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Joulunpyhät ja vuoden vaihde on vietetty. Yhdistyks emme uusi vuosi menee suoraan
asiaan ja tapahtumia on runsaasti. Valitse alla ole vista vaihtoehdoista sopivin tai
vaikkapa kaikki.

Ke 15.1. klo 18: Tiedätkö metsätilasi arvon?
---------------
Sarjamme 4 iltaa metsänomistuksesta jatkuu ke 15.1.  klo 18. Jos olet aikeissa ostaa,
myydä tai vaikkapa lahjoittaa metsämaata, kannattaa  tulla kuulemaan alan
asiantuntijaa. Tilaisuus on maksuton. Paikkana on P asilan kirjasto eikä tilaisuuteen
tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja jäsenkirjeestä 5 /2013 ja yhdistyksemme
nettisivuilta.

Ke 22.1. klo 18: TAPIO ForestKIT metsänsuunnitteluj ärjestelmä
---------------
Tässä yksi vaihtoehto omatoimiselle metsänomistajal le: verkkopohjainen
metsänomistajan työkalu ammattilaatuiseen metsäsuun nitteluun ja metsätietojen
hallintaan. Tilaisuudessa saamme tietoa myös uudist uneista metsänhoidon suosituksista
- mikä on muuttunut?
Tilaisuus on jäsenillemme maksuton, mutta siihen tu lee ilmoittautua 13.1. mennessä.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot yhdistyksemme nettis ivuilta.

Laita jo allakkaasi metsänomistuksen seuraavat illa t
---------------
- 3. ilta to 13.2. klo 18: sukupolvenvaihdokset
- 4. ilta ti 11.3. klo 18: kaavoitus ja metsämaan m uut arvot
Ja ylimääräisenä on suunnitteilla vielä 5. ilta ma 24.3. aiheena yhteismetsät.

Katso video: Voiko erirakenteinen metsänkasvatus ol la kannattavaa?
---------------
Ensimmäinen ilta metsänomistuksesta oli joulukuussa . Jos et päässyt paikalle katso
esityksen videotaltiointi yhdistyksemme nettisivuil ta. Lupaamme, että esitys herättää
ajatuksia. Katso myös aiheesta syntynyt runsas kesk ustelu Metsälehden
keskustelupalstalla:
http://www.metsakustannus.fi/Metsalehti/Keskustelut /Aihe/Viestiketju/?topicId=1797

Hallitus aloitti työnsä
---------------
Yhdistyksemme hallituksen ensimmäisessä kokouksessa  7.1. puheenjohtajaksi valittiin
Jaakko Temmes ja varapuheenjohtajaksi Eero Mikkola.  Jos haluat katsoa minkälaista
porukkaa hallituksessamme on, niin ryhmäkuva löytyy  nettisivujen kohdasta
yhteystiedot.

-- 

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 .
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