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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 

 

Tulevana toimintavuotena Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry 

jatkaa toimintaansa pääkaupunkiseudulla asuvien etämetsänomistajien 

metsätaloudellisen tietämyksen lisäämiseksi ja etujen ajamiseksi. 

 

Yhdistys pyrkii lisäämään jäsenkuntansa kiinnostusta aktiiviseen 

metsänomistajuuteen ja pitää esillä metsänomistajan järjestäytymisen 

tärkeyttä. 

 

Yhdistys on Suomen Metsätilanomistajien liiton ja Metsänomistajien liitto Etelä-

Suomen jäsen. Lisäksi yhdistys toimii yhteistyössä muiden metsäalan 

organisaatioiden kanssa tavoitteidensa toteuttamiseksi. 

 

Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla. Yhdistys saa lisäksi tuloja 

mainosmyynnillä ja tukisopimuksilla kuitenkin niin, että yhdistyksen 

puolueettomuus ja vapaa mielipiteen muodostus eivät vaarannu. 

 

Yhdistyksen toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksen 

toiminta ja jäsenmäärä on ollut kasvussa ja siksi yhdistyksen hoidon 

rutiiniasioita tullaan enenevässä määrin hankkimaan ostopalveluina. 

 

Etämetsänomistajien tietotaidon lisääminen 

 

Yhdistys järjestää metsänhoidon eri teemoista metsäretkiä. Retkiä pidetään 

sekä arki-iltoina että kokopäiväretkinä myös viikonloppuisin. Kotimaan 

kaukaisempia kohteita pyritään näkemään koko viikonlopun kestävällä retkellä. 

 

Metsäalan ja metsäpolitiikan ajankohtaisista aiheista yhdistys järjestää luento- 

ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen jäsenistön monipuolista asiantuntemusta 

hyödynnetään sekä luennoijina että keskusteluissa. 

 

Lisäksi tiedotetaan jäsenistölle laajasti muiden järjestämistä metsäalan 

tapahtumista. 

 

Etämetsänomistajien etujen ajaminen 

 

Jäseniensä etujen ajamiseksi yhdistys seuraa ja osallistuu metsäpolitiikan 

tapahtumiin joko suoraan tai yhteistyössä Suomen Metsätilanomistajien Liiton 

tai Metsänomistajien liitto Etelä-Suomen kanssa. 

 

Yhdistys on mukana Suomen Metsätilanomistajien liiton kehittämisessä 

(jatkossa Etämetsänomistajien Liitto) tavoitteenaan selkiyttää valtakunnallisen 

vaikuttamisen ja tiedottamisen osalta työjakoa yhdistyksen, liiton ja Maa- ja 

metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n välillä. Myös Etämetsänomistaja-

lehden asemaa tiedottamisessa selvitetään. 
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Yhdistys haluaa vähentää metsäalan sääntelyä, lisätä metsänomistajan valtaa 

metsänhoitonsa osalta ja lisätä kilpailun edellytyksiä niin puukaupassa, 

korjuupalveluissa kuin metsänhoitopalveluissakin. Yhdistys on mukana 

uudistamassa mm. Suomen metsäkeskusta, metsänhoitoyhdistyslakia ja 

Hyvän metsänhoidon suosituksia. 

 

Yhdistys edistää myös etämetsänomistajien näkymistä ja näkemyksiä 

tiedotusvälineissä. Etämetsänomistajien pääsyä vaikuttamaan alan järjestöissä 

mm. metsänhoitoyhdistyksissä edistetään. 

 

Jäsenille tiedottaminen 

 

Jäsenkirje tehdään 4 - 8 kertaa vuodessa. 

Jäsenkirjettä täydennetään sähköpostilla 

lähetettävillä jäsentiedotteilla. Kolmantena 

kanavana ovat yhdistyksen nettisivut, joissa 

tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja 

yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi 

tiedottamisessa hyödynnetään Suomen 

Metsätilanomistajien liiton 

Etämetsänomistaja-lehteä. 

 

Ulkopuolinen tiedottaminen ja 

metsänomistajien aktivointi 

 

Metsänomistajien aktiivisuutta ja 

järjestäytymistä edistääkseen yhdistys 

osallistuu alan tärkeimpiin 

metsänomistajatapahtumiin 

pääkaupunkiseudulla. Niissä jaetaan tietoa 

yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä 

tarjotaan jäsenyyttä siitä kiinnostuneille. 

 

Metsänomistajia aktivoidaan yleisesti 

muissa tilaisuuksissa pidettävillä luennoilla, 

lehtikirjoituksilla ja aloittamalla sekä 

osallistumalla metsäalan keskusteluihin. 

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 

pidetään maalis- ja marraskuussa. 

Kokouksiin yhdistetään muuta metsäaiheista 

ohjelmaa mm. luentoja ja keskusteluja. 


