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Hyttyset ja pääskyset ovat saapuneet eli nyt on kes ä. Ennen poistumista
kesälaitumille on syytä tarkistaa vielä kesän metsä aiheiset tapahtumat, ettei mikään
niistä jää vahingossa huomiotta.

Tärkeät päivämäärät

- 16.6. PKMO:n kesäretki Sipooseen ja Elimäelle
- 10.8. MHY-vaalin ehdokasasettelu päättyy
- 31.8. MHY-vaalien postiäänestys alkaa
- 8.9. PKMO:n retki Tampereelle
- 15.9. SM-metsätaitokisat Vaasassa
- 15.9. Koko Perheen Metsäpäivä Oittaalla

PKMO:n kesäretki Sipooseen ja Elimäelle la 16.6.
-------------------------

Yhdistyksemme kesäkuun retkelle mahtuu vielä mukaan . Lauantain uhraaminen
tarkoitukseen kannattaa, sillä Mustila on alkukesäs tä aina elämys. Katso myös
Massbybackan taimiston houkuttelevat tarjoukset jäs enillemme nettisivujemme
kalenterista:
http://www.pkmo.org/pmwiki.php?n=Kalenteri.20120616

PKMO:n retki Tampereelle la 8.9.
-------------------------

Laita allakkaasi alustavasti jo syksyn kokopäiväret ki. Retkellä suuntaamme
Tampereelle ja ohjelmassa mm. mielenkiintoinen tehd askäynti ja opastettua
metsätaitoilua. Järjestelyissä on mukana sisaryhdis tyksemme eli Tampereen Seudun
Metsänomistajat ry. Retkeä voi siis kutsua myös ver kostoitumiseksi ja yhdessä
oppimiseksi.

MHY-vaalit
----------

Vaalien ehdokasasettelu päättyy heti lomakauden jäl keen 10.8. Ehdokkuus kannattaa
siksi hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen lomakautta . Postiäänestys alkaa 31.8.
Ilmoita myös meille ehdokkuudestasi, niin pääset mu kaan PKMO:n listoille ja
tiedotteisiin.

MHY-lakimuutosten suunta
-------------------------

Varmaan huomasit, että ministeri on tarkentanut MHY -lakiuudistuksen tavoitteita ja
aikataulua. Asiaan liittyvä tiedote löytyy minister iön sivuilta:
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/12052 4_mhy.html

Palamme retki- ja vaaliasioihin heti heinä-elokuun vaihteessa. Siihen asti hyvää
kesää jäsenillemme metsäisissä merkeissä toivoo hal litus.

-- 

Tämä sähköinen tiedote on lyhyt jäsenkirjettä täyde ntävä ajankohtaistiedote. Sen
saavat sähköpostiosoitteensa antaneet jäsenet ja se  on luettavissa 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
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