
Lapin koti- ja mökkiyhdistys ry    PÖYTÄKIRJA 

Lapinkävijäntie 1    

96100 Rovaniemi      

      

KEVÄTKOKOUS 2021 

 

Paikka:  Lapinkävijäntie 1, 96100 Rovaniemi 

Aika:   31.7.2021, klo 17.00 

 

 

1 § Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen klo 17.00. 

 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Linnansaari ja pöytäkirjantarkastajaksi Tuija Holm. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu oli julkaistu yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa sekä lähetetty 

sähköpostitse yhdistyksen jäsenille 22.7.2021. 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Osallistujien toteaminen sekä läsnäolo-, puhe- ja äänioikeudesta päättäminen 

Osallistujien toteamiseksi koottiin nimilista (liite 1). 

 

5 § Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin asialista. 

 

6 § Tiedotettavat asiat 

- Rovaniemen kaupungin päätös kylä- ja asukastoiminnan kehittämis- ja 

toimintatukihakemukseen. Kehittämistukea myönnettiin 2250 euroa ja 

toimintatukea 300 euroa. 

- Suomen Omakotiliiton liittovaltuuston syyskokous ja superviikonloppu järjestetään 

Nokialla 20.-21.11.2021. 

- Ecocom Oy teki voitollisen tuloksen viime tilikaudella. Tulos ennen veroja oli 

1949,12 euroa. Ecocomin yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta. 

- Yhdistykseen on palkattu uusi kotitalkkari Esa Heikkinen. 

- Lahjoitettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin järjestämään Lapset 

ensin -keräykseen 50 euroa. Keräystuotoilla tuetaan Arkivoiman toimintaa. 

Toiminta on jatkoa vuonna 2017 aloitetulle Apua Vähävaraisille -toiminnalle 

lapsiperheiden ja nuorten hyväksi. Toiminnan organisoijana on Heidi Alatalo. 

 

7 § Vuoden 2020 toimintakertomuksen esitteleminen ja hyväksyminen 

 Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020. 

Hyväksyttiin toimintakertomus (liite 2). 

 

 

 



8 § Tilinpäätöksen esitteleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen vuodelta 2020 

 sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2020 

 Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2020 (liite 3). 

 Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen vahvistaminen päätettiin 

siirtää syyskokoukseen, sillä tilinpäätöksessä todettiin olevan kirjanpitotekniikkaan liittyvää 

korjattavaa (liite 4). 

 

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2020 

 Päätettiin siirtää syyskokoukseen. 

 

10 § Yhdistyksen sääntömuutosesitys kevätkokoukselle 

 

 Sääntöjen pykälä 9 § 

 

 Voimassaolevat säännöt 

 

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi 
kalenterivuodeksi, sekä 

- yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja. 
 

Muutosesitys 

 

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kahdeksi 
seuraavaksi kalenterivuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on 
erovuorossa vuosittain. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Jos 
hallituksen jäsen kuolee tai eroaa kesken toimikautensa ei hallitusta ole 
tarpeen täydentää jäljellä olevaksi toimikaudeksi mikäli hallitus muuten 
pysyy päätösvaltaisena ja toimintakykyisenä. 
 

- valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja. 
 

Hyväksyttiin sääntömuutos. 
 

11 § Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 

12 § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen klo 18.00. 

 

Rovaniemellä 31.7.2021 
 
______________________  ______________________ 
Jari Kokko    Päivi Linnansaari 
kokouksen puheenjohtaja  sihteeri 
 

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua. 

 

Rovaniemellä ___/___ 2021  ______________________ 

    Tuija Holm 

    Pöytäkirjantarkastaja 


