
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

10.4.2017

Odotettu kevät 

Kevät on vihdoin tullut; valo lisääntyy, lumet sulavat ja puut valmistautuvat kasvuun. 

Kaupunkilaismetsänomistajien mieli alkaa vaeltaa kohti metsää. Kevät onkin metsänomistajan parasta 

aikaa niin metsätyö- kuin virkistysmielessäkin.   

PKMO:n keväässä on useita mielenkiintoisia tapahtumia. Sukupolvenvaihdokseen voi varautua hyvissä 

ajoin: suosittele uusille ja tuleville metsänomistajille PKMO:n vertaiskurssia! Kurssilla saa tiiviin 

tietopaketin metsänomistamisen ja -hoidosta, eikä osallistuminen vaadi PKMO:n jäsenyyttä. Jos taas 

raivaussahan käyttö ja huolto kiinnostaa, kurssilla pääset hyvään alkuun. Kestävästä metsätaloudesta ja 

luonnon monimuotoisuudesta keskustellaan kuun lopussa, ja vertaiskurssi jatkuu toukokuun puolella. 

PKMO:n metsätaitokisajoukkueeseen voi ilmoittautua jo; etämetsänomistajien kisa pidetään 

toukokuussa.

Kevään ja kesän retket ovat valmisteilla; tarkempaa tietoa ajankohdista ja kohteista julkaistaan 

myöhemmin. Seuraa PKMO:n nettisivuja, Facebook-sivua ja Twitter-tiliä! 

Hyvää kevättä ja pääsiäistä!  

Vertaiskurssin ensimmäinen 

osa

Vertaiskurssi uusille ja tuleville metsänomistajille 

alkaa ensi viikolla: ensimmäinen osa pidetään 

keskiviikkona 19.4. klo 17.30 - 20.

Uudet ja tulevat metsänomistajat ovat tervetulleita 

mukaan - myös muut kuin PKMO:n jäsenet! 

Kurssin kolme osaa ovat itsenäisiä 

kokonaisuuksia, ja kuhunkin ilmoittaudutaan 

erikseen. 

Lue lisää »
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Raivaussahakurssille 

Koneliike Olenius järjestää raivaussahan käytön 

peruskurssin lauantaina 22.4. klo 10 - 14. 

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita: yleisimmät 

huoltotoimenpiteet, sahan teroitus, ergonominen 

työskentely sekä varusteet ja työturvallisuus. 

Mainitse ilmoittautuessasi, että olet PKMO:n 

jäsen, sillä jäsenet saavat kurssin hinnasta 25 %:n 

alennuksen. 

Lue lisää »

Vertaiskurssin osat 2 ja 3 

Vertaiskurssin osa 2 järjestetään keskiviikkona 

3.5. ja osa 3 keskiviikkona 10.5. Nämäkin 

tilaisuudet pidetään maanpuolustusyhdistyksen 

koulutustilassa osoitteessa Töölöntorinkatu 2. 

Ilmoittaudu kakkososaan viimeistään 28.4. ja 

kolmososaan 8.5. 

Lue lisää »

Kestävää metsätaloutta 

luonnon monimuotoisuutta 

unohtamatta

Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija Ninni 

Mikkonen kertoo metsänomistajan 

vaikutusmahdollisuuksista biotalouden, 

ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin 

vähenemisen pyörteissä.

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 26.4. klo 18 - 20 

Maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa 

osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Ilmoittaudu 

viimeistään maanantaina 24.4. 

Lue lisää »

Etämetsänomistajien liiton metsätaitokisat

Etämetsänomistajien liitto järjestää metsätaitokisat lauantaina 13.5. Evolla. Kisat on tarkoitettu liiton 

jäsenyhdistysten jäsenille. Jos haluat mukaan PKMO:n joukkueeseen, ilmoittaudu sihteerille viimeistään 

21.4. osoitteeseen sihteeri (at) pkmo.org tai puhelimitse numeroon 044 2048 049. Metsätaitokisassa on 

myös yksilösarjat naisille ja miehille. 

Lue lisää »
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Liity PKMO:n 

tykkääjiin 

Facebookissa 

Tykkää PKMO:n  Facebook-

sivusta, niin saat ajankohtaista 

tietoa myös Facebookin kautta. 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä 

Tervetuloa seuraamaan 

PKMO:n metsäaiheisia twiittejä!

Lue lisää »

Vuosikokousten 

asiakirjat PKMO:n 

nettisivuilta

PKMO:n nettisivut toimivat 

myös yhdistyksen arkistona, 

josta löydät mm PKMO:n 

vuosikertomukset.

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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