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28.6.2018

Makeita mansikoita ja heleää heinäkuuta!

Hallituksen puheenjohtajan kesäterveisissä mm. metsäsertifikaateista.

Sydänkesän hiljaiselon jälkeen jatketaan tapahtumien merkeissä: Elokuussa on 

tilaisuus tutustua sahoihin ja muihin pienkoneisiin Espoossa.

Syysretkikohteemme on Äänekosken uusi biotuotetehdas, jossa vierailemme 

7. - 8.9. (pe – la). Tarkempaa tietoa retkestä heinä-elokuun vaihteessa nettisivuillamme ja 

seuravaavassa jäsenviestissämme, ilmoittautumisaika elokuun alkupuoliskolla. 

Päivämäärä kannattaa laittaa valmiiksi kalentereihin!

WWF:n suositukset kestävään metsänhoitoon ovat luettavissa netissä.

Kesäterveisiä

Lomakausi on edessä ja monilla 

etämetsänomistajilla pidempien vierailujen 

aika metsäpalstoilleen. Metsätyöt 

odottavat.

Puheenjohtajana olen päässyt seuraamaan 

metsäalaa astetta lähempää. Kesäkuussa 

olin mukana FSC-sertifikaatin 

kansainvälisen johdon vierailussa 

Suomessa. Toistaiseksi FSC-

ryhmäsertifiointi ei ole meillä saavuttanut 

PEFC-ryhmäsertifioinnin kanssa yhtä 

laajaa kattavuutta.
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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 »

Metsien hoitaminen kestävästi on monen metsänomistajan toive ja halu. Sertifiointi on yksi 

tapa sen osoittamiseen, mutta sertifikaatti tuo myös velvoitteita. Toivottavasti sertifiointi 

olisi jatkossa yksi keino saada puuta kestävästi käyttöön paremmalla hinnalla.

Metsien käyttö on ollut hyvässä kasvussa. Puuta on saatu liikkeelle ja moni 

metsänomistaja on ollut mielissään puukaupassa nähdystä pienestä hinnankorotuksesta. 

Metsänomistajan näkökulmasta hinnoissahan on aina nousuvaraa.

Olemme hallituksessa suunnitelleet syksyn tulevia tapatumia. Syksyn ja kevään 

tapahtumiin otamme mielellään ideoita ja ajatuksia vastaan. Heti syyskuun alussa (7.9.) 

jäsenillä on mahdollisuus osallistua vierailuun Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalla.

Mukavaa kesää koko hallituksen puolesta!

T. Pekka

041-5443318

"Perinteinen sahapäivä"  to 16.8. Espoossa klo 17 alkaen

HUSQVARNAN LAITTEET JA VARUSTEET METSÄ- JA PUUTARHATÖIHIN, paikalla 

maahantuojan edustajia, vinkkejä ja hyviä tarjouksia. Oiva tilaisuus tuoda omat sahat 

huoltoon! Tilaisuuden järjestää  Lohjanharjun Konepalvelun Espoon toimipiste (Espoon 

keskuksen läheisyydessä).

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 9.8.

Lue lisää »

WWF:n suositukset kestävään metsänhoitoon

WWF:n raportti tarkastelee luonnon näkökulmasta käytännön toimia, joilla turvataan 

metsäluonnon monimuotoisuutta ja suojataan vesistöjä. Asiaa mm. kuolleista puista ja 

vesistöjen suojavyöhykkeistä:

Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi >>

pkmo.org

Verkkosivusto on PKMO:n 

keskeisin viestintäkanava. 

Ajankohtaiset uutiset ja 

tiedotteet, tilaisuuksien aineistot 

ja paljon muuta hyödyllistä 

löytyy netistä. 

Lue lisää »
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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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