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Toimintakertomus vuodelta 2021 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry on riippumaton ja aktiivisesti toimiva 

metsänomistajien yhdistys. Yhdistyksen toimintaan vaikutti edellisen toimintavuoden aikana 

alkanut Covid-19 koronapandemia, jolloin yhteiskunnan normaali toiminta oli monella sektorilla 

rajoitettua ja isompien tapahtumien järjestäminen kiellettyä. 

 

1. Jäsenistö 

  

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä pääkaupunkiseudulla asuvat ja Suomessa metsää 

omistavat yksityiset metsänomistajat sekä yhteismetsien, metsäyhtymien ja kuolinpesien 

osakkaat. Yhdistyksen tarkoituksena on metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen, 

jäsentensä metsänhoidon ammattitaidon ja -tiedon kohottaminen sekä jäsentensä 

edunvalvonnan edistäminen. 

 

Yhdistyksen jäsenrekisteri siirrettiin vanhasta Netti-Jäseristä toiminnallisesti parempaan 

FloMembers-jäsenrekisterijärjestelmään. Siirron yhteydessä tarkistettiin, korjattiin ja päivitettiin 

jäsenrekisteritietoja. Jäseniä erosi 80 henkilöä ja kuolleiksi ilmoitettiin 20 jäsentä. Uusia jäseniä 

hyväksyttiin yhteensä 10 henkilöä. Aktiivisia jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä vuoden 

lopussa todettiin olevan 670 henkilöä. 

  

2. Hallinto ja toiminnanjohtaja 

  

Yhdistyksen hallituksessa on kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen 

varsinaisia jäseniä vuonna olivat Vesa Putula (pj) ja Lea Kaakkurivaara (vpj) sekä Ilta-Kanerva 

Kankaanrinta, Aino Törmälä, Eeva-Liisa Nieminen ja Ahti Hurmalainen. Timo Kokkola, Kari 

Immonen ja Olavi Lyly toimivat hallituksen varajäseninä. Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 

2021 kymmenen kertaa. 

 

Yhdistys toimi pääosin vapaaehtoisvoimin. Toukokuussa 2021 MH Bjarne Häggman aloitti 

yhdistyksen osa-aikaisena toiminnanjohtajana keskittyen yhdistyksen jäsenpalvelujen ja 

sopimusten tarkistamiseen sekä hallinnon ja toiminnan uudistamiseen. Yhdistyksen kirjanpidon 

on tehnyt Festum Accounting Oy. Toiminnantarkastajana toimi KTM Jarmo Uusitalo ja 

varatoiminnantarkastajana Marjatta Palmroth. 

 

3. Jäsenkokoukset ja jäsentoiminta 

 

3.1. Sääntömääräiset kokoukset 

 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.9.2021 ja syyskokous 30.11.2021. Vuosikokouksen 

isäntänä toimi Helsingin Seudun Osuuspankki ja syyskokouksen isäntänä toimi UPM Biofore 
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Oy. Molemmat kokoukset järjestettiin hybridikokousmallilla, jossa kokoukseen oli mahdollista 

osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä.  

  

Vuosikokoukseen osallistui 24 jäsentä Osuuspankkikeskuksessa ja viisi jäsentä etäyhteydellä. 

Vuosikokouksessa metsänhoitotieteen emeritusprofessori Erkki Lähde piti asiantuntijaesitelmän 

aiheesta ”Jatkuva kasvatus”.  

 

Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä myönsi hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

vastuuvapauden.  

  

Syyskokouksen osallistujamäärä jouduttiin koronapandemian takia rajaamaan 20 osallistujaan 

paikan päälle. Muut 20 jäsentä osallistuivat etänä. Syyskokouksessa asiantuntija-alustuksen 

EU:n metsä- ja ilmastopolitiikasta piti Suomen edustaja ja MEP Petri Sarvamaa EU-komissiosta. 

 

Syyskokous valitsi vuosien 2022–2024 hallitusjäseniksi Jouko Lahden ja Elina Virtasen sekä 

varajäseneksi Jaakko Temmeksen. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin 

Erkki Kautto ja varalle Marjatta Palmroth.  

 

Syyskokous vahvisti yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. 

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 38 €:ssa. 

 

3.2. Viestintä ja tapahtumat 

  

Yhdistyksen keskeisin viestintäkanava on verkkosivusto www.pkmo.org. PKMO ry:n verkkosivut 

palvelevat yleisesti jäseniä, sidosryhmiä sekä muita käyttäjiä ja tarjoavat keskeisen tiedon 

yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Sivuilla julkaistiin tietoa sekä PKMO ry:n omista, että toisten 

metsäalan toimijoiden tapahtumista. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tarjota omia 

metsätarinoitaan julkaistavaksi Metsäjutut-otsikon alle. Verkkosivustolta löytyvät aiempien 

vuosien toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä muuta aineistoa, kuten jäsentiedotteet. 

 

Yhdistyksen somekanavat, Facebook (http://www.facebook.com/pkmory) ja Twitter 

(https://twitter.com/PKMOry) ovat olleet vähäisessä käytössä. Jäsentiedotteita lähetettiin 

vuoden aikana kaksi ja jäsenkirjeitä kaksi. KÄÄPÄ Forest tuki taloudellisesti kesäkuun 

jäsentiedotteen postitusta. Tiedotteet on julkaistu myös PKMO ry:n verkkosivustolla. 

Jäsenkokousten vuosi- ja syyskokouskutsujen liitteinä olivat isäntien esittelyt mukana. 

 

Yhdistyksen puhelinnumero on 044 204 8049. Yhdistyksen pääasiallisena sähköpostiosoitteena on 

toiminut: sihteeri@pkmo.org. Uudeksi sähköpostiosoitteeksi ja asiakirjojen säilyttämiseen on 

Google-palvelussa perustettu uusi tili: yhdistys.pkmo@gmail.com. 

 

Toimintavuoden merkittävin jäsentapahtuma oli syyskuun 2021 alussa järjestetty metsä- ja 

kulttuuriaiheinen retki Punkaharjulle ja Kotkaan. Retkeen osallistui yhteensä 40 jäsentä. Retken 

aiheista ja tuloksista Olavi Lyly kirjoitti artikkelin Etämetsänomistaja-lehteen 4/2021. 

http://www.pkmo.org/
http://www.facebook.com/pkmory
https://twitter.com/PKMOry
mailto:sihteeri@pkmo.org
mailto:yhdistys.pkmo@gmail.com
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3.3. Annetut lausunnot 

  

PKMO ry antoi toimintavuoden aikana seuraavat kolme lausuntoa: 

- 30.6.2021, Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain 

muuttamisesta ja metsätuhojen torjunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

- 22.11.2021, Lausunto valtioneuvoston asetukseksi juurikäävän torjunnasta annetun 

valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. 

- 9.12.2021, Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puutavaran 

poiskuljettamisesta koskevasta aluejaosta. 

 

3.4. PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä 

  

PKMO ry on valinnut seuraavat edustajat eri metsäalan sidosryhmähankkeiden ohjaus- ja 

johtoryhmiin. 

- Ahti Hurmalainen on toiminut Uudenmaan metsäneuvoston puheenjohtajana. 

- Olavi Lyly on toiminut Tapio Oy:n metsähoitosuositusten tarkistamisprosessin 

ohjausryhmän metsänomistajajäsenenä ja Lea Kaakkurivaara varajäsenenä. 

- Jaakko Temmes on toiminut Tapio Oy:n metsähoitosuositusten tarkistamisprosessin 

johtoryhmässä. 

- Olavi Lyly on toiminut Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen, Paikkatietokeskuksen, 

Maanmittauslaitoksen, Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy ja Luonnonvarakeskuksen 

SpruceRisk -yhteishankkeen ohjausryhmän jäsenenä. 

Lisäksi yhdistyksen jäseniä on aktiivisesti ollut mukana monessa alueellisessa 

metsänhoitoyhdistyksessä ja metsäteollisuuden eri valtuuskunnissa ja valtuustoissa.  

 

4. Etämetsänomistajien liiton ja Suomen Metsäyhdistys ry:n jäsenyys 

  

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO haki kesällä Etämetsänomistajien liiton Etämol:n 

jäsenyyttä. Yhdistyksen jäsenhakemus hyväksyttiin elokuussa. Etämol:n jäsenyys alkaa 1.1.2022. 

  

Yhdistys on myös Suomen Metsäyhdistys ry:n jäsen. Metsäyhdistyksen sääntöjen mukaiseen 

vuosikokoukseen keväällä 2021 ja syyskokoukseen syksyllä 2021 osallistui hallituksen jäsen Ahti 

Hurmalainen. 

 

Helsingissä 7.2.2022  

 

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry  

 

Hallitus 


