
Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry    PÖYTÄKIRJA 

Juppotie 2     

96910 Rovaniemi      

      

KEVÄTKOKOUS 2017 

 

Paikka:  Koskikatu 47, Rovaniemi 

Aika:   22.4.2017, klo 15.00 

Läsnä: Jari Kokko, Päivi Linnansaari, Pirjo Jylänki ja Jorma Jylänki (liite 1) 

 

 

1 § Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen klo 15.30. 

 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Kokko ja sihteeriksi Päivi Linnansaari. 

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Jylänki ja Pirjo Jylänki. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli 

julkaistu yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa 15.3.2017 sekä lähetetty 

sähköpostitse yhdistyksen jäsenille 13.4.2017.  

 

4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe- ja äänioikeudesta päättäminen 

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

kokouksessa puhe- ja äänioikeus. 

 

5 § Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin asialista täydennettynä kohdilla 11.1 § ja 11.2 §. 

 

6 § Tiedotettavat asiat 

 Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut kuntavaaliehdokkaana. Hän ei tullut valituksi. 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja on valittu Suomen Omakotiliiton järjestö- ja jäsenpalvelut 

toimikuntaan meneillään olevalle valtuustokaudelle. 

  

 Rovaniemen kaupungille osoitetut hakemukset on jätetty määräaikaan mennessä. 

 

7 § Vuoden 2016 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen 

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016. Hyväksyttiin 

toimintakertomus muutoksitta (liite 2). 

 

8 § Tilinpäätöksen esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen vuodelta 

2016 sekä tilinpäätöksen hyväksyminen 

 Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2016 (liite 3). 

 

 Puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin (liite 4). 

 



9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2016 

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2016. 

 

10 § Sääntömuutosesitys kevätkokoukselle koskien sääntöjen kohtia 1 §, 2 §, 5 §, 6 §, 8 §, 

13 § ja 14 § 

 Hyväksyttiin muutosten jälkeen (liite 5). 

 

11 § Muut asiat 

 Piirin hakema valtakirja jäsenrekisteriin (liite 6). 

Päätettiin, että valtakirjaa ei myönnetä. Palataan asiaan sitten kun piirin 

toiminta edellyttää valtakirjan antamista. Annetaan hallitukselle valtuudet 

päättää asiasta. 

 

 Lahjajäsenvaltakirja liitolle (liite 7). 

  Päätettiin, että valtakirja myönnetään.  

 

12 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32. 

 

 

 

Rovaniemellä 22.4.2017 
 
 
______________________ ______________________ 
Jari Kokko   Päivi Linnansaari 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 

 

Rovaniemellä ___/___ 2017 

 

 

______________________ ______________________ 

Jorma Jylänki  Pirjo Jylänki 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


