
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

10.5.2017

Kiitokset tapahtumien osallistujille

Hyvää palautetta on aina mukava saada. Tämän kevään vertaiskurssin ensimmäisen tilaisuuden 

osallistujat arvioivat kurssia: "Itselle hyvää kertausta, tyttärelle erinomainen perustietopaketti", 

"Näennäistietoni saivat faktaa pohjaksi", "Luennoitsijat metsänomistajia ja siltä pohjalta käsiteltynä asiat 

eikä metsäfirmojen mainnospuheena!", "Paikalla oli ihania ihmisiä, joita yhdisti METSÄ. Sain uutena 

metsänomistajana paljon käytännön ymmärrystä ja odotan innolla seuraavaa sessiota", "Ymmärsin 

monimuotoisuuden sekä tila- ja metsälökohtaisesti että yleisellä, eli siis valtakunnan metsäpolitiikan 

tasolla", "Kurssi oli tosi tarpeellinen kun on ensiharvennus itse istuttamassa taimikossa kohta 

ajankohtainen! Kiitos!" Myös metsien monimuotoisuutta käsittelevä tilaisuus sai osallistujilta myönteisiä 

arvioita. 

Oli tilaisuus mikä tahansa, sen kuitenkin lopulta tekevät osallistujat. Siispä kiitos tilaisuuksien aktiivisille 

osallistujille, jotka puheenvuoroillanne, kysymyksillänne ja kommenteillanne saatte luennoijista ja 

toisistanne - eli  koko tapahtumasta - vielä enemmän irti! 

Retkelle Vuosaaren satamaan

Iltaretki Vuosaaren satamaan tehdään 

keskiviikkona 14.6. Tapaamme Vuosaaren 

metroasemalla, josta on bussikuljetus satamaan. 

Sataman esittelyn lisäksi kuulemme selluloosan 

logistiikasta tehtaalta maailmalle, josta kertoo 

Äänekosken uuden sellitehtaan satamaoperaatiot 

hoitavan Oy Rauanheimo Ab:n edustaja. 

 Retken hinta on 10 € jäsenille ja 20 € muille. 

Satama tarvitsee vierailijoiden nimet etukäteen, 

joten ilmoittaudu viimeistään 8.6.

Lue lisää »
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Talousosaamista 
metsänomistajille

Työtehoseura ja Päijät-Hämeen 

metsänhoitoyhdistys järjestävät metsänomistajille 

talouskoulun. Käsiteltäviä aiheita ovat mm 

metsäverotus, metsätalouden kannattavuuden 

parantaminen sekä metsäomaisuuden arvo ja 

metsään sijoittaminen. Koulutus koostuu 

kahdeksasta modulista; se alkaa syksyllä 2017 ja 

kestää syksyyn 2018.

Koulutuksen hinnan voi vähentää 

metsäverotuksessa. 

Ilmoittaudu viimeistään 15.5.

Lue lisää »

Tykkää PKMO:n 
Facebook-sivusta

PKMO:n Facebook-sivulla on jo 

yli 220 tykkääjää. Lisää mahtuu 

mukaan! Liity joukkoon niin saat 

ajankohtaista tietoa niin 

PKMO:sta kuin muustakin 

metsäalasta. 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 
Twitterissä

Tervetuloa seuraamaan 

PKMO:n metsäaiheisia 

twiittejä! 

Lue lisää »

Turvallinen RPASin käyttö 

Hämeen AMK järjestää tiistaina 6.6. Evolla 

koulutuksen dronien (miehittämättömät ilma-

alukset, RPAS, kauko-ohjatut ilma-alukset) 

käytöstä luonnonvara-alalla - siis myös 

metsänhoidossa. Aiempaa kokemusta tai omaa 

laitetta ei tarvita.  

Ilmoittaudu viimeistään 29.5.

Lue lisää »

Kaikki löytyy 
nettisivuilta

Nettisivut ovat PKMO:n 

keskeisin viestintäkanava. 

Sieltä löydät uutiset, 

tapahtumatiedot, 

ilmoittautumislomakkeet, 

tapahtumien aineistot ja paljon 

muuta! 

Lue lisää »

Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien jäsenviesti. 

Se lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on 
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Copyright © PKMO ry yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä: 

sihteeri@pkmo.org.

Rekisteriseloste.

Page 3 of 3


