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1. Kokouksen avaus
Liisa Hokkanen avasi kokouksen.
2. Järjestäytyminen
Valittiin kokouksen
- puheenjohtajaksi Lauri Alaraudanjoki,
- sihteeriksi Eero Sirkka,
- pöytäkirjantarkastajiksi Anja Nurmela ja Hilpi Ahola
- ääntenlaskijoiksi: Anja Nurmela ja Hilpi Ahola
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Toimintakertomus 2009
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
6. Tilinpäätös 2009 ja tilintarkastajien lausunto
Anja Nurmela esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2010
Valittiin Liisa Hokkanen yhdistyksen puheenjohtajaksi.
9. Hallituksen jäsenten valinta
Toisen vuoden jatkavat:
Marjo Puhakka
Jari Ranta
Eero Sirkka
Hannes Viiri
Erovuoroisten tilalle valittiin (2v):
Hilpi Ahola
Anja Nurmela
Samu Luiro
Jouni Ranta

Varajäsenet:
Ari Puhakka
Kaisa Karvo
Virpi Yliraudanjoki
Atte Suomi

Rauno Rantaniemi
Saara Ketola
Enni Yliraudanjoki
Kaija Ranta

10. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2010
Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. (Erilliset
liitteet)
11. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
Valittiin tilintarkastajiksi: Elma Rautio ja Liisa Pulkkinen, varalle Lauri Jokkala ja
Lauri Alaraudanjoki
12. Yhdistyksen jäsenmaksu
Varsinaisen jäsenten jäsenmaksun:
- 5 euroa / jäsen,
- maksimi perheeltä kuitenkin 20 euroa
Yritysjäsenen jäsenmaksu 100 euroa (kannatusluonteinen)
13. Kemilän tilanne
Liisa Hokkanen alusti Kemilän tilanteesta. Hallitus esittää, että kylällä Kemilän
”kohtaloa” pohdittaisiin vielä vuoden verran. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:
- nykyinen malli: Kemilä tuottaa vuodessa muutaman sadan euron verran tappiota
- Kemilästä luopuminen
- jokin ”yrittäjäratkaisu” tai sellaisen jatkokehittäminen myöhemmin.
Päätettiin ottaa vuoden jatkoaika Kemilän suhteen hallituksen esityksen mukaisesti.
14. Tiedotusasioita
- Pilkkitapahtuma 27.3. Jyrhämäjärvellä Oikaraisen Erä- ja Kalamiesten ja
kyläyhdistyksen yhteistyönä.
- Varsovanliiton ajot 20.3. Jyrhämäjärvellä
- 15. tai 22.5. tehdään seuraava saNO Se lehti
- yhdistyksen sadanneksi jäseneksi liittyi kokouksen kuluessa Samu Luiro
- alkutietoa tulevista kerhotoiminnoista Oikaraisella, joista tiedotetaan vielä
tarkemmin, kurssiesitykset kansalaisopistolle maaliskuun 2010 loppuun mennessä
15. Muut asiat
- leikekirjan pitäjäksi lupautui Enni Yliraudanjoki toistaiseksi
- keskusteltiin kylän kelkkaurista, todettiin asian liittyvän sillaan yleisesti ja sen
aikatauluun; kyse ei ole leveästä kelkkareitistä vaan kapeammasta ”siirtymäurasta”
- keskusteltiin siltaan liittyen veneenlaskupaikasta ja uimarannasta, Atte voi olla
aiheessa yksi avainhenkilöistä
- kokouksen jälkeen kokousväellä oli mahdollisuus palauttaa mieliin kuukausi sitten
jo pidetty ”talvijuhla 2010” (valokuva -slide-show tietokoneen näytöllä)
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Lauri Alaraudanjoki
puheenjohtaja

Eero Sirkka
sihteeri

Anja Nurmela
pöytäkirjantarkistaja

Hilpi Ahola
pöytäkirjan tarkistaja

LIITE 1
Oikaraisen kyläyhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS 2009
Kokoustoiminta
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.2.2009.
Kyläyhdistyksen hallitus on kokoontunut joka kuukauden kolmantena maanantaina heinäkuuta
lukuunottamatta. Lisäksi on pidetty teemakokouksia säännöllisten kokousten välissä asioiden niin
vaatiessa. Yhteensä hallitus on kokoontunut 15 kertaa. Hallituksen kokoukset olivat avoimia
kaikille yhdistyksen jäsenille.
Puheenjohtajana toimi Liisa Hokkanen, varapuheenjohtajana Jari Ranta, sihteerinä Marjo Puhakka,
taloudenhoitajana Anja Nurmela ja nettivastaavana sekä jäsenrekisterin ylläpitäjän Eero Sirkka.
Muut hallituksen jäsenet olivat Matti Hyvönen, Hannes Viiri, Hilpi Ahola, Sisko Pallari ja Jouni
Ranta. Hallituksen varajäsenet olivat Ari Puhakka, Kaisa Karvo, Sauli Hyvönen, Tuula Sirkka,
Lauri Jokkala, Rauno Rantaniemi, Saara Ketola, Enni Yliraudanjoki ja Kaija Ranta.
Tiedotustoiminta
Kyläyhdistyksen nettisivut kaupungin sivustolla otettiin käyttöön alkuvuodesta 2009.
Kyläyhdistyksen jäsenistä ylläpidetään rekisteriä. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneista jäsenistä
ylläpidetään sähköpostilistaa, jota kautta tiedotetaan kylän asioista.
Aloitettiin kylän lehden saNO Se julkaiseminen Tietotaitotalkoot organisaation tukemana kolmen
koplan yhteistyönä. Ensimmäinen lehti julkaistiin kesäkuussa netissä. Lehti sai kiinnostusta
osakseen. Toinen lehti tehtiin marraskuussa kylän omana lehtenä, koska kolmen koplan muut
jäsenet eivät kiinnostuneet tai ehtineet mukaan. Lehti jaettiin kaikkiin kylän talouksiin ja se
osarahoitettiin kylässä toimivien yritysten mainoksilla.
Vaikuttaminen
Otettiin laajasti kantaa Rovaniemen kaupunkistrategiaan ja esitettiin mielipide Arevan
Asentolamminojan valtaushakemukseen.
Vaikutettiin kaupunkiin kylässä sijaitsevien 7 kaupungin tonttin saamiseksi myyntiin, joka vuosien
yrittämisen jälkeen onnistui. Esiteltiin tontteja ja kylää asuntomessuilla. Olimme ainut tontteja
esittelevä taho.
Tielaitoksen pyynnöstä otettiin kantaa kyläkylttien sijoittamiseen ja samalla ehdotettiin info-tauluja
kylälle saavuttaessa ja Suutarinkorva tienviitan nimeämistä uudelleen.
Esitettiin Residuumille ekopisteen saamista kylään ja se saatiin. Avustettiin Residuumia pyynnöstä
Permantokosken sekajätteen yhteiskeräilypisteen sijoittamisen kartoittamisessa.
Tuotiin eri tilanteissa esiin kylän nettiyhteyksien paikoittaista heikkoutta.
Otettiin eri tilanteissa esiin kevyen liikenteen väylän rakentamisen laajentamisen puolesta. Etsitty
vaikuttamistoimintaan kumppaneita.
Käytiin Saarensoutu -tapahtumassa Ounaspaviljongilla kertomassa Oikaraisen kylästä ja
kyläyhdistyksestä.
Destia järjesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden sillan rakentamisesta. Keskustelu oli vilkas.
Kyläyhdistys toivotti sillan tervetulleeksi. Samalla korostettiin kevyen liikenteen väylän
välttämättömyyttä liikennejärjestelyjen muuttuessa.
Kolmen Kopla
Pidettiin kolmen koplan perustamiskokous 1.4.2009 Oikaraisen koululla. Kolmen koplan
rekisteröitiin monivaiheisen prosessin jälkeen loppuvuodesta. Kolmen koplassa toimivat
edustajinamme Hilpi Ahola ja Jari Ranta sekä varajäseninä Eero Sirkka ja Rauno Rantaniemi. Eero
Sirkka toimi Kolmen koplan sihteerinä.

Yhteistyö kylän yhdistysten ja yrittäjien kanssa
Tehty yhteistyötä kylässä toimivien yhdistysten kanssa mm. Marjetan torilla ja tarjoamalla
nettinäkyvyyttä. Lehteen aloitettu juttusarja, jossa kylän yhdistyksen voivat esittäytyä kyläläisille.
Perinteisesti tiivistä yhteistyötä Marttojen kanssa on jatkettu, Oikaraisen Hakan Jokkapirttiin käytiin
tutustumassa sopien yhteistyön tiivistämissä ja on suunniteltu vastaavaa tutustumista Oikaraisen
erä- ja kalamiesten Eräharjuun. Kylässä toimiville yrityksille tarjottu ilmaista nettinäkyvyyttä ja
maksullista mainostilaa kylälehdessä.
Kyläjuhlat
Järjestettiin perinteinen Marjetan tori 18.7. Talkooväkeä tuli yllättävän paljon, tilaisuus onnistui
hyvin ja oli tuottoisa. Ohjelmassa oli mm. puhe, näytelmä, lasten urheilukilpailut, vastarannan
soutu, taidenäyttely. Oli myös myyntipöydät, kirpputori, kahvila ja kuivalihakeitto. Nuorilla oli
karkinmyynti. Juhlan jälkeen talkoolaiset ja muut kyläläiset kutsuttiin muurinpohjalettujen ja
saunomisen merkeissä viettämään iltaa Kemilään.
Kaavailtiin joulumyyjäisiä, jotka kuitenkin peruttiin sikainfluenssan turhan levittämisen ja
aktivistien sairastumisten johdosta.
Suunniteltiin yhteistä ohjelmallista juhlaa Oikaraisen Hakan kanssa, johon saataisiin mukaan
kaikenikäiset kyläläiset. Juhla siirrettiin joulukiireiden alta helmikuulle 2010.
Kemilä
Vuokrattu Kemilää pienimuotoisesti. Talkoiltu alueen siivoamisessa ja kunnossapidossa. Hankittu
polttopuita ja välttämättömiä tarvikkeita.
Valmisteltiin kaupungin kanssa kiinnityskelpoista käyttösopimusta Kemilän jatkokäytöstä.
Sopimuspohjan mukaan yhdistykselle siirtyisi lisää taloudellisia velvoitteita, joten sopimuksen
uudistamista ei ole viety loppuun. Kaupungilta saatiin rahaa ilmalämpöpumpun hankintaan, mutta
edellisen johdosta hankintaa ei ole vielä toteutettu. Tehtiin selvitys Kemilän rakennusten vaatimasta
peruskorjauksesta. Vielä tekemättä selvitys vaadittavista jätevesijärjestelyistä.
Kylätalkkari
Selvitelty useiden tahojen kanssa mahdollisuuksia järjestää kylätalkkaritoimintaa. Vaatisi asiaan
vihkiytynee aktivistin, alkupääomaa ja sopivan työttömän kyläläisen löytymisen sekä riittävästi
asiakkaita. Asia on otettu esiin myös kaupungin kanssa laajennettuna sosiaalitalkkaritoiminnaksi ja
kylä- ja asukasyhdistykset totesivat pulman yhteiseksi.
Turvallisuus
Lapin pelastuslaitoksen aloitteesta kylälle luotiin omatoimisen varautumisen organisaatio, jossa ison
yksikön johtaja on Jari Ranta ja varajohtaja Antti Paavola. Kylä muodostuu kahdesta yksiköstä.
Kuusamontien puoleinen/itäpuolen ryhmäjohtaja on Juhani Maaninen ja jäsenet Anna Katajamaa,
Heikki Mutikainen, Jussi-Pekka Ylinampa, Ari Puhakka, Sami Heikkinen, Jyrki Vähärautio, Jouni
Ranta ja Ari Ropponen. Ylikörköntien ja koskenkyläntien puoleinen/ länsipuolen ryhmäjohtaja on
Juha Peltonen ja jäsenet Tapani Ylianttila ja Auli Kittilä. Omatoimisen varautumisen organisaatio on
tiiviissä yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa.
Hallituksessa keskusteltiin useaan otteeseen sikainfluenssan mahdollisesti vaativista toimista ja
varauduttiin niihin, mutta epidemia ei lopultakaan aiheuttanut erityistoimia.
Kylän alueen vedenjakelussa tapahtui häiriö vedestä löydettyjen epäpuhtauksien vuoksi.
Kyläyhdistys tiedotti kyläläisiä aiheesta ja oli tiiviissä yhteydessä vesilaitokseen.
Yhdistys on osallistunut yhtenä Lapin pilottikylänä ’Kylä auttaa ja välittää kriisissä’
naapuriapuhankkeeseen ja sen koulutuksiin. Yhteyshenkilönä on Hilpi Ahola ja varalla Liisa
Hokkanen.
Jäsenhankinta
Kaikissa tilaisuuksissa on tuotu esiin kyläyhdistykseen liittyminen. Marjetan torilla

kyläyhdistyksellä oli oma pöytä. Tilanne on kyläläisille uusi; mutta jäseniä on tullut koko ajan lisää.
Jäsenmaksuista on muistutettu sähköpostitse, henkilökohtaisesti ja kirjeitse.
Varainhankinta
Järjestettiin kahden lentopalloturnauksen kahvitus talkoillen. Järjestettiin arpajaisia.
Haettin ja saatiin kaupungilta toiminta-avustusta kyläyhdistyksen toimintaan, kulttuuritoimen
avustusta Marjetan torin järjestämiseen ja yhdistymisavustusta Kemilän ilmalämpöpumppuun sekä
yhdistyksen tietoteknisen valmiuden parantamiseen.

LIITE 2
Oikaraisen kyläyhdistys ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

Vuoden 2010 toiminta tulee muodostumaan aiempina vuosina luotujen hyvien toimintamuotojen
jatkamisesta sekä nopeasta tarttumisesta eteentuleviin mahdollisuuksiin ja tilanteisiin. Vuoteen tuo
oman erityisyyteensä ennakoitavissa oleva lossin ja jäätien korvautuminen sillalla.
Tiedotus
Ylläpidämme jäsenien osoitteista rekisteriä. Niistä jäsenistä, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa, ylläpidetään sähköpostilista, jonka kautta voimme välittää nopeasti tietoa.
Kehitämme kylän nettisivuja. Nettisivuja markkinoidaan kylällä niin, että kylää koskeva tieto
kertyisi sinne ja olisi kyläläisten hyvin saatavissa. Julkaisemme kaksi kertaa vuodessa saNO Se –
lehteä rahoittaen sitä ensisijaisesti kylän omien yrittäjien sekä Kemijoki Oy:n ilmoitustuloilla.
Viritetään yhteistyötä Iskelmäradion kanssa siinä laajuudessa kuin radiotoiminnasta kiinnostuneita
kyläläisiä löytyy.
Kylässä toimien yhdistysten ja yritysten yhteistyö
Tiivistetään kylässä toimivien yhdistysten yhteistyötä omalta osaltamme. Tämä tarkoittaa
talvijuhlien, pilkkitapahtuman, Marjetan torin ja lossitapahtumien tiimoilla yhteistyötä sekä yhteistä
tiedottamista. Tuetaan kylän yritysten markkinointia tarjoamalla niille näkyvyyttä nettisivuilla.
Kolmen kopla
Kolmen kopla on vasta rekisteröitynyt. Vuoden aikana pyrimme omalta osaltamme löytämään
kolmen koplalle sille soveltuvan toimintalinjan kyläyhdistysten yhteistyöelimenä. Yhteistyötä
tehdään erityisesti kevyen liikenteen väylän yhteydessä. Mikäli kolmen kopla osallistuu Lapin
kylätoimintapäivien organisointiin lokakuussa, vastaamme omalta osaltamme ohjelman
rakentamisesta ja toteuttamisesta.
Omatoiminen varautuminen
Alkuvuodesta kylälle saadaan omatoimisen varautumisen organisaatio luotua, joka toimii
pelastusorganisaation alaisuudessa. Omatoimisen varautumisen ryhmä tekee yhteistyötä
kyläyhdistyksen kanssa mahdollisesti järjestämällä ensiapukurssin.
Kylätapahtumat
Järjestetään helmikuussa talvijuhla yhdessä Oikaraisen Hakan kanssa. Talvijuhla on suunnattu kylän
omalle väelle. Talvijuhlalla ei ole pitkiä perinteitä, joten sen jatkoa arvioidaan ensimmäisen juhlan
perusteella. Sen sijaan kesäisellä Marjetan torilla on pitkät perinteet ja se toteutetaan perinteiseen
aikaan. Huhtikuun alussa järjestetään pilkkitapahtuma yhdessä Oikaraisen erä- ja kalamiesten
kanssa.
Lossin ja jäätien jäähyväiset
Kesän kuluessa juhlistetaan lossin lähtöä joko lossitanssien tai/ja muiden juhlallisuuksien avulla.
Lossin viimeiseen rannalle vetoon liitetään tiedotustilaisuus, joka voi olla myös ohjelmallinen.
Lossiin liittyviä kyläläisten elämäntapahtumia tai sattumuksia kerätään kirjoituspiirin muodossa
kirjaksi, joka tuotetaan painokuntoon vuoden kuluessa ja julkaistaan soveltuvin osin netissä.
Hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä Destian kanssa. Jäähyväisvuoden tapahtumien toteutumisen
laajuus on riippuvainen siitä, saadaanko kaupungilta yhdistymisavustusta hankkeeseen.
Kevyen liikenteen väylä

Vaikutetaan yhdessä Kolmen koplan sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa
kevyen liikenteen väylän saamiseksi sillan yhteydessä sellaiseksi, että se ylettyy sillalta molemmin
puolin jokea kaupunkiin saakka.
Vaikuttaminen kylän asemaan kaupungissa
Tehdään virallisesti kaupungille aloite Yläkemijoen alueesta irtaantumiselle. Tavoitteena on, että
Oikaraisen kylää ei ohiteta kylien palvelutarjontaa ja elinvoimaisuutta lisättäessä, kuten nyt on
usein käynyt yläkemijoen resurssoinnin painottuessa ylemmäksi Kemijoen varrelle.
Vaikutetaan kaupunkiin niin, että kylällä säilyvät nykyiset palvelut: kolmeopettajainen ja
kuusiluokkainen koulu, esikoulu, päiväkoti, nuorisotila Oikku ja kirjasto. Vaikutetaan niin, että
kaupunki tunnistaa koulurakennuksen runsaan iltakäytön. Haetaan koulukiinteistössä tyhjillään
olevaa asuntoa kyläyhdistyksen käyttöön. Tuetaan seurakuntaa ja 4H-kerhoa jatkamaan edelleen
nuorisolle suunnattua toimintaansa ja yritetään löytää lisää yhteistyökumppaneita luomaan
mielekästä harraste- ja vapaa-ajantoimintaa kaikenikäisille kyläläisille. Hakeudutaan 14-17
-vuotiaille nuorille suunnattuun Myrsky yhteisö-, ympäristö- ja kuvataidekasvatushankkeeseen.
Ylläpidetään ja tiivistetään yhteistyötä koulun ja päiväkodin kanssa.
Vaikutetaan kaupungin tonttien saatavuuteen kylässä ja motivoidaan yksityisiä markkinoimaan ja
myymään tonttejaan.
Kemilä
Ylläpidetään Kemilää yhdistyksen voimavarojen mukaan. Jatketaan selvitystä siitä, onko Kemilän
ylläpitoon löydettävissä vähemmän tappiollista ratkaisua.
Lentopallokenttä
Haetaan kaupungilta yhdistymisavustusta, jotta ruohottunut rantalentopallokenttä saataisiin jälleen
pelikuntoon.
Toiminnan rahoittaminen
Haetaan kaupungilta kulttuuritoimen avustusta Marjetan toriin. Marjetan torilla myydään
kuivalihakeittoa sekä ylläpidetään yhdessä Marttojen kanssa kahviota, joiden pyritään olevan
tuottavia. Pyritään siihen, että Marjetan torista jäisi yhdistykselle tuloa.
Haetaan yhdistymisavustusta lentopallokentän rakentamiseen sekä lossin ja jäätien jäähyväisvuoden
tapahtumiin.
Haetaan lehteen ilmoitustuloja Kemijoki Oy:ltä sekä muilta yrittäjiltä, joista kylän yrittäjät ovat
ensisijaisia. Yritysten ilmoitustuloilla katetaan lehdestä syntyvät kulut.
Järjestetään arpajaisia juhlien ja tapahtumien yhteydessä, joihin voitot hankitaan lahjoituksina. Jos
tarjoutuu mahdollisuus kahvituksen tms. kautta saada tuloa yhdistykselle, talkoillaan.
Pidetään yllä jäsenhankintaa, jotta mahdollisimman moni kyläläinen liittyisi yhdistyksen jäseneksi
ja maksaisi jäsenmaksun.

