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Kohti kevätaurinkoa

Viime vuonna toteutetun jäsenkyselyn mukaan yksi PKMO:n tärkeimmistä tehtävistä on omat ja 
kumppanien kanssa järjestetyt koulutustilaisuudet. Tältä osin kevätkautemme onkin alkanut 
vauhdikkaasti. Olemme kokoontuneet kuuntelemaan asiantuntijaesityksiä riistametsänhoidon 
perusteista, metsäteistä ja juurikäävästä, minkä jälkeen olemme voineet esittää kysymyksiä 
asiantuntijoille ja jakaa omia kokemuksia muiden metsänomistajien kanssa. Jos et ole päässyt 
paikan päälle, asiantuntijoiden esitykset löytyvät yhdistyksen www-sivulta 
http://www.pkmo.org/tapahtumien-aineistot/. Kiitos jäsenille aktiivisesta osallistumisesta.

Metsäsektorin positiivinen vire näyttää jatkuvan myös tänä vuonna, mikä tarkoittaa hyviä uutisia 
myös meille metsänomistajille. Voimme turvallisin mielin suunnitella metsänhoitotoimenpiteitä ja 
puukauppoja luottaen että puulla on kysyntää. 

Kun valmistelemme tulevan kesän toimenpiteitä omassa 
metsässämme, pidetään mielessä, että meillä on oikeus 
positiiviseen asiakaskokemukseen – varmistetaan että saamme 
riittävästi informaatiota ennen ja jälkeen toimenpiteen. Pelkkä 
suullinen sopimus ja lasku perään ei ole enää tämän päivän 
palvelua.

Itse odottelen kovasti hankiaiskelejä, jotta pääsisin ensimmäistä 
kertaa elämässäni raivaamaan kevätauringossa hangella kävellen. 

Positiivisia metsäkokemuksia ja aurinkoista kevättä toivottaen, 

Eero Mikkola
Puheenjohtaja

Raivaussahan käytön peruskurssi la 22.4.2017

Koneliike Olenius järjestää raivaussahan käytön peruskurssin liikkeen tiloissa (Isonpellontie 3, 
Helsinki) la 22.4. klo 10-14 (kurssi saattaa venyä pidemmäksi). Kurssilla on asiaa raivaussahan 
huollosta ja teroituksesta, ergonomisesta työskentelystä, varusteista ja työturvallisuudesta.

Kurssin hinta on 100€, PKMO:n jäsenet saavat siitä 25%:n alennuksen.

Kurssille mahtuu 10 henkilöä. Jos kiinnostuneita on enemmän, voidaan järjestää useampi kurssipäivä.

Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen: myynti@olenius.fi otsikolla ”Raivaussahan peruskurssi”. 
Viestissä tulee mainita nimi, osoite, puhelinnumero ja onko PKMO ry:n jäsen.

Kurssin aikana tarjoillaan voileipää ja kahvia. Koneliike Olenius 
järjestää käyttöä varten suojavarusteet ja raivaussahat.

Lisätietoja antaa:
Juho Halonen, Koneliike Olenius Oy
p. 0207931139
s-posti: juho.halonen@olenius.fi

http://www.pkmo.org/tapahtumien-aineistot/
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Toiveuusinta: Metsänomistajien vertaiskurssi 

Viime keväänä ensimmäistä kertaa pidetty, aloitteleville ja tuleville metsänomistajille suunnattu 
vertaiskurssi uusitaan. PKMO:n järjestämällä kolmiosaisella kurssilla käydään läpi 
metsänkasvatuksen perusteet. Kurssin luennoitsijoina toimivat PKMO:n jäsenet:

1. Metsänkierto "Näe metsä puilta"
ke 19.4.2017  klo 17:30 - 20:00

2. Rahaa metsästä ja investoinnit "Metsätalouden tavoitteena on tuottaa rahaa"
ke 3.5.2017 klo klo 17:30 - 20:00

3. Omatoiminen metsätalous "Aikaa on rajallisesti. Tee tuottavimmat työt itse ja 
ulkoista loput"
ke 10.5.2017  klo 17:30 - 20:00

Kurssi on maksuton. Tälle kurssille ovat PKMO:n jäsenten lisäksi tervetulleita myös muut aiheesta 
kiinnostuneet. Sukupolvenvaihdosta suunnittelevat: vihjaiskaa tilaisuuksista seuraavalle polvelle. 

Tilaisuudet pidetään Maanpuolustusyhdistyksen tiloissa osoitteessa Töölöntorinkatu 2, Helsinki.

Ilmoittaudu mieluiten nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai yhdistyksen 
sihteerille puh. 044 2048 049. Illat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia joille ilmoittaudutaan erikseen. 

Kestävä metsätalous & luonnon monimuotoisuus  

Aika: ke 26.4.2017  klo 18 
Paikka: Maanpuolustusyhdistys, Töölöntorinkatu 2, Helsinki 

Ninni Mikkonen, SYKE: Kestävää metsätaloutta luonnon monimuotoisuutta tuhoamatta

Suunnittelija Ninni Mikkonen työskentelee METSO-ohjelman parissa Suomen 
Ympäristökeskuksessa. Hän kertoo metsänomistajan vaikutusmahdollisuuksista biotalouden, 
ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin vähenemisen pyörteissä. 

Ilmoittautuminen viimeistään ma 24.4. mieluiten nettilomakkeella 
(http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai  yhdistyksen sihteerille puh 044 2048 049.

Metku: metsäkulttuuripäivät Punkaharjulla 16.-18.6.2017

Lomailetko kesäkuussa sinisen Saimaan rannoilla? Metku on 
Luston (Suomen Metsämuseo) joka toinen vuosi järjestämä 
metsäkulttuuriviikonloppu.   
Metsäkulttuuripäivät avoinna pe–su klo 10–16. 

Tapahtumakentälle vapaa pääsy. 
Luston näyttelyt avoinna klo 10–19. 
Näyttelyihin ja elokuvaesityksiin erilliset pääsyliput.

Viikonlopun ohjelma päivittyy kevään aikana:
http://www.lusto.fi/tapahtuma/metku-metsakulttuuripaivat/

http://www.pkmo.org/tapahtumat
http://www.pkmo.org/tapahtumat/

