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Vuosikertomus vuodelta 2018

PKMO ry on riippumaton ja aktiivisesti toimiva metsänomistajien yhdistys. Vuoden aikana 
järjestettiin 12 jäsentapahtumaa ja niiden lisäksi osallistuttiin muiden toimijoiden tapahtumissa. 
PKMO:lla oli edustajia useissa metsäalaan liittyvissä toimikunnissa ja työryhmissä. Toimintavuosi 
oli 34. ja yhdistys katsoo asioita erityisesti kaupunkilaisten metsänomistajien näkökulmasta.

1. Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenet ovat pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia, jotka omistavat metsää 
Suomessa. Myös metsänomistajan perheenjäsen voi liittyä jäseneksi. Jäsenmaksua ei kannettu 
loka-joulukuussa liittyneiltä ja kunniajäseniltä. Vuoden lopulla rekisterissä oli yhteensä  1035 
jäsentä. Jäsenmaksu oli edelleen 35 €.

2. Hallinto

Yhdistys toimii pääosin vapaaehtoisvoimin, osa-aikainen sihteeri on ainoa palkkiota saava 
työntekijä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen 
varsinaisia jäseniä vuonna olivat 2018 Pekka Keloneva (puheenjohtaja), Ilta-Kanerva Kankaanrinta
(varapuheenjohtaja), Lea Kaakkurivaara, Pekka Syvänen, Ahti Hurmalainen, Elisa Piesala sekä 
varajäseniä Sinikka Mononen, Timo Kokkola ja Kari Immonen.  

Yhdistyksen sihteerinä toimi Sinikka Mononen. Kirjanpidon teki Pekka Närhi, Festum Accounting 
Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Jarmo Uusitalo ja varatilintarkastajana KHT Reima Nyman. 
Toiminnantarkastaja oli Esko With ja varalla Marjatta Palmroth. Yhdistyksen kunniajäseniä olivat 
Yrjö Maaninen ja Ritva Saikku.

3. Toiminta

3.1. Sääntömääräiset kokoukset

Vuosikokous pidettiin 21.3. UPM:n pääkonttorissa, Biofore-talossa. Siihen osallistui 63 jäsentä. 
Ennen kokousta UPM:n lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila puhui metsätilan 
sukupolvenvaihdoksesesta ja yhteismetsistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko With. 
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
vastuuvapauden tilintarkastajien esityksen mukaisesti.
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Vuosikokouksessa suoritettiin sääntömuutosehdotuksen toinen käsittely ja sääntömuutos 
hyväksyttiin.  Muutoksella kevennettiin tilintarkastusta aiemmin voimaan tulleen lakimuutoksen 
mukaisesti. Samalla päivitettiin jäseniksi oikeutettujen listaa erikseen mainitsemalla yhteismetsien 
ja metsäyhtymien osakkaat.  

Syyskokous pidettiin 21.11.2018 Stora Enson tilloissa Katajanokalla. Syyskokoukseen osallistui 55 
jäsentä. Tilaisuuden aluksi Stora Enson projektipäälliikkö Juha Ahtiainen kertoi puurakentamisesta.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Temmes. Syyskokous vahvisti yhdistyksen 
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan (35 €). 

Syyskokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 3 vuodeksi Ilta-Kanerva Kankaanrinta ja
Jouko Lahti sekä varajäseneksi Timo Kokkola samoin 3 vuodeksi. Jouko on uusi hallituksessa, Ilta-
Kanervalla ja Timolla on takanaan jo yksi kolmivuotiskausi. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2019 
valittiin Jarmo Uusitalo ja varalle Aino Törmälä.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2018 yksitoista (11) kertaa. Hallitus teki tutustumiskäynnin 
Keudan tiloihin Saaren kartanoon Mäntsälässä. 

3.2. Omat tilaisuudet ja retket

Tapahtumia järjestettiin noin kerran kuussa. 
 
Metsänhoitoa ilman avohakkuuta 18.1., Maanpuolustusyhdistyksen auditorio
Luken erikoissunnittelija Sauli Valkonen esitteli tärkeimmät käytännön asiat uusimpaan 
tutkimustietoon ja kokemukseen perustuen.
- 62 osallistujaa

Pakurista lisäeuroja metsänomistajalle  5.2., Maanpuolustusyhdistyksen auditorio
Pakurin viljelystä, viljelyn kannattavuudesta sekä pakurin lääkinnällisistä ominaisuuksista kertoi 
sieniyrittäjä Christian Lankinen, Nordic Fungin perustaja.
- 28 osallistujaa

Metsänhoitoa ilman avohakkuuta -tilaisuuden uusinta 19.2., Maanpuolustusyhdistyksen auditorio
- 37 osallistujaa

Kiinnostaako metsien FSC-sertifiointi omissa metsissä? 6.3., Maanpuolustusyhdistyksen auditorio
Sertifiointijärjestelmistä, niiden eroista sekä mahdollisesti perustettavasta, yksityisille 
metsänomistajille tarkoitetusta FSC-ryhmästä kertoi Raimo Asikainen, CareliaForest Consulting Oy
- 19 osallistujaa

Vuosikokous 21.3., ks. kappale 3.1. Sääntömääräiset kokoukset

https://www.pkmo.org/tapahtuma/kiinnostaako-metsien-fsc-sertifiointi-omissa-metsissa/
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Vierailu Maa- ja metsätalousministeriöön  10.4. 
Metsaneuvos Marja Kokkonen ja virkamies Tatu Torniainen, aiheina mm. hiilinielut ja Kemera
- 35 osallistujaa

Iltapäiväretki Lapinjärven tutkimusmetsään  4.5.                                                                       
Luken tutkimusmetsässä Lapinjärvellä tutustuttiin eri-ikäiskasvatuksen maastokohteisiin. 
Oppaanamme oli vaihtoehtoisista metsänhoitomenetelmistä jäsenilloissammekin luennoinut Luken
erikoissunnittelija Sauli Valkonen. Myös aarnikohde.                                   
- 35 osallistujaa

Syysretki Äänekosken biotuotetehtaalle  7. - 8.9.
Syysretkikohteemme oli pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos, joka sellun lisäksi 
valmistaa muita biotuotteita ja tuottaa myös bioenergiaa, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. 
Paluumatkalla kävimme Serlachius-museoissa Mäntässä
-  40 osallistujaa

Puukauppailta – Metsänhoitoyhdistykset ja MTK  12.9., Maalaisten talo
MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö Lauri Tapio puhui puumarkkinatilanteesta ja ajankohtaisista 
aiheista, toimitusjohtaja, kaupanvahvistaja Jouni Tiainen puukaupan vaiheista.
- 51 osallistujaa

Metsäomaisuus – vakuusarvo ja vakuuttaminen  24.10., Mow Arena Event Space, yhteistyössä  
Metsäpalvelu Arvometsän kanssa
Aiheina Metsätilakaupan rahoitus  (OmaSP), Metsäsuunnitelmat ja metsäarviot (Metsäpalvelu 
Arvometsä) ja Metsävakuutukset (LähiTapiola)
- 36 osallistujaa

Syyskokous 21.11., ks. kappale 3.1. Sääntömääräiset kokoukset

Mitä tietoja puista voidaan laskea – ennen puun kaatoa ja kaadon yhteydessä 4.12., 
Maanpuolustusyhdistyksen auditorio
Metsänarvioimisen emeritusprofessori Jouko Laasasenaho kertoi puiden mittaamisesta.
- 51 osallistujaa

3.3. Muut tilaisuudet

Moottori- ja raivaussahan peruskurssi naisille 3.3. koneliike Oleniuksen tiloissa Helsingissä. 
Moottorisahaan perehdyttiin aamupäivällä ja raivaussahaan iltapäivällä. 

PKMO oli mukana Metsäalan sähköiset palvelut -tapahtumassa 17.3. Helsingin yliopiston 
tiloissa.Tilaisuuden järjesti Metsäkeskus yhteistyökumppaneineen. Hallituksen jäsenet esittelivät 
yhdistystä PKMO:n osastolla. Rinnakkaiset luentoesitykset ja metsäalan toimijoiden osastot 
tarjosivat tietoa markkinoilla olevista metsänomistajille tarkoitetuista sähköisistä palveluista. 

https://www.pkmo.org/tapahtuma/metsaalan-sahkoiset-palvelut/
https://www.pkmo.org/tapahtuma/mita-tietoja-puista-voidaan-laskea-ennen-puun-kaatoa-ja-kaadon-yhteydessa/
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”Perinteisen sahapäivä” PKMO:n jäsenille 16.8. Lohjanharjun Konepalvelun Espoon toimipisteessä. 

PKMO oli mukana Stora Enso Oyj:n yhteistyökumppaneineen järjestämässä Koko Perheen 
Metsäpäivässä Keravan Keinukallion ulkoilualueella 15.9.: tietoiskuja, työnäytöksiä, toimijoiden 
osastoja, jumppaa ja nuotiokahvia. Sateinen sää verotti kävijämäärää.

Kustannustehokas uudistaminen ja taimikonhoito  28.11.  Metsäkeskuksen järjestämässä 
tilaisuudessa PKMO:n jäsenille jaettiin vinkkejä metsänhoidon hallintaan. Lisäksi oli mahdollisuus 
tutustua oman tilan metsävaratietoihin sekä metsänhoito- ja hakkuuehdotuksiin Metsään.fi -
palvelussa asiakasneuvojan kanssa.
 
PKMO osallistui seuraaviin metsätaitokisoihin:
- Etämetsänomistajien Liiton SM-metsätaitokilpailut 19.5. Evo (Kirsi Uotila, Veijo Vainoniemi)
- Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut 1.9. Kauhava (Veijo Vainoniemi)

IUFRO Small-scale Forestry Conference 2018, 11.-13.6.2018, Vaasa
Pekka Keloneva esitteli yhdistyksen toimintaa: The Unknown Urban Forest Owner (Ilta-Kanerva 
Kankaanrinta & Pekka Keloneva).  Abstrakti julkaistiin Joensuun yliopiston sarjassa 
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2790-3/urn_isbn_978-952-61-2790-3.pdf 

3.4. Etämetsänomistajien vaikuttaminen

Valtakunnallista vaikuttamista tehtiin Etämetsänomistajien Liiton kanssa ja kautta. Liitto on antanut 
lausunnon tai kannanoton seuraavista aiheista: Kemera-asetusmuutos, MHY-asetusmuutos, 
Kemeran automaattiset päätökset, Metsätuhojen torjunta. Keskusteltiin liiton tulevaisuudesta, 
kehittämistarpeista ja yhteistyöstä eri metsäalan kumppaneiden kanssa. Sisaryhdistyksemme 
Tampereen Seudun Metsänomistajat ry:n (TaSeMo) 30-vuotisjuhlassa marraskuussa muisteltiin 
tapaamisia vuosien varrelta. 

Liiton julkaisema Etämetsänomistaja-lehti ilmestyi vuoden aikana kolme (3) kertaa, vuoden 
viimeinen lehti oli kaksoinumero. Lehti postitettiin kaikille PKMO:n jäsenille.

PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä:

Etämetsänomistajien Liitto ry
- Liiton puheenjohtaja Jaakko Temmes
- Liiton varapuheenjohtaja Pekka Keloneva 
- Varatoiminnantarkastaja Erkki Kautto
Liiton vuosikokouksessa  17.3. Hämeenlinnassa PKMO:ta edustivat Jaakko Temmes, Ahti 
Hurmalainen, Timo Kokkola ja Kari Immonen

https://www.pkmo.org/tapahtuma/kustannustehokas-uudistaminen-ja-taimikonhoito/
https://www.pkmo.org/tapahtuma/perinteinen-sahapaiva-lohjanharjun-konepalvelun-espoon-toimipisteessa/
https://www.pkmo.org/tapahtuma/perinteinen-sahapaiva-lohjanharjun-konepalvelun-espoon-toimipisteessa/
https://www.pkmo.org/tapahtuma/perinteinen-sahapaiva-lohjanharjun-konepalvelun-espoon-toimipisteessa/
https://www.pkmo.org/tapahtuma/perinteinen-sahapaiva-lohjanharjun-konepalvelun-espoon-toimipisteessa/
https://www.pkmo.org/tapahtuma/perinteinen-sahapaiva-lohjanharjun-konepalvelun-espoon-toimipisteessa/
https://www.pkmo.org/tapahtuma/perinteinen-sahapaiva-lohjanharjun-konepalvelun-espoon-toimipisteessa/
https://www.pkmo.org/tapahtuma/perinteinen-sahapaiva-lohjanharjun-konepalvelun-espoon-toimipisteessa/
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2790-3/urn_isbn_978-952-61-2790-3.pdf
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Uudenmaan metsäneuvosto
- Varsinainen jäsen Ilta-Kanerva Kankaanrinta, henkilökohtainen varajäsen Sinikka Mononen

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten tarkistamisprosessi
- johtoryhmä: Jaakko Temmes
- ohjausryhmä: Sinikka Mononen
http://www.metsanhoitosuositukset.fi/

MTK:n metsävaltuuskunta
- asiantuntijajäsen Pekka Keloneva

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmä
- varajäsen Jaakko Temmes

Suomen Metsäsäätiön hallintoneuvosto
- varajäsenen Jaakko Temmes.

Suomen Metsäyhdistys
- Liiton edustajana kevätkokouksessa 2018 Jaakko Temmes. Liitto on Suomen Metsäyhdistyksen 
jäsen.

Suomen Puukauppa Oy
- Liiton edustajana yhtiökokouksessa 2018 Jaakko Temmes. Liitto on Suomen Puukauppa Oy:n 
osakas.

Ekologisten kompensaatioiden työpaja 19.9., InnoForESt-hanke
- PKMO:sta Sinikka Mononen

PKMO ilmoittautui mukaan Helsingin yliopiston ForestVisit -hankkeeseen. Toiminnan tarkoitus on 
esitellä Suomen metsäalaa ja sen koulutusta kiinnostuneille ulkomaiselle. 
- Yhteyshenkilö Ilta-Kanerva Kankaanrinta 

Tuotantoyhtio DocArt teki dokumenttielokuvan kaupungissa asuvasta metsänomistajasta, joka 
haluaa edistää monikäyttöä omissa metsissään. Metsänomistaja oli PKMO:n jäsen Maija 
Parviainen. 

3.5. Viestintä

Keskeisimpänä viestintäkanavana toimi yhdistyksen verkkosivusto ja html-muotoiset 
jäsentiedotteet, mutta yhdistyksellä on myös Facebook-sivut (http://www.facebook.com/pkmory) ja 
Twitter-tili (https://twitter.com/PKMOry).

http://www.facebook.com/pkmory
https://twitter.com/PKMOry
http://www.metsanhoitosuositukset.fi/
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PKMO:n verkkosivusto palveli jäseniä, sidosryhmiä sekä muita käyttäjiä ja tarjosi keskeisen tiedon 
PKMO:sta ja sen toiminnasta yhdessä paikassa. Sivuilta julkaistiin tietoa sekä PKMO:n omista että
muista metsäalan tapahtumista. Kaikilla PKMO:n jäsenillä on mahdollisuus tarjota omia 
metsätarinoitaan julkaistavaksi Metsäjutut-otsikon alle.

Verkkosivustolta löytyvät myös menneiden vuosien toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä 
muuta aineistoa. Yhdistyksen pääverkkotunnus on www.pkmo.org. Rinnakkaisina 
verkkotunnuksina toimivat paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi ja 
paakaupunkiseudunmetsanomistajat.org.

Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana noin kerran kuussa, yhteensä 12 kappaletta. Niissä 
tiedotettiin yhdistyksen jäsentilaisuuksista ja muusta toiminnasta, ajankohtaisista metsäasioista 
sekä muidenkin metsäalan toimijoiden järjestämistä tapahtumista. Jäsentiedote lähetettiin 
sähköpostina kaikille niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen 
käyttöön. Jäsentiedotteet julkaistaan myös PKMO:n verkkosivustossa.

Kaikille jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuonna kaksi painettua jäsenkirjettä.

Perinteiseen tapaan yhdistystä esiteltiin Metsäkeskuksen Metsään-starttipäivissä tammi- ja syyskuussa.

Vuoden alussa lähetettiin markkinointikirje 480:lle pääkaupunkiseudulla asuvalle metsänomistajalle, 
jotka eivät olleet PKMO:n jäseniä. Osoitteet hankittiin Metsäkeskuksen rekisteristä. Kirjeessä 
kerrottiin PKMO:sta ja se sisälsi kutsun tammikuun jäsentilaisuuteen. Valitettavasti tämä tiedotustapa 
tuotti niukasti tulosta.  

Yhdistyksellä on oma postilokero-osoite ja oma puhelinnumero. Sihteeri käyttää sähköpostiosoitetta 
tunnuksella pkmo.org.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry                                                                          
PL 62
00101 Helsinki

www.pkmo.org

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

