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Toimintakertomus vuodelta 2020 

 

PKMO ry on riippumaton ja aktiivisesti toimiva metsänomistajien yhdistys. Heti 36. toimintavuoden 

alkupuolella alkoi maailmanlaajuinen Covid-19 koronapandemia. Se sulki pitkälle yhteiskunnat, 

yritykset ja erilaisten tapahtumien järjestämisen myös Suomessa maaliskuusta alkaen. 

Maassamme säädettyjen väliaikaisten ”koronalakien” ja rajoitusten aikana ei ole voitu järjestää 

tavanomaista jäsentoimintaa. 

 

PKMO ry:llä oli edustajia useissa metsäalaan liittyvissä toimikunnissa ja työryhmissä. Uudenmaan 

metsäneuvostossa puhetta johti yhdistyksen varapuheenjohtaja Ahti Hurmalainen. Neuvosto 

valmisti maakunnalle uuden metsästrategian, mikä on osa Kansallista metsästrategiaa.  

 

1. Jäsenistö 

 

Yhdistyksen jäsenet ovat pääkaupunkiseudulla asuvia, Suomessa metsää omistavia 

metsänomistajia. Vuoden lopulla rekisterissä oli yhteensä 997 jäsentä.  

 

2. Hallinto 
 

Yhdistys toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Osa-aikainen sihteeri on ollut ainoa palkkiota saava 

työntekijä. Yhdistyksen hallitukseen kuului viisi (5) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen 

varsinaisia jäseniä vuonna olivat 2020 Aino Törmälä (puheenjohtaja), Ahti Hurmalainen 

(varapuheenjohtaja), Ilta-Kanerva Kankaanrinta, Eeva-Liisa Nieminen ja Elisa Piesala sekä 

varajäseniä Timo Kokkola, Kari Immonen ja Olavi Lyly.   

 

Yhdistyksen sihteerinä toimi Kirsi Uotila. Kirjanpidon teki Pekka Närhi, Festum Accounting Oy. 

Toiminnantarkastajana toimi KTM Jarmo Uusitalo ja varatoiminnantarkastaja oli Vesa Putula.  

Yhdistyksen kunniajäseniä olivat Yrjö Maaninen ja Ritva Saikku. 

 

3. Toiminta 

 

3.1. Sääntömääräiset kokoukset 

 

Sääntömääräiset vuosi- ja syyskokous saatiin viedyiksi läpi. Kummatkin kokoukset pidettiin Aalto-

Auditoriossa os. Runeberginkatu 1. Vuosikokouksessa 24.9. ennen kokousta DI Jaakko Temmes 

esiintyy otsikolla ”Miten myydä hiilinieluaan?”, keskustelijoina mukana Jyrki Nieminen, Bluewhite 

Bioforest Oy ja Joona Puhakka, Puuni Oy. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja 

myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden toiminnantarkastajan esityksen 

mukaisesti. 
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Syyskokous pidettiin 25.11.2020 Aalto-auditoriossa. Juhlaesitelmän piti korkeimman hallinto-

oikeuden oikeusneuvos Jaakko Autio aiheena “KHO:n oikeuskäytäntöä - Finnpulpista 

tuulivoimaan”. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Temmes. Syyskokous vahvisti 

yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Jäsenmaksua pidettiin ennallaan 

38 eurossa.  

 

Syyskokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kolmeksi vuodeksi Ahti Hurmalainen ja 

Vesa Putula, yhdeksi vuodeksi Lea Kaakkurivaara ja varajäseneksi kolmeksi vuodeksi Kari 

Immonen. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin KTM Jarmo Uusitalo ja varalle Marjatta 

Palmroth. 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2020 yhdeksän kertaa.  
 
 

3.2. PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä: 

 

Uudenmaan metsäneuvosto 

Ahti Hurmalainen pj., henkilökohtainen varajäsen Sinikka Mononen 

 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten tarkistamisprosessi 

- johtoryhmä: Jaakko Temmes 

- ohjausryhmä: Olavi Lyly 

http://www.metsanhoitosuositukset.fi/ 

 

MTK:n metsävaltuuskunta 

- asiantuntijajäsen Jaakko Temmes 

 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) seurantatyöryhmä 

- varajäsen Jaakko Temmes 

 

Suomen Puukauppa Oy 

- yhtiökokouksessa jäsenemme Jaakko Temmes. 

 

PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä 

- varajäsen Jaakko Temmes 

 

 

3.3. Annetut lausunnot 

PKMO ry antoi toimintavuoden aikana kaksi lausuntoa, jotka kumpikin koskivat laadinnassa ollutta 

väliaikaista metsityslainsäädäntöä. Lausunnolla esityksestä metsityksen määräaikaiseksi laiksi 

saatiin vaikutettua siihen, että metsitettävälle alueelle syntyneet luonnontaimet otettiin asetuksessa 
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huomioon metsityksessä vaadittavaa viljelytiheyttä määritettäessä. Valtioneuvoston 

asetusluonnoksesta annetussa lausunnossa tämä saatettiin todeta ja puoltaa asetusluonnoksen 

säädösmuotoilua. Näillä lausunnoilla voitiin alentaa metsittämisen kustannuksia, varmistettiin 

metsitettävien alueiden puustollista monimuotoisuutta ja parannettiin niiden tulevaa 

tuhonkestävyyttä.  

 

3.4. Tapahtumat ja viestintä 

 

Toimintavuoden ainoaksi tapahtumaksi jäi helmikuussa ennen pandemian puhkeamista järjestetty 

opastettu tutustuminen Keskuskirjasto Oodiin. Rajoitetun aaosanottajamäärän vuoksi vain 25 

jäsentä pääsi osallistumaan tapahtumaan. 

 

Keskeisimpänä viestintäkanavana toimivat yhdistyksen verkkosivusto. Yhdistyksellä on myös 

Facebook-sivut (http://www.facebook.com/pkmory) ja Twitter-tili (https://twitter.com/PKMOry). 

PKMO ry:n verkkosivusto palveli jäseniä, sidosryhmiä sekä muita käyttäjiä ja tarjosi keskeisen 

tiedon PKMO ry:stä ja sen toiminnasta yhdessä paikassa. Sivuilta julkaistiin tietoa sekä PKMO:n 

omista, että muista metsäalan tapahtumista. Kaikilla PKMO:n jäsenillä on mahdollisuus tarjota 

omia metsätarinoitaan julkaistavaksi Metsäjutut-otsikon alle. 

 

Verkkosivustolta löytyvät myös menneiden vuosien toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä 

muuta aineistoa. Yhdistyksen pääverkkotunnus on www.pkmo.org. Rinnakkaisina 

verkkotunnuksina toimivat paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi ja 

paakaupunkiseudunmetsanomistajat.org. 

 

Jäsentiedote lähetettiin sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa 

yhdistyksen käyttöön. Jäsentiedotteet julkaistaan myös PKMO ry:n verkkosivustossa. 

 

Kaikille jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuonna kaksi painettua jäsenkirjettä. 

 

Yhdistyksellä on oma postilokero-osoite ja oma puhelinnumero. Sihteeri käyttää sähköpostiosoitetta 

tunnuksella pkmo.org. 
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