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Arvoisa metsänomistaja!  

 

Loppukesä on meneillään, syksy saapuu ja sieniäkin näkyy nousevan. Kuusen kasvua kesän 
kuivuus kuritti, mutta mänty ja tuoreitten kankaitten koivut kasvoivat vauhdilla. Kuluneen kesän 
lämpö vauhdittaa männyn kasvua myös ensi kesänä, sillä männyn pituuskasvu määräytyy 
edeltävän kesän lämpösumma mukaan: kun uusi silmu kehittyy hyvässä lämmössä, se tietää 
pitkää uutta vuosikasvainta seuraavana kesänä. 

 
Jäsenkokoukset  

Koronasta johtuen yhdistyksen vuosikokous siirtyi keväästä syksyyn. Syyskokous pidetään 
sääntöjen mukaan myöhemmin marraskuussa 2021. Kokouskutsut lähetetään sähköpostitse 
kaikille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja muille kirjepostina. Kutsut julkaistaan myös 
yhdistyksen verkkosivuilla. 

Vuosikokous pidetään keskiviikkona 29.09.2021 alkaen klo 17:00 Osuuspankki-talolla 
Helsingin Vallilassa huomioiden vallitseva koronatilanne. Kokous striimataan myös jäsenille 
(Teams Live Event). Kokouslinkki löytyy myöhemmin kokouskutsussa. Ilmoittautuminen 
vuosikokoukseen tapahtuu syyskuussa osoitteessa www.pkmo.org.  

Koska sääntömääräiset jäsenkokoukset pidetään melko peräkkäin syys- ja marraskuussa, on 
niille ajateltu yhteistä teemaa aiheena: "Sääntelystä vapautumisesta uuteen sääntelyyn? 

Vuosikokousesitelmässä tarkastellaan metsänomistajien aseman ja päätösvallan muutosta 
viranomaisvalvonnasta nykyhetkeen ja myöhemmin syyskokouksessa nykyhetkestä 
eteenpäin. Alustajaksi vuosikokoukseen on kutsuttu metsänhoitotieteen emeritus professori 
Erkki Lähde ja syyskokoukseen kutsutaan europarlamentaarikko Nils Torvalds. Lähde vaikutti 
aikanaan voimakkaasti metsähoitomenetelmien monipuolistumiseen. Torvalds taas pyrkii 
vaikuttamaan siihen, että tämä tilanne tulee säilymään myös EU-Suomessa. 

Lisäksi näissä kahdessa jäsenkokouksessa on tarkoitus päivittää yhdistyksen säännöt 
nykyaikaan niin, että muun muassa sähköinen osallistuminen tulee virallisesti mahdolliseksi. 

Jäsentoiminta  

PKMO:n syksyn toiminta alkaa vilkkaana. Syysretki Punkaharjulle 3.-5. syyskuuta sai hyvän 
vastaanoton ja 42 jäsentä on ilmoittautunut tapahtumaan. Sen metsällistä antia ovat juuri 
miljoonannen kävijänsä nähnyt Metsämuseo Lusto, Punkaharjun Kruununpuisto-arboretum, 
luennot suomalaisten metsäsuhteesta ja ilmastonmuutokseen vastaaminen puulajivalinnalla ja 
jalostuksella. Ohjelmaa on myös kulttuurinnälkäisille, muun muassa Emma Salokosken 
konsertti ja tutustuminen Kotkassa Merikeskus Vellamon päänäyttelyyn.  

Talousasiat 

Yhdistys on heinäkuussa vaihtanut pankkiyhteytensä Helsingin seudun osuuspankkiin. Lisäksi 
yhdistys hankki uuden jäsenrekisterijärjestelmän ja selkeytti mm. verkko- ym. palvelujen 
sopimustilanteet. Vuoden 2021 jäsenmaksut laskutetaan uuden Flomembers-järjestelmän 
kautta tulevalla viikolla. Hallitus on päättänyt, että mahdollinen tuplamaksu tullaan saatujen 
sähköposti-ilmoitusten mukaisesti huomioimaan vuoden 2021 jäsenmaksuperinnässä etukäteen 
maksettuna jäsenmaksuna. Vuosimaksu on edelleen 38,00 euroa. 

http://www.pkmo.org/
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Tarjolla olevaa koulutusta 

Metsänomistajan talouskoulu 

Suosittu Metsänomistajan talouskoulu kokoaa alueellisia ryhmiä Uudellemaalle, Etelä-
Karjalaan, Kymenlaaksoon.  Koulutus alkaa syyskuussa 2021 ja viimeinen ilmoittautumispäivä 
on keskiviikko 8.9.2021. Koulutusmaksun voi vähentää metsäverotuksessa ja koulutuksen 
järjestäjänä toimii TTS Työtehoseura ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme.  

Lisätietoja verkko-osoitteessa:  https://tuohtametsasta.fi/  

 

Tapion Päivä 

Perinteinen Tapion päivä lähestyy. Tilaisuudessa pääset kuulemaan metsäkeskustelun 
kehittymisestä ja sen suhteesta suuriin kysymyksiin ilmastonmuutoksesta monimuotoisuuteen. 
Tapion päivä järjestetään virtuaalisena verkkotapahtumana torstaina 23. syyskuuta.  

Ilmoittautuminen alla olevassa linkissä: https://www.lyyti.fi/reg/Tapion_paiva_2021   

 

Lausuntoja, viestintää 

Ympäristöministeriö lähetti uutta luonnonsuojelulakia koskevan lakiesityksen luonnoksen (siirryt 

toiseen palveluun) lausuntokierrokselle heinäkuun alussa. Hallituksen esityksen uudesta 

kaivoslaista arvioidaan puolestaan valmistuvan tämän vuoden kuluessa. (https://ym.fi/-/uusi-

luonnonsuojelulaki-lausunnoille). Kumpikin laki koskettaa metsänomistajan omistus- ja 

määräämisoikeutta kiinteistöönsä.  Vahvimmillaan omistusoikeus koskee kaupallisesti 

hyödynnettävää puustoa ja poronjäkälää sekä metsästysoikeutta. Maa-aineksen osalta ollaan 

pitkälti muista riippuvaisia ja kaivoslaki kävelee laajasti omistusoikeuden yli. Jäsenet voivat 

vaikuttaa luonnonsuojelulakiin kommentoimalla luonnosta 6.9.2021 mennessä. 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja myös luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi 

ilmastolaiksi https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b1b5b108-

c665-4eba-b991-207d08da8770&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-

84481bafc744. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka toteuttaisi osaltaan 

Suomea sitovia EU-lainsäädännön ja kansainvälisen ilmastosääntelyn velvoitteita. Laissa tulee 

huomioida perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia ja edistää ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta. 

Yhdistys on myös edustettuna eräissä metsäalan kehittämishankkeissa. Näistä ja muusta 

tiedotetaan verkkosivuilla osoitteessa www.pkmo.org.  Uudessa jäsenrekisterijärjestelmässä 

jokaisella jäsenellä on lisäksi mahdollisuus itse päivittää jäsentietonsa. 

 

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry 

Helsingissä 20.08.2021 

 

Vesa Putula      Bjarne Häggman 

hallituksen puheenjohtaja  toiminnanjohtaja  
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