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MIHIN MENET MHY? 
 
Nyt on kolminkertaisen vaikuttamisen paikka. Aihekin on tuttu eli metsänhoitoyhdistykset. Vaikuttaa voi sekä 
ulkopuolelta että sisältä käsin. Ja niin keskeinen rooli metsänhoitoyhdistyksillä on suomalaisessa 
metsätaloudessa, että asian merkittävyys on itsestään selvä. 
 
Yhdistyksemme on parhaillaan mukana vaikuttamassa metsänhoitoyhdistyksiin ulkopuolelta eli tulemme 
esittämään kantojamme ministeriössä meneillään olevaan MHY-lain uudistamiseen. Jokainen 
metsänhoitoyhdistyksen jäsen voi taas osaltaan vaikuttaa sisältä päin metsänhoitoyhdistyksiin pyrkimällä MHY-
vaaleissa valtuuston jäseneksi tai vähintään käyttämällä syyskuussa äänioikeuttaan. 
 
MHY-lain uudistamisessa selkein uudistuskohde on metsänhoitomaksu, joka näyttää muuttuvan tavalla tai 
toisella vapaaehtoiseksi. Muutoksen perusteluna on – kuten yhdistyksemmekin on monasti tuonut esiin – että 
pakollinen ja pakko-ohjattu metsänhoitomaksu rajoittaa kilpailua ja metsänomistajan vaihtoehtoja. 
 
Metsänhoitomaksun aito vapaaehtoisuus tai poistuminen kuulostaa uhkalta metsänhoitoyhdistyksille. Itse en 
siihen usko, vaan pidän pakollisuuden poistumista mahdollisuutena. Hyvälle osaamiselle on aina kysyntää ja 
lisääntyvä kilpailu jäsenistä kirkastaa varmasti myös metsänhoitoyhdistysten roolia ja palveluita. 
 
Enemmän kuin metsänhoitomaksu minua askarruttaa koko MHY-lain tarve. Jos metsänhoitoyhdistykset saivat 
aiemmin kilpailuetua pakollisesta metsänhoitomaksusta niin heilahtaako tilanne nyt päinvastaiseksi lain 
rajoitteiden ja joustamattomuuden vuoksi? Tässä asiassa tulee olla tarkkana, sillä metsänomistajan etu on, että 
kilpailu toimii hyvin ja tasapuolisesti. 
 
Selvittääksemme oman jäsenistömme ajatuksia MHY-lain uudistamisesta päätimme kokeeksi tehdä 
jäsenkyselyn vuosikokouksemme yhteydessä. Tuloksia kyselystä on esillä nettisivuillamme ja vastauksenne 
antavat meille hyviä eväitä vaikuttamiseen. 
 
Palaan vielä tärkeimpään eli suoraan vaikuttamiseen metsänhoitoyhdistyksiin. 
Yhdistyksemme lupaa tukea kaikki niitä jäseniämme, jotka asettuvat ehdolle MHY-
vaaleissa. Lupaamme ylläpitää ehdokaslistaa ja tiedottaa teistä ehdokkaista eri tiedotus-
kanavissamme. Ilmoittautukaa listaa varten minulle tai sihteerillemme - mieluiten 
sähköpostilla. Tarvittaessa voimme auttaa myös ehdottajien löytämisessä. 
 
Lopuksi vaikuttamisasioista retkiasioihin. Huomaathan, että aiemmin ilmoitettuun 
retkiohjelmaamme on saatu mielenkiintoinen lisäys: metsätaloutta Espoossa. Tule 
ihmeessä mukaan, jos vain aika sopii, 
     toivoo Jaakko Temmes, puheenjohtaja 
 

TILAISUUKSIA JÄSENILLE 
 

ILTARETKI POHJOIS-ESPOOSEEN TI 22.5. KLO 15.30 
Iltaretkellä matkustamme espoolaisiin perinnemaisemiin ja tutustumme Snettansin tilan metsätalouteen.  
Tila on kuulunut samalle suvulle vuodesta 1540.  Maa- ja metsätalousyrittäjä Mårten Malmström kertoo  
tilan metsätaloudesta ja historista. Vierailemme metsäkohteilla. 
Lähtö retkelle Kiasman edestä klo 15.30 Pekolan linja-autolla. Kyytiin voi nousta myös Turun moottoritien 
varresta Nihtisillan pysäkiltä tai Ikean pysäkiltä, kunhan ilmoitat sen etukäteen sihteerille. 
Retkimaksu jäsenille 12 euroa. Ei-jäsenille 42 euroa. Etusija jäsenillä.  
Ilmoittautuminen 15.5. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049. 
Retkimaksu tulee maksaa 15.5. mennessä PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen viitettä 2228. 
 

KESÄRETKI SIPOOSEEN JA ELIMÄELLE LA 16.6. KLO 8.30 
Aamupäivällä käymme Massbybackan taimistolla Sipoossa. Taimitarhaa esittelee MH Gunilla Holmberg.  
Voit katsoa lähempänä retkeä taimitarjouksen PKMO:laisille sivulla http://www.taimet.fi/fi/ 
Sipoosta ajamme Mustilan Arboretumiin, jossa meille on varattu keittolounas ja opastettu kiertokävely. 
Lähtö Kiasman edestä klo 8.30 Pekolan linja-autolla.  
Retkimaksu jäsenille 37 euroa. Ei-jäsenille 67 euroa. Etusija jäsenillä.  
Ilmoittautuminen 7.6. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049. 
Retkimaksu tulee maksaa 7.6. mennessä PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen viitettä 2228.  
 
Huomaathan, että lähtöpaikka PKMO:n retkille on muuttunut: Lähtö on nyt Kiasman edestä! 
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SMTOL METSÄTILANOMISTAJIEN METSÄTAITOKILPAILU LA 12.5. 
Tapahtuma järjestetään Evon hienoissa metsämaisemissa Lammilla Hämeenlinnassa. Tämä kilpailu sopii hyvin 
kauempana metsästä asuvallekin, koska siellä ei tehdä normaalien metsätaitokisojen suurta leimaustehtävää. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä heti PKMO:n sihteeri Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. 
 
METSÄNOMISTAJIEN SM-METSÄTAITOKILPAILU LA 15.9. 
Suomen Metsäkeskuksen Rannikon alueyksikkö järjestää kilpailun Pohjanmaalla. Kilpailukeskuksena toimii 
kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandia Vaasassa, mistä kilpailijat kuljetetaan linja-autoilla maastoon. Jos voisit 
osallistua PKMO:n joukkueessa, ota yhteyttä 21.8. mennessä PKMO:n sihteeri Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org 
tai 044 2048 049. Tapahtumasta tulee enemmän tietoa sivulle http://www.metsataito.fi  
 
 

OSOITTEENMUUTOKSET 
Jos katuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu, niin muistathan ilmoittaa uudet tiedot yhdistyksen 
sihteerille. Kiitos. 
 
 

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Kansainväliset erämessut 7-10.6. Riihimäen urheilupuistossa. Liput 10-14 €.  Paikalle pääsee myös junalla. 
http://www.riihimaenmessut.fi/ 
Metsään ABC–peruskurssi alkaa 25.9. ja 26.9. klo 18–20.30 Alppilassa Helsingissä.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset metsäneuvoja Lars Ekman 020 772 6100 tai lars.ekman@metsakeskus.fi  
Suomen Metsäkeskus - Rannikko. http://www.metsakeskus.fi 
 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteinen luontoretkikalenteri on ilmestynyt. 
Kalenterin voi noutaa kaupunkien asiakaspalvelupisteistä, esim. Helsingin Virka Infosta, Kaupungintalo, 
Pohjoisesplanadi 11-13.  
http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Ymp_rist_kasvatus/Luontoretket 
 
Hyria koulutus Oy:n luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö (ent. Uudenmaan maaseutuopisto)  
järjestää koulutusta metsänomistajille viikonloppuisin Hyvinkäällä. Kurssit sopivat myös aloitteleville. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kanslisti Seija Suhonen 050 415 5623 tai seija.suhonen@hyria.fi 
http://www.hyria.fi/koulutukset/aikuiset/muu_koulutus/metsanomistajille_raataloidyt_lyhytkurssit 
 
 
 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT PKMO RY:N  
HALLITUS VUONNA 2012 
 

Nimi   puh. 
Jaakko Temmes, pj  045 670 1581  
jaakko.temmes@pkmo.org 
Jaana Korpi, vpj  040 755 9296 
Leena Kalin   040 508 5022 
Pertti Laine   0400 506 977 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
Esko With   050 573 9409 
varajäsenet 
Anders Nordlund  040 194 9492 
Marjatta Palmroth  0400 600 242 
Irja Yli-Suvanto  0400 697 028 
 
Sihteeri 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
sihteeri@pkmo.org 
 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry 
PL 62, 00101 Helsinki 
http://www.pkmo.org 
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