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1 Avaus

Puheenjohtaja Hilpi Ahola avasi kokouksen, 1.-5. ja puheenjohtaja
Juho Koivula jatkoi kohdasta 6. eteenpäin.

2 Päätösvaltaisuus

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3 Esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

4 Edellisen kokouksen 21.2.2019 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5 Kylälehti
Kylälehteä on tehty 10 vuotta. Seuraavasta lehdestä on tarkoitus tehdä juhlanumero.
Yhdelle aukeamalle pyydetään Antti Haaselta juttu hänen nykyisestä
dokumenttiprojektista, joka kertoo Sierilän voimalaitoksesta. Laitetaan lehteen katsaus
kylästä 10 vuoden ajalta ja katsaus tulevaan. Pyydetään juttuja aiemmilta
kyläyhdistyksen puheenjohtajilta. Laadittiin heille yhteisesti viisi kysymystä:
1. Miten olet kokenut puheenjohtajan roolin?
2.Oletko kokenut saavasi tukea puheenjohtajan tehtävässä?
3.Miten nostetaan Oikaraisen kylän näkyvyyttä?

4.Mitä haluaisit erityisesti nostaa esille omalta kaudelta?
5. Miten näet Oikaraisen kylän tulevaisuuden?
Ehdotettu lehteen juttua entisistä ja nykyisistä koululaisista. Ehdotettu lehteen juttua
kyläsuunnitelmasta. Mikäli on ideoita lehteen, voi laittaa Eerolle juttuja. Otetaan aihe
esille seuraavassa kokouksessa.
6 Kehittämis- ja toimintatukiraha vuodelle 2019
Saatiin kaupungilta Kemilän venekatoksen katon kunnostamiseen kehittämistukirahaa
yhteensä 7314,59€. Saatiin vuonna 2017 myös kehittämistukea, josta oli käyttämättä
vielä 2685,41€, anottiin ja saatiin tukirahalle siirto tälle vuodelle. Toimintatukea saatiin
250€. Enni, Tapani ja Antti pyytävät tarjouksia kattoremonttiin kattofirmoilta. Pyritään
saamaan tarjoukset parin mahdollisimman pian, ennen seuraavaa kokousta. Käsitellään
tarjoukset silloin. Kysytään kaksi tarjousta, toiseen tarjoukseen sisältyy talkootyönä
katon purku ja toiseen tarjoukseen kysytään sekä katon purku että uuden
rakentaminen rakennustarvikkeineen.
7 Venetsialaiset
Pidetään Venetsialaiset 31.8. ja järjestetään tapahtuman
suunnitteluun oma kokous 5.6.Kemilässä klo:18, joka on yleinen
kaikille halukkaille.
8 Muut asiat
Antti esittelee tieosuuskunnan perustamisen. Pyritään järjestämään tieosuuskunnan
perustamisesta ja uudesta yksityistielaista tiedotustilaisuus elokuussa 2019.
Luonnonsuojeluliitto kyseli, että haluammeko myydä edellisvuoden tapaan venearpoja.
He hankkisivat palkintoveneen ja kyläyhdistys hoitaisi arpojen myynnin. Mietitään asiaa
ja päätetään Venetsialaisten omassa kokouksessa.
Kemilän vuokrahinta muutamalle tunnille, päätettiin 50€.
Osallistutaanko Avoimet kylät päivään 8.6., ilmoittautuminen viimeistään 30.4. ja
Kylätoimintapäiviin 18.-19.5.(140€/1hh/hlö,105€ 2hh/hlö). Ei osallistuta Avoimet kylät

päivään, mietitään vielä osallistumista kylätoimintapäiville.
Rovaniemen kaupungin kylien tiedostuslehti kiersi kokouksessa.
Kemilään pihatyövälineiden, mattopiiskan sekä tuuletustelineen hankinta. Saadaan
Antilta mattoteline. Hankitaan Kemilään harava, sekä mattopiiska.
Seuraava kyläyhdistyksen hallituksen kokous keskiviikkona 22.5. klo:18 Kemilässä.
10 Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo:20.09
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