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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille! 
 

Mennyt vuosi oli Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien toiminnassa todellinen juhlavuosi. Tapahtumia oli 
runsaasti, komeat 25V-juhlat pidettiin syksyllä ja jäsenmääräkin nousi uuteen ennätykseen. 
 
Puukaupan osalta mennyt vuosi oli hiljainen vaikka loppuvuodesta kauppa näytti piristyvän mukavasti. 
Alkuvuodesta näemme jatkaako puukauppa pirteänä, vai oliko kyseessä lähinnä veroedusta johtunut 
piikki. Sen tärkeimmän eli tukkipuun kysynnän osalta oli syksyllä merkkejä paremmasta ja toivotaan, 

että maailmanlaajuisen elpymisen myötä tilanne edelleen paranee. 
 
Sen sijaan kansallisen metsäpolitiikan puolella on korkeasuhdanne eli tapahtuu paljon asioita ja 
keskustelu on piristymään päin. Yhdistyksemme on osallistunut aktiivisesti sekä Maa- ja metsätalous-

ministeriön strategiatyöhön että metsälakityöhön. Julkisuudessa on esitetty paljon lupauksia metsälakien 
väljentämisestä, mutta lainsäädäntö on toistaiseksi mennyt päinvastaiseen suuntaan. Siinä meille 
motiivia jatkaa työtämme metsänomistajan päätäntävallan puolesta. 

 
Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 27.1 laajan seminaarin metsälakien uudistamisesta, jossa pidin 
PKMO:n alustuksen. Kaikki metsänomistajajärjestöt näyttivät olevan samoilla linjoilla ministeri Anttilan 
kanssa eli tavoitteena on metsänhoidon lakiohjauksen väljentäminen. Epäselväksi jäi, miten ja millä 
aikataululla siihen suuntaan päästään. Tässä asiassa on myös PKMO:n oltava tarkkana, että uudistukset 
saadaan etenemään. 
 

Kevätkokouksessa metsäalan vieraana on johtaja Juha Ojala Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän vetää 
ministeriössä Metsäalan strategista ohjelmaa, missä katsotaan tavanomaista laajemmin koko 
metsäsektoria ja mikä voi siksi tuoda merkittäviä uusia tuulia myös puun käyttöön ja kysyntään. 
Kannattaa tulla kuulemaan. 
 
Lopuksi toivotan teille hyvää talven jatkoa. Meitä on 

hemmoteltu poikkeuksellisen hienolla talvella. Eikä 

vain maisemien ja ulkoilun osalta, vaan myös talvi-
hakkuita on voitu tehdä pitkään ja hyvissä olo-
suhteissa. Tämä on harvinaista herkkua ja nautti-
kaamme siitä.  
 
Talvisin terveisin 

Jaakko Temmes 
puheenjohtaja 

 

 

TILAISUUKSIA JÄSENILLE 
 
VUOSIKOKOUS TO 25.3. KLO 18.00 
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään Nordean auditoriossa Satamaradankatu 5, Vallila, Helsinki. 
Kahvi ennen kokousta klo 17.30. Hyvin mielenkiintoiset esitelmät alkavat klo 18.00:  
Reijo Heiskanen Nordeasta esittää talouskatsauksen.  
Juha Ojala Työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo Metsäalan strategiaohjelmasta. 

Tarkempi kutsu ja ohjelma mukana tässä kirjeessä. 
Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi 20.3. mennessä sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. 
 
METSÄNVILJELYRETKI KANTA-HÄMEESEEN LA 17.4.  
Kevätretkellä tutustumme metsän uudistamisen eri vaiheisiin: 
- kantojen nostoon uudistusalueelta ja uudistusalueen maankäsittelyyn 

- taimiin, istutukseen, istutettujen alueitten jälkihoitoon ym. 
- puuenergian tämän hetken näkymiin 
Asiantuntijana mm. toiminnanjohtaja Pasi Ruuska Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksestä. 
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Lounaan jälkeen vierailemme KuusiSaaristen metsätilalla, missä taimikossa kasvaa myös joulukuusia. 

Saamme opastusta joulukuusen leikkaukseen ja kasvatukseen.  PJT-Forest Oy LKV tarjoaa myös 

nokipannukahvit. 
Lähtö Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) klo 08.30 Pekolan linja-autolla.  
Ilmoittautuminen 12.4. mennessä  sihteeri@pkmo.org tai puh. 044 2048 049.   
Osanottomaksu jäsenille 17 euroa. Se tulee maksaa 12.4. mennessä PKMO:n tilille 155530-102096 
viitteellä 3337. 
 

SMTOL:N ETÄMETSÄNOMISTAJIEN METSÄTAITOKILPAILU LA 15.5. 
Tiedossa mukava päivä Evolla. Kilpailu sopii hyvin kauempana metsästä asuvallekin, koska siellä ei 
tarvitse tehdä normaalien metsätaitokisojen suurta leimaustehtävää. Toivottavasti kisaan osallistuu 
PKMO:n jäseniä ainakin yhden joukkueen verran. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä PKMO:n sihteeriin 
Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. 
 

LOPPUKEVÄÄN METSÄRETKI LAHNAJÄRVELLE TI 18.5. KLO 15.30 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset myöhemmin. 
 
METSÄRETKI ITÄ-VIROON 22-24.7. 
PKMO:n jäsenille on varattu 20 paikkaa Tuuloksen Metsäyhdistyksen järjestämälle retkelle. Matka 

suuntautuu mm. Rakveren ja Narvan alueelle. Mielenkiintoisia metsätalouteen, metsäluontoon ja 
historiaan liittyviä kohteita. Matkan hinta 275 euroa. Järjestäjä Samuli Notko Matkat T:mi.  

Ilmoittautumiset ja tiedustelut samppa@virpi.net tai 0400 205995. 
 
JÄSENMAKSUT 
Tämän kirjeen mukana saat vuoden 2010 jäsenmaksulomakkeen. Ole hyvä ja maksa se viitenumeroa 
käyttäen eräpäivään mennessä. Jäsenmaksun ja matkakulut PKMO:n tilaisuuksiin voi vähentää 
metsäverotuksessa. PKMO:n järjestämät tilaisuudet on tarkoitettu jäsenmaksun maksaneille jäsenille.  
Ethän halua jäädä paitsioon mielenkiintoisista ja ajankohtaisista tapahtumista! 

 
 

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Vero2010 10-11.3. Marina Congress Center, Helsinki. Veronmaksajien seminaari. Pääsymaksu  21 euroa 
on myös vuoden jäsenmaksu. http://www.veronmaksajat.fi 

Metsänkasvatukseen vapautta ja vaihtoehtoja 18.3. klo 18-20 Porthania, sali P1, Yliopistonkatu 3, 
Helsinki.  Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi 

Totuutta ja tehtävää taimikonhoidossa 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. 2010 
 

Nimi    puh. 
Jaakko Temmes, pj   045 670 1581  
jaakko.temmes@pkmo.org 

Marjatta Palmroth, vpj   0400 600 242 
Jaana Korpi    040 755 9296 
Pertti Saarinen   040 501 0043 
Marja-Leena Salmi   050 522 4851 
Kirsi Uotila    044 2048 049 

varajäsenet 
Kyllikki Arohonka   050 522 2842 

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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