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EDUNVALVONTAA JA INNOSTAVIA AJATUKSIA
Yhdistyksemme vuosikokous oli muutama päivä sitten. Tilaisuuden parasta antia olivat jälleen esitelmät
ja erityisesti niistä syntyneet keskustelut. Keskusteluissa aloitettiin euro-alueen tulevaisuudesta ja
päädyttiin mm. osakeyhtiömuotoiseen metsän omistukseen.
Tilaisuuden jälkeen jäin miettimään omia motiivejani olla mukana yhdistyksessämme. Syy liittymiseeni oli
selvä. Täällä tapaan metsänomistajia, joilla on samanlaisia tarpeita metsäomaisuuden hoitoon, mutta
muuten hyvin erilaisia taustoja ja myös korkeaa eri alojen koulutusta. Keskustelut ovat siksi monipuolisia
- ajoin kiihkeitäkin - ja saan niistä paljon.
Toinen motiivini liittyy edunvalvontaan. Nykyisissä suurimmissa metsänomistajaorganisaatioissa - siis
metsänhoitoyhdistyksissä, metsänomistajaliitoissa ja MTK:ssa - kaupunkilainen metsänomistaja on
edelleen outo lintu eikä äänemme kuulu niissä hyvin. Pääsyyllinen löytyy peiliin katsomalla.
Jokapäiväinen leipämme on varmistettu yleensä muuta kautta eikä aika tahdo riittää metsäasioiden
edistämiseen. Toki syytä on myös vanhoissa metsänomistajaorganisaatioissa. Toimintatavat muuttuvat
niissä hitaasti ja pelot esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksien lakisääteisen aseman muuttamisesta
aiheuttavat kovaa muutosvastarintaa.
Edunvalvonta on yhteistyötä - mitä enemmän meitä on sen parempi. Paras saavutuksemme on, jos
saamme lisää kaupunkilaisia metsänomistajia katsomaan peiliin ja mukaan edunvalvontaan. Ja samalla
voimme edistää jäseniemme pääsyä vaikuttamaan muiden metsänomistajaorganisaatioiden
päätöksentekoon. Tämä taitaa olla sitä positiivista yhteisöllisyyttä: voin parantaa omaa edunvalvontaani
samalla kun muidenkin metsänomistajien edunvalvonta paranee.
Mutta mietiskelystä ja motiiveista takaisin arkeen ja maan pinnalle. Yhdistyksemme
seuraava retki on mm. lumitilanteen takia jouduttu siirtämään muutamaa viikkoa
myöhäisemmäksi. Vaihtoehtona olisi ollut supistaa ohjelmaa, mutta siihen emme
halunneet mennä. Toivottavasti kaikille halukkaille käy uusi ajankohta.
Nähdään toukokuun tapahtumissa
Jaakko Temmes
puheenjohtaja

TILAISUUKSIA JÄSENILLE
LANNOITUSILTA TI 4.5. KLO 17
Metsälannoitus on osa kannattavaa metsänhoitoa. Oikealla kohteen valinnalla ja ajankohdalla sekä
menetelmällä voi vaikuttaa metsän tuottoon. Illan esitelmien aiheet ovat Metsämaan ravinteisuus ja sen
hoito, Kannattava metsälannoitus sekä Lannoituksen toteutus kasvatusmetsässä. Alussa kahvitarjoilu.
PKMO järjestää tilaisuuden yhteistyössä ForestVital Oy:n ja Yara Suomi Oy:n ja UPM-Kymmenen kanssa.
Osoite: UPM-Kymmenen pääkonttori, Eteläesplanadi 2, Helsinki.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita muutkin metsänomistajat kuin PKMO:n jäsenet. Sitovat ilmoittautumiset
28.4. mennessä Anneli Taavilalle 02041 60002 tai anneli.taavila@upm-kymmene.com
METSÄNVILJELYRETKI KANTA-HÄMEESEEN LA 8.5. klo 8.30
Retken ajankohta on muuttunut toukokuulle mm. lumitilanteen vuoksi!
Kevätretkellä tutustumme metsän uudistamisen eri vaiheisiin:
- kantojen nostoon uudistusalueelta ja uudistusalueen maankäsittelyyn
- taimiin, istutukseen, istutettujen alueitten jälkihoitoon ym.
- puuenergian tämän hetken näkymiin
Asiantuntijana mm. toiminnanjohtaja Pasi Ruuska Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksestä.
Lounaan jälkeen vierailemme KuusiSaaristen metsätilalla, missä taimikossa kasvaa myös joulukuusia.
Saamme opastusta joulukuusen leikkaukseen ja kasvatukseen.
PJT-Forest Oy LKV tarjoaa myös
nokipannukahvit. Ohjelmaan saattaa tulla vielä pieniä muutoksia.
Lähtö Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) klo 08.30 Pekolan linja-autolla.
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä Kirsi Uotilalle sihteeri@pkmo.org tai puh. 044 2048 049.
Jos olet jo ilmoittautunut, ota yhteyttä sihteeriin ja kerro, sopiiko uusi ajankohta sinulle.
Osanottomaksu jäsenille 17 euroa. Se tulee maksaa 28.4. mennessä PKMO:n tilille 155530-102096
viitteellä 3337.
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SMTOL:N ETÄMETSÄNOMISTAJIEN METSÄTAITOKILPAILU EVOLLA LA 15.5.
Tämä kilpailu sopii hyvin kauempana metsästä asuvallekin, koska siellä ei tarvitse tehdä normaalien
metsätaitokisojen suurta leimaustehtävää. Päivän aikana kuullaan esitelmä Puuston arviointi
keilausmenetelmällä. Toivottavasti kisaan osallistuu PKMO:n jäseniä ainakin yhden joukkueen verran.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä PKMO:n sihteeriin Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049.
METSÄNHOITORETKI LAHNAJÄRVELLE TI 18.5. KLO 15.30
Lahnajärven metsäretkellä tutustumme MMT Olavi Laihon monipuolisesti eri periaatteilla hoidettuun
metsään. Metsästä löytyy niin tasaikäisiä, avohakattuja ja istutettuja metsiä kuin myös
yläharvennukseen ja luontaiseen uudistamiseen perustuvia kerroksellisia metsiä.
Hoidossa on haettu eri tilanteissa aina edullisinta hoitotapaa. Innofor Oy tarjoaa pientä iltapalaa.
Esillä olevista kasvatusmenetelmistä löytyy johdantomateriaalia verkosta:
http://www.innofor.fi/silmat_auki_metsassa/
Lähtö Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) klo 15.30 Pekolan linja-autolla.
Paluu samaan paikkaan arviolta klo 21.30.
Ilmoittautuminen 10.5. mennessä sihteeri@pkmo.org tai puh. 044 2048 049.
Osanottomaksu jäsenille 12 euroa. Se tulee maksaa 10.5. mennessä PKMO:n tilille 155530-10209
käyttäen viitettä 2228.
METSÄRETKI ITÄ-VIROON 22-24.7.
PKMO:n jäsenille on varattu 20 paikkaa Tuuloksen Metsäyhdistyksen järjestämälle retkelle. Matka
suuntautuu mm. Rakveren ja Narvan alueelle. Mielenkiintoisia metsätalouteen, metsäluontoon ja
historiaan liittyviä kohteita. Matkan hinta 275 euroa. Järjestäjä Samuli Notko Matkat T:mi.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut samppa@virpi.net tai 0400 205995.

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
Totuutta ja tehtävää taimikonhoidossa 13.4. klo 18-20 Porthania, sali P1, Yliopistonkatu 3, Helsinki.
Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi
Kansainväliset erämessut 10-13.6. Riihimäen urheilupuistossa. Pääsymaksu 13 euroa.
http://www.riihimaenmessut.fi/
Farmari-näyttely 29.7.-1.8. klo 10-18 Mikkelin raviradalla. Pääsymaksu 17 €. http://www.farmari.net
Pääkaupunkiseudun metsäpäivä 4.9. klo 9-16 Espoon Tapiolassa Revontulentiellä.
http://www.metsaliitto.fi
Metsään –peruskurssi ja –jatkokurssi alkavat 21.9. ja 22.9. klo 18-20.30 Alppilassa Helsingissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset metsäneuvoja Lars Ekman 020 772 6100 tai lars.ekman@metsakeskus.fi
Metsäkeskus Rannikko http://www.metsakeskus.fi
Hyria koulutus Oy:n luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö (ent. Uudenmaan maaseutuopisto)
järjestää koulutusta metsänomistajille viikonloppuisin Hyvinkäällä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
kanslisti Seija Suhonen 050 415 5623 tai seija.suhonen@hyria.fi
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