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Pöytäkirja 
 

Yhdistyksen syyskokous 
Aika: 14.11.2019 klo 17.30 
Paikka: Kansalaistalo, kokoustila Väärti, Rovakatu 23, Rovaniemi 
 
 
1. Kokouksen avaus  
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ismo Kreivi avasi kokouksen klo 17.32. 
 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Kreivi, sihteeriksi Esko Nevala ja 
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Aino Piirainen ja Vesa Perttunen. 

  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ilmoituksella yhdistyksen virallisella 
ilmoituskanavalla lly.fi useita viikkoja ennen kokousta ja siten päätösvaltainen. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

Hyväksyttiin hallituksen esitys kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudelle 2020 
 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Kreivi. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Mika 
Bäckman, Jukka Siltanen, Olli-Pekka Karlin, Antti Ruonakoski, Pirjo Ilvesviita, Esko Nevala ja Petri 
Kemppainen. Varajäseniä ei valittu. 
 

6. Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
jäsenmaksujen suuruus 

 
Hyväksyttiin hallituksen esitys kauden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. 
 
Jäsenmaksuiksi päätettiin: 

- työssäkäyvät 29 euroa 
- muut (nuorisojäsenet alle 29 vuotta, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät) 18 euroa 
- perhejäsen 15 euroa (yksi perheestä maksaa täyden jäsenmaksun) 
- tukijäsen 40 euroa 
- kannatusjäsenyys 200 euroa 
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Toimintasuunnitelman yhteydessä keskusteltiin linturetkestä Sodankylän lintupaikoille. Aino 
Piirainen valmistelee retkeä. 
 

7. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Eila Malvalehto ja varatoiminnantarkastajaksi Jorma Halonen. 
 

8. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomi ry:n edustajistoon sen mukaisesti kuin 
BirdLife Suomen säännöt sitä edellyttävät 

 
Edustajistoon valittiin Ismo Kreivi, Antti Ruonakoski ja Olli-Pekka Karlin. BirdLifen edustajiston 
seuraava kokous on 16.-17.11.2019. Kokouksesta etukäteen saatujen tietojen mukaan kokous voi 
päättää, että LLY:lle tulee neljäs paikka edustajistoon kaudelle 2020-21 jäsenmäärän kasvun 
ansiosta. Päätettiin jättää mahdollinen neljäs edustaja hallituksen valittavaksi. 

 
9. Päätetään yhdistyksen virallisista ilmoituskanavista 
 

Päätettiin, että yhdistyksen virallinen ilmoituskanava on edelleen verkkosivusto lly.fi. 
 

10. Muut asiat 
 

Aino Piirainen kertoi, että luontokuvaaja Lassi Kujalan vierailu on suunnitteilla Rovaniemelle 
vuoden 2020 alkupuolella. Asiasta tiedotetaan vielä myöhemmin, mikäli vierailu toteutuu. 

 
11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:14. 
 
 
Allekirjoitukset:  
  Ismo Kreivi, puh.joht.  Esko Nevala, siht. 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
  Aino Piirainen  Vesa Perttunen 
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