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Metsänomistamisen monet arvot
Aloitin kuluvan vuoden alusta Pääkaupunkiseudun
Metsänomistajat PKMO ry:n hallituksen puheenjohtajana. Sain Eerolta
johdettavakseni aktiivisen yhdistyksen. Viime vuonna teemailtoja, retkiä ja
kursseja oli jäsenille tarjolla noin kerran kuussa. Päivitimme myös
yhdistyksen ilmettä. Tarkoitus on jatkaa pääosin samoilla linjoilla.
Hallituksessa asetimme muutamia painotuksia vuodelle 2018.
Yhtenä sisällöllisenä painotuksena ovat sukupolvenvaihdos ja
perheenjäsenten ja lähipiirin aktivointi metsänhoitoon ja metsätalouteen.
Lisäksi tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää ja pyrkiä tavoittamaan
suurempi joukko pääkaupunkiseudulla asuvista metsänomistajista.
Metsänomistamiseen voi liittyä myös muita arvoja kuin
taloudelliset arvot. Virkistyskäyttö, luonnonsuojelu tai vaikka
metsästysharrastus voivat olla osa metsänomistamista. Teemailtoihin
olemme yrittäneet nostaa laajasti eri näkökulmia metsänomistamiseen
ja -hoitamiseen liittyen. Puhujat ovat olleet erinomaisia ja keskustelu vilkasta. Suosiota sai erityisesti
Sauli Valkosen esitelmä jatkuvasta kasvatuksesta. Pääsemme jatkamaan tästä aiheesta maastossa
tutustumalla kevätretkellä Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsiin Lapinjärvellä.
Itse omistan metsää pääosin yhdessä isäni ja veljeni kanssa ja meidän metsissämme olemme
yrittäneet kartoittaa vaihtoehtoiset hoitomuodot. Meillä on ollut tavoitteena saada edistettyä
metsiemme kasvua. Olemme pohtineet vaihtoehtoja yhdessä ja keskustelleet asiantuntijoiden
kanssa. Se on antanut meille mielekästä yhteistä tekemistä ja meillä se on toiminut hyvin.
Hyvät jäsenet, toiveena on kuulla teistä ja saada uusi avauksia teemailtoihin ja yhdistyksen
toimintaan. Haluamme, että Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n on mukana ajassa.
Tervetuloa mukaan kevään tilaisuuksiin!
Hallituksen puolesta tervehtien Pekka Keloneva

Kiinnostaako metsien FSC-sertifiointi omissa metsissä? Ti 6.3.
Aika:
Paikka:

ti 6.3. klo 18
Maanpuolustusyhdistys, Töölöntorinkatu 2, Helsinki

Raimo Asikainen, CareliaForest Consulting Oy, kertoo sertifiointijärjestelmistä, niiden eroista sekä
mahdollisesti perustettavasta, yksityisille metsänomistajille tarkoitetusta FSC-ryhmästä. Ilmoittaudu
viimeistään ma 5.3. mieluiten nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille puh 044 2048 049.

Sähköinen lauantai 17.3. yliopiston tiloissa
Aika:
Paikka:

la 17.3.2018 klo 9 - 15
Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 33

Tilaisuuden järjestää Suomen metsäkeskus yhdessä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Myös
PKMO on mukana tapahtumassa. Metsänomistajalle tarkoitettuihin sähköisiin palveluihin tutustutaan
luennoilla ja toimijoiden osastoilla. Mahdollisuus myös henkilökohtaiseen opastukseen.
Ilmoittaudu viimeistään 9.3. osoitteessa www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai sähköpostilla
katarina.maris@metsakeskus.fi Lisätietoja Björn Stenmark, asiakkuuspäällikkö, puh 050 527 2309
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Vierailu Maa- ja metsätalousministeriöön ti 10.4.
Aika:
Paikka:

ti 10.4. klo 17.30-19
Valtiovarainministeriön kokouskeskus, Mariankatu 9

Kuulemme ajankohtaisista lakihankkeista ja EU:sta. Ilmoittautuminen viimeistään to 29.3. mieluiten
nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai yhdistyksen sihteerille puh. 044 2048 049.
Ministeriö tarvitsee osallistujalistan hyvissä ajoin etukäteen, ilmoittauduthan ajoissa!

Kevätretki Lapinjärven tutkimusmetsään pe 4.5 .
Nyt on tilaisuus tutustua eri-ikäiskasvatuksen myös maastossa. Kevätretki suuntautuu Luken
tutkimusmetsään Lapinjärvellä, oppaanamme vaihtoehtoisista metsänhoitomenetelmistä jäsenilloissamme luennoinut Luken erikoissuunnittelija Sauli Valkonen. Käymme myös aarnikohteessa.
Huomioithan että retkeen sisältyy pari kilometriä kävelyä metsäisessä maastossa.
Lähtö Kiasman edestä linja-autolla klo 11.00 ja paluu noin klo 18. Matkan hinta jäsenille 20€, muille
35€. Etusija jäsenillä. Mennessä omakustanteinen kahvitauko Liljendahlin Shellillä, sieltä jatketaan
metsäkohteisiin klo 13.
Ilmoittautuminen viimeistään ma 30.4. mieluiten nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat)
tai yhdistyksen sihteerille puh. 044 2048 049.
Retkimaksu maksetaan viimeistään ma 30.4. PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96, viite 2228.

Metsänomistajan talouskoulun toinen kierros käynnistyy
TTS Työtehoseuran ja Päijät-Hämeen mhy:n talouskoulu uusitaan, monimuoto-opiskelu kestää
kevättalvesta vuoden loppuun. Kahdeksasta koulutusmoduulista voi valita mieleisensä kokonaisuuden.
IImoittaudu koulutukseen 15.3.2018 mennessä verkko-osoitteessa https://tuohtametsasta.fi
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Arto Kettunen, puh. 0500 454 017, Arto.Kettunen@tts.fi

Studia Generalia -luentosarja metsän ihmeistä Porthaniassa
Aika:
Paikka:

22.2.–22.3.2018 torstaisin klo 17.00–19.00
Porthania, luentosali PI, Yliopistonkatu 3, 00100 Helsinki
(Huom. 8.3.2018 yliopiston päärakennus, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 4. krs)

Luentosarja on jo alkanut, mutta esitykset ovat katsottavissa verkossa myös jälkikäteen. Luennoilla
pohditaan muun muassa puun elämää, metsien kauneutta ja niiden merkitystä ilmastolle kuten myös
ihmisten terveydelle.
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/ajankohtaista/studia-generalia/kevat-2018-metsa

Sähköinen jäsenviesti hukassa? Kurkkaa roskapostikansioon
Olethan saanut PKMO:n sähköisen jäsenviestin, postitettu 15.2.2018? Viestin otsikkona oli Päivä
pitenee metsässä ja kaupungilla ja se sisälsi asiaa tulevista tapahtumista. Jos et ole viestiä nähnyt,
kurkkaa sähköpostiohjelmasi piilossa oleviin kansioihin: viesti on voinut livahtaa niihin. Olethan
ilmoittanut sähköpostiosoitteesi PKMO:n sihteerille? Ellet vielä ole, tee se viipymättä, niin pääset
mukaan jakeluun. Muistathan ilmoittaa myös muuttuneesta sähköpostiosoitteesta: sihteeri@pkmo.org

