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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2013 
 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n toiminta vuonna 2013 
 
Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenet ovat pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia, jotka omistavat 
metsää Suomessa. Myös metsänomistajan perheenjäsen voi liittyä jäseneksi. Yhdistyksessä oli 
vuoden lopussa 1057 jäsenmaksun vuodelta 2013 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksua ei 
kannettu marras-joulukuussa liittyneiltä ja kunniajäseniltä. Vuoden lopulla rekisterissä jäseniä 
oli yhteensä 1102. Jäsenmaksu vuonna 2013 oli 30 €/hlö. 

 
Hallinto 

Yhdistyksen hallitukseen kuului kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallitukseen 
kuuluivat vuonna 2013 seuraavat jäsenet: 
Varsinaiset jäsenet:     
Temmes Jaakko puheenjohtaja 
Korpi Jaana  varapuheenjohtaja   
Kalin Leena 
Mikkola Eero 
Uotila Kirsi 
With Esko 
Varajäsenet:  
Nordlund Anders 
Palmroth Marjatta 
Pohjola Mikko 
Yhdistyksen sihteerinä toimi Kirsi Uotila. Kirjanpidon teki Ann-Marie Widberg, Festum 
Talouspalvelut Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Jarmo Uusitalo ja varatilintarkastajana KHT 
Reima Nyman. Toiminnantarkastaja oli Kaija Auterinen ja varalla Erkki Kautto. 
 

Kunniajäsenet 
Yhdistyksen kunniajäseniä olivat Yrjö Maaninen, Ritva Saikku ja Paavo Seppänen. 

 
TOIMINTA 
 
Sääntömääräiset kokoukset 

 
Vuosikokous pidettiin 25.3.2013 Tieteiden Talolla, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki. 
Vuosikokoukseen osallistui 70 jäsentä. Ennen kokousta toimitusjohtaja Kai Merivuori, 
Suomen Sahat ry puhui aiheesta Lankusta Leipää. Kokouksen puheenjohtajana toimi Karri 
Ollila. Vuosikokous vahvisti tilipäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille vastuuvapauden tilintarkastajien esityksen mukaisesti. 
 
Syyskokous pidettiin 31.10.2013 Metsä Groupin tiloissa, Revontulenpuisto 2, Espoo. 
Syyskokoukseen osallistui 50 jäsentä. Ennen kokousta johtaja Yrjö Perälä, Metsä Group, 
kertoo puukaupan ja metsäteollisuuden tilanteesta ja näkymistä. Keväällä tehdyn 
jäsenkyselyn tekijä Tuomas Haapanen HAMK ja PKMO:n hallituksen jäsen Eero Mikkola 
esittelivät kyselyn tuloksia ja jäseniltä saatua palautetta. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Pekka Hujala. Syyskokous vahvisti yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 
2014. Jäsenmaksu pysyi 30 eurona. Syyskokouksessa valittiin kaudelle 2014-2016 hallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi Risto Kuoppamäki ja Eero Mörä sekä varajäseneksi Sinikka Mononen. 
Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KHT Jarmo Uusitalo ja varatilintarkastajaksi KHT 
Reima Nyman. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Auterinen ja varalle Erkki Kautto. 
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Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2013 kaksitoista (12) kertaa. 

 
PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä 

 
Etämetsänomistajien Liitto ry  
Liiton vuosikokouksessa Porissa PKMO:n edustajina olivat Jaakko Temmes ja Kirsi Uotila. 
Liiton varapuheenjohtajana toimii Jaakko Temmes ja hänen varajäsenenä Esko With.  
Liiton varatoiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Kautto PKMO:sta.  
 
Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi ry (MOLES) 
Alueen neljän metsätilanomistajayhdistyksen edustajana MOLES:n hallituksessa toimi Liisa 
Korpela, Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry. PKMO:n edustajana MOLES:n vuosikokouksessa 
oli Marjatta Palmroth. 
 
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmässä  
varajäsenenä toimi Jaakko Temmes. 

 
Suomen Metsäkeskuksen johtokunnassa kaudella 1.1.2012-31.12.2015 toimivat Jaana 
Korpi ja varalla Jaakko Temmes. 
Suomen Metsäkeskuksen Rannikon alueyksikön alueneuvottelukunnassa toimii Kirsi Uotila 
kaudella 1.6.2012-31.5.2016. 
 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten 
tarkistamisprosessin johtoryhmässä toimi Jaakko Temmes ja ohjausryhmässä toimi Leena 
Kalin. 
 
PEFC-standardityöryhmässä - kriteerien uudistustyö 2013-14 oli jäsenenä Jaakko 
Temmes. 

 
Etämetsänomistajien vaikuttaminen 

 
Tavoitteena vaikuttamistyössä on ollut tuoda esiin pääkaupunkiseudulla asuvien 
etämetsänomistajien tarpeita ja näkökulmaa. Vaikuttamista teimme sekä suoraan että 
yhteistyössä Etämetsänomistajien Liiton kanssa. Valtakunnallisessa metsäpolitiikassa 
haluamme lisätä niin metsänomistajan omaa päätäntävaltaa kuin vaihtoehtojakin ja 
paikallisesti haluamme parantaa metsänomistajan asemaa ja palveluja pääkaupunkiseudulla. 
 
Metsätalouteen vaikuttavia lakimuutoksia valmistui ja hyväksyttiin vuoden aikana 
poikkeuksellisen suuri joukko: metsälaki, metsänhoitoyhdistyslaki, uusi metsätuholaki, laki 
puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta sekä puutavaran mittauslaki 
energiapuun mittauksen osalta. Olemme jo usean vuoden aikana olleet tässä työssä mukana 
ja voimme olla nyt tyytyväisiä saavutettuun lopputulokseen. 
  
Suomen Metsäkeskuksessa on kuluneen vuoden aikana jatkettu julkisten palvelujen ja 
metsäpalvelujen organisaatioiden kehittämistä. Metsäpalveluiden itsenäistyminen meni 
syksyllä ison askeleen eteenpäin, kun metsäpalveluista tuli Otso Metsäpalvelut. Julkisten 
palvelujen kehittämisessä tärkeänä työnä on ollut vanhan hajanaisen alueorganisaation 
kehittäminen yhtenäisemmäksi valtakunnalliseksi palveluorganisaatioksi. Olimme aikaisemmin 
mukana ajamassa Metsäkeskuksen uudistamista ja nyt jatkamme uudistustyön toteutusta 
molempien yksiköiden johtokunnissa. 
 
Tapion Metsänhoidon Suosituksien uudistaminen saatiin vuoden lopussa valmiiksi ja 
valmiit suositukset ilmestyvät alkuvuodesta 2014. Suosituksia on uudistettu mm. uutta 
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metsälakia ja eri-ikäiskasvatusta ajatellen. Suosituksien uudistamisessa olemme olleet mukana 
sekä johtoryhmässä että ohjausryhmässä. 
 
PEFC-metsäsertifioinnin uudistaminen käynnistyi kuluneena vuotena. Muutokset ovat 
pääosin hienosäätöä saatujen kokemuksien pohjalta. Enemmän muutosta tulee muutamaan 
kohtaan, kuten energiapuun korjuuseen liittyviin kriteereihin. Olemme osallistuneet PEFC-
uudistamisen työryhmään ja ajatuksena on varmistaa, että kriteerit eivät ole tulkinnanvaraisia, 
liian joustamattomia ja että ne eivät rajoita kohtuuttomasti metsätalouden harjoittamista. 
Vuoden lopussa valmistui työryhmän koottu ehdotus uusista kriteereistä lausuntoja varten.  
 
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK ovat vuoden aikana – metsänhoitoyhdistyslain muutoksen 
vauhdittamina - neuvotelleet ratkaisuista, joilla muodostettaisiin yhtenäisempi valtakunnal-
linen metsänhoitoyhdistysketju Metsänomistajat-nimen alle. Olemme vuoden aikana tavannet 
sekä metsänhoitoyhdistyksien edustajia että MTK:n edustajia ja käyneet läpi mahdollisia 
vaihtoehtoja tuleviksi yhteistyömalleiksi, jos uudistus toteutuu tulevan vuoden aikana. 
 
Etämetsänomistajien Liitto auttaa meitä valtakunnallisessa vaikuttamisessa ja tarjoaa 
luontevan tavan tehdä yhteistyötä muiden metsätilanomistajayhdistyksien kanssa. Vuoden 
aikana Liiton toimintaa valtakunnallisena vaikuttajana vahvistettiin ja rahoitusta laajennettiin 
ottamalla käyttöön jäsenyhdistysten maksama vuotuinen jäsenmaksu. 
 
Liitto oli vuoden aikana mukana PEFC-standardityöryhmässä, METSO-seurantatyöryhmässä ja 
Maa- ja metsätalousministeriön puumarkkinatyöryhmässä. Liitto on antanut lausunnon tai 
kannanoton seuraavista aiheista: asetukset metsätuhojen torjunnasta, MHY-lain 
muuttaminen, metsänomistajien MTK-jäsenyys, metsätuholakiluonnos, metsälakiehdotus. 
 
Etämetsänomistaja-lehden ulkoasu uudistettiin ja yhdistyksemme on osallistunut aiempaa 
enemmän lehden sisällön tuottamiseen. Vuoden lopulla uudistettiin myös Liiton nettisivu ja 
samalla otettiin käyttöön uutena kanavana Liiton Facebook-sivu. Metsämessuilla 
marraskuussa yhdistyksemme osastolla esiteltiin myös Liiton toimintaa. 
 
Lähialueiden metsänomistajayhdistysten kanssa on jatkettu myös suoraa yhteistyötä. 
Olemme tavanneet mm. Tampereen, Turun ja Päijät-Hämeen hallituksia. Metsänomistajien 
liitto Etelä-Suomen muutoksista pidimme kokouksen, jossa mukana olivat kaikki kyseisen 
metsänomistajaliiton alueella vaikuttavat metsätilanomistajayhdistykset.  

 
Jäsenkirjeet ja tiedottaminen 

 
Yhdistyksen jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuonna viisi (5) jäsenkirjettä.  
Jäsenkirjeissä tiedotettiin yhdistyksen jäsentilaisuuksista, toiminnasta, ajankohtaisista 
metsäasioista sekä muiden toimijoiden järjestämistä metsäisistä tapahtumista.  

 
Sähköinen jäsentiedote lähetettiin tarpeen mukaan jäsenkirjeiden välillä niille jäsenille, jotka 
olivat antaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Vuoden aikana lähetettiin kaksitoista 
(12) sähköistä jäsentiedotetta. 
 
Tiedotukseen käytettiin aktiivisesti myös yhdistyksen kotisivuja. Nettisivun Ajankohtaista-
palstaa päivitettiin ahkerasti: Siitä löytyi ajantasainen tieto omista tilaisuuksista sekä 
kommentteja muihin metsäalan tapahtumiin. 

 
Yhdistyksen pääverkkotunnus on pkmo.org. Epäselvyyksien välttämiseksi rinnakkaisina 
verkkotunnuksina toimivat paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi ja 
paakaupunkiseudunmetsanomistajat.org. Yhdistyksellä on oma postilokero-osoite ja oma 
puhelinnumero. Puheenjohtaja ja sihteeri käyttävät sähköpostiosoitteita tunnuksella 
pkmo.org. 
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Tilaisuuksiin ilmoittautumisiin käytetään helppoa nettilomaketta. Suurin osa jäsenistä käyttää 
tätä tapaa ilmoittautua. Toisena vaihtoehtona säilyi mahdollisuus ilmoittautua puhelimella. 

 
Jäsentilaisuudet ja retket 

 
Eduskuntavierailuilla 25.3. ja 12.12. oli ohjelmassa  opastettu kierros, kyselytunnin 
seuraaminen yleisölehterillä sekä tapaaminen kansanedustaja, maa- ja 
metsätalousvaliokunnan varajäsen Lasse Männistön kanssa. Molemmille vierailuille osallistui 
25 jäsentä. 
 
Erirakenteisen metsänhoidonkurssilla käytiinn 27.4. Bosgårdin kartanossa Porvoossa. 
Opetuksen hoitivat Marcus Walsh ja Erno Lehto, Innofor Oy. Aamupäivä vietettiin kartanon 
pääsalissa ja iltapäivällä opetusta jatkettiin kartanon metsissä.  Retkelle osallistui 15 jäsentä. 
 
Energiapuun iltaretki 23.5. suuntautui Koskenkylän kartanon metsiin Porvoon itäpuolelle. 
Aiheena nuoren metsän hoito koneella ja työmaahan tutustuminen. Järjestäjinä Fixteri Oy ja 
Hakevuori Oy. Retkelle osallistui 26 jäsentä. 
 
Metsäntutkimuksen iltaretkellä 5.6. oli kohteena Metlan Ruotsinkylässä sijaitseva Raition 
reitti metsäopetuspolku. Kohteita esittelivät vanhempi tutkija Sauli Valkonen ja vanhempi 
tutkija Matti Haapanen asiakaspäällikkö Pentti Kananen. Retkelle osallistui 27 jäsentä. 
 
Retkellä Verlaan 21.9. osallistuimme elävästi opastetulle tehdaskierrokselle ympäristössä, 
joka on Unescon maailman perintökohdelistalle. Menomatkalla poikettiin myös Kimolan 
nippuuittonosturilla. Paluumatkalla nautittiin kahvit Antik Annassa. Retkelle osallistui 40 
jäsentä. 
 
Jäseniltaa vietettiin 14.11. tutustumalla arkkitehtonisesti mielenkiintoiseen Stora Enson 
pääkonttoriin Katajanokalla. Tilaisuuteen osallistui 45 jäsentä. 
 
Metsänomistuksen 1. ilta 11.12. Helsingin pääkirjastossa Itä-Pasilassa. Illan aikana Timo 
Kujala kertoi omasta metsänomistuksestaan. Tapahtumaan osallistui 47 jäsentä. 
Metsänomistuksen illat jatkuvat vuonna 2014. 
 
Ahvenanmaan retken 29-31.8. järjestäjänä Etämetsänomistajien Liitto. Retkellä vierailtiin mm. 
taimitarhoilla, sahalla sekä metsäkohteilla, joita esitteli maakunnan metsänvartija. Matkalle osallistui 26 
PKMO:n jäsentä. 

 
Muut tilaisuudet 
 

Iltatilaisuuden uusille metsänomistajille 15.1. järjestettiin yhdessä Metsäkeskuksen 
kanssa Töölön kirjastossa, Mika Waltari -salissa. 
 
Etämetsänomistajien Liiton metsätaitokisaan 12.5. Evolla osallistui noin 42 kilpailijaa 5 
metsätilanomistajayhdistyksestä. PKMO:ta edustivat Jaakko Temmes, Kirsi Uotila, Esko With, 
Sinikka Mononen, Veijo Vainoniemi ja Timo Holkko. 
 
 
Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailun 15.9. järjesti Metsäkeskuksen  alueyksikkö 
Kuopiossa. PKMO:ta edustivat Erkki Kautto ja Timo Östman. 
 
Suomen Metsäkeskus Rannikon metsätaitokilpailussa 10.10. Espoossa edustivat 
PKMO:ta Veijo Vainoniemi, Elias Lähdesmäki, Kirsi Uotila, Sinikka Mononen, Kyllikki Arohonka. 
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Metsänomistajan talvipäivässä 26.1. Wanhassa Satamassa Katajanokalla esiteltiin 
yhdistystä ja toivotettiin tervetuloa uusille jäsenille. Messuosastoa hoitivat Jaakko Temmes, 
Jaana Korpi, Kirsi Uotila, Esko With, Mikko Pohjola. 
 
Vero2013 -tapahtumaan 13-14.3. yhdistys osallistui ensimmäistä kertaa. Kaikille jäsenille 
postitettiin kutsukortti. Yhdistystä esiteltiin omalla osastolla. Lisäksi Jaakko Temmes, Eero 
Mikkola, Mikko Pohjola esiintyivät kahtena päivänä otsikolla Metsätila - sijoituskohde, 
sukurasite vai omistamisen iloa? 
 
Pääkaupunkiseudun Metsäpäivässä 7.9. ohjelma postitettiin kaikille jäsenille. Yhdistystä 
esittelivät Jaakko Temmes, Jaana Korpi, Kirsi Uotila, Mikko Pohjola. 
 
Metsämessuille 21-24.11. Helsingin messukeskuksessa Pasilassa PKMO osallistui aktiivisesti. 
Kaikki jäsenet saivat jäsenkirjeen mukana kutsukortin messuille. Yhdistyksen osasto toimi 
kohtauspaikkana jäsenille. Uusille jäsenille annettiin liittymislahjaksi kirja. Osastoa hoitivat 
Jaakko Temmes, Jaana Korpi, Eero Mikkola, Kirsi Uotila, Esko With, Risto Kuoppamäki, Sinikka 
Mononen, Eero Mörä, Lauri Mörä, Anders Nordlund, Virpi Nordlund, Laila Hynninen, Kaija 
Auterinen, Raimo Heino, Kari Kallela. Myös Etämetsänomistajien Liitto oli mukana osastolla. 
Metsälavalla pidettiin kahtena päivänä esitys aiheesta Metsänomistamisen arkea ja juhlaa. 
Lavalla esiintyivät Jaakko Temmes, Eero Mikkola sekä Katariina Hinkka Turun Seudun 
Metsänomistajista. 
 
 

Näistä tiedotettiin jäsenkirjeissä /nettisivuilla/sähköpostitse: 
Metsäveroiltoja Pääkaupunkiseudulla 
Metsään ABC–peruskurssi Metsäkeskukset, Helsinki 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien tarjoamat luontoretket 
Työväenopistojen metsäkurssit 
Metsänhoitoyhdistysten tilaisuudet, Helsinki 
Helsingin Metsämessut Messukeskus 
Helsingin Metsäpäivät Messukeskuksen kongressisiipi 
Tapion koulutustilaisuudet 
Hyria Oy Uudenmaan maaseutuopisto koulutustarjontaa Hyvinkäällä 
Metsäbiotalouden Roadshow 2013 -seminaarit 
Puut ovat runoja -taidenäyttely Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki 

 Metsäretki-taidenäyttely Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki 
 Metsäperkele Helsingin kaupunginteatterissa 
 Metsäjätti Kansallisteatterissa 

Metsän tarina elokuvateattereissa 
 


