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Aika:  perjantai 25.9.2020 kello 18.30– 

Paikka:  Lemmenlaakson laavu, Järvenpää (Skogsterintie 126) 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18.30. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

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

 

3. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osallistujat 

Eduskunta on 30.4.2020 hyväksynyt lain väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista (HE 45/2020 

vp), jonka perusteella kokous voidaan pitää sääntöjen määräämää aikaa myöhemmin (30.9. 

mennessä). Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouskutsu postitetaan jäsenille viimeistään kaksi 

viikkoa ennen kokousta. Jäsentiedote, jossa kutsu on julkaistu, on postitettu 28.8. Todetaan 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan kokouksen osallistujat osallistujalistan mukaisesti 

(Liite 1). 

 

4. Esityslistan vahvistaminen 

Vahvistetaan kokouksen esityslista. 

 

5. Uudet jäsenet ja eronneet jäsenet 

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

Syyskokouksen 2019 jälkeen yhdistykseen ovat liittyneet ja yhdistyksestä ovat eronneet seuraavat 

henkilöt (Liite 2). Puheenjohtaja esittelee. 

 

Päätösesitys: Vahvistetaan uudet jäsenet ja merkitään tiedoksi yhdistyksestä eronneet. 

 

6. Vuosikertomus 2019 (Liite 3) 

Hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2019. 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

7. Tuloslaskelma ja tase 2019 (Liite 4) 

Taloudenhoitaja esittelee tuloslaskelman ja taseen 2019. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 722,49 eur. 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

8. Toiminnantarkastuskertomus 

Toiminnantarkastajat esittelevät toiminnantarkastuskertomuksen. 
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Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 

Päätösesitys: Vahvistetaan esitetty tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä 

toiminnantarkastuskertomuksen. 

 

10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

 

Päätösesitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle koskien tilikautta 2019. 

 

11. Hallituksen jäsenen vaali 

Syyskokouksessa yksi hallituksen jäsenen paikka jäi täyttämättä.  

 

Päätösesitys: Valitaan hallitukseen yksi jäsen kaudelle 25.9.2020 – 31.12.2021. 

 

12. Apuksen BirdLife-edustajat 

Syyskokouksessa Apuksen BirdLife-edustajiksi valittiin Noora Andersson, Juho Kinnunen ja Hanna 

Pesanto. Yksi edustajan paikka jäi täyttämättä. BirdLifen syyskokous on Lahdessa 21.-22.11. mikäli 

korona-tilanne sallii, muuten todennäköisesti etäyhteyksin, kuten kevätkokouskin oli. 

 

Päätösesitys: Valitaan Apukselle yksi BirdLife-edustaja kaudelle 25.9.2020 – 31.12.2021. 

 

13. Ilmoitusasiat 

 

13.1. Apus täyttää 40 vuotta ensi vuonna 

- Juhlitaanko? Miten ja missä? 

 

13.2. BirdLife-kuulumiset 

- Ensi vuonna vuoden laji on pikkutikka 

- Pihojen taisto -tapahtuma saa jatkoa 

 

13.3. Yhdistyksen taloustilanne 

 

13.4. Työryhmien kuulumiset 

- Viestintätyöryhmä kaipaisi 2-3 ihmistä lisää, Hanna on jäänyt yksin! 

- Retkityöryhmä päätti aloittaa pienimuotoiset lähiretket elokuussa, lintuillat jatkuvat 

etäyhteyksillä 

- Havaintotyöryhmä – Hyvinkäältä kaivattaisiin edelleen jäsentä havaintotyöryhmään 

- Suojelutyöryhmä -  
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13.5. Muut ilmoitusasiat 

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

N.N. N.N. 

puheenjohtaja sihteeri 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

N.N. N.N. 

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

LIITTEET 1) Osallistujalista 

2) Uudet ja eronneet jäsenet 

3) Vuosikertomus 2019 

 4) Tuloslaskelma ja tase 2019 

 5) Toiminnantarkastuskertomus 


