KOKO PERHEEN KESÄTAPAHTUMA
SU 8.8.2021 KLO 14-16 KORTEKANKAAN KENTÄLLÄ
Tapahtumassa luvassa
keppihepparata, tehtäväsuunnistusrata, leikkimielinen
jalkapallo-ottelu, mukavaa tekemistä perheille,
mehua ja kahvia ja makkaranpaistoa.
Seuraa ilmoittelua!
www.asemalainen.fi TERVETULOA!
Juhlat tulossa?
Asukasyhdistyksellä on vuokrattavana
ruoka-astiasto n 40 hlö ja
kahviastiastoja n 30 henkilölle.
Vuokrahinta 15 €/ astiasto/krt.
Ota yhteys 041-4318144 Tiia tai
sähköpostitse posti@asemalainen.fi

ASARIN VUOROT JATKUVAT SYKSYLLÄ 3.9. alkaen (parilliset viikot)
PERJANTAIN Peli-iltoina Asari on auki klo 18-20 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. Toiminta on päihteetöntä ja savutonta!
Seuraa facebook sivulta @asemalainen tiedotusta!

SUNNUNTAISIN PELIVUORO ASARILLA KLO 17-20
Koko perheen pelivuorot jatkuvat 5.9. Sovi vuoron käytöstä etukäteen yhdistyksen
kanssa (fb-viesti tai sihteeri), paikalla oltava vastuullinen henkilö!

MUISTA LÄHIPALVELVELUT!
Halimajärven UIMARANTA
LEIKKIPUISTOT Otsolantie 3, Karhunkierros 25
ja Asarilla Asemantie 470.
MATONPESUPAIKKA Puusuutarintiellä
KIRJASTOAUTON lähipysäkit:
KE Kangasalan as, Halimajärventie 16
Klo 19.40-20
TO Kortesuo, Kruunupään th. klo 19.40-20
PE Kortekangas, Karvaturrintie 3 klo 18.0518.25
Kesätauko 28.6-11.7.

Hyvät Asemalaiset!
Kohti kesää mennään ja on mukava aktivoitua myös asukasyhdistyksen tiimoilta.
Kuluneena keväänä ei toimintaa ole ollut, mutta kuten varmasti kaikilla, myös meillä on katse tiukasti tulevaisuudessa ja toivottavasti saamme kohdata tulevan syksyn ilman rajoituksia. Tämä tarkoittaa tietysti myös aktiivisempaa toimintaa täällä
36100 -alueella. Varovaisesti suunnittelemme tapahtumaa kesäksi ja myös kevätkokous saadaan järjestettyä vihdoin.
Ilokseni olen huomannut jälleen useiden uusien asukkaiden löytäneen asuinalueemme ja on hienoa, että uusia taloja rakennetaan, sekä vanhoja remontoidaan
hyvään tahtiin. Kevätkokouksessa olisi hyvin tilaa uusillekin kävijöille ja erityisesti
muidenkin, kuin vanhan Aseman alueen asukkaita olisi mukava saada mukaan.
Niin ja ylimääräisten tehtävien pelossa ei kannata jäädä pois, koska sellaisia ei
siellä jaeta.
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TERVETULOA
Kangasalan Asemaseudun asukasyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUKSEEN
su 20.6.2021 klo 18.00
Aseman monitoimitalo Asarille

Oikein hyvää kesää kaikille. Terveisin Aki Mäki, puheenjohtaja

Kangasalan asemaseudun asukasyhdistyksen hallitus 2021:
Puheenjohtaja
Aki Mäki
Sihteeri
Tytti Eromäki-Heino
Rahastonhoitaja
Timo Tamminen
Hallituksen jäsenet: Tiia Kaijalainen, Sakari Palokangas, Kati Jouhki,
Sami Kaitajärvi
Varajäsenet:
Harri Jouhki, Maija Schellhammer-Tuominen
SÄHKÖPOSTIOSOITE: posti@asemalainen.fi
Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisten jäsenten tekemään työhön, mutta
silti tarvitsemme toimintamenoihimme hieman rahaakin. Kulut katetaan jäsenmaksuista saatavilla tuloilla.
Jäsenmaksun 10 € voitte suorittaa oheisella tilisiirrolla. Jäsenmaksun voi suorittaa
myös käteisellä vuosikokouksessa tai yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.
Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneet äsenet.
KIITOS TUESTASI!

Saajan tilinumero

Viesti (täytä huolella)

FI07 4510 7520 0284 57

Jäsenmaksu 2021
saaja
Jäsenen nimi
Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys Katuosoite
ry.
Sähköposti*
Maksaja

Eräpäivä heti 2021
Summa 10€
* Pakollinen maksaessasi kannatusjäsenmaksun 5€ ja halutessasi liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle.

Asemantie 470

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat:
- Esitellään

ja vahvistetaan toimintakertomus 2020
- Esitellään tilinpäätös 2020
- Esitellään toiminnantarkastajan lausunto 2020
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä yhdistyksen vastuuvelvollisille
- Muut mahdolliset asiat
Kangasalan Asemaseudun asukasyhdistyksen hallitus

HYVÄT KOKOUSTARJOILUT!
Ja kokouksessa EI HENKILÖVALINTOJA :)

www.asemalainen.fi
posti@asemalainen.fi

Facebook: @asemalainen

