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Metsänomistajan ajankohtaisseminaari lauantaina 18.3.2023 

klo 13.00–15.00, ja sen jälkeen Pääkaupunkiseudun 

metsänomistajat PKMO ry:n vuosikokous klo 15.30-16.30  

 

 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki 

1) Metsänomistajan ajankohtaisseminaari klo 13.00–15.00 

2) Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n vuosikokous klo 15.30-16.30 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry järjestää lauantaina 18.3.2023 klo 13-15 

Metsänomistajan ajankohtaisseminaarin. Seminaariin voi osallistua paikan päällä tai 

verkon kautta etänä (etäyhteyslinkki lähetetään erikseen). Seminaari on maksuton ja 

kaikille avoin.  

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n sääntömääräinen vuosikokous on 

ajankohtaisseminaarin jälkeen alkaen klo 15.30. Siihen vuoden 2022 jäsenmaksunsa 

maksaneet yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita. Kokous on läsnäkokous. 

Tervetuloa! Ilmoittautumiset 13.3.2023 mennessä kahvitarjoilun järjestämisen takia. 

Ilmoittaudu ajankohtaisseminaariin ja vuosikokoukseen täällä >> 

Lisätietoja yhdistyksen kotisivuilta: https://pkmo.org/ tai sähköpostitse:  

sihteeri@pkmo.org  

 

https://byte.flomembers.com/paakaupunkiseudun-metsanomistajat/events/register/c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39
https://pkmo.org/
mailto:sihteeri@pkmo.org


 Ajankohtaisseminaari 
13.00-15.00, ja 
Vuosikokous 15.30-16.30 

 

Metsänomistajan ajankohtaisseminaari 18.3.2023 klo 13.00–15.00 

Miten tehdä hakkuusopimus viisaasti? 

Liian voimakkaat harvennukset vähentävät kasvua ja syövät päätehakkuutuloa. Samalla 

hiilinielu hupenee. Tämä on kaikki pois meiltä. Turvataan etumme viisaalla sopimisella! 

Voiko kuusen kasvaviin tuhoriskeihin varautua?  

Ilmaston lämpeneminen ja pidemmät kuivuusjaksot tulevat rasittamaan erityisesti kuusia. 

Ennusteiden mukaan kuusen tuhot tulevat laajenemaan. Miten kasvavaan tuhoriskiin voi 

varautua ja voiko siihen varautua? 

Miten verotus kohtelee ekosysteemipalveluiden tuottoja?  

Metsän uusiin tulonlähteisiin kuten hiilinielukorvauksiin, kompensaatiomaksuihin, 

maisemakauppoihin yms. liittyvä verokohtelu eroaa puukauppatuloista. Verotuksen 

epäselvyys tai epätasaisuus ei saisi muodostua pullonkaulaksi metsän uusille tulonlähteille. 

Miten verotusta tulisi kehittää monipuolistuvia tulonlähteitä ajatellen? 

Mitä on vahva kestävyys metsäpalveluissa? 

Ovatko yhtiöiden ja yhdistysten metsäpalvelut oikeasti sitä, mitä niiltä odotetaan? 

Harvennushakkuiden jälki ei todista vahvasta kestävyydestä vaan sitä vastaan. Tule 

kuulemaan tutkijan näkemystä myös stadilaisten metsänomistajien erityispiirteistä. 

Seminaarin ohjelma: 

● Hakkuusopimukset metsänomistajan kannalta: mitä tulee tietää, mihin tulee 

varautua ja mistä tulee sopia erikseen, OTM Pekka Keloneva 

● Kuuseen kohdistuvat tuhoriskit, Tiina Ylioja, Luke 

● Metsäverotuksen kehittäminen metsän eri käyttömuotojen edistämiseksi, Jussi 

Leppänen, Luke 

● Kohti vahvan kestävyyden metsäpalveluita, FT Tuomo Takala, UEF 

 

 

 

 



 Ajankohtaisseminaari 
13.00-15.00, ja 
Vuosikokous 15.30-16.30 

 

 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n vuosikokous 18.3.2023 klo 

15.30–16.30 

Kokousaineistot, eli vuoden 2022 vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan 
lausunto, ovat nähtävissä PKMO ry:n kotisivuilla noin viikkoa ennen kokousta.  

 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 

Klo 15:30 alkaen  

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat   

8. Kokouksen päättäminen  


