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ETELÄ-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN VUOSIKOKOUS 
 
 
Paikka Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo (Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki) 
 
Aika Lauantaina 28.10.2017 

- Kello 9.30 lähtö E-P Elinkeinotalolta Sika säkissä -kekrikokoukseen yhteiskyydillä. 
- Valtakirjojen tarkistus ja tutustuminen kokouspaikkaan. 
- Vuosikokouksen yhteydessä julkistetaan myös Etelä-Pohjanmaan vuoden maa- 

ja kotitalousnainen, Etelä-Pohjanmaan vuoden maisemateko sekä julkistetaan 
päivitetty Etelä-Pohjanmaan perinneruokakirja. 

- Vuosikokouksen jälkeen on mahdollista saada kyyti takaisin Elinkeinotalolle. 
Muutoin lähdemme neljän tunnin kekriteemaiselle retkelle, jolta palaamme noin 
klo 16.00. Retkelle mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta. Kokousedustajat pääsevät 
ensisijaisesti ja sitten muut jäsenet. 

 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus 
- Mervi Mäki-Neste, johtokunnan puheenjohtaja. 

 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta. 
 

3. Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinnat. 
 

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen. 
 

5. Toimintakatsaus sekä kuluvan ja tulevan vuoden toiminta ja talous. 
- Terhi Jaskari, toiminnanjohtaja. 

 
6. Valitaan kaksi (2) varsinaista jäsenehdokasta ja kaksi (2) varajäsenehdokasta, jotka 

esitetään ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n hallitukselle valittaviksi Etelä-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten piirijohtokuntaan 2018-2020. Erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä 
Hanna Helander ja Leena Laine sekä varajäsenistä Outi Hantula ja Eija Killinen 
 

7. Muut asiat. 
 
 
 
TERVETULOA!  
 

Mervi Mäki-Neste, puheenjohtaja, 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten puolesta. 
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OHJEITA KOKOUKSEEN 
 
Jäsenyhdistys voi esittää omat vaaliehdokkaansa (varsinainen ja/tai varajäsen) kirjallisesti 
johtokunnalle viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta. Kaikki ehdokkaat julkistetaan kolme 
päivää ennen vaalia Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten nettisivulla. 
 
Äänioikeutettujen tulee ilmoittaa ilmoittautuessaan myös yhdistyksensä/osastonsa päivitetty 
jäsenmäärä. Kullakin jäsenyhdistyksellä on 1 ääni / alkavaa 50 jäsentä kohti. Kullakin edustajalla 
on yksi ääni. 
 
Huomioikaa myös se, että johtokuntaan valittavien henkilöiden tulee olla valintahetkellä alle 63-
vuotiaita. 
 
Tarkat tiedot löytyvät oheisista säännöistä. Kokousmateriaalit löytyvät Etelä-Pohjanmaan omasta 
osiosta sivulta www.maajakotitalousnaiset.fi 
 
 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT 
 
Olkaa hyvät ja ilmoittakaa kokoukseen ja/tai kekriretkelle osallistumisestanne Maa- ja 
kotitalousnaisten harjoittelija Reetta Nurmelalle viimeistään tiistaina 24.10.2017. 
reetta.nurmela@proagria.fi tai 043 827 2335. 
 
Kokoukseen ja henkilövalintoihin liittyvät kysymykset voi esittää Terhi Jaskarille mieluiten 
puhelimitse: 0400 463 129. 
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