OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS

PÖYTÄKIRJA

OIKARAINEN

16.1.2012

AIKA

16.1.2012 klo 18.00 -

PAIKKA
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1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin.
3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin .
4 TOIMINTAKERTOMUS
-Kokoustoiminta:
Kokoonnuttu joka kuun kolmas maanantai. Kokouksissa on ollut hyvin väkeä hallituksen
ulkopuolelta. Kolmen Koplassa on ollut kaksi edustajaa.
-Jäsenet ja jäsenhankinta
Jäsenmäärä on pysynyt kutakuinki samana kuin edellisenä vuonna . Pyritään hankkimaan
lisää jäseniä esim. Marjetantorilla.
-Tiedotustoiminta:
Nettisivuja on päivitetty aktiivisesti. SaNo se lehti ilmestyi tänä vuonna kolme kertaa.
-Yhteistyö kylän koulun, päiväkodin, esikoulun ja nuorisotilan kanssa
Lehdessä kerrottiin päivähoidon lakkauttamisesta kylällämme. Teimme yhteistyötä
kyläläisten kanssa, jotta uhka väistyi.
-Vaikuttaminen
Ollaan aktiivisesti haettu palvelukylän asemaa. Palvelukylän asemaa ei olla saamassa.
Meidät ollaan oltu liittämässä kaupungin keskustan alueeseen Tällä hetkellä kuulumme
Yläkemijoen suuralueeseen. Kunnallisen päätöksenteon kannalta olisi selkeämpää, että
kuuluisimme keskustan alueeseen. Asiointi, töihin kulkeminen suuntautuu meillä keskustan
suuntaan.
Saatiin kylälle silta ja kevyen liikenteen väylä
-Talvijuhla
Pidettiin talvijuhla.
-Pilkkiitapahtuma.
Järjestettiin yhdessä Oikaraisen erä-ja kalamiesten kanssa
-Marjetantori
-Siltajuhla
Pidettiin 14.9.2011 yhteistyönä elykeskuksen, Destian ja Rovaniemen Kaupungin kanssa.
Koululaiset esittivät juhlassa ohjelmaa. Juhlassa nähtiin vanhojen autojen kulkue.
-Uuden vuoden vastaanotto sillalla
Pidettiin sillalla uuden vuoden ilotulitus , tilaisuuteen tuli väkeä useampi kymmen.

-Kemilä
Kemilässä on ollut kesästä asti vuokralla yrittäjä. Uusittiin Kemilän saunan kiuas. Ollaan
saatu Peräpohjolan Kehitys ry:ltä rahoitus Kemilän saunan hirsien korjaukseen.
-Rantalentopallokenttä
Koululle teetettiin rantalentopallokenttä.
5 TOIMINTASUUNNITELMA
-Marjetantorin 30-vuotisjuhla
-Kemilän saunan korjaaminen
-Edunvalvonta, kaupungin tonttien saaminen kylälle.
-Kolmen koplan kyläsuunnitelmaan oman kylän osuuden päivittäminen.
-Toimiminen Kolmen Koplassa.
6 TOIMINNANTARKISTUS/TILIT
On vielä kesken .Pyritään saattamaan loppuun ensi viikkoon mennessä.
7 YLEISEN VUOSIKOKOUKSEN AJANKOHTA
Pidetään yleinen kokous 26.2.2012 klo:13.00
8 ELY-KESKUKSEN PROJEKTIPÄÄTÖS
On saatu myöteinen päätös Kemilän saunan kunnostamiseen.
9 TALVIJUHLA
Pidetään talvitapahtuma 19.2.2012.klo:12.00-15.00 Jokkapirtillä. Jaetaan talvitapahtumaan
ja vuosikokoukseen yhteinen kutsu kyläläisten postilaatikoihin. Heli ja Marjo suunnittelee
tapahtuman tarkemmin ja ovat yhteydessä Hakaan.
10 LÄHIDEMOKRATIA
Kaupungin päätöksentekoon on tulossa muutoksia. Päätösvaltaa kaupungissa ollaan
siirtämässä takaisin valtuustolle. Kaupunki haluaa, että lähidemokratiaa eli ihmisten
vaikutusmahdollisuuksia parannetaan.
11 PALKITSEMINEN
Keskusteltiin henkilöiden palktsemisesta Marjetantorilla.
12 Muut asiat
-Uudenvuoden tapahtuma
Oli onnistunut tapahtuma ja järjestettiin lyhyellä varotusajalla.Ihmiset, jotka osallistuivat
olivat tyytyväisiä tapahtumaan.
-Marjetantorikokous 14.3. klo:18.00 koulun nuorisotiloilla.
13 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin pöytäkirja.
14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätettiin kokous klo:20.20
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