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Ainutkertaisia tapahtumia PKMO ry:n jäsenille!

Kuva: Tuleva Itä-Uudenmaan retkikohde, harsintahakattu metsä ja metsätuhot

Yhdistyksemme jäseniä hemmotellaan nyt vain teitä varten räätälöidyillä monipuolisilla retkillä
ja koulutuksilla, josta jokainen löytää varmasti itselleen jotain.
Tarjolla on nyt tulevana perjantaina koulutusta raivaussahankäytöstä, jossa samalla pääsee
tutustumaan metsäkonesimulaattoriin. Tänne koulutukseen kannattaa ehdottomasti lähteä
mukaan, vaikka raivaussahan käyttö olisikin jo tuttua. Aina nimittäin voi oppia uusia vinkkejä,
lisätä tietoutta turvallisuudesta ja mikä tärkeintä verkostoitua muiden metsänomistajien kanssa.
Kesäkuussa jäsenille on tarjolla iltaretki 9.6 Itä-Uudellemaalle. Retkellä pääset näkemään omin
silmin harsinnan tai pitkään jatkuneen jatkuvan kasvatuksen vaikutuksista puuston kasvuun ja
terveyteen. Lisäksi kuulet kuusettumisen riskeistä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kuusen
kasvatukseen, mikä on erittäin tärkeä jokaisen metsänomistajan tiedostaa omassa
metsänkasvatuksessaan. Retkellä verkostoidut muiden metsänomistajäseniemme kanssa,
saat arvokasta tietoa metsien hoitoon liittyen ja pääset virkistäytymään yhdessä mukavassa
porukassa.
Vielä kerkeät ilmoittautua näihin mainittuihin Pääkaupunkiseudun PKMO ry:n tapahtumiin
mukaan. Alla kustakin tapahtumasta tarkemmat tiedot.

Raivaussahankäyttö- ja metsäkone simulaattorikoulutus
Tervetuloa mukaan jäsenille räätälöityyn Raivaussahankäyttö- ja
metsäkone simulaattorikoulutukseen perjantaina 20.5.2022 klo
9.00–15.00. Koulutuksessa pääset muuan muassa oppimaan
raivaussahan huollosta ja käyttökunnossapidosta, valjaiden
säätämisestä, sahauksen perusteita sekä pääset tutustumaan
metsäkonesimulaattoreihin ja niiden käyttöön. Koulutuksen
yhteydessä kuullaan myös hieman taimikonhoidosta ja
koneellisesta puunkorjuusta. Koulutus järjestetään yhteistyössä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa heidän
Saaren kartano toimipisteessä, osoite: Paroninkuja 20, Mäntsälä.
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen PKMO:n hallituksen jäsenelle ja retken järjestäjälle Ahti Hurmalaiselle joko
sähköpostilla tai puhelimitse. s-posti: ahti.hurmalainen@pp.inet.fi, puh: 0400617843
Löydät koulutuksen tiedot myös kotisivujemme tapahtumista >>

Jäsenille räätälöity iltametsäretki teemalla metsien harsinta ja terveys
Metsäretki järjestetään iltaretkenä
keskiviikkona 9.6. klo 15–21 ja
suuntautuu Itä-Uudenmaalle.
Käymme Pukkilan ja Askolan alueella
tutustumassa alueen metsätalouteen ja
metsien hoidon historiaan. Näemme
alueen pitkäaikaisten
harsintahakkuiden kielteisiä vaikutuksia
metsien kasvuun ja puuston terveyteen.
Käymme läpi keinoja, joilla metsien
tilaa voidaan parantaa. Erityisesti
kuusen kasvatuksen riskit ja niiden
vähentäminen on esillä. Aloitamme
tutustumalla Naarkosken sahaustoiminnan historiaan. Sen jälkeen käymme metsäkohteilla.
Matkan lopuksi juomme iltakahvit ravintola Terehtöörissä Vakkolan kylässä Porvoonjoen
varrella.
Yhteistyökumppanina matkan järjestelyissä on Osuuspankki ja isäntänä retkellä on OP ryhmän
metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi. Retken omakustannushinta on 27 euroa.
Lisätietoja metsäretkestä >>
Ilmoittautuminen 27.5. mennessä >>

PKMO mukana Riihimäen erämessuilla 9–12.6.
Tervetuloa tervehtimään hallituksemme jäseniä Erämessuille! Olemme siellä edustamassa
yhdistystämme yhdessä Etämetsänomistajien liiton ja Riihimäki-Hyvinkää Metsätilaomistajien
kanssa. Kansainväliset Erämessut on alansa johtava messutapahtuma Suomessa ja ne
järjestetään 24. kerran. Nähdään Riihimäellä.
Lisätietoja messuista >>

Retki tutustumaan KÄÄPÄ Forestin toimintaan Karjalohjalle siirtyy syyskaudelle
Päiväretki Karjalohjalle 18.6, jossa tutustutustaan Kääpä Forestin pakuriviljelyyn ja
tuotantolaitokseen joudumme siirtämään kesän yli elo-syyskuulle. Retki tarjoaa jäsenille taas
tietoa metsänomistajalle pakurin viljelystä ja kuinka siellä voi kasvattaa oman metsän
tuottavuutta ja lisätä samalla luonnon monimuotoisuutta. Ohjelmaan lisätään tutustuminen
Fiskarsin kulttuurimaisemiin, sen arvokkaisiin tammimetsiin ja mielenkiintoisiin
puulajiesiintymisiin.
Lisätietoja KÄÄPÄ Forestin toiminnasta >>

