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KEVÄTKOKOUS 25.5.2021 KLO 19
Ykkösakselin toimisto, Kitulantie 11, 25410 Suomusjärvi

SUOSITELLAAN OSALLISTUMISTA
TEAMS-SOVELLUKSEN KAUTTA.
KAIKKIEN KOKOUKSEEN OSALLISTUVIEN ON
ILMOITTAUDUTTAVA ETUKÄTEEN!
Muistattehan toimittaa meille valtakirjan etukäteen
jos edustatte muuta tahoa kuin itseänne.

Terveissi!
Kulunut vuosi on ollut monella tavalla merkillinen. Viime keväänä ei millään olisi voinut uskoa, että
sulkuaika kestää näin kauan. Hyvin on siitä huolimatta pärjätty. Tilanne näyttää viimeinkin helpottavan.
Ykkösakselin toimiston henkilökunta on tehnyt poikkeusaikana erinomaisen hyvää työtä. Teamskokouksia on riittänyt. Kaiken kiireen keskellä kaikki on hoidettu oivallisesti. Hankkeita on riittänyt ja
kyselyitä on koko ajan. Kahden vuoden siirtymäaika menee hujauksessa ja tulevaan kokonaiseen
kauteen valmistautuminen on alkanut. Pientä epävarmuutta on ilmassa, mutta toisaalta on luvattu, että
toiminta alueellamme voisi jatkua aika tavalla entisellään. Sitä toivomme.
Hyvää kevättä ja kesää!
Johannes
Pj
Järjestämme kevätkokouksen vallitsevan tilanteen vuoksi pääosin etäkokouksena Teamssovelluksessa. Lähetämme ilmoittautuneille osallistujille sähköpostilla kutsun ja linkin Teamskokoukseen. Osallistuminen ei edellytä sovelluksen lataamista.
Jos sinulla on valtakirja, toimita se sähköpostilla ennen kokousta osoitteeseen toimisto@ykkosakseli.fi.
Kerro valtakirjasta ilmoittautumisessa.
Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään sunnuntaina 23.5.2021.
Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, johon pääsee oheisen QR-koodin kautta,
www.ykkosakseli.fi -sivulta löytyvän kevätkokousartikkelin linkistä tai puhelimitse hankeneuvojien
avulla.
Lisätietoja antavat hankeneuvojat Jaana Joutsen 050 313 5590 tai Anu Pekanniemi 050 430 6385
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Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös 2020, vuosikertomus 2020, sekä tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen 2020 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Maaseudun asukasedustajan valinta
8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen materiaali: www.ykkosakseli.fi viikkoa ennen kokousta.
Kaikkien kokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava viimeistään 23.05.2021!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Jaana Joutsen 050 313 5590 tai Anu Pekanniemi 050 430 6385
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