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Kynnys ry Siltasaarenkatu 4, 5. krs 00530 Helsinki
 Y-tunnus 0460097-8
etunimi.sukunimi@kynnys.fi, www.kynnys.fi

KYNNYS RY:N SYYSKOKOUSKUTSU 


Kynnyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 17.12.2020 klo 17
Kynnyksen toimistolla, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, Helsinki. Suositellaan vahvasti osallistumaan Teams-etäyhteyksin. Ilmoitathan sen sähköpostiosoitteen, jolla aiot kokoukseen osallistua ja johon lähetetään osallistumislinkki. Arvostathan muiden aikaa ja olet paikalla viimeistään 15 min. ennen kokouksen alkua. 

Kokouksessa noudatetaan avointa äänestystä. 

Ilmoittautumiset jari.gusev@kynnys.fi viimeistään pe 11.12.2020.

Mahdolliset ehdokkaat hallitukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse viimeistään viikolla 50 joko leena.ollila@kynnys.fi tai jari.gusev@kynnys.fi. 

Kokousmateriaali löytyy Kynnyksen kotisivuilta www.kynnys.fi 10.12.2020 alkaen.


Esityslista

1.	Kokouksen avaus
2.	Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3.	Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
4.	Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.	Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2021 
6.	Vahvistetaan jäsenmaksut ja Kynnyslehden tilausmaksu vuodeksi 2021
7.	Vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2021
8.	Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2021
9.	Valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
10.	Valitaan kolme hallituksen varajäsentä vuodeksi 2021
11.	Päätetään tilintarkastajien palkkiosta
12.	Valitaan tilintarkastusyhteisö ja kaksi varatilintarkastajaa 
13.	Päätetään sääntömuutoksesta
14.	Muut mahdolliset asiat
15.	Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa! 
Hallituksen puolesta, Antti Tuononen

Mikäli haluat jatkossa kutsun s-postitse, ilmoita siitä jari.gusev@kynnys.fi





Tule kummiksi vammaiselle naiselle! 

Kynnys ry tukee vammaisten itsenäistä elämää, työllisyyttä ja koulutusta kehittyvissä maissa. Painotamme erityisesti vammaisten ihmisten omaa osallisuutta. Tukemiemme hankkeiden päättäjät ja työntekijät ovat itse vammaisia. Yksi toimintamme keskeisiä painopisteitä on vammaisten naisten tasa-arvo.

Kummina tuet Kynnyksen Etiopian ja Keski-Aasian vammaisia naisia. Tuellasi naiset saavat mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. He:
	osallistuvat pienyrittäjäkoulutuksiin → perustavat katukioskeja

osallistuvat ruuanlaittokurssille → oppivat valmistamaan terveellistä ruokaa
osallistuvat vertaistukileireille → saavat rohkeutta itsenäiseen elämään
suunnittelevat tiedotusta vammaisten oikeuksista → marssivat kaupungin halki vammaissopimuksen ratifioimiseksi
osallistuvat seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien kursseille → oppivat päättämään omasta kehostaan ja oikeudesta perustaa oma perhe

Kummina maksat valintasi mukaan 10 tai 20 euroa kuukausittain Kynnys ry:lle. 

Kummina saat:
	kerran vuodessa kummiterveiset omalta kumminaiseltasi ja kuulet, miten hänellä menee

kummiterveiset naisohjelmistamme Etiopiasta tai Keski-Aasiasta
kurkistaa työhömme ja olla mukana mahdollistamassa vammaisten naisten oikeuksien toteutumista maailmassa

LIITY KUMMIKSI: https://kynnys.fi/kehitysyhteistyo/tulekummiksi/

”Kesäleiri muutti maailmani. Tapasin siellä muita aktiivisia tyttöjä ja naisia, jotka ovat menestyneet elämässä. En ollut koskaan ennen tavannut muita vammaisia naisia, olin ollut vain sairaalassa ja kuntoutuslaitoksessa. Opin hyväksymään itseni ja elämäni niin, että omat toiveeni ohjaavat elämääni. Pääsin pian ensimmäiseen työpaikkaani. Ensimmäisellä palkkani ostin kotiin kermaa, josta äitini pitää. Gulmairam, 25, Kirgisia”. 



