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Anja Nurmela, Auli Kittilä, Eero Sirkka, Eine Oinas-Soudunsaari, Enni Yliraudanjoki, Hannes Viiri, Heli Lähdesmäki, Jouni Ranta, Lauri Jokkala,
Marjo Puhakka, Rauha Viiri, Saara Ketola, Saima Ranta, Tapani Ylianttila,
Tuovi Alaraudanjoki (15 kyläläistä / jäsentä)

1
Kokouksen avaus
Hannes Viiri avasi vuosikokouksen.
2
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Valittiin puheenjohtajaksi Hannes Viiri ja sihteeriksi Marjo Puhakka.
3
Kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saara Ketola ja Lauri Jokkala,
he toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa.
4
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5
Esityslista
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
6
Tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto,vuosikertomus
Käytiin läpi tilinpäätös 2013 sekä toiminnantarkastajan lausunto ja
vuosikertomus.
7
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille
vastuuvelvollisille
8
Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2014 sekä tulo- ja menoarvio.
9
Jäsenmaksut
Päätettiin , että jäsenmaksu on 5 € / henkilö ja perheelle 20€ /perhe.
10
Yhdistyksen puheenjohtaja, hallitus, Kolmen koplan edustajat
Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Rauno Rantaniemi.
Päätettiin, että erovuoroiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkavat
tehtävissään.
Oikaraisen kyläyhdistyksen hallitus 2014:
Varsinaiset jäsenet
varajäsenet
Koivula Juho
Ketola Saara
Ranta Jouni
Paavola Antti

Jokkala Lauri
Suorsa Sinikka
Ylianttila Tapani
Kittilä Auli
Puhakka Marjo
Aikio Janetta
Oinas-Soudunsaari Eine
Lähdesmäki Heli

Sandgren Antti
Nurmela Anja
Alaraudanjoki Lauri
Yliraudanjoki Enni
Sirkka Eero
Alaraudanjoki Tuovi
Niemelä Asko
Ylianttila Toini

Valittiin Kolmen koplaan kylän edustajiksi:
Rauno Rantaniemi, Auli Kittilä ja Hannes Viiri.
11
Toiminnantarkastajat
Valittiin toiminnantarkastajaksi Liisa Pulkkinen ja
varatoiminnantarkastajaksi Hannes Viiri.
12
Kokouksista ilmoittaminen
Päätettiin käyttää Lapin Kansaa ja Uutta Rovaniemeä.
13
Muut asiat
13.1 Liittyminen Lappilaiset kylät ry:hyn.
Keskusteltiin Lappilaiset kylät ry:stä. Selvitetään sen toimintaa ennen
liittymistä.
13.2 Maisema- ja ympäristöselvitys maakuntakaavaa varten (määräaika 17.2.).
Keskusteltiin, voiko kyläyhdistys ja asukkaat vaikuttaakaavoitukseen tonttien
osalta. Todettiin, että Jokkavaaran monttujen maisemointi ei ole vielä
ajankohtainen. Tulevat mahdolliset kaivokset nousi esille yhdessä
puheenvuorossa, toivottiin kyläyhdistyksen hallituksen reagoimista asiaan.
13.3 Kansalaisopiston kysely kurssitoiveista.
Kokouksessa kiersi lista, johon sai laittaa ylös kurssitoiveita.
13.4 Kemilän ostaminen ja maa-alueen vuokraaminen.
Keskusteltiin Kemilän ostamisesta ja sen ehdoista. Selvitetään onko
maksettava kiinteistöveroa. Vuosikokouksen mielipide oli, että Kemilä
ostetaan kyläyhdistykselle ja vuokrataan maa-alue. Keskusteltiin Kemilän
tulevaisuudesta ja sen käyttämisen kehittämisestä.
13.5 Kyläsuunnitelman painosmäärä ja jakaminen
Eero esitteli kyläsuunnitelman luonnoksen. Sovittiin, että jaetaan tuleva
kyläsuunnitelma kaikkiin talouksiin, mikäli kyläyhdistyksellä on rahaa siihen.
14
Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:16.09.
Hannes Viiri
Puheenjohtaja

Marjo Puhakka
Sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua
Lauri Jokkala
pöytäkirjan tarkistaja

Saara Ketola
pöytäkirjan tarkistaja

LIITE 1
OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2013
Kokoustoiminta
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Hannes Viiri ja varapuheenjohtajana Auli Kittilä.
Sihteerinä on toiminut Marjo Puhakka, rahastonhoitajana Anja Nurmela. Jäsenrekisterin,
internetsivujen ja kylälehden ylläpitäjänä on toiminut Eero Sirkka. Yhdistyksen kokouksia on
pidetty 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokoukset on pidetty kuukauden kolmantena keskiviikkona
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Kokoukset ovat olleet kaikille avoimia.
Jäsenet ja jäsenhankinta
Jäseniä oli vuoden lopussa 170 . Olemme tiedottaneet jäsenille tapahtumista sähköpostilistan
kautta ja kaikki jäsenet ovat saaneet kylälehden.
Kylälehden välissä on jaettu jäseneksi
liittymiskaavake ja tapahtumissa on ollut mahdollista täyttää liittymiskaavake.
Tiedotustoiminta
Sano Se Oikaraisen kylälehti on keskeisin tiedottamisen väline, joka postilaatikkojakeluna kattaa
kaikki kyläläiset. Kylän kaikilla yhdistyksillä on mahdollisuus käyttää kylälehteä tiedottamiseen.
Muiden lehtien maksullisilla mainoksilla on ollut myönteinen vaikutus tapahtumien, kuten
Marjetantorin, kävijämäärään.
Sähköpostilista (sähköpostin omistavat jäsenet) on nopein tapamme lähestyä kyläläisiä
ajankohtaisissa asioissa.
Rovaniemen kaupungin nettisivujen kautta voi mennä Oikaraisen omille nettisivuille, joiden kautta
tiedotetaan tapahtumista, ja jossa voi käydä mm. lukemassa kokouspöytäkirjat sekä uusimman
kylälehden .
Edunvalvonta
Kuulumme kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan, jonka myötä olemme pyrkineet
tekemään uuden kyläsuunnitelman kylälle, kaikkia kyläläisiä , yhdistyksiä ja yrittäjiä kuunnellen.
Järjestimme yleisen kylätapahtuman aiheeseen liittyen. Tiedotimme kylälehdissä kyläsuunnitelman
etenemisestä ja kyläkyläkyselyn tuloksista. Jaoimme 2012 loppuvuodesta kylälehden välissä
kyläkyselyn, jonka pohjalta kyläsuunnitelmaa lähdettiin viemään eteenpäin. Pidämme tammikuussa
2014 kyläsuunnitelmaan liittyen toisen yleisen kokouksen.
Kolmen kopla
Kylän edustajina Kolmen koplassa ovat toimineet Hannes Viiri ja Auli Kittilä, varalla Lauri Jokkala
ja Tapani Ylianttila.
Yhteistyö
Yhteistyötä eri yhdistyksien kanssa on ollut eri tapahtumissa, kuten Marjetantorissa, latukahvion
pidossa, laskiaistapahtumassa. Koululla, päiväkodilla sekä kaikilla kylän yhdistyksillä on ollut
mahdollisuus käyttää kylälehteä tiedottamiseen ja toiminnasta kertomiseen. Janetta Aikio
kyläyhdistyksen hallituksesta on toiminut myös koulun vanhempaintoimikunnassa .

Laskiaistapahtuma
Tapahtuma järjestettiin toisen kerran ja osallistujia oli ilahduttavan paljon. Tällä kerralla
ravintolasta sai laskiaispullien lisäksi hernekeittoa. Osuuspankki sponsoroi tapahtumaa jakamalla
kaikille lapsille liukurit ja antamalla arpajaisvoittoja. Rovaniemen Prisma antoi myös
arpajaisvoittoja.
Kemilä
Kemilän saunankorjaushanke saatiin päätökseen. Saunaan uusittiin lattia, kattohuopa sekä
vaihdettiin seinän alahirsiä, korjattiin piippu. Saunan korjaushankeeseen haetaan rahoitusta EU:lta.
Kemilän päärakennuksessa sattui vesivahinko toukokuussa ja keittiön ja kamarin lattia kastuivat
sekä vesiputki meni rikki. Kaupunki ei ollut halukas korjaamaan vahinkoa vaan tarjosi
kyläyhdistykselle Kemilän ostomahdollisuutta. Päätettiin aloittaa kaupungin kanssa neuvottelut
Kemilän ostamisesta. Kaupungin liikelaitos on joulukuun kokouksessa päättänyt myydä Kemilän
kyläyhdistykselle 100 eurolla, viralliset paperit on vielä tekemättä.
Marjetantori
Marjetantori on kasvattanut viime vuosina suosiotaan . Kuivalihakeitto myytiin loppuun ennen torin
loppumista vaikka keittoa keitettiin vajaat 100 litraa. Tapahtumassa oli monipuolista ohjelmaa ja
nähtävää kaikenikäisille. Kylien välinen lentopalloturnaus järjestettiin Marjetantorilla muutaman
vuoden tauon jälkeen.
Teidenvarsien siivoustalkoot
Pidimme teidenvarsien siivoustalkoot lauantaina 18.5. Kyläyhdistys tarjosi osallistujille pullakahvit
koulun pihalla, jonne myös kerätyt roskat toimitettiin. Saimme Pidä Lappi Siistinä ry:ltä
lahjoituksena roskapusseja ja säkkejä.
Toiminnan rahoittaminen
Saatiin kaupungilta toimintatukea 220 € ja kulttuuriavustusta Marjetantorin järjestämiseen saatiin
380 €. Haettiin kaupungilta kehittämistukirahaa kyläsuunnitelman ja kylälehden
painatuskustannuksiin ja saatiin sitä 1300 €. Kemilän saunankorjaushanke on ollut EU- hanke,
johon haetaan rahoitusta Peräpohjolan kehitys ry:ltä. Kyläyhdistys keräsi jäsenmaksuja toiminnan
rahoittamiseksi.
Esitykset kaupungille
Esitimme kaupungille, että koulun piha-alueelle rakennettaisiin 6x6 m varasto, jossa voisimme
säilöä Marjetantorin lavarakenteet ja tapahtumaan liittyvät välineet. Varasto helpottaisi
huomattavasti torin pystyttämistä, kun tavaroita on paljon ja ne ovat hankalia liikutella. Tällä
hetkellä tavarat säilytetään Kemilän venevajassa.
Esitimme kaupungin tekniselle toimelle pyynnön suunnitella ja toteuttaa Raudanjoen suistoon
levähdys- ja virkistyspaikka, jossa puistomaiseen maisemaan rakennettaisiin saaria yhdistäviä
siltoja ja polkuja sekä pysäköintipaikka autoille. Lapin ympäristökeskus on puoltanut hanketta.
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OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS TOIMINTASUUNNITELMA 2014
Jäsenet ja jäsenhankinta
Tavoitteena on pitää nykyiset jäsenet mukana toiminnassa, talkoolaisina eri tapahtumissa ja jäseninä
yleensä, kaikkien taidot ja jaksaminen huomioon ottaen. Uusia jäseniä toivotaan edelleenkin
toimintaan mukaan ja jäseniksi.
Tiedotus
Jatketaan SanoSe Oikaraisen kylälehden tekemistä ja jakamista. Ilmoitetaan kylälehdessä
tapahtumista ja toiminnasta. Käytetään Uutta Rovaniemeä ja Lapin Kansaa myös tiedottamiseen ja
tapahtumien mainostamiseen. Käytetään jäsenistä koostuvaa sähköpostilistaa nopeaan
tiedottamiseen. Pidetään kyläyhdistyksen nettisivut ajan tasalla ja ilmoitetaan siellä kylän
tapahtumista sekä laitetaan kokouspöytäkirjat sinne kaikkien luettavaksi. Tehdään kyläyhdistykselle
omat facebooksivut.
Edunvalvonta
Tehdään kylän kehittämissuunnitelma valmiiksi ja jaetaan se kaikille halukkaille kyläläisille, sekä
kaupungin päättäjille. Osallistutaan kaupungin järjestämiin asukkaiden kuulemistilaisuuksiin.
Yhteistyö
Järjestetään tapahtumia yhteistyössä kylän yhdistysten kanssa. Pyritään turvaamaan koulun,
päiväkodin ja kirjaston palvelujen jatkuminen. Tehdään yhteistyötä koulun ja päiväkodin kanssa.
Kemilä
Ostetaan Kemilä. mikäli päästään kaupan ehdoista sopimukseen. Kunnostetaan Kemilän
päärakennus. Kehitetään Kemilään yhteisöllistä toimintaa.
Marjetantori
Järjestetään Marjetantori perinteiseen tapaan. Varaudutaan järjestelyissä kasvavaan
osallistujamäärään. Pyritään tapahtumassa ottamaan huomioon kaikenikäiset kävijät.
Laskiaistapahtuma
Järjestetään laskiaistapahtuma laskiaissunnuntaina 02.03. 2014 Oikaraisen Hakan kanssa
yhteistyönä.
Teidenvarsien siivoustalkoot
Järjestetään keväällä lumien sulamisen jälkeen teidenvarsien siivoustalkoot. Kyläyhdistys hankkii
roskapussit ja säkit sekä tarjoaa talkoolaisille kahvit.
Kolmen kopla
Valitaan Kolmen koplaan kylän edustajat ja osallistutaan sen toimintaan.

Toiminnan rahoittaminen
Haetaan kaupungilta toimintatukirahaa juoksevien kulujen peittämiseksi.
Marjetantorin järjestämiseen haetaan kulttuuriavustusta. Kemilän päärakennuksen
korjaamiskuluihin haetaan kehittämistukirahaa kaupungilta. Rahoitetaan toimintaa erilaisilla
tapahtumilla, arvonnalla sekä jäsenmaksuilla. Tehdään EU-rahatukihakemus Kemilän
saunaremontista.
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Oikaraisen kyläyhdistys ry
TALOUSARVIO VUODELLE 2014
Menot
Kemilän sähkö, vesi, puut
Kemilän päärakennuksen korjaaminen
Kemilän ostaminen
Juoksevat menot,kirjanpito,
lehti-ilmoitukset, posti, pankki ym.
Teosto/Gramex
Vakuutukset (talkoot/ tapahtumat, omaisuus)
Esiintymismaksut
Ruokapuolen kulut , Marjetantori
Kahvion kulut, Marjetantori
Kahvitukset, kokoukset, tapahtumat, talkoot
Marjetantorin rakenteet
Martoille 1/2 Marjetantorin kahvilan tuloista
Kylälehti SaNoSe ja kyläsuunnitelman painatus
Jäsenmaksu Kolmen kopla
Laskiaistapahtuma
Arpajaiskulut

1000 €
4100 €
100 €
1500 €
190 €
500 €
500 €
900 €
300 €
500 €
500 €
350 €
2000 €
50 €
300 €
130 €
____________________________
12920 €

Tulot
Kaupungin toimintatuki
Kulttuuriavustus
Kehittämistuki , Kemilän päärakennuksen korjaus
EU peräpohjolan kehitys ry, Kemilän saunahanke
Kemilän vuokratulot
Jäsenmaksut
Ruokapuolen myynti, Marjetantori
Kahvion myynti
Arpajaistulot
Mainokset SaNoSe- lehdessä
Laskiaistapahtuma

220 €
500 €
1000€
4000 €
1000 €
700 €
2000 €
1000 €
1000 €
1000 €
500 €
____________________________
12920 €

