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1 § Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen klo 16.23. 

 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Kokko ja sihteeriksi Niina Konttaniemi. 

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Päivi Linnansaari ja Niina 

Konttaniemi. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sääntöjen kohdan 9 § 

mukaisesti 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli 

julkaistu yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa sekä lähetetty sähköpostitse 

yhdistyksen jäsenille 19.4.2016.  

 

4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe- ja äänioikeudesta päättäminen 

Osallistujien toteamiseksi koottiin nimilista (liite 1). Yhdistyksen jäsenillä oli 

kokouksessa puhe- ja äänioikeus. Muille kuin jäsenille myönnettiin läsnäolo- ja 

puheoikeus. 

 

5 § Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin asialista muutoksitta. 

 

6 § Tiedotettavat asiat 

6.1 § Omakotitalkkareiden työtilanne Kemissä ja Rovaniemellä. Päätettiin lisätä 

kokouksen asialistaan pykälä 10.1 §, jossa valtuutetaan puheenjohtaja uusimaan 

työsopimukset tarvittaessa. 

 

6.2 § Monitoimiosuuskunta Raito käynnistyy toukokuun alussa. Osuuskunnan 

toiminnan pääpaino on Rovaniemen kylillä. 

 

Ulla Kuisma saapui kokoukseen. 

 

6.3 § Rovaniemen kaupungin kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen soitti yhdistyksen 

puheenjohtajalle 21.4.2016 koskien omakotitalkkareiden palkkatukityöllistämistä ja 

siihen liittyvää kuntalisää. Työ- ja elinkeinoministeriön linjausten mukaisesti 

palkkatukea ohjataan pääasiassa elinkeinotoimintaan. Tarjan mukaan palkkatuen 

sidonnaisuus kaupungin maksamaan kuntalisään säilytetään toistaiseksi. Tarja 



Saarelainen kertoi osuuskuntatoiminnan kehittämisestä Rovaniemen seudulla 

mahdollisuutena sitä kautta työllistää myös yhdistyksissä yhteistyössä osuuskuntien 

kanssa. Tarja aikoi edistää asiaa ja pitää puheenjohtajan ajan tasalla tähän liittyen. 

   

7 § Vuoden 2015 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen 

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2015. Hyväksyttiin 

toimintakertomus muutoksitta (liite 2). 

 

8 § Tilinpäätöksen esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen vuodelta 

2015 sekä tilinpäätöksen vahvistaminen 

 Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2015 (liite 3). 

Puheenjohtaja kävi läpi toiminnantarkastajan huomautukset vuodelta 2015 

(liite 4). 

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin 

(liite 5). 

 

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2015 

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2015. 

 

10 § Muut asiat 

10.1 Omakotitalkkari Tapani Riskilän ja Juhani Ulkuniemen työsopimusten 

jatkaminen Kemissä ja Rovaniemellä. 

Päätettiin että työsopimuksia voidaan jatkaa. Yhdistyksen puheenjohtaja 

hoitaa sopimusten jatkamisen talkkareiden kanssa. 

 

11 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.58. 

 

 

Rovaniemellä 29.4.2016 
 
 
______________________ ______________________ 
Jari Kokko   Niina Konttaniemi 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 

 

Rovaniemellä ___/___ 2016 

 

 

______________________ ______________________ 

Päivi Linnansaari  Niina Konttaniemi 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 


