
Lapin koti- ja mökkiyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 

Lapinkävijäntie 1 

96100 Rovaniemi      

        

SYYSKOKOUS 2019 

 

Paikka: Lapinkävijäntie 1 

Aika: 8.11.2019, klo 17.00 

 

1 § Kokouksen avaus pj. Jari Kokko 

 Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen kello 17.28. 

 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko. 

 Sihteeriksi valittiin Päivi Linnansaari. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sääntöjen 8§ mukaan 

 Kokouskutsu on julkaistu kotisivuilla ja Facebook-sivuilla 1.11.2019 

 ja lähetetty sähköpostilla jäsenille 1.11.2019. 

 Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeudesta päättäminen 

Todettiin osallistujat.  Ulkopuolisia osallistujia ei ollut paikalla. Todettiin, että sääntöjen 

mukaan äänioikeus on kaikilla varsinaisilla jäsenillä ja perhejäsenillä. 

 

5 § Asialistan hyväksyminen 

 Hyväksyttiin asialista. 

 

6 § Tiedotettavat asiat 

 Yhdistyksen toiminta on kehittynyt toimintasuunnitelman linjojen mukaisesti. Uusia 

 talkkareita on palkattu ja digitalkkaritoimintaa kehitetty. Jäsenmäärä on ollut 

 kasvusuunnassa. 

 

Syyskokousasiat sääntöjen 9§ mukaan 

 

7 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Lisättiin maininta yhdistymisneuvottelujen 

käynnistämisestä Rovaniemen omakotiyhdistyksen kanssa. 

 

8 § Jäsenmaksun ja toimihenkilöiden kulukorvauksien vahvistaminen vuodelle 2020 

  

Hallituksen esitys: 

- jäsenmaksut 

- varsinainen jäsen 25 €/vuosi 

- yhteisöjäsen 10 € x yhteisön jäsenmäärä 

- kannatusjäsen alkaen 100 €/vuosi 



- perhejäsen 12,50 €/vuosi 

- kilometrikorvaus puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 0,30 €/km 

- kilometrikorvaus muut hallituksen jäsenet 0,20 €/km koskien hallituksen kokouksia. 

- muut kulut kuittien mukaan 

 

Hyväksyttiin hallituksen esitys muutoksitta. 

 

9 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020 

 Talousarvio vuodelle 2020 käsiteltiin ja hyväksyttiin. 

 

10 § Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrästä vuodelle 2020 

 Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi 3 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. 

 

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020 

 Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko. 

 

12 § Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2020 

 Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Jylänki ja Päivi Linnansaari. 

 Hallituksen varajäseneksi valittiin Elvi Auvinen ja Pirjo Jylänki. 

 

13 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2020 

 Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuula Roininen ja varatoiminnantarkastajaksi Leena 

 Jääskeläinen. Pidetään voimassa käytäntö, jossa kulut korvataan kohtuullisen laskun 

 mukaan. 

 

14 § Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 

15 § Pöytäkirjan tarkastaminen 

 Kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 

  

15 § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen kello 17.40. 

 

 

Paikka ja aika 

Rovaniemellä 8.11.2018 

 

______________________  ______________________ 

Jari Kokko    Päivi Linnansaari 

puheenjohtaja  sihteeri 


