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

Asemanseudun bussiliikenteeseen on tulossa muutoksia
kesäkuun alusta. Bussivuoromuutoksista on tehty adressi,
voit osallistua allekirjoittamalla adressin netissä
adressit.com, Kangasalan asemalta bussiyhteys Vatialantietä Lentolaan säilytettävä. Lisätietoa muutoksista
löytyy nysse.fi sivustolta, talvikausi 2022-2023 linjastosuunnitelmista.

Hyvät Asemalaiset!
Kevätaurinko on alkanut näyttäytyä aivan upean talven jälkeen. Asemalaisena ei voi kuin
olla tyytyväinen näihin alueemme mahdollisuuksiin. Melkeinpä kotiovelta pääsee hiihtämään, metsäpoluille, laavulle ja luistelemaan. Kenttä, kuten ladutkin ovat olleet tänä talvena erinomaisessa kunnossa. Hyödynnetään näitä mahdollisuuksia vielä, kun talvea riittää.
Kokoontumisrajoitukset vihdoin poistuivat ja voimme toivottavasti pysyvästi palata normaaliin toimintaamme. Joka toinen perjantai järjestettävä lasten peli-ilta saa jatkua, mikä on
mahtavaa, koska se on ollut erittäin suosittu. Mukaan mahtuu uusiakin kävijöitä ja vanhemman kanssa myös alle kouluikäiset ovat tervetulleita. Isommat lapset ovatkin hienosti aina
huomioineet myös pienempien läsnäolon.
Kesällä kenties järjestämme jotain tapahtumaa ja kevätkokoushan on jo ajankohtainen.
Kuten aiemminkin, olisi hienoa nähdä sielläkin uusia kasvoja ja samalla tutustua paremmin
alueemme asukkaisiin. Mitään uusia vastuita ei tarvitse pelätä, koska sellaisia ei osallistujille jaeta. Oikein hyvää kevättä kaikille.
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TERVETULOA
Kangasalan Asemaseudun asukasyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUKSEEN
su 27.3.2022 klo 18.00
Aseman monitoimitalo Asarille

Terveisin Aki Mäki, puheenjohtaja

Kangasalan asemaseudun asukasyhdistyksen hallitus 2022:
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 kokouksessa tai yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneet jäsenet.
KIITOS TUESTASI!
Saajan tilinumero

Viesti (täytä huolella)

FI07 4510 7520 0284 57

Jäsenmaksu 2022
saaja
Jäsenen nimi
Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys Katuosoite
ry.
Sähköposti*
Maksaja

Eräpäivä heti 2022
Summa 10€
* Pakollinen maksaessasi kannatusjäsenmaksun 5€ ja halutessasi liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle.

Asemantie 470

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat:
- Esitellään

ja vahvistetaan toimintakertomus 2021
- Esitellään tilinpäätös 2021
- Esitellään toiminnantarkastajan lausunto 2021
- 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

