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KEVÄTKOKOUS 2020 Pöytäkirja 
 
 
AIKA   Sunnuntai 7.6.2020 klo 18.00 
 
PAIKKA  Aseman monitoimitalo Asari, Asemantie 470 
 
 
1 Kokouksen avaus 

18.07 Aki Mäki avasi kokouksen, kun kaikilla oli kahvikupposet edessään.  
  
2 Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Mäki. Sihteeriksi valittiin Tytti Eromäki-Heino. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna-Mari Räsänen ja Sami Kaitajärvi. 

 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kutsu kokoukseen on jaettu Aseman talouksiin 7 vrk ennen kokousta. Lisäksi 
kokouksesta ilmoitettu facebookissa, sähköpostikirjeellä ja ilmoitustauluilla. Todettiin 
kokous laillisesti koollekutsutuksii ja päätösvaltaiseksi.   
 

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1. 
 

5 Osallistujien toteaminen 
Osallistujia kokouksessa 11 henkilöä ja kaikki ovat äänioikeutettuja ja maksaneet 
jäsenmaksun. Liite 2. 

   
6 Esitellään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2019 

 Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja kertoi yhdistyksen viime vuoden 
toiminnasta. Hoitokoti hankkeesta kysyttiin, missä vaiheessa se menee. Hanke on 
viivästynyt., ei muuta tietoa. Mietittiin, miksi jäsenmaksut vähenivät 2019 vuonna. Ehkä 
maksun keräystapa oli huono, kun maksulomake oli painettuna Asemalaiseen sivulla ja 
aiemmin ollut erillinen maksulappu.  
Hyväksyttiin toimintakertomus. Liite 3. 

  
7 Esitellään tilinpäätös vuodelta 2019 sekä toiminnantarkastajan lausunto.  

Puheenjohtaja esitteli 2019 tuloslaskelman, minkä tuloksena on tappiota 722,00 €. 
Vuoden lopussa tiillä 1710.71 €. Jäsenmaksujen putoaminen on suurin syy tappioon.  
Tilinpäätös liitteenä 4. 
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastaja huomioinut 
myös jäsenmaksujen vähenemisen. Liite 5. 
 

8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
yhdistyksen hallitukselle ja vastuuvelvollisille 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen annetuilla tiedoilla. 
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja vastuuvelvollisille. 

 



 
9 Talvella tehtiin asukaskysely. Keskustellaan sen vastauksista 

Käytiin läpi kyselyn vastauksia, liite 6. 
 ”Vanhemmalle väelle jotakin toimintaa asarille esim. käsityö, askartelu, jumppa, lavis” → yhdistys voi 
olla toiveesta toimintoja järjestämässä, mutta ei voi kattaa kustannuksia.  
”vapaamuotoinen kokoontuminen yhtenä arki-iltana viikossa”  → asarivuoroja on joka toinen pe ja joka 
su, voisiko näitä aikoja käyttää tämäntyyliseen toimintaan myös. Jos su itaa mainostetaan enemmän  
 ”Aseman seudun vanhojen valokuvien keräys, esim näyttely” → hyvä idea !  päivittää asuinrakennusten 
asukkaita, kuten kirjassa.  
”Joulukalenteri”  asukkaat koristelee ikkunan tai pihan ja kaikki saavat tulla katsomaan. ihmiset 
kulkisivat enemmän ympäriinsä.  
Edunvalvonta asioissa tieasiat nousivat tärkeimpinä. → asukasyhdistys on muistutellut kaupungin 
johtoa Aseman tieasioista, mutta muuta emme voi tehdä. 
”Tietoliikenneyhteydet” → kaupunki ja Elisa yhtiö hoitavat näitä asioita 
”Kunnastakin joku voisi tulla kertomaan suunnitelmista, palveluista” → esim kevät tai syyskokouksen 
yhteyteen voisi pyytää kaupungilta henkilön tai valtuutetun. 
”Kuntoilulaitteita liikuntareitille” → tästä voisi tehdä esityksen kaupungille, paikaksi esim Pohjolantielle 
tai sähkömuuntamon lähelle. 
”muovin keräyspiste” → asukasyhdistys selvitää phjoy:n kanssa asiaa 
”Halimajärven rehevöitymiseen” → mahdollisuus tehdä projektina, ely-keskukselta saa rahoitusta ja 
loput talkoilla, koskee eteläpäädyn asukkaita 
Tiedottamisessa painettu Asemalainen on edelleen tarpeellinen!  
”WhatsApp -ryhmän perustaminen asukkaille”  mietitään vielä tätä asiaa hallituksessa. 

 
10 Muut esille tulevat asiat 

Ehdotuksia toimintaan: Teatteriretki Pikkuteatteriin 
Lamminrahkaan uusi retki. 
Torstain eläkeläisten kokoontuminen → ilmoitusta Asemalaiseen verkostoitumista ja 
erilaisia aiheita heille 
Juhannusjuhlia ei voi järjestää, jos 50 osallistujaa menee rikki.   
 

11 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Aki Mäki kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.41 
 
 
 Kokouksen vakuudeksi 
 
 ___________________________ _________________________ 
 Puheenjohtaja  Aki Mäki   Sihteeri  Tytti Eromäki-Heino 
 
 
 Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 ___ /___ 2020 __________________ 
 
 
 __________________________  __________________________ 
  
 Hanna-Mari Räsänen   Sami Kaitajärvi  


