
 

 TERVETULOA  

Kangasalan Asemaseudun asukasyhdistys ry:n  

SYYSKOKOUKSEEN   
su 25.10.2020 klo 17.30 

Huom. Talviaika! 

Aseman monitoimitalo Asarille  
                                Asemantie 470 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat: 

- Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo– ja menoarvio vuodelle 2021 
- Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle  2021 
- Päätetään henkilövalinnat vuodelle 2021: 
 Puheenjohtaja 
 Hallituksen jäsenet (3 hlö) erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi 
 Varajäsenet (2 hlö )vuodeksi 
 Toiminnantarkastaja ja varahenkilö  
- Muut mahdolliset asiat 

  Kangasalan Asemaseudun asukasyhdistyksen hallitus 

Tule keskustelemaan Aseman alueen asukkaita koskevista asioista!  

Huomioimme tilaisuudessa turvavälit! 

 

HYVÄT KOKOUSTARJOILUT,  TERVETULOA! 
 
 
www.asemalainen.fi    posti@asemalainen.fi    

Facebook: @asemalainen                 

2/2020 

Kangasalan asemaseudun asukasyhdistyksen hallitus 2020:  

Puheenjohtaja  Aki Mäki   
Sihteeri  Tytti Eromäki-Heino    Rahastonhoitaja  Timo Tamminen                                     
Hallituksen jäsenet: Tiia Kaijalainen, Hanna-Mari Räsänen, Kati Jouhki,  
Sami Kaitajärvi         
Varajäsenet: Tuomo Jussila, Maija Schellhammer-Tuominen                        

UUSI SÄHKÖPOSTIOSOITE:  posti@asemalainen.fi 
Facebook: asemalainen  

Hyvät Asemalaiset! 

Erinomaisen lämmin ja vähäsateinen syksy on jo hyvässä vauhdissa. Näyttää vali-
tettavasti tulevan kevään tapaan ikimuistoinen syys-talvi -kausi. Tämä tulee väis-
tämättä vaikuttamaan myös asukasyhdistyksen toimintaan ja esimerkiksi Asarilla 
pidettävät pikkujoulut lienee tarpeen jättää tältä vuodelta väliin. Ensi vuotta suun-
nitellaan kuten normaalia, mutta tilannetta tarkkaillaan ja mahdollisia muutoksia 
tehdään vallitsevan tilanteen mukaisesti. 

Positiivista näkökulmaa kuluneeseen vuoteen olen löytänyt asuinympäristömme 
luonnosta. Meillä täällä Kangasalla on upeat mahdollisuudet liikkua luonnossa ja 
etsiä vaikka geokätköjä. Lamminrahkan rakentamisen alkaminen on toki muutta-
nut maisemia, mutta kyllä sieltäkin vielä metsää ja hyviä polkuja löytyy. Myös Ka-
tajajärven laavu on ollut suosionsa huipulla kuluneen vuoden aikana. Kannustan-
kin teitä nauttimaan ruskaisesta luonnosta kaiken myllerryksen keskellä. 

 Terveisin  Aki Mäki, puheenjohtaja 



   

PERJANTAIN Peli-iltoina  
Asari on auki lapsille ja nuorille! 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 asu-
kasyhdistys ja paikalla on vapaaehtoisia ohjaamassa toimintaa. 
Toiminta on päihteetöntä ja savutonta! 

SYKSYN PERJANTAI-ILLAT 16.10  30.10.  13.11.  27.11. 

11.12.  Seuraa facebook sivulta @asemalainen tiedotusta!    

SUNNUNTAISIN 
PELIVUORO  

ASARILLA KLO 
17-20 

Koko perheen peli-
vuoro! Sovi vuoron 

käytöstä etukä-
teen yhdistyksen 
kanssa (fb-viesti), 

paikalla oltava 
vastuullinen  

henkilö! 

METSÄRETKI LA 14.11.2020 klo 11.00-13.00  

LAMMINRAHKAAN 
Tapaaminen alkaa klo 11 Lamminrahkassa Riesontien ja Riesonpolun ris-

teyksessä  Lähtö myös klo 10.30 Kangasalan Aseman  Wattipolun sähkö-

muuntamon parkkipaikalta.  

Tervetuloa kuulemaan, mitä Lamminrahkan uuden kaupunginosan rakenta-

minen tarkoittaa käytännössä: Missä rakentaminen on jo käynnissä ja miten 

se vaikuttaa metsien ja reittien käyttöön tulevina vuosina? Kierroksella 

on paikoin kosteita paikkoja eli jalkineet sen mukaan. Kierroksen jälkeen Ka-

tajajärven laavulla (n. klo 13) paistellaan nuotiomakkarat ja keitellään noki-

pannukahvit. Kangasalan asemaseudun asukasyhdistys tarjoaa tarjoilut.  

Lisätietoja www.lamminrahka.fi        facebook: asemalainen 

JUHLAT TULOSSA? 

Asukasyhdistyksellä on vuokrattavana ruoka-astiasto n 40 hlö ja kahviastiasto-

ja n 30 henkilölle.   Vuokrahinta 15 €/ astiasto/krt.   

Ota yhteys 041-4318144 Tiia tai sähköpostitse posti@asemalainen.fi 

TORSTAI KERHO  eläkeläisille 

ASARILLA kokoontuu parillisen viikon torstaisin klo 9.30-12.30 torstaikerho. 

Kerho on tarkoitettu Asemanseudulla asuville eläkeläisille. Kerhossa kokoon-

nutaan yhteen keskustelemaan, kahvittelemaan, tekemään ruokaa, laulamaan 

ja mitä vaan kerholaiset haluavat tehdä. Joskus kerhossa käy myös vierailijoita. 

Kokoontumisessa huomioidaan koronan vuoksi erityistoimenpiteet.   

Lisätietoja kerhosta Hilja Repo p.  040 741 6758 

Ruostekorjaukset ja  

maalaukset edullisesti 

Kaikki autohuoltopalvelut meiltä! 
Olemme Kallion teollisuusalueella 

 

Autohuolto K. Lahdenranta 

040 825 4505 

 Kangasalan asemaseudun asukasyhdistys ja Tursolan kyläyhdistys pyörittävät ta-

pahtumassa kahviota, josta löytyy kylmien ja kuumien juomien lisäksi pientä makeaa 

sekä suolaista. Kahviossa maksuvälineenä käteinen ja Mobilepay.  TERVETULOA! 


