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ETELÄ-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN VUOSIKOKOUS 
 
 
Paikka Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, Seinäjoki 
 
Aika Lauantaina 27.10.2018 

- Kello 8.30 valtakirjojen tarkistus. 
- Kello 9.00 kokous Sorsanpesän tilassa Pikkuhovi. 
- Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua Suhteet sujuviksi – arki 

paremmaksi -tilaisuuteen, joka käynnistyy kokouksen aikana viereisessä 
Holminhovi-tilassa hotelli Sorsanpesässä. 

 
 
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 2019-2021. Erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä 
Hanna Koivulampi ja Maija Rantamäki sekä varajäsenistä Hannele Viianen ja Sinikka 
Luoma. 
 

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 
 
Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten kokoukseen ilmoittautuminen: Olkaa hyvät ja 
ilmoittakaa kokoukseen osallistumisestanne kokoukseen Maa- ja kotitalousnaisten harjoittelija 
Minna Mäki-Lauroselalle viimeistään torstaina 25.10.2018. minna.maki-laurosela@proagria.fi tai 
0438273715. 
 
Suhteet sujuviksi – arki paremmaksi -tilaisuuteen ilmoittautuminen: Pelkkä kokoukseen 
ilmoittautuminen ei ilmoita kokousosallistujia tähän tapahtumaan, joten ilmoittautukaa tähän 
erikseen: www.mela.fi Ellette pysty käyttämään internettiä, niin voitte soittaa harjoittelija Minna 
Mäki-Lauroselalle ja pyytää häntä tekemään ilmoittautuminen puhelimessa puolestanne: 
0438273715. 
 
Kokoukseen ja henkilövalintoihin liittyvät kysymykset voi esittää Terhi Jaskarille mieluiten 
puhelimitse: 0400 463 129. 
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