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Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

27.9.2018

Metsäomaisuusiltaan ja metsäkursseille
Syksy on pimenevien iltojen, viilenevien säiden ja sienestämisen aikaa. Kaakattavat
hanhiaurat halkovat taivasta matkalla etelään ja pikkulinnut kokoontuvat parviksi ennen
muuttomatkaa. Kuivan kesän jälkeen luvassa on kaunis ruska.
Lokakuun jäsenillan aiheena on metsäomaisuus. Selvitetään mm. mistä metsän
taloudellinen arvo muodostuu ja mikä on metsätilan vakuusarvo.
Syyskokouksen päivämäärä kannattaa laittaa kalenteriin, tarkempaa tietoa tilaisuudesta
lähempänä ajankohtaa.
Hyria esittelee metsänomistajille sopivaa metsäalan koulutusta. Metsäyrittäjätutkinnon
lisäksi Hyvinkäällä on tarjolla käytännönläheisiä lyhytkursseja.

Metsäomaisuus - vakuusarvo
ja vakuuttaminen
ke 24.10. klo 17:30
Miten metsätilan arvo määräytyy, entä sen
vakuusarvo? Miten metsätilakauppa
rahoitetaan ja mitä metsävakuutuksella
suojataan? Tilaisuus pidetään
osoitteessa Mow Arena Event Space,
Pieni Roobertinkatu 9. Ilmoittaudu
viimeistään to 16.10., mieluiten
nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille
puh 044 2048 049.
Lue lisää »
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Syyskokous ke 21.11.
Pääkaupunkiseudun metsänomistajat
PKMO ry:n syyskokous hyväksyy
yhdistyksen toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2019 sekä valitsee
uudet hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle.
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset
lähempänä tapahtumaa, seuraathan
ilmoittelua.

Metsäalan kursseja Hyriassa
Hyrialla on pitkät perinteet metsäalan
kouluttajana. Jaamme metsätalouteen,
metsien hoitoon ja metsäpalveluiden
tuottamiseen liittyvää osaamista sekä
nykyisille että tuleville metsänomistajille.
Metsäalan tutkintojen lisäksi järjestämme
lyhytkursseja mm. moottorisahan ja
raivaussahan käsittelystä ja huollosta sekä
taimikon hoidosta.

Teemme myös opiskelijatyönä erikoiskaatotekniikkaa vaativia puiden poistoon tai hoitoon
liittyviä asiakastöitä.
Kaikki maa- ja metsätalousalan koulutuksemme löydät: http://bit.ly/metsätalous
Esimerkkejä koulutustarjonnasta:
Moottorisahan käyttö ja huolto
Koulutuksen jälkeen hallitset moottorisahan turvallisen ja ergonomisen käytön perusasiat
sekä osaat huoltaa sahasi. Hyvinkää, 27. - 28.10.2018 tai 17. - 18.11.2018.
Lue lisää ja ilmoittaudu: http://bit.ly/moottorisahankäyttö
Moottorisahan huolto
Koulutuksen jälkeen pystyt itse huoltamaan sahasi. Tutustut mm. työvälineisiin ja
varusteisiin. Lisäksi harjoittelet teroitusta ja huoltoa kouluttajan johdolla.
Hyvinkää, 1. - 2.12.2018 tai 19. - 20.1.2019
Tutustu ja ilmottaudu: http://bit.ly/moottorisahanhuolto
Raivaussahan käyttö ja huolto
Haluatko käyttää raivaussahaa tehokkaasti, ergonomisesti ja turvallisesti? Koulutuksen
jälkeen hallitset raivaussahan päivittäishuollon, terän kunnostuksen perusteet ja sahan
turvavarusteet sekä raivaussahan ergonomisen työtekniikan, työturvallisuuden ja työmaan
suunnittelun perusteita. Hyvinkää 12. - 13.4.2019
Lue lisää ja ilmoittaudu: http://bit.ly/raivaussaha
Taimikonhoito
Koulutuksen jälkeen osaat tehdä työsuunnitelman taimikonhoitokohteelle ja toteuttaa
hoitotyöt suunnitelman mukaisesti. Kurssi muodostuu kahdesta lähipäivästä sekä
etätehtävästä ja itsenäisistä työharjoituksista.
Hyvinkää, 18. - 19.5.2019 Tutustu ja ilmottaudu http://bit.ly/taimikonhoito
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Lisätietoja koulutuksista saat kouluttajilta, joiden yhteystiedot löydät klikkaamalla
kyseisen koulutuksen lisätietolinkkiä.
Kaikissa koulutuksiin ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä apunasi on myös
Hyrian hakutoimisto, hakutoimisto@hyria.fi , puh. 020 690 159

Tapahtumat
Facebookissa
PKMO:n tapahtumista saat
tiedon myös Facebookin kautta.
Tykkää sivustamme, niin saat

pkmo.org
Seuraa PKMO:ta
Twitterissä

keskeisin viestintäkanava.
Ajankohtaiset uutiset ja

Seuraajien määrä on jo 300:n
tienoilla, ja mukaan mahtuu!

tiedot tapahtumista omaan
uutisvirtaasi.

Verkkosivusto on PKMO:n

Lue lisää »

tiedotteet, tilaisuuksien aineistot
ja paljon muuta hyödyllistä
löytyy netistä.
Lue lisää »

Lue lisää »

Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien jäsenviesti.
Se lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on
Copyright © PKMO ry

yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä:
sihteeri@pkmo.org.

Rekisteriseloste.

