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Aika:   Keskiviikko 23.11.2022 klo 18.00–
Paikka:   Veteraanitalo, Hyvinkää, Asemankatu 42A. Kokoukseen voi

osallistua myös etäyhteydellä.
 
Linkki kokoukseen:  yhdistyksen nettisivuilla www.birdlife.fi/apus 

 

Ohjeet etäosallistujalle 

 

➢ pidä kamera ja mikrofoni suljettuna aina kun sinulla ei ole puheenvuoroa  

➢ pyydä puheenvuoroa joko nostamalla käsi sovelluksessa, kirjoittamalla ”puheenvuoro” 
keskusteluikkunaan tai avaamalla mikrofoni ja pyytämällä puheenvuoroa 

 
ESITYSLISTA  
 

1. Kokouksen avaus  
 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 

2. Etäosallistuminen kokoukseen  
 

Yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

 
3. Kokouksen järjestäytyminen  

 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen 
kokousta yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai kattojärjestö BirdLife Suomen 
jäsenlehdessä tai jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä. Jäsenistöä on tiedotettu 

syyskokouksesta sähköisessä uutiskirjeessä 6.11.2022.

 
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen aina, kun vähintään yksi jäsen on paikalla. Todetaan paikalla 
olevat jäsenet ja muut osallistujat nimenhuudolla, osallistujalista liitetään pöytäkirjaan (liite 1). 
 

5. Esityslistan vahvistaminen 
 
Vahvistetaan kokouksen esityslista. 
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6. Sääntömääräiset syyskokousasiat 
 

a. Uudet, eronneet ja erotettavat jäsenet 
 

Sääntöjen mukaan hallitus esittää uudet jäsenet yhdistyksen kokoukselle 
vahvistettavaksi. Samoin eronneet jäsenet esitetään yhdistyksen kokoukselle 
vahvistettavaksi.  

 
Sääntöjen mukaan jäsenen voidaan katsoa eronneen, mikäli hän ei ole maksanut 
jäsenmaksuaan muistutuksesta huolimatta neljän kuukauden kuluessa eräpäivästä. 
Jäsenmaksulaskut on postitettu keväällä ja maksumuistutuksia on lähetetty useita. 

 
Hallitus esittää kokoukselle vahvistettavaksi uudet ja eronneet jäsenet kokouksessa 
esitettävän listan mukaisesti. Lista otetaan pöytäkirjan liitteeksi 2. 

 
b. Jäsenmaksut 2023

 
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin. Niiden lisäksi säännöllistä tuloa saadaan 
lähinnä Hyvinkään kunnan avustuksesta ja satunnaisista linnustoselvityksistä. 
Yhdistyksen taloustilanne on hyvä ja jäsenmäärän kasvun myötä myös melko vakaa. 
 
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 26 euroa vuodesta 2017 alkaen. Yhdistys maksaa 
BirdLife Suomelle jokaisesta jäsenestä 13 euroa per varsinainen jäsen. Tästä BirdLife 
tilittää edelleen euron per jäsen BirdLife Internationalille. 

 
Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan vuonna 2023:
 

• Varsinainen jäsen 26 euroa  

• Perhejäsen 5 euroa  

• Nuorisojäsen (alle 25-v.; ikä vuoden alussa) 13 euroa  

• Kannattajajäsen (vapaaehtoinen korkeampi jäsenmaksu) 50 euroa  
 

c. Toimintasuunnitelma 2023
 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 on liitteenä 3. Suunnitelma on 
ollut esillä yhdistyksen nettisivuilla ennen kokousta. Hallituksen puheenjohtaja esittelee 
toimintasuunnitelman.

 
d. Talousarvio 2023

 
Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2023 on liitteenä 4. Talousarvio on ollut 
nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla ennen kokousta. Talousarvio perustuu 
toimintasuunnitelmaan ja kohdassa 6 esitettyyn ehdotukseen jäsenmaksuista. 
Taloudenhoitaja esittelee talousarvion.
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e. Hallituksen vaali kaudelle 2023-2024
 

Apuksen hallituksesta on vuorovuosina erovuorossa joko puheenjohtaja ja kaksi jäsentä 

tai neljä jäsentä. Erovuorossa ovat nyt Susanna Kaukinen ja Petri Puolakka. 

Hallituksessa jatkavat Noora Andersson, Juha Honkala, Sari Talka ja Mika Ylinen. 

Hallituksen puheenjohtaja Pia Hovi jätti puheenjohtajan tehtävän lokakuussa. 
 
Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.

 
f. BirdLife Suomen edustajiston jäsenten täydentäminen vuodelle 2023

 
BirdLife Suomen ylintä päätösvaltaa käyttää liiton edustajisto. Edustajiston toimikausi on 
kaksi kalenterivuotta. Jäsenyhdistykset valitsevat omat edustajansa, joiden lukumäärä 
määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän perusteella BirdLife Suomen sääntöjen 5 §:n 
mukaisesti: 
 
5 § 
Kaikilla jäsenyhdistyksillä on yksi edustaja. 
 
Tämän lisäksi edellä 4 §:n 1- ja 2-kohdissa tarkoitetulle jäsenyhdistykselle tulee edustajia 
jäsenyhdistyksen jäsenmäärän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti: 
 
jäseniä edustajien lukumäärä: 
3–100  0 
101–200  1 
201–300  2 
301–500  3 
501–800  4 
801–1200  5 
1201–2000  6 
2001–3000  7 
3001–4000  8 
jne. 
 
Jäsenyhdistysten edustajien lukumäärä määräytyy edustajiston toimikauden alkamista 
edeltäneen toisen kalenterivuoden viimeisen päivän jäsenmäärien mukaan. Valitut edustajat on 
ilmoitettava BirdLife Suomi ry:n hallitukselle edustajiston toimikauden alkamista edeltävän 
kalenterivuoden aikana. 

 
BirdLife Suomen ilmoituksen mukaan Apuksella on oikeus nimetä järjestön edustajistoon 
kaudelle 2023-2024 yhteensä neljä (4) jäsentä. Yhdistystä ovat kaudella 2022-2023 
edustaneet Noora Andersson, Pia Hovi, Hanna Pesanto ja Petri Puolakka.
 
Valitaan BirdLife Suomi ry:n edustajistoon jäsen kaudelle 2023 Pia 
Hovin tilalle. 

g. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2023
 

Yhdistyslain mukaan yhdistys valitsee vähintään yhden toiminnantarkastajan ja tälle 
varatoiminnantarkastajan. Apus ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen talouden tarkastavat 
toiminnantarkastajat. 
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Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
vuodelle 2022. 

 
7. Muut asiat 

 
Käsitellään mahdolliset muut asiat. 

 
8. Kokouksen päättäminen  

 
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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LIITTEET 1) Osallistujalista
2) Uudet ja eronneet jäsenet
3) Erotettavat jäsenet
4) Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaehdotus 
5) Vuoden 2023 talousarvioehdotus


