
Pakurista lisäeuroja 

metsänomistajalle

Helmikuun jäsentilaisuuden aiheina 

ovat Pakurin viljely, viljelyn kannattavuus 

sekä pakurin lääkinnälliset ominaisuudet. 

Näistä meille kertoo Christian Lankinen 

Nordic Fungi Oy:stä. Tilaisuus pidetään 

maanantaina 5.2.2018

Maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa 

osoitteessa Töölöntorinkatu 2.

Ilmoittaudu viimeistään  pe  2.2.  mieluiten 

nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille 

puh 044 2048 049.

Lue lisää >>

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

23.1.2018

Hyvää alkanutta vuotta! 

Tervetuloa mukaan vuoden 2018 tapahtumiin! Vuosi aloitettiin vaihtoehtoisilla 

metsänhoitomenetelmillä, tilaisuudella, jonka ulkopuolelle valitettavan moni jäi salin 

seinien tullessa vastaan. Järjestämme tilaisuuden uudelleen helmikuussa. Muissa talven 

tapahtumissa käsitellään mm. pakurinviljelyn kannattavuutta ja pakurin lääkinnällisiä 

ominaisuuksia sekä metsänomistajan mahdollisuuksia saada metsilleen FSC-

sertifikaatti. Maaliskuussa metsäalan toimijat yhdessä järjestävät sähköisen lauantain, 

jolloin tutustutaan metsänomistajille tarjolla oleviin sähköisiin palveluihin.

Myös raivaus- ja moottorisahakursseja luvassa kevään mittaan, ensimmäinen maaliskuun 

alussa. Ne pidetään Helsingissä Koneliike Oleniuksella ja jäsenemme saavat niistä 

alennuksen. Sahakursseista tiedotamme seuraavissa uutiskirjeissä sekä tietysti 

nettisivuillamme. 

Toiveuusinta: Metsänhoitoa 

ilman avohakkuita 

Miten vaihtoehtoiset menetelmät 

toimivat, mihin ne sopivat, millainen on 

kannattavuus, mistä saa tietoa ja opastusta 

- sekä neuvoja puunostajien ja 

metsäneuvojien kanssa keskusteluun.

Erikoissuunnittelija Sauli Valkonen 

LUKEsta alustaa. Tilaisuus pidetään 

maanantaina 19.2.2018 

Maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa 

osoitteessa Töölöntorinkatu 2.

Ilmoittaudu viimeistään  pe  16.2.  mieluiten 

nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille 

puh 044 2048 049.

Lue lisää »
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Metsäalan sähköiset palvelut

Suomen metsäkeskus yhdessä muiden 

metsäalan toimijoiden kanssa järjestää 

sähköisen lauantain 17.3.2018 klo 9 - 15

Helsingin yliopiston tiloissa. Tapahtumassa 

tutustutaan metsänomistajille tarkoitettuihin 

sähköisiin palveluihin. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.3. 

Ennen 5.2. ilmoittautuneet osallistuvat 

arvontaan.

Lue lisää »

Riippumaton FSC-sertifikaatti 

metsänomistajille 

Metsänomistajien mahdollisuudesta saada 

omalle metsälleen FSC-sertifikaatti puhuu  

Raimo Asikainen, CareliaForest Consulting 

Oy. Tilaisuus pidetään tiistaina 6.3.2018 

Maanpuolustusyhdistyksen koulutustilassa 

osoitteessa Töölöntorinkatu 2.

Ilmoittaudu viimeistään  pe  2.3.  mieluiten 

nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille 

puh 044 2048 049.

Lue lisää >>

Uudistuva metsäyrittäjä -hanke järjestää

◾ Liiketoiminnan kehittäminen ja digitaaliset välineet metsänhoidossa -työpaja 

Kouvolassa 14. - 15.2.2018. Myös metsänomistajat ovat tervetulleita tämän työpajan 

molempiin päiviin, mutta erityisesti Digitaaliset välineet metsänhoidossa (15.2.) on 

sovelias.

◾ Opintomatkan Maamess-messuille Viroon 19.-21.4.2018

Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat metsäpalvelu- ja koneyrittäjät sekä metsänomistajat.

Lisätietoja  Minna Palos, puh. 040 567 7627 tai s-posti minna.palos@hamk.fi

Lue lisää >>

PKMO:n hallitus kuluvana vuonna 

Hallitus järjestäytyi tammikuun alussa. Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Keloneva ja 

varapuheenjohtajaksi Ilta-Kanerva Kankaanrinta. Sihteerinä jatkaa Sinikka Mononen. 

Sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja vaihtuivat, näitä tehtäviä aiemmin 

hoitaneet Eero Mikkola ja Katri Myllykoski jättivät hallituksen vuoden vaihteessa. Kiitokset 

heille aktiivisesta toiminnasta PKMO:ssa!

Lue lisää >>
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Tapahtumat 

Facebookissa 

PKMO:n tapahtumista saat 

tiedon myös Facebookin kautta. 

Tykkää sivustamme, niin saat 

tiedot tapahtumista omaan  

uutisvirtaasi. 

Lue lisää »

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä 

Seuraajien määrä on jo 300:n 

tienoilla, ja mukaan mahtuu! 

Lue lisää »

pkmo.org

Verkkosivusto on PKMO:n 

keskeisin viestintäkanava. 

Ajankohtaiset uutiset ja 

tiedotteet, tilaisuuksien aineistot 

ja paljon muuta hyödyllistä 

löytyy netistä. 

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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