
KIERINGIN KEHITYS RY    

KIRJE SINULLE!      

     Jäsentiedote 17.03.2021                                                                                                                                                           

 Hei, kevät keikkuen tulevi ja jälleen uutta toiminnallista, sekä Korona epidemiasta 

johtuen haasteellista kautta yritetään aloitella.        

        Isokiitos sinulle, joka olet ollut mukana yhdistyksemme alkuvaiheista saakka! 

Kiitos, erityisesti sinulle, joka olet liittynyt jäseneksemme viime vuoden aikana tai 

sinulle, joka harkitset jäsenyyttä tänä vuonna! 

Kiitos, myös muille yhteistyökumppaneillemme ja talkoolaisille mielenkiintoisesta 

yhteistyöstänne! 

  Tule, reippaasti mukaan toiminnalliseen ja innovatiiviseen porukkaan! Yhteisen 

asian puolesta, kylien elinvoimaisuuden, kehittämisen tukijoukkoihin/yhdistystoimijoiksi! 

 Tervetuloa, avoimeen yhdistystoimintaamme, täällä mielipiteitäsi kunnioitetaan 

ja arvostetaan, sekä pääset vaikuttamaan ja osallistumaan kylän/kylien erilaisten toi- 

toimintojen toteutukseen! Tule, mukaan palavereihin! Vain yhteistyössä voimme 

vaikuttaa kylämme, kylien verkostoitumiseen, sekä auttaa kyliä pysymään elävinä. 

 Tänä vuonna meitä suuresti ilahduttaa nuorison kiinnostus yhdistystoiminnas- 

tamme, sekä hallituksen jäsenyydestä! Tästä on hyvä jatkaa, tulevaisuus on turvattu! 

 Ota rohkeasti yhteyttä ja klikkaa kotisivuillemme www.kierinki.com 
                                                                

HALLITUKSEN JÄSENET 2021 (vuosikokous 26.2.2021)                                                                                                

Esko Kangas pj. 0400 197 180,      .varapj.   Heino Keinotie 040 413 7520 

Ulla-Maija Martin-Keinotie siht.  040 724 0840, jäsenet: Veijo Uutela 040 192 4601 

Jouni Raaterova 0400 962 070, Alli Kangas 040 359 0956, Kari Raaterova 0400 365 359,            
varajäsenet: Kaisu Uutela 040 876 2492, Ari Mikkola 0400 186 046. 
                                                                                                                               

   KAIKILLE, HYVÄÄ KEVÄTTÄ!                      

          YHTEISTYÖTERVEISIN KIERINGIN KEHITYS RY 

                             

Miten voit liittyä jäseneksi? 

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Jäseneksi voit hakeutua joko suullisesti tai täyttämällä jäsenlomakkeen www.kierinki.com  sivul- 
tamme tai lähetä vastaavat tiedot kohteeseen sivulta yhteystiedot ”Ota yhteyttä”. 
Jäsenet hyväksyy hallitus. Tervetuloa, vaikuttamaan jäsenyyden kautta! 
 

Jäsenmaksun voi maksaa joko Kieringin Kehitys ry:n tilille Op  FI96 5640 0220 4104 06 tai 
käteisenä sihteerille tai muille hallituksen jäsenille. 
20 € /hlö, 30 € / hlö +  yritys sis. mainoksen julkaistavissa Kylätiedotteissa, 
Uutta: 10 € / v.  Kylätiedote tilaus, kotimaahan postitse toimitettuna, 20 €/ ulkomaille postitse toimitettuna. 
 
JULKAISUT: KYLIENTIEDOTE  3–4 KERTAA / V.      JÄSENKIRJE 1/2021 17.03.2021. 

  
                      

 

http://www.kierinki.com/
http://www.kierinki.com/


 

KIERINGIN KEHITYS RY  Y-tunnus 2905523–2 

Miskisvaarantie 32 

97390 KIERINKI 

 

 

 

 

 

   JÄSENHAKEMUS 2021 

 

Anon Kieringin Kehitys ry:n jäsenyyttä ja hyväksyn yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

 

 

Hakijan nimi  _______________________________________________________ 

 

 

Osoite tai s-posti         _______________________________________________________ 

 

 

tai 

Puh.nro  _______________________________________________________ 

 

 

Lisätietoja 

ei pakollinen 

   _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   Päiväys ja hakijan allekirjoitus 

 

 

   ______________________________________________________ 

   Nimen selvennys 

 

 

 

 

 

Hyväksytty / hylätty hallituksen kokouksessa pvm           .          . 2021 

 

 

 

____________________________                                ____________________________ 

          Pj. Esko Kangas          Siht. Ulla-Maija Martin-Keinotie 

 


