MAASEUDUN KEHITTÄJÄT ry:n
JÄSENKIRJE 2 / 2019
Terveiset puheenjohtajalta:
Maakuntauudistus ja maaseutuhallinnon uudistus sen mukana muuttuivat viime metreillä
seuraavan uudistuksen arvailuksi ja odotteluksi. Myllerrys ja epävarmuus ovat
aiheuttaneet harmaita hiuksia sekä työntekijöille, joita uudistus koskee, että
uudistuksen valmistelussa mukana olleille. Tulevaisuus on taas hetken aikaa epävarma.
Mitään ei ole valmisteilla, mutta kaikki odottavat seuraavaa avausta.
Maailma muuttuu ja työelämä siinä mukana. Muutosta ei kannata viimeisin voimin
vastustaa, vaan olla mukana siinä, jotta suuntaan, jonka se ottaa, voi myös vaikuttaa.
Neuvottelupöytiin ei pääse mukaan kaivautumalla poteroihin, vaan ilmaisemalla tahtoa,
jossa tavoitteena on kaikkia osapuolia hyödyttävä lopputulos.
Kompromissiin suostuminen ei tarkoita sitä, että ei huolehdittaisi omien eduista,
jos voidaan nähdä, että yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Yhdistyksemme ja sen edustajat
pyrkivät parhaansa mukaan neuvottelemaan ja sopimaan asioista, ja ennen kaikkea
olemaan mukana siellä, missä asioista neuvotellaan ja sovitaan!
Rankan vuoden loppumetreillä on hyvä panostaa omaan jaksamiseen ja terveyteen.
Tervetuloa kaikki kynnelle kykenevät syyskokoukseen mukaan viihtymään, nauttimaan,
rentoutumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.
Kaikki aktiiviset vaikuttajat ovat myös tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan,
uusille ajatuksille ja vaikuttajille on aina tilaa.

SYYSKOKOUS
Maaseudun kehittäjät ry:n syyskokous pidetään torstaina 7.11.2019
Vierumäen urheiluopistolla kello 11.00. Kokouksen yhteydessä ruokailu Wanhassa Salissa.
Vierumäen osoite: Kaskelantie 10, Vierumäki.
Jäsenille tarjotaan kokouslounaan lisäksi mahdollisuutta virkistäytymiseen ja/tai
kuntoiluun.
KunnonSkannaus-paketti 7-8.11.2019
- majoitus 2hh:ssa, aamupala, InBody-kehonkoostumusmittaus, polkupyöräergometritesti, liikuntalippu sekä sporttipassi.
Liikuntaliput käyvät ohjattuun aikuisten liikuntaan, yleisöluisteluun, uimahalliin
sekä kuntosalille. Sporttipassi avaa ovet mm. uimahalliin, Greeni Kuntostudiolle
sekä urheiluhallin kuntosalille, yleisurheilutiloihin urheiluhallissa, ulkoilu- ja
suunnistusreiteille sekä frisbeegolfradalle.

AromaSportti-paketti 7-8.11.2019
- majoitus 2 hh:ssa, aamiainen, aromaattinen hieronta Vierumäen omassa Day
Spassa, ohjattu Active Hours-ryhmäliikuntatunti sekä Sporttipassi.
Ilmoittaudu sihteerille sitovasti viimeistään maanantaina 28.10.2019 joko pelkkään
kokoukseen ( lounastarjoilu ) tai kokouksen lisäksi KunnonSkannus-pakettiin tai AromaSportti-pakettiin joko taina.wirberg@paimio.fi tai soitto 0500 868701 / Taina.
Lisätietoa myös sivulta www.vierumaki.fi .
Paikat testeihin varaamme ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja rajoitetusti.
Olemme varanneet osallistujille myös illallisen torstaina 7.11.2019.
Viime hetken peruutukset vain sairastapauksissa.

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänten
laskijat
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2020 huomioon ottaen 8 §:n säännökset
5 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien
palkkio ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2020
6 § Vahvistetaan talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020
7 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020
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

