
Sarapiston asukasyhdistys ry. vuosikokouspöytäkirja 
 

Aika: to 30.05.2013 klo 18.00  

Paikka: Kuokkalan koulu, Lempäälä 

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

 

 

1. Kokouksen avaus 

-Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hämetvaara avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Hämetvaara, sihteeriksi Timo Oksjoki ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Vesa Hämetvaara ja Sami Kyösti 

 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

-Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

4. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2013 

-Toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin ilman muutoksia. 

 

5. Yhdistyksen tilikertomus vuodelta 2012 sekä tilintarkastajien lausunto 

-Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon ja paikallaolijoille tarjottiin mahdollisuus halutessaan 

tutustua taseeseen tarkemmin. 

-Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto hyväksyttiin. 

 

6. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2013 

-Vesa Hämetvaara valittiin yksimielisesti jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. 

 

7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2013 

-Päätettiin valita samat hallituksen jäsenet ja samassa kokoonpanossa kuin vuonna 2012, 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 (sihteeri), varalla Reijo Ruhala 

 

8. Vuoden 2013 tilintarkastajien valinta 

-Tilintarkastajina valittiin jatkamaan Maarit Harsu ja Arja Laine 

 

9. Yhdistyksen rahastonhoitajan valinta 

-Rahastonhoitajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Anne Kaitamo. Anne ei ollut paikalla joten 

kysytään vielä suostumus. 

 

 

 



10. Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013 

-Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman. 

-Ehdotettiin ettei ostettaisikaan oksasilppuria vaan ostettaisiin niilläkin rahoilla viinaa. 

-Todetaan että pitäisi selvittää jäsenistöltä mille hankinnalle olisi oikeasti tarvetta. Jätetään oksasilppuri 

toistaiseksi hankkimatta. 

-Leikkikentän aidan kunnostus päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan (lisäys: käytännössä maalaus jää 

yhdistykselle ja kunta hoitaa EU:n vaatimat muutostyöt). Järjestetään talkoot ja hankitaan sinne 

tarjottavaa (viinaa), jos vaikka saataisiin houkuteltua jäsenistöä paikalle. 

-Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin yllämainituin muutoksin. 

 

11. Muut asiat 

-Pysäköinti Käpytien ja Keskuskadun kulmassa aiheuttaa vaaratilanteita. Ongelmana on lähinnä 

raskaskalusto, mutta myös henkilöautoja seassa. Rakentava ehdotus pitäisi keksiä vaihtoehtoisesta 

pysäköintipaikasta ja ehdottaa sitä suoraan rekkakuskeille. Tai kirjelmöidä kuntaan ongelmasta ja 

mahdollisista parannusehdotuksista. 

-Ajohidasteet keskuskadulla nähdään myös paikoitellen liian korkeiksi. 

-Keskuskadun merkintä uudessa kaavaehdotuksessa lisärakennusalueen ”koontikaduksi” herättää myös 

ihmetystä ja pelkoja liikenteen lisääntymisestä vielä entisestään. Tähän liittyen pitäisi kunnalta kysyä 

tarkennusta suunnitelmista. 

-Päätetään lähettää kunnalle kirjelmä yleisesti Keskuskadun tilanteesta. Sami Kyösti hoitaa kirjelmän 

kuntaan. Valokuvia ongelmakohtien dokumentoimiseksi voisi Samin avuksi ottaa muutkin. 

-Lisäksi keskustelua miten kaavaehdotuksen kanssa toimitaan kunhan se valmistuu. Panostetaan 

sähköiseen viestintään, niin kaavaehdotuksen, kuin muutenkin yhdistyksen viestinnän suhteen. 

Odotuksissa että uusi keskustelupalsta ja sähköpostilista saisivat ihmiset aktivoituman. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuudeksi                                                    Vesa Hämetvaara, pj                      Timo Oksjoki, siht.  

 

 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat                      Vesa Hämetvaara                            Sami Kyösti 


