Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry.
SYYSKOKOUS 2020 Pöytäkirja
AIKA

Sunnuntai 25.10.2020 klo 17.30

PAIKKA

Monitoimitalo Asari, asemantie 470

1

Kokouksen avaus
Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Aki Mäki avasi kokouksen klo 17.34.

2

Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa. Ehdotettiin puheenjohtajaksi Aki Mäki, sihteeriksi Tytti EromäkiHeino. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Kari Pusa ja Harri Jouhki. Hyväksyttiin
ehdotukset.
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Osallistujien toteaminen
Paikalla 10 henkilöä, joista 9 äänioikeutettuja. Liite 1.

4

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

6

Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Aki Mäki kävi läpi toimintasuunnitelman 2021 vuodelle.
Tässä välissä haettiin kahvit ja mietittiin toimintasuunnitelmaa.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Liite 2

7

Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021
Hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan: varsinaiset jäsenet 10 € vuosi,
kannatusjäsenet 5 € vuosi.
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
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Esitellään ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
Timo Tamminen esitteli tulo-ja menoarvion seuraavalle vuodelle, liite 3. Keskustelitiin
arviosta ja hyväksyttiin sellaisenaan.
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Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valitaan puheenjohtaja, Aki Mäki hoitanut tehtävää 2020.
Erovuorossa hallituksen jäsenistä (kausi 2 vuotta) ovat Tiia Kaijalainen, Hanna-Mari
Räsänen ja Kati Jouhki.
Varajäsenet valitaan 1 vuodeksi, 2020 olleet Maija Schellhammer-Tuominen ja Tuomo
Jussila.
Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauttaan 2020 loppuun Tytti Eromäki-Heino, Timo

Tamminen ja Sami Kaitajärvi.
Ehdotettiin puheenjohtajaksi Aki Mäkeä. Hyväksyttiin.
Erovuoroisista jatkavat Kati Jouhki ja Tiia Kaijalainen 2021-2022. Uutena hallituksen
jäseneksi ehdotettiin Sakari Palokangasta kaudeksi 2021-2022. Hyväksyttiin.
Varajäseniksi ehdotettiin Maija Schellhammer-Tuominen ja Harri Jouhki. Hyväksyttiin.
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Valitaan yksi toiminnantarkastaja yksi varatoiminnantarkastaja
Toiminnan tarkastajana 2020 toimii Ville Ojanen, varalla Kari Pusa.
Hallituksen ehdotus 2021 toiminnantarkastajaksi Tuomo Jussila ja varalle Kari Pusa.
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.
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Muut esille tulevat asiat
Halimajärven tilanne on suht huono, järvi kasvaa umpeen. Järven ruoppaamista
kartoitettu kesällä 2020. Järven kunnostusta varten kannattaa tehdä oma yhdistys ja
lähteä sitä kautta järjestämään. Ehdotettiin myös, että kalastusyhdistys voisi olla
järjestävänä tahona.
Tien rakentaminen alikululta Luottamusmiehentielle, mistä jätettiin adressi kaupungille;
kaupungilta on saatu vastaus, jossa sanotaan, että ennen 2024 ei tapahdu mitään.
Keskusteltiin jäsenhankinnasta. Jäsenhankintaa asukasyhdistykselle voisi totetuttaa
ovelta ovelle kiertelyllä esim. nuoret tekisivät tätä. Saisi tietoutta ihmisille ja uusia
jäseniä ja aktiiveja mukaan. Uusille asukkaille tiedotusta asukasyhdistyksen
toiminnasta heti kun muuttavat ja yritetään saada ihmisten yhteystietoja, jotta
tiedottaminen on helpompaa.
Nuohouksesta mietittiin voidaanko Aseman alueelle saada ”sopimusnuohous” tiettyyn
ajankohtaan vuosittain, mikä helpottaisi asukkaita kun ei tarvitsee erikseen aina tilata
nuohoojaa.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.52.

________________________
puheenjohtaja Aki Mäki

___________________________
sihteeri Tytti Eromäki-Heino

Pöytäkirjan tarkastajat
pvm ________

pvm ______

________________________
Kari Pusa

_____________________________
Harri Jouhki

