
Pispalan asukasyhdistys ry 

VUOSIKOKOUS 

Aika: 23.3.2010 klo 17.30 

Paikka: Tampereen A-killan Tahmelan monitoimitalo Uramonkatu 9 
(HUOM. Muiden kuin toimikunnan jäsenten ja toimihenkilöiden nimet on poistettu yksityisyydensuojan takaamiseksi.) 

 

 

Luksusristeilyn arvonta Pispala-tarinan toimittajien kesken 

Asukasyhdistykselle toimitettiin vain yksi tarina Rajaportin saunassa v. 1911 syntyneen Aarne Armas Verner 

Selininpoika Jokisen perheen vaiheista. Harjulan kanssa voidaan keskustella tarinan käyttämisestä Unelma 

Pispalasta -julkaisussa. 

 

Viking Linen lahjoittaman luksusristeilyn voittivat tarinan toimittaneet henkilöt K. & J. M. 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

Paikalla: Antti Valtakari, Hanna Kinnunen, Seppo Taavila, Katja Wallenius, Veikko Niskavaara, Marita 

Sandt, Salla Korhonen sekä neljä muuta yhdistyksen jäsentä.  

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja Antti Valtakari avasi kokouksen klo 18.54. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 

Valittiin puheenjohtajaksi Antti Valtakari ja sihteeriksi Hanna Kinnunen. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Salla Korhonen ja Katja Wallenius. 

 

4. Kokouksen toteaminen asianmukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Kokous todettiin asianmukaisesti koolle kutsutuksi (ilmoitettu 2 viikkoa ennen kokousta tolppamainoksin, 

ASY:n nettisivulla sekä Facebook-sivulla) ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi kutsut postitettiin noin viikkoa ennen 

kokousta kaikille jäsenmaksun vuonna 2010 ja tammikuussa 2011 maksaneille, joiden osoitetiedot olivat 

yhdistyksen tiedossa. 

 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen. 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

6. Vuoden 2010 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen läpikäynti.  

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen selventäen muutamia kohtia. 

Tilinpäätös esiteltiin.  

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille 

vuodelta 2010. 

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille. 

 

8. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman hyväksyminen.  

Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa ja lisättiin kokouksen ehdottamat kohdat.  

Ks. toimintasuunnitelma vuodelle 2011. 

 

9. Toimikunnan jäsenten valinta vuodelle 2011.  

Vanhoina toimikunnassa jatkavat: Hanna Kinnunen, Anni Lindell, Veikko Niskavaara, Antti Valtakari ja 

Katja Wallenius. Uusina toimikuntaan valittiin: Salla Korhonen, Pertti Pulkki ja Seppo Taavila.  

 

10. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2011 (nyt 6€).  

Jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisellään 6 €/v. Todettiin, että asukasyhdistyksen jäsenmaksun maksaneita 

on vuosittain n. 150, mikä on pispalalaisittain suuri määrä. Tämä siis on ilmeinen osoitus siitä, että 

asukasyhdistystä ja sen toimintaa pidetään tärkeänä. 

 



11. Tilintarkastajien valinta.  

Tilintarkastajiksi valittiin Kati Lehtinen ja Tero Sandt ja heidän varamiehikseen Tom Härkönen ja Matti 

Lindell. 

 

12. Muut asiat ja toimikunnan järjestäytymiskokouksen ajankohdan määrääminen. 

 

Näkymien säilyminen Pispalassa kasvuston ja puuston takia  

Keskusteltiin Pispalan näkymien säilymisen tärkeydestä ja mahdollisista vaikutuskeinoista puuston ja muun 

kasvuston suhteen. Todettiin, että asia tulisi huomioida ASY:n kannanotoissa ja mahdollisuuksien mukaan 

myös muussa toiminnassa: kaupungin puistoalueiden puut eivät saa peittää näkymiä, ja yksityisten tonttien 

suuriin, näkymiä peittäviin puihin tulisi pyrkiä vaikuttamaan paikallisesti. ASY:ssa on toiminut noin 5 vuotta 

sitten ympäristötoimikunta, ja tällöin on toimitettu muistio kaupungin puisto-osastolle harvennusta vaativista 

kohteista. Puisto-osastoa tulisi muistuttaa kohteista uudelleen. 

 

Kaavakannanoton lisääminen ASY:n nettisivulle  

Päätettiin lisätä kaavakannanotto nettisivulle. 

 

Pispalalainen-lehden toimitus 

Päätoimittaja vahvistuu ma 28.3.2011 kokouksessa. Juttuja mahtuu vielä kevään lehteen. Mainostajat hankkii 

pääsääntöisesti Kumppanuuden uusi harjoittelija, mutta apua otetaan vastaan (Antti Valtakari lupasi 

tarvittaessa tutoroida). 

 

Toimikunnan järjestäytymiskokous 

Toimikunnan järjestäytymiskokouksen ajankohdaksi sovittiin ti 5.4.2011 klo 18.30 Telakalla. 

 

13. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55. 

 

 

Pispalassa 5.4.2011 

 

 

 

Antti Valtakari  Hanna Kinnunen 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

Salla Korhonen  Katja Wallenius 

 


