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1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juho Koivula avasi kokouksen.
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri , kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Rauno Rantaniemi, sihteeriksi Eero Sirkka, ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Aleksi Junttila ja Jouni Ranta.
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut lehdessä Uusi Rovaniemi 27.01.2018, sekä ilmoitus Facebookissa
ja kutsu lähetetty sähköpostilla, kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja
päätösvaltainen. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
Lisättiin kohta 7. Koulu, asia on ollut kokouskutsussa.
5. Tilinpäätös , toimintakertomus 2017 ja toiminnantarkastajan lausunto
Käytiin läpi tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta
2017.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.

7. Koulu
Kuultiin mahdollisuudesta lunastaa koulurakennukset kyläyhdistykselle. Myös muut
tahot ovat olleet kiinnostuneita ko. rakennuksista. Aiheeseen liittyy myös rivitalojen
lämmitys ja rivitalojen vuokrahinta asukkaille. Kaupungilla on tarkoitus luopua
koulurakennuksista. Muissa kylissä 100 euroa on ollut koulukiinteistöjen hintana, kun
ostajana on ollut kyläyhdistys. Valtuutetaanko kyläyhdistyksen hallitus valmistelemaan
ostamista ja aiheeseen liittyviä ehtoja.
Keskusteltiin aiheesta, esim. lämmityskuluista ja tontista. Tontti voidaan lunastaa, jos
ensin tehdään kaavamuutos.
Päätettiin valtuuttaa kyläyhdistyksen hallitus valmistelemaan koulukiinteistöjen
hankintaa. Lopullisen päätöksen tekee kyläyhdistyksen ylimääräinen kokous, kun
kaupan lopulliset ehdot ja tiedot ovat selvillä.

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ,sekä tulo-ja menoarvio
Käytiin läpin vuoden 2018 toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio. Keskusteltiin
budjetista sekä toimintasuunnitelmasta.

9.Toimintasuunnitelman 2018 sekä tulo-ja menoarvion vahvistaminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä tulo- ja menoarvio.

10. Jäsenmaksut

Päätettiin korottaa perittäviä jäsenmaksuja
- perhemaksu pidetään edelleen 20 eurossa
- yksittäisen jäsenen jäsenmaksu korotettiin 10 euroon.

11. Valitaan kyläyhdistyksen puheenjohtaja, hallitus
Valittiin kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi Juho Koivula.
Hallituksessa jatkaa:

Varajäsenet:

Puhakka Marjo

Alaraudanjoki Tuovi

Paukkunen Reetta

Junttila Aleksi

Lähdesmäki Heli

Ranta Saima

Ahola Hilpi

Rantaniemi Rauno

Valittiin

:

varajäsenet:

Ranta Jouni

Ketola Saara

Sandgren Antti

Jokkala Lauri

Katajamaa Pirjo

Nurmela Anja

Nahkuri Ari

Yliraudanjoki Enni

12. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.
Valittiin toiminnantarkastajaksi Eero Sirkka ja varatoiminnantarkastajaksi Tuula
Alaraudanjoki.
13. Päätetään paikallis- ja sanomalehdestä, jossa yhdistyksen kokouskutsu esitetään
Päätettiin Uusi Rovaniemi kokouskutsulehdeksi.
14. Muut asiat
Esitettiin koulun seudun ilmoitustaulua siirrettäväksi jätepisteen läheisyyteen. On jo
työn alla oleva asia.

Keskusteltiin valokuidun rakentamisesta kylälle. Jätettiin asia kyläyhdistyksen
hallituksen valmisteltavaksi.
15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 18.06
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