PÖYTÄKIRJA

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n syyskokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Ti 28.11.2017 klo 18:50.
Metsä Group, Revontulenpuisto 2 C, Espoo
38 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 Markku Pennanen ja sihteeriksi Sinikka Mononen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soili Teikari ja Erkki Simola. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Markkula
ja Marja Lehväslaiho.
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.
5 § Kahden sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely
Kokous hyväksyi molemmat kokouskutsussa mainitut sääntömuutokset:
Kohta 3: Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä ne pääkaupunkiseudulla asuvat metsänomistajat ja
kuolinpesien osakkaat, jotka omistavat metsämaata Suomessa.
=>
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä ne pääkaupunkiseudulla asuvat metsänomistajat sekä
yhteismetsien, metsäyhtymien ja kuolinpesien osakkaat, jotka omistavat metsämaata Suomessa.
Kohta 4: Yhdistyksessä on syyskokouksen valitsema tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, ja
näillä kummallakin varahenkilö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla KHT tai HTM.
=>
Yhdistyksessä on syyskokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja tällä varahenkilö.
6 § Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkiota. Jatketaan nykyistä käytäntöä.
7 § Valitaan kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsen erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Eero Mikkola ja Katri Myllykoski sekä varajäsen Ahti
Hurmalainen. Yhdistyksen hallitukseen oli siis valittava kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.
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Varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Ahti Hurmalainen ja Elisa Piesala. Varajäseneksi valittiin
yksimielisesti Kari Immonen.
8 § Määrätään tilintarkastajien palkkiot
Maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
9 § Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja näille kummallekin varahekilö
Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Jarmo Uusitalo KHT ja varatilintarkastajaksi Reima Nyman
KHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Esko With ja varalle Marjatta Palmroth.
10 § Määrätään jäsen- ja liittymismaksu seuraavalle vuodelle
Hyväksyttiin hallituksen esitys: liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksu edelleen 35€.
Keskustelussa sanottua:
- Toivottiin perhejäsenyyttä, ts. alempaa jäsenmaksua perheenjäsenille.
11 § Valitaan edustajat yhteisöihin, joissa yhdistys toimii
Kokous valtuutti hallituksen valitsemaan edustajat tapauskohtaisesti em. yhteisöihin.
12 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilivuodelle
Talousarvioehdotus (liite 2) ja toimintasuunnitelma (liite 3) vuodelle 2018 hyväksyttiin esitetyn
mukaisina. Toimintasuunnitelmasta keskusteltaessa sanottua:
- Retki/käyntikohdetoiveita: Eduskunnan kyselytunti, Äänekoski (kohteita myös matkan varrella)
- PKMO:n antoisiin jäsentilaisuuksiin soisi osallistuvan enemmänkin jäseniä.
- Verkostoituminen muutakin kuin oppimista viisaammilta: myös jäsenet voivat aktiivisesti kertoa
yhdistyksestä tuttavilleen.
13 § Päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenille
Päätettiin toimia kuten toimintasuunnitelmassa on esitetty.
14 § Muut asiat
Varapuheenjohtaja Katri Myllykoski esitteli PKMO:n uutta tunnusta. Uudella logolla haluttiin erottua
muista metsäalan toimijoista sekä korostaa metsänomistamisen hyviä puolia, raikkautta ja iloisuutta.
Metsässä on monia värejä, logoon valittiin vihreän lisäksi ruska.
15 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Markku Pennanen päätti kokouksen klo 20:25.
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Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä 30. marraskuuta 2017
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