
Hallituksen kokous 25.02.2021

1. Merkittiin tiedoksi, että liitolle hankittu peräkärry on rekisteröity ja siihen on otettu tarvittavat 
vakuutukset.

2. Pienkaivostoiminnan miniseminaari kullankaivajille 4.3.2021.
Suunnittelupalaveri seminaarin osalta pidetään 1.3.2021, toiminnanjohtaja Rantanen osallistuu 
palaveriin. Päivitetään vielä tietoa seminaarista liiton some-kanaville.

3. Vuosikokousvalmistelut.
Lapin AVI on 19.2.2021 kieltänyt Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Todettiin, että 
Suomeen julkaistun sulkutilan johdosta Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus ei voi kutsua 
yhdistyksen vuosikokousta koolle sääntömääräisesti maaliskuun viimeisenä lauantaina Inariin. 
Pyritään järjestämään vuosikokous välittömästi, kun koronapandemian rajoitustoimet 
mahdollistavat kokouksen turvallisen järjestämisen. Todettiin, että istuva hallitus jatkaa 
tehtävässään toistaiseksi, kunnes yhdistyksen vuosikokous voidaan järjestää.

Tulo- ja menoarvion laatiminen.
Tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2021 lähetetään sähköpostitse hallitukselle kommentoitavaksi ja 
vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Toimintakertomus.
Toimintakertomus 2020 lähetetään hallitukselle kommentoitavaksi ja täydennettäväksi ennen 
seuraavaa hallituksen kokousta.

Toimintasuunnitelma 2021.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 lähetetään hallitukselle kommentoitavaksi ja täydennettäväksi 
ennen seuraavaa hallituksen kokousta.

4. Suosituskirje Indika Au, malminetsintää tukevien kenttämenetelmien testaus ja demonstrointi 
Sodankylässä -hankkeelle.
Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja on laatinut ja lähettänyt suosituskirjeen Indika Au-
hankkeelle.

5. Tilinpäätös 2020.
Päätettiin hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2020 ja esittää se yhdistyksen vuosikokoukselle 2021 
vahvistettavaksi.

6. Jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta maksamatta jättäneiden katsominen yhdistyksestä eronneiksi.
Valtuutettiin toiminnanjohtaja poistamaan jäsenrekisteristä jäsenmaksunsa 2019 – 2020 
maksamatta jättäneet jäsenet.

7. Uusien varsinaisten jäsenten esittäminen vuosikokoukselle.
Toiminnanjohtaja valmistelee saatujen hakemusten pohjalta listan varsinaisiksi jäseniksi 
hyväksyttävistä vuosikokoukselle esitettäväksi. Todettiin, että vaikka hallitus joutuukin 
koronapandemiatilanteen heikkenemisen johdosta siirtämään vuosikokouksen koolle kutsumista, ei
vuosikokoukselle 2021 esitettäväksi uusiksi varsinaisiksi jäseniksi oteta enää 12.3.2021 jälkeen 
tulleita hakemuksia, vaan ne siirtyvät vuosikokouksen 2022 hyväksyttäväksi esitettäviksi.

8. Hallituksen esitys palkkioista.
Päätettiin vuosikokoukselle esitettävistä palkkioista.



9. Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi toimikaudelle 2022.
Päätettiin vuosikokoukselle esitettävästä jäsenmaksusta vuodelle 2022.

10. Käyttöoikeussopimus Piispanpysäkin jäsenvaltauksen leiriytymisalueista.
Metsähallitus on lähettänyt sopimuksen Piispanpysäkin jäsenvaltauksen telttojen, asuntovaunujen 
ja asuntoautojen pysäköinti- ja leiriytymisalueiden vuokrasopimuksesta allekirjoitettavaksi. 
Päätettiin hyväksyä sopimus ja valtuutettiin toiminnanjohtaja allekirjoittamaan aluevuokrasopimus 
Metsähallituksen kanssa.

11. LKL ry:n hallituksen sähköpostipäätös 29.12.2020 EAKR-hankkeen valtuuksien tarkentamisesta.
Todettiin, että toiminnanjohtaja Rantanen on valtuutettu allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät 
dokumentit. Todettiin myös, että Lapin Kullankaivajain Liitto ry on nimennyt Ensio Kaustisen liiton 
edustajaksi hankkeen ohjausryhmään.

12. Uhkia & isommuksia-historiikin myyntihinta.
Päätettiin laskea historiikin ulosmyyntihintaa 25,00 euroon. Tukkuostajien (yli 10 kappaleen 
tilaukset) 23,00 euron tukkuhinta lasketaan 20,00 euroon.


