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Metsänomistamisen valoisat näkymät jatkuvat

Viimeaikainen metsien hiilinielukeskustelu on hämmentänyt
metsänomistajia ja luonut turhaakin epävarmuutta metsien käytön
tulevaisuudesta. Totuushan on, että me metsänomistajat 
pidämme parhaiten huolen metsiemme hiilinielusta, kun hoidamme 
metsiämme hyvin ja ajallaan. Jo toteutetut ja päätetyt metsäteollisuuden 
investoinnit nostavat puun kysynnän ennätystasolle. Kuitupuun kysynnän 
kasvu ensi vuonna parantaa etenkin harvennuskohteiden puukauppaa. 

Toivottavasti olette ehtineet tarkistamaan taimikkonne syksyn aikana. 
Elokuun alussa omalla palstallani taimikossa oli hyvin vähän heinää, 
mutta kun pari viikkoa sitten menin sitä tarkistamaan, miehen mittainen 
heinikko oli vallannut parissa kuukaudessa koko taimikon. Jos en olisi viettänyt 
viikonloppua taimia heinikosta pelastaen, iso osa taimista olisi tukehtunut talven aikana.

Vuodenvaihteessa vaihtuu yhdistyksemme puheenjohtajan viestikapula. Omasta puolestani haluan 
kiittää teitä kaikkia kuluneista vuosista – on ollut ilo toimia näin aktiivisen yhdistyksen puheenjohtajana.

Lämpimät kiitokset ja mukavaa talven odotusta,

Eero

Ostaisinko metsätilan vai liittyisinkö yhteismetsään?

Joulukuun jäsenillassa tarkastellaan metsää sijoituksena. Yksi sijoitusvaihtoehto on osuus yhteismetsästä. 
Sitäkin voi kasvattaa erirakenteisena.

Aika: to 14.12.2017  klo 17:30 
Paikka: Maanpuolustusyhdistys, Töölöntorinkatu 2, Helsinki 

Metsätilamarkkinoiden tilannekatsaus
Kalle Eerikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Sijoitusmetsät Oy

Yhteismetsä Tuohi, joka hoitaa metsiään jatkuvalla kasvatuksella
Jussi Saarinen, hoitokunnan pj.

Ilmoittautuminen viimeistään ti 12.12. mieluiten nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai  
yhdistyksen sihteerille puh 044 2048 049.

Metsänhoitoa ilman avohakkuuta

Aika: to 18.1.2018  klo 18 
Paikka: Maanpuolustusyhdistys, Töölöntorinkatu 2, Helsinki 

Metsänomistaja voi nyt valita metsänhoitomenetelmien välillä. Avohakkuuta ei enää ole pakko toteuttaa. 
Metsänomistaja tarvitsee tietoa eri menetelmistä, jotta voi suunnitella ja päättää niiden käytöstä. Tieto on 
tarpeen myös, kun keskustellaan puunostajien ja metsäneuvojien kanssa. Miten menetelmät toimivat, 
mihin ne sopivat, millainen on kannattavuus, mistä saa tietoa ja opastusta käytännön tilanteissa? Luken 
erikoissunnittelija Sauli Valkonen esittelee tärkeimmät käytännön asiat uusimpaan tutkimustietoon ja 
kokemukseen perustuen. Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään metsänhoidon vaihtoehdoista!

Ilmoittautuminen viimeistään ti 16.1. mieluiten nettilomakkeella (http://www.pkmo.org/tapahtumat) tai  
yhdistyksen sihteerille puh 044 2048 049.
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Metsämessuilla tavataan! 

Tämän kirjeen mukana tulee jäsenetuna pääsylippu Metsämessuille, jotka pidetään 10.-12.11. 
Messukeskuksessa Pasilassa. Pääsylipun kertakäyttöinen QR-koodi luetaan sisäänkäynnin portilla. 
PKMO:n löydät osastolta 6d28 sekä metsälavalta lauantaina 11.11. klo 17:00 ja sunnuntaina 12.11. klo 
11:30. Messuilta saat vinkit niin metsänhoitoon kuin sahojen huoltoon, tietoa biotaloudesta, ideoita ulkoiluun
ja tarvikehankintoihin. Metsälavalta kuulet asiaa jokamiehenoikeuksista sijoituksiin.

Metsämessut ovat osa ELMA – Elämää, eläimiä ja ostoksia tapahtumakokonaisuutta, johon kuuluvat ELMA-
maaseutumessut, Metsämessut, Kädentaito-tapahtuma, OutletExpo ja Lemmikki (la-su). Kaikki tapahtumat 
yhdellä lipulla.

Metsäkirjallisuutta alennuksella

Yhteistyökumppanimme Metsäkustannus Oy tarjoaa 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.

Metsäasioiden näköalapaikalle

PKMO:n syyskokouksessa tiistaina 28.11.2017 hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2018, sekä valitaan PKMO:n 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. Ilmoittaudu hallituksen puheenjohtaja Eero Mikkolalle 
(eero.mikkola [at] pkmo.org tai Eero Mikkola, PL 62, 00101 Helsinki) joko etukäteen tai syyskokouksessa 
28.11.2017. 

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. 

Sertifiointityöpaja Rajamäellä

Aika:  22.11.2017  klo 9-17
Paikka: TTS Työtehoseura, Rajamäki

Suomessa on jo yli 10 vuoden ajan sovellettu puutuotteiden sertifiointia. 
Hamk järjestää yhdessä yrittäjien kanssa koulutuksen, jossa 
metsänomistajille sekä kone- ja metsäpalveluyrityksille kerrotaan mitä sertifiointi merkitsee metsänhoidossa 
ja yritystoiminnassa sekä kenen kannattaa sertifiointia harkita. Koulutuksessa käydään läpi eri järjestelmät, 
alkuperänseurantamenetelmät, kriteeristöt, hakumenettelyt ja sudenkuopat. 

Päivän kouluttaja on metsäpalveluyrittäjä, joka organisoi metsäpalveluyritysten CoC-ryhmää ja on ollut 
mukana luomassa FSC-järjestelmän kriteeristöä Suomeen. 

Koulutus on maksuton. Lounas maksullinen. Ilmoittautuminen 14.11. mennessä: http://bot.fi/23es

Lisätietoa: www.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja   
Minna Palos, puh. 040 567 7627 tai s-posti minna.palos@hamk.fi
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