
Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistys ry
VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 19.8.2020 klo 18-19.30

Paikka: Kuokkalan koulun puisto

Läsnä 9 henkilöä: Helena ja Juha Kanerva, Antero Korhonen, Eija Leppänen, 
Timo Oksjoki, Aila ja Reijo Ruhala, Eero Ruotsila ja Teemu Varsamäki

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksemme puheenjohtaja Eero Ruotsila avasi kokouksen kiitellen 
kahvituksista ja ulkoilmapaikan valinnasta näin korona-aikana. Oman 
kiitoksensa sai myös Timo Syväjärvi, joka ennen kokousta kertoi meille 
Sillanojan uudesta venerannasta ja muistakin Kuokkalan-Kuljun 
osakaskunnan venepaikoista.

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 sekä tarvittaessa ääntenlaskijoina toimimaan Antero 
Korhonen ja Eija Leppänen.

4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2019

Sihteeri luki toimintakertomuksen, jonka sisältöön oli nivottu alueellamme 
olleita tapahtumia ja aktiivisten asukkaiden talkoita. Toimintakertomus 
hyväksyttiin muutoksitta. Keskusteluissa mietittiin, miten uusia asukkaita 
saataisiin mukaan, radonmittarille käyttöä ja nettisivuille Sarapiston 
historiaa.

6.Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Helena Kanerva luki toiminnantarkastajan lausunnon ja tilinpäätös oli 
nähtävillä. Tilinpäätös hyväksyttiin.



7. Vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8.Toimintasuunnitelma 2020

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen vuodelle 2020 ja se hyväksyttiin. 

9. Taloussuunnitelma 2020 ja jäsenmaksu

Sihteeri esitteli taloussuunnitelman ja se hyväksyttiin. Jäsenmaksu säilyy 
hallituksen esityksestä edelleen 5e/talous.

10. Puheenjohtajan valinta

Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Eero 
Ruotsila.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Yhdistyksen hallituksessa jatkavat Juha Kanerva, Timo Oksjoki ja sihteerinä 
Aila Ruhala. Uutena jäsenenä hallitukseen tuli Teemu Varsamäki, josta saatiin
uusi rahastonhoitaja. Varajäseninä jatkavat Sisko Toikka Sarapistosta ja 
Kaarina Lepistö Kuokkalasta.

12.Muut mahdolliset asiat

Asukasyhdistykselle on tehty aloite tekstiilipesurin hankkimisesta yhteiseen 
käyttöön. Helena Kanerva ja Eija Leppänen valtuutettiin selvittämään asiaa ja
vertailemaan vaihtoehtoja.

Helena Kanerva toi esiin huolensa nuorten häiriköinnistä ja luvattomasta 
oleskelusta talojen pihoissa. Eero Ruotsila kirjoittaa asiasta Lempäälän-
Vesilahden Sanomiin ja nettisivuillemme, jota kautta tiedon toivotaan 
kulkeutuvan lasten vanhemmille.

Perheretki Säijän Typynrantaan ja Haikalan puutarhaan toteutetaan 
lauantaina 22.8.2020 . Asukasyhdistys tarjoaa nuotioeväät. Nuotiomestarina 
toimivat Ruhalat.

Mattilan Nuorisoseuran vene on ollut asukasyhdistyksen väen lainattavissa 
tänä kesänä Museoraitin Pajarannassa. Mäyriässä olevat veneet ovat myös 
lainattavia.

Kuokkalan-Kuljun osakaskunnan venepaikat Sillanojanlahden venerannassa 
ovat täynnä, mutta vapautuvia voi jonottaa. 



13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitteli kokousväkeä aktiivisesta keskustelusta ja päätti 
kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi

________________________ _________________________

pj. Juha Kanerva siht. Aila Ruhala

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

_________________________ __________________________

Antero Korhonen Eija Leppänen



SARAPISTON ja KUOKKALAN ASUKASYHDISTYS ry

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2020

Alueen asukkaille jaetaan tiedotteet toiminnasta verkkosivujen kautta 
osoitteessa sarapisto.fi ja ilmoitustauluilla.Jäsentiedote jaetaan joka 
talouteen. Kuokkalan alueen ilmoitustauluille etsitään vielä paikkoja ja 
taulujen teko ja asennus toteutetaan talkoilla. Pyrimme tiedottamaan 
aktiivisesti myös muiden tahojen alueellamme järjestämistä tapahtumista.

Seuraamme kaavatilannetta alueellamme ja annamme lausuntoja niistä 
silloin, kun ne vaikuttavat ympäristöömme. Sillanojan venesataman 
toteutuksessa ja Sarapiston kedon ja puistometsän hakkuissa tuomme 
näkemyksemme esiin. Kunnan järjestämiin informaatiotilaisuuksiin pyrimme 
ottamaan osaa, samoin kuin kylätoimijoille järjestettäviin koulutuksiin.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa ja vuosikokous pidetään 
koronaepidemian hellitettyä. 

Lempäälän Ympäristönsuojeluyhdistyksen ylläpitämään lammasaitaukseen 
Sarapistossa ei tänä kesänä saada lampaita. Kedon niittoon tarvitaan siis 
talkoita. Avitamme niissä vapaaehtoisina kesän kuluessa. 

Alueemme asukkaat ovat toivoneet laavuretkeä ja saunailtaa Mäyriässä. 
Toteutus riippuu koronatilanteesta.

Lentopallokentän aluetta ja Sienipolun leikkikentän aitaa portteineen 
huollamme vapaaehtoisvoimin. Kentät ovat ahkerassa käytössä.

Ahkeraa käyttöä toivomme myös asukasyhdistyksen peräkärrylle, 
radonmittarille, puutarhajyrsimelle ja tikapuille, joita vuokrataan edelleen 
jäsenistölle.

Otamme aina mielellämme huomioon ja toiminnan pohjaksi ideoita 
alueemme asukkailta. Lempäälän kunnan " kunta, joka sanoo kyllä " -teemaa
toteutamme käytännössä oman alueemme yhteisöllisyyttä vahvistaen ja 
muiden yhdistysten kanssa yhdessä toimien. 

Lempäälässä 10.4.2020

sihteeri Aila Ruhala 



SARAPISTON ja KUOKKALAN ASUKASYHDISTYS ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

YLEISTÄ 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää, ohjata ja kehittää Sarapiston ja 
Kuokkalan asuinalueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja sosiaalisia oloja, vaikuttaa 
elinympäristön laatuun sekä edistää ja kehittää luonnon-, ympäristön- ja 
kulttuuriarvojen suojelua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
yhteistoimintaa jäsenistölle, kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja muuta 
tiedotustoimintaa sekä tekee aloitteita ja esityksiä. Toimintansa rahoittamiseksi 
yhdistys kerää jäsenmaksuja, vuokraa jäsentensä käyttöön hankkimaansa kalustoa 
sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys ei ota kantaa politiikkaan.

HALLITUS JA KOKOUKSET

Hallitus kokoontui 14.5.2019 Ruotsilassa. Vuosikokous pidettiin 12.6.2019 Eskolan 
museokaupan salissa. Ennen kokousta saimme seikkaperäisen opastuksen 
Sakkolamuseossa

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Eero Ruotsila. Muina jäseninä 
hallituksessa ovat olleet Mika Lahtinen, Arja Laine, Juha Kanerva, Timo Oksjoki ja 
Aila Ruhala.Varajäseniksi nimettyinä Anne Hautakangas, Kaarina Lepistö ja Sisko 
Toikka.

Sihteerinä toimi Aila Ruhala, rahastonhoitajana Arja Laine ( varalla Merja 
Voutilainen) ja toiminnantarkastajana Erkki Lehtomäki, varalla Maarit Harsu. 
Yhdistyksen kotisivujen ylläpidosta on vastannut ansiokkaasti Sami Kyösti.

TALOUS JA JÄSENISTÖ

Sarapiston- Kuokkalan alueella talouksia on n. 500. Valtaosa, 485e, yhdistyksen 
tuloista kertyi jäsenmaksuista ( 97 jäsentaloutta). Peräkärryn vuokrauksesta kertyi 
myös jonkin verran tuloja, jyrsimen ja radonmittarin vuokraus vähäistä. Tilikausi oli 
215,68e ylijäämäinen. 

TOIMINTA

Jäsentiedote toiminnasta jaettiin yli 500 talouteen ja tapahtumista tiedotettiin 
yhdistyksen www.sarapisto.fi -kotisivuilla. Sähköpostikeskusteluin on hoidettu 
akuutteja asioita hallitusväen kesken ja puheenjohtajan tekemät lausunnot on 
pohjustettu siellä yhdessä.

Hakkarin liikunta-alueen ja koulun kaavasta 2091 teimme muistutuksen, Sarapiston 
ketoalueen hakkuista katselmusosallisuuspyynnön ja Liikunta- ja vapaa-ajan 
alueiden kehittämistä käsitelleessä tiedotus- ja keskusteluillassa olimme mukana. 
Osallistuimme Jaran hakkuita koskevaan katselmukseen. Tehtiin muistutus, jossa 



esitimme mm. olevien polkujen säilyttämistä. Sillanojanrantaa koskeva asia ratkesi 
siten, että kunta ja rajanaapuri sopivat siitä, miten pysäköintipaikat sijoitetaan. 

Maaliskuussa la 30.3.2019 asukasyhdistyksellämme oli yhteispöytä Lempäälän 
Ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa Kylä- ja kyläkoulumessuilla Idea-Parkissa. 

Huhtikuussa kahvitimme väkeä ke 17.4.2019 Kuokkalan koululla, minne Ritva 
Mäkelä saapui esittelemään Museoraitin Eskolan kaupasta kertovaa kirjaa. 

Toukokuussa siivosimme talkoilla kotinurkiltamme teiden varsilta roskat pois ja 
patikoimme su 5.5.2019 Mari Lemmetin opastuksella nuotioretkelle Saarikon 
laavulle. Kyrönpalontieltä Keskuskadulle johtavan oikotien varsia niittelimme 
talkoilla, mutta saimme myös kunnan puutarhapuolen trimmausapua nokkosten, 
pujojen ja jättipalsamien kitkemiseen. Lammaskedon liepeiltä raivattiin vieralajina 
kurttulehtiruusua. 

Kesäkuussa alkoivat Museoraitilla toteutetut Lempäälä-seuran Pihasoitot ja la 
15.6.2019 vietettiin Lasten päivää. Kuokkalankosken Markkinat, Päivä paloasemalla 
ja Hakkarin koulun auditoriossa esitetyt elokuvat ovat myös tarjonneet elämyksiä 
alueemme asukkaille. Heinä-elokuulla pääsimme yhdistyksemme tuella porukalla 
katsomaan Lempäälän nuorisoseuran kesänäytelmää "Vankikuljetus 86" Hakkarin 
kartanolle

 Vesitornin mäen frisbeerata on ollut nuorten ahkerassa käytössä. Kyrönpalontien 
lentopallokentällä kokoontuu kesäkaudella viikottain pelijoukkueita. 
Lentopallokenttää ja Sienipolun leikkikenttää on huollettu ja siivottu 
vapaaehtoisvoimin. Leikkikenttä on jatkuvasti ahkerassa käytössä. Siellä vierailevat 
myös lähipäiväkodin lapset hoitajineen.

Sarapiston kedolla laidunsi kesällä neljä lammasta. Niiden hyvinvoinnista vastasivat 
alueen aktiiviset asukkaat ja ympäristönsuojeluyhdistys. Laitumen aidan takana riitti
sankoin joukoin lampaiden rapsuttelijoita pitkin kesää.

Alueemme on siistin, viihtyisän ja rauhallisen oloinen. Kävelymatkan päässä on 
monenmoisia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia ympäri vuoden. Etenkin 
liikuntahallit, Birgitan polun verkosto, pururata ja tekolumiladut houkuttelevat 
runsaasti väkeä. Pyrimme aktiivisesti tiedottamaan tapahtumista ja lisäämään 
yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.

Lempäälässä 28.6.2020

Aila Ruhala


