Sarapiston Asukasyhdistys ry

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 14.9.2016 klo 18-19.40
Paikka: Kuokkalan koulu
Läsnä: Anne Kaitamo, Helena ja Juha Kanerva, Pertti Kautiala, Antero Korhonen, Sami Kyösti,
Martti Lindroos, Timo Oksjoki, Aila ja Reijo Ruhala, Eero Ruotsila ja Ville Salmijärvi
1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Kyösti avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi tähän,
18.6.2016 pidetyssä vuosikokouksessa sovittuun, jatkokokoukseen.
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 ja sihteeriksi Aila Ruhala. Helena Kanerva ja
Timo Oksjoki valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä toimimaan ääntenlaskijoina.
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Kyösti alusti asiaa kertoen toiminnan olleen viime vuosina
lähinnä ylläpitävää; kokousten ja kaavalausuntojen lisäksi kaluston vuokrausta ja huoltoa sekä
perhesaunailtoja Mäyriässä. Jäsenmaksuilla on katettu toiminnan kulut hyvin ja tilillä on n.680e.
Antero Korhonen muistutti yhdistyksen yhteisöllisyyttä ylläpitävästä merkityksestä ja alueen
asukkaiden etujen valvonnasta. Vuosikymmenten aikana yhdistys on mm. rakentanut talkoilla
leikkikenttää, tehnyt matkoja, järjestänyt yhteisiä illanviettoja ja kouluttanut nuoria lasten
iltahoitajiksi. Alueen tiestön huollosta ja kaava-asioista annetut yhteiset kommentit ovat
varmasti olleet yksityisiä tehokkaampia. Yhdistys koetaan tärkeäksi.
Martti Lindroos on vuosien varrella tuonut kokouksiin monia kehitettäviä asioita. Nytkin hänellä
oli huoli Keskuskadun varren parkkeerauksista. Keskuskadun kevyenliikenteenväylän jatkon
rakentamista kuulostelemme.
Eero Ruotsila painotti edunvalvontaa ja muistutti, että kunnan omatoimirahaakin voisi
hankkeisiin hakea. Hän oli koonnut valmiiksi nimilistaa henkilöistä, jotka voisivat toimia
aktiivisesti yhdistyksessä. Yhteistyössä Kuokkalan alueen asukkaiden ja koulun kanssa toimintaa

voisi kehittää laajemman alueen hyväksi, eikä toista yhdistystä alueelle tarvitsisi perustaa.
Aila Ruhala toi esiin, että asukasyhdistyksen virallisen toiminnan lisäksi alueella on koko ajan
ollut aktiivisia yksityishenkilöitä, jotka ovat huolehtineet mm. leikkikentän rakenteiden
kunnostuksesta, valaistuksen lisäämisestä, lentopallokentän huollosta ja lammaslaitumesta.
Kaikki eivät siis tule kokouksiin ja tapahtumiin, mutta arvostavat yhteisen elinympäristön
toimivuutta ja viihtyisyyttä. Sienipolun leikkikentällä käyvät perheet Kuokkalastakin.
Välinevuokrauksen suosio ( peräkärry, möyhennin, radonmittari, grilli ja tikapuut ) vaihtelee,
mutta koetaan tärkeäksi ja huollosta huolehtivat vapaaehtoiset.
Sami Kyösti on huolehtinut kotisivuista ja Anne Kaitamo facebooktiedotuksesta. He ovat valmiita
tukemaan näiden sähköisten sivujen ylläpitoa, mutta eivät jatka hallituksessa. Ilmoitustaulujen
informaatio koetaan alueella tärkeäksi ja lehtijuttuja seurataan. Ilmoitustauluja pitäisi kunnostaa
ja tehdä lisää.
Vilkkaan keskustelun päätteeksi päätettiin pitää avoin äänestys yhdistyksen toiminnan
jatkamisesta. Kaikki kannattivat yksimielisesti yhdistyksen toiminnan jatkamista.
6. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS
Vanhat säännöt on koettu raskaiksi varsinkin hallitusmiehitykseltään. Sami Kyösti on pohjustanut
uusia sääntöjä, jotka hän meille esitteli kohta kohdalta. Teimme sääntöehdotuksiin tarkennuksia
ja korjauksia. Sami Kyösti kirjoittaa ne puhtaaksi ja yhdistyksen puheenjohtaja toimittaa ne
virallistettaviksi. Yhdistyksen toiminta-aluetta laajennetaan Kuokkalan suuntaan. Viralliseksi
nimeksi päätettiin esittää Sarapiston ja Kuokkalan Asukasyhdistystä ja yhdistys rekisteröidään nyt
tällä nimellä.
7. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016
Puheenjohtaja Sami Kyösti esitteli toimintakertomusasioita ja rahastonhoitaja Anne Kaitamo
taloustilannetta. Palloiluhallin rakentaminen viivästyy ja Hakkarin liikunta-aluetta pyritään
laajentamaan vireillä olevalla kaavamuutoksella. Ainakaan palloiluhallia ei rakenneta
tenniskentän päälle, joten lausuntomme asiasta oli painava muiden joukossa. Seuraamme
aktiivisesti tilannetta. Peräkärryyn on vaihdettu renkaat ja polttimot. Mäyriässä pidettiin kaksi
kertaa saunailta; perhesaunailta 18.6. ja naisten nyyttikesti-saunailta 2.9. Leikkikentän
ehostuksessa ovat aluetta käyttävät lapsiperheet olleet aloitteellisia. Jäsenmaksuja saatiin peräti
70:lta taloudelta kesäkuukausina ja tilillä on nyt 681e. Peräkärryvuokrien maksuun kiinnitetään
jatkossa enemmän huomiota ja pankin vaihtoa mietitään, sillä palvelumaksut ovat nyt suuret
tapahtumiin nähden.
8. PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Sarapiston ja Kuokkalan Asukasyhdistyksen puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle valittiin Eero
Ruotsila.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
Asukasyhdistyksen hallitukseen valittiin Arja Laine, Timo Oksjoki, Helena Kanerva, Aila Ruhala ja
Juha Kanerva. Varajäseneksi nimettiin Antero Korhonen.
10. SIHTEERIN JA RAHASTONHOITAJAN VALINTA
Sihteeriksi valittiin edelleen Aila Ruhala ja rahastonhoitajana aloittaa Arja Laine.
11. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
Toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Lehtomäki ja varalle Maarit Harsu.
12. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016
Asukasyhdistyksen jäsenmaksuna pidetään edelleen 5e / talous.
13. MUUT ASIAT
Eero Ruotsila huolehtii asukasyhdistyksen toimintatietojen ilmoittamisesta yhdistysrekisteriin.
Ilmoitustaulujen uudistamisessa Sami Kyösti on mukana ja omatoimirahan hakua hankkeeseen
selvitetään.
Keskuskadun ja Käpytien pysäköintikieltoasioita selvitetään.
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen.
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