Terveiset Kehrän puheenjohtajalta
Kukapa olisi vuoden 2020 alussa arvannut, että jo parin kuukauden kuluttua eläisimme hyvin erilaisessa maailmassa. Koronapandemia pakotti ihmiset eristyksiin ja pois monista luontaisista toimistaan. Monenlainen harrastaminen hiipui viruksen pelossa. Kokoontuminen yhteen ei ollut suotavaa. Poikkeustila purettiin jo kesällä, mutta takaraivoon jäi jäljelle ajatus varovaisuudesta omissa
arjen valinnoissa ja siitä, että riskiryhmiä pitää suojella.
Poikkeuksellinen kevät ja kesä saivat kuitenkin miettimään myös vaihtoehtoisia tapoja tehdä tuttuja asioita, vaikkapa etäsynttärit videoyhteydellä ystävien ja suvun kesken. Arkeen lisättiin mielellään turvallisia harrasteita, kuten luonnossa liikkumista. Moni käytti ilmaantunutta vapaata aikaa
sellaisiin asioihin, joihin ei aiemmin ollut liiennyt aikaa, kuten kodin pikkuremontteihin tai vanhojen valokuvien järjestämiseen.
Näin syksyllä odottelemme koronan toista aaltoa, mutta samalla tiedämme viruksesta paljon
enemmän kuin puoli vuotta sitten. Tiedämme, että omalla käyttäytymisellämme voimme paljon
vaikuttaa siihen, olemmeko alttiina virukselle vai emme. Eristyksen jälkeen kaipaamme toisiamme,
sosiaalisia suhteita, yhteistoimintaa, sitä, että voimme pallotella ideoita ja ajatuksia keskenämme.
Uskallamme toimia pandemiasta huolimatta, jos toimimme tiedostaen, pitäen mielessä terveyttä
suojaavat suositukset.
Kehrän yhteistoimintatila OLOTILA odottaa käyttäjiään. Yhdistyksesi on lämpimästi tervetullut vuosikokoukseen sekä tutustumaan tilaan ja sen suomiin mahdollisuuksiin!
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KUTSU JÄSENJÄRJESTÖILLE

KEHRÄKUMPPANIT RY:N VUOSIKOKOUS
maanantaina 21.9.2020 klo 17.30
Kehrän OLOTILASSA (Kauppakatu 8, 2. krs)
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tarjolla kakkukahvit klo 17.00!
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Hallitus

Tule mukaan kokoukseen ja samalla tutustumaan Kehrän uuteen, väljään ja
viihtyisään yhteisötilaan, missä yhdistysten on mahdollista yhdessä ja erikseen
järjestää monenlaista toimintaa ja tapahtumia - myös ajankohtaiset turvallisuus- ja
hygieniaohjeet huomioiden, kuten toimimme tässäkin kokouksessa.
Tulethan sinäkin vain terveenä!
Kuka tahansa järjestönne jäsen, joka on kiinnostunut kehittämään yhdistysten yhteistyötä ja uutta
toimintaa, on tervetullut Kehräkumppanit ry:n vuosikokoukseen! Jos järjestönne haluaa osallistua
mahdollisiin äänestyksiin, tulee yhdistyksenne jäsenellä olla alla oleva valtakirja mukanaan.

VALTAKIRJA

Valtuutamme yhdistyksemme jäsenen ______________________________________________
edustamaan meitä Kehräkumppanit ry:n vuosikokouksessa 21.9.2020

_________________________.____._______
Paikka ja aika

Yhdistys: _______________________________________________________________________

___________________________________

___________________________________

Kehräkumppanit ry:n vuosikokous
maanantai 21.9.2020 klo 17.30, Kehrän OLOTILA, Kauppakatu 8 (2. krs)

ESITYSLISTA
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen esityslista
5) Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
ja päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet, tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat
9) Muut asiat

