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MINKÄLAISIA OLEMME? 
 
Poikkeamme jonkin verran suomalaisesta metsänomistajasta. Me emme asu tilallamme, omistamme itse 
isomman tilan ja olemme hieman iäkkäämpiä kuin metsänomistajat keskimäärin. Olemme myös aktiivisia 
metsänomistajia, sillä suurimmalla osalla meistä on metsätaloussuunnitelma ja olemme vakuuttaneet 
metsämme. 
 
Metsätilamme taloudellinen tuotto on meille tärkeää ja lähivuosina tarvitsemme palvelua tilamme siirrossa 
seuraavalle sukupolvelle. Toivomme, että yhdistyksemme järjestäisi meille metsäomaisuuden hoitoon liittyviä 
tilaisuuksia, jossa olisi asiantuntijoiden esityksiä ja me pääsisimme vaihtamaan kokemuksia muiden 
metsänomistajien kanssa. Toiveena on myös informaation lisääminen netin kautta. Puolet meistä on tyytyväisiä 
yhdistyksemme edunvalvontaan, kun taas toinen puoli ei osannut sanoa mielipidettään edunvalvonnasta. 
 
TAPAHTUMIA, TAPAHTUMIA 
 
Yhdistyksemme syyskokous 31.10. sai runsaan osanoton. Alustuksissa oli esillä 
sekä ajankohtaista puukauppa-asiaa että jäsenkyselymme yhteenvetoa. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä 
valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi Risto Kuoppamäki 
ja Eero Mörä ja varajäseneksi Sinikka Mononen. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan.  
 
Jäsenkyselyn yksi selvä toive oli, että metsänhoidon ohella tulisi käsitellä enemmän muitakin metsän 
omistamiseen liittyviä asioita. Hallituksen pohdintojen tuloksena syntyi ajatus hyödyntää heti tulevaa 
talvikautta pitämällä sarja iltatilaisuuksia. Kukin tilaisuus keskittyy yhteen teemaan, on vapaamuotoinen ja 
keskusteleva. Teemoiksi etsitään erilaisia näkökulmia metsänomistukseen. Tuloksena on sarjamme Neljä iltaa 
metsänomistuksesta, joka alkaa nyt joulukuussa ja jatkuu maaliskuulle. Ja rinnalla jatkuvat muut tilaisuudet, 
joita onkin tässä vuodenvaihteessa poikkeuksellisen runsaasti. Olkoon tämä tapahtumien suma hyvä alku 
yhdistyksemme alkavalle 30. toimintavuodelle. 
 
Tämän kirjeen mukana on yksi jäsenetumme – lippu metsämessuille. Tule käymään yhdistyksemme osastolla 
6h89. Huomaathan myös, että meitä metsänomistajia haastatellaan kahteen otteeseen metsälavalla. 
 
 
 
NELJÄ ILTAA METSÄNOMISTUKSESTA 
 
Sarja alkaa. Alla sarjan joulukuun, tammikuun ja helmikuun tilaisuudet. Tiedot maaliskuun tilaisuudesta 
seuraavassa jäsenkirjeessä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan. 
 
METSÄN TUOTON MAKSIMOINTI JA MONIMUOTOISUUDEN LISÄÄMINEN 
KE 11.12. KLO 18.00 
Voiko erirakenteinen metsätalous olla kannattavaa? Mihin ja miten erirakenteisuus sopii? 
Alustajana on yrittäjä Timo Kujala. Hän omistaa kaksi yhtiötä, joista toinen on erityisesti 
metsäsijoituksiin keskittyvä yli 2000 hehtaarin Forestor Oy. Kujala teki vuonna 2008 EU-
kantelun metsäalan kilpailun rajoituksista. Metsänhoidossa Kujala suosii erirakenteiseen 
metsänkasvatukseen erikoistuneita metsänhoitajia. 
 
TIEDÄTKÖ METSÄTILASI ARVON? 
KE 15.1.2014 KLO 18.00 
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan metsätilan arvoon vaikuttavista tekijöistä. Miten 
tilakauppa käy ja onko tilan osto helppoa? Entä toimivatko metsätilamarkkinat hyvin? 
Alustajana on metsäkiinteistövälittäjä LKV Teemu Saarinen, PJT Forest OY.  
 
METSÄT SEURAAVALLE SUKUPOLVELLE 
TO 13.2.2014 KLO 18.00 
Sukupolvenvaihdokseen liittyvistä käytännön asioista alustaa metsänhoitaja, LKV Olavi Nieminen,  
Metsätila-arviointi O.Nieminen Oy. 
 
Metsänomistuksen iltoihin ei tarvitse ilmoittautua! 
Paikka: Helsingin pääkirjaston auditorio, Kellosilta 9, Itä-Pasila. Kävelyä on 400 metriä Pasilan asemalta   
Kirjaston pysäköintihalli osoitteessa Veturimiehenkatu 3. Pysäköinti maksaa 1 euro/tunti. 
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MUITA JÄSENTILAISUUKSIA 
 
EDUSKUNTAVIERAILU TO 12.12. KLO 15.30 
Ohjelmassa opastettu kierros, kyselytunnin seuraaminen yleisölehterillä sekä tapaaminen kansanedustaja, 
maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsen Lasse Männistön kanssa. 
Ilmoittaudu eduskuntavierailulle 4.12. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/ 
tai puh. 044 2048 049. Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautuvaa jäsentä! 
Tapaamispaikka pääportaikon oikealla puolella eli pohjoispuolella vierailijasisäänkäynnin luona: 
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/vierailut01.htx 
 
TAPIO ForestKIT metsänsuunnittelujärjestelmä  
KE 22.1.2014 KLO 18 
Esittelyssä metsänomistajan työkalu ammattilaatuiseen metsäsuunnitteluun ja metsätietojen hallintaan. TAPIO 
ForestKIT on verkkopohjainen suunnittelujärjestelmä, joka on nyt myös metsänomistajan ulottuvilla. Illan 
aikana kuulemme myös lyhyen katsauksen uudistuneista metsänhoitosuosituksista. Paikkana on Metsätalouden 
kehittämiskeskus TAPIO, Pohjoinen Rautatiekatu 21B, 6 krs.  
Tilaisuuteen on pakollinen ilmoittautuminen nettilomakkeella  http://www.pkmo.org Tervetuloa! 
 
METSÄMESSUT 22.–24.11. 
Tässä kirjeessä tulee kaikille jäsenille kutsukortti, jolla pääsee ilmaiseksi sisään. Tuo metsää omistava tuttava 
liittymään jäseneksi PKMO:n osastolle 6h89. Uudelle jäsenelle tiedossa hyödyllinen liittymislahja!  
Metsämessut järjestetään  Helsingin Messukeskuksessa 22–24.11. 
 
Yhteistyökumppanimme Metsäkustannus Oy on luvannut PKMO:n jäsenille kirjoistaan 20 % alennuksen. 
Alennus koskee verkkokauppaa, puhelintilauksia ja mahdollisia muita myyntitilaisuuksia, esim. messuja. 
Ostaessasi mainitse yhdistyksemme kampanjakoodi PKMO_2013. 
Vieraile siis Metsäkustannuksen verkkokaupassa http://www.metsakirjakauppa.fi 
Katso samalla muitakin Metsälehden verkkopalvelun ominaisuuksia, vaikkapa uutisia, keskusteluja, tai 
myytäviä metsätiloja http://www.metsalehti.fi 
 
 
MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Metsäpäivät 21–22.11. http://www.metsapaivat.fi/ 
Metsämessut 22-24.11. http://www.helsinginmetsamessut.fi/ 
Metsäretki-taidenäyttely Amos Andersonin taidemuseo, Yrjönkatu 27, Helsinki 
Puut ovat runoja -taidenäyttely Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40, Helsinki 
Metsäperkele Helsingin kaupunginteatterissa 
Metsäjätti Kansallisteatterissa 
Metsän tarina elokuvateattereissa 
 
 
 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT PKMO RY:N  
HALLITUS VUONNA 2013 
 
Nimi   puh. 
Jaakko Temmes, pj  045 670 1581  
jaakko.temmes@pkmo.org 
Jaana Korpi, vpj  040 755 9296 
Leena Kalin   040 508 5022 
Eero Mikkola   046 810 6462 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
Esko With   050 573 9409 
varajäsenet 
Anders Nordlund  040 194 9492 
Marjatta Palmroth  0400 600 242 
Mikko Pohjola   041 437 2044 
 
Sihteeri 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
sihteeri@pkmo.org 
 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry 
PL 62, 00101 Helsinki  http://www.pkmo.org 
 


