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Oikaraisen koulun nuorisotilat

LÄSNÄ

Rauno Rantaniemi
Heli Lähdesmäki
Anna-Liisa Suomi
Enni Yliraudanjoki

Eero Sirkka
Marjo Puhakka
Eero Teppo
Emilia Mikkonen

Anja Nurmela
Tapani Ylianttila
Asko Niemelä

1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin.
3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin.
4 PÖYTÄKIRJAN TARKSITAJAT
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Anja Nurmela ja Heli Lähdesmäki.
5 MARJETANTORI
On tullut palautetta esim, siitä, että
– toria ei mainosteta tarpeeksi.
– torin alkuperäinen tarkoitus: kyläläisten yhdistäjä tai sellaisten, joilla jonkinlainen sidos
kylään
– Myös talkooporukan ruokailusta on keskusteltu. Ongelma erityisesti keittiöporukalla,
joka ei tiedä, ketkä ovat talkooväkenä oikeutettuja ilmaiseen ruokaan. Ongelma tulee
poistaa jatkossa ”sopivalla” menettelyllä.
Anja esitteli tapahtuman tulot ja menot. Tuotto: 675,15,-. Arpojen ja muu myynti näyttää
olevan tuottavampaa kuin kuivalihavelli.
Jätettiin hautumaan ja pidetään näitä ja muita keskustelussa olleita asioita mielessä, kun
kehitetään tulevaa.
6 SILLAN AVAJAISJUHLA KESKIVIIKKONA 14.9.2011
Ohjelmaksi suunniteltu esim. vanhaa kalustoa.
Keskusteltiin sillan molemmpien päiden liikuntasaumojen meluhaitasta.
Lehteä tuotetaan huomisesta eteenpäin 3 pv:n ajan Eeron luona.
Pyörätie voisi olla yksi osa näitä tekstejä. Myös puolustusvoimat lisänneet reitin käyttöä.
Annettiin lehden tekijöille valtuudet päättää sisällöstä:
- Toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan lehden tekemiseen.
- Lehteen myös kannanotto asfalttiaseman tulosta Jokkavaaraan?

7 VUODEN 2012 MARJETAN TORI (30 V)
Päätettiin panostaa vuoden 2012 tapahtumaan
- 19.9. käsitellään aihetta tarkemmin
- siltalehteen?
- Myös kylän seurojen osallistuminen?
8 MUUT ASIAT
– lentopallokentän sivulle tuomarin ja muut penkit, Kaisa suunnittelee, Marjo ja
kumppanit avustavat
- tilitettävä tämän vuoden loppuun mennessä
–

–
–
–

–
–

Lapin kylätoimintapäivät Saariselällä
- kustannetaan päiville 2-3 henkilöä
- esimerkiksi Heli, Antti, Samu
- päätetään osallistujat myöhemmin
Luettiin Rovaniemen seudun asukastoimikuntien lentolehtinen elokuu 2011
- Eero lähettää kyläyhdistyksen jäsenille kyselyn haluavatko saada lentolehtisen
Luettiin tiedote ”motoriikka ja tasapainopaja”, asia hoidossa ikääntyvien jumpparyhmän
kautta.
Kemilän vuokrakokemuksesta seuraavana vaiheena on pj:n ja vuokraajan välinen
keskustelu
- palattaneen aiheeseen seuraavassa kokouksessa
- puheenjohtaja laatii luonnoksen säännöistä.
Kansalaisopiston kaksi kurssia, aktivoidaan osallistujia.
Tarjous jatkuvasta talkoovakuuksesta: päätettiin ottaa ko vakuutus.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 2010.

Rauno Rantaniemi
Puheenjohtaja

Eero Sirkka
Sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua.

Anja Nurmela

Heli Lähdesmäki

