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     PÖYTÄKIRJA   
      
 

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n syyskokous 
Aika: tiistai 26.10.2010 klo 18:00  
Paikka: Metsäliiton auditorio, Revontulentie 6, 1.krs, Espoo  
Paikalla 58 jäsentä (liite 1) 
 

1. Kokouksen avaus 
 PKMO:n puheenjohtaja Jaakko Temmes avasi kokouksen.  

 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valinta  
Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Kari Markkula, sihteeriksi Kirsi Uotila, 
pöytäkirjantarkastajiksi ja äänteenlaskijoiksi Esko Laitinen ja Esko Räisänen. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Esitetty työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. Johtokunnan jäsenten palkkioiden määrääminen 

Johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Päätettiin jatkaa samaa käytäntöä. 
 
6. Kahden johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle 
Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Jaana Korpi ja Marjatta Palmroth. Lisäksi valittavana oli 
yksi varajäsen nyt täyttämättä olleelle paikalle. 
Ensin valittiin kaksi varsinaista jäsentä: Ehdolle asettuivat Jaana Korpi, Pertti Laine, Pirkko 
Taskinen ja Esko With. Suljetussa lippuäänestyksessä jokainen sai kirjoittaa paperiin kahden 

ehdokkaan nimen. Ääniä annettiin yhteensä 113 ja vaalin tulos oli seuraava: Jaana Korpi 44, 
Esko With 37, Pertti Laine 19 ja Pirkko Taskinen 13 ääntä.  
Varsinaisiksi jäseniksi tulivat valituiksi Jaana Korpi ja Esko With. 
Tämän jälkeen valittiin yksi varajäsen: Ehdolle asettuivat aluksi Pertti Laine, Marjatta Palmroth 
ja Pirkko Taskinen, mutta Taskinen ilmoitti vetäytyvänsä äänestyksestä. Suljetussa 
lippuäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Marjatta Palmroth 29, Pertti Laine 24, tyhjiä 2. 

Varajäseneksi tuli valituksi Marjatta Palmroth. 
 
7.  Tilintarkastajien palkkioiden määrääminen 
Kokous päätti maksaa palkkiot kohtuullisen laskun mukaan. 
 
8. Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilitarkastajan valitseminen tarkastamaan 

seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa 

Kokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi: Reino Nyman KHT, Jarmo Uusitalo KHT ja 

varatilintarkastajaksi Pentti Saukola. 
 
9. Jäsen- ja liittymismaksun määrääminen seuraavalle vuodelle 
Kokous päätti, että liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksu pysyy entisellään 20€ vuodessa. 
 
10. Edustajien valinta yhteisöihin, joissa yhdistys toimii 

Kokous päätti valtuuttaa johtokunnan valitsemaan edustajat em. yhteisöihin. 
 

11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle 
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman (liite 2) ja talousarvion (liite 3) keskustelun jälkeen. 

 
12. Yhdistyksen sääntömuutoksen käsittely 

Sääntömuutos on käsiteltävä kahdessa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa ja sääntömuutos on 
mainittava kokouskutsussa. Nyt kyseessä on ensimmäinen käsittely. 

Kokous päätti hyväksyä molemmat kokouskutsussa mainitut sääntömuutokset:  
a. Yhdistyksen nimen muuttaminen muotoon ”Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry” 
b. Lisäys sääntöjen kohtaan 5: ”Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi voi tulla 

valituksi yhteensä enintään kahdeksi kaudeksi peräkkäin eli enintään kuudeksi vuodeksi. 
Sen jälkeen voi tulla valituksi vasta kolmen vuoden tauon jälkeen.” 
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Sääntömuutosten toinen käsittely on vuosikokouksessa, jonka jälkeen uudet säännöt voidaan 

hyväksyttää PRH:ssa. Päätettiin valtuuttaa johtokunta tekemään sääntöihin PRH:n mahdollisesti 
vaatimat stilistiset muutokset, jotka eivät muuta asiasisältöä. 

 
13. Kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenistölle 

päättäminen 
Kokous kannatti tämänhetkistä käytäntöä eli tiedottaminen tapahtuu jäsenkirjeitse, sitä 
täydentävällä sähköisellä tiedotteella sekä päivittämällä kotisivulle ajankohtaisia asioita.  

 

14. Muut asiat 
Kokous evästi johtokuntaa miettimään keinoja aktivoida nuorisoa. Lisäksi keskusteltiin 
mahdollisesta keskustelupalstasta jäsenille. 
 
15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. 

 
 
 
 
Helsingissä 28. joulukuuta 2010 
 
 

 
Kari Markkula   Kirsi Uotila 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 

Esko Laitinen   Esko Räisänen 
pöytäkirjantarkistaja   pöytäkirjantarkistaja 

 

 


