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PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen avasi kokouksen kello 18:01 ja toivotti kaikki 

tervetulleeksi yhdistyksen syyskokoukseen. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Ilkka Stén, sihteeriksi Mika Asikainen, pöytäkirjantarkastajiksi 

Ulla Saarnio ja Noora Andersson ja ääntenlaskijoiksi Ari Kuisma ja Seppo Takatalo. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouskutsu postitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen 

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

jäsenille 25.9.2014. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen aina, kun vähintään yksi jäsen on 

paikalla. Todettiin paikalla olevan 36 jäsentä osallistujalistan mukaisesti (Liite 1). 

 

4. Esityslistan vahvistaminen 

Vahvistettiin kokouksen esityslista esitetyssä muodossa. 

 

5. Uudet jäsenet 

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

Kevätkokouksen jälkeen yhdistykseen oli liittynyt 45 uutta jäsentä. 

 

Päätösesitys: Vahvistetaan uudet jäsenet liitteen 2 mukaisesti. 

Päätös: Vahvistettiin uudet jäsenet liitteen 2 mukaisesti. 

6. Jäsenten erottaminen 

Sääntöjen mukaan jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksua 

kirjallisesta muistutuksesta huolimatta neljän kuukauden kuluessa eräpäivästä. Jäsenmaksut 

laskutettiin keväällä ja niitä karhuttiin syksyllä. Jälkimmäisessä karhussa oli maininta erottamisesta, 

mikäli jäsenmaksu jätetään maksamatta. Lisäksi jäsenmaksun maksamatta jättäneitä lähestyttiin 

vielä sähköpostilla kokousta edeltävällä viikolla. 

Päätösesitys: Todetaan jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet eronneeksi yhdistyksestä 

(Liite 3). 

Päätös: Todettiin jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet (9 kpl) eronneeksi yhdistyksestä 

(Liite 3). 
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7. Jäsenmaksut 2015 

Vuoden 2014 talous on toteutunut melko täsmällisesti laaditun budjetin mukaisesti. Tulosennuste 

on noin 300 euroa alijäämäinen, kun budjetti oli 565 euroa alijäämäinen.  

 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin. Niiden lisäksi säännöllistä tuloa saadaan lähinnä 

kuntien avustuksista ja mahdollisista linnustoselvityksistä. 

 

Yhdistyksen jäsenmaksu nostettiin 25 euroon vuonna 2014. BirdLife Suomen osuus jäsenmaksusta 

on 12 euroa per jäsen. Tästä BirdLife edelleen tilittää euron per jäsen BirdLife Internationalille. 

Apuksen toimintaan jää jäsenmaksuista ensi vuonna arviolta 3300 euroa. 

 

Hallitus ei esittänyt muutoksia jäsenmaksuihin, vaan toimintasuunnitelmaehdotus ja sitä vastaava 

talousarvioehdotus perustuivat tämänvuotisille jäsenmaksuille. 

 

Päätös: Päätettiin vuoden 2015 jäsenmaksuiksi hallituksen ehdotuksesta: 

• Varsinaiset jäsenet 25 euroa 

• Perhejäsenet 5 euroa 

 

8. Toimintasuunnitelma 2015 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 oli esityslistan liitteenä ja se oli ollut 

nähtävillä Apuksen nettisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta. Toimintasuunnitelma perustuu 

pitkälti tämän vuoden suunnitelmaan. Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen. 

 

Merkittävimpiä uusia asioita ovat retkimäärän lisääminen sekä jäsentiedotteen tarjoaminen 

sähköisenä niille, jotka haluavat. BirdLifen Vuoden lintu on räystäspääsky. Tikli-tekstiviestipalvelua 

pyritään aktivoimaan tehdyn suunnitelman pohjalta. 

 

Käytiin keskustelua toimintasuunnitelmasta. Lisättiin Retket ja tapahtumat –kappaleeseen maininta 

Kaakkolan lintutornin raivaustalkoista. Havainnot-kappaleeseen tehtiin yksi poisto (”Tiklin 

ilmoitusvelvollisuusohjeet”), mutta toinen ehdotettu muutos (”Tiiran havainnot ovat jäsenten 

käytettävissä”) hylättiin äänestyksen jälkeen äänin 22-7. Hallitus selvittää asiaa seuraavaan 

kokoukseen mennessä. Talous-kappaleessa korjattiin kaksi lukua vastaamaan talousarviota. 

 

Päätösesitys: Päätetään toimintasuunnitelmasta 2015 hallituksen esityksen pohjalta. 

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2015 liitteen 4 mukaisesti. 

 

9. Talousarvio 2015 

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2015 oli esityslistan liitteenä ja oli ollut nähtävillä Apuksen 

nettisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta. Talousarvio perustuu toimintasuunnitelmaan ja 

kohdassa 7 päätettyihin jäsenmaksuihin. Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi. 

Esitys ei herättänyt keskustelua. 
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Päätösesitys: Päätetään talousarviosta 2015 hallituksen esityksen pohjalta. 

Päätös: Vahvistettiin talousarvio 2015 hallituksen esittämässä muodossa (Liite 5). 

 

10. Hallituksen vaali 

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

jäsentä. Erovuorossa olivat nyt puheenjohtaja Mika Asikainen ja hallituksen jäsenet Mikko 

Savelainen ja Seppo Takatalo. Mika Asikainen oli ilmoittanut olevansa käytettävissä 

puheenjohtajaksi ja Mikko Savelainen hallituksen jäseneksi, mikäli heitä ehdotetaan. Kaudelle 2015 

hallituksessa jatkavat Juha Honkala, Matti Lahtinen, Hanna Pesanto ja Petri Sola. 

 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Mika Asikaista ja muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksen jäseniksi 

ehdotettiin Mikko Savelaista, Noora Anderssonia, Antti Mähöstä ja Ari Ahtiaista, joka kuitenkin 

kieltäytyi ehdokkuudesta. Kolmen ehdokkaan kesken käytiin vaalit suljettuna lippuäänestyksenä. 

Äänestyksen tulos oli seuraava: 

• Mikko Savelainen 27 ääntä 

• Antti Mähönen 21 ääntä 

• Noora Andersson 18 ääntä  

 

Päätösesitys 1: Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2015-16. 

Päätös 1: Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2015-16 Mika Asikainen. 

 

Päätösesitys 2: Valitaan kaksi hallituksen jäsentä kaudelle 2015-16. 

Päätös 2: Valittiin äänestyksen jälkeen hallituksen jäseniksi kaudelle 2015-16 Mikko Savelainen ja 

Antti Mähönen. 

 

11. Toiminnantarkastajien valinta 

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan pienet yhdistykset valitsevat toiminnantarkastajat uuden 

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

tilintarkastajista. Vuonna 2014 toiminnantarkastajina toimivat Jouko Vuori ja Olli Okko ja 

varatoiminnantarkastajina Seppo Niiranen ja Jouko Olkio. Kaikki neljä olivat ilmoittaneet olevansa 

käytettävissä myös vuonna 2015, mikäli kokous niin päättää. 

 

Päätösesitys: Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

vuodelle 2015. 

Päätös: Valittiin vuodelle 2015 yhdistyksen toiminnantarkastajiksi Jouko Vuori ja Olli Okko sekä 

varatoiminnantarkastajiksi Seppo Niiranen ja Jouko Olkio. 

 

12. Ilmoitusasiat 

12.1. BirdLife-kuulumiset 

Sihteeri Hanna Pesanto kertoi kuulumiset BirdLife Suomen edustajiston kokouksesta su 16.11. 

Tärkeimmät kuulumiset liittyivät kehitteillä olevan Tiira II:n uutisiin. Ensi vuoden aikana otetaan 
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asteittain käyttöön uusia ominaisuuksia, ensimmäiseksi havaintojen syöttöön liittyviä osioita. 

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Vuoden nuori lintuharrastaja ja retkikummi palkittiin. 

Pääosan kokouksesta veivät toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely. Lauantaina juhlittiin 

40-vuotiasta Keski-Suomen Lintutieteellistä yhdistystä seminaarissa. 

 

12.2. Yhdistyksen taloustilanne 

Taloudenhoitaja Matti Lahtinen kertoi yhdistyksen taloustilanteesta. Talous on vakaalla pohjalla ja 

yhdistyksellä on varoja tilillä noin 4000 euroa. 

 

12.3. Työryhmien kuulumiset 

Apuksessa on neljä työryhmää, joissa toimintaa pääasiassa pyöritetään.  

• Suojelutyöryhmän vetäjä Juha Honkala kertoi tämän vuoden toiminnasta. Suurimpia asioita 

olivat Seittelin kunnostustalkoot, kaksi linnustoselvitystä, Vuoden lintu eli joutsenprojekti ja 

pesäpönttöjen hankinta pöllöjen seurantaan. 

• Retkityöryhmän vetäjä Mika Asikainen kertoi, että ensi viikonlopun retki Jurmoon jouduttiin 

perumaan oppaan sairastuttua. Itsenäisyyspäivän pinnaralliin toivottiin runsasta 

osallistumista. 

• Viestintätyöryhmän vetäjä Hanna Pesanto kertoi, että www-sivuille ja Facebook-sivuille 

otetaan mielellään julkaistavaksi kaikenlaista jäsenten tuottamaa materiaalia. Yleistä 

viestintätoimintaa jatketaan toimintasuunnitelmassa päätetyllä tavalla. 

• Havaintotyöryhmän vetäjä Mikko Savelainen kertoi vuoden aikana tehdyistä katsauksista 

(hiiripöllöt, kevätkatsaus, kesäkatsaus, pöllökatsaus, yölaulajakatsaus). Syyskatsaus on vielä 

tulossa. Lisäksi havaintotyöryhmän jäsen Seppo Tuominen on testannut Tiira-aineiston 

käsittelyä tietokannassa, tätä työtä jatketaan, koska tulokset näyttävät hyviltä. 

 

12.4. Muut mahdolliset ilmoitusasiat 

Puheenjohtajaksi valittu Mika Asikainen kiitti kokousta luottamuksesta, onnitteli muita 

hallitukseen valittuja ja kiitteli kokoukseen saapunutta suurta jäsenten määrää. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Ilkka Stén päätti kokouksen kello 19:14. 

 

 

LIITTEET 1) Kokouksen osallistujalista 

 2) Vahvistetut uudet jäsenet 

 3) Erotetut jäsenet 

4) Vuoden 2015 toimintasuunnitelma 

 5) Vuoden 2015 talousarvio 


