
SARAPISTON JA KUOKKALAN ASUKASYHDISTYS r.y.                              VUOSIKOKOUS 2019 

Aika: keskiviikko 12.6.2019 klo 18.15-19.05 

Paikka: Eskolan museokaupan sali, Kuokkalan museoraitti 

Läsnä: Juha Kanerva, Mika Lahtinen, Kaarina Lepistö, Martti Lindroos, Timo Oksjoki, Leila Rissa, Aila 

ja Reijo Ruhala, Eero Ruotsila ja Raimo Salonen (liite 1) 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Eero Ruotsila avasi kokouksen ja kiitteli jo klo 17.30 Sakkolamuseoon 

saapunutta kokousväkeä mielenkiinnosta asukasiltaamme kohtaan. Sakkolamuseossa saimme 

seikkaperäisen opastuksen Antti Hynnän ja Hannu Turkkisen asiantuntemuksella. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kanerva, sihteeriksi Aila Ruhala ja 

pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Leila Rissa ja Raimo Salonen. 

4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. 

5.Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018 

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin monipuolisuutta kehuen. (liite 2) 

6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

Yhdistyksemme puheenjohtaja Eero Ruotsila esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan 

lausunnon. Tilinpäätös hyväksyttiin. 

7. Vastuuvapauden myöntäminen 

Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 

8. Toimintasuunnitelma 2019 

Toimintasuunitelman runkona ovat vuosikokous, hallituksen kokoukset tarvittaessa ja asioiden 

valmistelu sähköpostikeskusteluin. Jäsentiedotteen jäsenmaksulaskuineen jaamme alueemme 

talouksiin ja tiedotamme ilmoitustauluillamme sekä yhdistyksen nettisivuilla myös muiden 

järjestämistä tapahtumista alueellamme. Hakkarin kartanon kesäteatterinäytäntöön hankimme 20 

lippua. Liput vankikuljetus 86 -näytäntöön myymme asukasyhdistyksen jäsenille 15eurolla ja siihen 

saa myös pullakahvit. Yhdistys tukee maksussa 5eurolla / lippu.  Seuraamme Museoraitin 

kehittämistyöryhmän työtä ja osallistumme suunnitteluun tilaisuuden tullen. Annamme lausuntoja 

alueemme kaavoituksesta ja kehittämisestä tarpeen vaatiessa. Lausuntojen sisällöstä sovitaan 

hallituksen kesken kokoustamalla tai sähköpostin välityksellä. Yhdistyksen peräkärry, tikkaat ja 

radonmittari ovat edullisesti vuokrattavissa edelleen. 



 

9. Taloussuunnitelma ja jäsenmaksu 

Yhdistyksemme puheenjohtaja esitteli taloussuunnitelman vuodelle 2019. Se hyväksyttiin kiitellen 

ja jäsenmaksu 5e / talous päätettiin pitää entisellään. (liite3) 

10. Puheenjohtajan valinta 

Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Eero Ruotsila.  

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 

Yhdistyksen hallituksessa jatkavat  Juha Kanerva, Mika Lahtinen ja Timo Oksjoki sekä 

Arja Laine rahastonhoitajana ja Aila Ruhala sihteerinä. Entiset varajäsenet, Anne Hautakangas ja 

Sisko Toikka valittiin jatkamaan ja uutena varajäsenenä Kaarina Lepistö Kuokkalasta. 

12.Toiminnantarkastajien valinta 

Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Erkki Lehtomäki ja varalle Maarit Harsu.  

13. Muut mahdolliset asiat 

Eero Ruotsila esitteli tehdyt aloitteet kuntaan sekä toteutetut ja vireillä olevat hankkeet: 

aurausurakointi, Keskuskadun reunapalteen veden ohjaus, Kyrönpalontien ajohidasteiden 

toteuttaminen, Sillanojan rannan venesatama, metsähakkuut ja pulkkamäen kunto /käyttö olivat 

keskustelun aiheina. Aloitteen aiheiksi seuloutuivat paloaseman luona olevan kääntymiskielto 

–merkin paikka, joka aiheuttaa epätietoisuutta Tampereentielle mentäessä sekä lammaslaitumen 

viereiseltä kevyenliikenteen polulta alas tunnelille johtavien portaiden kaiteet, joista ei saa 

kunnollista tukea. 

Selvitämme myös, voiko vesitorniin päästä maisemia katselemaan ja miten sienipolun leikkikentän 

aitaa uusitaan. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitteli kokousväkeä aktiivisesta ja asiallisesta keskustelusta, ja päätti kokouksen. 

 

Vakuudeksi 

___________________________                              _________________________ 

pj. Juha Kanerva                                                            siht. Aila Ruhala 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat 

__________________________                              __________________________ 

Leila Rissa                                                                     Raimo Salonen  


