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VAPAA MUTTEI ILMAN YSTÄVÄÄ 
 
Yhdistyksemme viime syksyn kokouksessa puhuttiin paljon siitä, miten yhdistyksemme tulisi ajaa meidän eli 
kaupunkilaisten metsänomistajien etuja. Hyvä että asia puhuttaa, sillä sehän on se toinen puoli yhdistyksemme 
olemassaolon tarkoitusta. 
 
Viime vuoden syksyllä ja nyt alkuvuodesta tapahtui paljon asioita etujen ajamisen saralla - tai niin kuin me 
mieluummin itse sanomme - vaikuttamisen saralla. Meitä kysyttiin niin metsäalan työryhmiin kuin 
johtokuntiinkin ja tuntuu siltä, että sanomisiamme kuunnellaan ja meitä arvostetaan. Hyvä kysyntä on paras 
tunnustus vaikuttamisen eteen tekemästämme työstä. 
 
On selvää, että resurssimme vaikuttamiseen ovat vaatimattomat. Niillä ei saada kuuta taivaalta tai edes isoja 
mullistuksia metsäalalle. Siksi tarvitsemme ja etsimme koko ajan sopivia yhteistyömuotoja eri 
metsänomistajajärjestöjen kanssa. Yksi kanavamme on Suomen Metsätilanomistajien Liitto, jonka kautta 
haemme yhteistyötä muiden etämetsänomistajien kanssa. Toinen kanavamme on Metsänomistajien liitto Etelä-
Suomi, jonka kautta haemme yhteistyötä MTK-ketjun kanssa.      
 
Tuntuisi kovin houkuttelevalta sopia, että muut hoitaisivat vaikuttamisen maksua vastaan ja me vain 
keskittyisimme edistämään jäsentemme metsäalan osaamista. Ongelmana vain on se, että ihan kaikkea ei 
rahalla saa – pääkaupunkilaisen metsänomistajan erityistarpeita ei tunne tai hoida kukaan muu kuin me itse. 
Siksi meille jää aina vaikuttamistyötä. Ja tarvitsemme vapautta sanoa meille tärkeitä asioita ääneen, mutta 
samalla tarvitsemme myös ystäviä ja yhteistyötä. 
 
Metsäalan pitkäaikainen vaikuttaja ja Metsänomistajien liitto Etelä-Suomen toiminnanjohtajan työstä eläkkeelle 
jäävä Reivo Järvenpää on lupautunut vuosikokouksemme alustajaksi. Kokemuksiensa 
pohjalta hän kertoo näkemyksiään metsänomistamisen tulevaisuudesta. Kannattaa 
olla kuulemassa. 
 
Miksi maksan metsänhoitomaksua? – kysytään huhtikuun tilaisuudessa, jonka 
teemana ovat metsänhoitoyhdistyksien vaalit. Saatavilla on tuhti annos asiaa 
metsänhoitoyhdistyksiin vaikuttamisesta ja tulevista vaaleista. Jos olet kiinnostunut 
MHY-vaaliehdokkuudesta tai mietit ketä äänestää tule paikalle. Tilaisuudessa on 
mahdollisuus etsiä tukijoita omalle vaaliehdokkuudelle ja myös me paikalla olevat 
PKMO:laiset autamme asiassa jäseniämme parhaamme mukaan. MHY-vaaliasiassa 
ystävämme eli yhteistyökumppanimme on Metsänhoitoyhdistysten palvelutoimisto. 
 
Hyviä ulkoilukelejä keväthangilla,   toivoo Jaakko Temmes, puheenjohtaja 
 
 
 
TILAISUUKSIA JÄSENILLE 
 
VUOSIKOKOUS TI 27.3. KLO 18.00 
PKMO:n vuosikokous pidetään Nordean auditoriossa Satamaradankatu 5, Vallila, Helsinki.  
Teemana metsän omistamisen tulevaisuus: Mihin teollisuus ja puun käyttö on menossa? Mitä metsän omistus 
ja käyttömuodot voivat olla? Mikä on metsän omistamisen poliittinen ilmapiiri? 
Kahvi alkaen klo 17.30. Tarkempi kutsu ja ohjelma mukana tässä kirjeessä ja nettisivuilla.  
Ilmoittautuminen 20.3. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org tai puh. 044 2048 049. 
 
MIKSI MAKSAN METSÄNHOITOMAKSUA TI 24.4. klo 17 
Mitä metsänhoitomaksulla saa ja kuka päättää rahojen käytöstä? Keitä metsänhoitoyhdistysten valtuustoissa ja 
hallituksissa istuu ja miten itse pääsen mukaan vaikuttamaan. Keskustelua vetävät luottamushenkilö Annukka 
Kimmo MTK, kehittämisasiantuntija Lasse Lahtinen MTK, Jaakko Temmes PKMO ry sekä edustaja 
metsänhoitoyhdistyksistä.  Aloitamme luennolla Metsätalolla klo 17–17.45 ja sen jälkeen siirrymme 
kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa opastetut tutustumiskierrokset ja kahvitarjoilu sekä mahdollisuus jatkaa 
keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuus päättyy klo 20.00. 
Pakollinen ilmoittautuminen sivulla http://www.mhy.fi/mhy/ajankohtaista/fi_FI/tapahtumia/ 
 
KESÄRETKI SIPOOSEEN JA ELIMÄELLE LA 16.6. 
Tiedot ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa jäsenkirjeessä ja nettisivulla. 
Varaa päivä jo kalenteriisi! 
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SMTOL METSÄTILANOMISTAJIEN METSÄTAITOKILPAILU LA 12.5. 
Tapahtuma järjestetään Evon hienoissa metsämaisemissa Lammilla Hämeenlinnassa. Tämä kilpailu sopii hyvin 
kauempana metsästä asuvallekin, koska siellä ei tehdä normaalien metsätaitokisojen suurta leimaustehtävää. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 23.4. mennessä PKMO:n sihteeri Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 
049. 
 
METSÄNOMISTAJIEN SM-METSÄTAITOKILPAILU LA 15.9. 
Suomen Metsäkeskuksen Rannikon alueyksikkö järjestää kilpailun Pohjanmaalla. Kilpailukeskuksena toimii 
kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandia Vaasassa, mistä kilpailijat kuljetetaan linja-autoilla maastoon. Jos voisit 
osallistua PKMO:n joukkueessa, ota yhteyttä 21.8. mennessä PKMO:n sihteeri Kirsi Uotilaan sihteeri@pkmo.org 
tai 044 2048 049. Tapahtumasta tulee enemmän tietoa sivulle http://www.metsataito.fi  
 
 
JÄSENMAKSUT 
Tämän kirjeen mukana saat vuoden 2012 jäsenmaksulomakkeen. Ole hyvä ja maksa se eräpäivään mennessä 
lomakkeella olevaa viitenumeroa käyttäen, jotta maksutiedot voidaan siirtää automaattisesti jäsenrekisteriin. 
Jäsenmaksun ja matkakulut PKMO:n tilaisuuksiin voi vähentää metsäverotuksessa.  
 
 
MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Myrsky- ja hyönteistuhot metsänomistajan kiusana 13.3. klo 17.30–20 Metsätalo, sali 1, Unioninkatu 40, 
Helsinki.  Metsänhoitoyhdistykset http://www.mhy.fi/ 
Vero2012 14–15.3. Marina Congress Center, Helsinki.  http://www.veronmaksajat.fi 
Metsäverotus 20.3. klo 18-20 Stoa, luentosali, Turunlinnantie 1, Helsinki. Helsingin Työväenopisto. 
Vapaa-ajan asunnon pihapiiri kuntoon -seminaari 31.3. klo 10–12 Helsingin Messukeskus. 
Pakollinen ilmoittautuminen  http://www.tapio.fi/koulutus?id=27178575 
Metsänomistajan verot ja velvollisuudet 11.4. klo 18.00.-20.30 Espoo. 13€. Pakollinen ilmoittautuminen 
Espoon Työväenopisto. 
 
Hyria koulutus Oy:n luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö (ent. Uudenmaan maaseutuopisto)  
järjestää koulutusta metsänomistajille viikonloppuisin Hyvinkäällä. Kurssit sopivat myös aloitteleville. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kanslisti Seija Suhonen 050 415 5623 tai seija.suhonen@hyria.fi 
http://www.hyria.fi/koulutukset/aikuiset/muu_koulutus/metsanomistajille_raataloidyt_lyhytkurssit 
 
Siikaranta-opisto järjestää metsäalan kursseja, jotka sopivat kokeneemmille metsänomistajille, Espoossa 
lähellä Nuuksiota. Opistolle pääsee myös Espoon sisäisellä bussilla 28T Leppävaaran asemalta. 
Tiedustelut Antti Hokkanen  040 351 3142 tai antti.hokkanen@siikaranta.fi 
http://www.siikaranta.fi/ 
 
 
 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT PKMO RY:N  
HALLITUS VUONNA 2012 
 
Nimi   puh. 
Jaakko Temmes, pj  045 670 1581  
jaakko.temmes@pkmo.org 
Jaana Korpi, vpj  040 755 9296 
Leena Kalin   040 508 5022 
Pertti Laine   0400 506 977 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
Esko With   050 573 9409 
varajäsenet 
Anders Nordlund  040 194 9492 
Marjatta Palmroth  0400 600 242 
Irja Yli-Suvanto  0400 697 028 
 
Sihteeri 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
sihteeri@pkmo.org 
 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry 
PL 62, 00101 Helsinki 
http://www.pkmo.org 
 


