
LAPIN OMAKOTI- JA MÖKKILÄISYHDISTYKSEN PÖYTÄKIRJA 

 KEVÄTKOKOUKSEN 2010   

   

Aika: Keskiviikko 28.4.2010 klo 17:00- 19:10 

Paikka Saarenkylän Omakotiyhdistyksen toimitilat, Juppotie 2 96910 Rovaniemi 

 
 

 

1 § Kokouksen avaus. 

 Puheenjohtaja Jaakko Huttunen avasi kokouksen klo 18:00 

 

 

Ennen kokouksen alkua oli kaikille avoin keskustelutilaisuus kiinteistökaupan 

vastuista ym. kiinteistökauppaan liittyvistä kysymyksistä. Aiheesta alusti  

alan asiantuntija asianajaja Hannu Lukkarila. 

 

 

 

2 § Kokouksen osanottajien toteaminen ja puhe- ja äänioikeudesta päättäminen 

 Todettiin osalllistujat (Liite 1).  

 Kaikille osallistujille annettiin puhe- ja äänioikeus. 

 

3 § Kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta päättäminen. 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Kokouksen puheenjohtaja ja sihteerin valinta. 

 Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Huttunen ja sihteeriksi Jorma Vaara. 

 

5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Putaansuu ja Pekka Rompasaari.  
 

6 § Asialistan hyväksyminen 

 Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

7 § Kevätkokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely ja päättäminen. 

 – toimintakertomuksen hyväksyntä 

  hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2009.  (Liite 2) 

 – kuullaan tilintarkastuskertomus 

  kuultiin tilintarkastuskertomus vuodelta 2009. (Liite 3) 

– tilinpäätöksen vahvistaminen 

 vahvistettiin tilinpäätösvuodelta 2009. 

– päätetään vastuuvapautuksen myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 vuodelta 2009. 

 

8 § Suomen Omakotiliitto ry:n valtuutetut ja hallituksen jäsen kertovat Suomen Omakotiliiton  

      hallituksen ja valtuuston työstä. 

  Suomen Omakotiliiton Hallituksen jäsen Jorma Jylänki kertoi  

  hallituksen työstä.  Energiatehokuutta pientaloon -hankkeesta. Kiinteistön 

  ostosta. ja asuntomessuista Kuopiossa. 



 

9 § Hallituksen tiedotusasiat: 

       * Rovaniemen kaupungin työllistämisohjelman valmistuminen 

  Valmistunut 24.4.2010 

 

* Omakotitalkkaritoiminnan tämän kevään tilannekatsaus 

 Aloitetaan yhteistyö Hirvaan kyläyhdistyksen kanssa 

 avustamalla toisiamme omakotitalkkareiden töiden   

 siirtämisestä jos tilauksia tulee enemmän kuin pysyy  

 järjestämään.  

 

* Rakentajamessuille osallistumisesta ja ennakkovalmistelusta 

 Rakentajamessut Lappi Areena 22–23.5.2010 

 La auki klo 10 – 18, Su 10 – 17 

 

 Vikajärven seudun kylät vuokraa teltta katoksen 50 € /vrk 

   

 Jaakko Huttunen ja Pekka Rompasaari pystyttävät ja purkavat näyttely  

 teltan, joten he ovat lauantaina paikalla 10 – 14 ja Sunnuntaina 13 – 17 

 Aatos Nätynki lauantaina 14 – 18,toinen puuttuu ja sunnuntaina 10 – 13 

  auki, paikalla tulisi olla aina kaksi henkilöä.  

 

 Linnun pönttö projekti Pekka Rompasaari/Matti Anttila 

  

 Asiakas kilpaili, palkintona ”Oma tupa oma lupa” kirjoja (3) 

 Omakotitalkkarin työpäivä?(5tuntia) Pekka Rompasaari kysyy  

 mahdollista pienkone palkintoa Valokulmasta.  

 Kysymykset laatii Jaakko Huttunen 

 

 Yhteydenotto myös Rovaniemen Omakotiyhdistykseen. 

 

 Perjantaina 21.5.2010 Energiatehokuuta pientaloon – hankeen  

  projektipäällikkö Jari Hokka on luennoimassa Rovaniemen kaupungin  

 valtuustonsalissa jossa myös Elystä jätevesijärjestelmistä neuvonta  

  tilaisuus. Paikka varattu klo 15:30 – 21:00. 

 

 Kahvit keittäjät järjestää Saarenkylän Omakotiyhdistys, aulassa 

 mahdollisuus keittää kahvit, Tilataan pullat. 

 

 Messuille töihin osallistujille ”piikki” johon voi syödä lounaan ja juoda 

  kahvin. 

 

 Pidetään hallituksen kokous vielä ennen messuja. 

 

 Pekka Rompasaari hoitaa tiedottamisen lehteen ja Lapin Radioon. 

 

* Kannanotto jätevesiasetuksen muutoksesta 

 Saanut huomiota mediassa   (Liite4) 

 

 



10 § Muut mahdolliset asiat  

  Jorma Jylänki ottaa yhteyttä Omakotiliittoon, olisiko mahdollista  

  saada esim. liivit, yhtenäiseksi asuksi messuille.  

 

11 § Kokouksen päättäminen      

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:10. 

 

 

 

 

Saarenkylä 29.4.2010 

 

 

 

_____________________    ______________________ 

Jaakko Huttunen    Jorma Vaara 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

____________________    _____________________ 

Aino Putaansuu    Pekka Rompasaari 


