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Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n vuosikokous 

 
Aika  Keskiviikko 23.3.2022 klo 17.00 
Paikka Sähkötalon Aalto-auditorio, Runeberginkatu 1 A, Helsinki 
Etäyhteys  MS-Teams: Vuosikokous 2022 
Läsnä  20 jäsentä  
Etäyhteydellä  9 jäsentä  

 
 

1. Kokouksen avaus 

 Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Putula avasi kokouksen klo 17.15. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
kaksi ääntenlaskijaa 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko With ja sihteeriksi Bjarne Häggman.  

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Jalkanen ja Eija Ventola. Päätettiin, että 
pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Vuosikokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (säännöt 10§).  

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

Puheenjohtaja Putula esitteli vuosikertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen (liite 2) 
toimintavuodelta 2021. 

Todettiin, että jäsenluettelon uudistamisen ja päivittämisen yhteydessä edellisvuoden 
2020 jäsenmaksujen liikamaksuja parhaan tiedon mukaan on otettu huomioon 
vuoden 2021 jäsenmaksulaskutuksessa. Toimintavuoden alussa hallitus päätti 
uudistaa yhdistyksen hallintoa ja tarkistaa olemassa olevia sopimuksia.  

Puheenjohtaja Putula esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 3) toimintavuodelta 
2021.  

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille  

Vuosikokous ehdotti ja yksimielisesti vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille vastuuvapauden.  

7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat  

 Hallituksen varajäsen Jaakko Temmes kertoi tulevista tapahtumista 
toimintasuunnitelmassa 2022, jotka ovat muun muassa; 
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- Webinaari 6.4.2022: Metsänhoidon askelmat – mitä on pakko ja mitä on hyvä 
tehdä?  

- Metsänomistajien kevätretki Savonlinnaan ja Punkaharjulle 19-21.5.2022 teemalla: 
Puun matka taimesta taloksi. 

Tapahtumien järjestäjinä ovat Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry ja 
Etämetsänomistajien liitto ry. Ilmoittautumiset molempiin tilaisuuksiin tapahtuu 
yhdistyksen kotisivujen kautta (www.pkmo.org). 

8. Kokouksen päättäminen  

Vuosikokouksen puheenjohtaja Esko With päätti kokouksen klo 18.00 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

Helsingissä 23.3.2022 

 

 Esko With       Bjarne Häggman 
 kokouksen puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu, 

 

 Pirjo Jalkanen       Eija Ventola  
 pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Liitteet:  

1) Vuosikertomus 2021 
2) Tilinpäätös 2021 
3) Toiminnantarkastajan lausunto
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