
 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n toi-
mintasuunnitelma vuodelle 2021  

  
  
  

Yleistä  
  
Vuosi 2021 on PKMO:n 37. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on pääkaupunkiseudulla asu-
vien metsänomistajien metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen, näkemysten esiin tuominen, 
etujen edistäminen ja tietämyksen lisäämistä metsäasioissa. Tavoitteena on vastuullisen, moniarvoi-
sen metsänhoidon, metsätalouden ja luontoarvojen edistäminen. 
  
Vuoden 2021 toiminnan keskiössä ovat metsänomistajien verkoston rakentaminen, monipuoliset jä-
sentapahtumat, uudet metsänomistajat, metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen, etäosallis-
tumismahdollisuuksien sekä edunvalvonnan suunnitelmallisuuden kehittäminen. 

 

Missio 
 

Yhdistys on pääkaupunkiseudun metsänomistajien vahvuustekijä, joka luo jäsenilleen lisäarvoa ja 
parantaa heidän toimintaedellytyksiään. Aktiivinen jäsenistö osallistuu yhdistyksen toimintaan ja saa 
siitä sekä sosiaalista että ammatillista etua.  

  
Jäsenet  
  
Pääkaupunkiseudun metsänomistajiin kuuluu noin 900 jäsentä. Metsänomistajien verkoston raken-
tamisen kautta kehitetään moniarvoista toimintaa, johon myös perheenjäsenet ovat tervetulleita. 
Pääkaupunkiseudulla asuu runsaasti metsänomistajia, mikä mahdollistaa jäsenmäärän huomatta-
van kasvattamisen.  
 
Hallitus laatii jäsenhankintasuunnitelma alkuvuodesta. Jäsenten mukaan ottamiseksi aktiiviseen toi-
mintaan muodostetaan työryhmiä myöhemmin sovittavien kansallisten intressien edistämiseksi ja/tai 
säädösvalmistelun seuraamiseksi.  
  
 
Tapahtumat  
  
Vuoden 2021 tavoitteena on tarjota laadukkaita tapahtumia ja retkiä jäsenille laajasti metsään ja 
metsätalouteen liittyen. Asiantuntijaluentoja ja erilaisia tilaisuuksia järjestetään jäsenille noin kerran 
kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta koronaepidemian sallimissa puitteissa. Etäosallistumis-
mahdollisuus otetaan käyttöön soveltuvin osin. Tavoitteena on lisätä monipuolisesti jäsenten tietoja 
ja taitoja metsäasioissa ja tarjota jäsenistölle mahdollisuus verkostoitua. Vuoden teemoja ovat uudet 



 

metsänomistajat sekä sukupolvenvaihdokset.  PKMO osallistuu merkittäviin metsäalan yleisötapah-
tumiin.  
 
Retki järjestetään metsäalan kiinnostaviin kohteisiin keväällä ja syksyllä. Mahdollisuuksien mukaan 
toteutetaan metsäaiheinen risteily, -matka tai vastaava koulutustapahtuma yksin tai yhdessä yhteis-
työkumppaneiden kanssa.   

 
Asiantuntijaluentoja pidetään pääasiassa arki-iltaisin ajankohtaisista tai muuten jäsenistöä kiinnos-
tavista aiheista. Tapahtumien järjestelyistä huolehtii hallitus; käytännön järjestelyissä voidaan hyö-
dyntää yhteistyökumppaneiden apua ja uusien työryhmien osaamista ja kontakteja.  

  
Verkostoituminen 
 
Vuoden 2021 tavoitteena on parantaa jäsentyytyväisyyttä tekemällä yhteistyötä metsäalan muiden 
järjestöjen sekä yritysten kanssa. Yhteistyötä Etämetsänomistajien liiton kanssa tiivistetään jäsenten 
eduksi ja valtakunnallisen edunvalvonnan kehittämiseksi. Liiton ja jäsenyhdistysten yhteistoiminnan 
kehittämiseen ja uudistamiseen osallistuminen, jos yhteistyölle on mahdollisuuksia.   
 
PKMO liittyy Metsäyhdistyksen jäseneksi 2021 ja myös sitä kautta lisätään verkostoitumismahdolli-
suuksia sekä tiedonvälitystä. Samoin PKMO harkitsee uudelleen Etämetsänomistajien jäsenyyttä. 
Edellyttäen tietenkin, että ne syyt, joiden vuoksi PKMO erosi siitä ovat läpinäkyviä ja saamme meille 
jäsenmääräämme kuuluvan vaikutusvallan Etämetsänomistajien jäsenyyden myötä.  
 

Metsäomistajien edunvalvonta  
  
Laaditaan edunvalvontasuunnitelma ja muodostetaan jäsenkunnan asiantuntijoista tarvittaessa 
edunvalvontaryhmiä. Tavoitteena on tuoda esiin pääkaupunkiseudulla asuvien metsänomistajien nä-
kökulma metsäalan päätöksenteossa, säädöshankkeissa ja keskusteluissa, vähentää metsäalan 
sääntelyä, lisätä metsänomistajien valtaa metsiensä hoidossa ja lisätä kilpailun edellytyksiä niin puu-
kaupassa, korjuupalveluissa kuin metsänhoitopalveluissakin.  
 
Keskeisiä edunvalvonta-asioita ovat EU:n Vihreä tulevaisuuden strategiaan liittyvät metsäsektorin 
ilmastotiekartta sekä biodiversiteetin säilyttämiseen liittyvät suunnitelmat, jos/kun niillä on vaikutusta 
metsäomistajien suhteeseen oman metsään ja metsätalouteen. Kansallisesti seurataan luonnonsuo-
jelulainsäädännön uudistamistyötä sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan toimenpidekokonai-
suutta soveltuvin osin. Myös muuta säädös- ja ohjevalmistelua pyritään seuraan, jos valmisteluun 
liittyy riittävä jäsenintressi. 
  
Vaikuttamistyötä tehdään itse sekä verkostoitumalla muiden esim. Etämetsänomistajien liitto ry:n 
kautta.  Metsäalan säädöshankkeita koskevat lausunnot koordinoidaan yhteistoiminnassa eri orga-
nisaatioiden kanssa. PKMO:n näkemyksiä tuodaan esille tapaamalla viranomaisia sekä poliitikkoja.  
  



 

PKMO:n edustuspaikat täytetään aktiivisilla jäsenillä hallituksen päätösten mukaisesti esim. seuraa-
vissa yhteisöissä ja toimielimissä:  

- Metsäyhdistys 

- Etämetsänomistajien liitto ry  

- Uudenmaan metsäneuvosto  

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten tarkistamis-
prosessin johto- ja ohjausryhmät  

- Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmä  

- MTK metsävaltuuskunta   

- PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä  
  
Talous  
  
PKMO:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla. Retket pyritään järjestämään omakustanteisina, 
jolloin niistä ei tavoitella voittoa. Asiantuntijaluentotilaisuudet pyritään edelleen pitämään maksutto-
mina. Maksuttomat tai edulliset tilaisuudet ovat mahdollisia vapaaehtoistyön ansiosta. Hallituksen 
jäsenet toimivat talkooperiaatteella; yhdistyksen sihteerille maksetaan sopimusperusteinen palkkio.  

 

Yhdistyksen tulojen lisäämiseksi tulee tehdä suunnitelma ja varmistaa yhdistyksen hyvä taloustilanne 
sekä riittävät resurssit. Selvitetään kannattajajäsenten mahdollistaminen, potentiaali, periaatteet 
sekä sääntömuutostarve. Yhdistys voi saada lisää tuloja hakemalla eri tahoilta sponsoritukea. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että sponsoreidenkin pitää saada meistä jotain hyötyä omalle toiminnalleen. 

  
Viestintä  
  
PKMO:n sisäisen viestinnän tavoitteena on informoida toiminnasta jäsenille sekä välittää tietoa met-
säalan raporteista, tutkimuksista ja tapahtumista jäsentilaisuuksien, Twitter-tilin ja kotisivujen kautta. 
Viestinnän vuosisuunnitelman runko laaditaan alkuvuodesta ja toteutuksesta vastaa hallituksen vies-
tintävastaava yhdessä sihteerin ja muun hallituksen kanssa. Hallitus käyttää viestinnässä apunaan 
asiantuntijoita harkintansa mukaan.   
 
Ulkoisen viestinnän tavoitteena on välittää tietoa eri sektoreiden metsäalan toimijoille ja asioista kiin-
nostuneille, tuoda yhdistykseen uusia jäseniä ja tehdä PKMO:n toimintaa ja mielipiteitä näkyväksi.  
 
Yhdistyksen sisäiset viestintäkanavat ovat:  
- sähköiset jäsentiedotteet (noin 10 krt/v) lähetään sähköpostilla jäsenille 

- painetut/sähköiset jäsenkirjeet (noin 2 krt/v) postitse  

- tapahtumat ja retket 

- Twitter-tili #pkmo 

- Facebook-profiili 

 



 

Ulkoinen viestintä 

- verkkosivusto osoitteessa www.pkmo.org  

- Twitter-tili #pkmo 

- Facebook-tili 

 
Puolueeton tiedonvälitys ja viestintä edistävät metsäomistajien moniarvoista toimintaa. Viestinnässä 
hyödynnetään esim. Etämetsänomistajien liitto ry:n Etämetsänomistaja-lehteä sekä muiden alan toi-
mijoiden julkaisuja sekä sähköistä mediaa.  
 

 

Hallinto  
  
PKMO:n hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista ja kolme varajäsentä. PKMO:n kevätkokous pidetään 
maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouksien yhteydessä keskustellaan 
ajankohtaisista metsäasioista asiantuntija-alustusten pohjalta.  
 
Hallitus selvittää yhdistyksen sääntöjen uudistamistarpeen ja tekee jäsenkokouksille tarvittaessa eh-
dotuksen muutoksista. Tarvittaessa tukipalvelujen ja edunvalvonnan uudelleenorganisointi. 
 
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Yhdistykseen palkataan 
uusi sihteeri, joka vastaa kokous- ja tapahtumajärjestelyistä, etäyhteyksistä tapahtumissa, kotisivu-
jen ylläpidosta sekä viestinnästä.  
 
Tilitoimisto hoitaa kirjapidon ja tilinpäätöksen.  
  


