
Sarapiston asukasyhdistys ry. vuosikokouspöytäkirja 
 

Aika: to 24.05.2010 klo 18.00  

Paikka: Kuokkalan koulu, Lempäälä 

Läsnä: Vesa Hämetvaara, Anne Kaitamo, Sami Kyösti, Timo Oksjoki ja Martti Lindroos 

 

 

1. Kokouksen avaus 

-Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hämetvaara avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
-Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
- Puheenjohtajaksi valittiin Vesa Hämetvaara, sihteeriksi Timo Oksjoki ja pyötäkirjan tarkastajiksi sekä 

ääntenlaskijoiksi Anne Kaitamo ja Sami Kyösti 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

-Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

5. Toimintakertomus vuodelta 2011 

-Toimintakertomus käytiin läpi ja lisättiin maininta jaetuista koirankakkatarrroista. 

-Toimintakertomus hyväksyttiin edellä mainitun lisäyksen jälkeen. 

 

6. Tase ja tilintarkastajien lausunto,  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

-Anne Kaitamo luki tilintarkastajien lausunnon ja paikallaolijoille tarjottiin mahdollisuus halutessaan 

tutustua taseeseen tarkemmin. 

-Kokousväki myönsi hallitukselle vastuuvapauden. 

 

7. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2012 

-Nykyinen jäsenmaksu 5e. Kalusto vanhenee ja lisärahoitukselle olisi tarvetta. 

-Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksu pidetään 5e:ssa ja korotetaan mieluummin kaluston vuokria. 

-Keskustelua myös leikkikentän roskiksesta, pitäisikö sen tyhjennys olla myös kunnan hoidossa. (Kulut 

yhdistykselle 20e/vuosi). 

-Päätettiin pitää jäsenmaksu nykyisellään, 5e. 

 

8. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 

-Puheenjohtaja (Vesa) luki toimintasuunnitelman. Lisätty maininta, että Kuokkalan alueen 

kaavaehdotus valmistuu ensi syksynä (arvio 1.9.). Koko Lempäälän asemakaava uudistetaan ja käydään 

läpi Tampereen kaupunkiseudun kaavoituksen tarkistelun yhteydessä. 

Lisäksi muutos: oksasilppurin hankinnasta päätetään jäsenistölle suunnatulla kyselyllä (tai muun esille 

tulleen tarvittavan laitteen hankinasta). Talousarvioon tehdään varaus 500e. 

 

-Väkeä tarvittaisiin lisää yhdistyksen toimintaa. Toiminta pidetään pienimuotoisena kunnes 

innokkaampia jäseniä ilmestyy. Kaavoituksen kommentointiin pitäisi varautua. 

 

 

 



-Rahastonhoitaja (Anne) esitteli taloussuunnitelman. Pyritään tietoisesti alijäämäiseen tulokseen. 

Pyritään käyttämään tilillä olevia varoja kaluston uusintaan. Pankkikulut yhdistyksen toimintaan 

nähden isoja. Näistä keskusteltu jo hallituksen kokouksessa. Viitteettömistä maksuista ainakin olisi 

päästävä eroon. 

 

Peräkärryn vuokrahintoja päätettiin korottaa: 5e/4h ja 10e/vrk. 

Jyrsimen vuokraa päätettiin korottaa, uusi vuokra 5e/vrk. 

Oksasilppuri vuokraa päätetään myös korottaa, sillä varauksella että uusi silppuri hankitaan, uusi 

vuokra 5e/vrk.  

 

Keskustelua silppurin hankinnasta: Lindroosin kommentti oli, että halpaa ei kannata ostaa. MTD 

merkkistä polttomoottorikäyttöistä ehdotettiin. Hinta näyttää olevan 1000e. Todellisuus iski, että hyvää 

silppuria ei saa budjetoidulla summalla. Tehdään varaus summalle ja katsotaan tilannetta uudestaan 

ensi vuonna. Kysymys myös että onko todellista tarvetta silppurille. Kysyntä hieman vähentynyt 

viimevuosina (tosin laite ollut rikki jo jonkin aikaa). Ei kuitenkaan myöskään kysytty kovin usein. Mitä 

muuta voitaisiin hommata johon rahat riittäisi? Tehdään varaus hankinnalle ja yritetään saada 

jäsenistön mielipide mitä kannattaisi ostaa. 

 

Muutokset kalustovuokriin ja päätös korjata peräkärryä aiheutti seuraavat muutokset esitettyihin 

menoihin ja tuloihin: 

Laitevuokrat oletettavasti nousevat korotusten jälkeen 200 euroon (+100e). 

Lisätty kaluston korjaus ja huolto kohtaan rahaa peräkärryn korjaukseen (valot+renkaat) 70e, uusi arvio 

120e. 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 hyväksyttiin yllä mainituin muutoksin. 

 

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta 

-Vesa Hämetvaara valittiin yksimielisesti jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. 

 

10. Yhdistyksen varapuheenjohtajan valinta 

-Sami Kyösti valittiin yksimielisesti jatkamaan yhdistyksen varapuheenjohtajana. 

 

11. Yhdistyksen hallituksen varsinaisten- ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta ( 6 + 6 ) 

-Päätettiin valita samat hallituksen jäsenet kuin vuonna 2011, sillä varauksella että kaikki suostuvat 

jatkamaan. Hallituksen jäseninä siis jatkavat: 

 

     1.Sami Kyösti, varalla Eero Ruotsila 

     2. Pekka Moilanen, varalla Erja Moilanen 

     3.Anne Kaitamo, varalla Mika Kaitamo 

     4. Timo Oksjoki, varalla Antero Korhonen 

     5. Katja Hämetvaara, varalla Juha Kanerva 

     6. Aila Ruhala, varalla Reijo Ruhala 

 

-Keskusteltiin lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenmäärän vähentämisestä. Vaatii sääntömutoksen, joka 

puolestaan vaatii kahden yleiskokouksen hyväksynnän. 

 

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 

-Tilintarkastajina valittiin jatkamaan Maarit Harsu ja Arja Laine 

 



13. Kaluston hankintasuunnitelma 

-Päätettiin kysyä jäsenistön mielipidettä hankinnoista. Varaus tälle tilikaudelle 500e. Hankinta tehdään 

jos löytyy hyvä/hyviä ideoita, muutoin jätetään odottamaan parempia aikoja. 

 

14. Muut esille tulleet asiat 

-Kaasugrilli pitäisi poistaa kalustolistoilta, jos sitä ei ole enään olemassa. Vesa kysyy vielä Ruotsilalta. 

-Vesa vaihtaa Jyrsimen öljyt. 

-Vesa ilmoittaa Samille sarapisto.fi laskuista (vuosimaksu). 

-Viitenumerot laskuihin ja pankin kilpailutus asioiksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

-Weppisivulle päitykset, Sami. 

-Peräkärryn valosarjan uusiminen tehdään talkoilla. 

-Facebookkiin tulossa myös sarapiston sivu, Anne. 

-Tieverkosto on rapistunut, kuoppia ja heittoja, hidasteiden reunat painuneet (autot kolahtelee 

paikotellen). Päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa miten edetään. Keskuskadun liikenteen 

hidastamiseen tai rajoittamiseen pitäisi miettiä keinoja. Laajempi aihe: katujen kunnossapidosta ja 

liikenteen rajoittamisesta pitäisi tehdä ehdotus kunnalle. 

-Ehdotus tiedottaa jäsenistöä, että hallituksen kokouksia voi kaikki tulla seuraamaan. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:37. 

 

 

 

 

Vakuudeksi                                                    Vesa Hämetvaara, pj                      Timo Oksjoki, siht.  

 

 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat                      Anne Kaitamo                                Sami Kyösti 


