Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Tehtävä
Yhdistyksen tehtävänä on ajaa Kangasalan Asemaseudun asukkaiden etuja sekä parantaa
alueemme asuinviihtyvyyttä. Yhdistys järjestää myös pienimuotoista toimintaa alueen asukkaille.

Jäsenistö
Varsinainen jäsen: jäsenmaksun suorittanut Kangasalan Asemaseudun asukas tai
oikeuskelpoinen yhteisö, äänioikeutettu.
Kannattajajäsen: Kannattajajäsenmaksun suorittanut henkilö, rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö.
Kannattajajäsenen tulee asua tai sijaita Kangasalan Asemaseudun ulkopuolella.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Kunniajäsen: jäseneksi kutsuttu henkilö, ei äänioikeutta. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimihenkilöt
Toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu 6-jäseninen hallitus ja puheenjohtaja sekä kaksi
varajäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan vastuuhenkilöt toimintasuunnitelmassa esiintyville
asioille. Hallitus ajaa jäsenistön etua asuinalueeseen liittyvissä asioissa.

Kokoukset
Sääntöjen mukaiset vuosittaiset kokoukset ovat vuosikokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous
loka-marraskuussa.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa noin 1-2kk välein, kesätaukoa lukuun ottamatta.

Tapahtumat ja tilaisuudet
Järjestämme erilaisia tapahtumia alueen asukkaille. Tapahtumien järjestämisestä päättää ja niitä
koordinoi hallitus.
Lapsille ja nuorille on tarkoitus järjestää kynttiläluistelu joko Asarin tai Kortekankaan kentällä.
Aikuisille pyritään järjestämään teatteriretki tai muu vastaava tapahtuma.
Järjestettävät tapahtumat rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, pienillä osallistumismaksuilla ja
mahdollisilla ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden avustuksilla.

Jatkuva toiminta
Asarin nuorteniltoja pyrimme järjestämään kaksi kertaa kuukaudessa. Sunnuntai-iltojen
pelailumahdollisuutta jatketaan koko perheelle suunnattuna. Toiminnan jatkuminen on kiinni
muutamasta aktiivisesta henkilöstä, jotka toimivat valvojina illoissa. Pyritään saamaan uusia
toimijoita nuorteniltoihin.

Ympäristöasiat ja kaavoitus
Seuraamme jatkossakin alueen viihtyvyyteen vaikuttavia asioita. Lamminrahkan alueen
rakentaminen ja nykyisten asuinalueiden laajentaminen ja täydennysrakentaminen muokkaavat
merkittävästi asuinympäristöämme. Pyrimme vaikuttamaan alueen kaavoitukseen Asemaseudun

näkökulmasta. Asukasmäärien lisäys tuonee lisää käyttäjiä Halimajärven uimarannalle. Järven
säilyminen virkistyskäyttöön soveltuvana pitää turvata. Lentolan karting- radan meluhaitta ei
edelleenkään ole hallinnassa.
Pyrimme vaikuttamaan alueen liikennejärjestelyjen kehitykseen. Tällaisia ovat uusi tieyhteys
Ruutanaan, tieyhteys junaradan alikulusta Vatialantielle sekä tieyhteys Lamminrahkan kautta
Tampereelle. Julkisen liikenteen osalta pyrimme pitämään esillä alueella olevan tarpeen
kattavaan bussiyhteyteen myös viikonloppuisin ja ilta-aikaan. Yhteyksien tulee toimia niin
Suoraman, Lentolan kuin kuntakeskuksen ja Tampereenkin suuntaan. Pyrimme myös pitämään
keskusteluissa yllä mahdollisen paikallisjunaliikenteen järjestämistä.
Yhdistyksen hallitus käsittelee kaikki merkittävät aluettamme koskevat kaavoitusasiat ja antaa
niistä tarvittaessa lausuntonsa. Nähtävänä olevista suunnitelmista pyrimme informoimaan
jäsenistöämme ja kuulemaan jäsenistön kantaa lausuntoa antaessamme.

Varainhankinta
Yhdistys kerää pääosan tarvitsemistaan varoista jäsenmaksuina. Mainostuloja saadaan
Asemalaisen mainoksista ja tapahtumien kahvi ym. myynnistä. Yhdistyksen astiastosta saadaan
pienimuotoista vuokratuottoa.

Tiedottaminen
Vuosi- ja syyskokouskutsut jaetaan kaikkiin alueen talouksiin paperisena Asemalaisena, jonka
jakelumäärä nousi Kortekummun alueen rakentumisen myötä jo 500 kappaleeseen. Asemalaisia
tehdään tarvittaessa myös muissa kattavaa tiedotusta vaativissa asioissa. Asemalaisen
muuttamista sähköiseksi valmistellaan. Toiminnasta pyritään tiedottamaan ajantasaisesti
yhdistyksen nettisivuilla www.asemalainen.fi ja yhdistyksen Facebook-sivulla. Yhdistyksellä on
käytössään sähköpostilista, jota hyödynnetään tiedottamisessa. Jäsenistön yhteystietoja pyritään
päivittämään aktiivisesti.

