
Ehdokkaana MHY:n 

vaaleissa? 

Oletko ehdokkaana MHY:n vaaleissa? 

Toivottavasti mahdollisimman moni PKMO:n jäsen 

on ehdokkaana, sillä sitä parempi mitä enemmän 

etämetsänomistajia saadaan ehdolle. Aiemmin 

tänä vuonna tehdyn jäsenkyselyn mukaan noin 85 

% PKMO:n jäsenistä kuuluu myös 

metsänhoitoyhdistykseen (tai useampaan). 

PKMO:n jäsenten metsät sijaitsevat eri puolilla 

Suomea, joten joukostamme varmaankin löytyy 

potentiaalisia äänestäjiä.

Jos olet ehdolla, kerro pikaisesti PKMO:n 

sihteerille osoitteeseen sihteeri (at) pkmo.org 

seuraavat tiedot: 

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

17.10.2016

Ehdokkaaksi PKMO:n hallitukseen?

PKMO:n syyskokouksessa 30.11.2016 valitaan yhdistyksen hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja yksi 

varajäsen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallitukseen valittavien on oltava yhdistyksen jäseniä.

Asetu ehdolle hallituksen jäseneksi! Voit päästä metsäasioiden näköalapaikalle ja työskentelemään 

pääkaupunkiseudun metsänomistajien hyväksi. Ilmottaudu hallituksen puheenjohtaja Eero Mikkolalle 

(eero.mikkola [at] pkmo.org tai Eero Mikkola, PL 62, 00101 Helsinki) joko etukäteen tai syyskokoksessa 

30.11.2016.

Hallitusehdokkaat esitellään syyskokouksessa ja etukäteen ilmoittautuneet lisäksi yhdistyksen 

verkkosivuilla. Mieti ehdokasesittelyä varten esimerkiksi mitä metsäalan taitoja, kokemuksia tai 

yhteistyötahoja sinulla on, millaisiin tavoitteisiin pyrkisit hallituksen jäsenenä, ja mikä olisi pitkän 

tähtäimen visiosi yhdistyksestämme.

Ehdokkuutesi ja yhteydenottosi ovat tervetulleita, ryhdy siis toimeen.

Lue lisää »
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- nimi

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

- MHY jossa ehdolla

Lähetämme koosteen kaikista ehdokkaana 

olevista jäsenistä sähköpostitse jäsenillemme.

Lue lisää »

PKMO:n syyskokous

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry:n 

syyskokous pidetään keskiviikkona 30.11.2016 klo 

17.30 alkaen OP:n tiloissa Vallilassa.

Kokouksessa vahvistetaan yhdistyksen 

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 

ja valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle kaksi 

varsinaista ja yksi varajäsen.

Kutsu kokoukseen postitetaan kaikille jäsenille 

ennen kokousta. Kokousmateriaali julkaistaan 

PKMO:n nettisivuilla ennen kokousta.

Lue lisää »

Metsämessuille marraskuussa

Metsämessut pidetään 11.-13.11.2016 

Messukeskuksessa Pasilassa. PKMO tarjoaa 

kaikille jäsenilleen maksuttoman sisäänpääsyn 

messuille; kutsukortit postitetaan piakkoin.

Metsämessut järjestetään osana Meidän 

viikonloppu -tapahtumaa.

Tervetuloa metsämessuille - tule käymään myös 

PKMO:n osastolla!

Lue lisää »

Metsäpalvelujen 

ulkoistaminen 

Torstaina 8.12.2016 keskustellaan 

metsäpalvelujen ulkoistamisesta.

 Laita päivä jo kalenteriin, tarkempaa tietoa 

tilaisuudesta saat myöhemmin kaikkien PKMO:n 

viestintäkanavien kautta. 
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PKMO 

Facebookissa

Tykkää PKMO:n Facebook-

sivusta niin saat vaivattomasti 

ajankohtaista tietoa yhdistyksen 

toiminnasta. 

Lue lisää »

PKMO Twitterissä

Tervetuloa PKMO:n seuraajaksi 

Twitterissä! Seuraajana näet 

metsäaiheiset twiittimme. 

Lue lisää »

PKMO:n nettisivut

PKMO:n nettisivut osoitteessa 

www.pkmo.org ovat yhdistyksen 

tietopankki ja keskeinen 

tiedonvälityskanava. Tervetuloa 

tutustumaan!  

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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