Kieringin Kehitys ry:n jäsentiedote 1/2018
Hyvät yhdistyksemme entiset ja uudet jäsenet!
Kieringin Kehitys ry:n toiminta: tarkoituksena on kylän kehittäminen ja elinvoimaisuuden
lisääminen ja sen ylläpitäminen edistäen maaseudun kulttuuripalveluita, kyläläisten yhteistoimintaa ja kanssakäymistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseki yhdistys järjestää tapahtumia, koulutustilaisuuksia, konsultointia
ja voi toteuttaa kehittämishankkeita. Yhdistys tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja toimii kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä viihtyvyyden parantamiseksi.
Yhdistyksemme on toiminut aktiivisesti jo 2,5 vuotta.. Kevätkauden toiminta on jo käynnnistynyt
vilkkaasti.
Tapahtumista lisää: www.kierinki com -sivuilla, sekä 21.3.2018 jaetussa Kierinki Kylätiedotteessa
1/2018, sekä ilmoitustauluilla, Kierinki fb:ssä..
Lämmin kiitos, kaikille toimintaamme osallistuneille! Toimintamme kumpuaa kyläläisten ja jäsenistömme tarpeista ja ideoista. Olemme avoimia uusille ideoille ja esityksille. Ottakaa reippaasti
meihin yhteyttä, vain yhteistyöllä voidaan saada aikaan kaikkia kyläläisiä hyödyttäviä ja tyydyttäviä palveluita ja asioita. Tervetuloa, mukaan mielenkiintoiseen yhdistystoimintaamme!
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin pe 16.3.2018 kyläkaupalla.
2018 HALLITUS: Pj Airi Kangas 040 823 9291
varapj. Heino Keinotie 040 413 7520
siht. Teija Raaaterova 040 742 1963
rahast.hoitaja / jäsenmaksut Alli Kanga 040 359 0956
jäsenet: Esko Kangas, Ari Mikkola ja Sauli Nikula
MITEN VOIT LIITTYÄ YHDISTYKSEN JÄSENEKSI?

- Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Helppo täyttöisen jäsenhakemuslomakkeen löydät www.kierinki.com -sivultamme tai
lähetä vastaavat tiedot kohteeseen sivulta yhteystiedot ”Ota yhteyttä”.
- Maksamalla Kieringin Kehitys ry:n tilille FI74 1843 3000 0090 53, jäsenmaksun 20 € /hlö, tai
50 €/ hlö+yritys sis. mainoksen www.kierinki.com sivuille tai käteisenä Alli Kankaalle.
Tule, sinäkin mukaan palavereihin! Vain yhteistyössä voimme vaikuttaa kylämme elinvoimaisuuden
viihtyvyyden, jopa työpaikkojen luomiseen.

TERVETULOA, VAIKUTTAMAAN JÄSENYYDEN KAUTTA!
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JÄSENHAKEMUS 2018

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.
___________________________
Pj Airi Kangas

.

. 2018

___________________________

