
PÖYTÄKIRJA

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n syyskokous 
 

Aika:  Ke 21.11.2018 klo 18:30.
Paikka:  Stora Enson pääkonttori, Kanavaranta 1, 00160 Helsinki 
Läsnä:    55 jäsentä (liite 1)

1 §  Kokouksen avaus
PKMO ry:n puheenjohtaja Pekka Keloneva avasi kokouksen.

2 §  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valinta
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Temmes ja sihteeriksi Sinikka Mononen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Lehväslaiho ja Leena Savisalo. Ääntenlaskijoiksi valittiin Katri 
Myllykoski ja Kari Immonen. 

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. Jatketaan nykyistä käytäntöä.

6 § Valitaan kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsen erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Ilta-Kanerva Kankaanrinta ja Pekka Syvänen sekä varajäsen 
Timo Kokkola. Yhdistyksen hallitukseen oli siis valittava kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Jouko Lahti ja Ilta-Kanerva Kankaanrinta.  
Varajäseneksi valittiin yksimielisesti Timo Kokkola.   

7 § Määrätään toiminnantarkastajien palkkiot
Maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 

8 § Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti Jarmo Uusitalo KHT ja 
varatoiminnantarkastajaksi koeäänestyksen jälkeen Aino Törmälä. 
 
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 valitsemaan edustajat tapauskohtaisesti em. yhteisöihin. Hallituksen 
odotetaan tiedottavan jäsenistölle työryhmien toiminnasta. Toivottiin listaa yhteisöissä toimivista 
edustajista, esim. PKMO:n nettisivuille.

11 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilivuodelle
Talousarvioehdotus (liite 2) ja toimintasuunnitelma (liite 3) vuodelle 2019 hyväksyttiin hallituksen 
esityksen mukaisina. Keskustelua metsien suojelusta ja Etämetsänomistajien Liiton roolista.

12 § Päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenille
Toimitaan kuten säännöissä ja toimintasuunnitelmassa on esitetty. Toivottiin vilkkaampaa PKMO:n 
Facebook-sivujen ja Twitter-tilin päivittämistä, sitä voisivat hallituksen lisäksi tehdä myös jäsenet.

13 § Muut asiat
Keskustelua Etämetsänomistajien Liiton roolista ja liiton lehden sisällöstä. Liiton seuraava lehti 
ilmestyy joulukuun kolmannella viikolla. Liitto toivoo lehteen kirjoituksia, myös PKMO:n tilaisuuksista. 

14 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Temmes  päätti kokouksen klo 20:20.

Helsingissä  23. marraskuuta 2018

Jaakko Temmes      Sinikka Mononen
Kokouksen puheenjohtaja    Sihteeri

Marja Lehväslaiho Leena Savisalo
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 


