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Kantri ry:n vuosikokous
4.5.2017 klo 18:00
Kangasala-talo, Valtuustosali
Kahvitarjoilu 17:30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Kantri ry:n jäsenet.
__________

Esityslista Kantri ry:n vuosikokoukseen
1.

Vuosikokouksen avaus

2.

Järjestäytyminen

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen
6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017
8.

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017

9. Johtokunnan jäsenten kokouspalkkioiden suuruus
vuodelle 2016
10. Tilintarkastajan palkkion määrääminen
11. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
12. Päätetään johtokunnan jäsenten määrä (6-12) ja
valitaan heidät henkilökohtaisine varajäsenineen
13. Tilintarkastajan valinta
14. Muut asiat – Vuoden 2016 hankkeen valinta
15. Kokouksen päättäminen
Kokousmateriaalit ja valtakirja:
www.kantriry.fi/yhdistys/vuosikokous

Kantrin Nuoriso-Leader
Nuoriso-Leader on vähäisen byrokratian
avustus yhdistyksille lapsiin ja nuoriin liittyviin pieniin hankkeisiin. Avustusta voi hakea
toimiin, joissa lapsilla ja/tai nuorilla on aktiivinen rooli.
Nuoriso-Leaderiä voi hakea myös pakolaisia,
siirtolaisia tai turvapaikanhakijoita koskeviin
hankkeisiin ilman ikärajaa.
Tuen suuruus on 100-1000€ ja 80%
kokonaiskustannuksista. Loput eli 20% voi
kattaa omalla rahalla, tai talkootyöllä, jos
hanke sen mahdollistaa. Nuoriso-Leaderilla
on esimerkiksi hankittu yhteiseen käyttöön
frisbeegolfrataa, suunnistusvälineistöä,
liikennepuistovälineitä, kokkikerhon
kiertoilmauunia sekä järjestetty tapahtumia
kuten kahvilatempauksia, musikaalia, leirejä,
nuorten päiviä jne.
Nuoriso-Leaderin seuraava haku päättyy
31.5.2017.

Lisätietoja:
www.kantriry.fi/haerahoitusta/nuoriso-leader/
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Liity Kantrin jäseneksi:
www.kantriry.fi/yhdistys/
liity-jaseneksi/
Ihana kamala hallitustyö

Innosta osallistumaan! -koulutus

- koulutusta yhdistyksille

Aika: la 6.5. klo 12-15
Paikka: Ahlman, Selinin sali kartanon päärakennuksen 2.
krs, Hallilantie 24, Tampere
Innostus on edellytys oppimiselle ja
uuden syntymiselle. Innostunut
ihminen on tehokas, hyvinvoiva ja
luova. Aktiivisia yhdistysihmisiä
yhdistää usein osallisuus ja
innostuneisuus. Miten sinä voisit
innostaa osallistumaan ja sitä
kautta saamaan lisää energiaa ja
uusia aktiivisia jäseniä
yhdistystoimintaan?
Kantrin kyläaktivaattori -hanke
järjestää yleisön pyynnöstä jatkoa
talvella pidettyyn ”Innostavaan kyläfoorumiin”. Anita
Mäntynen-Hakem vetää nyt osallistavan koulutuksen,
jossa tuotetaan ideoita ja keinoja ihmisten aktivoimiseksi
yhdistystoimintaan. Kyläfoorumiin osallistuminen ei
kuitenkaan ole edellytys koulutukseen osallistumiselle,
sillä nytkin lähdetään perusteista. Uusien ideoiden lisäksi
kotiin viemisiksi lähtee yksi väline oman yhdistyksen
toiminnan osallistavaan, innostavaan kehittämiseen.
Anita Mäntynen-Hakem on innostaja, kouluttaja ja
kirjoittaja. Anitan ammatilliset juuret ovat nuoriso- sekä
järjestötyössä.

Aika: to 27.4. klo 17.30 (kahvi alkaen 17),
koulutus päättyy viimeistään 20.00
Paikka: Ahlman, Toimela
(punainen puutalo), Hallilantie
24, Tampere
Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, joka tuo mukanaan
mahdollisuuden vaikuttaa, mutta myös vastuuta. Yhdistystoiminta on parhaimmillaan ihanaa, mutta kamalaa siitä tulee
jos joudutaan riitatilanteisiin.
Hyvä hallinto, tietämys yhdistyslaista ja säännöistä auttaa ennaltaehkäisemään ristiriitoja ja keskittymään olennaiseen: yhteisöllisyyteen, vaikuttamiseen ja hyvän tekemiseen.
Kouluttajana toimii kyläaktivaattori Anna Kulmakorpi.
Yhdistyskäytännöt ovat tulleet hänelle tutuksi paitsi
yhdistysten kanssa työskentelyn, myös harrastuksen
kautta, toimiessaan mm. puheenjohtajana, sihteerinä ja
muissa toimihenkilötehtävissä eri yhdistyksissä.
Jos sinulla on joku asia, joka erityisesti askarruttaa, voit
laittaa kysymyksiä etukäteen:
anna.kulmakorpi@kantriry.fi
Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.
Ilmoittautumiset pe 21.4. mennessä:
joanna.jarvinen@kantriry.fi tai 040 861 0470.
Muistathan mainita erityisruokavalioista
ilmoittautumisen yhteydessä!

Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä:
anna.kulmakorpi@kantriry.fi tai 040 487 5848.
Muistathan mainita erityisruokavalioista
ilmoittautumisen yhteydessä.

Kantri ry
puheenjohtaja
toiminnanjohtaja
hankeaktivaattori
kyläaktivaattori
Pirkanmaan leader-tiedottaja

Tiina Honkiniemi, Nokia
Kari Kylkilahti 040 707 1470
Joanna Järvinen
040 861 0470
Anna Kulmakorpi 040 487 5848
Vilja Pylsy
040 525 8836

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kantriry.fi
Hallilantie 24, 33820 Tampere
info@kantriry.fi, www.kantriry.fi
Toimistoaika: ti-pe 8.30-11.00 ja 12.00-16.00 Etukäteen sopien muina aikoina.
Hankehakemuksensa voi jättää toimistolle arkisin klo 8.00-16.15 ja Hyrrään 24
h/vrk. Mikäli emme ole paikalla, jätäthän postisi Kantrin oven pielessä olevaan
postilaatikkoon.

