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Päivä pitenee
Kevätaurinko alkaa kurkistella taivaalta, ihmiset heräävät
kevääseen ja luonto kutsuu ulkoilemaan.
Huhtikuussa joutuu valitsemaan osallistuuko
sukupolvenvaihdoswebinaariin vai perehtyykö
metsänvuokraukseen - tapahtumat ovat osuneet samalle
päivälle. Kevätretkemme suuntautuu Kotkan ympäristöön.
Metsälehden voi tilata jäsenhintaan, Heurekassa voi tutustua
puun ihmeelliseen maailmaan ja kirjoituskeruu suomalaisista
metsäsuhteista on käynnistynyt.

Ryhmäwebinaari sukupolvenvaihdoksesta ti 21.4.
Aika:
Paikka:

ti 21.4. klo 17.30 – 20.30
OP Vallila, Teollisuuskatu 1, 00510 Helsinki

OP ja Metsä Group järjestävät ryhmäwebinaarin, johon metsänomistajayhdistysten jäsenet voivat osallistua.
Teemana on metsätilan sukupolvenvaihdos. Webinaari pidetään Vallilan Osuuspankissa.
Alustava ohjelma
17.30
17.45
18.00
19.00
19.30

Kahvit
Tapahtuman avaus
Metsätilan sukupolvenvaihdos, Pirjo Havia MetsäPremium Oy (webinaarina)
Metsä Groupin palvelut sukupolvenvaihdokseen, Matti Sipilä Metsä Group (webinaarina)
Sukupolvenvaihdoksen rahoittaminen

Ilmoittautumislinkki tulee nettisivuille lähempänä tapahtumaa. Voit ilmoittautua myös PKMO:n sihteerille
puh. 044 2048 049. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy su 12.4.

Oman metsänsä voi vuokrata ti 21.4.
Aika:
Paikka:

ti 21.4. klo 18
Maanpuolustusyhdistyksen auditorio, Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki

Tornatorin maankäyttöasiantuntija Aleksi Vanninen esittelee metsänvuokrausta kokonaisvaltaisen
metsäomaisuuden hoitamisen vaihtoehtona ja kertoo miksi Tornator on lähtenyt metsänvuokrauspalvelua
rakentamaan. Ilmoittautumiset viimeistään 16.4. mieluiten nettilomakkeella
(http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai yhdistyksen sihteerille puh 044 2048 049.

Kevätretki Kotkaan la 16.5.
Aika:
Lähtöpaikka:

la 16.5. klo 8, kokopäiväretki
Linja-autolla Kiasman edestä
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Lähtö yhteiskuljetuksella Kiasman edestä klo 8, Langinkosken keisarillinen kalastusmaja & kahvit,
Sapokan puisto, lounas, Merikeskus Vellamo, Sunilan sellutehtaan ympäristö (tehdasalue on Alvar Aallon
suunnittelema). Paikallinen opas. Sapokan puistoon tutustutaan kävellen. Ellei halua kävellä tätä noin 1 km
lenkkiä, sen sijaan voi istuskella alueen kahvilassa. Jos mieluummin kahvittelet kävelyn sijaan,
mainitsethan tästä ilmoittautumisen yhteydessä. Arvioitu paluuaika Helsinkiin noin klo 19-20.
Matkan hinta jäsenille 80 €, muille 100 €. Etusija jäsenillä. Ilmoittautuminen viimeistään 7.5. mieluiten
nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai yhdistyksen sihteerille puh. 044 2048 049.
Retkimaksu maksetaan viimeistään 7.5. PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96, viite 2228.

Metsälehti jäsenhintaan PKMO:n jäsenille
Vuoden 2020 jäsenetuhintainen Metsälehden 12 kk tilausmaksu on 90,00 € (norm. 155,00 €). Tilaus
sisältää aina kunkin tilauskauden aikana ilmestyvän Metsävero-oppaan (arvo 29,00 €). Metsälehden tilaus
on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.
Tilaa jäsenhintainen Metsälehti viimeistään 30.4.2020. Näin tilauksesi alkaa Metsälehden 22.5.2020
ilmestyvästä numerosta. Seuraava mahdollisuus tilata Metsälehti jäsenetuhintaan on keväällä 2021.
Toimi näin:
Maksa Metsälehden jäsenetuhintainen tilauksesi ETAMOL:in tilille: FI68 5711 1320 1409 54.
TÄRKEÄÄ! Laita maksun viestikenttään nimi ja postiosoite lehden toimittamista varten.
Maksettuasi tilauksen, alkaa tilausjaksosi 22.5.2020 ja tilaus on voimassa 12 kk.
Jos Metsälehden vanha tilauksesi on vielä voimassa tai muuta kysyttävää, voit olla yhteydessä
Metsälehden asiakaspalveluun puhelimitse 09 315 498 40 (klo 9-15) tai sähköpostitse
asiakaspalvelu@metsalehti.fi

SuperPUU-näyttely Heurekassa avautuu 10.4.
Pitkäperjantaina avautuva SuperPUU-näyttely esittelee puun monet hienot ominaisuudet ja
käyttömahdollisuudet. SuperPUU esittelee puun monipuolisena materiaalina, jota perinteisen sahauksen
lisäksi työstetään nykyään tietokoneohjatusti ja automatisoidusti. Arkkitehti voi suunnitella vaikka puisen
pilvenpiirtäjän. Näyttely kertoo metsien ja pitkäikäisten puutuotteiden merkityksestä ilmastonmuutoksen
hillinnässä.

Muistitietokeruu suomalaisten metsäsuhteesta 15.1.–15.10.2020
Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke järjestää yhdessä Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Suomen Metsämuseo Luston kanssa kirjoituskeruun suomalaisista
metsäsuhteista ja kutsuu mukaan taltioimaan suomalaisten metsäsuhteiden kirjoa.
Metsä on osa suomalaisten elämää. Se herättää tunteita ja ajatuksia, monet kokemukset ja muistot liittyvät
metsään. Kerro omasta, perheesi ja yhteisösi metsäsuhteesta. Myös valokuvia vastaanotetaan tietoineen
(aihe, aika ja kuvaaja). Lisätietoja sekä keruusta että hankkeesta: www.finlit.fi/metsa sekä SKS:n arkisto,
puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Sähköinen jäsenviesti hukassa? Tarkista piilokansiot
Olethan ilmoittanut sähköpostiosoitteesi PKMO:n sihteerille? Ellet vielä ole, tee se viipymättä, niin pääset
mukaan jakeluun. Muistathan ilmoittaa myös muuttuneesta sähköpostiosoitteesta: sihteeri@pkmo.org
Jos sähköpostiosoitteen ilmoittamisesta huolimatta et ole viestejä nähnyt, kurkkaa sähköpostiohjelmasi
roskaposti- tms. piilokansioihin: viesti on voinut livahtaa niihin.

