MAASEUDUN KEHITTÄJÄT ry:n
JÄSENKIRJE 2 / 2017
SYYSKOKOUS
Maaseudun kehittäjät ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 28.11.2017 Helsingissä
Agrologien liiton toimistossa os. Mikonkatu 8 A 5 kello 11.30.
Lämpimästi tervetuloa!

YLEISTÄ EDUNVALVONNASTA
Monissa työnantajien tahoissa tulee tapahtumaan liikehdintää tulevina vuosina. Digitalisaatio etenee ja se tulee muuttamaan kiihtyvällä vauhdilla palvelutuotantoa ja siten monia työtehtäviä. Tehokkuutta haetaan samalla lisää ja tämä tietää yleensä sitä,
että henkilöstömenoista pyritään säästämään.
Valtakunnan hallitusohjelman tavoitteet alkavat realisoitua myös maaseutuhallinnossa. Tämä tulee koskettamaan valtaosaa jäsenistöämme. Hallintohan rukataan nyt
kolmiportaiseksi ja tämän seurauksena Maaseutupalveluiden yhteistoiminta – alueet
lakkaavat ja ne integroidaan maakuntahallintoon. Tässä ajassa edunvalvontamme on
erityisen tärkeää. Työantajat muuttuvat kunnista maakuntahallintoihin ja maaseutusektorin rahoitus tulee yleiskatteellisena valtiolta. Hallitusohjelman säästötavoitteet, kolme miljardi euroa julkisesta hallinnosta vuosina 2022-2025 tulee varmasti
vaikuttamaan meidänkin hallinnon alalla. Onneksemme YTA – alueiden henkilöstön ikärakenne on melko iäkästä. Nähtäväksi jää, että pystyykö eläköityminen kompensoimaan säästötavoitteen aiheuttamaan henkilöstön supistamistarvetta. Toivottavasti
pystyy!
Korostetulle edunvalvonnalle on siis tilausta. Huomionarvoista on muistaa, että Maaseudun kehittäjät tekevät koko ajan edunvalvontatyötä. Meillä on jäsenyys muuan
muassa MMM:n Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomissiossa, hallinnon
kehittämistyöryhmässä, harvaan asutun maaseutuverkoston työryhmässä, STTK:n
luonnonvara-alajoen työryhmässä ja Maaseutuviraston tukien toimeenpanotyöryhmässä. Työryhmissä mukanaolo on vaikuttamisen suora kanava. Maaseudun kehittäjillä
on myös hyvät suhteet niin Maa – ja metsätalousministeriöön kuin Maaseutuvirastoon.
Olemme tavanneet säännöllisesti ministeriön henkilöitä, ministeriä ja Maaseutuviraston ylintä johtoa. Maaseutuviraston nimihän tulee muuttumaan jatkossa Ruokavirastoksi, kun siihen yhdistetään Evira ja osa Maanmittauslaitoksen palveluista. Maaseutupäällikköpäivillä 19-20.9 Seinäjoella tuli myös esille, että jäseniämme on hyvin mukana maakunnissa maakuntahallinnon valmistelutyössä. Asiantuntemustamme siis tarvitaan ja sitä arvostetaan.

TIETOA JÄSENMAKSUISTA
Jyty on muuttanut sääntöjään, jonka perusteella kaikki yhdistykset siirtyvät viimeistään 1.1.2018 liittoperintään. Myös Maaseudun Kehittäjät siirtyvät viimeisten joukossa liittoperintään. Tämän jälkeen työnantajat / itsemaksavat jäsenet maksavat
jäsenmaksunsa Jytyn yhteiselle keräilytilille. Jyty tilittää yhdistyksille kuuluvan
osuuden neljä kertaa vuodessa. Jyty tiedottaa työnantajia / itsemaksavia jäseniä
syksyn aikana. Samalla yhdistysten jäsenmaksut yhtenäistetään samaksi. Meillä se
tarkoittaa jäsenmaksun nousua 1,32 % :iin palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu on 5
€ / kk. Kannatusjäsenmaksu on 36 € kaikilta, myös eläkeläisjäseniltä. Mikäli haluat
maksaa kannatusjäsenmaksua, ilmoitathan siitä rahastonhoitajallemme Martti Kivivuorelle martti.kivivuori@ppp.inet.fi tai puh. 050 579 0935.

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänten
laskijat
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2018 huomioon ottaen 8 §:n säännökset
5 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien
palkkio ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2018
6 § Vahvistetaan talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2018
7 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2018
8 § Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
9 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden
henkilökohtaiset varajäsenet
Erovuorossa ovat: Martti Kivivuori ( Juha Nykänen ), Pirjo Välläri (Susanna
Nurkkala) ja Taina Wirberg ( Maria Peippo ).
10 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
11 § Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä
varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu
12 § Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin
13 § Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista
14 § Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
HALLITUS

