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Myötätuulessa kohti vuotta 2017

Viime aikoina me metsänomistajat olemme voineet seurata pääasiassa hyvillä mielin metsäalan 
uutisia – esim. uusien investointien ja hyvien vientinäkymien myötä puun tarve on kasvussa, 
mikä lisää etenkin kuitupuun kysyntää ja taimikon varhaishoidon tukea on voinut taas hakea 
10.10. alkaen.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että vauhdin kiihtyessä myös riskit kasvavat. Meidän 
metsänomistajien kannattaa olla tarkkana ostaessamme palveluja ulkopuoliselta, että me 
saamme sitä, mitä olemme tilanneetkin - oli kyseessä sitten esim. maanmuokkaus, taimien 
hankinta, niiden istuttaminen tai puukauppa.

Myös metsien tuhoriskit ovat lisääntyneet ja esim. kuivahkojen ja kuivien kankaiden männiköt 
tulisi jättää kokonaan kesähakkuiden ulkopuolelle tyvitervastaudin aiheuttaman riskin vuoksi.

Yhdistyksen hallituksessa olemme käyneet läpi kesän jäsenkyselyn 
tuloksia, joiden perusteella olemme suunnitelleet yhdistyksemme 
tulevaa toimintaa. Kovasti yritämme aloitella metsänomistajien 
kummi- eli mentoritoimintaa ensi vuoden puolella.

Tervetuloa syyskokoukseen ja mukavaa talven odotusta,
Eero Mikkola
Puheenjohtaja

Metsäpalvelujen ulkoistaminen  

Aika: to 8.12.2016  klo 18 
Paikka: Maanpuolustusyhdistys, Töölöntorinkatu 2, Helsinki 

Ellei itse ehdi, halua, osaa tai jaksa tehdä käytännön metsätöitä, ne voi teettää toisilla: joko 
yksittäisinä toimeksiantoina tai avaimet käteen -sopimuksella. Tärkeää kuitenkin on että joku ne 
hoitaa, ajallaan. Kuulemme ulkoistamisvaihtoehdoista. 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 5.12 mieluiten nettilomakkeella 
(http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai  yhdistyksen sihteerille puh 044 2048 049.

Metsäkirjallisuutta alennuksella

Yhteistyökumppanimme Metsäkustannus Oy on luvannut yhdistyksemme jäsenille kirjoistaan 20 
prosentin alennuksen joka koskee niin verkkokauppaa, puhelintilauksia kuin mahdollisia muitakin 
myyntitilaisuuksia. Ostaessasi mainitse yhdistyksemme kampanjakoodi PKMO_2013.

Vieraile siis Metsäkustannuksen verkkokaupassa:  http://www.metsakirjakauppa.fi.
Katso samalla muitakin Metsälehden verkkopalvelun ominaisuuksia, vaikkapa uutisia, keskusteluja 
tai myytäviä metsätiloja:  http://www.metsalehti.fi.

Tämän kirjeen mukana tulee jäsenetuna pääsylippu Metsämessuille 

Messut pidetään 11.-13.11. Messukeskuksessa Pasilassa. Tule käymään myös PKMO:n osastolla: 
6d79.

http://www.pkmo.org/tapahtumat
http://www.metsalehti.fi/
http://www.metsakirjakauppa.fi/
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Metsäasioiden näköalapaikalle

PKMO:n syyskokouksessa keskiviikkona 30.11.2016 valitaan yhdistyksen hallitukseen kaksi 
varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallitukseen valittavien on 
oltava yhdistyksen jäseniä.

Asetu ehdolle hallituksen jäseneksi! Voit päästä metsäasioiden näköalapaikalle ja työskentelemään
pääkaupunkiseudun metsänomistajien hyväksi. Ilmottaudu hallituksen puheenjohtaja Eero 
Mikkolalle (eero.mikkola [at] pkmo.org tai Eero Mikkola, PL 62, 00101 Helsinki) joko etukäteen tai
syyskokoksessa 30.11.2016. 

Hallitusehdokkaat esitellään syyskokouksessa ja etukäteen ilmoittautuneet lisäksi yhdistyksen 
verkkosivuilla. Mieti ehdokasesittelyä varten esimerkiksi mitä metsäalan taitoja, kokemuksia tai 
yhteistyötahoja sinulla on, millaisiin tavoitteisiin pyrkisit hallituksen jäsenenä, ja mikä olisi pitkän 
tähtäimen visiosi yhdistyksestämme.

Ehdokkuutesi ja yhteydenottosi ovat tervetulleita, ryhdy siis toimeen. 

Sertifiointikoulutuspäivä Salossa 

Aika:  8.12.2016  klo 9 – 16
Paikka: Astrum-Keskus/Hotel Salora, Salo

Hamk yhdessä yrittäjien kanssa järjestää koulutuksen, jossa kone- ja metsäpalveluyrityksille sekä 
maanomistajille kerrotaan mitä sertifiointi merkitsee yritystoiminnassa ja metsänhoidossa sekä 
kenen kannattaa sertifiointia harkita. Käymme koulutuksessa läpi seikkaperäisesti eri järjestelmät ja 
alkuperänseurantamenetelmän. Sertifiointien käyttö on vapaaehtoista, mutta loppuasiakkaiden 
vaatimukset luovat painetta myös tuotantoketjun alkupäähän. 

Koulutuksessa kerrotaan yrittäjän ja metsänomistajan näkökulmasta mitä sertifiointi merkitsee sinun
toimintasi kannalta. Käymme läpi keskeisen kriteeristön, hakumenettelyt ja sudenkuopat. Voit 
koulutuspäivän jälkeen päättää tason, miten oma yrityksesi reagoi kasvaviin vaatimuksiin tai 
vaihtoehtoisesti tunnet perusteet, miksi sertifioinnista voi vielä pitäytyä.

Päivän kouluttaja on itsekin metsäpalveluyrittäjä, joka organisoi metsäpalveluyritysten CoC-ryhmää 
ja on ollut mukana luomassa FSC-järjestelmän kriteeristöä Suomeen aikanaan.
Sertifiointikoulutuksessa tapaat metsäpalvelu- ja koneyrittäjiä. Päivä on osa yrittäjien sertifiointi- ja 
liiketoiminnan kehittämistyöpajaa.

Koulutus on maksuton. Lounas 10€. Ilmoittautuminen 29.11. mennessä:  http://bot.fi/1ojs
Lisätietoa: www.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja

Kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille!

PKMO:n jäsenkysely toteutettiin kevät-kesällä. Saimme yhteensä 339 vastausta, mistä suuret 
kiitokset kaikille kysymyksiin vastanneille! Saimme runsaasti kehittämisideoita ja muuta palautetta. 
Vastausten analysoiminen on vielä kesken, mutta tiedotamme tuloksista kun ne ovat käytettävissä.

http://www.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja
http://bot.fi/1ojs

