
Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistys ry                          

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 

Aika: keskiviikko 31.8.2022 klo 19:12 – 20:03 

Paikka: Kuokkalan koulu 

Läsnä 12 henkilöä: Eero Ruotsila, Anu Alanen, Matti Alanen, Juho Tulisalmi, Niina Paulsen, Toivo 

Lepistö, Timo Oksjoki, Jari Kiiski, Juuso Pekkala, Sisko Juhajoki, Ria Kuparinen ja Antero 

Korhonen (Liite 1) 

Ennen kokouksen virallista osuutta klo 18 alkaen Täyskuidun Janne Ekorre esitteli edustamansa 

yrityksen alueellemme ja koko Lempäälään suunnittelemaa valokuituhanketta. Täyskuidun 

tavoite on rakentaa valokuituverkko koko Lempäälän alueelle. Rakennuspäätöksiä tehdään 

kuitenkin pienemmille alueille kerrallaan kiinnostuksen mukaan. Kokouksen aikaan Täyskuitu 

tarjosi vielä kuituliittymää ilman liittymis- ja avauskustannuksia. Vaatimuksena oli ainoastaan 

pitää määräaikainen 24kk valokuituliittymä. Jäsenistössä oli selvästi kiinnostusta, koska väkeä 

oli runsaasti paikalla ja puolen tunnin esittely venyi lopulta reiluun tuntiin kysymyksineen. Nyt 

jäämme vaan odottamaan kuka toimijoista aloittaa ensimmäisenä verkon rakennuksen 

alueellamme. Myös Elisa oli nimittäin lähestynyt alueen asiakkaita kirjeellä, jossa ilmoitti 

aloittavansa valokuituverkon rakennuksen vuoden 2023 aikana. 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksemme puheenjohtaja Eero Ruotsila avasi kokouksen.  

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 Toivo Lepistö ja Antero 

Korhonen. 

4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestykseen loppuun lisättiin keskusteluaiheiksi helevedet ja asuinympäristön viihtyvyys, 

jonka jälkeen työjärjestys hyväksyttiin. 

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2021 

Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 2) 

6.Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon ja tilinpäätös oli nähtävillä. Tilinpäätös 

hyväksyttiin. 



7. Vastuuvapauden myöntäminen 

Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 

8. Toimintasuunnitelma 2022 

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja se hyväksyttiin. (Liite 3) 

Toimintakertomuksessa mainitun pulkkamäkiasian päivityksenä Eero kertoi asian tulevan 

yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn lokakuussa. Virkistystapahtumista saatiin myös heti 

esimerkit, kun mainittiin retki Mattilaan tulevana sunnuntaina 4.9.2022 ja Sarapiston-Kuokkalan 

kävelykierros Lempäälä-päivänä 9.9.2022. 

9. Taloussuunnitelma 2022 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 ja Antero Korhonen. Uutena varajäsenenä tulee mukaan Jari Kiiski. 

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta. 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Lehtomäki ja varalle Maarit Harsu. 

13. Muut mahdolliset asiat 

Vieraslajien poisto 

Yhdistyksen alueella tunnistettiin olevan ainakin seuraavia vieraslajeja: jättipalsami, 

kurtturuusu, lupiini, jättiputki, myrkkykeiso 

Vaarattomimpien edellä mainituista poistamiseen jokainen alueen asukas voisi osallistua 

kulkiessaan alueella. Hyvänä esimerkkinä tästä Ria Kuparinen kertoi nyppineensä 

Jättipalsameita teiden varsilta. Myös Pirkkalantien varren rivitalon asukkaat ja Jarat olivat jo 

talkoilleet jättipalsamien poistamiseksi. Ria sai Eerolta muiden asiassa aktiivisten yhteystietoja. 

Todettiin myös, että vieraslajien poisto olisi sopivaa talkoilua yhdistyksen järjestää. Käytännön 

talkoojärjestelyt jäänevät kuitenkin ensi kesään, kun vielä ei mitään saatu sovittua. 

Pulkkamäen tilanne 

Pulkkamäki on kunnan toimesta luvattu tehdä vielä ennen ensi talven lumia. Asia ei kuitenkaan 

ehtinyt seuraavaan yhdyskuntalautakunnan syyskuun kokoukseen. Yhdistys seuraa tilannetta ja 

pitää pulkkamäkeä tärkeänä alueelle ja laajemminkin. Kuntoportaitten alle jäänyt pulkkamäki ei 

palvellut vain sarapistolaisia, vaan käyttäjiä tuli melko laajalta alueelta. 



Hulevedet 

Monin paikoin alueella hulevedet ei ole johdettu oikeaan paikkaan. Tämä siitä huolimatta, että 

maksamme kaikki hulevesimaksua. Ehdotettiin jopa hulevesimaksun maksamatta jättämistä, 

kun kunta ei hoida omaa osuuttaan. Tästä on kuitenkin ennakkopäätös, joka osoittaa ettei 

yksittäinen asukas voi yksipuoleisesti jättää maksua maksamatta. Ongelmaksi todettiin monin 

paikoin maan pinnan väärä muotoilu ja tienpiennarten penkkojen kasvaminen vuosien 

saatossa, jolloin vedet eivät pääse ojiin. Esimerkkejä tästä oli ainakin Sienipolulla, Koukkukujalla 

ja Keskuskadulla, mutta myös monin paikoin muualla. Kuntaan on oltu asiassa jo yhteydessä, 

mutta yksittäisten asukkaiden yhteydenotot eivät näytä tuottavan tulosta. Yhdistys ottaa 

aiheesta yleisemmin kuntaan yhteyttä ja tiedustelee, miten kunta aikoo hulevesiongelman 

hoitaa, kun hulevesistä maksuakin kerätään. 

Asuinympäristön viihtyvyys 

Kuokkalantie 2 vuokratalojen ympäristö on epäsiisti. Yhdistys lähettää tästä palautetta kunnalle. 

Sisko Juhajoki kuvailee, mahdollisesti kuvien kera, tilannetta tarkemmin. Eero laittaa palautteen 

yhdistyksen nimissä eteenpäin kuntaan. 

Kierrätyspäivä 

Ensi kesänä tavoitteena järjestää alueella kierrätyspäivä, jolloin asukkaat voisivat asettaa 

omaan pihaan itselle tarpeettomia tavaroita naapureiden pois vietäväksi. 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:03. 

 

 

Vakuudeksi 

 

________________________    _________________________ 

pj. Eero Ruotsila     siht. Timo Oksjoki 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat 

 

_________________________   __________________________ 

Toivo Lepistö      Antero Korhonen 


