Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Yhdistyksen toimihenkilöt vuonna 2016
Toimikunta eli hallitus:
Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Jussila.
Toimikunnassa vuonna 2014 kaksivuotiskaudeksi valittuina jatkoivat Hanna-Mari Räsänen, Tiia
Kaijalainen, Janne Piili.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Sari Järvensivu, Tytti Eromäki-Heino ja Timo Tamminen.
Heidät valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Kauden aikana syksyllä Sari Järvensivu muutti
Asemalta pois ja hänen tilallaan hallituksen kokouksissa oli varaedustaja.
Toimikunnan varajäseniksi yksivuotiskaudeksi valittiin Kati Jouhki ja Mikko Jyrinki.
Sihteeriksi valittiin järjestäytymiskokouksessa Tytti Eromäki-Heino ja rahastonhoitajaksi Timo
Tamminen
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Pusa ja varalle Ville Ojanen.

Kokoukset ja tiedottaminen
Yhdistyksen kevätokous 20.3.2016 ja syyskokous 20.11.2016 pidettiin Aseman monitoimitalolla.
Näiden sääntömääräisen kokousten lisäksi toimikunta kokoontui vuonna 2016 yhteensä kuusi
kertaa.
Alueen asukkaille jaettiin vuosi- ja syyskokouskutsujen yhteydessä tietoa yhdistyksen toiminnasta.
Kutsut jaettiin asukkaiden postilaatikkoihin. Asemalaisen sivuilla oli aina mainoksia, jotka kattoivat
suuren osan painokustannuksista. Asemalainen ilmestyi kolme kertaa.
Yhdistyksen toiminnan pääasiallinen tiedotusväline on internetsivut osoitteessa:
www.asemalainen.fi. Lisäksi toiminnasta on tiedotettu kaikille halukkaille sähköpostin kautta (120).
Asemalaisen facebook–sivut ovat käytössä ja seuraajia sillä on 83. Facebook postaukset
tavoittavat parhaimmillaa n 100 ihmistä.

Jatkuva toiminta
Yhdistys järjesti vapaaehtoisten valvojien voimalla nuorteniltoja Asarilla joka toinen perjantai kevätja syksykaudella. Vastaavasti sunnuntaisin Asarilla oli perheiden peli-ilta, jossa paikalla täytyi olla
aikuinen paikalla. Molemmat toiminnot keräävät pienen osallistujamäärän ja vuoroja kannataa
pitää.
Tapahtumat
Talvitapahtuma järjestettiin lauantaina 27.2.2015 klo 15-17 Asarilla. Paikalla oli n. 40 osallistujaa.
Paikalla oli paloauto, paistettiin vohveleita ja ulkoiltiin ja myös sisällä pelattiin.
Metsäretkellä Lamminrahkaan 28.5.2016 oppaana toimi Heikki Toivanen. Retkellä oli 10 henkilöä
tutustumassa paikallisiin maastoihin ja makkaranuotiolla Kotajärven laavulla.
Asarilla vietettiin talon 25-vuotisjuhlia 27.8.2016
Pikkuteatteri esitti näytelmää, muisteltiin tapahtumia vuosien varrelta ja syötiin ja juotiin

Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry.,
asemalainen@kortekangas.net,
www.asemalainen.fi

täytekakkukahvit. Tunnelma oli leppoisa ja sai paikalle n 60 henkilöä.
Kangasala-taloon järjestettiin retki teatteripätkään Otto vai pano pe 18.11.2106 (17osallistujaa).

Vaikuttaminen alueen kehittämiseen
Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan käsitellyt alueen kannalta merkityksellisiä asioita kuten
Lamminrahkan asuinalueen kaavoitusta, raideliikenteen etenemistä, FK- radan asioita,
bussiliikennettä, sähköhuoltoa ja internetyhteyksien toimivuutta.
Syksyllä lokakuussa jätettiin vastine karting-radan ympäristölupaan ja asukasyhdistys on ollut
mukana lupaneuvotteluissa.

Jäsenistö ja talous
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhdistyksellä vuoden lopussa oli 110 + 1 kannattajajäsentä
(2015/93, 2014/115, 2013/83, 2012/111, 2011/116). Jäsenmäärä on hieman lisääntynyt.
Perheenjäsenet huomioiden yhdistyksen piirissä voi olla jopa 500 ihmistä. Asemaseudulla on 450
postilaatikkoa ja Asemalaista painetaan jakoon 480 kpl. Kortekankaan alueelle rakennetaan uusia
taloja ja talouksien määrä 36100 alueella lisääntyy. Yhdistyksen jäsenmaksu on pysynyt edelleen
samana, varsinaiselta jäseneltä 10 € ja kannattajajäseneltä 5 €.
Yhdistyksen varoja käytettiin mm. nuorteniltoihin, Kangasala-talon esitykseen, Asarin tilojen
vuokraan (aikuisten tapahtumat), vuosikokousten kahvitarjoiluun ja tiedotukseen sekä
internetsivujen ylläpitoon.
Vuoden 2016 menot 2229,99 € ja tulot 2633,00 € eli talous yhteensä +403,01 €.
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