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Biotalousiltaan

Biotalous käyttää uusiutuvia raaka-aineita ja pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista 

luonnonvaroista. Biotalouteen kuuluu olennaisena osana myös se, että luonnonvaroja ei 

tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Tärkeimpiä uusiutuvia 

luonnonvaroja Suomessa on puu. Maaliskuun jäsenillassa kuulemme mitä kaikkea puusta 

voi saada aikaan.

Metsäkeskuksen maaliskuinen lauantaitapahtuma lähestyy, siinä aiheina ovat 

metsätalouden kannattavuus ja kestävyys.  

Uutiskirjeen lopussa on vielä kertaalleen muistutus Metsäliiton vaaleissa ehdokkaana 

oleville jäsenille. 

Mitä uutta puusta metsän-

omistajalle  ti 5.3. klo 18

Jo nyt puusta valmistetaan monenlaista ja 

kohta paljon lisää. VTT:n tutkimus-

professori Ali Harlin kertoo, mitä puusta 

voidaan valmistaa nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilaisuus pidetään Maanpuolustus-

yhdistyksen auditoriossa, osoitteessa 

Töölöntorinkatu 2.  

Ilmoittauduthan viimeistään 4.3.

mieluiten nettilomakkeella tai yhdistyksen 

sihteerille puh 044 2048 049.

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 yli 300, ja 

mukaan mahtuu! 

Lue lisää »

Metsätalouden kannattavuus ja kestävyys la 16.3. klo 9-15

Tapahtuman järjestää Metsäkeskus yhteistyökumppaneineen Helsingin yliopiston 

päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 00170 Helsinki.  Päivän aikana voi kuunnella 

luentoja sekä tutustua metsä- ja luontoalan toimijoiden tuotteisiin ja palveluihin.  

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan Metsäkeskuksen sivuilla, ne löytyvät alla olevasta 

ilmoittautumislinkistä. Ilmoittauduthan viimeistään 1.3.

Lue lisää »

Tilaisuuden ohjelma >>

Ilmoittautumiset >>

Ilmoittautua voi myös sähköpostilla: katarina.maris (at) metsakeskus.fi

Lisätietoja:  Björn Stenmark, asiakkuuspäällikkö, puh 050 527 2309

Metsäliitossa 2019 on vaalivuosi - oletko vaaleissa ehdolla?

Jos olet, lähetä nimesi, vaalipiirisi ja metsänomistajayhdistyksesi nimi (= PKMO) 

kattojärjestömme Etämetsänomistajien Liiton sihteerille. Liitto koostaa listaa vaaleissa 

ehdolla olevista jäsenistä ja auttaa sinua näkyvyyden saamisessa. Lähetä tietosi 

osoitteseen sihteeri@etamol.fi

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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