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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n toiminta vuonna 2015
Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenet ovat pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia, jotka omistavat
metsää Suomessa. Myös metsänomistajan perheenjäsen voi liittyä jäseneksi. Yhdistyksessä oli
vuoden lopussa 1045 jäsenmaksun vuodelta 2015 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksua ei
kannettu marras-joulukuussa liittyneiltä ja kunniajäseniltä. Vuoden lopulla rekisterissä jäseniä
oli yhteensä 1093. Jäsenmaksu vuonna 2015 oli 35 €/hlö.
Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallitukseen
kuuluivat vuonna 2015 seuraavat jäsenet:
Varsinaiset jäsenet:
Mikkola Eero
puheenjohtaja
Myllykoski Katri
varapuheenjohtaja
Kaakkurivaara Lea
Kuoppamäki Risto
Temmes Jaakko
Uotila Kirsi
Varajäsenet:
Mononen Sinikka
Hurmalainen Ahti
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 30.3.2015 Tieteiden Talolla, suuri sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Vuosikokoukseen osallistui 42 jäsentä. Ennen kokousta ympäristönsuojelun professori, MMT
Pekka Kauppi puhui aiheesta ”Metsät ja ilmastonmuutos – hakata vai säästää”. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Esko With. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja
myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilintarkastajien esityksen
mukaisesti.
Syyskokous pidettiin 25.11.2015 Tieteiden Talolla, suuri sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Syyskokoukseen osallistui 55 jäsentä. Tilaisuuden aluksi metsäneuvos Marja Kokkonen maaja metsätalousministeriön metsä-ja bioenergiayksiköstä kertoi metsäalan ajankohtaisista
asioista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Pennanen. Syyskokous vahvisti
yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016. Jäsenmaksu pidettiin
ennallaan (35 €). Syyskokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 3 vuodeksi Pekka
Syvänen ja Ilta-Kanerva Kankaanrinta sekä 3 vuodeksi varajäseneksi Timo Kokkola.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin KHT Jarmo Uusitalo ja varatilintarkastajaksi KHT
Reima Nyman. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Auterinen ja varalle Esko With.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2015 kaksitoista (12) kertaa.
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PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä
Etämetsänomistajien Liitto ry
Liiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana toimi Jaakko Temmes.
Varatoiminnantarkastaja oli Erkki Kautto. Liiton vuosikokouksessa Espoossa Hotelli
Lepolammella PKMO:n edustajina olivat Eero Mikkola, Jaakko Temmes, Katri Myllykoski, Lea
Kaakkurivaara, Sinikka Mononen ja Kirsi Uotila.
Uudenmaan metsäneuvosto aloitti toukokuussa. Varsinainen jäsen Kirsi Uotila,
henkilökohtainen varajäsen Sinikka Mononen.
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten
tarkistamisprosessin johtoryhmässä toimi Jaakko Temmes ja ohjausryhmässä Sinikka
Mononen.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmässä
varajäsenenä toimi Jaakko Temmes.
Maa- ja metsätalousministeriön puumarkkinatyöryhmän varajäsenenä oli Jaakko
Temmes.
Suomen Metsäsäätiön valtuuskunnan varajäsenenä oli Jaakko Temmes.
Verne-projektin (Metsänomistajien vertaisneuvonta) ohjausryhmän jäsen oli Jaakko
Temmes ja varajäsen Katri Myllykoski.
Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu
(METSÄVUO) projektin palautepaneelin jäsen 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.
Kannustamme yhdistyksen jäseniä olemaan ehdolla metsäalan vaaleissa. Metsä Groupin
vaalien aikaan v2015 toimme esille ehdokkaina olleita PKMO:n jäseniä.
Metsätalouteen vaikuttavista lakimuutoksista eniten esillä olivat uuden Kestävän
Metsätalouden Rahoituksen (Kemera) muutokset. Uusi Kemera-laki tuli käyttöön kesällä ja
siihen liittyvää asetusta tehtiin keväällä. Rahoituksen supistusten takia uutta Kemera-lakia
muutettiin uudelleen jo syksyllä.
Tapion Metsänhoidon Suosituksien sarjassa julkaistiin vuoden aikana luonnonhoidon-,
talouden-, suometsien- ja metsäteiden työoppaat.
Valtakunnallista vaikuttamista tehtiin yhteistyössä Etämetsänomistajien Liiton kanssa ja
kautta. Liitto tarjoaa luontevan tavan tehdä yhteistyötä muiden
metsätilanomistajayhdistyksien kanssa.
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Liitto on antanut lausunnon tai kannanoton seuraavista aiheista: Kemera-asetus, Kemera-laki,
ja metsätalousyrittäjän ammattitutkinto. Liiton julkaisema Etämetsänomistaja-lehti ilmestyi
vuoden aikana 4 kertaa. Lehti postitettiin kaikille PKMO:n jäsenille.
Jäsenkirjeet ja tiedottaminen
Yhdistyksen viestintää uudistettiin vuoden aikana monin tavoin. Verkkosivusto uudistettiin,
sähköinen jäsenviesti alettiin tuottaa html-muotoisena, ja PKMO avasi Facebook-profiilin ja
Twitter-tilin. Hallituksen käyttöön avattiin DropBox-tili helpottamaan tiedostojen ja kuvien
siirtoa ja käsittelyä.
Maaliskuussa luotu Twitter-tili osoitteessa https://twitter.com/PKMOry sai vuoden aikana noin
130 seuraajaa, ja tilin kautta lähtettiin 95 twiittiä. Samaan aikaan avattu Facebook-profiili
osoitteessa http://www.facebook.com/pkmory sai vuoden loppuun mennessä noin 90
tykkäystä.
Jäsenviestejä lähetettiin vuoden aikana noin kerran kuussa, yhteensä 10 kappaletta.
Jäsenviesteissä tiedotettiin yhdistyksen jäsentilaisuuksista, toiminnasta, ajankohtaisista
metsäasioista sekä muiden toimijoiden järjestämistä metsäisistä tapahtumista. PKMO otti
huhtikuussa käyttöön Nebulan uutiskirjesovelluksen, jolla jäsenviesti siitä alkaen toteutettiin ja
postitettiin. HTML-muotosia jäsenviestejä lähetettiin seitsemän kappaletta. Jäsenviesti
lähetettiin sähköpostina kaikille niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa
yhdistyksen käyttöön. Jäsenviestit julkaistaan myös PKMO:n verkkosivustossa.
Kaikille jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuonna kaksi painettua jäsenkirjettä. Niille
jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta yhdistyksellä ei ole, lähetettiin kolme muuta paperista
kirjettä eli yhteensä viisi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen toimittamisessa kokeiltiin alkuvuodesta
myös ulkopuolista apua, mutta myöhemmin palattiin omatoimiseen työskentelyyn.
PKMO:n verkkosivusto uudistettiin kesän aikana; uudistettu sivusto julkaistiin lokakuussa.
Muutostyön toteutti JEP Innovation Oy. Muutoksella tavoiteltiin paremman käytettävyyden ja
virkeämmän ilmeen ohella ylläpidon helppoutta. Sivusto palvelee jäseniä, sidosryhmiä sekä
muita käyttäjiä ja tarjoaa keskeisen tiedon PKMO:sta ja sen toiminnasta yhdessä paikassa.
Sivuilta löytyy sekä ajantasainen tieto omista tilaisuuksista että kommentteja muihin
metsäalan tapahtumiin. Kaikilla PKMO:n jäsenillä on nyt uudistuksen jälkeen mahdollisuus
tarjota omia metsätarinoitaan julkaistavaksi Metsäjutut-otsikon alle. Verkkosivusto toimii myös
yhdistyksen muistina ja arkistona, sillä sieltä löytyvät menneiden vuosien
toimintasuunnitelmat ja –kertomukset sekä muuta aineistoa.
Yhdistyksen pääverkkotunnus on pkmo.org. 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.
PKMO liittyi vuoden aikana Rodeo-kuvapankin asiakkaaksi. Kuvapankki mahdollistaa
laadukkaiden ja hyvätasoisten kuvien edullisen käytön yhdistyksen jäsenviesteissä,
nettisivuilla ja muissa yhteyksissä.
Jäsentilaisuudet ja retket
Aamukahvikeskusteluja jatkettiin Cafe Strindbergillä Pohjoisespalla.
14.1. vaihdettiin kokemuksia metsäsuunnitelmista (17 osallistujaa).
Aamukahvit 20.8. järjestettiin yhteistyössä Verne-projektin kanssa teemana ”Osaatko hakea
metsänhoidon tukia?”, paikalla oli myös Metsäkeskuksen asiantuntijoita (20 osallistujaa).
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Maanmittauslaitoksen uusia nettipalveluita 11.2. esitteli Ulla Mikkanen
(33 osallistujaa).
Metsäsertifiointi-ilta 17.3. Hyvästä metsänhoidosta kertoivat Anniina Kostilainen FSC
Suomesta (Forest Stewardship Council), Auvo Kaivola PEFC Suomesta (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes) ja Aija Rahikainen Kestävän Metsätalouden
Yhdistyksestä (15 osallistujaa).
Sijoittamisen teemailta 22.4., alustajina kansainvälisen metsäsijoittamisen asiantuntija
Petri Lehtonen Indufor Oy:stä ja metsäsijoittaja, metsänomistaja Pentti K Kurki (34
osallistujaa).
Kevätretki Urjalaan helatorstaina 14.5. Honkolan kartanon metsätaloudesta kertoi Harri
Maijala UPM:stä ja Väino Linna -reitin kohteita esitteli Seppo Kolu (40 osallistujaa).
Opastettu kävelyretki Viikin arboretumiin 9.6. (22 osallistujaa).
Metsäretki: näin tilaan metsänhoitopalveluja 12.9. Metsäkeskuksen järjestämällä
kokopäiväretkellä pohdittiin mitä tehdä itse, mitä teettää muilla ja kuinka varmistaa laadukas
lopputulos. Maastokohteilla tutustuttiin uudistamis-, taimikko- ja ensiharvennuskohteisiin (43
osallistujaa).
Metsän hallittu omistajanvaihdos 14.10. yhteistyössä Nooa-pankin ja Metsäkeskuksen
kanssa. Piia Jeremejeff Legistum Oy:stä esitteli perhe- ja jäämistöoikeuden perusteita, Jukka
Matilainen Metsäkeskuksesta puhui otsikolla ”Miten estetään metsien pirstoutuminen” (63
osallistujaa).
Muut tilaisuudet
Etämetsänomistajien metsätaitokisaan 9.5. Evolla osallistuimme joukkueella Jaakko
Temmes, Kirsi Uotila, Veijo Vainoniemi ja Sinikka Mononen.
Nordean ja Metsäliiton risteily Riikaan 6-8.6. Lea Kaakkurivaara ja Sinikka Mononen
esittelivät yhdistyksen toimintaa PKMO:n messupaikalla.
SM-metsätaitokisaan 7.8. Hartolassa osallistuttiin joukkueella Veijo Vainoniemi, Elias
Lähdesmäki, Elisa Lähdesmäki. Tällä kertaa tilaisuuden järjesti Päijät-Hämeen
metsänhoitoyhdistys.
Tehot irti metsään.fi -palvelusta 26.8. ja 14.10. Pasilassa. Metsäkeskuksen
järjestämissä tilaisuuksissa tutustuttiin metsään.fi -palvelun mahdollisuuksiin. Omien metsien
tietoja oli mahdollista tarkastella palvelun kautta asiakasneuvojan opastuksella.
Etämetsänomistajien liiton kesämatka Viroon, Latviaan ja Liettuaan 26.-30.8.
PKMO:n jäsenet ovat aina osallistuneet aktiivisesti liiton matkoille.
Metsätaitokisat Kemiössä 15.10. Metsäkeskus Rannikon järjestämiin metsätaitokisoihin
osallistuivat PKMO:sta Veijo Vainoniemi, Elias Lähdesmäki, Elisa Lähdesmäki, Kirsi Uotila ja
Kyllikki Arohonka.
Metsämessut 7.-9.11. Helsingin messukeskuksessa Pasilassa. Kaikki jäsenet saivat
jäsenkirjeen mukana kutsukortin messuille. Yhdistyksen osasto toimi kohtauspaikkana
jäsenille messuhyörinän keskellä. Useat aktiivijäsenet hoitivat osastoa hallituksen lisäksi.
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Messuilla tehtiin myös jäsenhankintaa, yhdistyksen päivitettyä esitettä jaettiin ja uusille
jäsenille annettiin liittymislahjaksi kirja. Myös Etämetsänomistajien Liitto oli mukana osastolla.
Metsälavalla oli haastateltavana Katri Myllykoski yhdessä Tampereen seudun metsänomistajat
ry:n edustajien Päivi Tunturin ja Jouni Kuurin kanssa. Haastattelun otsikkona oli ”Yhdessä opit
enemmän”.
Kannattava metsätalous 9.12. Metsäkeskus järjesti yhteistyösssä Tapio Oy:n kanssa
luentoillan metsänomistajille.
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