
Kutsu sijoitusiltaan

UB (United Bankers) kutsuu pääkaupunkiseudun 

metsänomistajia sijoitusiltaan. 

Ilta pidetään keskiviikkona 2.3.2016 klo 18.00 - 

20.30.

Ilmoittaudu viimeistään 26.2. mennessä. 

Metsäsijoittamista koskevan tiedon lisäksi tarjolla 

on pientä iltapalaa. 

Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti.

Lue lisää ja ilmoittaudu »

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

19.2.2016

Positiivisten uutisten alkuvuosi metsäsektorilla

Tällä hetkellä metsäsektorilla on tapahtumassa ja suunnitteilla paljon positiivisia asioita, joilla on 

vaikutusta myös meidän metsäomistajien toimintaan. Äänekosken biotuotetehtaan puunhankinta on 

käynnistymässä, mikä vaikuttaa laajalla alueella puun kysyntään. Kuulostaa myös siltä, että kohta 

jokaisella maakunnalla on oma iso biotuotetehdas ainakin suunnitteilla. Nuorten metsien kuitupuu toki 

kaipaa lisäkysyntää, mutta toivottavasti toteutuvat projektit ovat kestävällä pohjalla.

Viime päivinä Luonnonvarakeskus (Luke) on tuonut tutkimuksissaan uusia näkökulmia 

metsänomistamiseen. Mikko Kurttila esitti, että metsänvuokraus olisi nopea tapa saada metsiä aktiiviseen 

käyttöön. Luke ja Metsäkeskus ovat yhteistyössä keränneet neuvojilta ja kolmelta eri 

metsänomistajaryhmältä heidän kokemuksiaan vertaisoppimisesta. Näistä kokemuksista ja toimivista 

käytännöistä kootaan sitten vertaisryhmän ohjaajan opas.

Teppo Hujala nosti esille tärkeän asian, kun kirjoitti, että pienet metsätilat voisivat olla maaseudun 

voimavara. Hujala myös kysyy Kätkeytyykö pienmetsätiloihin tunnistamattomia 

liiketoimintamahdollisuuksia, jotka monipuolistaisivat metsiemme käyttöä ja niistä saatavia hyötyjä? 

Minun mielestäni kyllä kätkeytyy, mutta niiden esille tuominen vaatii myös meiltä metsänomistajilta oma-

aloitteisuutta.

Kevättä odotellessa

Eero Mikkola
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Puukaupan ajankohtaispäivä 
Hämeenlinnassa 

Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää Puukaupan 

ajankohtaispäivän keskiviikkona 30.3.2016 

Hämeenlinnassa. Päivässä käsitellään 

puukauppaa eri näkökulmista; metsätalouden 

kannattavuutta, puukaupan nykytilaa,sähköistä 

puukauppaa, hinnoittelua ja metsävaratietoja. 

Lue lisää »

Metsäpoliittiseen iltaan ehtii vielä ilmoittautua

Keskustelutilaisuus vireillä olevista muutoksista metsätalouteen pidetään Eduskunnan kansalaisinfossa 

maanantaina 22.2.2016 klo 17.00 - 20.00. 

Miten jatkossa menevät metsätilojen omistajavaihdokset? Tuleeko metsätalouden verotus muuttumaan? 

Minkälaiset näkymät ovat metsänhoidon tuilla? Entä kärkihankkeet ja tuottavuusloikat – onko niitä 

tiedossa metsätalouteen? 

Tilaisuus on tarkoitettu Etämetsänomistajien liiton jäsenyhdistysten - siis myös PKMO:n - jäsenille. 

Asiantuntijana kansanedustaja, maa-ja metsätalousvaliokunnan jäsen Markku Eestilä.

Lue lisää ja ilmoittaudu »

PKMO:n sihteeri vaihtui 

Sinikka Mononen aloitti PKMO:n sihteerinä helmikuun alussa Kirsi Uotilan seuraajana. Sinikka toimii 

myös yhdistyksen hallituksen varajäsenenä. Vaikka henkilö vaihtui, sihteerin yhteystiedot säilyvät: 

sihteeri@pkmo.org puh. 044 2048 049.

"Kiitän jäseniä oikein mukavasta ja antoisasta 6 vuodesta. Nähdään jatkossakin yhdistyksen 

tilaisuuksissa."

Kirsi Uotila

Metsätalouden 
megatrendeistä keskustellaan 
PKMO:n kevätkokouksessa

PKMO:n kevätkokous järjestetään tiistaina 

29.3.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. 

Monipuolisena metsäjournalistina tunnettu, mm 

Aarre-lehden kolumnistina toimiva Juha Aaltoila 

alustaa aiheesta 'Metsätalouden kalliit 

megatrendit'.

Asialistalla on yhdistyksen toimintakertomus ja 

tilinpäätös vuodelta 2015. 

Kutsu postitetaan maaliskuussa kaikille jäsenille. 

Lue lisää »

Metsään-peruskurssi 
Keravalla 

Keravan Opisto tarjoaa metsänomistajille 

mahdollisuuden oppia perusasiat metsänhoidosta 

ja ymmärtää paremmin metsätalouden 

perussäännöt.

Metsään-peruskurssi 

kaupunkilaismetsänomistajille alkaa 

keskiviikkona 2.3.2016 klo 18–21. Kurssiin 

sisältyy viisi opiskelupäivää sekä 14.5.2016 

järjestettävä päivän mittainen maastoretki.

Lue lisää »
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PKMO 
Facebookissa

Tykkää PKMO:n Facebook-

profiilista ja saat tietoa 

yhdistyksen toiminnasta. 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 
Twitterissä

Tervetuloa seuraamaan 

metsäaiheisia twiittejämme! 

Lue lisää »

PKMO:n nettisivut

PKMO:n nettisivuilta näet 

yhdistyksen ajankohtaiset 

uutiset ja tapahtumat ja muut 

yhdistyksen tiedot. Kannattaa 

tutustua! 

Lue lisää »

Copyright © PKMO ry

Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien jäsenviesti. 

Se lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on 

yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä: 

sihteeri@pkmo.org.

Rekisteriseloste.
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