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20.8.2014 klo 18Oikaraisen koulu, nuorisotilat
Rantaniemi Rauno, Aikio Janetta, Lähdesmäki Heli, Jokkala Lauri,
Kittilä Auli, Koivula Juho, Puhakka Marjo, Suorsa Sinikka, Ylianttila Tapani
Niemelä Asko, Sirkka Eero, Yliraudanjoki Enni
Kohtaan 5 liittyvä muistio

HALLITUKSEN KOKOUS
1
Avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin.
3
Esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4
Oikaraisen asukasfoorumi 25.08.2014
Kaupungin järjestämä asukasfoorumi maanantaina 25.08 klo 18-20
Oikaraisen koululla teemana arjen turvallisuus ja sen parantaminen.
Tapahtumasta tullut sähköpostia, laitetaan vielä viikonlopun lehtiin ilmoitus
seurapalstalle, sekä facebookkiin. Keskusteltiin turvallisuustekijöistä.
5
Osuuskuntatoiminta Eero ja Lauri osallistuneet Osuuskunnalla työtä ja palveluja Lapin ja
Koilismaan kylille perehdyttämiseen 16.08. Kertoivat terveiset tapahtumasta.
Muistio liitteenä 1.
6
Kemilä
Kemilän pirtin lattiaremontti on vielä tekemättä, ollaan saatu kaupungilta
rahaa remonttiin. Kemilän talkoot lauantaina 30.8. klo:9.00 .
7
Kyläsuunnitelma
Eero lähestynyt kylän seuroja , että saisi heiltä päivitetyt tiedot
kyläsuunnitelmaan. Kyläsuunnitelman toimenpideosio tarvitsee vielä tekstin.
Käydään netissä lukemaan tämän hetkinen versio kyläsuunnitelmasta ja
palataan asiaan tulevassa kokouksessa. Kerätään seurojen ja yhdistysten
tiedot porinaillassa.
8
Marjetantori
Juhla onnistui kaikin puolin hyvin ja kävijöitä oli noin 500 henkeä,
talkoolaisia oli riittävästi. Kilpailut oli vähän sivussa tapahtumasta. Otetaan
vuosikokouksessa esille Marjetantori ja sen tulevaisuus, suhtautuminen
poliittisiin edustajiin tapahtumassa. Martat olivat jääneet pois lehtiilmoituksesta ja kyläyhdistys esittää Martoille anteeksipyynnön sekaannuksen
johdosta. Martat ovat olleet alusta asti aktiivisina toimijoina ja talkoolaisina
Marjetantorilla.
9
Muut asiat
1) Rauno , Juho ,Lauri ja Sinikka menossa tapaamaan
Trögin Sakaria tonttiasiassa syksyn aikana, ilmoitetaan ajankohta
myöhemmin ja mukaan pääsee kaikki halukkaat
2) Auli järjestää kyläyhdistyksen puolesta turinaillan kylän seurojen

puheenjohtajille ja sihteereille, tarkoituksena jutella yhteistyöstä kylällä.
3) Vaasan hallinto-oikeudesta tullaan tekemään katselmus jokivarteen
koskien Sierilän voimalaitoshanketta.
10
Pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja tässä muodossa.
11
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:20.11
Rauno Rantaniemi
Puheenjohtaja

Marjo Puhakka
Sihteeri
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OSUUSKUNNALLA TYÖTÄ JA PALVELUJA LAPIN JA KOILLISMAAN KYLILLE
1
YLEISTÄ

Lapin liiton (Kymmenen virran maa –hanke), Lappilaiset kylät ry:n,
Rovaniemen kaupungin (asukastoiminta), Peräpohjolan kehitys ry:n
(Tolokun kylät –hanke) ja Koillismaan Leader ry:n (Yhteisöhautomohanke) järjestämän opintomatkan 15.-16.8.2014 muistio. Osallistujina
Oikaraisen kyläyhdistyksestä Lauri Jokkala ja Eero Sirkka.

2
LIVOKAS RY

Tutustuttiin Livokas ry:n toimintaan, toimijana ei osuuskunta vaan
kyläyhdistys.
Historiasta ja nykyisestä toiminnasta:
-

toimintaa maamiesseurana jo vuodesta 1926 alkaen

-

Livokas ry:n perustaminen v 2001, ensimmäinen kyläsuunnitelma

-

kyläsuunnitelmaa päivitetty vuosittain

-

työllistetty pitkäaikaistyöttömiä, 38 henkilöä

-

kotiapu, kirjasto, kirpputori, koulu omana tilana, jne.

-

jäsenmaksu 5 euroa, osallistumalla kukin päättää, mitä sillä saa

-

palvelut kuitenkin kohdistuvat myös ei-jäsenille kylällä

Tarkemmin toiminnasta ja sen kehittämisestä
- ikäihmisten lomapäivä, koulun ulkoverhous (taloa kunnostettu 2008,
2012, 2014)
- erä- ja lentopalloleirejä
- investointihanke: kyläkauppa
- hankkeissa mukana 15 työllistettyä pitkäaikaistyötöntä
- rahoittajana erityisesti: Suomen kotiseutuliitto
- erityistä: yhdistysten saamaan suuntaan toimiminen (alun
vaikeuksien jälkeen kullekin toimijalle oma roolinsa, oppiminen); myös
mökkiläiset mukana, esim. yhdistyksen puheenjohtajana
- Työvoiman välittämien on vaatinut sääntömuutoksen tekemisen (ei
vääristä kilpailua)
- valittu Pohjois-Pohjanmaan vuoden kyläksi v 2003 ja 2013.
3
TIPASOJA

Osuuskunta Hopeahiisi ja Tipasojan kyläyhdistys, Sotkamo
3.1 Kyläyhdistys
Samoin kuin edellisessä kohdassa: pitkä historia maamiesseurana
- 1990-luvun alussa maaseutuseuraksi muuttunut MMS ja kylätoimikunta

yhdistyivät kyläyhdistykseksi.
- koulu lakkautettiin v 2010 => tunnelmat maissa, koska yritettiin
puolustaa
- kyläyhdistys osti koulun ja liikuntasalin itselleen ja myöhemmin
osuuskunta osti liikuntasalin kyläyhdistykseltä
- paikkakunnalla suunnistuksen MM-kisat vuonna 2013: pannukahvit +
lähty => vahva merkitys oman rahoituksen saamisessa kouluremonttiin
Erityistä
1) Elvytetty ns. turinailtoja:
- katseltu aikaisempien vuosien näytelmien nauhoituksia jne.
2) Tipaslehtinen, A4 (kaksipuolinen) 4-6 kertaa vuodessa
3.2 Tarkemmin osuustoiminnasta (Osuuskunta Hopeahiisi, Jouko Sormunen)
Osuuskunnan historian alkuun liittyivät sekä koulun lakkauttamisen
”ongelma” että Kainuun Nuotan palke-hanke
- kunnan arvoit koulukiintistöstä: homekoulu?, kustannusarvio 70 000 €;
todellisuudessa kustannukset kuitenkin: 4 000 €
- lämmitys nykyisin öljyllä, harkinnassa: pellettiin / maalämpöön
(kyläyhdistys ostaa toisen kiinteistön lämmön osuuskunnalta)
- tiloja vuokrataan monille toimijoille; merkittävin vuokratulo:
thaimaalaiset marjanpoimijat (5 € / hlö / pv)
Osuuskunnan kokoonpano (seitsemän henkilöä, työosuuskunta)
* maatalousyrittäjä, mies
* avovaimonsa, markkinoinitiosaaja, merkonomi, kotisivujen ylläpito
* kirvesmies, ”jokapaikan höylä”
* matkailualan osaaja, nainen, joka töissä Sotkamossa, tilaukset
* maatalousyrittäjä, nainen, leivonnaiset
* maatalousyrittäjä, mies, jolla myös putkimiehen koulutus
* kyläyhdistyksen nykyinen pj, ”homman kasassa pitäjä”.
- osakkaaksi liittymismaksu 60 €, vuosimaksu 30 €
- suunnistuksen MM-kistat 2013 osuuskunnan kannalta: onnenpotku.
Keskeistä:
- kenellekään toiminta osuuskunnassa ei ole päätulonlähde.
Osaaminen ja hyödyt:
- saatu koulutusta Kainuun Nuotan kautta
- ”ei tää nyt niin vaikeeta”, ”pyöritetään kuin yritystä”,
- ”kädet vapaammat kuin yhdisyksessä”, esimerkkinä thaimaalaisten tulo
vuokralaiseksi, päätöksen syntyminen ”siltä istumalta”
- keskeisintä hyöty osuuskunnalle, vasta sitten hyödyt kylälle
- esim. ympäristötöiden osalta työllistävä vaikutus ei suuri, mutta kunta
näkee kuitenkin tällaisenkin työllistämisen tärkeäksi.

Yhteenveto:
- osuuskunta pyörittää entistä koulua ”kiinteistöhallintayrityksenä”
- ei ole tarkoituskaan, että osuuskunta työllistäisi kokonaan osakkaansa

3.3 Ympäristötöistä tarkemmin (Mari Malinen-Huotari, kyläyhd pj)
Hankkeen alulle panijana Kainuun Nuotta
- palkannut kaksi ”yty-koordinaattoria”
- kyläyhdistys toimii käytännön tasolla (työnjohto ja –teko)
- rakennetaan uimarantojen pukukoppeja, pöytiä jne. entisissä
koulurakennuksessa, sisätiloissa, ”sarjatyönä” eli
nopeammin/tehokkaammin kuin paikan päällä tehtynä
”Palkkarumba” ulkoistettu Kainuun nuotan yhdelle osuuskunnalle.
Näyttää olevan tilaus uudenlaiselle kylätoiminnalle, jossa keskeistä on
liiketoiminta. Myös Oulun eteläisellä alueella pohditaan näitä asioita.

Työosuukunta:
- yhden osakkaan on muodostettava alle 15 % osakkaiden
kokomäärästä, eli osakkaina on oltava vähintään 7 henkilöä, jotta
osuuskunta olisi työosuuskunta. [?]
4
RUHTINAN RYSÄ

Osuuskunta Ruhtinan Rysä, Ruhtinansalmi (Eero Seppänen)
Toiminut työosuuskuntana vuodesta 1998 alkaen.
- selkeä työnjako kyläyhdistyksen ja työosuuskunnan välillä

5
KÄYLÄN MMS

Käylän Korpihovi
Maamiesseuralla lähes yhtä pitkä historia kuin Suomen itsenäisyydellä.
- Nykyisin toiminnassa painottuvat tanssit ja vuosittain pidettävät
tukkilaiskisat (n. 80 talkoolaista, asukkaita kylällä alle 400). Nuoria saisi
olla toiminnassa enemmän mukana.
- Kapunki (Kuusamo) vetäytynyt pois sivukylien toiminnasta, mikä
korostaa talkootyön merkitystä.
- Myös lapsiperheitä kylällä asuu, tulossa olisi lisääkin, mutta ei taloja
myytävänä.
Tulevaisuuden suunnitelmia:
- parin vuoden kuluessa tarkoitus siirtyä kiinteistössä öljystä
maalämpöön.
- Kaivoksen tulemisen suhteen maamiesseura pyrkii olemaan neutraali.
- YVA:n puutteiden takia sitä joudutaan vielä täydentämään (ei roolia
MMS:lla).
Kirjasi
Eero Sirkka

