
Kangasalan Asemaseudun Asukasyhdistys ry. 

Toimintakertomus vuodelta 2019 

 

 

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 60. Edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 113, joten 

pudotus on merkittävä. Tyypillisesti jäsenmaksun maksaa yksi talouteen kuuluva. Kotitalouksien 

kokoa ei ole tilastoitu. Näin ollen toiminnassa mukana olevien määrää ei tarkasti tiedetä, mutta 

lienee noin 200. 

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 jäsen 

Hanna-Mari Räsänen jäsen 

Kati Jouhki jäsen 

Sami Kaitajärvi 1. varajäsen 

Janne Piili 2. varajäsen 

Kari Pusa toiminnantarkastaja, varalla Ville Ojanen. 

Kokoukset 

Sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin su 24.3. klo 18.00 Asarilla. Paikalla oli 12 osallistujaa, 

joista yhdeksän oli äänioikeutettuja. Syyskokous pidettiin su 27.10. klo 14.30 Uimahallin 

kabinetissa. Paikalla oli yhdeksän osallistujaa, joista kahdeksan oli äänioikeutettuja.  

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

sähköpostilla ja WhatsApp- ryhmän avulla. 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

Luistelutapahtuma järjestettiin Kortekankaan jäällä la 16.2. klo 14-16. Ohjelmassa oli luistelun 

lisäksi makkaranpaistoa, kuumaa mehua ja kahvia. Huoli kelistä oli turha, hyvin pystyi 

luistelemaan - 50 kävijää 

Kynttiläluistelu Asarin kentällä järjestettiin perjantaina 22.2. normaali Asari illan puitteissa. 

Osallistujia oli noin 20. 

Teatteriretki oli ohjelmassa ke 27.3. klo 19.00 Kangasala-talon Myöhästynyt hääyö näytökseen. 

Näytökseen varattin 30 lippua, jotka kaikki saatiin kaupaksi.  



Metsäretki maastoon aiheena Lamminrahkan asuinalueen rakentaminen järjestettiin la 12.10. klo 

11.00-15.00. Lähtö oli Wattipolun parkkipaikalta ja kävelyn päätteeksi makkarat ja kahvit 

Katajajärven laavulla. Kaupungilta mukana oli Sanna Karppinen ja kaupunki osallistui 

laavutarjoilujen kustannuksiin. 

Pikkujoulut pidettiin 13.12. klo 18 jälleen runsaalla osanottaja määrällä. Ohjelmassa oli kahvin ja 

tarjottavien lisäksi tanssi ja lauluesityksiä. Itse joulupukkikin ennätti paikalle.  

Jatkuva toiminta 

Asarin nuorteniltoja järjestettiin lähtökohtaisesti kaksi kertaa kuukaudessa koulujen 

kesälomakautta lukuun ottamatta. 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.  

Lamminrahkan asuinalueen suunnittelu kaupungilla on edennyt ja toimintavuoden aikana rakentui 

jo eritasoliittymä Lahdentien varteen. 

Asemantien ja Vatialantien risteykseen kaavoitettu hoitokoti ja päiväkoti eivät odotuksista 

huolimatta edenneet toteutusvaiheeseen. 

Täydennysrakentaminen alueella on edennyt edellisten vuosien tapaan. 

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. 

Yhdistyksen varoja käytettiin lasten ja nuorteniltojen järjestämiseen, tapahtumien järjestämiseen, 

tiedotukseen ja nettisivujen ylläpitoon.  

Vuoden 2019 tilinpäätös näyttää 722,20 € tappiota. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on 

jäsenmäärän ja jäsenmaksutulojen väheneminen.  

Tiedottaminen 

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

jakelumäärä on noussut Kortekummun alueen rakentumisen myötä 500 kappaleeseen. Vuoden 

aikana jaettiin kaksi Asemalaista. Toiminnasta on pyritty tiedottamaan ajantasaisesti yhdistyksen 

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

sähköpostilista, jota myös hyödynnetään tiedottamisessa.  

 


