
Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry. 

 
KEVÄTKOKOUS 2019 Pöytäkirja 
 
 
AIKA   Sunnuntai 24.3.2019 klo 18.00 
 
PAIKKA  Aseman monitoimitalo Asari, Asemantie 470 
 
 
1 Kokouksen avaus 

Kari Pusa avasi kokouksen klo 18.13.  
  
2 Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Pusa Sihteeriksi valittiin Tytti Eromäki-Heino. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Hilja Repo ja Ilpo Jylhä . 

 
3 Osallistujien toteaminen 

Nimet osallistujalistalla. 12, joista 9 äänioikeutettua  Liite 1 
  
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kutsu kokoukseen jaettu Aseman talouksiin 7 vrk ennen kokousta. Todettiin kokous 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
5 Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
  
6 Luetaan ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2018 
  

 Sihteeri luki toimintakertomuksen ja kertoi yhdistyksen viime vuoden toiminnasta. 
Hyväksyttiin toimintakertomus. Liite 2. 

  
7 Esitellään tilinpäätös vuodelta 2018 sekä toiminnantarkastajien lausunto. 

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
yhdistyksen hallitukselle ja vastuuvelvollisille 

 
Rahastonhoitaja Timo Tamminen esitteli 2018 tuloslaskelman 762,05 € , tulot 2240,30 
€ ja kulut 1442,25 €.  Liitteessä 3 tarkemmin. 
Timo Tamminen luki toiminnantarkastajan lausunnon. Liite 4. 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen annetuilla tiedoilla. 
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja vastuuvelvollisille. 

 
8 Muut esille tulevat asiat 
 

Keskustelimme hoivakodin kaavoitusasiassa kun on käyty tekemässä naapurien 
kuulemiset ja 10.12.2018 kaavamuutos on hyväksytty kunnassa. Tämän jälkeen 
hoivakodin rakentamisessa ei olekaan kiire.   



Tieasioista puhuttiin radan alikulun vaarallisuudesta, mm. talvella mauto ja aura 
törmänneet ja muita läheltäpiti tilanteita. Jotta tieasia saataisiin eteenpäin, täytyy pitää 
ääntä ja kertoa kunnalle tapahtuneista tilanteista. Huomioitava tie myös ehkä tulevan 
raideliikenteen tarpeet tulevaisuudessa. 
Päätettiin, että asukasyhdistys laittaa kaupungille kirjelmän sattuneista 
onnettomuuksista ja muista tilanteista, jotta asia huomioitaisiin. 
Järven ruoppaamisesta puheltiin. Eräs yrittäjä puhunut n 5000 € hinnasta, mahdollista 
hakea avustuksia ja laskea talkootyötunteja. Olisi tehtävä laajempi suunnitelma kunnan 
puolesta järven eteläpään hoitamisessa. Asiaa käsitellään asukasyhdistyksen 
kokouksessa ja viedään eteenpäin.  
 

9 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Kari Pusa kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.00 
 
 
 
 Kokouksen vakuudeksi 
 
 ___________________________ _________________________ 
 Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 ___ /___ 2019 __________________ 
 
 
 __________________________  __________________________ 
  Hilja Repo     Ilpo Jylhä 
   


