Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n toimintasuunnitelma
vuodelle 2018
Yleistä
Vuosi 2018 on PKMO:n 34. 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 1060 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 2018 tavoitteena on lisätä jäsenmäärää monin keinoin: yhdistystä markkinoidaan metsäalan
tapahtumissa ja metsäalan kurssien yhteydessä sekä markkinoimalla tilaisuuksia ja yhdistystä suoraan
potentiaalisille jäsenille sekä Facebookin kautta.
Tapahtumat
Asiantuntijaluentoja, retkiä ja muita tilaisuuksia järjestetään noin kerran kuussa kesätaukoa lukuun
ottamatta. Tavoitteena on lisätä monipuolisesti jäsenten tietoja ja taitoja metsäasioissa, ja tarjota
jäsenistölle mahdollisuus verkostoitua.
Retkiä järjestetään metsäalan kiinnostaviin kohteisiin. Retket voivat olla iltaretkiä tai kestää koko päivän.
Asiantuntijaluentoja pidetään pääasiassa arki-iltaisin ajankohtaisista tai muuten jäsenistöä kiinnostavista
aiheista. Tilaisuuksia voidaan järjestää omin voimin tai projektiluontoisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.
PKMO osallistuu merkittäviin metsäalan yleisötapahtumiin
.
Retkien ja tilaisuuksien teemojen valinnassa hyödynnetään jäsentutkimusta ja saatua palautetta.
Tapahtumien järjestelyistä huolehtii hallitus; käytännön järjestelyissä voidaan hyödyntää
yhteistyökumppaneiden apua.
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.
Etämetsänomistajien liitto ry:n toimintaa pyritään kehittämään PKMO:ta ja muita jäsenyhdistyksiä paremmin
palvelevaan suuntaan.
PKMO:n edustajat ovat mukana seuraavissa yhteisöissä ja toimielimissä:
- Etämetsänomistajien Liitto ry
- Uudenmaan metsäneuvosto

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten tarkistamisprosessin
johtoryhmä
- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten tarkistamisprosessin
ohjausryhmä
- Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmä
- Maa- ja metsätalousministeriön puumarkkinatyöryhmä
- Suomen Metsäsäätiön valtuuskunta
- 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. Hallituksen jäsenet
toimivat talkooperiaatteella; yhdistyksen sihteerille maksetaan tuntiperusteinen palkkio.
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:
- sähköiset jäsentiedotteet (noin 10 krt/v)
- painetut jäsenkirjeet (noin 2 krt/v)
- verkkosivusto osoitteessa www.pkmo.org
- sosiaalinen media (esimerkiksi Facebook ja Twitter)
- tapahtumat ja retket
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.
Hallinto
PKMO:n hallitukseen kuuluu 6 varsinaista ja 3 varajäsentä. PKMO:n kevätkokous pidetään maaliskuun ja
syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouksien yhteydessä keskustellaan ajankohtaisista
metsäasioista asiantuntija-alustusten pohjalta.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus
kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

