
LAPIN OMAKOTI- JA MÖKKILÄISYHDISTYKSEN  PÖYTÄKIRJA 

SYYSKOKOUKSEN 2010. 

 

Aika: ti 23.11.2010 klo 18.15- 18:35 

Paikka Rovaniemen Saarenkylässä Juppotie 2 

 

1 § Kokouksen avaus, puheenjohtaja Jaakko Huttunen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15 ja osallistujien toteaminen 

 paikalla : Jaakko Huttunen, Jorma Jylänki, Aino Putaansuu, Matti Anttila, Leena 

 Jääskeläinen, Pekka Rompasaari ja Jorma Vaara 

 

2 § Kokouksen osanottajien puhe- ja äänioikeuden toteaminen 

 Kaikille osallistujille annettiin puhe ja ääni oikeus. 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 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 

            Asialista hyväksyttiin 

 

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

 - toimintasuunnitelman hyväksyntä vuodelle 2011 

 toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin. (Liite 1) 

 - vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ( vuoden 2010  jäsenmaksu oli 19 € ) 

 jäsenmaksuksi vuodelle 2011 vahvistettiin 20 € 

- talousarvion hyväksyntä vuodelle 2011 

 talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin. (Liite 2) 

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

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

 hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 1 + 6 ja varajäsenten määräksi 4 

- valitaan hallituksen puheenjohtaja,  jäsenet ja varajäsenet 

 puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Huttunen ja hallituksen

 varsinaisiksi jäseniksi: Matti Anttila, Aino Putaansuu, Jorma Jylänki, Leena 

 Jääskeläinen, Aatos Nätynki, Anja Hannula ja Pekka Rompasaari. Varajäseniksi 

 Timo Hannula, Jorma Vaara, Helena Mäntyniemi ja Liisa Hokkanen 

 

valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 

 toiminnantarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin Meeri Hosio  jolta sihteeri oli 

 kysynyt suostumuksen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Ilmari Poikela 

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 ei käsiteltäviä asioita. 

 

 

 

 

 

 



8 § Hallituksen tiedotusasiat: 

       * Rovaniemen kaupungin suhtautuminen pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen 

  *  Hallituksen esitykset: 

  - Rovaniemelle annetaan myönteinen palaute kuntalisämaksun 

  korottamisesta toisen vuoden osalta  (500 € / kk) 

     

  - Osallistutaan LAPIN TYÖVALMENNUS- JA ASUKASAPU 

      

* Omakotitalkkarien määrät Lapin kunnissa 

                        

* Kuntakohtaisten yhdistyksien perustamisiin liittyvät asiat 

  Seuraavissa kunnissa on perustamissuunnitelmia 

  - Enontekiö 

  - Inari 

  - Savukoski  

  - Posio 

  

* Kuullaan Hyvä Kotona hankkeen tavoitteiden toteutumisesta Jorma Jylängin  

    kertomana. 

  - koska paikalla oli samat henkilöt kuin hallituksen kokouksessa 23.11.2010 klo 

    17.00 – 18:10 ennen syyskokousta, 8 § katsottiin käsitellyksi. Hyväksyttiin 

 

 

9 § Otetaan kantaa haja-asutusalueiden kiinteistön omistajia koskevaan jätevesiasetukseen ja sen 

      muuttamissuunnitelmiin. Luonnos kannanotoksi postitetaan 20.11 kun saadaan tieto 

     19.11 perustuslakivaliokunnan suhtautumisesta kyseiseen asetukseen ja muutossuunnitelmiin. 

 - koska paikalla oli samat henkilöt kuin hallituksen kokouksessa 23.11.2010 klo 

   17.00 – 18:10 ennen syyskokousta, 8 § katsottiin käsitellyksi. Hyväksyttiin 

 (Liite 3) 

 

10 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35. 

 

 

Saarenkylä 3.12.2010 

 

 

 

______________________   _________________________ 

Jaakko Huttunen     Jorma Vaara 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

_____________________    _________________________ 

Aino Putaansuu    Pekka Rompasaari     


