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Yleistä
Vuosi 2017 on PKMO:n 33. toimintavuosi. Yhdistys jatkaa pääkaupunkiseudulla asuvien metsänomistajien
näkemysten esiin tuomista, etujen ajamista ja tietämyksen lisäämistä metsäasioissa. Tavoitteena on
moniarvoisen metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen. Yhdistys tekee yhteistyötä projektikohtaisesti
metsäalan organisaatioiden kanssa. PKMO on Etämetsänomistajien liitto ry:n suurin jäsenjärjestö.
Jäsenet
Pääkaupunkiseudun metsänomistajiin kuuluu noin 1070 jäsentä. Pääkaupunkiseudulla asuu runsaasti
metsänomistajia, mikä mahdollistaa jäsenmäärän huomattavankin kasvattamisen. Vuonna 2016 toteutetun
jäsenkyselyn mukaan PKMO:n jäsen on noin 60-vuotias, hieman useammin nainen kuin mies, ja hän on
suorittanut korkeakoulututkinnon. Useimmat omistavat metsää yksin tai yhdessä puolison kanssa; metsän he
ovat tavallisesti perineet tai ostaneet.
Vuoden 2017 tavoitteena on lisätä jäsenmäärää markkinoimalla yhdistystä metsäalan tapahtumissa ja
metsäalan kurssien yhteydessä sekä markkinoimalla tilaisuuksia ja yhdistystä Facebookin kautta.
Mentorointiohjelma
Tavoitteena on luoda yhdistykselle oma mentorointiohjelma, jossa hyödynnetään verkostoja ja
metsänomistajien kokemusta. Vuoden 2017 aikana valmistellaan PKMO:n omaa mentorointiohjelmaa, jossa
kokeneemmat metsänomistajat (mentorit) opastavat vähemmän kokeneita (aktoreita).
Mentorointikeskustelut antavat uutta tietoa ja uusia näkökulmia niin mentoreille kuin aktoreillekin.
Tapahtumat
Asiantuntijaluentoja, retkiä ja muita tilaisuuksia järjestetään noin kerran kuussa kesätaukoa lukuun
ottamatta. Tavoitteena on lisätä jäsenten tietoja ja taitoja metsäasioissa monipuolisesti, ja tarjota jäsenistölle
mahdollisuus verkostoitua.
Retkiä järjestetään metsäalan kiinnostaviin kohteisiin. Retket voivat olla iltaretkiä tai kestää koko päivän.
Vuoden 2017 mahdollisia retkikohteita ovat Suomen metsämuseo Lusto sekä mielenkiintoiset metsätilat ja
arboretumit.
Asiantuntijaluentoja pidetään pääasiassa arki-iltaisin ajankohtaisista tai muuten jäsenistöä kiinnostavista
aiheista. Tilaisuuksia voidaan järjestää omin voimin tai projektiluontoisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.
Vuoden 2017 mahdollisia teemoja ovat metsätuhot, tieasiat, työturvallisuus, jatkuva kasvatus sekä taimien
laatu.
Keväällä pidetään kolmiosainen vertaiskurssi; pohjana on keväällä 2016 pidetty kurssi saatu palaute
huomioon ottaen. PKMO osallistuu merkittäviin metsäalan yleisötapahtumiin, kuten metsämessuille.
Retkien ja tilaisuuksien teemojen valinnassa hyödynnetään jäsentutkimusta ja saatua palautetta.
Tapahtumien järjestelyistä huolehtii hallitus; käytännön järjestelyissä voidaan hyödyntää
yhteistyökumppaneiden apua.
PKMO:n kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouksien
yhteydessä kuullaan metsäaiheisia luentoja ja keskustellaan niistä.
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Vaikuttaminen
Tavoitteena on tuoda pääkaupunkiseudulla asuvien metsänomistajien näkökulma esiin kaikessa metsäalan
päätöksenteossa, säädöshankkeissa ja keskustelussa, vähentää metsäalan sääntelyä, lisätä metsänomistajien
valtaa metsiensä hoidossa ja lisätä kilpailun edellytyksiä niin puukaupassa, korjuupalveluissa kuin
metsänhoitopalveluissakin.
Vaikuttamistyötä tehdään myös Etämetsänomistajien liitto ry:n kautta. Metsäalan säädöshankkeita koskevat
lausunnot koordinoidaan liiton kanssa. Etämetsänomistajien näkemyksiä tuodaan esille myös median kautta.
PKMO:n edustajat ovat mukana seuraavissa yhteisöissä ja toimielimissä:
-

Etämetsänomistajien Liitto ry

-

Uudenmaan metsäneuvosto

-

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten johto- ja ohjausryhmä

-

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmä

-

Suomen Metsäsäätiön valtuuskunta

-

Suomen Metsäyhdistys

-

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -projekti

-

Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu (METSÄVUO) projektin
palautepaneeli

Talous
PKMO:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla. Retket pyritään järjestämään omakustanteisina, jolloin
niistä ei tavoitella voittoa. Asiantuntijaluentotilaisuudet pyritään edelleen pitämään maksuttomina.
Maksuttomat tai muuten edulliset tilaisuudet ovat mahdollisia vapaaehtoistyön ansiosta. Yhdistyksen
sihteerille maksetaan tuntiperusteinen palkkio; hallituksen jäsenet toimivat talkooperiaatteella.
Viestintä
Tavoitteena on kertoa PKMO:n toiminnasta jäsenille, potentiaalisille jäsenille, muille metsäalan toimijoille ja
muille kiinnostuneille, tuoda yhdistykseen uusia jäseniä ja tehdä PKMO:n toimintaa ja mielipiteitä näkyväksi.
Yhdistyksen
-

merkittävimmät viestintäkanavat ovat:
html-muotoiset jäsentiedotteet (noin 10 krt/v)
painetut jäsenkirjeet (noin 2 krt/v)
verkkosivusto osoitteessa www.pkmo.org
sosiaalinen media (Facebook ja Twitter)
Tapahtumat ja retket
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Viestinnässä hyödynnetään myös Etämetsänomistajien liitto ry:n Etämetsänomistaja-lehteä ja liiton
Facebook-profiilia sekä mediaa.
Viestintää ohjaa hallitus ja sitä toteuttavat sihteeri sekä hallituksen jäsenet.
Yhdistyksen visuaalinen ilme uudistetaan vuoden 2017 aikana. Samalla hankitaan PKMO:lle graafinen
ohjeisto, joka helpottaa ja sujuvoittaa viestintää ja yhtenäistää yhdistyksen ilmettä.
Hallitus
PKMO:n hallitukseen kuuluu 6 varsinaista ja 3 varajäsentä. Heidän toimikautensa on kolme kalenterivuotta
siten, että kolmannes varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu noin kerran
kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

