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KEVÄTKOKOUS
Maaseudun kehittäjät ry:n kevätkokous pidetään perjantaina 29.5.2020 Mäntsälän
kunnantalolla kello 13.00 alkaen (osoite Heikinkuja 4).
Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams sovelluksen kautta. Ilmoittaudu sihteerille (Taina Wirberg) taina.wirberg@paimio.fi viimeistään edellisenä päivänä niin saat
linkin, jolla pääset kokoukseen. Valtakunnan koronatilanteesta johtuen tänä keväänä
emme voi järjestää mitään virkistäymistapahtumaa kevätkokouksen yhteyteen.
Otamme mielellämme ilmoittautumiset vastaan myös kunnantalolle tulevilta.
MAASEUDUN KEHITTÄJIEN PUHEENJOHTAJAN KEVÄTTERVEHDYS
Hyvinvointi, henkinen ja fyysinen, ovat olleet meille tärkeitä aina. Nyt niitä joutuu
tarkastelemaan aivan eri valossa kuin mihin on tottunut. Nykytilanteen valossa olen
nykyään entistä kiitollisempi ihmisistä, joiden kanssa läheisyys säilyy välimatkasta
huolimatta ja erityisesti ihmisitä, joiden kanssa läheisyys säilyy, vaikka yhdessäoloa
onkin yhtäkkiä rutkasti enemmän!
Taloustilanne oli haastava monessa kunnassa jo ennen tietoa tilanteesta, jossa nyt
olemme. Kunnissa mietitään kuumeisesti keinoja selvitä samaan aikaan uusista
haasteista, sekä talouden tasapainottamisesta. Perinteisinä pikalaastareina toimivat
lomautukset ovat mukana keskustelussa usein heti kun säästöistä puhutaan.
Haastakaa kuitenkin oman kuntanne päättäjät miettimään vaihtoehtoisesti luovempia,
pysyviä tai edes pitkäaikaisia ratkaisuja taloustilanteen korjaamiseen. Kunnilla ei ole
varaa menettää houkuttelevuutta työpaikkana kurjistamalla työntekijöidensä olot.
Talouden tasapainottamiseen tarvitaan ennen kaikkea Teitä, kuntien työntekijöitä,
osaajia ja ammattilaisia. Säästöt löytyvät sieltä arjesta, jonka me parhaiten tunnemme,
eivät katkaisemalla se arki määräajaksi.
Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos yhdistystoiminta kiinnostaa.
Toivon mukaan syksyllä päästään kokoustamaan taas hieman isommin!
Tsemppiä kaikille ja jaksamista. Muistetaan kesällä myös huilata.
Noora Fager-Pintilä, Maaseudun kehittäjät ry puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU
Maaseudun kehittäjät ry:n sääntöjen määräämä kevätkokous pidetään
perjantaina 29 toukokuuta 2020 klo 13.00 Mäntsälän kunnantalolla
osoite Heikinkuja 4. Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams sovelluksen kautta.
Ilmoittaudu Taina Wirbergille taina.wirberg@paimio.fi, niin lähetämme sinulle
osallistumislinkin.
ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus, puheenjohtaja Noora Fager-Pintilä
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
kaksi ääntenlaskijaa.
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- sääntöjen 13 §:n mukaan kokous on kutsuttava koolle 7 päivää aikaisemmin
- sääntöjen 14 §:n mukaan kokous on pidettävä ennen 31.5.
4 § Käsitellään hallituksen antama vuoden 2019 toimintakertomus ja päätetään
toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta.
5 § Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6 § Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä
7 § Päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset
8 § Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistysten edustajat ja riittävä määrä
varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.
9 § Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin.
10 § Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain
24§:n säännökset
11 § Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Maaseudun kehittäjät ry
Hallitus

