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TUOTTEENA MTK:N JÄSENYYS 

 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ajaa laajalla rintamalla metsänomistajien etuja niin 
valtakunnallisesti kuin EU-tasollakin. Voisi olettaa, että meistä metsänomistajista suurin osa osallistuisi tämän 
työn suuntaamiseen ja kustannuksiin. Niin ei kuitenkaan ole – meistä kovin harvat ovat MTK:n jäseniä. 
 
Kummallinen tilanne selittyy pitkälti historialla. MTK on ollut erityisesti maanviljelijöiden järjestö, jossa 
metsätalous on ollut osa maataloutta. Maanviljelijöillä on luonteva tapa olla jäseninä MTK:ssa, mutta meillä 

vain metsää omistavilla sellaista ei ole ollut tarjolla. Meille tarjottu nk. metsäjäsenyys on ollut luonteeltaan 

kannatusjäsenyys – siihen ei ole sisältynyt käytännön päätösvaltaa tai toimintaa eikä se ole vastannut hyvin 
metsänomistajien tarpeisiin. Siksi sen suosio on ollut heikko. 
 
Metsänomistajien MTK-jäsenyysasiaan kaavaillaan nyt uudistuksia. Pontimena ovat metsänhoitoyhdistysten 
toimintaan tulevat muutokset. Nyt MTK:lla onkin loistava mahdollisuus saada rutkasti uusia 

metsänomistajajäseniä, jos jäsenyystuote on hyvä – tai menettää uudelleen peli, jos jäsenyystuote on huono. 
 
Meidän kaupunkilaisten metsänomistajien näkökulmasta MTK:lla on jäsenyysasiassa monta haastetta. Enkä 
tarkoita vain huonoa julkisuuskuvaa, vaan myös etäällä metsästään asuvan työssäkäyvän metsänomistajan 
tarpeiden erilaisuutta.  
 
Yhdistyksemme on ollut ja haluaa jatkossakin olla MTK-jäsenyysasiassa mukana vaikuttamassa. 

Tavoitteenamme on saada kaupunkilaiselle metsänomistajalle sellainen luonteva MTK-jäsenyysmuoto, jota 
voimme tulevaisuudessa varauksettomasti suositella ja myydä jäsenillemme. 
 

Maaliskuiseen jäsenkyselyymme saimme runsaasti vastauksia – yli kolmesataa – kiitos teille 
jäsenet aktiivisuudesta. Palaamme kyselyn tuloksiin heti, kun työ on valmis. 
 
Yhdistyksemme kevät jatkuu iltaretkillä aiheina energiapuun korjuu ja metsäntutkimus. 

Molemmat pidetään mukavassa metsäisessä ympäristössä. 
 
Itse vietän paljon aikaa metsässä näin parhaana kevätsesonkina. Toivon myös teille kaikille 
onnistuneita istutuksia ja taimikonhoitoja, 

 
toivoo puheenjohtaja Jaakko Temmes 

 

TILAISUUKSIA JÄSENILLE 
 
ENERGIAPUUN ILTARETKI TO 23.5. KLO 15.30 

Retki suuntautuu Koskenkylän kartanon metsiin Porvoon itäpuolelle. Aiheena nuoren metsän hoito koneella ja 
työmaahan tutustuminen. Kohdetta esittelevät Minna Lappalainen, Fixteri Oy http://www.fixteri.fi/ sekä Reijo 

Wuorio, Hakevuori Oy  http://www.hakevuori.fi/ Iltapalaa tarjolla maastossa.  
Retkimaksu 17 euroa jäsenille ja 47 € ei-jäsenille. Etusija jäsenillä. 
Lähtö linja-autolla Kiasman edestä klo 15.30. 
Ilmoittaudu retkelle 16.5. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/ tai puh. 044 2048 049.  
Retkimaksu tulee maksaa 16.5. mennessä tilille PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen viitettä 2228. 
Fixteri järjestää myöhemmin nettisivullaan arvonnan, jossa voi voittaa VIP-liput Ouninpohjan erikoiskokeelle 
MM-ralliin. Oma arvontaryhmä tälle PKMO:n retkelle osallistuville. 

 
METSÄNTUTKIMUKSEN ILTARETKI KE 5.6. KLO 15.30 
Retken kohde on Metlan Ruotsinkylässä sijaitseva Raition reitti–metsäopetuspolku. 
Aluksi vanhempi tutkija Sauli Valkonen ja vanhempi tutkija Matti Haapanen esittävät kaksi ajankohtaista 
tietoiskua koskien metsän uudistamisen vaihtoehtoja ja metsänjalostustoimintaa. 

Metsäopetuspolun kierrämme asiakaspäällikkö Pentti Kanasen opastuksella. 

http://www.metla.fi/metsat/ruotsinkyla/metsapolku/ 
Jälkipelit iltakahvin äärellä Koiramäen Pajutallilla http://www.koiramaenpajutalli.fi 
Retkimaksu 19 euroa jäsenille ja 49 € ei-jäsenille. Etusija jäsenillä. 
Lähtö linja-autolla Kiasman edestä klo 15.30. 
Ilmoittaudu retkelle 29.5. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/ tai puh. 044 2048 049.  
Retkimaksu tulee maksaa 29.5. mennessä tilille PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen viitettä 2228. 
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ETÄMETSÄNOMISTAJIEN METSÄTAITOTAPAHTUMA 18.5. Evolla 

Jos voit osallistua PKMO:n joukkueessa, ota heti yhteys sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. 

 
Ennakkotieto: AHVENANMAAN RETKI 29-31.8. 
Järjestäjänä Etämetsänomistajien Liitto. Tarkemmat tiedot seuraavassa Etämetsänomistaja-lehdessä. 

 

MUITA JÄSENETUJA 
 
Yhteistyökumppanimme Metsäkustannus Oy on luvannut yhdistyksemme jäsenille kirjoistaan tuntuvan 
alennuksen. Alennus on 20% ja koskee verkkokauppaa, puhelintilauksia ja mahdollisia muita myyntitilaisuuksia 
esimerkiksi messuja. Ostaessasi mainitse yhdistyksemme kampanjakoodi PKMO_2013. 
 
Vieraile siis Metsäkustannuksen verkkokaupassa: http://www.metsakirjakauppa.fi. 

Katso samalla myös muitakin Metsälehden verkkopalvelun ominaisuuksia, vaikkapa uutisia, keskusteluja tai 
myytäviä metsätiloja: http://www.metsalehti.fi. 

 
 

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 

Metsien maankäyttöfoorumi 21.5. Helsinki 320€+alv http://www.tapio.fi 
Metsänhoito- ja pienkonepäivä sekä metsätaitokisa 18.6. klo 14-19 Rajamäellä. Kuljetus Helsingistä.  
Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi/mhy/ajankohtaista/fi_FI/tapahtumia/ 
Metsäretki-taidenäyttely Amos Andersonin taidemuseo, Yrjönkatu 27,Helsinki 
Metsäperkele Helsingin kaupunginteatterissa 
Metsäjätti Kansallisteatterissa 

Metsän tarina elokuvateattereissa 
 
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 
 

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

 
 
 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT PKMO RY:N  

HALLITUS VUONNA 2013 
 

Nimi   puh. 

Jaakko Temmes, pj  045 670 1581  
jaakko.temmes@pkmo.org 
Jaana Korpi, vpj  040 755 9296 
Leena Kalin   040 508 5022 
Eero Mikkola   046 810 6462 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
Esko With   050 573 9409 

varajäsenet 
Anders Nordlund  040 194 9492 
Marjatta Palmroth  0400 600 242 
Mikko Pohjola   041 437 2044 
 

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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