Sarapiston ja Kuokkalan Asukasyhdistyksen
Vuosikokouspöytäkirja
Aika: Keskiviikko 16.6.2015 klo 18
Paikka: Hakkarin koulu, Lempäälä
Läsnä: Vesa Hämetvaara, Katja Hämetvaara, Anne Kaitamo, Sami Kyösti, Martti Lindroos sekä
Aila ja Reijo Ruhala
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hämetvaara avasi kokouksen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Hämetvaara, sihteeriksi Sami Kyösti,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katja Hämetvaara ja Anne Kaitamo
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
5. Toimintakertomus vuodelta 2014
Toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin ilman muutoksia (Liite 1)
6. Tase ja tilintarkastajien lausunto, tili ja vastuuvapauden myöntäminen
Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon ja paikallaolijoille tarjottiin mahdollisuus
halutessaan tutustua taseeseen tarkemmin. Kokousväki myönsi hallitukselle vastuuvapauden
7. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2015
Keskustelun jälkeen päädyttiin pitämään jäsenmaksu entisessä 5 eurossa.
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8. Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2015
Puheenjohtaja luki hallituksen laatiman ehdotuksen (Liite 2) ja suunnitelma päätettiin toteuttaa
seuraavin lisäyksin / muutoksin:
 Radonmittari hankitaan ja selvityksen mahdollisista laitteista tekee Anne Kaitamo.
Tämän jälkeen hallitus päättää mikä laite hankitaan.
 Menojen arvioista jäi uupuumaan vielä seuraavat kulut, jotka arviolta tekevät yhteensä n.
240 euroa
 Pankkikulut
 Leikkikentän roskien tyhjennys
 Peräkärryn vakuutusmaksut
 Sarapisto.fi ylläpitomaksut
 Pankkipalvelut päätettiin vaihtaa Nordeasta Osuuspankkiin johtuen suurista
ylläpitokuluista. Kokouksessä päätettiin, että rahastonhoitaja Anne Kaitamo
(XXXXXXXXXX) valtuutetaan tekemään nykyisen tilin lopetus sekä uuden avaus.
9. Puheenjohtajan valinta
Sami Kyösti valittiin jatkamaan puheenjohtajana.
10. Rahastonhoitajan valinta
Erittäin tarkkaa työtä tehnyt Anne Kaitamo jatkaa rahastonhoitajana.
11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
1. Vesa Hämetvaara, varalla Katja Hämetvaara
2. Anne Kaitamo, varalla Mika Kaitamo
3. Helena Kanerva, varalla Juha Kanerva
4. Sami Kyösti, varalla Eero Ruotsila
5. Timo Oksjoki, varalla Pekka Moilanen
6. Aila Ruhala (sihteeri), varalla Reijo Ruhala
12. Toiminnantarkastajien valinta
Tilintarkastajina valittiin jatkamaan Marsi Harsu ja Arja Laine
13. Muut esille tulleet asiat
Aila Ruhala ilmoitti, että yhdistyksen ilmoitustaulut ovat huonossa kunnossa. Päätettiin että
yhdistys tarkastaa ilmoitustaulujen kunnon ja päättää mahdolliset korjaustoimenpiteet.
Martti Lindroos toi esille Liitteen 3 mukaiset asiat ja niistä päätettiin seuraavasti:
 Katupölyn poistoon ei oteta kantaa.
 Paloaseman läheisyydessä olevaan liikenneturvallisuuteen otetaan kantaa ja
asukasyhdistys ottaa yhteyttä kiinteistöjen yhtiöihin ja suunnittelevat yhdessä
mahdollisista turvallisuutta parantavista tekijöistä.
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Talviauraukseen ei oteta kantaa
Tiestön vesien ohjauksiin ei oteta kantaa
Ajohidasteiden nousu koettiin hyväksi asiaksi, joten siihen ei oteta kantaa
Asukasyhdistys ottaa lasten pulkkamäestä yhteyttä kunnan liikuntakoordinaattori Timo
Toivoseen ja keskustelee pulkkamäen turvallisuuden sekä käytettävyyden
parantamisesta
Katuvalaistun estävistä puista sekä elementtirekan pysäköinnistä otetaan yhteyttä
kunnan kunnossapitopäällikkö Antti Jokelaan ja tiedustellaan mahdollisista
parannuksista

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

________________________
pj. Vesa Hämetvaara

________________________
sihteeri Sami Kyösti

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

________________________
Anne Kaitamo

________________________
Katja Hämetvaara
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