
  

   

 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry syyskokous 

Pöytäkirja 

 
Aika: Ke 25.11.2020 klo 18.45 

Paikka: Sähkötalon Auditorio, Runeberginkatu 1 A, Helsinki  
Läsnä: 22 jäsentä (Liite 1) 

 
 
1.  Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Aino Törmälä avasi kokouksen klo 18.45. 
 
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

ja kaksi ääntenlaskijaa 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Temmes ja sihteeriksi Kirsi Uotila. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Palmroth ja Taavi Siuko.  
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Lahti ja Loviisa Ala-Leppilampi. 
 

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muutoksella: kohta 11 käsitellään kohdan 4 jälkeen, 

ja kohtien numerointia muutetaan vastaavasti. 
 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilivuodelle 
Keskusteltiin jäsenmäärän kehityksestä ja Etämetsänomistajien Liiton jäsenyydestä. 

Todettiin myös, että koronatilanne on kuluvana vuonna vaikuttanut paljon: tapahtumia 
on suunniteltu ja sen jälkeen ne on jouduttu perumaan. 
Keskustelujen jälkeen hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio esitetyssä 

muodossaan.  
 

6.   Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot 
Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita. 
 

7.   Valitaan kaksi hallituksen jäsentä kolmeksi vuodeksi ja yksi hallituksen 
jäsen yhdeksi vuodeksi sekä yksi varajäsen kolmeksi vuodeksi erovuoroisten 

tilalle 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 3-vuotiskaudelle valittiin Ahti Hurmalainen ja Vesa 
Putula. Hallituksesta eronneen Jouko Lahden tilalle loppukaudelle yhdeksi vuodeksi 

valittiin Lea Kaakkurivaara. Hallituksen varajäseneksi 3-vuotiskaudelle valittiin Kari 
Immonen. 

 
8.   Määrätään toiminnantarkastajan palkkio 
Toiminnantarkastajan palkkio maksetaan yhdistyksen hallituksen hyväksymän laskun 

mukaan. 



  

   

 

9.   Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö tarkastamaan seuraavan 
vuoden tilejä ja hallintoa 

Valittiin toiminnantarkastajaksi Jarmo Uusitalo ja tälle varahenkilöksi Marjatta Palmroth. 
 
10.   Määrätään jäsen- ja liittymismaksu seuraavalle vuodelle 

Päätettiin jäsenmaksuksi 38 euroa. Liittymismaksua ei peritä. 
 

11. Valitaan edustajat yhteisöihin, joissa yhdistys toimii 
Päätettiin, että yhdistyksen hallitus valitsee edustajat. 
 

12. Päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta 
jäsenille 

Valtuutettiin hallitus toimimaan joustavasti käyttäen sähköisiä ja perinteisiä kanavia. 
 
13. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat 

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Temmes päätti kokouksen klo 20.44. 

 
 
 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Helsingissä   

 
 

Jaakko Temmes                                         Kirsi Uotila 
Kokouksen puheenjohtaja                           Kokouksen sihteeri 
 

 
 

 
 
Taavi Siuko                                     Marjatta Palmroth 

Pöytäkirjantarkastaja                                Pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 


