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Kevätkokous 
Aika: 9.3.2020 klo 17.30 
Paikka: Kansalaistalo, kokoushuone Kaira, Rovakatu 23, Rovaniemi 
 
 
1. Kokouksen avaus   
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ismo Kreivi avasi kokouksen klo 17:30. 
 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kassala, sihteeriksi Esko Nevala ja 
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Taina Siltanen ja Jukka Siltanen. 

  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ilmoituksella yhdistyksen virallisella 
ilmoituskanavalla lly.fi 14.2.2020 ja siten päätösvaltainen. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

Todettiin, että työjärjestys oli laitettu nähtäväksi yhdistyksen virallisella ilmoituskanavalla 
14.2.2020 eikä siihen ollut tullut muutos- tai lisäysesityksiä. Hyväksyttiin hallituksen esitys 
kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
 

Esko Nevala esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019. Todettiin, että hallituksen jäsenten 
luettelosta puuttuu Pirjo Ilvesviita, joka siihen lisätään.  
 
Nevala esitteli myös tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja siihen liittyvän 
toiminnantarkastuskertomuksen. 
 

6. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille 

 
Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen edellisessä kappaleessa 
mainituin muutoksin sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
kaudelta 2019. Hallitus ei osallistunut vastuuvapauden käsittelyyn. 
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7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion tarkentaminen 
 

Keskusteltiin kauden 2020 toimintasuunnitelmasta. Siihen ei esitetty muutoksia. 
 
8. Päätetään yhdistyksen virallisista ilmoituskanavista 

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

9. Muut asiat 
 

Ei ollut muita asioita. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:56. 
 
 
Allekirjoitukset:  
  Matti Kassala, puh.joht.  Esko Nevala, siht. 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
  Taina Siltanen  Jukka Siltanen 
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