
Lapin koti- ja mökkiyhdistys ry     PÖYTÄKIRJA 

Juppotie 2     

96910 Rovaniemi      

      

KEVÄTKOKOUS 2018 

 

Paikka:  Juppotie 2, Rovaniemi 

Aika:   28.4.2018, klo 16.30 

Läsnä: Jari Kokko ja Jorma Jylänki (liite 1) 

 

1 § Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen klo 16.30. 

 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Kokko. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli 

julkaistu yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa 20.4.2018 sekä lähetetty 

sähköpostitse yhdistyksen jäsenille 20.4.2018 

 

4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe- ja äänioikeudesta päättäminen 

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

kokouksessa puhe- ja äänioikeus. 

 

5 § Asialistan hyväksyminen 

Lisättiin pykälä pöytäkirjan tarkastamisesta ja hyväksyttiin asialista. 

 

6 § Tiedotettavat asiat 

Kylä- ja asukastoiminnan kehittämis- ja toimintatukihakemus vuodelle 2018 on jätetty 

Rovaniemen kaupungille liitteineen määräaikaan mennessä. 

 

7 § Vuoden 2017 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen 

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017.  

Hyväksyttiin toimintakertomus muutoksitta (liite 2). 

 

8 § Tilinpäätöksen esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen vuodelta  

2017 sekä tilinpäätöksen hyväksyminen 

 

 Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2017 (liite 3). 

 

 Puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin (liite 4). 

 

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2017 

 

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2017. 

 

 



10 § Sääntömuutosesitys koskien pykäliä 4 §, 5 §, 6 § ja 8 § 

 

 Hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite 5). 

 

11 § Kannatusjäsenmaksujen ja yhteisöjäsenmaksujen päättäminen vuodelle 2017 

 

Päätettiin kannatusjäsenmaksun vähimmäismääräksi 100 euroa. Kannatusjäsen voi 

halutessaan suorittaa myös suuremman kannatusjäsenmaksun. 

  

 Päätettiin yhteisöjäsenmaksuksi 10 euroa jokaiselta yhteisön varsinaiselta jäseneltä. 

 

12 § Napapiirin ryhmäpuutarhayhdistyksen hyväksyminen yhdistyksen yhteisöjäseneksi 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

13 § Hautaus- ja juhlapalvelu Kallan hyväksyminen yhdistyksen kannatusjäseneksi 

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

14 § Muut asiat 

 

Päätettiin jatkaa digitalkkaritoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Yritetään tavoittaa 

paremmin palvelun kohderyhmä lisäämällä tiedotusta paikallisissa medioissa. 

 

15 § Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

 Kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 

 

16 § Kokouksen päättäminen 

  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45. 

 

 

 

Rovaniemellä 28.4.2018 
 
______________________ 
Jari Kokko 
puheenjohtaja 


