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Aika:  torstai 16.3.2017 kello 18.00– 

Paikka:  Järvenpäätalo, Järvenpää 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen kello XX 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

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

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouskutsu postitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen 

kokousta. Tämä kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeessä, joka postitettiin kaikille varsinaisille 

jäsenille 21.2.2017. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen aina kun vähintään yksi jäsen on 

paikalla. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat olleet nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla kahden 

viikon ajan ennen kokousta. 

 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan kokouksen osallistujat osallistujalistan 

mukaisesti (Liite). 

 

4. Esityslistan vahvistaminen 

Vahvistetaan kokouksen esityslista. 

 

5. Uudet jäsenet ja eronneet jäsenet 

Sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja yhdistyksen kokous vahvistaa ne. 

Syyskokouksen jälkeen yhdistykseen ovat liittyneet ja yhdistyksestä ovat eronneet seuraavat 

henkilöt (Liite 1). Taloudenhoitaja esittelee. 

 

Päätösesitys: Vahvistetaan uudet jäsenet ja merkitään tiedoksi yhdistyksestä eronneet. 

 

6. Toimintakertomus 2016 (Liite 2) 

Hallituksen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen vuodelta 2016. 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

7. Tuloslaskelma ja tase 2016 (Liite 3) 

Taloudenhoitaja esittelee tuloslaskelman ja taseen 2016. Tilinpäätös osoittaa 4122,27 € ylijäämää, 

mikä johtuu lähinnä Hyvinkään kaupungille toteutetusta linnustoselvityksestä. 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
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8. Toiminnantarkastuskertomus 

Toiminnantarkastajat esittelevät toiminnantarkastuskertomuksen. 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 

Päätösesitys: Vahvistetaan esitetty tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman 

ja taseen sekä toiminnantarkastuskertomuksen. 

 

10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

 

Päätösesitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle koskien tilikautta 2016. 

 

11. Ilmoitusasiat 

 

11.1. BirdLife-kuulumiset 

- Vuoden lintu on pikkutylli. Hanna Pesanto toimii koordinaattorina Apuksen alueella. 

- BirdLifen uusi strategia on käsittelyssä edustajiston kokouksessa 19.3. 

Puheenjohtajamme oli mukana strategiaa valmistelleessa työryhmässä. 

- BirdLifen nettisivut uusittiin helmikuussa 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

11.2. Yhdistyksen taloustilanne 

Taloudenhoitaja kertoo yhdistyksen taloustilanteesta tällä hetkellä. Hallitus on käynyt jo 

alustavaa keskustelua viime vuoden ylijäämän käytöstä. Jatketaan keskustelua 

kevätkokouksessa. 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

11.3. Työryhmien kuulumiset 

Apuksessa on viisi työryhmää, joissa toimintaa pääasiassa pyöritetään. Kuullaan työryhmien 

ajankohtaiset kuulumiset kokouksessa: 

- suojelutyöryhmä 

- retkityöryhmä 

- havaintotyöryhmä 

- viestintätyöryhmä 

- Rantamo-työryhmä 
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Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

11.4. Muut ilmoitusasiat 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

N.N. N.N. 

puheenjohtaja sihteeri 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

N.N. N.N. 

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

LIITTEET 1) Uudet ja eronneet jäsenet 

2) Toimintakertomus 2016 

 3) Tuloslaskelma ja tase 2016 

 4) Toiminnantarkastuskertomus 


