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PÄÄSKYT



Tervehdys Pääskyt!
 
OLIN HELMIKUUSSA  kymmenen päivää 
Nepalissa tapaamassa uutta hankekump-
paniamme, National Forum for Advocacy 
Nepal (NAFAN) -järjestöä. Valtaosa ajasta 
kului NAFANin Kathmandun toimistolla 
suunnitellen ja käyden yhdessä läpi han-
keseurantaa ja raportointia sekä tulevien 
kuukausien työsuunnitelmaa. Aikaa jäi kui-
tenkin myös lyhyelle kenttävisiitille.

Hankealueeseen lähti tutustumaan 
kanssani kolme NAFANin työntekijää sekä 
kolme hallituksen jäsentä. Reilun neljän 
tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme He-
taudaan, Makwanpurin piirikunnan hal-
linnolliseen keskukseen, joka oli tukikoh-
tamme seuraavien kolmen päivän ajan. 
Sieltä käsin kävimme hankealueellamme, 
Raksirangin maalaiskunnassa, tapaamassa 
paikallishallinnon johtoa ja chepang-yhtei-
söjä, jotka muodostavat 40 % Raksirangin 
väestöstä. Ehdimme tavata myös Chepang 
Association -järjestön puheenjohtajan, 
metsähallinnon virkamiehiä sekä Raksi-
rangissa toimivan yhteisömetsäryhmän 
puheenjohtajan. NAFAN on monipuolisesti 
verkostoitunut järjestö, jolla on laajaa asi-
antuntemusta ja paljon kokemusta muun 
muassa yhteisömetsätalousryhmien tuke-
misesta ja metsäviranomaisten kanssa toi-
mimisesta. Tämä näkyi helppoutena sopia 
tapaamisia eri toimijoiden kanssa.

Hankealue on todella syrjäinen ja mat-
kanteko vei aikaa. Kylät ovat levittäytyneet 
laajalle alueelle pitkin vuorten rinteitä ja 
tieyhteyksiä on alettu rakentaa vasta hiljat-

h e l i  j a n h u n e n ,  t o i m i n n a n j o h ta j a

tain. Osan matkasta ajoimme kuivunutta 
joenuomaa pitkin. Sadekauden alkaessa 
touko-kesäkuussa tieyhteydet katkeavat 
kokonaan sateen muuttaessa vuortenrin-
teitä kiemurtelevat kapeat hiekkatiet mu-
tavelliksi.

Vuoristoisuudesta johtuen viljelykel-
poisen maa-alan osuus on vain muutamia 
prosentteja ja 70 % pelloista on jyrkkiä 
rinnepeltoja. Chepangit viljelevät lähin-
nä maissia ja palkokasveja. Hedelmäpuita 
näkyi jonkin verran. Valtaosalla kotitalouk-
sista on vuohia, kanoja ja sikoja. Ruokavali-
oon kuuluvat myös lepakot, linnut ja muut 
metsän eläimet. Moni perhe harjoittaa me-
hiläistarhausta. Hunajan ohella myös mui-
den metsätuotteiden keräily on edelleen 
tärkeässä roolissa.

Saimme kuulla, että chepang-yhteisöis-
sä lapsiavioliitot ovat yleisiä ja lasten kou-
lunkäynti heikkoa. 80 % lapsista aloittaa 
koulun, mutta iso osa lopettaa sen kesken. 
Kylistä tapahtuu paljon työperäistä muut-
toliikettä lähitaajamiin ja isompiin kaupun-
keihin samoin kuin ulkomaille, erityisesti 
Intiaan sekä Persianlahden maihin. 

Raksirangin haastavien elinolosuhtei-
den lisäksi päällimmäisenä mieleen jäi 
ihmisten ystävällisyys ja välittömyys sekä 
kumppanijärjestömme sitoutuneisuus 
hankkeeseemme. Oli ilo tutustua ja tehdä 
työtä NAFANin motivoituneiden ja osaa-
vien työntekijöiden ja hallituksen kanssa. 
Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä!
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Pääskyjen ja NAFANin (National Forum for Advocacy 
Nepal) uudessa kolmevuotisessa hankkeessa parannetaan 
alkuperäisväestön toimeentuloa ekologisesti kestävällä 
tavalla, vahvistetaan metsien yhteisöllisen käytön ja suojelun 
osaamista ja hallintoa sekä lisätään yhteisöjen naisten 
osallisuutta. Hanke toteutetaan Raksirangin maalaiskunnassa 
Nepalin keskiosassa ja sen odotetaan hyödyttävän suoraan 
noin 1150 kotitaloutta 20 kylässä. Hanketta toteutetaan 
Suomen ulkoministeriön, Mikkelin kehitysmaayhdistys KEMAn 
sekä Savonlinnan Kehitysmaayhdistyksen tuella.

Hankkeen toteutuksesta vastaa National Forum for Advocacy 
Nepal (NAFAN), joka on yhteiskunnallisesti suuntautunut 
kansalaisjärjestöjen verkosto, jonka tarkoitus on puolustaa ja 
voimaannuttaa Nepalin syrjäytyneitä ihmisryhmiä. Järjestö on 
perustettu vuonna 2004.
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Alkuperäisväestön ja 
luonnon monet haasteet

Raksirangin maalaiskunta sijaitsee kuk-
kula-alueella Nepalin keskiosassa lähel-
lä kuuluisaa Chitwanin kansallispuistoa. 
Kunta on pari vuotta sitten perustettu ja 
väestöä on kaikkiaan noin 45 000. Valtaosa 
väestöstä kuuluu etnisiin vähemmistöihin 
(chepangit ja alueelle myöhemmin tulleet 
tamangit). Chepangit ovat alueen alkupe-
räiskansaa, jotka laajassa mitassa harjoit-
tavat kaskenpolttoon perustuvaa viljelyä. 
Kaskiviljelyä ja siihen liittyvä viljelykiertoa 
on harjoitettu alueella sukupolvien ajan ja 
se on aiemmin ollut luonnon kantokykyyn 
sopeutettu. Väestön kasvaessa kasken polt-
to on kuitenkin alkanut aiheuttaa vakavia 
haittoja luonnon monimuotoisuudelle ja 
puuston tuhoutumisesta aiheutuva eroo-
sio aiheuttaa sadekaudella maanvyörymiä, 
jotka aiheuttavat tuhoa viljelyksille, raken-
nuksille, tiestölle ja muulle infrastruktuuril-
le. Maanvyörymät ovat myös hengenvaa-
rallisia ihmisille ja kotieläimille. Noin 70 % 
pelloista on jyrkkiä rinnepeltoja. Viljelykset 
ovat pieniä ja vain 15 % kotitalouksista on 
ruuan suhteen omavaraisia. Ilmastonmuu-
toksen seurauksena on odotettavissa, että 
ääri-ilmiöt pahentavat eroosio-ongelmia.

Tulonhankintaa vaikeuttavat huonot kul-
kuyhteydet kaupunkiin – syrjäkylistä tuot-
teiden vieminen markkinoille voi merkitä 
7-8 tunnin kävelyä. Suuri osa alkuperäis-
väestöstä ei virallisesti omista viljelemiään 
peltotilkkuja, eivätkä he siksi voi saada 
tukea mm. maa- ja metsätalouden viran-
omaisilta. Suuri osa nuorista miehistä on 
lähtenyt alueelta siirtotyöläisiksi lähikau-
punkeihin tai ulkomaille. Sadat kyläläi-
set saavat toimeentulonsa myymällä jo-
enuomasta kaivamaansa hiekkaa ja kiveä 
ja monet hankkivat tuloja tuottamalla 
alkoholia tai kasvattamalla kannabista ja 
unikkoa. 

Nepalissa metsätalous perustuu erittäin 
vahvasti yhteisölliseen kotitarvekäyttöön. 
Asukkaat muodostavat ns. metsänkäyt-
töryhmiä, joille valtion metsähallinto on 
antanut oikeuden hankkia metsästä polt-
topuuta, karjan rehua ja puutavaraa koti-
tarpeiksi, edellyttäen että käyttö on sään-
töjen mukaista, tasapuolista ja ekologisesti 
kestävää. Vähävaraisille perheille annetaan 
myös oikeudet hyötykasvien istuttami-
seen ja luonnon tuotteiden keräilyyn val-
tion metsistä. Heikon tai olemattoman 
koulutuksen saaneilla asukkailla on suu-
ria haasteita hallinnollisten vaatimusten 
täyttämisessä, metsänkäyttöryhmissä voi 
esiintyä korruptiota ja tietämättömyys ja 
yhteismaan käyttöön yleisesti liittyvä vas-
tuun puute johtaa helposti ylikulutukseen.

Kuten monilla alueilla Nepalin maaseu-
dulla, naisilla on harvoin päätösvaltaa per-
heen taloudessa, metsänkäyttöryhmissä 
tai kylien hallinnossa. Kunnan hallinto on 
ensimmäistä kertaa valittu demokraatti-
silla vaaleilla vuonna 2017 Nepalin uuden 
perustuslain tultua voimaan v. 2015, joten 
monet kunnan käytännöt ja palvelut ovat 
kehityksensä alkuvaiheessa.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen hyödynsaajia ovat Raksirangin 
kunnan syrjäkylillä asuvat kotitaloudet. 
Lisäksi hanke pyrkii siirtämään osaamista 
kunnan viranhaltijoille ja tukemaan kylä-
läisiä heidän vuorovaikutuksessaan valtion 
viranomaisten kanssa. 

Osa toiminnoista keskittyy vahvistamaan 
kyläläisten ja heidän yhteisöjensä tietoutta 
oikeuksistaan, luonnonvarojen käyttöön 
liittyvistä velvoitteista ja menettelyistä 
sekä heidän osaamistaan eroosion torjun-
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nassa, luonnonmukaisessa viljelyssä, luon-
nonvaraisten tuotteiden hyödyntämisessä 
ja kaupankäynnissä. Ihmisten tietoutta 
ilmastonmuutoksesta ja siihen sopeutumi-
sesta lisätään. 

Erityisesti naisten organisoitumista ky-
läkohtaisiin ”itseapuryhmiin” ja naisten 
osallistumista metsänkäyttöryhmien toi-
mintaan tuetaan ryhmätaitojen koulutuk-
sella ja mentoroinnilla. Ryhmien tavoittee-
na on vahvistaa naisten itsetuntoa, tarjota 
vertaistukea ja kouluttaa naisia tekemään 
olosuhteitaan parantavia päätöksiä ja yh-
teistoimintaa.

Hanke tukee taimien istutusta, hedelmän, 
vihannesten, yrttien ja bambun viljelyä, 

luonnontuotteiden keräämistä ja parantaa 
tuotteiden saamista myyntiin. Polkuver-
kostoa rakennetaan ja korjataan siten, että 
ainakin 1000 asukkaan pääsy myyntipai-
koille paranee.

Metsänkäyttöryhmien toiminnan kehit-
täminen on yksi hankkeen päätehtävistä. 
Ryhmiä autetaan täyttämään suunnitte-
lu- hoito- ja raportointivelvoitteensa, jotka 
ovat edellytyksenä sille, että niillä säilyy oi-
keus hyödyntää yhteisöille osoitettuja val-
tion metsiä. Hankkeessa vahvistetaan yh-
teisöjen osaamista ja ymmärrystä luonnon 
monimuotoisuuden tärkeydestä. Tavoit-
teena on, että 10 % kohdealueen julkisista 
metsistä osoitettaisiin biodiversiteettikoh-
teiksi, joissa puuston käyttöä rajoitettaisiin. 
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TEKSTI: RAIMO LIL JA
EDITOINTI JA KUVAT: HELI JANHUNEN

Tällä parannettaisiin alueen vesitaloutta, 
eroosion ja metsäpalojen torjuntaa sekä 
luonnontuotteiden hyödyntämismahdol-
lisuuksia ja luonnonsuojelua.

Raksirangin kunnan päättäjiä autetaan 
laatimaan strategia, joka parantaisi alueen 
maankäyttöä ja luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja luonnonsuojelua pitkällä aika-
välillä.

mikkelin kehitysmaayhdistys ry kema 
on mikkeliläinen, uskonnollisesti ja po-
liittisesti sitoutumaton kansalaisjärjes-
tö, joka täytti 30 vuotta v. 2016.  Se on 
toteuttanut ulkoministeriön hanketuella 
kehitysyhteistyöhankkeita Tansaniassa, 
Keniassa, Egyptissä ja Nepalissa. Tee-
moina ovat olleet ympäristöterveys, 
kierrätys, sanitaatio, naisten asema ja 
ihmisoikeusperustainen kyläkehitys. 
KEMA:lla on noin 30 jäsentä. Hankkei-
siin on rekrytoitu opiskelijoita Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulusta.  Aiem-
min KEMA on myös pyörittänyt omaa 
reilun kaupan puotia.

Tule mukaan tukemaan 
hanketta

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 
250 000 € kolmen vuoden aikana. Sii-
tä 219 000 € on ulkoministeriön tukea 
Suomen verovaroista. Pääskyt yhdessä 
Mikkelin ja Savonlinnan kehitysmaayh-
distysten kanssa ovat sitoutuneet ra-
hoittamaan hanketta yhteensä 19 000 
eurolla ja lisäksi tekemään hankkee-
seen vapaaehtoistyötä yli 1200 tuntia.

SUOMALAISET HANKEKUMPPANIT

savonlinnan kehitysmaayhdistys ry on 
perustettu vuonna 1989. Tavoitteena on 
levittää tietoa kehitysmaiden mahdol-
lisuuksista ja ongelmista sekä edistää 
suvaitsevaisuutta ja vastuullista kulutta-
mista. Keskeinen toimintamuoto oli vii-
me vuosiin asti voittoa tavoittelematon 
kehitysmaakauppa, jonka tuotolla yhdis-
tys avusti erilaisia kehitysyhteistyöpro-
jekteja. Kaupan lopettamisesta jääneet 
varat käytetään Nepal-hankkeeseen.

Halutessasi voit tukea hankettamme lahjoituksin: 
FI06 5780 0720 2384 06, viite 37002
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Nuori chepang-nainen lapsineen 



8

LALIBAIN 
TALOSSA 

pääskyjen prayatna samiti 
-hankkeen seurantamatkalla 
intiassa

TEKSTI JA KUVAT: KATRI SIMONEN

REPORTAASI
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LALIBAIN TALOSSA ollaan kaksi seuraa-
vaa yötä, Panninalin kylässä, Rajasthanissa.

Ensin säästöryhmän kokoontuminen. Pari 
muovituolia ja narusängyt nostettu pi-
halle.  Naisilla on täsmälleen penkereen 
reunalla kukkivan bougainvillean väriset 
huivit. Kun paikalla vilahtaakaan vierai-
ta miehiä tai vanhempia sukulaismiehiä, 
he automaattisesti vetävät huivinreunan 
kasvoilleen ja näyttävät ruusunpunaisilta 
haamuilta.

Säästöryhmässä kymmenkunta Panninalin 
kylän naista on keskustellut vihannesvilje-
lyksistään, vesitilanteesta ja metsäasioista.  
Heillä on laakson toisella puolella vielä 
metsää ja jopa oikeus hakea sieltä rehua 
eläimilleen, puita kaatamatta. Useissa ky-
lissä köyhien pääsy metsään on kokonaan 
kielletty, vaikka he, adivasit, ovat Intian 
alkuperäiskansaa.  Laki adivasien metsäoi-
keuksista säädettiin 2006, mutta oikeuksia 
täytyy lakiteitse hakea, ja se on erittäin 
mutkikas ja epävarma prosessi.

Lalibain valkoiseksi kalkittu talo on pen-
kereen perällä. Vieressä, alempana, ovat 
pellot, joita kaivokuoppa ylläpitää. Lehmiä 
seisoo rinteellä kuiva oksakimppu edes-
sään. Narulieka on lyhyt. Hontelot vuohet 
ja vasikka hamuavat Lalibain nilkkarenkai-
ta, kun hän kerää pyykkejä pensaasta.

Perheen isä huutaa kaikuvalla äänellä ja 
kääntää vesipumpun päälle. Kelas-poika 
kävelee kiireettä suuntaamaan pitkän let-
kun pesuvatiin, irrottaa vuorotellen lehmät 
ja antaa niiden juoda.

Hyvän kaivon, ja neuvokkuutensa, ansiosta 
Lalibai on niitä säästöryhmien naisia, jotka 
ovat saaneet Pääskyjen projektilta oman 
kasvihuoneen. Hän kasvattaa siellä muun 
muassa oransseja samettikukkia: niille on 
kysyntää läheisessä hindutemppelissä.

Aukealla viljellään vehnää ja maissia, ku-
ten kaikkialla. Lalibai tuo kuitenkin nähtä-
väksemme vasullisen pienenpieniä hirssin 
siemeniä. Hän kasvatti kasvihuoneessaan 
hirssit taimelle, siirsi ne ulos ja onnistui, yh-
tenä harvoista, saamaan niistä satoa. Hirssi 
on ollut valtavilja Intiassa, mutta maissi ja 
vehnä ovat syrjäyttäneet sen, vaikka hirssi 
on viljana kestävämpi ja ravinteikkaampi.

Gita-tytär hankaa kattilaa maissinkodalla 
ja savella. Sen jälkeen hän hakee koiran-
korville luetun paksun koulukirjansa ja pai-
nuu talon taakse maissisäkille istumaan ja 
opiskelemaan
.
Mukesh-poika näkyy istuvan pellolla kir-
joineen.

Banaanipuiden lehdet kääntyilevät rauhal-
lisesti iltaa jo teetellen.

***

Helille ja minulle laitetaan sija verannalle, 
narusängyille. Prayatna Samitin työntekijät 
Darpan, Lokesh ja Shankar ovat vuokran-
neet Salumberista meille patjat ja peitot 
mukaan. Isäntä avaa korkean metalliarkun 
ja nostaa sieltä lisää täkkejä, tyynyjä ja 
eräänlaisia mattoja. Eiköhän tarkene!

Mutta ensin syödään. Kumarrumme sisään 
tummaan huoneeseen. Valoa luo vain liek-
ki lattian tulisijassa ja heikko sähkölamppu 
seinäsyvennyksessä. Tulisijan yläpuolella 
on pieni aukko. Se suljetaan pian.

Lalibai ja Gita alustavat lattialla chapati-
taikinaa. Narusängyistä toisella, kyljellään, 
hymyilee nuori nainen, ja hänen takaansa 
kurkistelee pieni poika. Entä rinnallaan - 
nukkeko siinä? Ei vaan elävä pikkiriikkinen 
vauva, pariviikkoinen vastasyntynyt! Devi 
säteilee äitiyden onnea: Rea. Kahden päi-
vän aikana, jotka siellä olemme, hän on 



10 koko ajan pitkällään. Ruokakin annetaan 
hänelle vuoteeseen.

Myöhemmin kuulemme, että synnyttänyt 
äiti saa olla kuukauden ajan täydellisessä 
levossa oman äitinsä kodissa ja hoivassa 
vauvansa kanssa.  

Toisella narusängyllä istuskelevat Kelas ja 
Mukesh.

***

Käymme tulen kajoon lattialle. Seinät, 
lattia ja uuni on savesta käsin muovailtu. 
Lalibai ja Gita pölläyttelevät vehnäjauho-
ja. Äidillä ja tyttärellä on chapatitaikinan 
alustamisessa, taikinapallosten pyöräyttä-
misessä, kaulitsemisessa ja paistamisessa 
kova työ. Ja kun yksi taikina on lopulta 
saatu korkeaksi lämpimäksi leipäspinoksi, 
aloitetaan toinen. 

Heillä on hauskaa, kun minun kaulitsemuk-
seni ovat vain viitteellisesti pyöreitä.

Lalibai nousee pois. Hetken kuluttua hän 
astuu oviaukosta takaisin… vuohiko hä-
nellä on? Kyllä! Yöksi sisään tuodaan myös 
vuohet ja vasikka. Pöydän alle sänkyjen 
taakse marssitetaan kaksi vuohta ja sido-
taan koivista pöydänjalkoihin. Kolmas vuo-
hi taittaa sirosti säärensä ja asettuu nurk-
kaan. Tummapintainen vasikka sulautuu 
hämärään.

Tulella porisee riisi-vihannespata ja pais-
tuu perunoita ja kukkakaalia. Päivällä sääs-
töryhmien naiset olivat kertoneet, että 
vihannekset – tomaatti, okra, munakoiso, 
erilaiset kurpitsat, kukkakaali, pinaat-
ti – ovat projektin ansiosta tulleet osaksi 
heidän jokapäiväistä ravintoaan. Ennen 
tavallinen ateria saattoi koostua vain cha-
pateista, chilistä ja sipulista.

Lalibai on asettanut hiilille myös ruukulli-
sen maitoa. Hän kaataa sitä mukeihin, so-
keriripauksen kanssa.

***

Devi askartelee Rea-vauvan kanssa. Hän 
kohottautuu penkomaan pielusten alta 
riepua vaipaksi ja suoristaa samalla pikkui-
sen teryleenivillatakkia ja -pipoa. Kun pyy-
dän saada pitää lasta, minulle asetellaan 
syliin neliönmuotoinen kangas ja Rean 
päälle huolekkaasti filtti. Mikä pikkupikku-
pikkuinen! 

Lalibai tarjoaa chilimössöä. Päivällä olim-
me nähneet, kun hän hieroi kivipulikalla 
vihreitä chilipalkoja kivialustaa vasten, hei-
lutellen välillä kirveleviä käsiään. Kiitos ei! 
Chapatit voidellaan vielä gheellä eli kirkas-
tetulla voilla… 

Tuli humisee. Syömme. Lapsonen äännäh-
tää. Vuohi häämöttää nurkassa. Kattoriu-
kujen päällä erottuu jotakin… sanoma-
lehdestä leikeltyä koristerimpsua.  Seinällä 
riippuu laakea suuri rumpu.

Syötyä on aika käydä nukkumaan. Lehmät 
on tuotu yöksi katoksen alle talon viereen. 
Tiellä poikittain seisoo härkä kuin kiiluva-
silmäinen vahtikoira.

Lisäämme kaikki mahdolliset vaatteet 
päällemme ja käymme täkkien alle. Yöpöy-
tänä on tynnyri, johon perheen isä on sul-
kenut tuliaisiksi tuomamme ruoka-aineet. 
Hän itse ja Lalibai asettuvat verannan etu-
tilaan, maissinjyväsäiliön viereen.

***

Aamulla kukot alkavat kiekua kun on vielä 
pimeää, ja isäntä ja emäntä ovat heti jal-
keilla. 
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PÄÄSKYJEN HANKE PRAYATNA SAMITI –JÄRJESTÖN KANSSA 2017-2019

Eteläisessä Rajasthanin osavaltiossa, Salumberin alueella, kahdeksassa 
kylässä on perustettu naisten säästö- ja lainaryhmät. Naiset 
saavat koulutusta vihannesten ja hirssin viljelystä, hedelmäpuiden 
kasvatuksesta, karjanhoidosta, metsäoikeus- ja metsänsuojeluasioista 
sekä vaikuttamisesta kylähallinnon kautta. Jotkut naiset ovat saaneet 
vihreästä verkosta rakennetun kasvihuoneen (varjoa, ei lämpöä varten). 

Koulutuksessa uusia tärkeitä asioita ovat muun muassa kompostimullan 
ja erilaisten luomulannoitteiden ja -torjunta-aineiden valmistaminen, 
rivikylvö, kasvipenkkien perustaminen ja uusien vihanneslajien käyttöön 
ottaminen. Myös vuoro- ja väliviljely on avannut mahdollisuuksia lisätä 
tuotantoa kivisillä rinnemailla. 

Pääskyjen toiminnanjohtaja Heli Janhunen ja hallituksen jäsen 
Katri Simonen vierailivat Intiassa 2.-14.12.2018 hankkeen 
monitorointimatkalla. 

Gita lukemassa läksyjä maissisäkillä
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OSOITE: Mäkelänkatu 54, 00510 
Helsinki  
(Emmaus-kirpputorin yhteydessä)
PUH. 045–138 9062
KOTISIVU: www.paaskyt.fi
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LEHDEN TAITTO: Jelena Salmi
KANNEN KUVA: Katri Simonen

CUNA NAZARETH TUKI- JA  
KUMMIMAKSUT (PERU)
PANKKI: FI84 5549 6610 0081 99
VIITE: 35004

MUUT TUKIMAKSUT
PANKKI: FI06 5780 0720 2384 06
VIITTEET: Kohdentamaton tukimaksu 
yleiseen toimintaan: 50018
Prayatna Samiti -hanke (Intia): 31613
NAFAN-hanke (Nepal): 37002

Rahankeräyslupa: 1.1.2018–
31.12.2019, RA/2017/798

JÄSENMAKSUT 
20–100 euroa/vuosi
PANKKI: FI06 5780 0720 2384 06
VIITE: 51402
Ilmoita nimesi sekä sähköposti- ja 
katuosoitteesi, niin saat jäsenlehden 
kahdesti vuodessa.
 
Jos haluat jäsenpostit sähköisenä, 
lähetä viesti: kehitysmaayhdistys.
paaskyt@gmail.com 

PÄÄSKYT ON OSA KANSAINVÄLISTÄ EMMAUS-LIIKETTÄ

Esityslista:

1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3 Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle
4 Sihteerin valitseminen kokoukselle
5 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
6 Esityslistan hyväksyminen
7 Esitellään edellisen toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
8 Vahvistetaan edellisen toimikauden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase
9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen kevätkokous pidetään

tiistaina 28.5.2019 klo 17.15 osoitteessa Mäkelänkatu 54, Helsinki.
Tervetuloa!

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen voit pyytää sähköpostitse: 
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com


