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Vuosikertomus vuodelta 2017

PKMO ry on riippumaton ja aktiivisesti toimiva metsänomistajien yhdistys. Vuoden aikana
järjestettiin 14 jäsentapahtumaa ja lisäksi PKMO:lla oli edustajia useissa metsäalaan
liittyvissä toimikunnissa ja työryhmissä. Toimintavuosi oli 33. ja yhdistys katsoo asioita
erityisesti kaupunkilaisten metsänomistajien näkökulmasta. Visuaalinen ilme uudistui.

1. Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenet ovat pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia, jotka omistavat
metsää Suomessa. Myös metsänomistajan perheenjäsen voi liittyä jäseneksi. Jäsenmaksua
ei kannettu marras-joulukuussa liittyneiltä ja kunniajäseniltä. Vuoden lopulla rekisterissä oli
yhteensä 1057 jäsentä. Jäsenmaksu vuonna 2017 oli 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 2017 Eero Mikkola (puheenjohtaja), Katri Myllykoski
(varapuheenjohtaja), Lea Kaakkurivaara, Ilta-Kanerva Kankaanrinta, Pekka Keloneva ja
Pekka Syvänen sekä varajäseninä Ahti Hurmalainen, Timo Kokkola ja Sinikka Mononen.
Yhdistyksen sihteerinä toimi Sinikka Mononen. Kirjanpidon teki Miia Vuortio, Festum
Accounting Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Jarmo Uusitalo ja varatilintarkastajana KHT
Reima Nyman. Toiminnantarkastaja oli Kaija Auterinen ja varalla Esko With. Yhdistyksen
kunniajäseniä olivat Yrjö Maaninen ja Ritva Saikku.

3. Toiminta
3.1 Sääntömääräiset kokoukset
Vuosikokous pidettiin 30.3.2017 Sähkötalon Aalto-auditoriossa Helsingissä, siihen osallistui
33 jäsentä. Ennen kokousta metsäjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry:stä toi
metsäteollisuuden biotalousterveiset metsänomistajille. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Markku Pennanen. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi hallitukselle
ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilintarkastajien esityksen mukaisesti.
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Syyskokous pidettiin 28.11.2017 Metsä Groupin toimitiloissa Espoon Tapiolassa.
Syyskokoukseen osallistui 38 jäsentä. Tilaisuuden aluksi Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja
Juha Jumppanen kertoi Metsä Groupin sähköisistä palveluista ja muuta ajankohtaisista.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Pennanen. Syyskokous vahvisti yhdistyksen
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan (35 €).
Syyskokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 3 vuodeksi Ahti Hurmalainen ja
Elisa Piesala sekä varajäseneksi Kari Immonen samoin 3 vuodeksi. Tilintarkastajaksi
vuodelle 2018 valittiin KHT Jarmo Uusitalo ja varatilintarkastajaksi KHT Reima Nyman.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Esko With ja varalle Marjatta Palmroth.
Syyskokouksessa suoritettiin sääntömuutosehdotuksen ensimmäinen käsittely.
Sääntömuutosehdotus sisältää kevyemmän tilintarkastuksen, jonka aiemmin voimaan tullut
lakimuutos mahdollistaa pienille yhdistyksille. Samalla päivitetään jäseniksi oikeutettujen
listaa erikseen mainitsemalla yhteismetsien ja metsäyhtymien osakkaat.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2017 kolmetoista (13) kertaa, joista yksi
sisarjärjestömme TaSeMon vieraana Tampereella.

3.2 PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä
o

Etämetsänomistajien Liitto ry
o Liiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana toimi Jaakko Temmes.
Varatoiminnantarkastaja oli Erkki Kautto. Liiton vuosikokouksessa Kajaanissa
18.3. PKMO:ta edustivat Jaakko Temmes, Katri Myllykoski, Lea
Kaakkurivaara ja Timo Kokkola.

o

Uudenmaan metsäneuvoston varsinainen jäsen oli Kirsi Uotila. Loppuvuodesta Uotila
pyysi eroa ja tilalle valittiin Ilta-Kanerva Kankaanrinta. Henkilökohtainen varajäsen oli
Sinikka Mononen.

o

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten
tarkistamisprosessin johtoryhmässä toimi Jaakko Temmes ja ohjausryhmässä
Sinikka Mononen.

o

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmässä
varajäsenenä toimi Jaakko Temmes.

o

Maa- ja metsätalousministeriön puumarkkinatyöryhmän varajäsenenä oli Jaakko
Temmes.

o

Suomen Metsäsäätiön valtuuskunnan varajäsenenä oli Jaakko Temmes.

o

Verne-projektin (Metsänomistajien vertaisneuvonta) ohjausryhmän jäsenenä toimi
Jaakko Temmes ja varajäsenenä Katri Myllykoski.

o

Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu
(METSÄVUO) projektin palautepaneelin jäsen oli Jaakko Temmes.

o

MTK:n metsävaltuuskunta - asiantuntijajäsen Jaakko Temmes

VUOSIKERTOMUS

3 (6)

o

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -projekti - ohjausryhmän jäsen metsänomistajien
edustajana Jaakko Temmes

o

Suomen Metsäyhdistys - vuosikokouksen varaedustaja Jaakko Temmes

o

Metsänomistajan talouskoulu, TTS & Päijät-Hämeen mhy (syksy 2017, monimuotoopetus, kahdeksan koulutusmoduulia, 100 kurssilaista), ohjausryhmässä Eero
Mikkola

3.3 Tilaisuudet ja retket
Vuoden aikana järjestettiin teemailtoja, retkiä ja kursseja noin kerran kuussa. Edellisenä
vuonna ensimmäistä kertaa toteutettu vertaiskurssi uusille ja tuleville metsänomistajille
järjestettiin toiveuusintana huhti-toukokuussa. Kolmiosaista, omin voimin suunniteltua ja
toteutettua kurssia markkinoitiin myös muille kuin jäsenille. Suurin osa tilaisuuksista
järjestettiin Maanpuolustusyhdistyksen auditoriossa Töölössä (MPY).
Riistametsänhoidon perusteet ja metsästysoikeuden vuokraus 24.1., MPY
- puhujana erikoissuunnittelija Marko Svensberg, Suomen riistakeskus
- 26 osallistujaa
Tieasiat metsätalouden kannalta 28.2., MPY
- puhujana tuotantopäällikkö Lars Weckman, Maanmittauslaitos
- 50 osallistujaa
Juurikäävän torjunta 8.3., Tieteiden talo
- puhujina Tuula Piri, Luke ja Gunnar Salingre, Verdera Oy
- 30 osallistujaa
Vuosikokous 30.3., Sähkötalon Aalto-auditorio
- puheenjohtajana Markku Pennanen
- metsäjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry:stä toi metsäteollisuuden terveiset
metsänomistajille
- 33 osallistujaa
Vertaiskurssi aloittelevilla ja tuleville metsänomistajille osa I 19.4., MPY
- metsänkierto uudistamisesta päätehakkuuseen
- Puhujina Pekka Syvänen ja Eero Mikkola
- 32 osallistujaa
Kestävää metsätaloutta luonnon monimuotoisuutta tuhoamatta 26.4., MPY
- puhujana suunnittelija Ninni Mikkonen, Suomen ympäristökeskus
- 33 osallistujaa
Vertaiskurssi osa II 3.5., MPY
- metsä investointina ja tulonlähteenä
- puhujina Pekka Syvänen ja Eero Mikkola
- 34 osallistujaa
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Vertaiskurssi osa III 10.5., MPY
- omatoiminen metsätalous
- puhujina Pekka Syvänen ja Jaakko Temmes
- 25 osallistujaa
Iltaretki Vuosaaren satamaan 14.6.
- Selluloosan logistiikka tehtaalta maailmalle. Isäntinä Port of Helsinki (Helsingin
satamalaitos) sekä Oy M. Rauanheimo Ab, joka hoitaa Metsä Groupin Äänekosken uuden
sellutehtaan tuotteiden satamaoperaatiot satamalaitoksen tiloissa.
- 43 osallistujaa
Iltapäiväretki Koskisen Oy:lle 20.9.
- sahatavaran ja vanerin valmistusta Kärkölässä
- 30 osallistujaa
Metsämaan kaavoitus I, kaavoittajan näkökulma 3.10., MPY
- kaavoituksen erityisasiantuntija Arja Salmi
- 22 osallistujaa
Metsämaan kaavoitus II, metsänomistajan näkökulma 10.10., sähkötalon Aalto-auditorio
- projektipäällikkö Mika Salmi, Suomen Metsäkeskus
- 28 osallistujaa
Syyskokous 28.11. Metsä Groupin tiloissa Espoon Tapiolassa
- Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen kertoi Metsä Groupin uutisia sekä
sähköisistä palveluista
- puheenjohtajana Markku Pennanen
- 38 osallistujaa
Ostaisinko metsätilan vai liittyisinkö yhteismetsään? 14,12,, MPY
- puhujina Kalle Eerikäinen, Suomen Sijoitusmetsät Oy sekä Jussi Saarinen, Yhteismetsä
Tuohi
- 24 osallistujaa

3.4 Viestintä
PKMO:n viestintä oli monikanavaista ja aktiivista. Yhdistyksen visuaalinen ilme uudistui:
tunnus ja sen mukana koko visuaalisen ilme päivitettiin. Tavoitteena oli virkeä ja positiivinen
ilme, joka erottuisi muista metsäalan toimijoista omaleimaisena ja omaehtoisena
kaupunkilaismetsänomistajien yhteisönä. Uusi ilme otetaan käyttöön vähitellen sitä mukaa
kun eri viestintätuotteita hankitaan ja julkaistaan. Uuden ilmeen mukaista esitettä jaettiin
Metsämessuilla, ja uusi tunnus näkyy PKMO:n netti- ja Facebook-sivulla sekä Twitter-tilillä.
Keskeisimpänä viestintäkanavana toimi yhdistyksen verkkosivusto ja html-muotoiset
jäsentiedotteet, mutta tietoa jaettiin myös Facebookissa (http://www.facebook.com/pkmory)
ja Twitterissä (https://twitter.com/PKMOry).
PKMO:n verkkosivusto palveli jäseniä, sidosryhmiä sekä muita käyttäjiä ja tarjosi keskeisen
tiedon PKMO:sta ja sen toiminnasta yhdessä paikassa. Sivuilta julkaistiin tietoa sekä
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PKMO:n omista että muista metsäalan tapahtumista. Kaikilla PKMO:n jäsenillä on
mahdollisuus tarjota omia metsätarinoitaan julkaistavaksi Metsäjutut-otsikon alle.
Verkkosivusto toimii myös yhdistyksen muistina ja arkistona, sieltä löytyvät 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 9 + 4 kappaletta.
Niissä tiedotettiin yhdistyksen jäsentilaisuuksista ja muusta toiminnasta, ajankohtaisista
metsäasioista sekä muiden metsäalan toimijoiden järjestämistä tapahtumista. Jäsentiedote
lähetettiin sähköpostina kaikille niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa
yhdistyksen käyttöön. Jäsentiedotteet julkaistaan myös PKMO:n verkkosivustossa.
Käytössämme olevan Nebulan uutiskirjesovelluksen ohella kokeiltiin myös ilmaista
MailChimp-ohjelmistoa, päätettiin kuitenkin jatkaa Nebulan käyttöä. MailChimpissä oli hyviä
toiminnallisuuksia, mutta käyttö työlästä. Erityisesti osoitteiston hallinnointi todettiin
hankalaksi, ohjelmisto sopii paremmin yritysten markkinonti- ja mainostarkoituksiin kuin
yhdistyksen viestintään.
Kaikille jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuonna kaksi painettua jäsenkirjettä.
Yhdistyksellä on oma postilokero-osoite ja oma puhelinnumero. Puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri käyttivät sähköpostiosoitteita tunnuksella pkmo.org.

3.5 Muut tilaisuudet
PKMO oli mukana Metsäkeskuksen järjestämillä sukupolvenvaihdosmessuilla maaliskuussa
Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa. Hallituksen jäsenet esittelivät yhdistystä PKMO:n
osastolla ja puheenjohtaja piti PKMO:ta esittelevän esityksen luentosalissa. Rinnakkaiset
luentoesitykset ja metsäalan toimijoiden osastot tarjosivat näkökulmia onnistuneeseen
sukupolvenvaihdokseen ja metsänomistukseen muutoinkin.
PKMO:n jäseniä osallistui Etämetsänomistajien liiton retkelle Saarenmaalle toukokuussa.
Koneliike Olenius järjesti raivaussahan käytön peruskurssin 22.4. liikkeen tiloissa
Helsingissä. PKMO:n jäsenet saivat kurssin hinnasta alennuksen. Koneliike Olenius järjesti
PKMO:n jäsenille myös metsäpäivän 30.9. Tilaisuus pidettiin Oleniuksen tiloissa Helsingissä
sulkemisajan jälkeen. Tapahtumassa oli mm. moottorisahan teroituspaja ja esitys ”Miksi
omaa metsää kannattaa raivata”.
Metsämessut pidettiin 10.-12.11. Helsingin messukeskuksessa Pasilassa. PKMO:lla oli oma
osasto Etämetsänomistajien liiton kanssa. Kaikki jäsenet saivat jäsenkirjeen mukana
kutsukortin messuille. Päivystäjinä toimivat useat aktiivijäsenet hallituksen lisäksi.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pitivät kumpikin PKMO:ta esittelevän lavaesityksen.
Messuilla tehtiin myös jäsenhankintaa ja jaettiin yhdistyksen päivitettyä esitettä.
Palvelumuotoiluyritys Palmulla on hanke yksityismetsien käytöstä matkailussa, Tapion
toimeksiannosta. Varapuheenjohtajaamme haastateltiin metsänomistajan näkemyksistä.
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PKMO osallistui seuraaviin metsätaitokisoihin
o Etämetsänomistajien Liiton SM-metsätaitokilpailut 13.5.2017 Evo (Erkki Kautto,
Jaakko Temmes, Kirsi Uotila, Veijo Vainoniemi)
o Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut 16.9.2017 Mhy Uusimaa, Mäntsälä
(Erkki Kautto, Veijo Vainoniemi)
Suunnitteilla olleeseen metsänomistajien vertaistukiohjelmaan, jossa kokeneemmat
metsänomistajat neuvoisivat uusia metsänomistajia, ei saatu ulkopuolista rahoitusta.

3.6. Etämetsänomistajien vaikuttaminen
20-vuotista taivaltaan juhlineen Etämetsänomistajien Liiton kanssa ja kautta tehtiin
valtakunnallista vaikuttamista, samoin yhteistyötä muiden metsätilanomistajayhdistyksien
kanssa. Keskusteltiin liiton tulevaisuudesta, kehittämistarpeista sekä yhteistyöstä eri
metsäalan kumppaneiden kanssa.
Liiton vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa Kajaanissa annettiin lausunto ’Kuitupuu
kunniaan’. Siinä muistutettiin kuitupuun hinnan, metsänhoitotöiden ja kuitupuun saatavuuden
vuorovaikutuksesta.
Liiton julkaisema Etämetsänomistaja-lehti ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Lehti postitettiin
kaikille PKMO:n jäsenille.

