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Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

SÄÄNNÖT
1§

Nimi ja kotipaikka

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus toimii ProAgria Etelä-Suomi
ry:ssä rekisteröimättömänä maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksenä sekä ProAgria
Etelä-Suomen osana toimivana palveluryhmänä. Kotipaikka ja toiminta-alue ovat
samat kuin ProAgria Etelä-Suomi ry:n. Piirikeskuksesta käytetään myös nimeä EteläSuomen Maa- ja kotitalousnaiset.

2§

Tarkoitus

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten tarkoituksena on toimia ProAgria EteläSuomi ry:n toiminta-ajatuksen mukaisesti erityisesti maaseudun naisten ammatillisen
osaamisen, arkielämän hallinnan, maaseudun yritystoiminnan, maiseman- ja
luonnonhoidon ja jäsenten henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä aktiivisen
maaseudun naisverkoston kehittämiseksi.

3§

Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
1. edustaa alueensa maa- ja kotitalousnaisia ylläpitämällä aktiivista naisten
verkostoa ja toimimalla sen alueorganisaationa,
2. tarjoaa asiantuntijapalveluita kotitalous-, kuluttaja- ja elintarvike-, maiseman- ja
luonnonhoito-, maaseutumatkailu-, luonnontuote-, hoiva- ja hyvinvointialalla sekä
muuta yritysneuvontaa sekä naisten yrittäjyyden edistämistä yhteistyössä
ProAgria Etelä-Suomi ry:n sekä Maa- kotitalousnaisten Keskus ry:n kanssa.
3. toteuttaa maaseudun kehityshankkeita itsenäisesti tai yhteistyössä muiden
maaseudun
kehittäjäorganisaatioiden
kanssa
sekä
Suomessa
että
kansainvälisesti.
4. järjestää kilpailuja, teemapäiviä, opinto- ja kulttuurimatkoja, juhlia, näyttelyjä,
muonituksia ja muita vastaavia tilaisuuksia,
5. valmistelee ja tekee esitykset palveluryhmänsä toimihenkilöiden palkkaamiseen
liittyvistä kysymyksistä ja järjestää toimihenkilökoulutusta,
6. toimii maaseudun perinteitä vaalien ja maaseutukulttuuria uudistaen,
7. tukee aktiivisesti maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten toimintaa,
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8. edistää ja tukee maaseudun ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia
9. tuottaa ja välittää alansa ammattikirjallisuutta, muuta tietoaineistoa ja edistää mm.
Koti- ja maaseutu -lehden levikkiä, hoitaa omalta osaltaan alan viestintää, antaa
lausuntoja ja tekee aloitteita käyttäen maa- ja kotitalousnaisten tunnuksia
10. hoitaa yhteyksiä paikallisiin viranomaisiin, järjestöihin ja sidosryhmiin,
11. edistää ja tukee maaseudun ihmisten ja yritysten kansainvälistä yhteistyötä
12. toimii muillakin tavoin maa- ja kotitalousnaisten etujen ja tarkoitusten hyväksi
yhdessä ja erikseen ProAgrian kanssa.

4§

Hallinto

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hallintoeliminä toimivat maakuntakokoukset,
edustajisto ja hallitus sekä ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallintoelimet. Maakunnittain
hallituksen ja edustajiston jäsenet toimivat tarvittaessa maakuntatiiminä.

5§

Jäsenyys

ProAgria - yhteisön kautta piirikeskuksen jäseninä voi olla henkilö- yhteisö- tai
kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.
Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä tai henkilöitä,
jotka haluavat tukea piirikeskuksen toimintaa.
Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut
maa- ja kotitalousnaisten tarkoitusperien hyväksi.

6§

Maakuntakokous

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten maakuntakokoukset pidetään maakunnissa
syksyllä lokakuun loppuun mennessä. Maakuntakokouksen tehtävänä on valita
maakunnan edustajat piirikeskuksen ylintä päätäntävaltaa käyttävään edustajistoon
ja esittää ehdokkaat hallituksen jäseniksi.
Maakuntakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan
kokoukselle
pöytäkirjantarkastajat

puheenjohtaja,

2. valitaan edustajat edustajistoon
mukaan joka neljäs vuosi

sihteeri,

maakunnalle

ääntenlaskijat

määritellyn

ja

edustajamäärän
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3. valitaan oman maakunnan ehdokkaat Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten
piirikeskuksen hallituksen jäseniksi, esitettäväksi edustajistolle
4. käsitellään muut kokouksen asialistalle esitetyt asiat
Maakuntakokouksen avaa Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hallituksen jäsen.
Kokouksessa puhe- ja äänioikeutettuja ovat perusyhdistysten jäsenet, henkilö- ja
yrittäjäjäsenet. Toimihenkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Jäsenistö kutsutaan kokoukseen viimeistään 14 päivää ennen kokousta asiakas- ja
jäsenlehden välityksellä sekä käyttäen sähköisiä viestimiä.
Ehdokkaita saavat asettaa
1) yhteisöjäsenet (perusyhdistykset),
2) 3 henkilö- ja / tai yrittäjäjäsentä yhdessä.
Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä tahoa ja käyttää
yhden äänen. Äänten mennessä vaaleissa tasan, ratkaisee arpa.

7§

Edustajisto

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen edustajisto pitää vuosittain
yhden kokouksen syksyllä loka-marraskuussa. Ylimääräinen edustajiston kokous
pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 edustajiston
jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää hallitukselta. Edustajisto on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolmasosa
(1/3) jäsenistä on paikalla.
Edustajiston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan edustajistolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja – puheenjohtajan kausi
2 v.
2. valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat
3. todetaan edellisen vuoden toiminta ja talous ja käsitellään kuluvan vuoden
toimintaa ja taloutta
4. hyväksytään esitettäväksi ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallitukselle seuraavan
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
5. valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja
6. valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten
tilalle
7. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
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Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen edustajiston kokoukseen
valitaan edustajia maakunnittain jäsenmäärän suhteessa, niin että edustajiston koko
on 30 - 35 edustajaa. Varalle valitaan maakunnalliset varajäsenet. Hallituksen jäsen
tai varajäsen ei voi olla edustajiston jäsen tai varajäsen. Hallitus määrittelee
toimikausittain edustajiston koon ja jäsenmäärän suhteet.
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen edustajiston muodostavat
edustajiston kokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja enintään kahdeksi (2)
perättäiseksi toimikaudeksi kerrallaan valitut edustajat ja heille maakunnalliset
varajäsenet. Toimikausi alkaa valituilla henkilöillä vuoden alusta.
Henkilökohtainen kutsu edustajiston kokoukseen toimitetaan kirjallisesti tai käyttäen
sähköisiä viestimiä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Edustajiston toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai joku hallituksen jäsen.
Jos edustajiston jäsen luopuu edustajiston jäsenyydestään tai tulee valituksi
hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi, niin hänen tilalleen seuraavaan
maakuntakokoukseen saakka tulee varajäsen. Edustajistoon valitaan uusi jäsen
seuraavassa edustajiston kokouksessa.
Edustajiston kokouksissa on hallituksen jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus.
8§

Hallitus

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallituksen muodostavat
edustajiston kokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja enintään neljäksi (4)
perättäiseksi kaudeksi valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitukseen valitaan edustajat kustakin Etelä-Suomen
maakunnasta puheenjohtaja mukaan lukien: Etelä-Karjalasta yksi (1),
Kymenlaaksosta yksi (1), Uudeltamaalta yksi (1), Hämeestä kaksi (2) ja Pirkanmaalta
kaksi (2).
Hallituksen esittelijänä toimii piirikeskuksen toiminnanjohtaja ja sihteerinä
järjestöpäällikkö. Edustajiston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
hallituksessa. ProAgria Etelä-Suomi ry:n puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Puheenjohtajan valitsee edustajisto joka
keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain.

toinen

vuosi.

Hallitus

valitsee

Hallitukseen kahdeksi (2) vuodeksi valituista jäsenistä on erovuorossa vuosittain
puolet (1/2) ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä (eli neljä) on läsnä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on
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annettu enimmät äänet.
paitsi vaaleissa arpa.

9§

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,

Hallituksen tehtävät

Piirikeskuksen hallituksen tehtävänä on
1. hoitaa asioita ProAgria Etelä-Suomi ry:n ja Etelä-Suomen maa- ja
kotitalousnaisten piirikeskuksen sääntöjen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta
tulleiden ohjeiden sekä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajiston
kokousten päätösten mukaisesti,
2. edustaa alueensa maa- ja kotitalousnaisia,
3. suunnitella, ohjata, valvoa ja aktivoida alueensa maa- ja kotitalousnaisten
toimintaa,
4. valmistella edustajiston kokouksissa esitettävät asiat,
5. tehdä esitykset ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallitukselle Etelä-Suomen Maa- ja
kotitalousnaisten toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta,
6. tehdä ProAgria Etelä-Suomi ry:lle sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen
hallitukselle aloitteita toiminnan kehittämiseksi,
7. valitaan edustajat Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n varsinaiseen kokoukseen
alueellinen tasapuolisuus huomioon ottaen,
8. hoitaa muut järjestön sille antamat tehtävät.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen
koolle kirjallisesti tai muulla sovittavalla tavalla viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta ja kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät asiat. Hallitus on
kutsuttava koolle myös, jos hallituksen jäsenistä puolet sitä vaatii.

10 §

Talous

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset noudattavat tilinpidossaan ProAgria EteläSuomi ry:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksiä sekä Maa- ja
kotitalousnaisten Keskus ry:n ohjeita. Talous näkyy ProAgria Etelä-Suomi ry:n
kirjanpidossa omana tulosyksikkönä.
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus voi toiminnan tukemiseksi
vastaanottaa lahjoituksia, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä.

11 §

Nimen kirjoittaminen
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Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen nimen kirjoittavat
toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä.

12 §

Sääntöjen muuttaminen

Piirikeskuksen hallitus tekee esityksen sääntöjen muuttamisesta ja uusista
säännöistä piirikeskuksen edustajiston kokoukseen ja ProAgria Etelä-Suomi ry:n
hallitukselle, jonka käsittelyn jälkeen säännöt astuvat voimaan.

13 §

Yleissäännös

Muissa kohdin noudatetaan ProAgria Etelä-Suomi ry:n sääntöjä ja yhdistyslain
määräyksiä.

