Aurinkoista syksyä!
Varmoja kesän loppumisen merkkejä ovat syksyn ensimmäiset pakkasyöt.
Yhtä varma merkki ajankulusta on yhdistyksen hallituksessa käsiteltävät asiat kuten syyskokous ja pikkujoulut. Kaikkinaisen uudistusvimman pyörteissä
tietyt asiat kuitenkin toistuvat vuodesta toiseen ja hyvä niin.
Olette valinneet minut yhdistyksen puheenjohtajaksi nyt muutamana syksynä. Vuodet ovat olleet mielenkiintoisia. Yhdistyksen hallituksessa jokaiselle
on löytynyt oma tehtävänsä. Homma toimii kuten sanonta kuuluu. Olen ilmoittanut, että en ole enää käytettävissä puheenjohtaja valinnassa. Syyskokous
tekee uudet valinnat. Kiinnostuneet käsi ylös.
Kiitos ja näkemiin

Terveisin

Tuomo

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
asemalainen@kotiposti.net

Taidetta ja hyväntekeväisyyttä!
Akvarellin maalannut Eija Laine-Hellsten. Akvarellista
painettuja taidekortteja myynnissä 2 e kpl.
Tuotto menee hyväntekeväisyyteen Äiti Amman toiminnan hyväksi.
Yhteystiedot: elainehellsten@gmail.com

METSÄRETKI la 12.10.2019 klo 11.00-15.00 LAMMINRAHKAAN
Lähtö la 12.10.2019 klo 11 Kangasalan Aseman Wattipolun parkkipaikalta sähkömuuntamon läheltä. Kävellään polkuja kohti Lamminrahkaa, missä metsää kaadettu ja uutta asuinalueen pohjaa on alettu muokata. Asiantuntijana paikalla Sanna Karppinen Lamminrahka-projektin päällikkö.
www.lamminrahka.fi
Tämän jälkeen mennään Katajajärven laavulle (n. klo 13) ja
paistellaan nuotiomakkarat ja keitellään nokipannukahvit.
Samalla voi vielä jutella tulevista alueen muutoksista.
Asukasyhdistys tarjoaa tarjoilut!

SYKSYN PELI-ILLAT
(parillisen viikon perjantai)

23.8.2019
6.9.2019
20.9.2019
4.10.2019
18.10.2019
1.11.2019
15.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
1.11 Halloween
13.12 pikkujoulut
Muutokset mahdollisia, seuraa
facebook sivulta tiedotusta!

TERVETULOA!

PERJANTAIN Peli-iltoina
Asari on avoinna 1-7luokkalaisille
lapsille ja nuorille!
Tervetuloa!
Asarilla voi pelata ilmakiekkoa, pingistä, biljardia tai touhuta liikuntasalissa!
Teemojen mukaan järjestetään ohjattua leikkiä, askartelua tai leipomista.
Alle kouluikäisillä lapsilla tulee olla
huoltaja tai isompi sisarus mukana!
Perjantai-iltojen toiminnasta vastaa
Asemaseudun asukasyhdistys ja paikalla on vapaaehtoisia ohjaamassa toimintaa.

SUNNUNTAISIN PELIVUORO
ASARILLA KLO 17-20
Koko perheen vuoro! Sovi vuoron käytöstä
etukäteen yhdistyksen kanssa (fb-viesti),
paikalla oltava vastuullinen henkilö!

3/2019

TERVETULOA
Kangasalan Asemaseudun asukasyhdistys ry:n

SYYSKOKOUKSEEN
su 27.10.2019 klo 14.30

Asukasyhdistyksellä on vuokrattavana ruoka-astiasto n 40 hlö ja kahviastiastoja
n 30 henkilölle. Vuokrahinta 15 €/ astiasto/krt.
Ota yhteys hallituksen jäseniin 041-4318144 Tiia tai sähköpostitse
asemalainen@kotiposti.net

Kangasalan uimahallin kabinetti
Kirkkojärventie 4, Kangasala

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat:
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo– ja menoarvio vuodelle 2020
- Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020
- Päätetään henkilövalinnat vuodelle 2020:
•
Puheenjohtaja

•
•
•

Hallituksen jäsenet (3 hlö) erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi
Varajäsenet (2 hlö )vuodeksi

Toiminnantarkastaja ja varahenkilö
- Muut mahdolliset asiat

Kangasalan Asemaseudun asukasyhdistyksen hallitus

Kokouksen jälkeen Asukasyhdistys
tarjoaa osallistujille uinnin Kuohussa

(yhdistyksen jäsenille, rajattu määrä lippuja).

www.asemalainen.fi
Facebook: @asemalainen

