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Vuosikertomus vuodelta 2019
PKMO ry on riippumaton ja aktiivisesti toimiva metsänomistajien yhdistys. Vuoden aikana
järjestettiin 15 jäsentapahtumaa ja niiden lisäksi osallistuttiin muiden toimijoiden tapahtumissa.
PKMO:lla oli edustajia useissa metsäalaan liittyvissä toimikunnissa ja työryhmissä. Toimintavuosi
oli 35. 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
marras-joulukuussa liittyneiltä ja kunniajäseniltä. Vuoden lopulla rekisterissä oli yhteensä 997
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 2019 Pekka Keloneva (puheenjohtaja), Jouko Lahti
(varapuheenjohtaja, erosi hallituksesta 13.12.), Ilta-Kanerva Kankaanrinta, Lea Kaakkurivaara, 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. Toiminnantarkastajana toimi KTM Jarmo Uusitalo ja varatoiminnantarkastaja oli Aino Törmälä.
Yhdistyksen kunniajäseniä olivat Yrjö Maaninen ja Ritva Saikku.

3. Toiminta
3.1. Sääntömääräiset kokoukset
Vuosikokous pidettiin 26.3. Metsä Group:n pääkonttorissa Espoossa. Siihen osallistui 45 jäsentä.
Ennen kokousta Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Tomi Salo kertoi ajankohtaiskatsauksessaan
Metsä Groupin taloudesta, investoinneista, puukaupasta ja sähköisistä palveluista. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Karri Ollila. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi
hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden toiminnantarkastajan esityksen mukaisesti.
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Syyskokous pidettiin 21.11. Tieteiden talossa. Kokoukseen osallistui 38 jäsentä. Tilaisuuden aluksi
Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen kertoi Metsäsäätiön toiminnasta ja siellä
meneilllään olevista hankkeista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Karri Ollila. Syyskokous vahvisti
yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Jäsenmaksua korotettiin kolmella
eurolla, se on nyt 38 €.
Syyskokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kolmeksi vuodeksi Aino Törmälä ja
Eeva-Liisa Nieminen sekä varajäseneksi Olavi Lyly samoin 3 vuodeksi. Kaikki valitut ovat uusia
hallituksessa. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin KTM Jarmo Uusitalo ja varalle Vesa
Putula.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2019 yksitoista (11) kertaa.

3.2. Omat tilaisuudet ja retket
Tapahtumia järjestettiin noin kerran kuussa.
Tutkimuskatsaus ympäristövastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi 23.1.
Maanpuolustusyhdistyksen auditorio, Metsäasiantuntija, MMT Panu Kunttu
- 38 osallistui
Metsänomistajailta Taalerilla ti 26.2.
Kasarmin salit. Tilaisuus oli sekä PKMO:n jäsenille että Taalerin asiakkaille.
Mitä uutta puusta metsänomistajalle (biotalouden kannalta) 5.3.
Maanpuolustusyhdistyksen auditorio, tutkimusprofessori Ali Harlin
- 38 osallistui
Vuosikokous 26.3., ks. kappale 3.1. Sääntömääräiset kokoukset
Vastuullinen metsien käyttö ja FSC-metsäsertifiointi 9.4. UPM:n Biofore-talo
- 19 osallistui
Päämäärätietoinen metsätalous, 7.5. OP Vallila. Etämetsänomistajien Liiton, Osuuspankin ja
PKMO:n j yhdessä järjestämä ryhmäwebinaari, Tapio Oy:n metsänhoidon asiantuntija Arto Koistinen.
Lisäksi paikallista ohjelmaa, Helsingissä OP Metsä -palvelun uudet ominaisuudet.
- Lyhyellä varoitusajalla järjestetyssä tilaisuudessa oli 9 osallistujaa.
FSC käytännössä: Monimuotoinen ja tuottava metsä -maastokurssi 10.5.
Janakkala/Harviala, yhteistyössä UPM:n kanssa.
- 19 osallistui
Hirsirakentamista ja taiteilijakoti, kevätretki 7.6.
Honkarakenteen esittelyalue ja Erkkola Tuusulassa
- 25 osallistui
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Kuutio esitteli toimintaansa ja opasti käytännössä kauppapaikan tärkeimpiin ominaisuuksiin 27.8.
Itämerentorni
- 16 osallistui
Riistametsänhoidon perusteet ja metsästysoikeuden vuokraus 25.9.
Maanpuolustusyhdistyksen auditorio, Marko Svensberg, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus
- 27 osallistui
Puukaupan ja hakkuiden laadunvalvonta la 26.10. Sokos Hotel Vantaa, metsäkohde Järvelässä
Metsä Groupin vieraina tutustuimme aiheeseen sekä luennoilla että hakkuukohteella maastossa.
- 27 osallistui
Erilaiset metsänkäsittelymenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet 29.10. OP Vallila.
Ryhmäwebinaari yhteistyössä Etämetsänomistajien Liiton, MetsäGroupin ja Osuuspankin kanssa.
Syyskokous 21.11., ks. kappale 3.1. Sääntömääräiset kokoukset
Vierailu Metsähallitukseen Tikkurilaan 2.12.
Metsähallituksen yleisesittely, metsänkäsittelytavat, jatkuvan kasvatuksen havaintoalueet,
Ympäristöasiat Metsähallituksessa.
- 36 osallistui
Perhe- ja perintöoikeutta metsänomistajan kannalta 11.12.
Maanpuolustusyhdistyksen auditorio, Helena Ålgars, Arviointikeskus Oy
- 47 osallistui

3.3. Muut tilaisuudet
PKMO oli mukana Metsätalouden kannattavuus ja kestävyys -tapahtumassa lauantaina 16.3.
Helsingin yliopiston tiloissa. Tilaisuuden järjesti Metsäkeskus yhteistyökumppaneineen. Hallituksen
jäsenet esittelivät yhdistystä PKMO:n osastolla. Rinnakkaiset luentoesitykset ja metsäalan
toimijoiden osastot tarjosivat tietoa metsätaloudesta sekä markkinoilla olevista metsänomistajille
tarkoitetuista palveluista.
Yksityinen luonnonsuojelualue ”Taikametsä” Siuntion Yövilässä 9.5. Omistaja Ahti Hurmalainen
kutsui tutustumaan suojelukohteeseen. Tapahtuma oli uusinta edellisen vuoden marraskuulta.
PKMO osallistui seuraaviin metsätaitokisoihin:
- Etämetsänomistajien Liiton SM-metsätaitokilpailut 18.5. Evolla (Veijo Vainoniemi, Teuvo Lehtinen)
- Metsänomistajien SM-metsätaitoilut (Mhy) 14.9. Ähtärin Tuomarniemi (Veijo Vainoniemi)
Metsäkeskuksen mentorointipilottiin osallistui myös muutamia PKMO:n jäseniä. Metsäkeskus
järjesti mentoreiksi ilmoittautuneille koulutusta ja toimintaa kokeiltiin Metsään-peruskursseilla.
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3.4. Etämetsänomistajien vaikuttaminen
Valtakunnallista vaikuttamista tehtiin Etämetsänomistajien Liiton kanssa ja kautta. Keskusteltiin
liiton tulevaisuudesta, kehittämistarpeista ja yhteistyöstä eri metsäalan kumppaneiden kanssa.
Sisaryhdistyksemme Turun Seudun Metsänomistajat ry järjesti laajennetun
kuukausikokoontumisen Liedon Vanhalinnassa lokakuussa: Juhlittiin yhdistyksen 30-vuotista
taivalta muistellen tapaamisia vuosien varrelta.
Liiton julkaisema Etämetsänomistaja-lehti ilmestyi vuoden aikana kolme (3) kertaa, vuoden
viimeinen lehti oli kaksoinumero. Lehti postitettiin kaikille PKMO:n jäsenille.
Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 12.12.2019 erota Etämetsänomistajien Liitosta. Ero
astui voimaan 31.12.2019.
PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä:
Etämetsänomistajien Liitto ry
- Varatoiminnantarkastaja Erkki Kautto
Liiton vuosikokouksessa 16.3. Seinäjoella PKMO:ta edustivat Elisa Piesala, Ahti Hurmalainen ja
Jaakko Temmes.
Uudenmaan metsäneuvosto
- Varsinainen jäsen Ilta-Kanerva Kankaanrinta (14.5. saakka), Ahti Hurmalainen pj. (15.5. alkaen)
- Kummankin 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 Jaakko Temms
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmä
- varajäsen Jaakko Temmes
Suomen Puukauppa Oy, Liitto on Suomen Puukauppa Oy:n osakas.
- Liiton edustajana yhtiökokouksessa Jaakko Temmes.
PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä
- varajäsen Jaakko Temmes
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3.5. Viestintä
Keskeisimpänä viestintäkanavana toimivat yhdistyksen verkkosivusto ja html-muotoiset
jäsentiedotteet. Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut (http://www.facebook.com/pkmory) ja
Twitter-tili (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 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 16 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.
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

