
 
 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                       

                                                                     

Aika                30.10.2006      klo 16:30 – 17:30 
Paikka            Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Sali 1, Helsinki 

Läsnä:            23 henkilöä (liite 1) 
                       

1 Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Päivi Luostarinen avasi syyskokouksen klo 16:30. Kokouksen aluksi arvottiin 

yhdistyksen jäsentutkimukseen vastanneille luvatut 10 palkintoa.  

 
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valinta. 
Syyskokouksen  puheenjohtajaksi valittiin Jouko Lehtinen. Sihteeriksi valittiin Päivi 

Luostarinen.  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Ristimäki ja Ritva Viljanen. 

Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.  
 

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2) 

 
5 Johtokunnan jäsenten palkkioiden määrääminen 

Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita. 
 

6 Kahden johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle 

Hannu Santti ja Sirkka Suomi-Vihonen valittiin varsinaisiksi jäseniksi. Juha Olkinuora valittiin  
varajäseneksi. 

  
7 Tilintarkastajien palkkioiden määrääminen 

Tilintarkastajille  maksetaan laskun mukaan.  

 
8 Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen 

Metsänhoitaja Tapio Korpela ja KTM Reima Nyman valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi. 
Metsänhoitaja Pekka Airaksinen valittiin varatilintarkastajaksi. 

 
9 Jäsen- ja liittymismaksun sekä perheenjäsenten toimintamaksun määrääminen seuraavalle 

vuodelle. 

Jäsenmaksu pidetään ennallaan 20 euron suuruisena. Liittymismaksua ei peritä. 
 

10                  Perheenjäsenen toimintamaksu 
Jäsenten perheenjäsenen toimintaan osallistumisesta voidaan periä toimintakulumaksua 

Perheenjäsenten aktivoimista mukaan toimintaan pidettiin hyvänä ja kannatettavana, joka voi 

herättää myös mahdollisten tulevien metsänomistajien kiinnostusta perheen metsää kohtaan. 
Toimintamaksu ei oikeuta osallistumaan yhdistyksen päätöksentekoon. Johtokunnalle 

annettiin valtuudet päättää toimintamaksun käytännön hoidosta.   
 

11 Edustajien valinta yhteisöihin, joissa yhdistys toimii 
Johtokunta valtuutettiin valitsemaan edustaja yhteisöihin, joissa yhdistys toimii. Aikaisemman 

käytännön mukaan puheenjohtaja on edustanut yhdistystä. 

 
12                  Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle 

                      Vahvistettiin toimintasuunnitelma (liite 3) ja talousarvio (liite 4) seuraavalle vuodelle. 
 



13                 Kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenistölle päättäminen 

Kutsut lähetään kirjeitse. Selvitetään sähköpostin käyttöä ja mahdollisuutta niille, jotka 

haluavat  kirjeet sähköpostilla, voidaan se toteuttaa. 
 

14                  Muut asiat 
Muita asioita ei ollut 

 

15                  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja Jouko Lehtinen päätti kokouksen klo 17.30. Kokouksen jälkeen 

pidettiin Energia euroiksi –seminaari yhdessä Maataloustuottajain Helsingin yhdistyksen 
kanssa. 

 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 

Jouko Lehtinen  Päivi Luostarinen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 

 
Leena Ristimäki   Ritva Viljanen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


