VUOSIKERTOMUS 2016
7.3.2017

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016
Pääääkäupunkiseudun Metsäänomistäjät PKMO ry:n toimintä
vuonnä 2016
1 Jääsenistoä
Yhdistyksen jäsenet ovat pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia, jotka omistavat metsää
Suomessa. Myös metsänomistajan perheenjäsen voi liittyä jäseneksi. Jäsenmaksua ei kannettu
marras-joulukuussa liittyneiltä ja kunniajäseniltä. Vuoden lopulla rekisterissä oli yhteensä 1078
jäsentä. Jäsenmaksu vuonna 2016 oli 35 €.

2 Hällinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.
Hallitukseen kuuluivat vuonna 2016 varsinaisina jäseninä Eero Mikkola (puheenjohtaja), Katri
Myllykoski (varapuheenjohtaja), Lea Kaakkurivaara, Ilta-Kanerva Kankaanrinta, Risto Kuoppamäki ja
Pekka Syvänen sekä varajäseninä Ahti Hurmalainen, Timo Kokkola ja Sinikka Mononen.
Yhdistyksen sihteerinä toimi Sinikka Mononen. Kirjanpidon teki Miia Vuortio, Festum Accounting Oy.
Tilintarkastajana toimi KHT Jarmo Uusitalo ja varatilintarkastajana KHT Reima Nyman.
Toiminnantarkastajana toimi Kaija Auterinen, varalla Esko With.
Yhdistyksen kunniajäseniä olivat Yrjö Maaninen ja Ritva Saikku.

3 Toimintä
3.1 Sääääntoämäääärääiset kokoukset
Vuosikokous pidettiin 29.3.2016 Tieteiden Talolla Helsingissä. Vuosikokoukseen osallistui 44 jäsentä.
Ennen kokousta toimittaja Juha Aaltoila puhui aiheesta ”Metsätalouden murheelliset megatrendit”.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aino Törmälä. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016
ja myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilintarkastajien esityksen mukaisesti.
Syyskokous pidettiin 30.11.2016 Osuuspankin toimitiloissa Vallilassa. Syyskokoukseen osallistui 54
jäsentä. Tilaisuuden aluksi Osuuspankin edustajat kertoivat pankin palveluista metsänomistajille.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Temmes. Syyskokous vahvisti yhdistyksen
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan (35 €).
Syyskokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 3 vuodeksi Lea Kaakkurivaara ja Pekka
Keloneva sekä varajäseneksi Sinikka Mononen samoin 3 vuodeksi. Tilintarkastajaksi vuodelle 2016
valittiin KHT Jarmo Uusitalo ja varatilintarkastajaksi KHT Reima Nyman. Toiminnantarkastajaksi
valittiin Kaija Auterinen ja varalle Esko With.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2016 kolmetoista (13) kertaa.
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3.2 PKMO ry:n edustäjät toimikunnissä jä tyoäryhmissää
Etämetsänomistajien Liitto ry
Liiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana toimi Jaakko Temmes.
Varatoiminnantarkastaja oli Erkki Kautto. Liiton vuosikokouksessa Imatran
valtiohotellissa 19.3. PKMO:ta edustivat Eero Mikkola, Jaakko Temmes, Katri
Myllykoski, Pekka Syvänen, Ahti Hurmalainen ja Sinikka Mononen.
Uudenmaan metsäneuvostossa varsinainen jäsen Kirsi Uotila, henkilökohtainen varajäsen
Sinikka Mononen.
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten
tarkistamisprosessin johtoryhmässä toimi Jaakko Temmes ja ohjausryhmässä Sinikka
Mononen.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmässä varajäsenenä
toimi Jaakko Temmes.
Maa- ja metsätalousministeriön puumarkkinatyöryhmän varajäsenenä oli Jaakko Temmes.
Suomen Metsäsäätiön valtuuskunnan varajäsenenä oli Jaakko Temmes.
Verne-projektin (Metsänomistajien vertaisneuvonta) ohjausryhmän jäsenenä toimi Jaakko
Temmes ja varajäsenenä Katri Myllykoski.
Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu (METSÄVUO)
projektin palautepaneelin jäsen oli Jaakko Temmes.
MTK:n metsävaltuuskunta - asiantuntijajäsen Jaakko Temmes
Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -projekti - ohjausryhmän jäsen metsänomistajien edustajana
Jaakko Temmes
Suomen Metsäyhdistys - vuosikokouksen varaedustaja Jaakko Temmes
o

-

-

PKMO ry:n puheenjohtaja Eero Mikkola kutsuttiin asiantuntijaksi seuraaviin tilaisuuksiin:
-

Metsänhoidon suositusten seminaariin - Lisää puuta kestävästi 13.12. Helsinki, Pasila
Siemenseminaari 15.11.2016
Metsätiedepaja ”Metsänjalostus kannattaa”
Metsäkeskuksen koulutussuunnittelu; metsänomistaja-asiakkaiden odotukset
koulutuspalveluille 12.10. Tikkurila
Asiantuntijapaneeli metsänjalostuksesta 12.10., Helsinki

Lisäksi PKMO:laisia osallistui Metsäkeskuksen metsänomistajapaneeliin omaseurannan raportoinnin
kehittämisestä 13.12.

3.3 Tiläisuudet jä retket
Vuoden aikana järjestettiin teemailtoja, retkiä ja kursseja noin kerran kuussa. Uutena
toimintamuotona lanseerattiin vertaiskurssi uusille ja tuleville metsänomistajille. Kolmiosaista, omin
voimin suunniteltua ja toteutettua kurssia markkinoitiin myös muille kuin jäsenille. Suurin osa
tilaisuuksista järjestettiin Maanpuolustusyhdistyksen auditoriossa Töölössä (MPY).
Videotapaaminen: Metsäpaikka.fi 12.1.
- noin 20 osallistujaa

VUOSIKERTOMUS 2016
7.3.2017
Sijoitusilta 2.3.
- yhteistyössä United Bankersin kanssa
Vuosikokous 29.3.2016, Tieteinen talo
- puheenjohtajana Aino Törmälä
- puhujana metsäjournalisti Juha Aaltoila: ”Metsätalouden murheelliset megatrendit”
- 44 osallistujaa
Vertaiskurssi aloittelevilla ja tuleville metsänomistajille osa 1 13.4.2016, MPY
- Puhujina Pekka Syvänen, Lea Kaakkurivaara ja Eero Mikkola
- 40 osallistujaa
Iltaretki Metsä Woodin Kerto-tehtaalle Lohjalle 19.4.2016
- 50 osallistujaa
Vertaiskurssi 2. osa 27.4. MPY
- 28 osallistujaa
Vertaiskurssi 3. osa 11.5. MPY
- 30 osallistujaa
Iltaretki Bosgårdin tilalle 19.5.2016
- 37 osallistujaa
Metsänomistajailta: MHY valtuustovaalit, metsänomistajakoulutus pääkaupunkiseudulla ja biotalouden
mahdollisuudet 15.9.2016, Maalaisten talo
- yhteistyössä Metsänomistajien palvelutoimiston kanssa
Syysretki maailmanperintökohde Verlaan ja Mustilan arboretumiin 17.9.2016
- 22 osallistujaa
Uusia tulonlähteitä metsänomistajille: pakurikääpä ja pienriistan metsästyslupien kauppapaikka
21.9. MPY
- Suomen Pakuri Oy ja Jahtio
- 29 osallistujaa
Metsäeläkkeen tarjoamat mahdollisuudet lisäeläkkeeseen 11.10. MPY
- puhujana Olavi Lyly
- 18 osallistujaa
Syyskokous 30.11.2016 OP:n toimitalossa Vallilassa
- puhujina OP:n edustajia
- 54 osallistujaa
Metsätöiden ulkoistaminen 8.12. MPY
- puhujina Päivi Kari, Mikko Pohjola sekä Olli Kainulainen (Metsä Group)
- 29 osallistujaa

VUOSIKERTOMUS 2016
7.3.2017

3.4 Viestintää
Yhdistyksen viestintä oli monikanavaista ja aktiivista. Keskeisimpänä kanavana toimi yhdistyksen
verkkosivusto ja html-muotoiset jäsentiedotteet, mutta tietoa jaettiin myös Facebookissa
(http://www.facebook.com/pkmory) ja Twitterissä (https://twitter.com/PKMOry).
PKMO:n verkkosivusto palveli jäseniä, sidosryhmiä sekä muita käyttäjiä ja tarjosi keskeisen tiedon
PKMO:sta ja sen toiminnasta yhdessä paikassa. Sivuilta julkaistiin tietoa sekä PKMO:n omista että
muista metsäalan tapahtumista.
Kaikilla PKMO:n jäsenillä on nyt mahdollisuus tarjota omia metsätarinoitaan julkaistavaksi
Metsäjutut-otsikon alle.
Verkkosivusto toimii myös yhdistyksen muistina ja arkistona, sillä sieltä löytyvät menneiden vuosien
toimintasuunnitelmat ja –kertomukset sekä muuta aineistoa. Yhdistyksen pääverkkotunnus on
pkmo.org. Rinnakkaisina verkkotunnuksina toimivat paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi ja
paakaupunkiseudunmetsanomistajat.org.
Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana noin kerran kuussa, yhteensä 12 kappaletta. Niissä
tiedotettiin yhdistyksen jäsentilaisuuksista ja muusta toiminnasta, ajankohtaisista metsäasioista sekä
muiden metsäalan toimijoiden järjestämistä tapahtumista. Jäsentiedote lähetettiin sähköpostina
kaikille niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen käyttöön.
Jäsentiedotteet julkaistaan myös PKMO:n verkkosivustossa ja niiden ilmestymisestä kerrottiin myös
yhdistyksen Facebook-seinällä.
Kaikille jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuonna kaksi painettua jäsenkirjettä. Yhdistyksen
yleisesite päivitettiin syksyllä 2016, jolloin sitä voitiin jakaa pääkaupunkiseudun metsäpäivässä ja
metsämessuilla.
Yhdistyksellä on oma postilokero-osoite ja oma puhelinnumero. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri käyttävät sähköpostiosoitteita tunnuksella pkmo.org.

3.5 Muut tiläisuudet
PKMO:n jäseniä osallistui Etämetsänomistajien liiton retkelle Karjalaan elokuussa.
Pääkaupunkiseudun metsäpäivä pidettiin 3.9. Tapiolassa. PKMO:lla oli tapahtumassa oma osasto ja
puheenvuoro, jossa käsiteltiin jäsenkyselyn tuloksia.
Metsämessut pidettiin 11.-13.11. Helsingin messukeskuksessa Pasilassa. PKMO:lla oli oma osasto
Etämetsänomistajien liiton kanssa. Kaikki jäsenet saivat jäsenkirjeen mukana kutsukortin messuille.
Päivystäjinä toimivat useat aktiivijäsenet hallituksen lisäksi. Messuilla tehtiin myös jäsenhankintaa ja
jaettiin yhdistyksen päivitettyä esitettä.
PKMO osallistui seuraaviin metsätaitokisoihin:
- Etämetsänomistajien Liiton SM-metsätaitokilpailut 14.5.2016 Evo (Sinikka Mononen, Jaakko
Temmes, Kirsi Uotila, Veijo Vainoniemi)
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- Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut 17.9.2016 Mhy Pirkanmaa, Sastamala, Ellivuori (Erkki
Kautto, Elias Lähdesmäki, Veijo Vainoniemi)
- Skogsfärdighet för skogsägare, Ekenäs 20.10. (Elias Lähdesmäki, Sinikka Mononen, Kirsi Uotila, Veijo
Vainoniemi)

3.6 Jääsenkysely
Kevät-kesällä toteutettiin PKMO:n jäsenkysely. Kyselylomake lähetettiin sähköisenä kaikille niille
jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli yhdistyksen tiedossa, ja paperilla muille. Kyselyn toteuttamiseksi
hankittiin lisenssi Webropol-kyselysovellukseen.
Kyselyyn vastasi 339 jäsentä, jolloin vastausprosentiksi tuli 32. Kyselyn tuloksia esiteltiin
Pääkaupunkiseudun metsäpäivässä ja syyskokouksessa, ja yhteenveto julkaistiin PKMO:n nettisivuilla
ja Etämetsänomistaja-lehdessä.

3.7 Vertäistukiohjelmä
Vuoden aikana suunniteltiin metsänomistajien vertaistukiohjelmaa, jossa kokeneemmat
metsänomistajat (mentorit) neuvovat uusia metsänomistajia (aktorit), jotka voivat hyvillä
kysymyksillä ja huomioilla tuoda uusia näkökulmia kokeneemmille.
Ohjelma päätettiin toteuttaa vuosina 2016 – 2018 ja sille päätettiin hakea ulkopuolista rahoitusta.

3.8 Metsäänhoitoyhdistysten väälit
Metsänhoitoyhdistysten valtuustot valittiin syksyllä. PKMO kannusti jäseniään lähtemään
ehdokkaaksi ja äänestämään vaaleissa. Ehdokkaana olevien jäsenten nimet julkaistiin netissä
yhteistyössä Etämetsänomistajien liiton kanssa.

3.9 Etäämetsäänomistäjien väikuttäminen
Valtakunnallista vaikuttamista tehtiin yhteistyössä Etämetsänomistajien Liiton kanssa ja kautta. Liitto
on antanut lausunnon tai kannanoton seuraavista aiheista: lausunnot metsävaratietojen julkisuuden
lisäämisestä, lausunto Kemera-asetusmuutoksesta ja lausunto metsälahjavähennyksestä sekä
kannanotto metsävaratietokeskusteluun.
Liiton julkaisema Etämetsänomistaja-lehti ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Lehti postitettiin kaikille
PKMO:n jäsenille.

