Sarapiston ja Kuokkalan alueen Asukasyhdistyksen Vuosikokouspöytäkirja
Aika: lauantai 18.6.2016 klo 18.1519.15
Paikka: Mäyriän rantasauna, Vanha Rantatie 105, Lempäälä
Läsnä: Sami Kyösti, Martti Lindroos, Helena ja Juha Kanerva, Aila ja Reijo Ruhala.
1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Kyösti avasi kokouksen.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA
ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Kyösti, sihteeriksi Aila Ruhala, pöytäkirjan
tarkastajiksi Helena ja Juha Kanerva ja ääntenlaskijaksi Reijo Ruhala.
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta 14: Yhdistyksen toiminnan
jatkaminen käsitellään ennen kohtaa 7: Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2016.
Päätös toiminnan jatkamisesta vaikuttaa seuraaviin päätöksiin.
5. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
Sihteeri luki toimintakertomuksen. Korjaus sisältöön: peräkärryn renkaiden uusimista ei
ole toteutettu. Toimintakertomus hyväksyttiin. (Liite 1)
6. TASE JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO, TILI JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon ja paikallaolijoille tarjottiin mahdollisuus
tutustua taseeseen tarkemmin. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
14. YHDISTYKSEN TOIMINNAN JATKAMINEN
Puheenjohtaja valotti alustuksessaan keskustelua, jota yhdistyksen merkityksestä ja
mahdollisesta lopettamisesta on käyty jo viisi vuotta. Hallituksen aktiivijäsenten ja
laitevuokrauksen ohella on ollut todella vähän näkyvää aktiivisuutta ja osallistumista
asukasyhdistyksen toimintaan. Sääntömuutosta on lähdetty valmistelemaan, jotta edes
hallitukseen saataisiin jäsenet ja toiminnan vaatimukset kevenisivät. Mikäli yhdistys
lopetetaan, varat siirtyvät nykyisten sääntöjen mukaan kunnan haltuun alueen
kehittämiseksi.
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Keskustelun aikana todettiin asukasyhdistyksen arvo yhteisöllisyyden ylläpitäjänä ja
alueen asukkaiden etujen ajajana kuin myös asuinympäristömme kehittäjänä.
Puheenjohtaja teki ehdotuksen avoimesta äänestyksestä toiminnan jatkamisen suhteen.
Äänin 51 toiminnan jatkaminen voitti. Nykyisten sääntöjen mukaan toiminta jatkuu, kun
kymmenen (10) kokousedustajaa on sen takana. Näin ollen tuo vaatimus ei nyt
toteutunut. Päädyimme siirtämään päätöksen syksyllä pidettävään toiseen
vuosikokoukseen, johon kutsutaan asukkaat ilmoitustaulun isoin tiedottein,
lehtiilmoituksella ja yhdistyksen nettisivuilla ilmituoden uudelleen yhdistyksen
lopettamisaikeet.
Hallitus kokoontuu valmistelevaan kokoukseen elokuulla ja paikalle odotetaan kaikkia
jäseniä ja varajäseniä!
7. TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016
Vuoden 2016 toiminnasta keskusteltaessa todettiin, että palloiluhallin rakentaminen
viivästyy eikä kannanottoomme ole tullut vastausta. Vesitorninmäen pulkkamäen paikalle
on tehty uusi frisbeerata. Talvella mäessä voi vapaaaikajohtaja Häklin käsityksen
mukaan lasketella puolesta mäestä alas omalla vastuulla, mutta paikkaa ei kunta
"markkinoi". Saunailta Mäyriässä näytti jäävän osanottajamäärältään todella vähäiseksi
ja emme ottaneet käyttöön kuin toisen varaamistamme saunoista. Sihteeri selvittää
kunnasta saako varausmaksun hyvitystä. Tarjoilujen runsaus ja herkullisuus tuli nyt
harvojen nautinnoksi, vaikka paikalle odotettiin väkeä myös Kuokkalan asuntoalueelta.
Ilmoittelussa ja tiedottamisessa ei ollut puutteita; alueen talouksiin jaettiin kutsut,
ilmoitukset olivat sekä lehdessä että ilmoitustauluilla hyvissä ajoin. Ehkä tällaiselle
asukastoiminnalle ei enää nähdä tarvetta, vaan asukkaat alueillamme viihtyvät
itsekseen? Pohdimme toiminnan muotoja ja esille nousi idea teatteriretkistä.
Toimintasuunnitelmaan (Liite 2) tehtiin lisäys toisen vuosikokouksen koolle kutsumiseksi
syksyllä 2016 yhdistyksen lopettamisen vuoksi. Keskustelimme yhdistyslain vaatimusten
tuntemuksesta, johon kaivattiin opastusta. Tiedoksi tuotiin yhdistysrekisterin siivous:
"Heinäkuussa voimaan astuva yhdistyslain muutos antaa Patentti ja rekisterihallitukselle
mahdollisuuden poistaa rekistereistään yhdistykset, joiden tietoihin ei ole tehty päivitystä
20 vuoteen..PRH julkaisee listan poistettavista yhdistyksistä verkossa elokuussa. Uuden
lain mukaan yhdistykselle pitää suoda viisi kuukautta aikaa ilmoittautua ennen kuin se
pyyhitään olemattomiin." Aamulehti 15.06.2016
Taloussuunnitelmaasiat siirrettiin tulevaan vuosikokoukseen.
8. 13. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan, hallituksen ja varajäsenten sekä
toiminnantarkastajien valinnat, jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2016 ja
yhdistyksen sääntöjen muutos siirrettiin seuraavaan vuosikokoukseen.
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15. MUUT ASIAT
Asuinalueemme teiden liikenneturvallisuudesta käytiin keskustelua. Hidastehyppyrit
todettiin tarpeellisiksi ja silti on ollut jo hengenvaarallisia tilanteita kaahailun vuoksi.
Kaakisentien molemminpuolinen paikoitus on ongelmallista, sillä välistä ei pääse edes
normaalilla henkilöautolla aina kolhimista pelkäämättä läpi ja jalankulkijat eivät mahdu
kummallekaan pientareelle.
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

_____________________________
pj. Sami Kyösti

______________________________
siht. Aila Ruhala

PÖYTÄKIRJAN OIKEAKSI TODISTAVAT

_____________________________
Helena Kanerva

_______________________________
Juha Kanerva
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