
LAPIN KOTI- JA MÖKKILÄISYHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN 2009 PÖYTÄKIRJA

  

   

Aika: ti 24.11.2009 klo 18:00 – 20:05 

Paikka Rovaniemen Saarenkylässä Juppotie 2 

 

1 § Kokouksen avaus, puheenjohtaja Jaakko Huttunen 

 Puheenjohtaja Jaakko Huttunen avasi kokouksen klo 18:00 

 

Aluksi oli kaikille avoin tiedotus ja keskustelu tilaisuus aiheesta ”Rovaniemen alueen tulvauhkista 

ja niiden torjuntavaihtoehtoisista ratkaisuista”  Asiasta alusti Juha-Petri Kämäräinen Lapin 

ympäristökeskuksesta. 

 

2 § Kokouksen osanottajien puhe- ja äänioikeuden toteaminen. 

 Hyväksyttiin osallistujien puhe- ja äänioikeus. 

 Osallistujat liitteessä 1 

 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 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 Anja Hannula ja Timo Hannula 

 

6 § Asialistan hyväksyminen 

 Asialistaan tehtiin seuraava muutos 8§ tilalle tulee yhdistyksen kannanotto 

tulvauhkista ja niiden torjuntavaihtoehtoisista ratkaisuista. loput siirtyvät pykälällä 

eteenpäin.  Muutosehdotus hyväksyttiin.   

 

 

7 § Syyskokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely ja päättäminen ( sääntöjen 10 § ) 

 - toimintasuunnitelman hyväksyntä vuodelle 2010 

  Toimintasuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin. (liite 2) 

 

 - vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ( vuoden 2009  jäsenmaksu oli 17 € ) 

  Päätettiin vuoden 2010 jäsenmaksuksi 19 € 

 

- talousarvion hyväksyntä vuodelle 2010 

 Talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin.   (liite 3) 

 

- päätetään hallituksen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrä ( 11 § mukaan 

   1 + 4 – 10 varsinaista ja 4 – 10 varajäsentä ) 

- valitaan hallituksen puheenjohtaja,  jäsenet ja varajäsenet. 

 Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2010 Jaakko Huttunen  

 

Valittiin jäseniksi vuodeksi 2010: Anja Hannula, Matti Anttila,Jorma 

Jylänki, Aino Putaansuu, Pekka Rompasaari, Leena Jääskeläinen ja 

Aatos Nätynki. 

  



 Valittiin varajäseniksi vuodeksi 2010: Timo Hannula ja Jorma Vaara 

 

- valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 

Vuoden 2010 tilintarkastajaksi valittiin Meeri Hosio ja 

varatilintarkastajaksi Jukka-Pekka Alasuutari. 

 

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Lähetetään Lapin liitolle kirjelmä kannanotosta Rovaniemen 

tulvansuolelun vaihtoehtoihin. 

 

8 § Kokouksen kannanotto Rovaniemen tulvansuojelun vaihtoehtoihin. 

 

 TULVANSUOJELUSSA UHKIA ONNISTUMISELLE 
 

Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistyksen syyskokouksessa kuultiin Lapin 

ympäristökeskuksen edustajan esittämänä Rovaniemen tulvansuojeluksi 

ratkaisuvaihtoehtoja. Alustus synnytti laajan keskustelun ja nosti esiin painokkaitakin 

mielipiteitä. Hyvää mielipiteissä oli se, että niihin liittyi aina vahvat kokemusperäiset 

perustelut. Todettiin Saarenkylän, Vitikanpään , osan Koskenkylää, Pullinrantaa ja 

Paavalniemeä olevan suuressa vaarassa joutua tulvan alle. 

Keskustelun jälkeen kokous päätti yksimielisesti esittää toteutettavaksi ainoan 

toteutuskelpoisen ratkaisun, jolla varmuudella saavutetaan toimiva Rovaniemen 

tulvansuojelu. Kokousväki esitti Rovaniemen tulvansuojeluratkaisuksi 

tulvansuojelualtaiden rakentamisen Kemihaaran yläpuolisten valuma-alueiden vesien 

kiinniottoon. 

Muut esillä olleet tulvansuojeluvaihtoehdot todettiin epävarmoiksi. Pengerrys- ja 

ruoppausvaihto-ehdot ovat kokouksen mielestä ongelman hetkellistä siirtämistä 

muutamalla vuodella, jona aikana ehkä tulvaa ei tulekaan. Nämä saavat aikaan 

hetkellisen turvallisuuden tunteen, mutta samalla käynnistävät Saarenkylän rantojen 

vyörymisprosessin. 

Ne tahot, jotka ovat nostaneet esille Saarenkylän rantojen pengerrys- ja Kemijoen 

ruoppaus-ratkaisun eivät tiedosta niiden toimien todellisia vaikutuksia. On 

huomioitava se tosiasia, että Saarenkylän alavilla alueilla olevat kiinteistöt ovat ns. 

vesijättöalueella, jossa kova perusmaa on noin 10 m syvyydessä. Tämä tarkoittaa 

alueen olevan erittäin herkkää rantojen vyörymälle ja näin ollen ei kestä törmien 

kuormitusta eikä ruoppausta. 

Tästä mahdollisesta pengerrys- ja ruoppaus kokeilun harharatkaisun kokeilusta 

kunnat, valtio, kiinteistön omistajat ym. tahot maksavat kymmenien jopa satojen 

miljoonien kokeilumaksun saavuttamatta tulvansuojelun toteutumista. Kannanotto 

päätettiin lähettää kaikille vaikuttajatahoille 

 

 9 § Hallituksen tiedotusasiat: 

       * Rovaniemen kaupungin suhtautuminen pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen 

Rovaniemen kaupunki on perustanut työllisyysohjelman 

valmistelutyöryhmän (12 henkilöä) 

 

*  Hallituksen esitykset: 

  - Rovaniemen Kylien kehittämissäätiölle 

..että säätiö rahoittaisi ympäristöhoitotöitä niin, että töihin voitaisiin 

palkata mahdollisimman monta pitkäaikaistyötöntä. Mahdollisuutta 

kylätalkkareiden käyttöä ympäristötöihin tulee selvittää Rovaniemen 



teknisen palvelut osaston ja Omakotiyhdistysten edustajien kesken ja 

mahdollisesti sopia toiminnan toteuttamisesta. 

 

  - Rovaniemen työllistämisohjelman laatijoille 

Päätettiin laatia kirjelmä apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansalalle ja 

vaatia häntä työllisyysohjelman valmisteluryhmän puheenjohtajana 

huomioimaan pitkäaikaistyöttömien työllistämishankkeessa mukana 

olevat Omakotiliiton yhdistykset ja pyytämään näiltä lausunnot jo 

työllistämisohjelman luonnokseen. 

  

  - Napapiirin Veden johtokunnalle 

Napapiirin veden johtokunnalta päätettiin pyytää kannanotto   

mahdollisuudesta Napapiirin Veden tarjota haja-asutusalueen 

kiinteistöjen omistajille jätevesijärjestelmien muutostöiden suunnittelua 

ja toteutusta tai kilpailuttaa muutostöiden urakoitsijoita ja 

jätejärjestelmien tarvikkeiden myyjiä.  

 

* Kylätalkkarien määrät Lapin kunnissa 

                        Noin 30 omakotitalkkaria 

 

* Kuntakohtaisten yhdistyksien perustamisiin liittyvät asiat 

 Alla olevat tiedoksi 

  - Sodankylän Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys on perustettu 

  - Muonion Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys on perustettu 

  - Kittilä Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys on perustettu 

  - Tervolan Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys on perustettu 

  Seuraavissa kunnissa on perustamissuunnitelmia 

  - Enontekiö 

  - Inari 

  - Savukoski  

 

* Kuullaan Hyvä Kotona hankkeen ja yhdistysten yhteistoiminnasta Outi  

   Marttilan ja Jorma Jylängin kertomana 

 

  Jorma Jylänki keroin Kotona hyvä- hankeen jatkosuunnitelmista. 

 

10 § Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05.     

 

 Rovaniemellä 10.12.2009. 

 

 

_________________    __________________ 

Jaakko Huttunen     Jorma Vaara 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

________________    ___________________ 

Anja Hannula    Timo Hannula 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 


