Talvea Asemalaiset!

Tätä kirjoitettaessa lunta on niin paljon, että ladun tekijät pahoittelevat latujen olevan lumisia. Perinteinen luistelutapahtuma lähestyy. Toivotaan sateeseen sen verran taukoa, että saadaan jäätä näkyviin.
Varma kevään merkki on myös lähestyvä kevätkokous, josta kutsu tulee myöhemmin. Nyt on hyvä hetki maksaa asukasyhdistyksen jäsenmaksu ja miettiä
jo valmiiksi millaista toimintaa yhdistykselle toivotaan. Vinkkejä tästä voi lähettää hallitukselle. Kuten taannoinen Kangasalan Sanomien juttu osoitti, on
meidän alueella lähdetty mukavasti mukaan yhteiseen toimintaan. Kiitos siitä
kaikille!
Terveisin
Tuomo Jussila, puheenjohtaja

Kangasalan asemaseudun asukasyhdistyksen hallitus 2019:
Puheenjohtaja Tuomo Jussila
Varapuheenjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen
Sihteeri Tytti Eromäki-Heino
Rahastonhoitaja Timo Tamminen
Hallituksen jäsenet: Tiia Kaijalainen, Hanna-Mari Räsänen, Kati Jouhki
Varajäsenet: Janne Piili, Sami Kaitajärvi

Asukasyhdistyksellä on vuokrattavana ruoka-astiasto n 40 hlö ja
kahviastiastoja n 30 henkilölle. Vuokrahinta 15 €/ astiasto/krt.
Ota yhteys hallituksen jäseniin 0414318144 Tiia tai sähköpostitse
asemalainen@kotiposti.net
KOTIELÄINPIHA ASEMALLE
Rantaniementien ja Asemakalliontien kulmassa oleva laidunalue otetaan taas käyttöön heppatallin lopetettua pari vuotta sitten. Olemme harkinneet hankkia pari vuohta
tms. niitylle mutta olisi kiva jos alueesta olisi iloa
myös muille seutukunnan asukkaille. Haluaisiko
joku muukin hankkia eläimiä niitylle ja saataisiin
niitty kaikkien alueemme asukkaiden käyttöön –
esimerkiksi lapset ja nuoret voisivat käydä katsomassa ja hoitamassa niityllä olevia eläimiä.
Eläinten laiduntamisesta ei peritä vuokraa tms.
vaan toivomme, että eläimistä olisi iloa kaikille
asukkaille.
Ota yhteyttä: kai.laakso@promist.fi
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Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisten jäsenten tekemään työhön, mutta
silti tarvitsemme toimintamenoihimme hieman rahaakin. Yhdistyksen pienet kulut
mm. lasten peli-iltojen ja tapahtumien kulut katetaan jäsenmaksuista saatavilla tuloilla. Toivomme Teidän kannattavan toimintaamme tänäkin vuonna maksamalla
pienen jäsenmaksumme. Jäsenmaksun 10 € voitte suorittaa maksamalla sen yhdistyksen pankkitilille oheisen tilisiirron mukaisesti. Jäsenmaksun voi suorittaa myös
käteisellä vuosikokouksessa tai yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Yhdistyksen vuosi- ja syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat vain kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneet varsinaiset jäsenet.
Kiitos kannatuksestasi!
Kangasalan Asemaseudun asukasyhdistys ry.

Saajan tilinumero:
Aito Säästöpankki
IBAN: FI07 4510 7520 0284 57

Saaja
Kangasalan Asemaseudun
Asukasyhdistys ry.

Viesti (täytä huolella)
Jäsenmaksu 2019
Jäsenen nimi
Katuosoite
jäsenten nimet
Sähköposti*
*liitytte postituslistalle
Eräpäivä 2019

Summa 10 €

www.asemalainen.fi

@asemalainen

