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LEHTI ON KÄÄNTYNYT? 
 
Vuosi on käynnistynyt puukaupan osalta hitaasti, mutta muuten on vuoden alkuun osunut jo useita 
mielenkiintoisia tapahtumia. 

 
Tammikuussa ministeriön työryhmä jätti raporttinsa metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamisesta. 
Raportin sisältö oli minusta positiivinen, mutta ei varsinaisesti yllätys. Se mikä minut yllätti enemmän oli 
työryhmän yksimielisyys esityksessään. Väkisinkin päädyin ajatukseen, että puun saatavuutta ei enää nähdä 
kansantalouden pullonkaulana ja minimitekijänä. Onko siis sotien jälkeen alkanut kasvavien kuutiomäärien 
metsätalous nyt virallisesti julistettu päättyneeksi? 
 

Helmikuussa seurasi seuraava mielenkiintoinen julkistus, kun Metsäntutkimuslaitoksen tutkijaryhmä julkaisi 
raportin metsien käytön tulevaisuudesta. Vaikka ministeriön työryhmällä ja tutkijaraportilla ei ollut tekemistä 
keskenään ne mielenkiintoisella tavalla esittivät yhdenmukaisia suosituksia. Molemmissa keskeinen ajatus on 
metsien käytön monipuolistaminen. Määrien kasvattamisesta monipuolisuuden hyödyntämiseen - onko tässä 
nyt se avain tulevaisuuteen? 
 

Tammikuun hyvin toisenlainen iloinen uutinen oli, että yhdistyksemme jäsenmäärä ylitti tuhannen jäsenen 
rajan. Jäsenmäärän kasvu on parasta palautetta ja motivaatiota toiminnallemme. Kasvava jäsenmäärä tuo toki 
paineita ammattimaistaa rutiineja, jotta kenenkään vapaaehtoisena mukana olevan selkänahka ei olisi liian 
kovilla ja tekemisen ilo säilyisi. 
 
Kevään toimintamme alkaa vuosikokouksella. Vuosikokouksessa syvennämme metsien käytön tulevaisuuden 
teemaa. Saamme tarkempia tietoja tutkijaryhmän johtopäätöksistä ja niiden perusteluista. 

 

Seuraavana hyvin ajankohtaisena aiheenamme on metsien yhteisomistus. Liittymistä yhteisomistuksiin tullaan 
jatkossa kauppaamaan – suorastaan tuputtamaan - eri tahoilta metsänomistajille ja siksi on hyvä tietää, mistä 
on pohjimmiltaan kysymys. Sitä selvitellään iltatilaisuudessamme. 
 
Muista kevään tapahtumista kerromme tarkemmin seuraavissa jäsenkirjeissämme. Tulevaa 
kesää ajatellen olemme valmistelleet kahta pitkää matkaa, toinen Baltiaan ja toinen 

Venäjälle. Molemmista löytyy niin metsäasiaa, kulttuuria kuin virkistystäkin. Kannattaa siis 
jo nyt uhrata hetki aikaa tulevan lomakauden suunnitelmiin. 
 

   Nähdään seuraavaksi vuosikokouksessa toivoo 
   Jaakko Temmes, puheenjohtaja 

 

TILAISUUKSIA JÄSENILLE 
 

VUOSIKOKOUS TO 24.3. KLO 18.00 
PKMO:n vuosikokous pidetään OP-Pohjolan auditoriossa Teollisuuskatu 1b, Vallila, Helsinki. Teemana metsien 

käytön tulevaisuus. Kahvi alkaen klo 17.30. Tarkempi kutsu ja ohjelma mukana tässä kirjeessä ja nettisivuilla. 
Ilmoittautuminen 20.3. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049. 
 

METSÄN YHTEISOMISTAMISEN TEEMAILTA TI 5.4. klo 17.45 
Mikä omistusmuoto on paras? Kuka päättää miten yhteistä metsää hoidetaan? Kuinka byrokraattista ja kallista 
yhteisen metsän hallinto on? Voinko hakea polttopuita ja metsästää yhteisessä metsässä? Voiko 

yhteisomistuksesta irtaantua? Miten saa yhteisomistuksen toimimaan? 
 
Metsän yhteisomistusmuodot: kuolinpesä, yhtymä, metsäosakeyhtiö ja yhteismetsä 
Varttunut tutkija Jussi Leppänen, Metla 
Eri yhteisomistusmuotojen edut, ongelmat ja kitkapinnat 
Metsäomaisuuspäällikkö Heikki Kalvila, UPM 

Kokemuksia metsäosakeyhtiöstä 

Esko With, With Skog Ab 
Kokemuksia yhteismetsästä 
Puheenjohtaja Ari Lääperi, Etelä-Suomen yhteismetsä 
 
Ilta järjestetään yhdessä UPM Metsän kanssa UPM:n pääkonttorissa, Etelä-Esplanadi 2, Helsinki.  
Kahvi alkaa 17.30. Ohjelma alkaa klo 17.45.  

Ilmoittautuminen 28.3. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049.  

http://www.pkmo.org/
http://www.pkmo.org/
http://www.pkmo.org/


2 

 

 

METSÄENERGIA-AIHEINEN ILTARETKI TI 12.4.  

Tiedot ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa jäsenkirjeessä ja nettisivulla. 

 
PKMO:N RETKI LATVIAAN JA VIROON 21–23.7. 
Mielenkiintoiset metsätalouteen ja historiaan liittyvät kohteet, mm. taimitarha, saha, arboretum sekä 
KuusiSaaristen metsätila. Yöpymiset hotelli Kolonna, Cesis, Latvia ja hotelli Tamula, Võru, Viro. Retken hinta on 
305 euroa 2 h huoneessa. Lisämaksu 1 h huoneesta 64 euroa. Järjestäjä Samuli Notko Matkat T:mi. 
Ilmoittautuminen 31.5. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai 0400 205 995 Samuli 
Notko. Retkelle mahtuu mukaan 40 ensiksi ilmoittautuvaa jäsentä. 

 
PKMO:N RETKI VENÄJÄLLE 31.7.-5.8. 
Katso erillinen matkakirje. 
 
SMTOL METSÄTILANOMISTAJIEN METSÄTAITOKILPAILU LA 14.5. 
Tapahtuma järjestetään Evon hienoissa metsämaisemissa Lammilla Hämeenlinnassa. Tämä kilpailu sopii hyvin 
kauempana metsästä asuvallekin, koska siellä ei tehdä normaalien metsätaitokisojen suurta leimaustehtävää. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä PKMO:n sihteeri Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. 
 
Metsäliiton jäsenille: Huomaathan, että Metsäliiton vaalit järjestetään maaliskuun lopulla. Ainakin seuraavat 
PKMO:n jäsenet ovat ehdolla vaaleissa: Kirsi Uotila, Ilkka Heikola, Kyllikki Arohonka, Björn-Erik 
Holmberg, Veli Snellman, Riitta Rühr, kaikki pääkaupunkiseudun vaalipiirissä. Tietomme ovat alustavia ja 
täydentyvät vielä. Katso ajantasainen tieto PKMO:n nettisivuilta heti kun saat äänestyskirjeen maaliskuussa. 

 
 

JÄSENMAKSUT 
Tämän kirjeen mukana saat vuoden 2011 jäsenmaksulomakkeen. Ole hyvä ja maksa se eräpäivään mennessä 
lomakkeella olevaa viitenumeroa käyttäen, jotta maksutiedot voidaan siirtää automaattisesti jäsenrekisteriin. 
Jäsenmaksun ja matkakulut PKMO:n tilaisuuksiin voi vähentää metsäverotuksessa.  

 
 

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Vero2011 16–17.3. Marina Congress Center, Helsinki.  http://www.veronmaksajat.fi  
Metsämaalle muuta käyttöä 16.3. klo 18–20 Metsätalo, sali 1, Unioninkatu 40, Helsinki.  

Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi 
Metsään-peruskurssi viikonloppukurssina Tampereella 26–27.3.  Metsäkeskus Pirkanmaa 
http://www.metsakeskus.fi 
Motteja ja kiloja – miten puuta mitataan? 13.4. klo 18–20 Porthania, sali P1, Yliopistonkatu 3, Helsinki.  
Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi 
Hyria koulutus Oy:n luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö (ent. Uudenmaan maaseutuopisto)  

järjestää koulutusta metsänomistajille viikonloppuisin Hyvinkäällä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset kanslisti Seija 
Suhonen 050 415 5623 tai seija.suhonen@hyria.fi 
 
 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JOHTOKUNTA V. 2011 
 

Nimi    puh. 
Jaakko Temmes, pj   045 670 1581  

jaakko.temmes@pkmo.org 
Jaana Korpi, vpj   040 755 9296 
Pertti Saarinen   040 501 0043 
Marja-Leena Salmi   050 522 4851 
Kirsi Uotila    044 2048 049 
Esko With    050 573 9409 
varajäsenet 

Kyllikki Arohonka   050 522 2842  
Marjatta Palmroth   0400 600 242 
Irja Yli-Suvanto   0400 697 028 

 
Sihteeri 
Kirsi Uotila    044 2048 049   
sihteeri@pkmo.org 

 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry  
PL 62, 00101 Helsinki    
http://www.pkmo.org            
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