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Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

17.1.2019

Hyvää alkanutta vuotta!
Metsäveroilmoitusten jättöaika lähestyy. Verohallinnon järjestämässä verkkoseminaarissa
on luvassa hyödyllistä verotietoa uusille metsänomistajille. Se voi varmasti toimia hyvänä
kertauksena myös metsänsä jo kauemmin omistaneille.
Ympäristövastuullista metsänhoitoa käsittelevä jäsenilta tammikuussa on kerännyt
reippaasti ilmoittautumisia, mutta vapaitakin paikkoja vielä löytyy.
Metsäkeskuksen maaliskuisessa lauantaitapahtumassa aiheena on metsätalouden
kannattavuus ja kestävyys. Ohjelma valmistuu myöhemmin mutta päivä kannattaa laittaa
valmiiksi kalenteriin.

Ympäristövastuullinen
metsänhoito ke 23.1.
Metsäasiantuntija Panu Kunttu avaa WWF
Suomen julkaisemaa tutkimuskatsausta
"Tutkimustietoon perustuvia suosituksia
vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi".
Selvityksen keskiössä ovat luonnon
monimuotoisuus ja vesistöt. Tilaisuus
pidetään MPY:n auditoriossa, osoitteessa
Töölöntorinkatu 2.
Ilmoittaudu viimeistään ma 21.1.
mieluiten nettilomakkeella tai yhdistyksen
sihteerille puh 044 2048 049.
Lue lisää »
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Uuden metsänomistajan veroinfo verkkoseminaarina
Oletko uusi metsänomistaja ja kaipaat perustietoa metsätalouteen liittyvistä veroasioista?
Verohallinto järjestää verkkoseminaarin to 24.1. klo 16:00 - 17:00. Tilaisuuden voi katsoa
myös tallenteena Verohallinnon YouTube-kanavalta 25.1. lähtien. Tarkempia tietoja ja
ilmoittautuminen verohallinnon sivuilla, sinne pääsee alla olevasta Lue lisää -linkistä.
Lue lisää »

Metsätalouden kannattavuus ja kestävyys la 16.3. klo 9-15
Tapahtuman järjestää Metsäkeskus yhteistyökumppaneineen Helsingin yliopiston
päärakennuksessa. Päivän aikana voi kuunnella luentoja sekä tutustua toimijoiden
tuotteisiin ja palveluihin. Ohjelma valmistuu myöhemmin talvella. Tilaisuuteeen
ilmoittaudutaan Metsäkeskuksen sivuilla, ne löytyvät alla olevasta linkistä.
Ilmoittautuminen on mahdollista jo nyt.
Lue lisää »
Ilmoittautumiset >>
Ilmoittautua voi myös sähköpostilla: katarina.maris (at) metsakeskus.fi
Lisätietoja: Björn Stenmark, asiakkuuspäällikkö, puh 050 527 2309

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 yli 300, 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.
Copyright © PKMO ry

Se lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on
yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä:
sihteeri@pkmo.org.

Rekisteriseloste.

