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Sarapiston ja Kuokkalan Asukasyhdistys ry:n Vuosikokouspöytäkirja 
 

Aika: torstai 8.6.2017 18.00 - 21.00 

Paikka: Kuokkalan koulu, Kansakouluntie 3, Lempäälä 

Läsnä: Eero Ruotsila, Nanna Nieminen, Helena Kanerva, Juha Kanerva, Sami Kyösti, Martti Lindroos, 
Antero Korhonen, Timo Oksjoki ja Olavi Kautiala 

1. Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Eero Ruotsila avasi kokouksen. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esitelmä aurinkopaneeleista 
Finnwind Oy:n (http://www.finnwind.fi/) edustaja Juha Pölönen piti esityksen aurinkopaneelien 
asennuksesta ja mitoituksesta. 

Järjestelmä tuottaa sähkö 9kk vuodesta. 3kk (marras-, joulu-, tammikuissa) tuoton voi unohtaa 
Suomen leveysasteilla. 
25% sähkölaskusta aurinkopaneeleista, jos järjestelmä on hyvin mitoitettu. 20% sähkölaskusta on 
normaali taso. 
Yksityinen asiakas saa ainoastaan kotitalousvähennyksen. (Maatalous ja muut yrittäjät saa 25% 
prosenttia avustusta valtiolta.) 
Ei vaadi lupaa eikä ilmoitusta rakennusvalvontaan, kun paneelit tulee katon suuntaisesti. 
Parhaan tuoton saa, kun kuluttaa kaiken paneelien tuottaman sähkön itse. Sähköyhtiö ei paljon 
maksa verkkoon syötetystä sähköstä (4snt/kWh?). 
Oma osuus noin 6000€ (pieni järjestelmä). 
Takaisinmaksu aika noin 15v pienemmissä omakotipaketeissa. 
Isommissa päästään lyhyempään takaisinmaksuaikaan, jopa 10v. 

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ruotsila, sihteeriksi Timo Oksjoki, pyötäkirjantarkastajiksi 
ja ääntenlaskijoiksi Sami Kyösti ja Helena Kanerva. 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. 

6. Toimintakertomus 2016 
Puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen vuodelta 2016. Toimintakertomus hyväksyttiin. 

7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
olivat nähtävillä kokousyleisölle. Tilinpäätös hyväksyttiin. 

8. Vastuuvapauden myöntäminen 
Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 

9. Toimintasuunnitelma 2017 
Puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (Sillä muutoksella, 
että poistetaan maininta LV sanomissa tiedotuksesta.) 

http://www.finnwind.fi/
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10. Taloussuunnitelma 2017 ja jäsenmaksu 
Keskusteltiin voiko taloussuunnitelma olla edelleen alijäämäinen useamman vuoden putkeen. 
Hyväksyttiin taloussuunnitelma vuodelle 2017 ja päätettiin pitää jäsenmaksu entisellään, 5€/talous. 

Tässä yhteydessä tuli esiin myös, että yhdistyksen nettisivulle pitäisi lisätä maininta Teboilin 
öljybonuksista. Eero selvittää yhdessä Arjan kanssa ohjeistuksen öljytilauksen tekemiseksi. 

11. Puheenjohtajan vaali 
Sarapiston ja Kuokkalan Asukasyhdistyksen puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle valittiin Eero 
Ruotsila. 

12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 
Asukasyhdistyksen hallitukseen valittiin Nanna Nieminen, Arja Laine, Timo Oksjoki, Aila Ruhala ja 
Juha Kanerva. Varajäseniksi nimettiin Antero Korhonen ja Helena Kanerva. 

Arja Laine jatkaa rahastonhoitajana. 

Aila Ruhala jatkaa sihteerinä. 

13. Toiminnantarkastajien valinta 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Lehtomäki ja varalle Maarit Harsu. 

14. Yhdistyksen säännöt 
Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin toistamiseen vuosikokouksessa (edellisen kerran hyväksytty 
2016 vuosikokouksessa). 

14. Lausunnon antaminen kaavanmuutoksesta paloaseman ja Ahertajantien risteyksessä sekä 
kaavassa esillä oleva hallin paikka jäähallin lähelle (ennen kannatimme Tampereentien 
risteykseen) 
Aikaisemmin yhdistys otti jo kantaa, että hallille paras paikka olisi Tampereentien ja urheilukadun 
kulmauksessa. 

Keskustelua miten voisimme vaikuttaa hallin sijoittamiseksi Tampereentien varteen. Yhdistys ei 
kuitenkaan haluaisi vastustaa tai hidastaa hallin rakentamista. 

Lähetetään pienin muutoksin samankaltainen lausunto kuin 22.12.2016. 

”Ensisijaisesti yhdistys toivoisi monitoimihallin sijoittuvan…” 

Huoli erityisesti pysäköintitilan riittäminen hallin sijoittuessa jäähallin viereen. 

Martti Lindroos otti esille ajatuksen, täytyykö uuden hallin olla edes Hakkarin alueella. 

Ahertajankadun uuden kerrostalon paikka herätti paljon keskustelua. Huono paikka ja eikä nähdä 
miten pysäköinti ongelmat ainakaan vähenisivät. Eikö vanhuksille olisi parempi paikka lähempänä 
keskustaa. Yhdistyksessä ihmeteltiin sijoituspaikkaa. Ihmeteltiin lisäksi, kuinka tällainen lisäys on 
yhtäkkiä lisätty kaavaan ja siitä on hyvin vähän perusteluja. 

Asukasyhdistys haluaisi lisätietoja, miten 4-kerroksista taloa perustellaan keskuskadun varteen. 
Liikenne ja pysäköinti vaikutuksista kaivattaisiin selvitystä. Mihin talo on tarkoitettu ja mitkä ovat 
perusteet sen sijoittamiseen koulukeskuksen läheisyyteen. Lisätietoja kaivattaisiin yleisesti 
pysäköintiin liittyen ja tämän kerrostalon osalta erikseen. 

15. Hakkarin yhdistyksen tilanne tiedoksi 
Hakkarin yhdistys pohtii myös jatkoaan ja harkitsee lopettamista. 
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16. Muut mahdolliset asiat 
Martti Lindroos esitti, että pysäköintikielto kuorma-autoille pitäisi saada Keskuskadun varteen. 
Elementtiauto pysäköi säännöllisesti keskuskadun varressa (Käpytien risteyksestä paloaseman 
suntaan). Tien reuna ei kestä painoa. Auto peittää näkyvyyden ja vaarantaa liikenneturvallisuuden. 
Auto vuotaa myös öljyä. Auton kyljessä lukee Atro Vuolle. Ehdotus kuorma-autojen pysäköinnin 
kieltävästä merkistä keskuskadulle. Korvaavaa pysäköintipaikkaa ehdotetaan koulun parkkipaikalle. 

Sami Kyösti ja Eero Ruotsila käyvät ensin juttelemassa kuskin kanssa. Hallitus päättää kieltomerkin 
hakemisen tarpeellisuudesta keskustelun jälkeen. 

17. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen. 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

pj. Eero Ruotsila   siht. Timo Oksjoki 

 

 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat 

 

 

Sami Kyösti    Helena Kanerva 

 

 

 



SARAPISTON ja KUOKKALAN ASUKASYHDISTYS ry

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA   2016

YLEISTÄ 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää, ohjata ja kehi)ää Sarapiston ja Kuokkalan 

asuinalueen asukkaiden asumisviihtyvyy)ä ja sosiaalisia oloja, vaiku)aa elinympäristön laatuun 

sekä edistää ja kehi)ää luonnon-, ympäristön- ja kul)uuriarvojen suojelua. Tarkoituksensa 

toteu)amiseksi yhdistys järjestää yhteistoimintaa jäsenistölle, kokouksia, keskustelu0laisuuksia 

ja muuta 0edotustoimintaa sekä tekee aloi)eita ja esityksiä. Toimintansa rahoi)amiseksi 

yhdistys kerää jäsenmaksuja, vuokraa jäsentensä käy)öön hankkimaansa kalustoa sekä o)aa 

vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys ei ota kantaa poli0ikkaan.

HALLITUS JA KOKOUKSET

Hallitus kokoontui 25.5.2016 Ruhalassa ja 10.8. Kyös0llä. Vuosikokous pide4in 18.6.2016 

Mäyriässä ja jatkokokous vuosikokoukselle 14.9.2016 Kuokkalan koululla.

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Sami Kyös0, joka intensiivises0 on valmistellut 

yhdityksemme sääntömuutosta ja huoleh0nut ko0sivujemme sisällöstä. Hänen varamiehenään 

hallituksessa oli Eero Ruotsila. Muina jäseninä hallituksessa ovat olleet Vesa Hämetvaara (varalla 

Katja Hämetvaara), Anne Kaitamo (varalla Mika Kaitamo), Helena Kanerva (varalla Juha Kanerva),

Timo Oksjoki (varalla Pekka Moilanen) ja Aila Ruhala (varalla Reijo Ruhala).

Sihteerinä toimi Aila Ruhala, rahastonhoitajana Anne Kaitamo ja 0lintarkastajina Maarit Harsu ja 

Arja Laine. Anne Kaitamo pi0 yllä facebook -sivujamme.

Vuosikokouksessa 14.9.2016 vali4in uusien sääntöjen mukaises0 edellistä pienempi hallitus. 

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi saa0in Eero Ruotsila, hallitukseen Helena ja Juha Kanerva, 

Arja Laine, Timo Oksjoki ja Aila Ruhala, varalle Antero Korhonen sekä toiminnan tarkastajiksi 

Erkki Lehtomäki ja varalle Maarit Harsu. Aila Ruhala jatkoi sihteerinä ja rahastonhoitajana aloi4 

Arja Laine.

TALOUS  JA  JÄSENISTÖ

Sarapiston- Kuokkalan alueella talouksia on n. 500. Niistä perä0  73 maksoi  5 euron 

jäsenmaksun kesällä 2016, kun yhdistyksen lope)amista mie04in. Valtaosa yhdistyksen tuloista 

kertyi juuri jäsenmaksuista ( 83 jäsentalou)a). Peräkärryn, jyrsimen  ja radonmi)arin 

vuokrauksesta kertyi myös jonkinverran tuloja. Tilikausi oli 380e alijäämäinen. 

TOIMINTA  

Yhdistyksemme sääntöjä ja hallituskokoonpanoa halu4in keventää, koska vapaaehtoisia 

luo)amushenkilöitä hallitukseen ja väkeä mukaan toimintaan on ollut vaikea saada. Edes 

Mäyriässä järjestetyt saunaillat 18.6. ja 2.9. eivät vetäneet väkeä paikalle vaikka tarjoilut ja 



saunamaksut luva4in yhdistyksen varoista. Jäsen0edote toiminnasta jae4in 500 talouteen ja 

tapahtumista 0edote4in yhdistyksen www.sarapisto.f -ko0sivuilla, joten informaa0on 

puu)eestakaan ei voinut olla kyse.

Mie0mme yhdistyksemme toiminnan tarkoitusta ja jopa lope)amista. Uudet säännöt saa0in 

ensimmäiseen vuosikokoukseen käsiteltäviksi, mu)a vasta jatkokokouksessa vahvistetuiksi. 

Toiminnan jatkamisen kannalla ol0in yksimielises0 vuosikokouksessa Kuokkalan koululla. 

Tiedo)aminen Kuokkalan alueelle on ollut pos0laa0kkoon jae)avien 0edo)eiden varassa, sillä 

ilmoitustauluja sille alueelle ei ole vielä saatu. Hallituksesta puu)uu myös vielä alueen oma 

edustus, mu)a yhteistyö Kuokkalan koulun ja sen vanhempainyhdistyksen kanssa on jo aloite)u.

Kuokkalan koululla toteutetussa Joulupolkutapahtumassa pidimme linnunpön)öjen 

rakennuspajaa, johon osallistui lähes 30 henkilöä. Pöntöistä kertyneet varat lahjoite4in koulun 

vanhempainyhdistyksen kau)a lasten retkitoimintaan.

Hakkarin kouluun on oltu yhteydessä oppilaiden kaahailusta mopoautoillaan ja traktorilla. Yksi 

pos0laa0kkorivi kaatui törmäilyssä ja sen korjaustalkoiden jälkeen ajo rauhoi)ui hieman. Koululla

ollaan voima)omia kaahailun suhteen ja ehdo0mmekin valistus0laisuu)a, jonka luennoitsioiden

hankintaan voisimme osallistua ( esim.poliisi, moo)oripyöräonne)omuuden uhri ?)

Lausunnon annoimme Hakkarin palloiluhallin paikasta koulun väen mielipiteitä myötäillen; 

kaavassa koulun naapuriksi suunniteltu halli siirtyy väljempään paikkaan. Vesitornin mäelle 

pulkkamäen paikalle kunnan rakentama  frisbeerata on nuorten ahkerassa käytössä.

Alueellamme olevaa Kyrönpalon0en lentopalloken)ää ja Sienipolun leikkiken)ää on huolle)u ja 

siivo)u vapaaehtoisvoimin. Lentopallokentällä kokoontuu kesäkaudella viiko)ain parikin 

porukkaa pelailemaan ja myös sulkapallon pelaajat ovat löytäneet sinne 0ensä. Leikkiken)ä on 

jatkuvas0 ahkerassa lapsiperheiden ja perhepäivähoitoryhmien käytössä. Siellä vierailevat myös 

lähipäiväkodin lapset hoitajineen.

Sarapiston kedolla laidunsi koko kesän viisi lammasta. Niiden hyvinvoinnista vastasivat alueen 

ak0iviset asukkaat ja ympäristönsuojeluyhdistys. Laitumen aidan takana rii4 sankoin joukoin 

lampaiden rapsu)elijoita vauvasta vaariin.

Alueemme on siis0n, viihtyisän ja rauhallisen oloinen. Paikka on vetovoimainen. Kävelymatkan 

päässä on monenmoisia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia ympäri vuoden. Pyrimme 

ak0ivises0 0edo)amaan niistä ja lisäämään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. 

Asukasyhdistyksellä on edelleen oma arvonsa. 

Lempäälässä 18.4.2017                                                                                     Aila Ruhala

file:///Users/sami/Downloads/www.sarapisto.fi


Sarapiston - Kuokkalan asukasyhdistys ry

Talousarvio 2017

Rahavarat 1".L.20L7

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT:

Laitevuokrat
Muut tuotot

KULUT;
Kaluston ylläpito
Palvelumaksut/pankki

Sarapisto. Fl

Kokouskulut
Tulostuskulut
Sää ntöm u utosten rekisteröinti
Muut kulut (aktiviteetit yms..)

VARAI NHANKI NTA:
Jäsenmaksutuotot

Rahavarat 3L.L2.2OL7

707,51_

100,00
45,00 L45,OO

500,00

572,51

50,00
30,00
25,O0
40,00
50,00
85,00

500.00 780,00



SARAPISTON ja KUOKKALAN ASUKASYHDISTYS ry

TOIMINTASUUNNITELMA  vuodelle 2017

Yhdistyksen toimintaa pääte)in jatkaa ja laajentaa vuosikokouksissa 2016.

Sääntömuutosta valmistelevaan toimikuntaan vali)in Arja Laine, Timo Oksjoki ja Eero 

Ruotsila. Säännöt pyritään vahvistamaan vuoden 2017 aikana.

Alueen asukkaille jaetaan .edo/eet toiminnasta verkkosivujen kau/a osoi/eessa 

sarapisto.0, L-VSanomien MeNyt -palstalla sekä ilmoitustauluilla. Kuokkalan alueen 

ilmoitustauluille etsitään paikkoja ja taulut asennetaan toimintakuntoon. Pyrimme 

.edo/amaan ak.ivises. myös alueellamme muiden järjestämistä tapahtumista.

Seuraamme kaava.lanne/a alueellamme ja annamme lausuntoja niistä silloin, kun ne 

vaiku/avat ympäristöömme. Kunnan järjestämiin informaa.o.laisuuksiin pyrimme 

o/amaan osaa, samoin kuin kylätoimijoille järjeste/äviin koulutuksiin.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvi/aessa ja vuosikokous pidetään to 8.6.2017 

Kuokkalan koululla. Kokouksen yhteyteen kutsutaan Aurinkopaneli -edustaja kertomaan 

tästä energiamuodosta.

Yhdistyksen hallitus ideoi retkikohteiksi laavuja, paloaseman museota ja 

Museorai)opastusta, Hakkarin Kartanon ruokailua sekä ohja/ua lasten 

luontoliikuntatapahtumaa.

Museorai.lla on la 17.6 Lempääläseuran järjestämä lastenpäivä. Sarapiston 

lammaslaitumen metsikössä on samaan aikaan  Lempäälän 

Ympäristönsuojeluyhdistyksen luontopolku ja ohja/uja liikuntaleikkejä. Voisimme o/aa 

osaa tähän ja järjestää sen yhteyteen oman lisän?

Lempäälän Ympäristönsuojeluyhdistyksen ylläpitämään lammasaitaukseen Sarapistossa 

saadaan taas kainuun harmaja -lampaita. Niiden silmälläpitoa ja aitauksen 

kunnostustalkoita avitamme vapaaehtoisina kesän kuluessa. Haketustalkoita Jaran 

metsäpolulle Keskuskadulta länteen on valmisteltu, mu/a nyt on katso/ava venyykö 

budje) koneen vuokraan ( 100e/ vrk).

Lentopallokentän koripallorakenteita kunnostamme ja Sienipolun leikkikentän aitaa 

por/eineen huollamme vapaaehtoisvoimin. Kentät ovat ahkerassa käytössä.

Ahkeraa käy/öä toivomme myös asukasyhdistyksen peräkärrylle, radonmi/arille, 

puutarhajyrsimelle ja .kapuille, joita vuokrataan edelleen jäsenistölle.



Lempäälän Ympäristönsuojeluyhdistys ja Ma)lan NS järjestävät su 3.9.2017 perheretken

Män/ä- Vilppula -seudulle Serlachiuksen museoihin ja Orivedelle Hörtsänän 

arboretumiin. Bussi ajaa alueemme kau/a, mikäli täältä läh.jöitä on.

Jäsenistömme on laajas. puhaltanut yhteen hiileen kiperissä paikoissa. Otamme 

edelleen mielellämme huomioon ja toiminnan pohjaksi ideoita asukkailta.Lempäälän 

kunnan " Yhdessä " -teemaa toteutamme käytännössä oman alueemme yhteisöllisyy/ä 

vahvistaen ja muiden yhdistysten kanssa yhdessä toimien. 

                                       Lempäälässä 6.6.2017   sihteeri Aila Ruhala                                           


