
LAPIN OMAKOTI- JA MÖKKILÄISYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEN 2011 

  

     PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: ke 27.4.2009 klo 18.00- 19:45 

 

Paikka SAARENKYLÄ, JUPPOTIE 2 

 

Ennen kokouksen alkua pidetään kaikille avoin keskustelutilaisuus Haja-asutusalueiden 

talousjätevesien käsittelyä koskevien säännösten muutoksien vaikutuksista. 

Aiheesta alustamaan tulee Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnan päällikkö Erkki 

Lehtoniemi ja kertoo kaupungin näkemyksen asian suhteen. 
 

Kokousasiat 

 

1 § Kokouksen avaus, puheenjohtaja Jaakko Huttunen 

 Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00 

 

2 § Kokouksen osanottajien toteaminen ja puhe- ja äänioikeudesta päättäminen 

 Todettiin osallistujat: Jaakko Huttunen, Matti Anttila, Aino Putaansuu, Jorma Jylänki, 

 Pekka Rompasaari ja Jorma Vaara 

 Kaikille osallistujille myönnettiin puhe- ja äänioikeus 

 

3 § Kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta päättäminen 

 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi 

 

4 § Kokouksen puheenjohtaja ja sihteerin valinta 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Huttunen ja sihteeriksi Jorma Vaara 

 

5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta  

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Putaansuu ja Pekka Rompasaari 

 

6 § Asialistan hyväksyminen 

 

7 § Kevätkokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely ja päättäminen 

 – toimintakertomuksen hyväksyntä 

 toimintakertomus hyväksyttiin 

 – kuullaan tilintarkastuskertomus 

 tilintarkastuskertomus luettiin  

 – tilinpäätöksen vahvistaminen 

  tilinpäätös vahvistettiin 

– päätetään vastuuvapautuksen myöntämisestä hallitukselle ja muille 

  vastuuvelvollisille 

 vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2010 

 

 

 

 

 

 



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

      hallituksen ja valtuuston työstä.  

 Liittovaltuuston jäsen Matti Anttila kertoi liittovaltuuston kuulumiset 

 

 Liittohallituksen jäsen Jorma Jylänki kertoi liittohallituksen kuulumiset 

 Omakotiliiton Lapin piirijärjestö ja sen jäsenyhdistykset hakevat Suomen 

 Omakotiliiton hallituksen kevätkokousta Rovaniemelle vuodelle 2012 (kaksi päivää)  

 Syyskokous 2011 Joensuussa 

 

9 § Hallituksen tiedotusasiat: 

       – Omakotitalkkaritoiminnan tämän kevään tilannekatsaus 

       Kotona Hyvä –hanke hake jatkoa hakkeelle ajalle 1.7 – 31.12.2012 

       jonka aikana tehdään selvitykset ja kustannuslaskennat osuuskunnan mahdollisesta 

       perustamisesta sekä uuden hankeen hakeminen Työministeriön linjauksien tultua  

       tiedoksi (luvattu huhtikuun aikana). 

 

– Rakentajamessuille osallistumisesta ja ennakkovalmistelusta 

     linnunpöntöt valmiit, Saarenkylän omakotitalkkari osallistuu päiville. 

     Tavarat viedään perjantaina 13.5.  

      kysely halukkaista messuesittelijöistä   

 

– Kannanotto jätevesiasetuksen muutoksesta 

    Kannanotto saanut kiitosta Rovaniemen kaupungilta ja Suomen Omakotiliitolta. 

 

 

10 § Muut mahdolliset asiat  

 Ei ollut 

 

11 § Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45 

 

 

 

Saarenkylä 2.5.2011 

 

 

 

_____________________    ________________________ 

Jaakko Huttunen    Jorma Vaara 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

______________________   ________________________ 

Aino Putaansuu    Pekka Rompasaari 

     


