Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry.
KEVÄTKOKOUS 2022 Pöytäkirja
AIKA

Sunnuntai 3.4.2022 klo 18.00

PAIKKA

Aseman monitoimitalo Asari, Asemantie 470
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Kokouksen avaus
Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Aki Mäki avasi kokouksen 18.05
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Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Mäki. Sihteeriksi valittiin Tytti Eromäki-Heino.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja (tarvittaessa ääntenlaskijat) valittiin Hilja Repo ja Riku
Minkkinen.
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Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen pitää jakaa Aseman talouksiin vähintään 7 vrk ennen kokousta.
Painettu Asemalainen on jaettu viimeistään viikkoa ennen kokouksen alkuperäistä
päivää 27.3.2022.
Lisäys pöytäkirjaan; Kokouksen ajankohtaa siirrettiin viikolla ensin ilmoitetusta 27.3.
ajankohdasta hallituksenjäsenten sairastumisten vuoksi.
Kokouksesta ja muutetusta päivästä ilmoitettu myös facebookissa, sähköpostikirjeellä
ja ilmoitustauluilla. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1.
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Osallistujien toteaminen
Osallistujia kokouksessa 12 henkilöä ja kaikki ovat äänioikeutettuja ja maksaneet
jäsenmaksun. Liite 2.
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Esitellään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2021
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja kertoi yhdistyksen viime vuoden
toiminnasta.
Hyväksyttiin toimintakertomus. Liite 3.
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Esitellään tilinpäätös vuodelta 2021 sekä toiminnantarkastajan lausunto.
Rahastonhoitaja esitteli 2021 tuloslaskelman, minkä tuloksena on +302,74 €. Vuoden
lopussa tiillä 2576,27 € ja 58,24 € kaluston arvo. Jäsenmaksujen määrä hyvällä tasolla.
Tilinpäätös liitteenä 4.
Rahastonhoitaja luki toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastaja huomioinut
koronan vaikutukset toimintaan; tapahtumien vähäisyyden ja että kevätkokous pidettiin
myöhässä. Liite 5.
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Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
yhdistyksen hallitukselle ja vastuuvelvollisille

Kokous vahvisti tilinpäätöksen annetuilla tiedoilla.
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja vastuuvelvollisille.
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Muut esille tulevat asiat
Bussivuorojen muuttumisen vuoksi tehty adressi on saanut n 180 allekirjoituksia.
Kiitokset adressin puuhahenkilöille! Valitettavasti vaikutuksista ei ole suurta toivoa.
Keskusteltiin myös Lamminrahkan uudesta alueesta ja miten rakentaminen on edennyt
ja mitä tulee vaikuttamaan meille.
Kortekankaan frisbeegolfrata on jo käytössä.
Liikennenopeudet Asemantiellä huolestuttavat edelleen. Väistämisvelvollisuuksien
muutos ei ole alentanut ajonopeuksia.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Aki Mäki kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.50
Kokouksen vakuudeksi
___________________________
Puheenjohtaja Aki Mäki

_________________________
Sihteeri Tytti Eromäki-Heino

Pöytäkirjan tarkastajat
___ /___ 2022

__________________

__________________________
Hilja Repo

__________________________
Riku Minkkinen

