
 

 Kokouskutsu 

11.03.2022 

 
 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n 

vuosikokous ja sen jälkeen Eero Mikkolan esitelmä:  

”Metsänomistaja - sinulla on oikeus pyytää haluamaasi palvelua ja 

odottaa, että se toteutetaan laadukkaasti”  

 

Aika  Keskiviikkona 23.03.2022 klo 17.00-20.00. 

Paikka Sähkötalo, Aalto auditorio, Helsinki, Runeberginkatu 1 

Kokouspaikalla on tilaa noin 50 osallistujalle. Kokoukseen on mahdollista 

osallistua etäyhteydessä.  

Etäyhteys  Liity kokoukseen tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella napsauttamalla tästä. 

 

Vuosikokouksen esityslista  

17:00  Saapuminen ja kahvitarjoilu  

17:15 Vuosikokousasiat 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äkaksi 

äntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestyksen  

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat  

8. Kokouksen päättäminen  

 

Ilmoittautumiset 22.3.2022 mennessä tässä, tai PKMO kotisivuilla www.pkmo.org.  

Kysymykset ja erityistoiveet PKMO:n sähköpostiin: yhdistys.pkmo@gmail.com 

Vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ovat nähtävissä PKMO:n 

kotisivuilla noin viikkoa ennen kokousta.  

TERVETULOA! 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n hallitus 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjNjRlYjYtZWY0Ni00Mjg4LTk5ZTMtZWQ4Mjg4MDYzMDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274028645-5b66-4710-9b79-e8032149124d%22%2c%22Oid%22%3a%22404e4397-28e2-4c40-b7f4-652b33207192%22%7d
https://byte.flomembers.com/paakaupunkiseudun-metsanomistajat/events/register/8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543
mailto:yhdistys.pkmo@gmail.com


 

 

 
 

  

18:00  Vuosikokousesitelmä      ”Metsänomistaja - sinulla on oikeus pyytä haluamaasi 

palvelua ja odottaa, että se toteutetaan laadukkaasti”  

Kokouksen päätyttyä yhdistyksemme jäsen ja aiempi puheenjohtajamme Eero Mikkola pitää esityksen 

metsänomistajan oikeudesta saada laadukasta palvelua ja edellyttää sen toteutuvan omistajan 

tavoitteiden mukaisesti. 

Aihe on hyvin ajankohtainen ja merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun metsänhoidon ja -uudistamisen 

menetelmät ovat monipuolistumassa ja metsällä voi olla vaihtoehtoisia tulonlähteitä 

lähitulevaisuudessa. Takavuosina, kun metsänhoito oli kaavamaista, saattoi hakkuusopimuksen 

noudattamisessa syntyä kiistaa lähinnä katkonnasta ja hakkuujäljestä. Uudistuneen metsälain myötä 

metsänhoidon ja -uudistamisen toimenpiteet sekä tavoitteisto ovat monipuolistuneet. Meillä 

metsänomistajalla on oikeus mutta myös velvollisuus varmistaa, että esimerkiksi omat kuviokohtaiset 

tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet tulevat kirjatuiksi ja hakkuusopimukseen selkeästi. Tarkoittaako 

talouden painottaminen harvennushakkuussa välittömän myyntitulon vai metsän arvokasvun 

maksimointia, tarkoittaako virkistysarvon painottaminen hyviä ampumasektoreita hirvestäjille vai 

luontoarvojen huomioimista marjastajille? Mikä on omistajan tahto ilmastonmuutokseen 

sopeutumisessa ja varautumisessa? Hyvän palvelun vaatimukset koskevat paitsi hakkuita, myös 

metsänuudistamista ja kaikkia muita metsänhoitotoimenpiteitä. 

Ja käytännössä on vielä varmistettava, että metsänomistajan toiveet ja rajoitteet kulkevat firman 

ostoasiamieheltä hakkuuyrittäjän aliurakoitsijana toimivan koneyrittäjän motokuskille. Hyvällä 

sopimuksella voidaan minimoida hakkuun lopputuloksen vaarantava ns. rikkinäisen puhelimen 

syndrooma. 

Eeron alustuksen jälkeen käydään keskustelu, jossa osallistujien toivotaan kertovan omakohtaisia 

kokemuksiaan, hyviä ja huonoja, ja kolme hyvää konstia, joilla päästään metsänomistajan kannalta 

parhaimpaan tulokseen. 

______________________________________________________________________ 

Liittyminen vuosikokousesitelmään tapahtuu samalla etäyhteyslinkillä (Microsoft Teams),  

eli napsauttamalla tästä tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella. 

______________________________________________________________________ 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjNjRlYjYtZWY0Ni00Mjg4LTk5ZTMtZWQ4Mjg4MDYzMDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274028645-5b66-4710-9b79-e8032149124d%22%2c%22Oid%22%3a%22404e4397-28e2-4c40-b7f4-652b33207192%22%7d

