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Syksyiset terveiset PKMO ry:ltä 
 

Kuva: Elina Virtanen  

 

Kesä on kääntynyt syksyksi ja säät viilenneet. Sienisadon kerrotaan olevan erittäin hyvä tänä 

vuonna. Nyt onkin hyvä hetki marjastuksen ja sienestyksen lomassa käydä katsomassa 

metsässä niiden kuntoa ja miettiä tulevia metsänhoitotarpeita. Näin näkee, onko esimerkiksi 

tuulenkaatoja tullut paljon ja onko mahdollisia tuhohyönteisiä laajemmin levinnyt omaan 

metsään.  

 

Yksi hyvä hyönteistuholaisen tarkastus kohde on vanhat kuusikot 

kirjanpainajatuholaisten varalta. Kirjanpainaja on pieni, alle 

puolen sentin kokoinen, ärhäkkä kuusen tuholainen, joka nauttii 

lämmöstä. Peräkkäisten lämpimien kesien lisääntyessä, 

kirjanpainajakanta kasvaa ja tuhot 

ulottuvat yhä pohjoisemmille alueille 

Suomessa.  

 

Kirjanpainajien ensimmäisen 

sukupolven parveiluaika on keväällä, 

kun lämpötila nousee noin 18 

asteeseen. Ensimmäisen sukupolven 

parveiluaika kestää toukokuusta 

juhannukseen. Mahdollinen toinen sukupolvi parveilee syksyllä 

elokuussa ja lämpimien säiden vuoksi Suomessa on havaittu joitain 

merkkejä toisesta kirjanpainajan sukupolvesta.  

 

Kuvat: Elina Virtanen 

 



 

 

  

 

 
PKMO ry:n hallinnon muutokset elokuusta 2022 alkaen 
 

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien toiminnan hoitaminen on 

elokuusta 2022 alkaen jaettu kahdelle henkilölle. Toiminnan 

pyörittämiseen mukaan on tullut Elina Virtanen, joka opiskelee 

parhaillaan ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriksi. 

Elinan vastuulla on huolehtia yhdistyksen tiedottamisesta ja 

kotisivujen ylläpidosta, sekä hallituksen ja yhdistyksen 

kokousjärjestelyistä. Toiminnanjohtaja Bjarne Häggman vastaa 

yhdistyksen jäsenrekisteristä ja kirjanpidosta.  

 

Jäsenasioissa pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä 

sähköpostitse yhdistys.pkmo (at) gmail.com.  

 

 

Nyt on oiva tilaisuus lähteä mukaan PKMO ry:n hallituksen toimintaan 
 

PKMO ry hallituksen asettama nimitystoimikunta etsii parhaillaan hallitustyöstä kiinnostuneita 

jäseniä mukaan hallitustyöhön. Tarjolla on kaksi hallituksen paikkaa ja yksi varajäsenen paikka 

halliukseen alkaen vuoden 2023 alusta. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää, pyydämme 

olemaan yhteydessä nimitystoimikuntaan;  

Jouko Lahti: jouko.lahti@hotmail.fi, 040 0655500 

Elina Virtanen: elina.m.virtanen@outlook.com  

 

 
Metsäilta Hyvinkäällä 13.10.2022 

 
Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsänomistajat ja Etämetsänomistajien Liitto järjestävät 

yhdessä metsäillan torstaina 13.10.2022 Knehtilän Luomutilalla. Osoite: Haapasaarentie 75, 

05470 Hyvinkää. Tilaisuus on osallistujille maksuton.  

 

Ohjelma: 

17.15 Tulokahvit 

17.45 Tilaisuuden avaus 

Puheenjohtaja Kalevi Pullinen Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsänomistajat ry 

18.00 Puheenvuorot 

Suomen metsien kohtalo EU:ssa Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa 

Yleisön kysymykset 

Metsien hoidon ja puun käytön mahdollisuudet suomessa Piiripäällikkö Tomi 

Lankinen, MetsäGroup 

Metsänomistajan kokemuksia EU:n vaikutuksista metsän omistukseen ja 

käyttöön. Metsäneuvos Rauno Nurminen, Etämetsänomistajien Liitto ry 

20.00 Iltapala 

21.00 Tilaisuus päättyy 
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Mukaan metsäiltaan mahtuu 100 ensiksi ilmoittautunutta, Ilmoittautumiset viimeistään 

7.10.2022 mennessä Andreas Johanssonille sähköpostilla andreas.johansson@kpmg tai 

tekstiviestillä 040 709 2861.  

 

 
Päiväretki Karjalohjalle ja Fiskarsiin lauantaina 22.10.2022 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Retkellä pääsemme tutustumaan KÄÄPÄ Forestin toimintaan Karjalohjalla. Reitti kulkee 

Lohjan (maastokohde; pakuriviljelmäkohde) ja Karjalohjan (tuotantolaitokset) kautta Fiskarsin 

kulttuurimaisemiin. Aamupäivän aikana retki tarjoaa jäsenille tietoa pakurinviljelystä ja kuinka 

sillä voi kasvattaa metsän tuottavuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Kahvit ja pullat nautimme 

Kääpä Biotech’in tiloissa Karjalohjalla.  

Puolenpäivän jälkeen siirrymme Fiskarsin maisemiin, jossa sään salliessa voimme tutustua 4 
km:n metsäpolkuun tai 2 km:n puulajipolkuun (https://fiskarsvillage.fi/aktiviteetit/puulajipolku/).  
Iltapäiväohjelmaan yritämme saada paikallinen metsäasiantuntija kertomaan puulajien 
tunnistamisesta. Vaihtoehtoisesti voit omatoimisesti tutustua Fiskarsin kyläalueen vanhoihin 
tehdasrakennuksiin, maisemiin ja myymälöihin (https://fiskarsvillage.fi/). Omakustanteisia 

lounaspaikkoja ovat esimerkiksi Kuparipaja (https://www.kuparipaja.fi/) tai Wärdshuset 

(https://www.wardshus.fi/)  

Matkan hinta on 39 €/henkilö (sis. bussimatkat ja kahvitarjoilut). Avec on tervetullut mukaan. 

Lisätietoja retkestä voit kysellä puhelimitse 044 2048049 tai sähköpostitse 

yhdistys.pkmo@gmail.com.  

 

Aikataulu: Tilausbussi lähtee Helsingistä klo 10.00 Mannerheimintieltä Kiasman edestä. Paluu 

Helsinkiin viimeistään klo 17.00 samaan paikkaan. 

 

Ilmoittautumislinkki: Päiväretki Karjalohjalle ja Fiskarsiin.   
 

 

OSMO Oulun seudun metsätilanomistajat ry täytti 30 vuotta 
 
Oulun seudun sisaryrityksemme täytti hiljattain 30 vuotta ja he ovat tehneet matkastaan 

oheisen videon. Linkki kotisivuille ja videoon >>  
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Naismetsänhoitajat ry:n tapahtuma: Kenen metsä? - Kuka saa päättää, 
miten suomalaisia metsiä suojellaan ja käytetään kestävästi?  

 
Tapahtuma järjestetään lauantaina 22.10.2022 klo 13–16 Töölön kirjastossa Helsingissä, 

Mika Waltari -salissa (Topeliuksenkatu 6). Tapahtumaan voi osallistua myös etäyhteydellä. 

 

Metsien suojelulle ja kestävälle käytölle tulee ristiriitaisia toiveita ja vaateita monesta eri 

suunnasta. Esimerkiksi EU:n komissio esittää metsien jatkuvaa kasvatusta valtamenetelmäksi 

ja myös Suomen Luontopaneelin mukaan jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn osuutta tulisi 

kasvattaa merkittävästi. YLE:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 80 % 

suomalaisista kannattaa suojelualueiden lisäämistä. Suojelupaine kohdistuu erityisesti valtion 

metsiin. Suomessa viime kädessä metsänomistaja päättää metsiensä suojelusta ja kestävästä 

käytöstä vallitsevien lakien ja säännösten puitteissa. Metsätuotteet on kuitenkin saatava 

kaupaksi ja sitä saattaa haitata metsäalan negatiivinen imago ja suoranaiset boikotit. 

Konflikteja ei voi eikä tarvitsekaan täysin välttää, mutta metsien suojeluun ja kestävään 

käyttöön liittyvistä erilaisista arvoista ja näkökulmista on hyödyllistä käydä rakentavaa 

keskustelua. 

 

Ohjelma: 

 

Tapahtuman avaus 

Jaana Turunen, Naismetsänhoitajat ry:n puheenjohtaja 

Tapahtuman puheenjohtajana ja fasilitaattorina toimii professori Teppo Hujala, 

Itä-Suomen yliopisto 

Alustus: Mitä metsä tarjoaa ja kenelle? 

Marjo Maidell, metsäekonomisti, Pellervon taloustutkimus PTT 

Paneelikeskustelu 

Liisa Toopakka, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Karoliina Niemi, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry 

Jaakko Temmes, metsänomistaja, Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 

Kahvitauko 

Keskustelua ja verkostoitumista pienryhmissä 

Kysymyksiä ja kommentteja alustajalle ja panelisteille 

Yhteenveto 

Teppo Hujala, professori, Itä-Suomen yliopisto 

 

Etäyhteys toteutetaan Teams-alustalla. Etäyhteydellä osallistuville lähetetään kutsu Teams-

tapahtumaan. Ilmoittautumiset viimeistään 10.10.2022 sähköpostilla osoitteeseen 

naismetsanhoitajat@gmail.com. Ilmoitathan, osallistutko tapahtumaan paikan päällä vai 

etäyhteydellä. 
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