
PÖYTÄKIRJA

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n syyskokous 
 

Aika:  Ke 30.11.2016 klo 19.35 – 21.01
Paikka:  OP Vallila, Gebhardinkatu 1, Helsinki
Läsnä:    54 jäsentä (liite 1)

1 §  Kokouksen avaus
PKMO ry:n puheenjohtaja Eero Mikkola avasi kokouksen.

2 §  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valinta
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Temmes ja sihteeriksi Sinikka Mononen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Uotila ja Esko With. 
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §  Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

5 §  Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkiota. Päätettiin jatkaa nykyistä käytäntöä.

6 § Valitaan kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsen erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Lea Kaakkurivaara ja Risto Kuoppamäki sekä varajäsen Sinikka 
Mononen. Yhdistyksen hallitukseen oli siis valittava kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Varsinaisiksi jäseniksi ehdolla olivat Lea Kaakkurivaara, Pekka Keloneva, Sini Näräkkä ja Tiina Örn. 
Suljetun lippuäänestyksen tulos: Pekka Keloneva 38, Lea Kaakkurivaara 33, Tiina Örn 9, Sini Näräkkä 
6. Valituiksi tulivat Pekka Keloneva ja Lea Kaakkurivaara.

Varajäseneksi valittiin yksimielisesti Sinikka Mononen.

7 § Määrätään tilintarkastajien palkkiot
Päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

8 § Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja näille kummallekin varahekilö
Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Jarmo Uusitalo KHT ja varatilintarkastajaksi Reima Nyman 
KHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Auterinen ja varalle Esko With.  

9 § Määrätään jäsen- ja liittymismaksu seuraavalle vuodelle
Hyväksyttiin hallituksen esitys: liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksu edelleen 35€.
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10 § Valitaan edustajat yhteisöihin, joissa yhdistys toimii
Kokous valtuutti hallituksen valitsemaaan edustajat em. yhteisöihin.

11 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilivuodelle
Talousarvioehdotus (liite 2) ja toimintasuunnitelma (liite 3) vuodelle 2017 hyväksyttiin esitetyn 
mukaisina keskustelun jälkeen. 

Toimintasuunnitelmasta keskusteltaessa sanottua:
- PKMO voisi näkyä enemmän lehtien palstoilla: olisi hyvä jos esim Helsingin Sanomien 
yleisönosastokirjoituksiin voitaisiin tarvittaessa reagoida ripeästi.
- Vaikuttaminen: PKMO:lla on edustaja myös MTK:n metsävaltuuskunnassa.
- Mentorointia olisi voinut avata enemmän.

Talousarviosta keskusteltaessa sanottua:
- Jäsentoimintaan 1000€ lisää jotta saataisiin tarjoilua valmispalvelusta (nyt juustoakin on välillä 
joutunut leikkaamaan itse), ko. summan voi siirtää sihteeripalveluista ja sihteerin työtunteja vähentää 
hoitamalla Metsämessut kokonaan talkootyönä.

12 § Päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenille
Päätettiin toimia kuten toimintassuunnitelmassa on esitetty, kuitenkin pitäen yhdistyksen internetsivuja 
pääasiallisena viestintäkanavana.  

13 § Muut asiat
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 4/2016 ilmestyy vähän ennen joulua.

14 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Temmes päätti kokouksen klo 21:01.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä  7. joulukuuta 2016

Jaakko Temmes      Sinikka Mononen
Kokouksen puheenjohtaja    Sihteeri

Kirsi Uotila      Esko With
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 


