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KUTSU 

     
     4.11.2015 
 
 
T E R V E T U L O A 
 

Rajupusu Leader ry:n syyskokoukseen ti 24.11.2015 klo 18.30 Joroisiin Rellan Hippula-kokoustilaan 
(osoite: Raivaajantie 46, 79630 Kolma). Kokouksen asialista on tämän kutsun ohessa.  

 
 Vuosi 2016 tuo mukanaan paljon uusia tuulia Rajupusu Leader ry:n toimintaan uuden ohjelmakauden myötä.   
 
 Glögitilaisuus jäsenille Hildurissa joulukuussa 

Rajupusu Leader ry:n jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita joulukuussa järjestettävään glögitilaisuuteen sekä 
tutustumaan yhdistyksen toimintaan, henkilöstöön ja toimitiloihin hyvin ainutlaatuiseen Hildurin taloon Juvalla 
(Juvantie 2). Tarkempi päivä ja aika kerrotaan syyskokouksessa sekä yhdistyksen nettisivuilla marraskuun 
lopulla www.rajupusuleader.fi.    

 
 Uutiskirje ja sähköpostiosoitteet 

Aloitamme ajankohtaisista asioista kertovan sähköisen uutiskirjeen julkaisun alkuvuonna 2016. Uutiskirje on 
tarkoitus julkaista kuudesti vuodessa ja se sisältää viimeisimmät kuulumiset Leader-toiminnasta sekä Itä-
Suomen kalatalouden toimintaryhmän toiminnasta. Mikäli haluat vastaanottaa uutiskirjeen, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi hankeaktivaattori Kirsi Blombergille kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi tai puh/tekstiviesti 
044 732 0703.     

 
 Sääntömuutos 

Kokouksen asialistalla on hallituksen esitys sääntömuutoksesta, millä parannettaisiin hallituksen kokousten 
koollekutsumista ja mahdollistettaisiin sähköiset kokousmenettelyt. Hallituksen kokousten koollekutsuminen 
ei ole nykyisin mahdollista kuin perinteisellä kirjeellä, joten sääntömuutoksella kokoukset voitaisiin kutsua 
koolle sähköpostitse ja tarvittaessa kokouksia voitaisiin pitää sähköisesti. Lisäksi yhdistyksen 
sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten koollekutsuminen mahdollistettaisiin sääntömuutoksella 
tehtäväksi myös sähköisesti perinteisen kirjekutsun sijaan. Ohessa säännöt, joihin on merkitty 
muutosehdotukset.     

 
Kahvitarjoilun vuoksi toivomme kokoukseen ilmoittautumista vimeistään pe 20.11.2015 mennessä 
sähköpostilla pia.eerikainen@rajupusuleader.fi tai puh/tekstiviesti 040 715 7189.  
 
Kokouksen ja kahvitarjoilun lomassa kerromme Kirsin kanssa mielellämme kuulumisia ohjelmakauden 
käynnistymisestä, rahoitusmahdollisuuksista sekä sähköisestä Hyrrä-järjestelmästä.  
 
Tervetuloa! 
 
Rajupusu Leader ry:n puolesta 
 
 
 
Pia Eerikäinen 
toiminnanjohtaja 
  

 
Liite:  Esityslista 
 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 
 Säännöt  
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RAJUPUSU LEADER RY:N SYYSKOKOUS 2015 
 
Aika:  24.11.2015 klo 18.30   
Paikka:  Rellan Hippula 
 Raivaajantie 46, 79630 Kolma 
 
ASIALISTA 

 
1 § Kokouksen avaus 
 
2 §  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
 
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4 §  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruus 
 
6 § Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot 
 
7 §  Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä 
 
8 §  Vahvistetaan erovuoroisuusjärjestys 
 
9 §  Valitaan hallituksen jäsenet § 8 mukaisesti 
 
10 § Valitaan Juvan kunnan edustajat hallitukseen 
  
11 §  Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 
 
12 § Käsitellään sääntömuutos  
 Muutosesitys asialistan liitteenä  
 
13 §  Muut asiat 
 
14 § Kokouksen päättäminen 


