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Tervehdys Pääskyt!
 
TÄTÄ KIRJOIT TESSANI lokakuu lähenee lop-
puaan ja Etelä-Suomessakin kirpeät syys-
päivät muistuttavat jo talven tulosta. Pääs-
kyjen syksy onkin sujahtanut nopeasti, kun 
monenlaista tekemistä on riittänyt. Olem-
me muun muassa seuranneet tänä vuonna 
käynnistyneen Prayatna Samiti –hankkeen 
etenemistä Intiassa. Hankkeen kuulumi-
sista voitte lukea tästä lehdestä Prayatna 
Samitin hankekoordinaattorin Darban 
Chhabran kirjoittamasta jutusta.

Alkusyksystä valmistui SEWA-hankkeesta 
teetetty evaluaatio ja tällä hetkellä käym-
me kiireen vilkkaa läpi uusia hankemah-
dollisuuksia niin vanhojen kuin uusienkin 
kumppaniehdokkaiden kanssa. Pääskyillä 
on pitkät perinteet intialaisten kumppani-
en työn tukemisessa, mutta kartoitamme 
nyt mahdollisuuksia tukea kansalaisjär-
jestöjen työtä myös muissa Etelä-Aasian 
maissa. Ulkoministeriön seuraava rahoitus-
hakukierros on ensi keväänä, joten hanke-
suunnittelu tulee olemaan talven pääasioi-
ta. 

Cuna-päiväkotiin haemme jälleen vapaa-
ehtoisia. Heidi Virtanen kirjoittaa tässä 
lehdessä itsetuntemukseen liittyvistä tee-
moista, jotka voivat linkittyä vapaaehtois-
työhön. Kuluvan vuoden aikana olemme 
panostaneet uusien kummien löytämi-
seen Cunalle ja kampanja jatkuu edelleen. 
Uutena varainhankintakeinona keräsimme 
keväällä lahjoituksina lasten villasukkia 

s u v i  s i l l a n pä ä ,  p u h e e n j o h ta j a

myyntiin Cunan hyväksi. Toinen toistaan 
kauniimpia ja värikkäämpiä sukkia tuli yh-
teensä parisenkymmentä paria. Lämmin 
kiitos sukkien neulojille! Osa sukista meni 
hienosti kaupaksi Maailma Kylässä –festi-
vaaleilla ja loput sukat laitamme myyntiin 
Pääskyjen vitriiniin Emmaus Helsingin Mä-
kelänkadun kirppikselle.

Tästä lehdestä löytyy myös juttu uudes-
ta Siemenpuu-säätiön osakustantamasta 
kirjasta ”Kirjeitä tulevaisuudesta – Ääniä 
maapallon säästymisestä”. Kirja rakentuu 
pohjoisen ja etelän toimijoiden väliselle 
kirjeenvaihdolle. Kirjeiden kirjoittajat kes-
kustelevat syvällisesti paitsi maapallon 
tulevaisuudesta myös omasta roolistaan 
tasa-arvon ajamisessa tai ekologisen kes-
tävyyden parantamisessa. Kirjaa on mie-
lenkiintoista lukea myös Pääskyjen roolia 
näissä prosesseissa pohtien. Vuoropuhelu 
ja siitä syntyvä solidaarisuus ovat tärkeä 
perusta Pääskyjen ja kumppaniemme yh-
teistyölle. Molemminpuolisen ymmärryk-
sen kasvusta versovat myös parhaat yh-
teistyömuodot ja -ideat. 

Kiitos tuestanne! Toivotan tunnelmallista 
ja mukavaa loppusyksyä kaikille Pääskyille! 

P.S. Verkkokaupastamme löytyy SEWAn naisten 
tekemiä käsitöitä, jotka sopivat erinomaisesti 
vaikkapa joululahjaksi: (https://holvi.com/shop/
paaskyt/)
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Rajasthanin osavaltiossa sijaitseva 
Udaipurin piirikunta on maastol-
taan hyvin mäkistä ja ilmasto-olo-

suhteiltaan melko kuivaa aluetta. Hank-
keemme sijoittuu alkuperäiskansojen 
asuttamaan Salumberiin, noin 65 kilo-
metriä Udaipurin kaupungista kaakkoon. 
Hankekylät ovat etäällä toisistaan ja talot 
hajallaan trooppisen kuivassa lehtimetsäs-
sä. Alueen etnisistä ryhmistä enemmistön 
muodostavat Meena- ja Gameti -nimiset 
alkuperäiskansat. Toimeentulon lähteinä 
ovat maanviljely ja karjankasvatus. Metsän 
ja kivikkoisten mäkien ympäröimä viljely-
maa on epätasaista ja mutaista. Viljeltävän 
maan pienestä alasta johtuen maanviljeli-
jöiden tulot jäävät hyvin niukoiksi.

Markkinavetoinen maatalous on vähen-
tänyt merkittävästi perinteisten, ravin-
torikkaiden viljakasvien viljelyä. Samalla 
kemiallisten lannoitteiden runsas käyttö 

on köyhdyttänyt maaperää. Tällä kehitys-
kululla on ollut hyvin kielteinen vaikutus 
pienviljelijöiden ruokaturvaan. Lisäksi kas-
vilajien monimuotoisuuden väheneminen 
ja siirtyminen monokulttuuriin ovat uhka 
ekosysteemille.

Pääskyjen ja Prayatna Samitin yhteisessä, 
Suomen ulkoministeriön rahoittamassa 
hankkeessa tuetaan herkkiä ekosysteeme-
jä edistämällä paikallisten hirssilajikkeiden 
ja vihannesten viljelyä ekologisesti kestä-
vin menetelmin sekä tukemalla kestävää 
luonnonvarojen hallintaa paikallistasolla. 
Hankkeessa on mukana 10 kylää: Sarwa-
ni, Ven, Panninal, Samarjhap, Baran, Pava-
ti, Ghagri, Dhaikheda, Khajoori ja Kalipol. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa ruoka-
turvaa ja toimeentuloa sekä edistää biodi-
versiteetin suojelua ja paikallisyhteisöjen 
osallistumista luonnonvarojen hallintaa 
koskevaan päätöksentekoon. Hankkeessa 
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painotetaan erityisesti naisten osallisuutta. 
Tähän mennessä hankkeen toimintoihin 
on ottanut osaa 68 perhettä.

Prayatna Samiti on vuodesta 1989 lähtien 
toiminut kansalaisjärjestö, joka tekee työ-
tä Udaipurin maaseudulla elävien köyhien 
yhteisöjen toimeentulon ja oikeuksien pa-
rantamiseksi. Järjestömme toiminta-aja-
tuksena on tukea ihmisten osallistumista 
paikallisten instituutioiden kautta. Asian-
tuntijuutemme keskittyy paikallisten insti-
tuutioiden tukemiseen, mikrorahoitukseen 
sekä luonnonvarojen kestävään hallintaan 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 
Pääskyjen hankkeessa meillä on mukana 
kolme työntekijää. Projektikoordinaattori 
Darpan Chhabra vastaa projektin johtami-
sesta ja hanketoimintojen koordinoinnista, 
yhteydenpidosta sidosryhmiin, seurannas-
ta ja dokumentoinnista sekä viestintäma-
teriaalien kehittämisestä. Paikalliskoordi-

naattorit Shanker Sharma ja Lokesh Meena 
puolestaan vastaavat hankeaktiviteettien 
toteutuksesta, hallinnosta ja koordinoin-
nista kylätasolla. 

Hanke käynnistyi helmikuussa tehdyllä 
alkukartoituksella, joka toteutettiin seitse-
mässä hankekylässä. Kyselytutkimuksen 
avulla selvitettiin 107 perheen koulutuk-
seen, tulon lähteisiin, maankäyttötapoihin, 
viljelylajikkeisiin, laidunmaan saatavuu-
teen, metsäalaan, karjankasvatukseen, 
terveyteen ja ateriatiheyteen liittyviä seik-
koja. Kyselystä selvisi, että 75 % maanvilje-
lyn tuotosta menee omaan kulutukseen. 
Satokauden tuotto ei kuitenkaan riitä täyt-
tämään päivittäisiä tarpeita, sillä viljasadon 
määrä henkeä kohden laskettuna jää puo-
leen kiloon per päivä.  

Hankkeen ytimessä ovat naisten säästö-
ryhmät, joita on perustettu viiteen kylään. 
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Ryhmissä on mukana yhteensä 68 naista, 
jotka ovat säästäneet tähän mennessä 
yhteensä 18 650 rupiaa (n. 250 €). Säästö-
ryhmän kautta naisilla on mahdollisuus 
saada mikrolainoja toimeentuloaan edis-
täviin hankintoihin. Hankkeen toiminnot 
kanavoidaan säästöryhmien kautta, mikä 
varmistaa sen, että naiset ovat hankkeen 
keskiössä aktiivisina toimijoina ja päätök-
sentekijöinä. 

Tämän vuoden aikana olemme järjestä-
neet kyläläisille kolme maatalouskoulutus-

ta, joissa on käyty läpi hirssin ja vihannes-
ten viljelyn hyviä käytänteitä. Koulutuksiin 
osallistui 155 säästöryhmäläistä perhei-
neen ja kouluttajina toimi asiantuntijoi-
ta maatalouden ja kasvitieteen aloilta. 
Koulutusten tuloksena naiset kokeilivat 
tähkähirssin rivikylvöä, alkoivat hyödyn-
tää kesannolla olevaa maata viljelyyn ja 
valmistivat kotonaan luonnonmukaisia 
lannoitteita hyödyntäen lehmänlantaa. 
Osallistujat saivat tietoa myös hirssin ja vi-
hannesten merkityksestä terveyden edis-
tämisessä. 
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Afrikansormihirssin rivikylvöä Panninalin kylässä

Säästöryhmän tapaaminen Baranin kylässä.
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Hanketoimintojen tukemiseksi olemme tuottaneet tie-
dotusmateriaalia, kuten julisteita, joissa kerrotaan ha-
vainnollistavien kuvien avulla hirssin terveyshyödyistä, 
luonnonmukaisten lannoitteiden valmistuksesta sekä 
taimitarhojen ja vihannespuutarhojen perustamisesta. 
Julisteita on hyödynnetty myös koulutusmateriaalina.

d a r pa n  c h h a b r a ,  p r ayat n a  s a m i t i n
p r o j e k t i k o o r d i n a at t o r i

Hirssin jyvien saatavuuden varmistamisek-
si hankekyliin on perustettu 20 siemen-
pankkia. Jokaiselle hyödynsaajalle on jaet-
tu 4 kg neljän eri hirssilajikkeen siemeniä. 
Osa kyläläisistä kokeili sekaviljelyä, jossa 
hirssin sekaan kylvettiin maissia. 

Vihannespuutarhojen perustamista varten 
36 säästöryhmän naiselle jaettiin viljely-
setti, jossa oli tomaatin, okran, munakoi-
son, pullokurpitsan, sienikurkun, pinaatin, 
guarin ja chilin siemeniä sekä tarvittavat 
materiaalit ja kuvalliset ohjeistukset. Nai-
set kokeilivat rivikylvöä, mikä ei ollut heille 
tuttua entuudestaan. Kylvökset suojattiin 
verkoilla ja taimet istutettiin kasvipenk-
kiin 25 päivän jälkeen. Naiset saivat tietoa 
myös vihannesten terveyshyödyistä sekä 
mahdollisuuksista hankkia lisätuloja vihan-
neksia myymällä. 

Projekti on jo tähän mennessä osoittanut, 
että ruokaturvaan ja kestävään kehityk-
seen liittyvän tietotaidon levittäminen on 
tehokkainta, kun ihmiset on saatu ensin 
järjestäytymään.
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Koulutusta luonnonmukaisista lannoitteista ja 
hirssin viljelystä Ghagrin kylässä

gTomaatin ja chilin taimia kasvamassa Venin kylässä
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K O K E M U K S I A  V A PA A E H T O I S T Y Ö S TÄ

HYVÄ, PAHA HÄPEÄ 
KOKEMUKSIANI VAPAAEHTOISTYÖSTÄ

Tutustuin Kehitysmaayhdistys Pääskyihin 
keväällä 2014, jolloin hain edesmenneen 
ETVO-ohjelman kautta vapaaehtoistyö-
hön Cuna Nazareth-päiväkotiin Peruun ja 
tulin valituksi. Vapaaehtoistyöjaksoni Pe-
russa alkoi loppukesällä 2014 ja päättyi al-
kuvuodesta 2015. Tämän jälkeen olen ollut 
Pääskyjen hallituksen jäsen ja aktiivisesti 
mukana Pääskyjen toiminnassa.

Vapaaehtoistyöjakso Perussa oli hieno 
kokemus. Nyt jälkikäteen tarkasteltuna 
kuitenkin ymmärrän, että vieraassa kult-
tuurissa toimimiseen liittyneet psyykkiset 
vaatimukset ylittivät joiltain osin itselläni 
tällöin käytössä olleet voimavarat, enkä 
toiminut täysin oman psyykkisen sietoik-
kunani rajoissa, vaan sen ulkopuolella. 
Se aiheutti turvattomuuden kokemuksia. 
Kokemus pakotti lopulta voimakkaaseen 
itsetutkiskeluun, mikä jatkuu edelleen. 
Itsetutkiskelun kautta koen tehneeni suu-
ria oivalluksia oman olemassaolontapa-
ni taustalla vaikuttavista tekijöistä; olen 
tehnyt monet elämääni koskevat valinnat 
suojatakseni itseäni mukanani kantamalta 
häpeäntunteelta.

Kaikilla tunteilla on tärkeä tehtävä vies-
tintuojina erilaisista täyttyneistä ja täyt-
tymättömistä tarpeista. Erilaiset tunne-
kokemukset tässä hetkessä käyvät aina 
vuoropuhelua kehityshistoriamme ja jo 
kokemamme kanssa; tulkintamme erilai-

sista tilanteista ja niissä nousevat tunteet 
kuvastavat kehityshistoriamme kautta 
omaksumaamme kokemistapaamme. Hä-
peäntunne syntyy varhaisissa vuorovaiku-
tussuhteissa erilaisiin tarpeisiin liittyvien 
vaillejäämisten kautta (esim. yhteyden tar-
ve). Saamillamme katseilla ja vastaanotta-
mallamme kosketuksella on väliä. Ihminen 
oppii suhtautumaan itseensä ja muihin 
sen mallin mukaisesti, miten häneen var-
haislapsuudessa suhtauduttiin. Toiselle 
voi antaa vain sellaista, mitä on itse saa-
nut tai mitä on oppinut sallimaan itselle. 
Näin myös häpeätaakka periytyy helposti 
sukupolvelta toiselle, jos ei tehdä tietoista 
psyykkistä työtä tämän perinnön katkaise-
miseksi. Häpeä voi toimia myös rakenta-
vasti (esim. tuoda viestin, “älä tee näin tois-
te”), eikä siitä tarvitse päästä eroon. Häpeä 
voi siis johtaa hyvään ja pahaan suhteessa 
itseen ja toisiin. Tärkeää olisi, että ei toimisi 
automaatio-ohjauksella käsittelemättö-
män häpeän ohjaamana, vaan itsetietoi-
suuden tilasta käsin, omia voimavaroja 
kunnioittaen. Itseni kohdalla häpeätaakka 
johti erilaiseen hyvittelevään käytökseen 
erilaisilla elämän osa-alueilla, omien tar-
peiden kuuntelematta jättämiseen ja näin 
ollen itseä uuvuttavaan vaativuuteen ja 
omien rajojen rikkomiseen.

Toimintaamme liikuttaviin syvimpiin mo-
tiiveihin emme aina pääse käsiksi. Kaiken 
itsessä ja toisissa havaitsemamme toimin-
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h e i d i  v i r ta n e n

9nan taustalla vaikuttavat erilaiset psyykki-
set prosessit, jotka ovat ihmisen hengissä 
säilymisen kannalta mielekkäitä. Toimin-
nan oikeellisuutta voinee arvioida sen vai-
kutuksilla itseen ja toisiin. Oikein valjastet-
tuna myös häpeä voi siis johtaa hienoihin 
tekoihin ja upeisiin kokemuksiin.

On turha väittää, että ”kaikilla on elämäs-
sä samat mahdollisuudet”. On onni syntyä 
maahan, jonka yhteiskunnalliset rakenteet 
luovat turvaa ja tukevat moninaista ihmi-
syyttä. On onni kokea sopiva määrä kipua 
saadakseen sydämen viisautta ja nöyryyttä 

elämän edessä. Toisaalta on onni syntyä 
perheeseen, jossa ei tule rikotuksi. Minulla 
kävi niin. Siksi haluan myös jatkossa toimia 
niiden puolesta, joilla ei käynyt elämässä 
yhtä hyvä tuuri. Mutta en enää häpeästä 
ja syyllisyydestä, vaan ilosta käsin - itse-
ni puolella ollen ja omia voimavarojani 
kunnioittaen. Pääskyjen toiminnassa mu-
kana oleminen on ja tulee myös jatkossa 
olemaan minulle tapa toteuttaa oman 
elämäni tarkoitusta ja kutsumustani eli pa-
hoinvoinnin vähentämistä yhteiskunnassa. 
Olen kiitollinen siitä paljosta, mitä olen 
saanut ja kaikesta, mitä olen voinut antaa.

Tämän tekstin kirjoittaja on kotkalaistunut psykologi, joka pääsee toteuttamaan kutsumus-
taan Kehitysmaayhdistys Pääskyissä toimimisen lisäksi myös palkkatyössään. Tähän tekstiin 
on lainattu joitain ajatuksia trauma- ja hahmoterapeutti Heidi Valastin luennon pohjalta 
muotoilluista ”Tunne & Taida” sivustolta löytyvistä ”Mikä ihmeen häpeä?” ja ”Häpeän takaa 
löytyy todellinen minä” blogikirjoituksista.

k u va :  j e l e n a  s a l m i
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KIRJEITÄ TULEVAISUUDESTA - 
ÄÄNIÄ MAAPALLON SÄÄSTYMISESTÄ

KIRJA

Kirjailija ja tutkija Antti Salmisen toi-
mittama Kirjeitä tulevaisuudesta – 
Ääniä maapallon säästymisestä  on 

syksyllä julkaistu Siemenpuu-säätiön ja 
Kustannusosakeyhtiö Sammakon kustan-
tama teos, jossa pohjoisen ja etelän asuk-
kaat kohtaavat kirjeiden välityksellä. 

Kirjeenvaihto käsittelee paikallisia ja maa-
ilmanlaajuisia ympäristöongelmia sekä 
sosiaalisia epäkohtia ja niiden ratkaisuja. 
Kirjassa kysytään, onko tulevaisuudella 
tulevaisuutta. Toisilleen kirjoittavat niin 
kalastajat, alkuperäiskansojen edustajat, 
tutkijat, aktivistit, runoilijat, feministit kuin 
dokumentaristitkin. Kirjoittajat ovat Brasili-
asta, Venäjältä, Nigeriasta, Iranista, Intiasta, 
Filippiineiltä ja Suomesta.

SuhdE mAAhAN 

Maan, elannon ja ihmisten välinen suhde 
nousee kirjan keskustelujen keskeiseksi 
teemaksi. Pohtiessaan metsien tuhoamis-
ta alueellaan alkuperäiskansoihin kuulu-
van Intian baiga-kansan jäsenet toteavat, 
että tiheät metsät tuottaisivat enemmän 
ruokaa kuin maatalous. He ovatkin hyvin 
kiinnostuneita keskustelukumppaninsa 
Ossi Kakon kertoessa, miten suomalaisista 
tammenterhoista voi tehdä jauhoja. 

Filippiiniläinen feministi ja järjestöjohtaja 
Judy A. Pasimio, joka tukee alkuperäis-
kansojen maaoikeuskamppailuja kuvaa, 
miten suuryritykset, kaivosyhtiöt, hallitus 
ja alueen vaikutusvaltaiset suvut työntä-
vät yhteisöjä pois mailtaan ja vaikuttavat 
ympäristön tilaan, niin että yhteisöjen 
elannonsaanti vaikeutuu. Higaonon-alku-
peräiskansan naiset työskentelevät riittä-
mätöntä palkkaa vastaan tomaattivilje-
lyksillä, jotka on perustettu heiltä haltuun 
otetuille maille. 

Monet kirjeiden kirjoittajista ottavat esiin 
ympäristöongelmat, jotka aiheutuvat pro-
sesseista, joita pidetään välttämättöminä 
kulutuksen kasvuun perustuvan kehityk-
sen kannalta. Kaivokset saastuttavat ympä-
ristöä Suomessa ja muualla. Kasvaneesta 
kulutuksesta seuraava sähköntuotanto ja 
jäteongelmat kuormittavat luontoa. Brasi-
lialainen Davi Pereira Júnior kysyykin osu-
vasti: ”Miten voimme luoda niin itsetuhoi-
sen suhteen luontoon, että lopulta emme 
voi itse jäädä eloon? ” 

EROJA JA yhTEyKSIÄ 

Vaikka suomalaiset ja etelän kirjeenvaih-
tokumppanit keskustelevat samoin ter-
mein ja samoista asioista, on kirjeenvaih-



t e k s t i :  s u v i  s i l l a n pä ä
k u va :  s i e m e n p u u - s ä ät i ö
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dosta helppo poimia merkit suomalaisten 
etuoikeutetusta asemasta maailmassa. 
Aktivistit etelässä voivat maksaa kovan 
hinnan puolustaessaan oikeuksiaan. Judy 
A. Pasimio pelkää Filippiinien presidentti 
Duterten hallinnon aikana kasvanutta tur-
vattomuutta ja väkivaltaisuuksia ja niiden 
kohdistumista hallinnon kritisoijiin. Moni-
en etelän kirjeenvaihtajien tukalammas-
ta asemasta huolimatta jaetaan kirjeissä 
kamppailut ja ongelmat puolin ja toisin. 
Yhteistyön ja solidaarisuuden tunne on 
niissä vahvana pohjavireenä. 

Kirjoituksissa pohditaan, onko ratkaisu 
parempaan tulevaisuuteen yhteisöissä. 
Iranilainen Shahsevan paimentolaiseen 
alkuperäiskansaan kuuluva tutkija Taghi 
Farvar kirjoittaa perinteisiin yhteisöihin ja 
yhteistyöhön perustuvista hallintomalleis-
ta asuinmaassaan. Intialainen merenlevän-

kerääjä Lakshmi Moorty toivoo rannikko-
seutujen yhteisöille oikeuksia osallistua 
päätöksentekoon. Nigerialainen aktivisti 
ja runoilija Nnimmo Bassey taas kirjoittaa 
ibibion kielisestä eti uwem –käsitteestä, 
joka tarkoittaa hyvää elämää. Käsitteeseen 
kuuluu ajatus elämisestä sopusoinnussa 
luonnon ja kaikkien kansojen kanssa. 

Kirjeitä tulevaisuudesta on hieno koko-
naisuus, joka sisältää ajatuksia herättäviä 
ja koskettaviakin kirjoituksia. Globaalit 
ympäristö- ja tasa-arvo -ongelmat ovat 
meidän kaikkien ongelmia, mutta niiden 
vaikutukset ovat toisille tällä hetkellä tun-
tuvammat. Kirjeenvaihdon kautta tehdään 
näkyväksi maapallon kattava yhteistyön 
verkosto, joka on välttämätön maapallon 
ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyön 
mahdollisuus herättää toivoa kestävästä 
tulevaisuudesta. 
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OSOITE: 
Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki  
(Emmaus-kirpputorin yhteydessä)
PUH. 045–138 9062
KOTISIVU: www.paaskyt.fi
S-POSTI: kehitysmaayhdistys.
paaskyt@gmail.com
FACEBOOK: www.facebook.com/
Paaskyt

LEHDEN TOIMITUS: 
Heli Janhunen ja kirjoittajat
LEHDEN TAITTO:
Jelena Salmi
KANNEN KUVA:
Darpan Chhabra

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 ylei-
seen toimintaan: 50018
SEWA, Self-Employed Women’s 
Association (Intia): 35033
Prayatna Samiti -hanke (Intia): 
31613
Rahankeräyslupa: 1.1.2016 - 
31.12.2017, POL-2015-10323

JÄSENMAKSUT 
20–100 euroa/vuosi
PANKKI: FI06 5780 0720 2384 06
VIITE: 51402

Ilmoita nimesi sekä sähköposti- ja 
katuosoitteesi, niin saat jäsenleh-
den 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 laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3 Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle
4 Sihteerin valitseminen
5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
6 Esityslistan hyväksyminen
7 Vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta päättäminen
8 Vuoden 2018 talousarviosta päättäminen
9 Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2018
10 Yhdistyksen hallituksen valitseminen vuodelle 2018
11 Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitseminen 
vuodelle 2018
12 Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2018
13 Muut asiat
14 Kokouksen päättäminen

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 30.11.2017 klo 17.15 osoitteessa Mäkelänkatu 54, Helsinki.

Tervetuloa!

HUOM! Vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset saa sähköpostitse 
lähettämällä pyynnön osoitteeseen kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com
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