
Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry. 

Toimintakertomus vuodelta 2018 

 

 

Tehtävä 

Yhdistyksen tehtävänä on ajaa Kangasalan Asemaseudun asukkaiden etuja sekä parantaa 

alueemme asuinviihtyvyyttä. Yhdistys järjestää myös pienimuotoista toimintaa alueen asukkaille. 

Jäsenistö 

Jäsenmaksun suorittaneita varsinaisia jäseniä oli 113 ja kannattajajäseniä yksi. Tyypillisesti 

jäsenmaksun maksaa yksi talouteen kuuluva. Näin jäsenmaksujen voidaan laskea kattavan 

useita satoja alueen asukkaita. 

Toimihenkilöt 

Toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu 6-jäseninen hallitus ja puheenjohtaja sekä kaksi 

varajäsentä. Hallituksen kokoonpano 

Tuomo Jussila puheenjohtaja 

Maija Schellhammer-Tuominen varapuheenjohtaja 

Tytti Eromäki-Heino sihteeri 

Timo Tamminen taloudenhoitaja 

Tiia Kaijalainen 

Hanna-Mari Räsänen 

Janne Piili 

Kati Jouhki varajäsen 

Sami Kaitajärvi varajäsen 

Kari Pusa toiminnantarkastaja, varalla Ville Ojanen. 

Kokoukset 

Sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 25. maaliskuuta ja syyskokous 25. marraskuuta. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Lisäksi juoksevia asioita hoidettiin mm. 

sähköpostilla ja WhatsApp- ryhmän avulla. 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

Luistelutapahtuma järjestettiin Asarin kentällä la 17.2. Lauantaina pidetyssä tapahtumassa oli 

muutakin aktiviteettia, kuten ulkona poniratsastusta, kirpputoripöytiä ja kahvio sisällä. 

Tapahtumassa oli väkeä n 70.  

11.4.2018 luovutettiin kaupunginjohtaja Auviselle adressi Asemaseudun asukkailta. Adressi 

koskee tienrakentamista radan alikululta Luottamusmiehentienristeykseen ja tarkoitus saada 

huomio nykyisen tien (Asemaraitin mutka) vaarallisuuteen. 

28.4. pidettiin Siivoustalkoot ja osallistuttiin näin maan laajuiseen tienvarsien siivoustalkoisiin. 

Roskien kerääjiä ei ollut paljoa, vaikka houkuteltiin talkookahveilla. 

La 25.8. järjestettiin Venetsialais tapahtuma Halimajärven uimarannalla. Paikalla n 50 henkilöä 

kokkoa polttamassa. 



Eija Laine-Hellsten ja Kristiina Pyhälammi-Toivonen pitivät taidetapahtumaa su 2.12. klo 17.00 

Asarilla.   

Pe 14.12. Asarilla järjestettiin pikkujoulut. Ohjelmassa kahvittelua, sketsiryhmä Mokamasterit, 

sekä joulupukin vierailu. Paikalla n 50 henkilöä.  

Jatkuva toiminta 

Asarin nuorteniltoja järjestettiin lähtökohtaisesti kaksi kertaa kuukaudessa syyskuulta toukokuulle. 

Juhlapyhien tms. takia joitakin kertoja jätettiin väliin. Sunnuntai-iltojen pelailumahdollisuutta 

jatkettiin koko perheelle suunnattuna. Asarin toiminnassa on käynyt hyvin väkeä ja toimintaa  

jatketaan.  

Ympäristöasiat ja kaavoitus 

Hallitus on seurannut ja käsitellyt kokouksissaan asukkaiden elinympäristöön ja viihtyisyyteen 

vaikuttavia asioita.  

Karting radasta tehtiin lausunto maakuntakaavaan 2017, mutta asiasta ei ole kuulunut sen 

jälkeen. 

Kortekummun pohjoispuolelle kaavoitettiin uusi alue. Asiasta laitettiin mielipidelausunto kuntaan 

8.10.2018. 

Lamminrahkan asuinalueen suunnittelu kaupungilla on edennyt, mutta asukasyhdistykselle ei ole 

tullut asiasta kyselyjä.  

Asemantien ja Vatialantien risteykseen on kaavoitettu hoitokoti ja päiväkoti. 

Raideliikenteen suunnitelmissa on oltu kuulolla, tuleeko pysäkkejä Kangasalle. 

Varainhankinta 

Yhdistys keräsi pääosan tarvitsemistaan varoista jäsenmaksuina. Mainostuloja saatiin 

Asemalaisen mainoksista lähes painokuluja vastaava määrä. Lisätuloja saatiin tapahtumien kahvi 

ym. myynnistä. Yhdistyksen astiastosta saadaan hyvin pienimuotoista vuokratuottoa. Vanha 

biljardipöytä myytiin seurakunnalle.  

Yhdistyksen varoja käytettiin lasten ja nuorteniltojen järjestämiseen, tapahtumien järjestämiseen, 

tiedotukseen ja nettisivujen ylläpitoon.  

Vuoden 2018 tuloja 2204,30 ja kuluja 1442,25 joten vuoden voitoksi jäi  762,05 €. 

Tiedottaminen 

Vuosi- ja syyskokouskutsut jaetaan kaikkiin alueen talouksiin paperisena Asemalaisena, jonka 

jakelumäärä on noussut Kortekummun alueen rakentumisen myötä lähes 500 kappaleeseen. 

Vuoden aikana jaettiin neljä Asemalaista. Toiminnasta on pyritty tiedottamaan ajantasaisesti 

yhdistyksen nettisivuilla www.asemalainen.fi ja yhdistyksen Facebook-sivulla. Yhdistyksellä on 

käytössään sähköpostilista, jota myös hyödynnetään tiedottamisessa.  

 

  


