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Toimintakertomus vuodelta 2022

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry on riippumaton ja aktiivisesti toimiva
metsänomistajien yhdistys. Yhdistyksen toimintaan vaikutti vielä jonkin verran 2020-2021
toimintavuosien aikainen 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 jäsenrekisterin kehittämistä jatkettiin FloMembers-jäsenrekisterijärjestelmässä.
Siirron yhteydessä kesällä 2021 tarkistettiin ja päivitettiin jäsenrekisterin tietoja. Selvitystyö
jatkui vielä vuoden 2022 aikana. Tällä hetkellä 106 jäsenen osalta puuttuu
jäsenmaksusuorituksia ja tarvittavia yhteystietoja. Vuoden 2022 aikana myönnettiin 52 jäsenelle
hakemuksesta ero jäsenyydestä, ja tieto viiden jäsenen kuolemasta on saatu. Hallitus hyväksyi
toimintavuoden aikana 10 uutta jäsentä. Aktiivisia jäsenmaksun maksaneita jäseniä todettiin
vuoden lopussa olevan 670 henkilöä.

2. Hallinto ja toiminnanjohtaja

Yhdistyksen hallituksessa on kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen
varsinaisia jäseniä olivat Vesa Putula (pj) ja Jouko Lahti (vpj) sekä Elina Virtanen, Aino Törmälä,
Eeva-Liisa Nieminen ja Ahti Hurmalainen. Jaakko Temmes, Kari Immonen ja Olavi Lyly toimivat
hallituksen varajäseninä. Yhdistyksen hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2022.

Yhdistys toimi pääosin vapaaehtoisvoimin. Metsänhoitaja Bjarne Häggman jatkoi yhdistyksen
osa-aikaisena toiminnanjohtajana keskittyen yhdistyksen jäsenpalvelujen, jäsenrekisterin ja
sopimusten tarkistamiseen sekä hallinnon ja toiminnan uudistamiseen. Vuoden aikana kesästä
lähtien yhdistyksen tiedottamisesta ja toiminnan uudistamiseen liittyi mukaan Elina Virtanen.
Yhdistyksen kirjanpidon hoidettiin toiminnanjohtajan toimesta. Toiminnantarkastajana toimi Erkki
Kautto ja varatoiminnantarkastajana Kaija Auterinen.

3. Jäsenkokoukset ja jäsentoiminta

3.1. Sääntömääräiset kokoukset
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Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.3.2022 ja syyskokous 29.11.2022.

Yhdistyksen vuosikokous 23.3.2022  järjestettiin Helsingissä hybridikokouksena sähkötalon
Aalto auditoriossa aktiivisen jäsenkunnan läsnä ollessa. Sääntömääräiset asiat käytiin läpi
huolella. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä myönsi hallitukselle ja muille
tilivelvollisille vastuuvapauden. Vuosikokoukseen osallistui 22 jäsentä paikan päällä ja 18
jäsentä etäyhteydellä.

Vuosikokouksen yhteydessä erityisasiantuntija Eero Mikkola Lukesta esitelmöi metsänomistajan
oikeudesta vaatia laadukasta palvelua ja edellyttää sen toteutuvan omistajan tavoitteiden
mukaisesti. Eero korosti metsänomistajan aktiivista otetta metsänhoitotöiden ollessa käynnissä ja
kehotti metsänomistajia käymään kunkin työvaiheen alkaessa paikalla, mikäli mahdollista.
Metsänomistajalla on oikeus omiin toiveisiin metsänhoidossa ja ne kannattaa jokaisen tuoda
rohkeasti esille. Eeron esitelmä metsänomistajien etujen ajamisesta, eri metsäalan
organisaatioiden tarjoamista palveluista metsänomistajille ja metsänhoidosta herätti paljon
aktiivista keskustelua jäsenistössämme.

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 29.11.2022 Metsä Groupin pääkonttorin tiloissa Espoon
Tapiolassa. Tilaisuuden aluksi kuultiin jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholmin tervetulosanat ja
mielenkiintoisen ajankohtaiskatsauksen Metsä Groupin monipuolisesta toiminnasta.

Metsä Groupin alustuksen jälkeen alkoi yhdistyksen syyskokous. Syyskokouksessa valittiin
äänestämällä hallitukseen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Jari Piirainen ja Seppo Airaksinen
valittiin kahdeksi uudeksi varsinaiseksi jäseniksi vuosille 2023–2025, Olavi Lyly valittiin Jouko
Lahden tilalle varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2023–2024 ja Aino Törmälä valittiin uudeksi
varajäseneksi vuosiksi 2023–2025. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Erkki
Kautto ja varalle Marjatta Palmroth.

Syyskokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2023.
Syyskokoukseen osallistui 38 jäsentä.

3.2. Viestintä ja tapahtumat

Yhdistyksen keskeisin viestintäkanava on verkkosivusto www.pkmo.org. Kotisivujen ylläpito
siirrettiin 1.9.2022 uudelle palvelujen tarjoajalle ja sivujen ajantasaisuutta ja toimivuutta
parannettiin samalla. PKMO ry:n verkkosivut palvelevat kaikkia jäseniä, sidosryhmiä sekä muita
käyttäjiä ja ne tarjoavat keskeisen tiedon yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Verkkosivustolta
löytyvät mm. 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 10 ja jäsenkirjeitä kaksi. Lisäksi Etämol:in toimesta lähetettiin etämetsänomistajien
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tiedotteet. Tiedotteet on julkaistu myös PKMO ry:n verkkosivustolla. Jäsenkokousten vuosi- ja
syyskokouskutsujen liitteinä olivat isäntien esittelyt mukana.

Yhdistyksen pääasiallisena sähköpostiosoitteena on toiminut: yhdistys.pkmo@gmail.com.

Toimintavuoden aikana järjestettiin erilaisia jäsenille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia.
Yhdistys järjesti 15.2.2022 webinaarin metsäverotuksesta ja metsäveroilmoituksen tekemisestä.

Järjestimme yhdessä  Etämetsänomistajien Liitto ry:n kanssa Metsänhoidon askelmat - mitä on
pakko ja mitä on hyvä tehdä? -webinaarin 6.4.2022. Metsälaki ja metsien sertifiointi asettavat
metsänhoidolle vaatimuksia. Vaikka metsälaki ja sertifioinnit sisältävät monenlaista
luonnonhoitoa, voi luontoarvoja edistää niiden lisäksi monella muullakin tavalla. Mitä
metsänhoidossa on pakko tehdä, mitä olisi hyvä tehdä ja miksi? Tähän etsimme jatkuvasti
vastauksia ja ajatuksia.

Järjestimme Raivaussahan käyttö- ja metsäkone-simulaattorikoulutuksen perjantaina 20.5.2022
Mäntsälässä yhteistyössä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa.

Kesäkuun 9. päivä 2022 järjestimme iltametsäretken Itä-Uudenmaalle teemalla Metsien harsinta
ja terveys.

Järjestimme päiväretken Karjalohjalle ja Fiskarsiin 22.10.2022. Retkellä tutustuttiin Karjalohjalla
toimivan KÄÄPÄ Forest-liiketoimintayksikön metsien monipuoliseen hyödyntämiseen,
innovatiivisiin sienialan sovelluksiin sekä maastossa harvennuskokoisten koivikoiden
pakuriviljelyyn. Iltapäivällä Fiskarsissa kuultiin Fiskars-ruukin historiasta ja tutustuttiin noin
kahden kilometrin pituiselle puulajipolulle.

Lisäksi yhdistyksen edustajia osallistui Evon metsätaitokilpailuihin toukokuussa ja Riihimäen
erämessuille kesäkuussa 2022. Riihimäen erämessuilla olimme osa järjestämisorganisaatiota
yhdessä paikallisen yhdistyksen kanssa.

3.3. Annetut lausunnot

PKMO ry antoi toimintavuoden aikana seuraavat kolme lausuntoa:

- 4.8.2022 Lausunto Metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmälaki
(VN/32384/2021-MMM-3)

- 8.11.2022 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsätalouden
kannustinjärjestelmästä

- 8.11.2022 Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (SKM2035)

3.4. PKMO ry:n edustajat toimikunnissa ja työryhmissä
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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 Eeva-Liisa Nieminen varajäsenenä.
- Jaakko Temmes on toiminut Tapio Oy:n metsähoitosuositusten tarkistamisprosessin

johtoryhmässä.
- Vesa Putula Metsänhoidon on toiminut suositusten Suometsäkokonaisuuden

asiantuntijatyöryhmään.

- 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 hallintoelimissä.

4. Etämetsänomistajien liiton ja Suomen Metsäyhdistys ry:n jäsenyys

Yhdistys on Etämetsänomistajien liiton Etämol:n jäsen. Yhdistyksen vuosikokoukseen keväällä
2022 osallistui Olavi Lyly ja Vesa Putula. Kokouksessa Olavi Lyly valittiin Etämol:in hallituksen.
Syksyn liiton kehittämispäiville osallistui Aino Törmälä ja Elina Virtanen.

Yhdistys on myös Suomen Metsäyhdistys ry:n jäsen. Metsäyhdistyksen sääntöjen mukaiseen
vuosikokoukseen keväällä 2022 ja syyskokoukseen syksyllä 2022 osallistui hallituksen jäsen Olavi
Lyly.

Helsingissä 8.2.2023

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry

Hallitus
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