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Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry tiedottaa! 

 

 

 

 
 

Yhdistyksen syyskokouksen tunnelmia ja uudet valitut hallituksen jäsenet 
esittäytyvät 

 

Kokoustimme 29.11.2022 Metsä Groupin pääkonttorin tiloissa Espoon Tapiolassa. Tilaisuuden 

aluksi saimme kuulla jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholmin tervetulosanat ja 

ajankohtaiskatsauksen Metsä Groupin monipuolisesta toiminnasta. 

Lisää tietoa Metsä Groupista heidän kotisivuillaan >>  

 

Metsä Groupin alustuksen jälkeen aloitimme yhdistyksemme syyskokouksen, jossa 

käsittelimme sääntömääräiset asiat.  

 

Syyskokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2023. 

Syyskokouksessa valittiin äänestämällä hallitukseen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Jari 

Piirainen ja Seppo Airaksinen valittiin kahdeksi uudeksi varsinaiseksi jäseniksi vuosille 2023–

2025, Olavi Lyly valittiin Jouko Lahden tilalle varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2023–2024 ja 

Aino Törmälä valittiin uudeksi varajäseneksi vuosiksi 2023–2025. 

 

Uusina kasvoina yhdistyksen hallituksen työssä vuoden 2023 alusta aloittavat Jari Piirainen ja 

Seppo Airaksinen ovat kirjoittaneet lyhyet esittelytekstit itsessään, jotta tulevat kaikille tutuiksi.  

 

 

 

 

 

Kuva: Tuomas Kotiranta  

https://www.metsagroup.com/fi/


 

 

  

 

Seppo Airaksinen 

Olen Vantaalla asuva etämetsänomista. Kotoisin olen 

Pohjois-Savosta, Suonenjoelta. Metsänomistajana olen 

jo kolmannessa polvessa ja metsät ovat olleet aina 

perheellemme tärkeät, sillä vanhempani ja ukkini on 

tehnyt työuransa sahateollisuuden parissa. Minulla on 

siskoni kanssa metsäyhtymä ja olemme sivutoimisia 

metsätalousyrittäjiä. Metsämme sijaitsevat Keski-

Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 

Päivätyönä olen toisella alalla, työsuojeluvaltuutettuna. 

Metsän hoidon/kasvatuksen lisäksi, olemme 

pakurikäävän sopimusviljelijöitä ja kokeilumielessä myös 

lakkakääpää on ympätty kasvamaan. 

 

Metsällisiä luottamustehtäviä minulla on PKMO:n lisäksi 

Metsäliitto osuuskunnan pääkaupunkiseudun 

edustajana, Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistyksen 

valtuuston varajäsen. 

 

Yhteystiedot:  

Seppo Airaksinen 

050-5723805 

sepe.airaksinen@pp.inet.fi 

 

    

 

Jari Piirainen 

Olen kotoisin Kerimäeltä Etelä-Savosta, jossa myös 

metsäni sijaitsevat. Olen liittänyt metsäni 6 vuotta sitten 

perustettuun Etelä-Savon Yhteismetsään, joka hallinnoi 

ja hoitaa nykyään noin 1000 hehtaarin 

metsäomaisuutta Etelä-Savon maakunnan alueella. 

Toimin ko. yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajana. 

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri ja asun 

nykyään Lohjalla, jossa työskentelen luokanopettajana.  

 

PKMO:n hallituksessa haluan edistää 

metsänomistajien oikeutta päättää oman metsänsä 

hoidosta ja toisaalta tuoda käyttöön myös yhteismetsän 

varteenotettavana metsänomistusmuotona varsinkin 

etämetsänomistajille. 

 

Yhteystiedot: 

Jari Piirainen 

040-5862006 

jaripiirainen@gmail.com  

 

 

Kuva: Seppo Airaksinen, viime talven 
hiihtoreissulta 

Kuva: Jari Piirainen 

mailto:sepe.airaksinen@pp.inet.fi
mailto:jaripiirainen@gmail.com


 

 

  

 

 

 
Tapion kartta- ja metsäkaupan loppuvuoden etu PKMO ry:n jäsenistölle 

 

Tapion karttakauppa tarjoaa yhdistyksemme jäsenille etukoodin verkkokauppaan 

Metsäkauppa.fi ja toivottaa ihanaa joulunaikaa jäsenistöllemme.  

 

Koodilla PKMO22 saa 30 % alennuksen valikoimasta kirjoja sekä ilmaisen toimituksen. 

Alennuskoodi lisätään ostoskorissa sille varattuun kenttään ja se on voimassa vuoden loppuun 

saakka. Jos ihan pukinkonttiin haluaa kirjoja tilata niin 14.12. mennessä tehdyt 

verkkokauppatilaukset ehtivät jouluksi perille. 

 

30 % alennus koskee seuraavia tuotteita: 

https://www.metsakauppa.fi/tuote/luontopaivakirja/  

https://www.metsakauppa.fi/tuote/ulkoilumetsat/ 

https://www.metsakauppa.fi/tuote/sujuvasti-seuraavalle-metsan-omistajanvaihdos-3-painos/  

https://www.metsakauppa.fi/tuote/sahaamaan-metsaan-taimikkoon-ja-pihapiiriin/  

https://www.metsakauppa.fi/tuote/metsan-jatkuvasta-kasvatuksesta-2-p/ 

https://www.metsakauppa.fi/tuote/taimikonhoito/ 

https://www.karttakauppa.fi/tuote/metrolla-metsaan/  

https://www.karttakauppa.fi/tuote/helsingin-muuttuva-luonto/ 

 

Kannattaa vilkaista myös Metsäkaupan tarjoukset: 

https://www.metsakauppa.fi/kategoria/metsakaupan-tarjoukset/ sekä 

Karttakaupan tarjonta – ostoskori on molemmille kaupoille yhteinen. 
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