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ProAgria Etelä-Suomi ry:n säännöt

ProAgria Häme ry:n päätös
7.2.2012
PRH:n hyväksymä 17.1.2013

1. § Kotipaikka, toimialue
Yhdistyksen nimi on ProAgria Etelä-Suomi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta ja toimintaalueena ovat pääasiallisesti Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, PäijätHämeen ja Uudenmaan maakunnat. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä ProAgria EteläSuomeksi.
2. § Tarkoitus
ProAgria Etelä-Suomen toiminnan tarkoituksena on ProAgria Keskusten Liitto ry:n, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n sekä Kalatalouden Keskusliitto ry:n jäsenenä maatalouden ja muiden
maaseutuelinkeinojen yleisten edellytysten kehittäminen sekä maaseudun aineellisen ja henkisen
hyvinvoinnin edistäminen.
3. § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ProAgria Etelä-Suomi
1. Antaa maa- ja puutarhatalouden, muiden maaseutuelinkeinojen, kotitalouden, kalatalouden sekä ympäristönhoidon ammatillista neuvontaa.
2. Tuottaa toimialansa mukaisia suunnittelu- ja seurantapalveluita sekä hankkii niihin liittyviä välityspalveluita.
3. Järjestää neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia, koulutusta, kursseja, kilpailuja, näyttelyitä,
opintomatkoja ja juhlia.
4. Edistää lausuntoja antamalla ja aloitteita tekemällä maataloutta, muita maaseutuelinkeinoja sekä kotitaloutta.
5. Laatii toimialuettaan koskevia maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämissuunnitelmia sekä ohjaa näiden alojen kehitystä yleisten maatalous- ja maaseutupoliittisten
tavoitteiden edellyttämällä tavalla.
6. Toteuttaa maaseudun kehityshankkeita itsenäisesti tai yhteistyössä muiden maaseudun
kehittäjäorganisaatioiden kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.
7. Kokoaa toimialueensa kunta- ja kylätason yhdistykset sekä erikoisalojen yhteisöt yhtenäiseksi maaseutuneuvontajärjestöksi tukemalla ja ohjaamalla jäsenyhteisöjen toimintaa.
8. Tuottaa ja levittää ammattikirjallisuutta sekä muuta tietoaineistoa sekä hoitaa alan tiedotustoimintaa.
9. Toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Toimintansa tukemiseksi ProAgria Etelä-Suomi voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä,
omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja varainhankintaa sekä harjoittaa majoitus-, ravitsemus- ja
kahvilatoimintaa kutakin yhdessä liikepaikassa ja järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. ProAgria Etelä-Suomen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa toimintaan osallisille, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
ProAgria Etelä-Suomi on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
ProAgria Etelä-Suomen alaisuudessa toimii rekisteröitymättöminä Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus sekä Kalatalouskeskuksia. Yhdistyksen alaisuudessa voi toimia muitakin rekisteröimättömiä kerhoja, valiokuntia ja osastoja sen mukaan kuin hallitus päättää.
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4. § Jäsenet
ProAgria Etelä-Suomen jäseniä ovat henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet, joilla molemmilla on äänioikeus.
Henkilöjäseneksi voidaan kirjallisen ilmoituksen perusteella hyväksyä:
1. Yrittäjäjäsenenä maatilan, maaseutuyritysten omistajia, haltijoita tai viljelijöitä.
2. Henkilöjäsenenä yksityisiä kansalaisia, jotka haluavat olla järjestön jäseniä ja samalla hyväksyä järjestön arvot ja toimintaperiaatteet.
Yhteisöjäseniksi voidaan hyväksyä yhteisöjä, jotka haluavat olla järjestön jäseniä ja samalla hyväksyä järjestön arvot ja toimintaperiaatteet. Yhteisöjäseniä voivat olla:
1. Rekisteröityneet yhdistykset, joilla on henkilöjäseniä (esimerkiksi maaseutuseurat, maamiesseurat, maa- ja kotitalousseurat, maa- ja kotitalousnaiset)
2. Muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla ei ole henkilöjäseniä (esimerkiksi osakaskunnat ja kalastus alueet)
Lisäksi ProAgria Etelä-Suomella voi olla kannattajajäseniä ja kunniajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
5. § Jäsenmaksut
Edustajiston syyskokous päättää hallituksen esityksen pohjalta jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jäsenmaksu voi olla erilainen henkilöjäsenillä ja yhteisöjäsenillä sekä
jäsenten eri jäsenryhmillä.
6. §

Jäsenyyden päättyminen

ProAgria Etelä-Suomen hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai
toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä.
7. §

Hallintoelimet

ProAgria Etelä-Suomen hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus.
8. § Edustajisto
ProAgria Etelä-Suomen päätäntävaltaa käyttää ProAgria Etelä-Suomen edustajisto, johon kuuluu
50 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan seuraavaksi 4 kalenterivuodeksi.
Edustajiston jäsenet valitaan postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden avulla jäsenalueiden jäsenten asettamista ehdokkaista, tarkemmin edustajiston hyväksymän vaalijärjestyksen määräämällä tavalla. Jäsenalueet muodostuvat seuraavin perustein: Etelä-Karjalan maakunnan alue, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnista muodostuva alue, Kymenlaakson maakunnan alue,
Pirkanmaan maakunnan alue sekä Uudenmaan maakunnan alue. Kullakin ProAgria Etelä-Suomi
ry:n jäsenellä tai jäsenyhteisöllä on mahdollisuus valita jäsenalueensa omasta kotipaikastaan riippumatta. Kultakin jäsenalueelta edustajistoon valitaan jäseniä niiden edellisen vuoden jäsenmäärien suhteessa. Edustajiston jäsenten vaalissa jokaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on
yksi (1) ääni. Jäsenyhteisöillä on käytössään yksi (1) ääni / yhteisö. Jäseniä valittaessa käytetään
suhteellista vaalitapaa yhdistyslain 29 §:n kolmannen (3) momentin toisen (2) kohdan mukaisella
tavalla.
Edustajiston kokouksissa on hallituksen jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus.
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9. § Edustajiston toimikausi ja kokoukset
Edustajiston jäsenten toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Jäsenen perättäisten toimikausien
enimmäismäärä on rajoitettu kahteen (2). Edustajistoon valittavien jäsenten ikä tulee olla valintavuoden aikana enintään 62 vuotta. Edustajisto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, touko-kesäkuussa ja loka-joulukuussa, hallituksen määräämissä paikoissa. Edustajisto kutsutaan koolle henkilökohtaisella kirjeellä tai sähköpostilla vähintään kymmenen (10) päivää ennen
kokousta.
Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin edustajisto niin päättää tai hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai mikäli vähintään 1/10 edustajiston jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten
pyytää hallitukselta.
Edustajisto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Edustajisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolmasosa
(1/3) jäsenistä on paikalla.
Edustajiston kokouksen avaa ja puhetta johtaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessaan
estyneenä varapuheenjohtaja. Edustajiston järjestäytymiskokouksessa kokouksen avaa ja puhetta
johtaa hallituksen puheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen, kunnes edustajisto on valinnut
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet paikalla olevista edustajiston jäsenistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide.
Vaalit ratkaistaan lippuäänestyksellä, mikäli ei yksimielisesti päätetä toisin. Muut asiat päätetään
lippuäänestyksellä, jos vähintään 1/8 läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii.
Jos edustajiston jäsen tulee valituksi hallitukseen tai luopuu jäsenyydestään kesken edustajiston
toimikauden, niin hänen tilalleen edustajistoon tulee jäsenalueen ehdokaslistalta vertausluvun mukaan seuraava ehdokas.
Edustajiston kevätkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
- valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä
- käsitellään muut mahdolliset asiat
Edustajiston syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
- valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ProAgria Etelä-Suomen hallituksen puheenjohtaja sekä
hallituksessa olevien erovuoroisten jäsenien tilalle tulevat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet,
- päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta,
- käsitellään ProAgria Etelä-Suomen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
- valitaan tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajien tulee olla KHT tai HTM.
10. § Hallitus
ProAgria Etelä-Suomen toimeenpaneva elin on hallitus. Hallitukseen kuuluu edustajiston valitsemat hallituksen puheenjohtaja sekä 5-11 muuta varsinaista jäsentä.
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Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Mikäli mahdollista, keskeisimpien neuvonta-alojen edustus tulee ottaa huomioon hallituksen jäsenten valinnassa. Hallituksessa
tulee olla edustettuina molemmat sukupuolet. Jäsenalueiden tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi hallitukseen tulee valita, mikäli mahdollista, kultakin jäsenalueelta vähintään yksi jäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. ProAgria Etelä-Suomen toimitusjohtaja toimii
hallituksen esittelijänä ja sihteerinä, hänellä ei ole äänioikeutta.
ProAgria Etelä-Suomen edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta, alkaen syyskokousta seuraavan kalenterivuoden
alusta. Muiden hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta alkaen syyskokouksen jälkeisen kalenterivuoden alusta ja heistä on vuosittain erovuorossa
puolet, aluksi arvan mukaan ja sitten valitsemisjärjestyksessä. Hallituksen jäsenten perättäisten
toimikausien enimmäismäärä on (4) kautta. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ikä tulee valintavuoden aikana olla enintään 62 vuotta.
Hallituksen tehtävät
- ottaa palvelukseen ja tarvittaessa erottaa ProAgria Etelä-Suomen toimitusjohtajan ja johtavat
toimihenkilöt sekä määrää heidän työsuhteidensa ehdoista,
- vahvistaa Maa- ja kotitalousnaisten sekä Kalatalouskeskusten hallitukset,
- laatii edustajiston varsinaiseen kokoukseen esityksen seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä esittelee edellisen toimikauden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
- johtaa toimintaa edustajiston kokouksen hyväksymän suunnitelman mukaan,
- kutsuu koolle edustajiston kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat,
- pitää jäsenrekisteriä henkilö- ja yhteisöjäsenistä,
- vahvistaa Maa- ja Kotitalousnaisten piirikeskuksen, Kalatalouskeskusten sekä muiden ProAgria
Etelä-Suomen yhteydessä toimivien rekisteröimättömien yhteisöjen ja valiokuntien säännöt,
- valitsee edustajat eri sidosryhmien ja yhteisöjen kokouksiin,
- valitse edustajat ProAgria Keskusten Liitto ry:n, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n sekä Kalatalouden Keskusliitto ry:n kokouksiin.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarpeen
mukaan hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
11. § Nimen kirjoittaminen
ProAgria Etelä-Suomen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai jompikumpi yhdessä toimitusjohtajan kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.
12. § Rahastot
Toimintansa tukemiseksi ProAgria Etelä-Suomi voi muodostaa rahastoja 3. pykälän 2 momentissa
mainituilla tavoilla hankkimistaan tai lahjoitetuista varoista. ProAgria Etelä-Suomi voi muodostaa
tarvittaessa rahastoja myös niistä toiminnasta muodostuneista varoista, joiden rahastointia ministeriö tai muu julkistaho edellyttää toimintamäärärahoja myöntäessään.

5/5

13. § Tilikausi
ProAgria Etelä-Suomen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös kaikkine liitteineen tilintarkastajille tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien on huhtikuun 30. päivään mennessä annettava tarkastukseen perustuva kirjallinen lausunto
edustajistolle.
14. § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ProAgria Etelä-Suomen edustajiston kokouksessa, jos
muutosehdotusta kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.
15. § ProAgria Etelä-Suomen purkautuminen
ProAgria Etelä-Suomi purkautuu, jos sen kummassakin kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa on purkautumista kannattanut vähintään ¾ annetuista äänistä.
ProAgria Etelä-Suomen varat on tällöin käytettävä maatalouden ja maaseudun kehittämiseen.
Päätöksen tästä varojen käytöstä tekee purkautumisesta päättävä jälkimmäinen edustajiston kokous.
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Lisäys ProAgria Etelä-Suomi ry:n sääntöihin
Siirtymäkauden edustajisto ja hallitus
ProAgria Etelä-Suomi ry:n siirtymävaiheessa valitaan yhdistykselle 31.10.2012
mennessä pidettävässä kokouksessa edustajisto ja hallitus, joiden toimiaika alkaa
1.1.2013 ja päättyy 31.12.2014.
Siirtymävaiheen edustajistoon kuuluu 50 edustajaa. Edustajapaikat valitaan jäsenalueittain seuraavasti: Kanta-Häme ja Päijät-Häme 16, Pirkanmaa 11, Etelä-Karjala
8, Uusimaa 8 sekä Kymenlaakso 7 edustajaa. Jokaiselta jäsenalueelta valitaan
edustajistoon enintään viisi (5) varajäsentä. Kyseistä edustaja- ja aluejakoa noudatetaan myös edustajiston ensimmäisellä varsinaisella toimikaudella 1.1.2015 31.12.2018, minkä jälkeen kultakin jäsenalueelta edustajistoon valitaan jäseniä
niiden edellisen vuoden jäsenmäärien suhteessa
ProAgria Etelä-Suomi ry:n siirtymävaiheessa hallitukseen valitaan 31.10.2012
mennessä pidettävässä kokouksessa puheenjohtaja sekä 10 jäsentä, joilla kaikilla
on henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitukseen valitaan vähintään, mikäli mahdollista, Kanta- ja Päijät-Hämeestä 3 jäsentä, Pirkanmaalta 2 jäsentä, Etelä-Karjalasta
2 jäsentä, Uudeltamaalta 2 jäsentä sekä Kymenlaaksosta 2 jäsentä.
Hallituksessa olevista Kanta- ja Päijät-Hämeen jäsenalueen jäsenistä on Maa- ja
kotitalousnaisten piirikeskuksen hallituksen puheenjohtaja, mikäli kokous niin
päättää.
Mikäli mahdollista, hallituksessa on edustettuna Maa- ja kotitalousnaisten piirihallituksen puheenjohtaja myös siirtymäkauden jälkeen olevilla hallituksen toimikausilla 1.1.2015 - 31.12.2018.

