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                                                                    16.1.2020

Hyvät PKMO:n jäsenet!

Lämpimät kiitokset kaikille mielenkiinnosta metsäasioita kohtaan, aktiivisesta
osallistumisesta tapahtumiin ja retkille.
Uusi vuosikymmen monine haasteineen herättää keskustelua kuinka toimimme
tulevaisuudessa: ilmaston muutos, ympäristövastuut, metsän hiilinielut...
Visiomme on kehittää toimintaa jäsentemme tarpeiden mukaisesti, kuin myöskin ylläpitää
vuoropuhelua. Valmistelemme parhaillaan kevään ohjelmaa, tiedotamme sivuillamme.

Tervetuloa mukaan vuoden 2020 tapahtumiin!
Yhteistoimintaterveisin,
Aino Törmälä 
hall.pj.

Kaavoituksen vaikutukset
metsätalouteen
ti 21.1. klo 17:30

Suomen metsäkeskuksen
projektipäällikkö Mika Salmi kertoo
kaavojen vaikutuksista metsätalouteen. 
Tilaisuus pidetään
Maanpuolustusyhdistyksen
auditoriossa, osoitteessa
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki.
Ilmoittaudu viimeistään 17.1. mieluiten
nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille
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puh. 044 2048 049.  Lue lisää >>

Opastettu kierros
keskuskirjasto Oodissa
ke 26.2. klo 18

Oodin muotokielessä yhdistyvät perinteet
ja modernismi. Tutustumme oppaan
johdolla tähän Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlavuoden merkkihankkeeseen.
Opastus kestää noin tunnin.
Ilmoittaudu viimeistään 18.2. mieluiten
nettilomakkeella tai yhdistyksen sihteerille
puh. 044 2048 049.  Lue lisää >>

Metsänomistajan päivä la 14.3.2020 klo 9-15

Metsäkeskus yhdessä muiden metsäalan toimijoiden kanssa järjestää metsänomistajille
suunnatun metsäalan ajankohtaispäivän. Päivän aikana järjestetään puheenvuoroja
ajankohtaisista teemoista ja metsäalan toimijat esittelevät palveluitaan metsänomistajille
sekä metsäasioista kiinnostuneille.

Tapahtuman teemat
• Metsätalous ja ilmasto
• Uudet puupohjaiset tuotteet
• Metsien monikäyttö

Tilaisuus pidetään Helsingin yliopiston Porthaniassa, osoitteessa Yliopistonkatu 3,
00100 Helsinki. Ilmoittautumiset Metsäkeskuksen sivuilla      Ilmoittautumiset >>     tai
katarina.maris@metsakeskus.fi, puh 050 527 2390

Metsänomistajan talouskoulu

Talouskoulu jatkaa maaliskuussa Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa.
Koulutuspaikkakunnat valikoituvat sen mukaan, mihin saadaan koottua minimissään 10
henkilön ryhmä. Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus sisältää kahdeksan
koulutusmoduulia, joista voi valita mieleisensä kokonaisuuden.

Tammikuun jäsenillan alussa ti 21.1. klo 17:30 on Työtehoseuran lyhyt esittely tulossa
olevasta Talouskoulun  ohjelmasta.

Nyt kootaan listaa kiinnostuneista, ilmoittautumiset Mhy:n verkkosivujen kautta 31.1.2020
mennessä: Ilmoittautumiset >>

Lue lisää >>

Lue lisää2 >>
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Näytelmä, joka menee
metsään 13.,14. ja 15.2.

Espoon Kaupunginteatteri esittää
komediaa Alkutuotanto Louhisalissa
Tapiolassa.
Kaupungissa asuva päähenkilö perii
metsää ja koettaa keksiä mitä sillä tekisi.
Kappale pohtii mm. kaupunkilaisen
luontosuhdetta. Komediassa on
vauhdikasta näyttelijätyötä: esityksen
lähes 30 eläin- ja ihmisroolia esitetään
kahden näyttelijän voimin.

Tarkempia tietoja teatterin verkkosivuilta:

https://espoonteatteri.fi/esitykset
/alkutuotanto/

Tämä on Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n jäsenviesti. Se lähetetään
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 
Copyright © 2019 PKMO ry, All rights reserved.
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