
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa 
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toiminnanjohtajan tehtävät voidaan toteuttaa 
vaihtoehtoisesti myös palveluntuottajamallilla yrityksen kautta. 

PKMO ry on pääkaupunkiseudulla asuvien metsänomistajien muodostama yhteisö, jonka 
tarkoituksena on metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen, jäsentensä metsänhoidon 
ammattitaidon ja –tiedon kohottaminen, sekä jäsentensä edunvalvonnan edistäminen. 
Yhdistyksen jäsenmäärä on vajaa 1 000 jäsentä. 

PKMO ry järjestää mm esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja ja retkeilyjä sekä pyrkii 
parantamaan jäsenistönsä yhteydenpitoa yksityismetsätalouden järjestöihin. Lisäksi yhdis-
tys pyrkii vaikuttamaan tekemällä aloitteita ja esityksiä yksityismetsätaloutta koskeviin 
kysymyksiin ja toimii yhteistyössä metsäalan eri organisaatioiden kanssa. 

Toiminnanjohtajan tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen toimintaa hallituksen linjausten ja 
päätösten mukaisesti. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat mm jäsenrekisterin ylläpito, 
tiedottaminen, sisältäen myös vastuun kotisivujen ajantasaisuudesta, ja yhteydenpito, 
kokous- ja tapahtumajärjestelyt sekä hallituksen sihteeritehtävät, sisältäen mm kokous-
asioiden valmistelun ja päätösten toimeenpanon. Lisäksi toiminnanjohtajan tehtäviin 
kuuluvat yhdistyksen kirjanpidosta ja talouden hoidosta vastaaminen hallituksen ohjauksen 
mukaisesti. 

Toiminnanjohtajan on mahdollista osallistua työn ohessa metsäalan tapahtumiin ja 
seminaareihin sekä osallistua metsäalan verkoston toimintaan. 

Tehtävään valittavalta toivomme järjestökokemusta sekä itsenäistä ja aktiivista otetta. 
Arvostamme vahvaa tieto- ja viestintätekniikan osaamista, jonka avulla sisäinen ja ulkoinen 
viestintä etäkokouksineen sekä jäsen- ja talousasiat sujuvat hyvin. 

Soveltuva korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinto antaa parhaat teoreettiset edellytykset 
menestyä tehtävässä. Myös metsätieteiden opinnot antavat vankan toimialaosaamisen 
tehtävän hoitamiseen. 

Toiminnanjohtajan työsuhde voisi alkaa jo 1.3. tai sopimuksen mukaan. Työsopimuksessa 
on kuuden kuukauden koeaika. Keskimääräinen työaika on n 1-2 päivää viikossa, ~30-60 
tuntia kuukaudessa. Työajat voivat olla epäsäännöllisiä sisältäen myös ilta- ja 
viikonlopputöitä esim. kokouksia iltaisin pari kertaa kuukaudessa. Yhdistyksellä ei ole omia 
toimitiloja. 

Lisätietoja Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry – Tietoa, tapahtumia ja 
vaikuttamista pääkaupunkiseudulla asuville metsänomistajille (www.pkmo.org) tai Vesa 
Putula, puh 0400 588 927 / 0299 500 742 ja vesa.putula@outlook.com. 

Sähköiset hakemukset, sisältäen CV:n ja palkkatoivomuksen, pyydetään toimittamaan 
22.2.2021 mennessä vesa.putula@outlook.com. tai kirjallisesti osoitteeseen PKMOry, c/o 
Vesa Putula, Rahakamarinportti 1 G 11, 00240 Helsinki.  
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