
LAPIN OMAKOTI- JA MÖKKILÄISYHDISTYKSEN  PÖYTÄKIRJA 

KEVÄTKOKOUS 2012  

 

 

Aika: ke 24.4.2012 klo 17.00 

Paikka: Saarenkylässä, Juppotie 2 

 

 

1 § Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jaakko Huttunen 

 Pj. Jaakko Huttunen avasi kokouksen klo. 17:00. 

 

 Pidettiin kaikille avoin keskustelutilaisuus 1.5.2012 voimaantulevan uuden jätelain ja 

siihen perustuvan asetuksen asettamista vastuista kiinteistöjen omistajille ja muille 

jätteiden keräilystä, lajittelusta, kierrätyksestä ja polttamisesta vastuullisille. Aiheen 

alusti Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnan päällikkö Erkki Lehtoniemi. 

 

2 § Kokouksen osanottajien toteaminen ja puhe- ja äänioikeudesta päättäminen 

 Todettiin osanottajat. Liite 1. 

 

3 § Kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta päättäminen 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Kokouksen puheenjohtaja ja sihteerin valinta 

 Jaakko Huttunen valittiin puheenjohtajaksi. 

 Jari Kokko valittiin sihteeriksi. 

 

5 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 Aino Putaansuu ja Jaakko Narkaus valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

6 § Asialistan hyväksyminen 

 Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä asialista. 

 

7 § Kevätkokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely ja päättäminen hallituksen esityksestä: 

 - toimintakertomuksen hyväksyntä 

  Toimintakertomus luettiin ääneen ja hyväksyttiin. 

 - kuullaan tilintarkastuskertomus 

 Tilintarkastuskertomus ei ole kerinnyt valmistua kokoukseen mennessä. 

Päätettiin siirtää tilintarkastuskertomuskertomuksen käsittely ja 

tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen 

syyskokouksessa käsiteltäväksi. 

- tilinpäätöksen vahvistaminen 

 Päätettiin siirtää syyskokouksessa käsiteltäväksi. 

- päätetään vastuuvapautuksen myöntämisestä hallitukselle ja muille 

  vastuuvelvollisille 

 Päätettiin siirtää syyskokouksessa käsiteltäväksi. 

  

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

      hallituksen ja valtuuston työstä. 

 Valtuutettu Matti Anttila kertoi kokouksien tapahtumista. 

 



9 § Hallituksen tiedotusasiat: 

      *  Omakotitalkkaritoiminnan tämän kevään tilannekatsaus 

  Kevätkokousväki on tyytyväinen talkkaritoiminnan poikkeuksetta  

  myönteiseen palautteeseen. 

 

*  Rakentajamessuille osallistumisesta 5-6.5.2012 ja ennakkovalmisteluista 

 Keskusteltiin Rakentajamessuista. Päätettiin periä linnunpöntöistä 

jäseneksi liittyvältä 0 euroa Muussa tapauksessa hinta on 10 euroa. 

 

*  Mahdollinen kannanotto jätelain ja -asetuksen muutoksen toteuttamiseen 

 Kuultiin Lapin Omakoti- ja mökkiläisyhdistyksen puheenjohtajan 

Jaakko Huttusen kannanottoluonnos. Lisäksi yhdistyksen jäsenten mie-

lestä talouskohtaista kompostointia tulisi edesauttaa kannustamalla 

kotitalouksia kompostoimaan. Päätettiin antaa puheenjohtajan tehtä- 

 väksi täydentää lausuntoluonnosta ja antaa kannanotto lehdille uuti- 

 soitavaksi. 

  

 

10 §  Muut mahdolliset asiat 

 - Päätettiin ottaa yhteyttä Residuum-yhtiöön ja pyydetään yhtiön laskutusta 

muutettavaksi siten, että maksamaton lasku ei mene heti perintään vaan yhtiö lähettää 

ensin huomautuslaskun. Puheenjohtaja esittää asian Residuumin johdolle. 

 

 - Päätettiin vaatia teknistä jätelautakuntaa pyytämään yhdistyksemme lausunto 

jäteasioihin liittyvistä päätöksistä. Puheenjohtaja esittää vaatimuksen 

jätelautakunnalle. 

 

11 § Kokouksen päättäminen 

 Pj. Jaakko Huttunen päätti kokouksen klo. 19:30. 

 

 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Jaakko Huttunen, pj.   Jari Kokko, sihteeri 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ___/___ 2012 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Aino Putaansuu   Jaakko Narkaus 


