittautua, jos teet sen heti.
Tilaisuus on maksullinen, mutta meille on edullinen  metsänomistajahinta. Lisätietoja
nettisivuiltamme:
http://www.pkmo.org/uploads/Main/Esite_metsatilakau ppapaiva.pdf
Ilmoittautuminen Tapioon:
http://tapio.fi/ilmoittautumislomake2?id=32722080

Ennakkotietoja tulevista iltaretkistämme
------------------

To 23.5. Energiapuun iltaretki.
Paikka Koskenkylässä. Esillä energiapuun korjuun la itteita ja palveluja. Bussikuljetus.
Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessämme.
http://www.fixteri.fi
http://www.hakevuori.fi

Ke 5.6. Metsäntutkimuksen iltaretki.
Paikka Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän tutkimu smetsät. Esillä mm. jatkuva kasvatus,
taimiasiaa ja Hannun raitin kierto. Bussikuljetus. Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessämme.
http://www.metla.fi/metsat/ruotsinkyla

Nettivihjeitä - puumarkkinaraportit
------------------

Metsänomistajaliittojen nettisivuilta löytyy metsän hoitoyhdistysten kokoamia
puumarkkinaraportteja. Esimerkiksi Etelä-Suomen alu eelta löytyy tuore raportti osoitteesta:
http://www.mhy.fi/etelasuomi/puumarkkinat/puukauppa raportit/fi_FI/puukaupparaportit/

Muiden alueiden raportteja voi etsiä kyseisten alue iden liittojen sivuilta kohdasta
"puumarkkinat".
http://www.liitto.mhy.fi/

-- 

Tämä sähköinen tiedote on lyhyt jäsenkirjettä täyde ntävä ajankohtaistiedote. Sen saavat
sähköpostiosoitteensa antaneet jäsenet ja se on lue ttavissa myös yhdistyksemme nettisivuilla.
Osoitelähteenä jäsenrekisteri. Osoitteenmuutokset v oi tehdä vastaamalla tähän viestiin tai
osoitteeseen postitus@pkmo.org .

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
PL 62, 00101 Helsinki
http://www.pkmo.org
p. 044 2048 049
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