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VUOSIKOKOUS 

Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n   PÖYTÄKIRJA  

Inari/ Ylä-Lapin luontokeskus  31.3.2012 

 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen 

Lapin kullankaivajain liiton puheenjohtaja Jouko Korhonen avasi kokouksen kello 

13.05. 

Läsnäolijat todettiin siten, että jokainen allekirjoitti osallistujalistaan nimensä. Paikalla 

oli 53 henkilöä. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 

pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matilainen 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Anurag Lehtonen 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Ärrälä ja Hannu Aaltio 

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Lind ja Esko Orava 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kai Rantanen esitteli kokouskutsut ja kutsujen aikataulut. Todettiin kokous lailliseksi 

ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Jouko Korhonen esitti työjärjestykseen, että kohtaan 9 lisätään yhden uuden 

hallituksen jäsenen valinta, koska ei -erovuorossa oleva Jouni Patokallio on eronnut 

hallituksesta henkilökohtaisista syistä.  

Toiseksi muutokseksi Jouko Korhonen ehdotti, että kohtaan 8 ennen varsinaista 

toimintasuunnitelmaa esitellään liiton kolmivuotinen tavoiteohjelma vuosille 2012–

2014. Työjärjestys hyväksyttiin 

 

5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

Kai Rantanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2011. Toimintakertomus 

hyväksyttiin hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti 

Jouko Korhonen esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin hallituksen tekemän 

ehdotuksen mukaisesti.  

Jukka Kela luki tilintarkastajien lausunnon ääneen. Lausunto merkittiin kuulluksi. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille 

Päätettiin, että hallituksen ei tarvitse poistua kokoustilasta kohdan 6 aikana.  

Myönnettiin vastuuvapaus 

 

7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta 

Päätettiin sijoittaa voitto- ja tappiotilille. 
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8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

tulevalle toimikaudelle sekä toimihenkilöiden palkkiot 

Hannu Viranto esitteli liiton tavoiteohjelman vuosille 2012–2014. Tavoiteohjelma 

hyväksyttiin sellaisenaan. 

Jukka Kela esitteli toimintasuunnitelman 2012. Hallituksen esittämä 

toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. 

Jouko Korhonen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2012. Hallituksen esitys tulo- ja 

menoarvioksi hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2013 seuraavasti: 

Liittymismaksu 10 € 

Jäsenmaksu 22 € / 0,6g kultaa 

 

Vahvistettiin toimihenkilöiden palkkiot seuraavasti: 

Puheenjohtaja 500€/vuosi 

Nettipäivityksen hoitaja 200€/vuosi 

Rahastonhoitaja 300€/vuosi 

Hallituksen jäsenet anovat korvauksen erillistä laskua vastaan. 

 

Kahvitauko kello 14.30–15.00 

 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosille 2012–2014 ja valitaan jäsenet erovuoroisten 

tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

Kohdan 9 aluksi valittiin omasta pyynnöstä eronneen hallituksen jäsenen Jouni 

Patokallion tilalle yhdeksi vuodeksi uusi jäsen. Maija Vehviläinen valittiin 

hallitukseen Jouni Patokallion tilalle. 

 

Puheenjohtajaksi vuosille 2012–2014 valittiin Jouko Korhonen. Jouko Korhonen piti 

lyhyen kiitospuheen valinnastaan. 

 

Erovuoroisten jäsenten tilalle ehdotettiin Hannu Rajaa, Mika Telilää, Vasant Mäkistä 

ja Hannu Virantoa. Äänestysoikeuden omaavat jäsenet saivat äänestyslipun, johon he 

saivat merkitä korkeintaan kolmen ehdokkaan nimen. Äänestysliput kerättiin 

suljettuun laatikkoon. Ääntenlaskijat Esko Orava ja Olli Lind laskivat 

äänestystuloksen. Hannu Raja 27 ääntä, Mika Telilä 28 ääntä, Vasant Mäkinen 30 

ääntä, Hannu Viranto 31 ääntä. Hallituksen uudet jäsenet ovat Mika Telilä, Vasant 

Mäkinen ja Hannu Viranto. 

 

Tilintarkastajiksi valittiin Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli,  

Varatilintarkastajiksi Tapani Lappalainen ja Jari Lehtola 
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10. Valitaan liiton edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2012 

Valittiin liiton edustajiksi Oy Kultakodin yhtiökokouksiin Jouko Korhonen, Ami 

Telilä ja Markku Arvelin  

 

11. Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Raine 

Färm, Antti Kaski, Pertti Kauppinen, Terttu Korpimäki, Atte Kylmäluoma, Ahti 

Laitinen, Juhani Rosala, Ossi Antero Saniola, Antti Suur-Nuuja ja Ilkka Ärrälä. 

Hallitus ei esittänyt uusia kunniajäseniä. 

 

12. Päätetään kullankaivajien tuhkauurnien muistolehdon perustamisesta Inarin kirkkomaalle. 

Kai Rantanen esitteli kullankaivajien tuhkauurnien muistolehdon suunnitelmaa. 

Muistolehdon kustannuksiin on sitoutunut myös Lapin kullan ystävät ry. Metsähallitus 

on luvannut osallistua muistolehtoon lahjoittamalla suunnitellulle taideteokselle 

kivisen jalustan. Hallituksen ehdotus oli, että liitto sitoutuu n 4500 €:lla muistolehdon 

perustamiseen. Rahat katetaan ylijäämällä. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin 

sellaisenaan. 

 

13. Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista 

Jouko Korhonen kertoi vakuusrahaston etenemisestä. Tällä hetkellä Tukes on 

ilmoittanut, että LKL.n ehdottamaa vakuusrahastoa ei voida perustaa ja toistaiseksi 

jokaiselta kaivajalta kerätään erikseen takuumaksut. Maksut eivät tule kuitenkaan 

oleellisesti muuttumaan. Hallitus on nimennyt vakuusrahaston kehittämiseksi 

työryhmän, jossa toimivat Maija Vehviläinen, Antti Peronius ja Hannu Viranto. 

 

Keskustelua syntyi myös valtauksen saamisen esteistä. Esimerkiksi puolustusvoimien 

varaamille alueille ei valtausta pääsääntöisesti saa, ellei puolustusvoimat erikseen 

siihen anna lupaa. Tarkempia tietoja asiasta löytyy Tukesin Internetsivuilta. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Kauko Matilainen päätti kokouksen kello 15.45 

 

 

 

 

Kauko Matilainen  Anurag Lehtonen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 

 

 

Ilkka Ärrälä   Hannu Aaltio 

Pöytäkirjan tarkistaja  Pöytäkirjan tarkistaja 


