
Moottori- ja raivaussahan 

peruskurssi naisille

Lauantaina 3.3.2018 sahaoppia naisille. Yleisetkin 

kurssit tulossa vielä ennen kesää, mutta nämä 

vain naisille. Moottorisahaan perehdytään 

aamupäivällä 9:00-13:00,  raivaussahaan 

iltapäivällä 13:00-17:00,  aikataulu on suuntaa-

antava.

PKMO:n jäsenille kurssimaksusta 25 % alennus. 

Ilmoittaudu suoraan Oleniukselle. 

Lue lisää »

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

15.2.2018

Päivä pitenee metsässä ja kaupungilla! 

Helmi-maaliskuussa pääkaupunkiseudun metsänomistajille on tarjolla tietoa mm. omien 

metsien FSC-sertifioinnista ja metsänomistajille tarkoitetuista sähköisistä palveluista. 

Vaihtoehtoisten metsänhoitomenetelmien uusinta lähestyy, sinne ennättää vielä jos 

ensiesitys jäi väliin. Koneliike Oleniuksella kevään sahakursseista ensimmäinen on 

naisille,  jäsenemme saavat kursseista alennuksen. Sienten viljelystä helmikuun 

jäsenillassa luennoineen sieniyrittäjän ennakkotarjous sienistä on voimassa PKMO:n 

jäsenille helmikuun ajan. 

Tervetuloa mukaan!

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. 

Lue lisää »

Riippumaton FSC-sertifikaatti 

metsänomistajille 

Metsänomistajien mahdollisuudesta saada 

omalle metsälleen FSC-sertifikaatti kertoo  

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 >>

Ennakkotarjous sienistä helmikuussa

Ennakkotarjous Nordic Fungilta: tilaukset helmikuussa, lasku tilausajan päätyttyä, 

toimitukset toukokuussa:

Pakuritapit  50 / 100 / 150 kpl: 2.20 € + ALV / tappi  

Pakuritapit 200 kpl tai enemmän: 2 € + ALV / tappi  

Lakkakääpä 100 tappia: 99 €, sis ALV

Ruokasienet 100 kpl: 35 €, sis ALV

Ruokasienet 300 kpl: 100 €, sis ALV

- ruokaiseniä mm. osteri- ja koivuvinokas, siitake, koivunkantosieni

Tilaukset sähköpostilla osoitteeseen nordicfungi@gmail.com

- mukaan tilaajan nimi, osoite, email ja puhelinnumero. 

Postitus ja haavanhoitoaine sisältyvät hintaan

Viljelyohje muut sienet >> NF-esite (loppui luennolla kesken) >>   

Uudistuva metsäyrittäjä -hanke järjestää

◾ Hallitse julkiset hankinnat ja kehitä liiketoimintaasi –työpaja 6.-7.3. Riihimäellä 

Perehdytään  metsänhoidon hankintoihin,  digitaalisiin  tietovaroihin  ja  työkaluihin 

sekä  tutustutaan menetelmiin,  joilla  oman  yrityksen toiminnasta kertyvää tietoa 

käytetään liiketoiminnan ja tuloksen parantamiseen.
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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 »

  Lue lisää >> 

◾ Opintomatka 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 >>

Studia Generalia -luentosarja metsän ihmeistä

Studia Generalia -luennot 22.2.–22.3.2018 torstaisin klo 17.00–19.00 Porthaniassa, 

Yliopistonkatu 3, 00100 Helsinki. Millainen on puun elämä? Millaisena metsä näyttäytyy 

taiteen kautta katsottuna? Mikä on metsän merkitys ilmastolle?

Luentoja voi seurata myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen:

Metsäluentosivulle tästä >>

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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