Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistys ry
VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika: tiistai 31.8.2021 klo 18-19.35
Paikka: Kuokkalan koulun puisto
Läsnä 7 henkilöä: Teemu Varsamäki, Kaarina Lepistö, Mari Lemmetti, Juha Savolainen, Antero
Korhonen, Eero Ruotsila ja Timo Oksjoki (Liite 1)
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksemme puheenjohtaja Eero Ruotsila avasi kokouksen. Kokouksen aluksi pidettiin
hiljainen hetki Juha Kanervan muistoksi. Yhdistys on myös esittänyt osanottonsa viemällä
adressin Juhan omaisille.
Ennen kokouksen virallista osuutta Kuokkalan koulun uusi rehtori Sami Vigren esittäytyi ja
kertoi koulun kuulumisia. Kuokkalan koulussa on tällä hetkellä 160 oppilasta, 6 vakinaista
luokanopettajaa, yksi esiopettaja, 4 ohjaajaa ja lisäksi erityis- ja kielten opettajat, jotka kiertävät
eri kouluilla. Yhdessä muisteltiin myös vanhoja aikoja Kuokkalan koulussa ja miten sen toiminta
oli alkanut aikanaan yli sata vuotta sitten Ollilan talossa lähellä Eskolan kauppaa. Yhteistyötä
yhdistyksen ja koulun välillä koitetaan herätellä, kunhan koronarajoituksista päästäisiin.
Kahvit ja pullat kokousväelle tarjosi Kuokkalan Neste.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ruotsila, sihteeriksi Timo Oksjoki ja
pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoina toimimaan Mari Lemmetti ja Juha
Savolainen.
4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
5. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2020
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen, jonka sisältöön oli nivottu alueellamme olleita
tapahtumia ja aktiivisten asukkaiden talkoita. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta. (Liite
2)

6.Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
Teemu Varsamäki luki toiminnantarkastajan lausunnon ja tilinpäätös oli nähtävillä. Tilinpäätös
hyväksyttiin.
7. Vastuuvapauden myöntäminen
Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
8.Toimintasuunnitelma 2021
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelle 2021 ja se hyväksyttiin suoraavin
muutoksin. Alueella monin paikoin teitä reunustavat puut peittävät valaistusta ja lisäävät siten
turvattomuutta. Puiden siistimisestä tehdään aloite kunnalle. Uusi hallitus pohtii
virkistystapahtumien järjestämistä sitten kun koronarajoitukset sen sallivat. (Liite 3)
9. Taloussuunnitelma 2021 ja jäsenmaksu
Puheenjohtaja esitteli taloussuunnitelman ja se hyväksyttiin. (Liite 4) 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 Teemu Varsamäki, Timo Oksjoki ja Aila Ruhala. Varajäseninä
jatkavat Sisko Toikka Sarapistosta ja Kaarina Lepistö Kuokkalasta. Uutena varajäsenenä tulee
mukaan Antero Korhonen.
12.Muut mahdolliset asiat
Sienipolun leikkipuiston kulmauksessa on suojeltu kuusi. Kuusi on istutettu vuonna 1985 lasten
oikeuksien päivänä. Vuonna 1984 tuli kuluneeksi 30 vuotta lasten oikeuksien julistamisesta ja
seuraavana kesänä kuusi istutettiin. Kuusi on leveine suojaavineen alaoksineen toiminut jo
vuosikausia monien lasten piilo- ja leikkipaikkana. Kaarina Lepistö on nyt tehnyt muistolaatan
kiinnitettäväksi kuusen viereen. Kaarina Lepistö ja Antero Korhonen muodostavat toimikunnan
muistolaatan kiinnittämiseksi ja julkistustapahtuman järjestämiseksi. Laatta pyritään
paljastamaan syyskuun aikana ja paikalle kutsutaan perhepäivähoitajia lapsineen.
Pulkkamäen rakentamisen varmistamiseksi alueelle yhdistys toimii aktiivisesti eri toimijoiden
kanssa. Kuntoportaiden rakentamisen yhteydessä kunnanhallitus on velvoittanut löytämään
uuden paikan portaiden alle jääneelle vanhalle pulkkamäelle. Asukasyhdistyksen pitää olla

aktiivinen ja pitää huoli, että uusi pulkkamäki todella saadaan, eikä se jää vain lupaukseksi.
Antero Korhosen ehdotus uudeksi sijoituspaikaksi oli lämpövoimamalta liikuntahallin taakse,
mutta se todettiin melko pieneksi. Toinen esiin tullut vaihtoehto oli vesitornilta kohti
ahertajantien ja keskuskadun kulmauksen parkkipaikkaa. Eri vaihtoehdoista järjestetään
katselmointi paikan päällä. Järjestetään kokous pulkkamäestä kunnan kanssa ja otetaan
mukaan Leki hiihto ja ja Leki kuntoilu.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitteli kokousväkeä aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.35.
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