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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n toiminta vuonna 2014
Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenet ovat pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia, jotka omistavat
metsää Suomessa. Myös metsänomistajan perheenjäsen voi liittyä jäseneksi. Yhdistyksessä oli
vuoden lopussa 1074 jäsenmaksun vuodelta 2014 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksua ei
kannettu marras-joulukuussa liittyneiltä ja kunniajäseniltä. Vuoden lopulla rekisterissä jäseniä
oli yhteensä 1104. Jäsenmaksu vuonna 2014 oli 30 €/hlö.
Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallitukseen
kuuluivat vuonna 2014 seuraavat jäsenet:
Varsinaiset jäsenet:
Temmes Jaakko
puheenjohtaja
Mikkola Eero
varapuheenjohtaja
Kalin Leena
Kuoppamäki Risto
Mörä Eero (erosi helmikuussa 2014)
Uotila Kirsi
Varajäsenet:
Mononen Sinikka
Nordlund Anders
Pohjola Mikko
Yhdistyksen sihteerinä toimi Kirsi Uotila. Kirjanpidon teki Miia Vuortio, 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 31.3.2014 Tieteiden Talolla, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Vuosikokoukseen osallistui 50 jäsentä. Ennen kokousta metsäpalvelujohtaja Jukka Enarvi Otso
Metsäpalveluista kehotti hoitamaan metsäomaisuutta ja PKMO:n hallituksen jäsen Eero
Mikkola puhui aiheesta Tietämys liikkeelle - hyödynnä palvelukanavia. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Markku Pennanen. Vuosikokous vahvisti tilipäätöksen vuodelta 2013 ja
myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilintarkastajien esityksen
mukaisesti.
Syyskokous pidettiin 19.11.2014 Aalto-Auditoriossa Sähkötalossa Helsingissä.
Syyskokoukseen osallistui 77 jäsentä. Metsäjohtaja Juha Hakkarainen Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitosta (MTK) kertoo muutoksista metsänhoitoyhdistyksissä ja
metsänomistajien edunvalvonnassa niin kotimaassa kuin Euroopassakin. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Herman Hakala. Syyskokous vahvisti yhdistyksen toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2015. Jäsenmaksu nostettiin 35 euroon. Syyskokouksessa valittiin
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 3 vuodeksi Eero Mikkola ja Katri Myllykoski ja 2 vuodeksi Lea
Kaakkurivaara sekä 3 vuodeksi varajäseneksi Ahti Hurmalainen. Tilintarkastajaksi vuodelle
2015 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 2014 neljätoista (14) kertaa.
PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä
Etämetsänomistajien Liitto ry
Liiton vuosikokouksessa Pieksämäellä PKMO:n edustajina olivat Jaakko Temmes, Mikko
Pohjola, Sinikka Mononen, Kirsi Uotila.
Liiton varapuheenjohtajana toimii Jaakko Temmes.
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
ja lakkauttamiskokouksessa oli Jaakko Temmes.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmässä
varajäsenenä toimi Jaakko Temmes.
Suomen Metsäkeskuksen ja Otso metsäpalveluiden johtokunnassa toimivat vuonna
2014 Jaana Korpi ja varalla Jaakko Temmes. Heidän kautensa johtokunnassa päättyi uuden
metsäkeskuslain voimaan tuloon vuoden 2014 lopussa. Suomen Metsäkeskuksen Rannikon
alueyksikön alueneuvottelukunnassa toimii Kirsi Uotila kaudella 1.6.2012-31.5.2016.
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten
tarkistamisprosessin johtoryhmässä toimii Jaakko Temmes ja ohjausryhmässä toimi Leena
Kalin.
PEFC-standardityöryhmässä - kriteerien uudistustyö 2013-14 oli jäsenenä Jaakko
Temmes.
Suomen Metsäsäätiön valtuuskunnan varajäsenenä oli 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 vaikuttavista lakimuutoksista merkittävin oli uusi lakiehdotus Kestävän
Metsätalouden Rahoituksesta (Kemera). Lakiehdotus valmistui vuoden aikana ja sen oletetaan
tulevan voimaan kesällä 2015 EU-käsittelyn jälkeen. Uuden lain mukaan mm. erilaisten tukien
määrä supistuu ja kaikki tuet edellyttävät jatkossa ennakkosuunnitelmaa. Vuoden aikana
tehtiin myös uusi versio metsäkeskuslaista, joka tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Laissa mm.
pienennettiin johtokunnan kokoa ja yhdistettiin entiset alueneuvottelukunnat ja
metsäneuvostot maakunnallisiksi metsäneuvostoiksi. Vuoden aikana valmisteltiin myös uudet
asetukset metsäkeskuksille ja metsänhoitoyhdistyksille.
Suomen Metsäkeskuksessa on kuluneen vuoden aikana jatkettu julkisten palvelujen ja
Otso metsäpalvelujen organisaatioiden kehittämistä. Otso Metsäpalvelujen yhtiöittäminen oli
tarkoitus tapahtua vuoden 2014 lopussa, mutta sitä siirrettiin vuodella eteenpäin. Vuoden
lopussa Otso sai uuden vetäjän. Julkisten palvelujen kehittämisessä on jatkunut organisaation
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uudistaminen. Vuoden aikana on muodostettu sekä valtakunnalliset palvelukokonaisuudet että
uudet palvelualueet. Palvelualueiden määrä on supistunut entisestä kolmestatoista viiteen.
Yhdistyksemme näkökulmasta on ollut hyvä, että uudistuksien kautta metsäkeskuksen
palvelut pääkaupunkiseudulla tulevat paranemaan.
Tapion Metsänhoidon Suosituksien pääosa – metsänhoidon suositukset - saatiin vuoden
aikana valmiiksi ja julkaistiin keväällä 2014. Sen ohella vuoden aikana ilmestyi myös
Riistametsänhoito -työopas ja valmisteilla on ollut Suometsien hoito -työopas. Suosituksien
uudistamisessa olemme olleet mukana johtoryhmässä.
PEFC-metsäsertifioinnin uudistaminen saatiin valmiiksi kuluneena vuotena. Uudet
kriteerit tulevat voimaan kansainvälisen hyväksymismenettelyn jälkeen. Kriteeristön
muutokset ovat pääosin hienosäätöä. Enemmän muutosta tulee muutamaan kohtaan, kuten
energiapuun korjuuseen liittyviin kriteereihin. Osallistuimme PEFC-uudistamisen työryhmään
ja ajatuksena oli varmistaa, että kriteerit eivät ole tulkinnanvaraisia, liian joustamattomia ja
että ne eivät rajoita kohtuuttomasti metsätalouden harjoittamista.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK ovat vuoden aikana toteuttaneet merkittävän
organisaatioiden muutoksen, missä metsänhoitoyhdistykset ja MTK muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden palvelunimen ”Metsänomistajat” alla. Tarpeettomiksi käyneet
metsänomistajien liitot on vuoden aikana lakkautettu. Uudistukset ovat vaikuttaneet
yhdistykseemme lähinnä siten, että vuoden aikana myös Metsänomistajien Liitto Etelä-Suomi
(MOLES) lopetti toimintansa, mikä tarkoitti, että yhdistyksemme jäsenyys MOLES:ssa päättyi
vuoden 2014 lopussa. Etelä-Suomen alueellisen metsänomistajayhteistyön jatkosta
neuvotellaan vuoden 2015 aikana.
Etämetsänomistajien Liitto auttaa meitä valtakunnallisessa vaikuttamisessa ja tarjoaa
luontevan tavan tehdä yhteistyötä muiden metsätilanomistajayhdistyksien kanssa. Vuoden
aikana Liiton uudet säännöt tulivat kokonaisuudessaan käyttöön, mikä tarkoitti esimerkiksi
uutta hallitusta, joka on kooltaan aikaisempaa pienempi ja toiminnaltaan tehokkaampi.
Liitto oli vuoden aikana mukana PEFC-standardityöryhmässä, METSO-seurantatyöryhmässä,
Hyvän metsänhoidon suositusten uudistamisen työryhmässä ja Maa- ja
metsätalousministeriön puumarkkinatyöryhmässä. Liitto on myös Suomen metsäyhdistyksen
jäsen ja Liitolla on edustajat Suomen Metsäsäätiön valtuuskunnassa.
Liitto on antanut lausunnon tai kannanoton seuraavista aiheista: uudet PEFC-kriteerit,
metsäkeskuslakimuutokset, uusi Kemera-laki, MHY-asetus, Kansallinen metsästregia 2025 ja
Metsäkeskusasetus. Liitto on myös osallistunut aika-ajoin syntyvään keskusteluun metsätilojen
kiinteistöverosta tai metsätilamaksusta ja ollut jyrkästi näitä verojen korotuksia vastaan.
Liiton julkaisema Etämetsänomistaja-lehti ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Lehden sisällön
tuottamiseen yhdistyksemme on osallistunut aiempaa enemmän. Yhdistyksemme toimintaa on
esitelty myös Liiton facebook-sivulla. Metsämessuilla marraskuussa yhdistyksellämme oli
yhteinen osasto Liiton kanssa.
Lähialueiden metsänomistajayhdistysten yhteistyö Metsänomistajien Liitto EteläSuomen (MOLES) puitteissa päättyi vuoden lopussa. Muuta yhteistyötä ja tapaamisia
metsätilanomistajayhdistysten välillä on tehty enenevästi Etämetsänomistajien Liiton kautta
mm. yhteisillä matkoilla ja yhteisissä tilaisuuksissa.
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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 neljätoista
(14) sähköistä jäsentiedotetta.
Tiedotukseen käytettiin aktiivisesti myös yhdistyksen kotisivuja. Nettisivun Ajankohtaistapalstaa 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, varapuheenjohtaja ja sihteeri käyttävät sähköpostiosoitteita
tunnuksella pkmo.org.
Tilaisuuksiin ilmoittautumisiin käytetään helppoa nettilomaketta. Suurin osa jäsenistä käyttää
tätä tapaa ilmoittautua. Toisena vaihtoehtona säilyi mahdollisuus ilmoittautua puhelimella.

Jäsentilaisuudet ja retket
Metsäomistamisen illat -sarja jatkuivat alkuvuodesta
Tiedätkö metsätilasi arvon? 15.1. illan alustajana toimi metsäkiinteistövälittäjä LKV Teemu
Saarinen, PJT Forest OY.
Metsät seuraavalle sukupolvelle 13.2. Sukupolvenvaihdokseen liittyvistä käytännön
asioista alusti metsänhoitaja, LKV Olavi Nieminen, Metsätila-arviointi O.Nieminen Oy.
Kaavoitus, maankäyttö, muut rahalliset arvot 11.3. Maankäyttöasioista vastaava johtaja
Markku Tornberg MTK.
Bonusiltana Yhteismetsät 24.3. Asiantuntijoina paikalla ovat metsänhoitaja Jukka
Matilainen Metsäkeskuksesta ja tilusjärjestelypäällikkö Kalle Konttinen Maanmittauslaitokselta.
Nämä illat pidettiin Pasilan kirjaston auditoriossa. Niihin osallistui 30-40 jäsentä.
TAPIO ForestKIT 22.1. illassa oli esittelyssä metsänomistajan työkalu ammattilaatuiseen
metsäsuunnitteluun ja metsätietojen hallintaan. Paikalla oli 20 jäsentä.
Aamukahvikeskusteluja järjestettiin Cafe Strindbergillä Pohjoisespalla.
Aiheina olivat puukauppakokemukset 8.5. ja metsäpalvelukokemukset 28.8. Aamuisiin
keskusteluihin osallistui 10-20 jäsentä.
PKMO 30vjuhlaseminaari 10.6. Ostrobotnialla osallistui 200 jäsentä. Juhlapuhujina maa-ja
metsätalousministeri Jari Koskinen: Metsäalan muutoksista maa- ja metsätalousministeriön
näkökulmasta sekä Metlan vanhempi tutkija Riitta Hänninen: Globaalit trendit uudistavat
metsäsektoria. Juhlatunnelmaa kohottivat Savolaisen osakunnan laulajien lauluryhmä.
Kesäretkellä Mänttään 28-29.7. kohteina olivat Metsä Tissue Mäntän tehdas, Serlachiusmuseot Gösta ja Gustav sekä metsänhoitokohteita Finsilva Oyj:n mailla.
Metsäretkellä Kosken kartanoon 6.9. osallistuimme elävästi opastetulle kierrokselle
kartanon metsä- ja luonnonhoitokohteisiin. Kosken kartano on ympäristötietoisen maa- ja
metsätalouden edelläkävijä, joka valittiin vuonna 2014 Suomen ympäristöystävällisimmäksi
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maatilaksi WWF:n kilpailussa. Kartanon metsätaloudessa on hyödynnetty
suojelumahdollisuuksia ja metsäsertifiointina löytyy myös FSC. Kartanon metsätaloutta,
metsäkohteita sekä myös lihan luomutuotantoa esitteli meille kartanon isäntä Fredrik von
Limburg Stirum. Retkelle osallistui 40 jäsentä.
Energiapuukaupan koulutuspäivän 4.10. Haltiassa järjesti PKMO:n jäsenille
Työtehoseuran METKA-koulutus.
Eduskuntavierailulla 27.11. oli ohjelmassa opastettu kierros, kyselytunnin seuraaminen
yleisölehterillä sekä tapaaminen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsen
Lasse Männistön kanssa. Vierailuille osallistui 25 jäsentä.
Äänekosken biotuotetehdas-teemailtassa 10.12. tulevaan tehtaaseen ja puun
hankintaan liittyvistä asioista meille kertovat biotuotetehdashankkeen johtaja Timo Merikallio
Metsä Fibrestä ja asiakkuusjohtaja Heikki Karhunen Metsä Forestista sekä jäsenpalvelujohtaja
Juha Jumppanen Metsä Groupista. Ilta järjestettiin Metsä Group:n pääkonttorin 8. kerroksen
neuvottelutilassa. Iltaan osallistui 35 jäsentä.

Muut tilaisuudet
Etämetsänomistajien metsätaitotapahtumassa 9.7. Evolla yhdistyksemme saavutti
yllättävää menestystä. Joukkueemme Jaakko Temmes, Kirsi Uotila, Sinikka Mononen, Veijo
Vainoniemi voitti joukkuekilpailun. Kirsi voitti naisten sarjan ja Veijo oli 2.sijalla miesten
sarjassa.
Metsän kasvun päivään 24.6. tarjosi Suomen Metsäkeskus bussikuljetuksen Lahteen
PKMO:n jäsenille.
Meidän Metsä-tapahtumassa 20.5. Rautatientorilla esiteltiin yhdistystä ja toivotettiin
tervetuloa uusille jäsenille. Messuosastoa hoitivat Jaakko Temmes, Leena Kalin, Kirsi Uotila,
Sinikka Mononen ja Esko With.
Koko Perheen Metsäpäivässä 13.9. Oittaalla yhdistystä esittelivät Jaakko Temmes, Eero
Mikkola, Kirsi Uotila, Risto Kuoppamäki, Sinikka Mononen, Esko With ja Liisa With.
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, Eero Mikkola, Kirsi Uotila, Risto Kuoppamäki, Anders
Nordlund, Lea Kaakkurivaara, Sinikka Puroma, Kaija Auterinen, Katri Myllykoski, Virpi
Nordlund, Laila Hynninen. Myös Etämetsänomistajien Liitto oli mukana osastolla.
Metsälavan haastattelussa vpj Eero Mikkola pohti metsätalouden kannattavuutta otsikolla
Metsätilojen hinnat ylös, puun hinnat alas, kuinka metsätalous kannattaa?

Näistä tiedotettiin jäsenkirjeissä /nettisivuilla/sähköpostitse:
Muuttuvat metsälait -tilaisuudet Suomen Metsäkeskus
Puun vuodet -seminaari Haltiassa Metla
Metsänomistajan tietopaketti Helsingin työväenopisto
Työväenopistojen metsäkurssit
Koko perheen metsäpäivä Oittaalla
Metsään-peruskurssi ja jatkokurssi Suomen Metsäkeskus Helsingissä
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien tarjoamat luontoretket
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Metsänhoitoyhdistysten tilaisuudet, Helsinki
Helsingin Metsämessut Messukeskus
Helsingin Metsäpäivät Messukeskuksen kongressisiipi
Tapion koulutustilaisuudet
Hyria Oy Uudenmaan maaseutuopisto koulutustarjontaa Hyvinkäällä
Puut ovat runoja -taidenäyttely Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki
Metsäretki-taidenäyttely Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki
Metsäjätti Kansallisteatterissa
Metsän tarina elokuvateattereissa
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