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Yhdistyksen syyskokous 
Aika: 30.11.2021 klo 18.00 
Paikka: etäyhteys 
 
 
1. Kokouksen avaus   
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Karlin avasi kokouksen klo 18.01. 
 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Karlin ja sihteeriksi Esko Nevala. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Sirkka ja Ismo Kreivi. 

  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja on siten laillinen ja 
päätösvaltainen. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudelle 2022 
 

Hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 2022 valittiin Tuomo Ollila. 
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Ismo Kreivi, Esko Nevala, Petri Piisilä, Jarmo Ahtinen, Akseli 
Myllyneva, Markku Sirkka, Eetu Sundvall ja Olli-Pekka Karlin. 
 

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

 
Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimikaudelle 
2022. Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään. Jäsenmaksut ovat: työssäkäyvät 29 eur, muut 
(lapset, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät) 18 eur ja perhejäsenyys 15 eur (kun yksi perheestä jo 
maksaa varsinaisen jäsenmaksun). Tukijäsenyyden hinta on 40 eur ja kannatusjäsenyyden (myös 
yritykset voivat olla kannastusjäseniä) 200 eur. 
 

7. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Eila Malvalehto ja varatoiminnantarkastajaksi Jorma Halonen. 
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8. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomi ry:n edustajistoon sen mukaisesti kuin 

BirdLife Suomen säännöt sitä edellyttävät 
 

BirdLife Suomi ry:n edustajistoon valittiin Pirkka Aalto, Antti Ruonakoski, Olli-Pekka Karlin ja 
Tuomo Ollila. 

 
9. Päätetään yhdistyksen virallisista ilmoituskanavista 
 

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

10. Muut asiat 
 

Keskusteltiin tulevan hallituksen järjestäytymiskokouksesta ja yhteystietojen jakamisesta. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29. 
 
 
 

Allekirjoitukset:  
  Olli-Pekka Karlin, puh.joht.  Esko Nevala, siht. 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
  Markku Sirkka  Ismo Kreivi 
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