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Aika:  Torstai 26.11.2020 kello 18.00– 

Paikka:  Kokous järjestetään korona-epidemian vuoksi Teams-etäyhteydellä. Lain vaatima 

 fyysinen kokous pidetään Järvenpää-talolla, mutta sinne toivotaan saapuvan vain  

 kokouksen toimihenkilöiden. 

Linkki kokoukseen: Click here to join the meeting 

 

Ohjeet kokoukseen osallistumisesta 

- varmista etukäteen, että koneessasi on nettiyhteys ja äänilaitteet 

- klikkaa ylläolevaa linkkiä tietokoneen tai tabletin Edge- tai Chrome-selaimella tai älypuhelimella ja 

liity kokoukseen joko selaimella tai työpöytäsovelluksella, jos haluat ladata sen koneellesi  

- 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 

- ohjeet käydään läpi kokouksen alussa 

- jos olet epävarma, voit testata omaa yhteyttäsi tiistaina 24.11. klo 18.00-18.30 samalla linkillä 

 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 

2. Etäosallistuminen kokoukseen 

Korona-epidemia jyllää edelleen voimakkaana Suomessa ja kokoontumisia on rajoitettu 

valtiovallan, alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimesta. Keväällä säädetyn poikkeuslain 

mukaan yhdistykset voivat järjestää kokouksia etäkokouksina, vaikka tätä ei olisi mainittu 

yhdistyksen säännöissä. Kokouksiin voidaan vaatia myös ennakkoilmoittautuminen äänestysten 

järjestämiseksi. Apuksen kokoukset ovat niin pieniä, että ennakkoilmoittautuminen ei ole 

välttämätöntä. 

 

Päätösesitys: Sallitaan kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä. Mikäli joudutaan äänestämään, 

käytetään äänestyksissä Webropol-järjestelmää. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

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

 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouskutsu postitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen 

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

jäsenille XX.XX.2020. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen aina, kun vähintään yksi jäsen on 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRhOGExNmUtYjY0ZC00ZjY1LWJhN2ItZDZiNjZjMDBkZDEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%22fd8695d4-bf16-4181-8f39-a3f607e6c8f7%22%7d
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paikalla. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja muut osallistujat nimenhuudolla, osallistujalista 

liitetään pöytäkirjaan (liite 1). 

 

5. Esityslistan vahvistaminen 

Vahvistetaan kokouksen esityslista. 

 

6. Uudet, eronneet ja erotettavat jäsenet 

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

eronneet jäsenet esitetään yhdistyksen kokoukselle vahvistettavaksi. Uudet ja eronneet jäsenet on 

listattu liitteessä 2. 

 

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.  

 

Päätösesitys 1: Vahvistetaan uudet ja eronneet jäsenet liitteen 2 mukaisesti. 

Päätösesitys 2: Todetaan jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet eronneeksi yhdistyksestä 

(Liite 3). 

7. Jäsenmaksut 2021 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin. Niiden lisäksi säännöllistä tuloa saadaan lähinnä 

Hyvinkään kunnan avustuksesta ja satunnaisista linnustoselvityksistä. 

 

Yhdistyksen jäsenmaksua nostettiin 25 eurosta 26 euroon vuodelle 2017. BirdLife Suomen osuus 

jäsenmaksusta on 13 euroa per varsinainen jäsen. Tästä BirdLife tilittää edelleen euron per jäsen 

BirdLife Internationalille. Yhdistyksen taloustilanne on hyvä ja jäsenmäärän kasvun myötä myös 

melko vakaa. Nuorisojäsenmaksun ikäraja on 25 vuotta (ikä vuoden alussa). Kannatusjäsenmaksun 

maksoi viime vuonna xxx jäsentä ja nuorisojäsenmaksun xxx jäsentä. 

 

Hallitus ei esitä muutoksia jäsenmaksuihin. 

 

Päätösesitys:  

Hallitus esittää vuoden 2021 jäsenmaksuiksi: 

• Varsinainen jäsen 26 euroa 

• Perhejäsen 5 euroa 

• Nuorisojäsen (alle 25-v.) 13 euroa 

• Kannattajajäsen (vapaaehtoinen korkeampi jäsenmaksu) 50 euroa 

 

8. Toimintasuunnitelma 2021 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021 on liitteenä 4. Suunnitelma on ollut esillä 

yhdistyksen nettisivuilla ennen kokousta. 
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Hallituksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman. Käydään keskustelua suunnitelmasta. 

 

Päätösesitys: Päätetään toimintasuunnitelmasta 2021 hallituksen esityksen pohjalta. 

 

9. Talousarvio 2021 

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2021 on liitteenä 5. Talousarvio on ollut nähtävillä 

yhdistyksen nettisivuilla ennen kokousta.  

 

Talousarvio perustuu toimintasuunnitelmaan ja kohdassa 6 esitettyyn ehdotukseen jäsenmaksuista. 

Taloudenhoitaja esittelee talousarvion. Käydään keskustelua talousarviosta. 

 

Päätösesitys: Päätetään talousarviosta 2021 hallituksen esityksen pohjalta. 

 

10. Hallituksen vaali 

Apuksen hallituksesta on vuorovuosina erovuorossa joko puheenjohtaja ja kaksi jäsentä tai neljä 

jäsentä. Erovuorossa ovat nyt puheenjohtaja Mika Asikainen sekä jäsenet Petri Puolakka ja Susanna 

Kaukinen. Hallituksen jäsenet Pia Hovi, Noora Andersson, Juha Honkala sekä Juho Kinnunen 

jatkavat vuoden 2021. Puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajaksi 

alueelta poismuuton vuoksi. 

 

Päätösesitys 1: Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudelle 2021-22. 

 

Päätösesitys 2: Valitaan kaksi hallituksen jäsentä kaudelle 2021-22. 

 

11. Toiminnantarkastajien valinta 

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan pienet yhdistykset valitsevat toiminnantarkastajat uuden 

yhdistyslain mukaan, vaikka eivät olisikaan muuttaneet vielä sääntöjään, joissa puhutaan 

tilintarkastajista. Vuonna 2020 toiminnantarkastajina toimivat Jouko Vuori ja Olli Okko ja 

varatoiminnantarkastajina Seppo Niiranen ja Pauli Purho.  

 

Päätösesitys: Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

vuodelle 2021. 

 

12. Ilmoitusasiat 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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LIITTEET 1) Osallistujalista 

 2) Uudet ja eronneet jäsenet 

 3) Erotettavat jäsenet 

4) Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaehdotus 

 5) Vuoden 2020 talousarvioehdotus 


