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Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset toimivat rekisteröimättömänä yksikkönä ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ry:ssä, joten näitä sääntöjä ei hyväksytetä Yhdistysrekisterissä. Säännöt 
hyväksytään sekä Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnassa että ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ry:n hallituksessa. 
 
 
 

 
ETELÄ-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
 
 
SÄÄNNÖT 
 
 
1 § Nimi ja kotipaikka  
 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset toimii ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:ssä 
rekisteröimättömänä maa- ja kotitalousnaisten toimintalinjana. Kotipaikka ja toiminta-alue ovat 
samat kuin ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n. Joissakin yhteyksissä Etelä-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisista saatetaan käyttää nimitystä Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten 
piirikeskus. 
 
 
2 § Tarkoitus 
 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset ovat yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on 
työskennellä ProAgria Etelä-Pohjanmaan toiminta-ajatuksen mukaisesti erityisesti maaseudun 
naisten ammatillisen osaamisen, arkielämän hallinnan, maaseudun pienyritystoiminnan, maiseman 
ja puutarhan hoidon, jäsenten henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä toimivan maaseudun 
naisverkoston kehittämiseksi. 
 
 
3 § Tarkoituksen toteuttaminen 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset: 
 

1. Suunnittelee, kehittää ja toteuttaa kotitalouden ja maaseutuelinkeinojen ammatillista 
neuvontaa ja ammatillista aikuiskoulutusta yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja 
Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen kanssa. 

 
2. Ohjaa kyläyhdistysten maa- ja kotitalousnaisten toimintaa. 

 
3. Edustaa alueensa maa- ja kotitalousnaisia ylläpitämällä toimivaa verkostoa ja toimimalla 

niiden keskusyksikkönä. 
 

4. Järjestää kotitalouksien ja maaseutuelinkeinojen ammatillista koulutusta, kilpailuja, 
kulttuuripäiviä, opinto- ja kulttuurimatkoja, juhlia, näyttelyitä ym. tilaisuuksia. 

 
5. Toimii maaseudun perinteitä vaalien ja maaseutukulttuuria uudistaen. 
 
6. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja 

henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
 
7. Edistää alan ammattikirjallisuuden ja KOTI -lehden markkinointia sekä hoitaa alan 

tiedotustoimintaa.  
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8. Hoitaa yhteyksiä paikallisiin viranomaisiin ja järjestöihin. 
 
9. Toimii muillakin tavoin maa- ja kotitalousnaisten etujen ja tarkoitusten hyväksi erikseen ja 

yhdessä ProAgria Etelä-Pohjanmaan muiden neuvonta-alojen kanssa. 
 
 
4 § Hallinto 
 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten hallintoeliminä toimivat johtokunta sekä ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan hallintoelimet. 
 
 
5 § Vuosikokous 
 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokous pidetään vuosittain syys - lokakuussa. 
Ylimääräinen vuosikokous pidetään, milloin Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten 
johtokunta sen katsoo tarpeelliseksi. 
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Kokouksen avaa Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja tai joku muu johtokunnan jäsen. 

 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 
 
3. Valitaan kokoukselle sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa. 
 
4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.  
 
5. Toimintakatsaus, kuluvan ja tulevan vuoden toiminta ja talous. 

 
6. Valitaan ehdokkaat, kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, Etelä-Pohjanmaan Maa- 

ja kotitalousnaisten johtokuntaan esitettäväksi ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n hallitukselle. 
 

7. Käsitellään muut kokouksen ohjelmaan otetut asiat. 
 
Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:hyn kuuluvien Maa- ja 
kotitalousnaisten jäsenyhdistysten puheenjohtajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen 
kokousta kirjallisesti ja/tai lehti-ilmoituksella johtokunnan päättämällä tavalla. 
 
Jokainen ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:hyn kuuluva Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistys voi 
halutessaan esittää omat vaaliehdokkaansa (varsinainen ja/tai varajäsen) kirjallisesti johtokunnalle 
viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta. Kaikki ehdokkaat julkistetaan kolme (3) päivää 
ennen vaalia Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten nettisivulla www.proagria.fi/ep, maa- ja 
kotitalousnaiset. 
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6 § Kokousedustajat 
 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:hyn kuuluvat Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistykset ovat 
oikeutettuja lähettämään Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokoukseen yhden (1) äänivaltaisen 
edustajan naisten yhteenlasketun jäsenmäärän alkavaa 50 jäsentä kohti.  
 
Kullakin edustajalla on yksi ääni. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Äänten 
mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. 
 
Edustajien lisäksi jäsenyhteisöjen henkilöjäsenet ovat oikeutettuja olemaan läsnä 
vuosikokouksessa. Heillä on puhevalta mutta ei äänivaltaa. 
 
 
7 § Johtokunta 
 
Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä ja heidän 
henkilökohtaista varajäsentään. Jäsenten ja varajäsenten täytyy olla valintahetkellä alle 63-
vuotiaita. Johtokunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja. 
Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallitus nimeää 
johtokunnan jäsenet marras - joulukuussa Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan esityksestä, ja 
jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alussa. Johtokunnan jäsenistä on 
erovuorossa vuosittain kolmannes (1/3) valitsemisjärjestyksen mukaan. 
 
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puheenjohtajan nimeää ProAgria Etelä-
Pohjanmaan hallitus Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan esityksestä. Johtokunta tekee 
esityksensä uudesta puheenjohtajasta hallitukselle lokakuun loppuun mennessä. Puheenjohtajan 
toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alussa. Johtokunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan vuosittain. 
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
jäsenistä on läsnä. Päätökseksi katsotaan se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paisti vaaleissa arpa. ProAgria Etelä-
Pohjanmaan johtaja on oikeutettu olemaan läsnä johtokunnan kokouksissa. 
 
 
8 § Johtokunnan tehtävät 
 
Johtokunnan tehtävänä on 
 

1. Hoitaa asioita ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja näiden sääntöjen sekä kokousten päätösten 
mukaisesti. 

 
2. Edustaa eteläpohjalaisia maa- ja kotitalousnaisia sekä suunnitella, kehittää, ohjata ja 

valvoa toimintaa. 
 

3. Hyväksyä Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä seurata niiden 
toteutumista. 
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4. Tehdä tarvittaessa esitykset ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallitukselle Maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden valinnasta. 

 
5. Tehdä ProAgria Etelä-Pohjanmaan sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallitukselle 

aloitteita toiminnan kehittämiseksi. 
 
6. Tehdä esitys ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallitukselle edustajien nimeämisestä Maa- ja 

kotitalousnaisten Keskus ry:n edustajakokouksiin.  
 
7. Hoitaa muut järjestön sille antamat tehtävät. 

 
Johtokunnan kokouksista ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen 
kokousta ja kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät asiat. 
 
 
9 § Talous 
 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset noudattaa tilinpidossaan ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
määräyksiä, ja talous näkyy kirjanpidossa omana kustannuspaikkanaan. 
 
Maa- ja kotitalousnaiset voivat toiminnan tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää arpajaisia 
ja varojen keräyksiä sekä messu- ja ravintolatoimintaa. 
 
 
10 § Nimen kirjoittaminen 
 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. 
 
 
11 § Yleissäännös 
 
Muissa kohdin noudatetaan ProAgria Etelä-Pohjanmaan sääntöjä ja yhdistyslain määräyksiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


