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FSC maastossa ja muita tapahtumia        

FSC-maastokäynti lähestyy. Silloin selviää miltä FSC-sertifioitu metsä näyttää ja mitä FSC
tarkoittaa käytännön metsätaloudessa.
Metsien jatkuvan kasvatuksen seminaarin ajankohta kannattaa merkitä kalenteriin, vaikka
ilmoittautuminen avautuukin vasta myöhemmin.
Luonnonsuojelualue Siuntion Yövilässä toivottaa tervetulleeksi tutustumistapahtumaan. 
Leo Hjelmin opinnäytetyöhön liittyvään kyselytutkimukseen luonnontuotteista &
pakurikäävästä ennättää vielä vastaamaan, jos siihen ei vielä ole ennättänyt osallistua.
Perinteiset etämetsänomistajien metsätaitokisat pidetään Evolla toukokuussa.
Haluaisitko päästä kertomaan vakuutusyhtiölle tarpeistasi metsänomistajana? Siihen on
nyt tilaisuus, haastateltavia haetaan.  
Jos on oikein nopea, ennättää Tulevaisuuden metsäyrittäjät -seminaariin Hämeenlinnassa,
ilmoittautuminen  päättyy maanantaina.

FSC maastossa pe 10.5. klo 13

Miltä näyttää FSC-sertifioitu metsä?
Tutustumme sertifiointiin käytännössä ja
tunnistamme kohteita maastossa. Paluu
Helsinkiin noin klo 19:30. Huomioi
maastoon ja keliin sopiva
ulkoiluvarustus! Ilmoittautumiset
viimeistään 26.4. mieluiten
nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille
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Metsien jatkuvan kasvatuksen
seminaari 9.5.2019 klo 9–16

WWF, Stora Enso ja Metsän jatkuvan
kasvatuksen yhdistys järjestävät
Finlandia-talolla metsän jatkuvaa
kasvatusta eli jatkuvapeitteistä
metsänhoitoa käsittelevän seminaarin.
Jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman
avohakkuita. Seminaarissa kuullaan
sekä tutkijoiden esitelmiä että metsäalan
toimijoiden kokemuksia. 
Ilmoittautumislinkki ilmestyy lähempänä
tapahtumaa.    Lue lisää >>

 
Pakurikäävän viljelyllä tuloja
perinteisen puunmyynnin
rinnalle.
Vastaa  kyselyyn ja voita
arvosienituotteita!

Oletko kiinnostunut parantamaan
metsätaloutesi kannattavuutta
luonnontuotteiden tuotannolla vai pidätkö
puuntuotantoa ainoana järkevänä metsien
käyttötapana? Metsissä kasvaa puun
lisäksi muitakin arvokkaita
luonnontuotteita kuten marjoja, sieniä,
mahlaa sekä kuusenkerkkiä. Yksi
maailmanlaajuisesti suuren kysynnän
omaava luonnontuote on pakurikääpä.

puh 044 2048 049. Hinta jäsenille 20 €,
muille 35 €. Etusija jäsenillä.
Maksu viimeistään 26.4. PKMO:n tilille
FI27 1555 3000 1020 96, viite 2228.
Lue lisää >>

Luonnonsuojelualue
Siuntion Yövilässä
to 9.5. klo 17-19
Taikametsä-niminen kohde on
pääosin runsaslahopuustoista
kuusivaltaista metsää, jonka läpi
kulkee luonnontilaisen kaltainen
puro. Puron läheisyydessä kasvaa
metsälehmuksia ja haapoja ja
alueen lajistoon kuuluu mm. liito-
orava. Tapahtuma on uusinta
marraskuulta.     Lue lisää >>

Ilmoittautumiset viimeistään 30.4.
Ahti Hurmalaiselle, sähköposti
ahti.hurmalainen (at) pp.inet.fi tai
puh. 0400 617 843.
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Pakurikäävän viljely on suomalainen innovaatio, joka tarjoaa metsänomistajalle
mahdollisuuden lisätuottoihin perinteisen puunmyynnin ohella. Metsänomistajana voit
vaikuttaa luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuuteen sekä kehittää metsäsi tarjoamia
ansaintamahdollisuuksia.

Osallistu luonnontuotealaa ja pakurikäävän kasvatusta koskevaan kyselyyn ja ole mukana
vaikuttamassa luonnontuotealan kehitykseen sekä tulevaisuuden metsien käyttöön.
Samalla voit voittaa arvosienituotepalkintoja!

Pakurikyselyyn >>

Etämetsänomistajien SM-metsätaitokisat la 18.5.

Etämetsänomistajien Liiton SM-metsätaitotapahtuma pidetään la 18.5. klo 10:30 alkaen
Evon retkeilyalueen maisemissa Hämeenlinnassa. Lähde mukaan PKMO:n joukkueeseen,
leppoisassa hengessä on tilaisuus hioa metsänomistajalle hyödyllisiä tietoja ja taitoja.
Ilmoittaudu viimeistään 6.5. yhdistyksen sihteerille  sihteeri (at) pkmo.org  tai
puhelimitse numeroon 044 2048 049.

Vakuutusyhtiön haastateltavaksi

LähiTapiola hakee noin kymmentä kaupunkilaismetsänomistajaa haastatteluihin,
tavoitteena on ymmärtää metsänomistajien tavoitteita ja tarpeita. Jos haluat kertoa
toiveistasi, ilmoittaudu mukaan. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro seuravat tiedot

1. Ikä 
2. Mielestäsi kolme tärkeintä tavoitetta metsänomistukselle

• puuntuotanto ja puunmyyntitulot
• taloudellinen turvallisuus
• virkistys ja vapaa-aika
• metsäluonto ja -maisema
• metsän tunnearvo
• metsäomaisuus rahan sijoituskohteena
• En osaa sanoa

Ilmoittautumiset kehityspäällikkö Marika Makkoselle LähiTapiola Palvelut Oy joko
sähköpostitse  marika.makkonen@lahitapiola.fi
tai puhelimitse   +358 41 469 5998

Tulevaisuuden metsäyrittäjät -seminaari 24.4. klo 8:30-16
Hämeenlinnassa

Seminaarissa kuullaan ja keskustellaan metsäalan tulevaisuusnäkymistä, uusista tuotteista
ja yrittäjyydestä. Tilaisuus päättää Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen. Kohderyhmä: 
Metsäpalvelu- ja koneyrittäjät sekä metsänomistajat ja muut sidosryhmät
Hinta Meto-yrittäjien / Koneyrittäjien Liiton jäsenet (ALV 0% ) 50 €, muut 80 € (ALV 0%),
sisältää lounaan.   Lue lisää >>

Ilmoittautuminen >>  15.4. mennessä

Lisätietoja Minna Palos  040 567 7627, Projektiasiantuntija, HAMK Oy

Tämä on Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n jäsenviesti. Se lähetetään
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kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja
yhdistyksen sihteeriltä:  sihteeri (at) pkmo.org

Twitter Facebook Verkkosivusto

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry, PL 62, 00101 Helsinki 
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