
1 
 

 

 
     JÄSENKIRJE 2/2014 
     30.4.2014 
http://www.pkmo.org 
 
 
VAIKUTTAVAA 
 
Yhdistyksemme säännöissä luvataan että yhdistyksemme myös edistää jäsentemme etuja ja asemaa 
metsänomistajina. Tästä työstä – jota olemme kutsuneet vaikuttamiseksi – on kyselty monesti eri 
kokouksissamme. Mitä se vaikuttaminen oikein tarkoittaa ja mitä se on käytännössä?    
 
Vaikuttaminen on sitkeää työtä. Tarvitaan paljon aikaa, lehtijuttuja, keskusteluja, julkilausumia, työryhmiä. 
Tarvitaan monia ihmisiä ja erityisesti pitää olla perusteltu ja uskottava käsitys siitä mitä tahdotaan ja miksi. 
Viestien perillemenoa auttaa, mitä enemmän meitä samaa haluavia on. 
 
Vapaaehtoisjärjestönä työmäärämme ja rahamme ovat hyvin rajalliset. Meidän täytyy olla hyvin valikoivia. 
Hienosti sanottuna käytämme keihäänkärkiperiaatetta eli muutamaa valikoitua asiaa, joihin haluamme 
vaikuttaa. Lisäksi tarvitsemme samanmielisiä kavereita eli koitamme hyödyntää yhteistä voimaa. Tämä 
tarkoittaa mm. Etämetsänomistajien Liittoa, joka hoitaa vaikuttamistehtäviä kanssamme. Kieltämättä 
valintojamme ohjaavat myös tarjolle tulevat mahdollisuudet. 
 
Yksi selkeä valinta on ollut edistää pääkaupunkiseudulla meille tarjolla olevia palveluita. Tämä on tarkoittanut 
erityisesti Metsäkeskusta ja metsänhoitoyhdistyksiä, jotka lakisääteisyytensä vuoksi ovat hitaita reagoimaan 
metsänomistajarakenteen muutoksiin. Tämä kevät on osoittanut, että uudistukset ovat vieneet asioita 
kannaltamme hyvään suuntaan. Pääkaupunkiseudun tapahtumat ovat lisääntyneet merkittävästi ja meistä 
ollaan aidosti kiinnostuneita. 
 
Metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistysten lisäksi lusikkamme on ollut sopassa myös mm. metsälain-, 
metsäsertifioinnin- ja hyvän metsänhoidon suositusten uudistuksissa sekä metsäpoliittisen ohjelman sisällössä. 
Ja toki tartuimme nyt keväällä tilaisuuteen, kun meille tarjottiin metsänomistajan paikkaa energiapuun 
kestävyysseminaariin Euroopan parlamentissa. 
 
Entä jatkossa? Mikä on meille tärkeää ja mitä muut eivät hoida? Yksi keihään kärki voisi olla – metsäpoliittisen 
ohjelman 2050 suuntaisesti – vaikuttaminen metsätalouden parempaan ja tunnustetumpaan asemaan 
elinkeinona. Aiheessa on varmasti paljon muita innokkaita vaikuttajia mukana, mutta näkökulmat ovat 
valitettavan suppeita liittyen vain puukauppatulojen verokäytäntöihin. Metsätalouteen oleellisesti kuuluvat 
metsätilan omistajanvaihdokset ja niiden verokohtelu kaipaisi laajempaa tarkastelua ja erityisesti 
kaupunkilaista näkökulmaa. 
 
Ei kuitenkaan mennä heti asioiden edelle eikä hötkyillä, vaan hyödynnetään tässä ja nyt lisääntynyttä 
tapahtumatarjontaa. Ja valitaan keihäänkärkiä kaikessa rauhassa ja ajan kanssa. 
 
** 
 
Yhdistyksemme 30-vuotisen toiminnan juhlistamisen tapahtumaa valmistellaan nyt 
kuumeisesti. Luvassa on virikkeitä tulevaisuuteen ja - mikä tärkeintä - paljon 
tuttujen ja tuntemattomien kohtaamisia. 
 
Juhlatapahtumasta lisätietoa seuraavassa kirjeessämme. 
 
 
Hyvää istutuskautta toivottaa                   puheenjohtaja Jaakko Temmes 
 
 
 
 
TILAISUUKSIA JÄSENILLE 
 
 
AAMUKAHVIT KERA PUUKAUPPAKOKEMUSTEN TO 8.5. KLO 8.30 
Tule mukaan yhteiselle aamukahville puhumaan puukaupasta. Sana on vapaa – kysele, kerro ja kuuntele. 
Kahvi on omakustanteinen. Paikkana Café Esplanad, Pohjoisesplanadi 37. Ei ilmoittautumista. Tervetuloa! 
Kerroimme tästä sähköisellä jäsentiedotteella jo aikaisemmin. Jos et saanut sitä, ilmoita sähköpostiosoitteesi 
yhdistyksen sihteerille. 
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ETÄMETSÄNOMISTAJIEN METSÄTAITOTAPAHTUMA 10.5. Evolla 
Jos voit osallistua PKMO:n joukkueissa, ota heti yhteys sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. 
 
METSÄN KASVUN PÄIVÄ -TAPAHTUMA LA 24.5. KLO 8.30 
Suomen Metsäkeskus tarjoaa PKMO:n jäsenille bussikuljetuksen Metsän kasvun päivä -tapahtumaan Lahden 
satamaan. Metsä- ja puualan toimijoiden esittely- ja myyntipisteitä, työnäytöksiä, Pro puu-galleria, vanhojen 
moottorisahojen näyttely, tutustumiskäyntejä maastoon linja-autolla satamasta, yms. Lounaan voi syödä 
omatoimisesti sataman ravintoloissa tai kahvilassa.  
Lähtö linja-autolla Kiasman edestä klo 8.30. Bussi-isäntänä Mikko Ylinen, Suomen Metsäkeskus. 
Ilmoittaudu 15.5. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/ tai puh. 044 2048 049.  
Mukaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta. Tervetuloa! 
 
PKMO 30V JUHLA TO 10.6. 
Juhlaa vietetään 10.6. illalla Helsingin keskustassa. Kutsu ja ilmoittautumisohje saapuu postissa toukokuussa. 
Juhla on maksuton jäsenille, jotka ovat maksaneet vuoden 2014 jäsenmaksun. Jos olet saanut karhun, 
kannattaa se maksaa pikimmiten. 
 
 
 
MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Meidän metsä Rautatientorilla to 15.5. klo 10-16.30 Helsinki 
- yhdistyksemme myös mukana tapahtumassa 
http://www.mhy.fi/tapahtuma/meidan-metsa-rautatientorilla 
 
Erämessut 5-8.6. Riihimäki 
http://www.eramessut.fi/ 
 
Koko perheen metsäpäivä la 13.9. Oittaalla Espoossa 
 
Metsään-peruskurssi alkaa syyskuussa Helsingissä 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: lars.ekman@metsakeskus.fi tai 0500 508 140 
 
 
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 
 
 
 
 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT PKMO RY:N  
HALLITUS VUONNA 2014 
 
Jaakko Temmes, pj 045 670 1581  
Eero Mikkola, vpj 046 810 6462 
Leena Kalin  040 508 5022 
Risto Kuoppamäki 050 350 9750 
Eero Mörä  050 2682 
Kirsi Uotila  044 2048 049 
 
Varajäsenet 
Sinikka Mononen 040 512 5505 
Anders Nordlund 040 194 9492 
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 


