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Kokouksen osanottajat liitteellä 

 
1. §  Kokouksen avaus 
 Yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Huttunen avasi syyskokouksen ja toivotti osallistujat 

 tervetulleiksi syyskokoukseen. 

 

 Ennen syyskokousta kuultiin ELY – keskuksen Maisemat ruotuun hankkeen esittely ja käytiin  

          keskustelu aiheesta. Esittelijät maisemanhoidon neuvoja Heli Pääkkö ja asukasasiamies Sari  

          Laakkonen. 
 
2. § Kokouksen osanottajien puhe- ja äänioikeuden toteaminen 
 Todettiin osallistujat ja kaikille annettiin puhe- ja äänioikeus.    (Liite 1) 

 
3. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 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 Aatos Nätynki. 
 
6. §  Asialistan hyväksyminen 
 Asialista tehtiin seuraavat tarkennukset 

  Kohta 7 korjataan toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden  

  kohdentuvan vuodelle 2012 sekä tilintarkastaja sana korjataan toiminnantarkastajalla,  

  näillä korjauksilla asialista hyväksyttiin. 

 
7. § Syyskokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely ja päättäminen (sääntöjen 10 § ) 
 – toimintasuunnitelman hyväksyntä vuodelle 2012   (Liite 2) 

 toimintasuunnitelmaan ensimmäiseen kappaleeseen korjataan Ray hankeen nimi 

 oikein sekä työvalmennus hake korjataan muotoon” työhön kuntoutus- ja 

 valmennus Lapin Savotta” hanke, näillä tarkennuksilla toimintasuunnitelma 

 hyväksyttiin.  

   

 – vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2012( vuoden 2011 jäsenmaksu oli 20 € ) 

 vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2012 20 €. 

 

– talousarvion hyväksyntä vuodelle 2012   (Liite 3) 

 talousarvioon lisätään omakotitalkkari toiminnasta saatava tulo ja siitä aiheutuneet 

 kulut, tällä lisäyksellä talousarvio hyväksyttiin. 

       

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

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

 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 1 + 8 ja 4 varajäsentä 
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– valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet 

 puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Huttunen 

 

 jäseniksi valittiin Matti Anttila, Jorma Jylänki, Aino Putaansuu, Liisa Hokkanen, 

 Aatos Nätynki, Anja Hannula, Päivi Linnasaari ja Jorma Vaara. 

 

  varajäseniksi valittiin Timo Hannula, Helena Mäntyniemi, Kyllikki Tuisku 

  ja Jari Kokko. 

 

– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 

 toiminnantarkastajaksi valittiin Meeri Hosio jolta suostumusta on kysytty ja 

 varatoiminnantarkastajaksi Leena Jääskeläinen 

 

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia 

muita syyskokouksessa päätettäviä asioita ei ollut. 

 
8. § Hallituksen tiedotusasiat: 
       * Rovaniemen kaupungin suhtautuminen pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen 

        Rovaniemen kaupungilla suunnitteilla hanke nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien 

        palkkaamiseen. 

 

  * Omakotiliiton Lapin piirin uusista hankesuunnitelmista piirinpj. Jorma Jylänki 

 Piiri on hakenut Raha-automaatti yhdistykseltä haketta ja hakee myös Lapin  

 ELY- keskukselta hanketta vielä tämän vuoden puolella. 
 
  * Omakotitalkkarien määrät Lapin kunnissa 

 Omakotitalkkareita on nyt 9.  

 

                       *  Omakotitalkkareiden työtilaisuuksien lisäämiseksi pyritään hankkimaan askartelutila, 

      jossa talkkarit askaroivat myyntikelpoisia tuotteita silloin kun ei ole talkkaritilauksia. 

       Tähän toimintaa työvoimatoimisto on suhtautunut myönteisesti ja ilmoittanut ettei 

       tällä toiminnalla ole vaikutusta heidän rahoitukseen. Kaupungin työllisyydestä vas- 

       taavat viranhoitajat pitävät työllisyyttä lisäävää hanketta hyvänä ja ovat valmiit 

       antamaan tukea askartelumateriaalin ja työkalujen hankintaan. 

  

 * Kannanottojen vaikutukset päätöksiin kertoo puheenjohtaja: 

 – Jätevesijärjestelmien asetuksen muuttamiseksi 

 Vielä ei kannata kiirehtiä asiassa  

 – Yksityisteiden kunnostuksesta Rovaniemellä 

 Puheenjohtaja tehnyt ”tiivisteen” jossa kerrotaan mitä vaikutuksia 

 uudella Rovaniemen teknisen lautakunnan yksityisteiden 

 kunnostuksen ohjelmalla on entiseen ohjelmaan. 

* Kuntakohtaisten yhdistyksien perustamisiin liittyvät asiat 

  Seuraavissa kunnissa on perustamissuunnitelmia 

  – Enontekiö 

  – Inari 

  – Savukoski  

  – Posio 

 – asiaan palataan mahdollisen uuden hankeen alettua. 

      3 (3) 



* Kuullaan Hyvä Kotona hankkeen tavoitteiden toteutumisesta Jorma Jylängin  
    kertomana. 

 – hanke on päättynyt 30.6.2011 ja loppuraportti on tehty. 

        
9. §  Muut mahdolliset asiat 
 

 – Keskusteltiin Mustikkamaan voimalan mahdollisesta tulevasta toiminnasta. Syyskokous päätti,  

            että puheenjohtaja kirjoittaa lehtiin Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistyksen nimissä lausunnon  

            Mustikkamaan voimalan mahdollisesta jätteenpoltosta.   (Liite 4) 

 

 – Puheenjohtaja laatii kokouksesta lehtitiedotteen ja lähettää sen lehtiin.  (Liite 5) 

  

 
10. §  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:05     

 

 

 

 

 

Saarenkylä 12.12.2011 

 

 

 

 

 

_____________________________   ________________________ 

Jaakko Huttunen    Jorma Vaara 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

___________________________   _________________________ 

Aino Putaansuu    Aatos Nätynki 

 

 

 


