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1. Kokouksen avaus ja esityslistan muokkaus toteutuskelpoiseen muotoon
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Lisättiin esityslistaan tilinpäätöksen läpikäyminen,
toimintakertomus 2009 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010.
2. Tilinpäätös vuodelle 2009
Tilikaudella ylijäämää 2043,81 euroa, tilillä rahaa 7634,77€, käteisenä 179,55€.
3. Toimintakertomus 2009 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Käytiin läpi raakaversio toimintakertomuksesta,muokataan sitä vielä seuraavaan kokoukseen.
Puheenjohtaja valmistelee toimintasuunnitelmaa seuraavaan kokoukseen.
4. Talvijuhla
Astioita pitäisi olla riittävästi Jokkapirtillä. Tarvitaan polttimot spottivalaisimeen. Piha aurataan
alkuviikolla. Kysytään, voisiko auraaja käydä tarvittaessa loppuviikolla. Jokkapirtti pitäisi käydä
siivoamassa ja järjestämässä pöydät ennen juhlaa. Tämän viikon perjantaina koululaiset ja
näytelmäryhmäläiset käyvät Jokkapirtilla harjoittelemassa, samalla voi halutessaan käydä
katsomassa tilaa. Enni vastaa ohjelmasta. Rauno vastaa ruuasta. Liisa ja Antti jakavat ilmoitukset.
Marjo laittaa lehteen ilmoituksen. Matti vastaa tilasta. Pidetään talkoot 3.2. klo:15.00, työläiset
tulevat kun pääsevät töistä. Laitetaan juhliin kylätoimikunnan pöytä, jossa voi maksaa
jäsenmaksuja, liittyä jäseneksi ja lunastaa arpavoitot. Liisa, Hilpi, Marjo ja Saara vuorottelevat
pöydän ääressä. Toimitetaan arpajaisvoitot Anjalle.
5. Irtautuminen yläkemijoen alueesta ja suuntautuminen kaupunkiin
Hilpi on valmistellut aloitteen aiheesta kaupungille. Luettiin luonnos läpi. Liisa muokkaa vielä sitä
ja laitetaan sen jälkeen aloite eteenpäin.
6. Yhdistymisavustuksen,kehittämisrahan ja toimintatuen hakeminen
Tehdään toimintatukihakemus vanhan kaavan mukaan. Kylien yhdistymisavustusrahaa voi hakea
viiteen erilaiseen asiaan. Keskusteltiin,mihin asioihin rahaa voitaisiin hakea. Kemilästä puhuttiin.
Pilkkikilpailun järjestämiseen voitaisiin hakea kaupungilta rahaa. Lossin ja jäätien jäähyväisvuoden
kunniaksi voitaisiin järjestää ohjelmaa, johon haettaisiin rahoitusta, Liisa selvittelee asiaa.
Lentopallokentän kunnostaminen ja penkit kentän ympärille ja kaukalon viereen, Marjo selvittää
asiaa Jalkapallomaalien ja jääkiekkomaalien verkkojen korjaus, Eero selvittelee asiaa.
7. Omatoiminen varautuminen
Muutama nimi puuttuu vielä ryhmistä. Jari ja Antti jatkavat asian hoitamista.
8. Pilkkitapahtuma

Ideana järjestää kylien välinen pilkkikilpailu. Palkinto olisi kiertopalkinto. Kilpailu pidettäisiin
huhtikuussa. Keskusteltiin voisiko kilpailussa olla avoimet sarjat myös lapsille, naisille ja miehille.
Pillkikilpailu herätti niin monia mielipiteitä,että jätettiin asia vielä auki.
9. Tiedoksi
–
saNO Se yhteistyötarjous Kemijoki Oy:lle. Liisa on tehnyt tarjouksen.
–
Oikaraisen Keskustan aloite kevyen liikenteen väylään liittyen. Oikaraisen keskusta on
tehnyt kaupungille aloitteen kevyen liikenteen väylän saamisesta kylälle.
–
Kustannusarvio Kemilän peruskorjaukseen liittyen, Liisa jakoi arvion kotona luettavaksi
10. Muut asiat
Hyväksyttiin uudet 8 jäsentä.
9. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo:21.00
Oikaraisella 18.01.2010

_________________________
Liisa Hokkanen (pj.)

__________________________
Marjo Puhakka (siht.)

__________________________
Eero Sirkka (pöytäk.tark.)

___________________________
Anja Nurmela (pöytäk.tark.)

LIITTEET

1. Hallitus-/valtuustoaloite Oikaraisen irtautumisesta Yläkemijoen suuralueesta
2. Yhteistyötarjous Kemijoki Oy:lle saNO Se –lehden tiimoilta
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OIKARAISEN KYLÄN IRTAUTUMINEN YLÄKEMIJOEN SUURALUEESTA

Sijainti
Rovaniemen keskustasta Oikaraisen kylälle on Kuusamontietä matkaa noin 20 km,
kylä sijaitsee molemmilla puolin jokea. Oikarainen kuuluu Yläkemijoen suuralueeseen, jonka palvelukylä on Vanttauskosken kylä. Rovaniemeltä Vanttauskosken
kauppakeskukseen on Rovaniemeltä Kuusamontietä ajaen noin 50 km.
Palvelujen käyttösuunta
Oikaraisen asukkaiden asiointi ja palvelujen käyttö suuntautuu kaupunkiin ja
Saarenkylään niiden palveluiden osalta, joita kylässä ei ole. Pääsääntöisesti kyläläiset
käyvät töissä kaupungissa. Yläasteen koululaiset, lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat
käyvät koulua kaupungissa. Palvelujen käyttö ja asiointi tapahtuu luontevasti näihin
matkoihin yhdistettynä
Yhteistyö ja vaikuttaminen
Saarenkylä ja Norvajärven läheisyys on innostanut Oikaraisen kylää yhteistyöhön
näiden kylien kanssa (Kolmen Kopla). Kolmen kopla on rekisteröitynyt ja tehnyt
yhteistä virkistystoimintaa sekä kylälehtä saNO SE. Yhteistyötä Yläkemijoen
suuralueen kanssa ei ole. Oikarainen ei myöskään kuulu Yläkemijoen
aluelautakuntaan. Oikaraisen aluelautakuntaan kuulumattomuus aiheuttaa sen, että
emme voi vaikuttaa päätöksentekoon alueen palveluiden kehitettäessä.
Kaupungin luottamushenkilöille on tuotu asiaa esille jo aiemmin. Olemme saaneet
tukea ja suullista ymmärrystä muutoksen tarpeellisuudelle sekä ohjeen tuoda oma
näkemyksemme kunnalliseen päätöksentekoon tiedoksi ja muutosehdotukseksi.
Päätösesitys
Haluamme kiinnittää huomiota edellä esitettyihin asioihin. Esitämme, että Oikaraisen
kylä erotetaan Yläkemijoen suuralueesta ja Oikarainen nähdään itsenäisenä kylänä.
.
Ystävällisin terveisin

Liisa Hokkanen
Oikaraisen Kylätoimikunnan puheenjohtaja
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Kemi joki Oy

YHTEISTYÖTARJOUS
Esitys:
Lähestymme Kemijoki Oy:ta ehdotuksella, että Kemijoki Oy ryhtyisi tiedotusyhteistyöhön
kanssamme kylälehtemme saNO Se tiimoilta. Kemijoki Oy saisi jokaisesta lehdestämme käyttöönsä
oman sivun, jonka sisällön Kemijoki Oy voisi täysin itse määrittää. Sivu voisi olla selkeästi
otsikoitu esim. ’Kemijoki Oy tiedottaa’. Sivun hinnaksi olemme arvioineet 800 euroa tai
vaihtoehtoisesti Kemijoki Oy voisi maksaa Pohjolan painotuotteen laskun kustakin lehdestä.
Toivoisimme, että yhteistyö olisi jatkuvaa, jolloin molemmat osapuolet voisivat kehittää
lehteä/tiedotusta pitkäjänteisesti. Yhteistyöstä voitaisiin sopia esimerkiksi kahdeksi vuoksi
eteenpäin.
Esityksen tausta:
Kylässämme on yksi voimalaitos Permantokoskella ja toisen, Sierilän, lupa- ja suunnitteluprosessi
meneillään. Suhteemme Kemijoki Oy:n on pitkä ja vakaa. Koska oletamme yhteiselon jatkuvan
edelleen, ajattelimme että teillä voisi olla kiinnostusta hyödyntää lehteämme tiedotukseenne.
Kyläyhdistyksen puolesta näemme, että tämä voisi yksinkertaistaa ja voimistaa kyläläisten
tiedonsaantia voimalaitoshankkeesta.
Olemme vuoden 2009 kuluessa kehittäneet tiedotustoimintaamme monipuolisesti. Siirryimme
nettiaikaan ja perustimme kylän kotisivut, joita olemme siitä lähtien kehittäneet. Loppukeväästä
teimme ensimmäisen saNo Se-lehden. Teimme sen Tietotaitotalkoot-hankkeen
(www.tietotaitotalkoot.fi) tukemana.
Ensimmäinen lehden numero julkaistiin netissä. Osalla kyläläisiä ei ole nettiä ja toisille perinteinen,
paperinen julkaisu on miellyttävämpi tai käytännöllisempi lukea. Em. johtuen, lehteen tehty suuri
talkootyömäärä vaikutti menevän osin hukkaan, vaikka lehti tavoittikin näin ihmisiä ympäri maan.
Toinen saNo Se julkaistiin joulukuussa 2009. Se jaettiin paperiversiona kylän kaikkiin
postilaatikoihin. Lehti sai paljon kiinnostusta osakseen. Kysyntä jatkui lehden jaon jälkeen. Nyt
olemme päätyneet siihen, että lehteä tulee ottaa suurempi painos, jotta erilaiset kylämme
sidosryhmät saisivat omansa. Samalla lehti julkaistiin myös kotisivuillamme. Lehdet ovat tämän
yhteistyötarjouksen liitteenä ja löytyvät nettisivuiltamme.
Suunnitelma eteenpäin:
Lehden sisältö on monipuolinen. Lehden avulla kerätään kylän historiaa, joka on ollut kylän
pitkäaikainen haave. Lisäksi lehdessä on juttuja, jotka kertovat kyläläisille tärkeistä ja
ajankohtaisista asioista, kylän yrityksistä, ihmisistä, järjestötoiminnasta ja vapaaajanviettomahdollisuuksista. Kunnianhimomme lehden sisältöjen ja ulkoasun kehittämisen suhteen
on kasvavaa. Haluamme lehtemme olevan jatkossakin enemmän kuin ilmoitus- ja tiedotuslehtinen.

Kyläläiset tekevät lehden jutut ja taiton vapaaehtoisvoimin. Lehti kasataan yhtenä viikonloppuna,
eikä sen sisällöstä koidu muita kuluja kuin talkooviikonlopun ruokailu. Lehti myös jaetaan
postilaatikoihin talkoillen. Talkootyön tuntimäärä on huima. Lehden teossa painokulut ovat
menoerä, johon emme pysty vapaaehtoisvoimin vaikuttamaan.
Tarkoituksemme on jatkossa julkaista lehteä puolen vuoden välein (mahd. kesä- ja marraskuussa),
nelivärisenä, A4-kokoisena ja 16 -24-sivuisena, painosmääränä 300-350 (asukkaita alueella noin
480, vakituisia asumuksia/postilaatikoita noin 250). Joulukuun numeron painos 270 oli riittämätön
ja jatkossa Kemijoki Oy halunnee jonkin verran lehtiä käyttöönsä.
Yhteystiedot :
Halutessanne lisätietoja, halutessanne keskustella asiasta tai ilmoittaaksenne päätöksestänne asian
suhteen, voitte ottaa yhteyttä Oikaraisen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Hokkaseen,
0405644489, liisa.hokkanen@ulapland.fi, Permantokoskentie 928, 97610 Oikarainen.

