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Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n 
toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
 

Yleistä 

Yhdistys on pääkaupunkiseudulla asuvien metsänomistajien yhdistys, jonka tarkoituksena 

on vahvistaa jäsentensä metsäomaisuuden omistajalähtöistä hoitoa ja hallintaa sekä 

edistää metsänomistajien edunvalvontaa. Kahden hiljaisen koronavuoden jälkeen 

palataan hiljalleen uuteen toimintaympäristöön, jota monissa tilaisuuksissa monipuolistaa 

hybridiosallistumisen mahdollisuus.    

Toiminnassa keskeistä on yhdistyksen hallintorutiinien uudistaminen ja strategiatyön 

saattaminen loppuun, sekä jäsentapahtumien ja retkeilyjen järjestäminen, 

jäsenhankinnan käynnistäminen, ajankohtainen edunvalvonta ja jäsenpalvelujen 

kehittäminen. Strategiatyöhön liittyy keskeisesti Etämetsänomistajien liitto ry:n ja PKMO 

ry:n yhteistyön optimointi. 

Jäsenet 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajiin kuuluu tällä hetkellä noin 750 jäsentä. 

Jäsenhankintaa on vaikeuttanut korona, koska messutilaisuuksia ja uusien 

metsänomistajien starttipäiviä ei ole järjestetty. Jäsenkyselyn mukaan PKMO ry:n jäsenet 

ovat hyvin kouluttautuneita ja he arvostavat metsäomaisuuttaan moninaisin tavoin.  

Tapahtumat 

Retkiä järjestetään metsäalan kiinnostaviin kohteisiin. Retket voivat olla päivä- tai 

iltaretkiä tai ne voivat vaatia yöpymistä. Asiantuntijaluennot ja seminaarit pidetään 

pääasiassa arki-iltaisin. Tapahtumia järjestetään omin voimin ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. 

Sääntömääräiset kokoukset 

Vuosikokous maaliskuussa, esitelmän aiheena “Metsänomistaja - sinulla on oikeus 

pyytää haluamaasi palvelua ja edellyttää, että se toteutetaan laadukkaasti”, esitelmän 

pitää erityisasiantuntija Eero Mikkola, Luke  

Syyskokous marraskuussa, asiantuntija-alustus ajankohtaisesta aiheesta  

Asiantuntijaluennot, seminaarit, webinaarit  

- Helmikuu: Metsäverotuksen kehittäminen metsän eri käyttömuotojen edistämiseksi, 
kutsutaan alustajaksi Jussi Leppänen, Luke  

- Huhtikuu: Metsälaki ja metsäsertifiointi 

- Syyskuu: MMM:n tapaaminen aiheena yksityismetsänomistaja EU:ssa  

- Lokakuu: Järeysrunkohinta puukaupassa, Metsä Group  

Päiväretket 

- Maalis-huhtikuu: Sipoonkorpi: Suojelualueiden merkitys yksityismetsänomistajille. 
Ruokailu ja savusauna Kuusijärvellä. Alustaja Metsähallituksen luontopalveluista + 
PKMO:n Jäsen Toni Tuomala  
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- Huhtikuu: Harsintahakattu metsä ja sen elvyttäminen, Kanta-Häme, Petri Kortejärvi. 
Matkalla Askolan hiidenkirnut  

- Huhti-toukokuu: Kääpä Forestin metsätuotteiden jalostuslaitos Karjalohjalla ja 
tutustuminen Fiskarsin alueen puutuoteteollisuuteen/Fiskars Oy:n metsiin  

- Toukokuu: Raivaussahan käyttökurssi yhteistyössä Keudan kanssa Ajankohta avoin: 
Moto metsätyömaalla 

- Ajankohta avoin: Honkarakenne, puun jalostaminen hiilivarastoksi  

- Elo-syyskuu: Riilahden kartanon metsätalous  

- Syys-lokakuu: Luken Solbölen kokeilualue, vieraspuulajit metsänviljelyssä  

Matkat  

- Touko-kesäkuu: Punkaharjun retki: Lusto, Kruununpuisto, Punkaharjun kertopuu-, 
viili- ja vaneritehdas. Toteutetaan yhdessä muiden EtäMOL:n alueyhdistysten kanssa. 

- Heinä-elokuu: Metsäretki Viroon, pääjärjestäjänä EtäMOL  

- Mahdollinen teemoitettu Metsänomistajaristeily  

Muuta 

Hallitus toteuttaa jäsenkyselyn alkuvuodesta. Kyselyllä selvitetään, millaisen tiedon ja 
toiminnan tarve on suurin. Tuloksilla ohjataan syyskauden toimintaa.  

Suunnitteilla some-aiheinen tapaaminen Hämeenlinnan seudun metsänomistajien ja 
Ladyforest -fasebook-ryhmän perustajien kanssa esimerkiksi Evolla.  

Metsänomistajien metsätaitokilpailut EtäMOL:n kanssa  

Muiden järjestämät tapahtumat 

Länsi-Uudenmaan ja Kymen/Kouvolan metsänomistajien metsätaitokilpailuihin 
osallistuminen  

Jäsenistölle tiedotetaan Metsäkeskuksen tapahtumista, SMY:n Metsäpäivien avoimista 
esitelmistä, Metsätieteen päivistä ja muista kiinnostavista tapahtumista jäsentiedotteessa  

Vaikuttaminen 

Yleisenä tavoitteena on tuoda pääkaupunkiseudulla asuvien metsänomistajien 
näkökulma esiin metsäalan päätöksenteossa, säädöshankkeissa ja keskustelussa ja 
lisätä kilpailun edellytyksiä niin puukaupassa, korjuupalveluissa kuin 
metsänhoitopalveluissakin.  

PKMO on Etämetsänomistajien Liitto ry:n jäsen. Valtakunnallista ja EU-vaikuttamistyötä 
tehdään yhdessä Liiton kanssa. Euroopan Unionin tasolla keskeisiä edunvalvonta-asioita 
ovat mm. EU:n Vihreä tulevaisuuden strategia sekä metsäsektorin ilmastotiekartta ja 
biodiversiteetin säilyttäminen.  

Liiton kanssa koordinoidaan osallistumista metsäalan valtakunnallisiin työryhmiin ja 
hankkeisiin sekä lausuntojen valmistelua. PKMO on Suomen Metsäyhdistys ry:n jäsen. 
Sen kautta lisätään verkostoitumista ja tiedonvälitystä jäsenille.  

Yhdistys osallistuu suoraan tai Etämetsänomistajien Liitto ry:n kautta seuraavien 
organisaatioiden toimintaan:  

−  Suomen Metsäyhdistys ry  
−  Uudenmaan metsäneuvosto  
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−  MTK metsävaltuuskunta  
−  Tapio Oy (Hyvän metsänhoidon suositusten tarkistamisprosessin johto- ja 
ohjausryhmä)  
−  Ministeriön seurantatyöryhmä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden METSO-
ohjelmassa  
−  Suomen Puukauppa Oy. Etämetsänomistajien liitto on Suomen Puukauppa Oy:n 
osakas.  
−  PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä  

Hallitus seuraa myös metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön ja maankäyttö- ja 
kaavoituslain uudistamistyötä sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan 
toimenpidekokonaisuutta.  

Viestintä 

Sisäisellä viestinnällä PKMO informoi toiminnastaan kuukausittain ja tarpeen vaatessa 
useammin jäsentiedotteilla. Hallitus välittää jäsenistölle myös yleistä tietoa metsäalan 
raporteista, tutkimuksista ja tapahtumista.  

Ulkoisella viestinnällä PKMO välittää tietoa yhdistyksen toiminnasta muille metsäalan 
toimijoille ja alasta kiinnostuneelle yleisölle sekä lehdistölle verkkosivuillaan (pkmo.org) ja 
some-kanavillaan (Facebook, Twitter).  

Yhdistyksen toimintaa tuodaan esille muun muassa seuraavilla viestintäkanavilla:  

- hallituksen sähköiset jäsentiedotteet kuukausittain (10 krt/v) 
- jäsenkokousten kutsut sekä sähköisinä että osin jäsenkirjeinä ( 2 krt/v)  
- yhdistyksen kotisivut 
- PKMO:n sosiaalinen media (Facebook, Twitter) 
- asiantuntija-alustukset, esitelmät, tapahtumat ja retket  

Viestinnässä hyödynnetään myös Etämetsänomistajien Liitto ry:n viestintäkanavia:  

- Etämetsänomistaja-lehti, 4 krt/v, postitetaan PKMO:n jäsenille 
- liiton sähköinen tiedote, 6-8 krt/v, lähetetään sähköpostilla PKMO:n jäsenille 
- EtäMOL:n Facebook-sivu 
- Liiton verkkosivu osoitteessa www.etamol.fi 
- Liiton webinaarit, ryhmäwebinaarit ja vastaavasti PKMO:n tilaisuuksien välitys Liiton 
jäsenille  

Viestinnässä hyödynnetään Metsämiesten säätiön, Suomen Metsäyhdistyksen, 
Metsäkeskuksen, MMM:ön ja Tapio Oy:n uutiskirjeitä.  

Talous 

PKMO:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla. Jäsenretket pyritään järjestämään 

omakustanteisina. Esitelmä/luentotilaisuudet pidetään maksuttomina. 

Yhdistyksen taloushallinnan varmistamiseksi huolehditaan jäsenrekisterin ylläpidosta, 

uusien jäsenten hankinnasta, palvelujen ja sopimusten pitämisestä ajantasaisina, some-

kanavien ylläpidosta sekä toiminnan ja palvelujen järjestämisestä yhteistyökumppaneiden 

kanssa.   
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