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PROAGRIA KESKI-SUOMI RY:N SÄÄNNÖT (sääntömuutosesitys yleisen kokouksen 30.10.2021 käsittelyyn) 

 

1§ Nimi ja toimialue 

 

Yhdistyksen nimi on ProAgria Keski-Suomi ry, joka toimii maaseutuneuvontajärjestön maakuntatason yhdistyksenä.  

Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 

 

2§ Tarkoitus 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n tarkoituksena on ProAgria Keskusten Liitto ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n 

jäsenenä:  

1. Kehittää maatalouden, muiden maaseutuelinkeinojen ja kotitalouden yleisiä edellytyksiä sekä edistää maaseudun ja 

sen ihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia. 

2. Kohottaa maaseudun ihmisten ammattitaitoa ja -tietoa sekä edistää maaseutuyrittäjien taloudellista tietämystä. 

3. Edistää maaseudun elinvoimaisuutta yhteistyössä jäsenyhdistystensä, yhteiskunnan sekä muiden maaseudun 

hyväksi työskentelevien tahojen kanssa. 

 

 
3§ Tarkoituksen toteuttaminen 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ProAgria Keski-Suomi ry 

1. Suorittaa maa- ja puutarhatalouden, muiden maaseutuelinkeinojen, kotitalouden sekä ympäristönhoidon 

ammatillista neuvontaa.  

2. Tuottaa erilaisia toimialansa mukaisia suunnittelu- ja seurantapalveluita sekä hankkia niihin liittyviä 

välityspalveluita. 

3. Järjestää neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia, koulutusta, kursseja, kilpailuja, näyttelyitä, opintomatkoja ja juhlia. 

4. Edistää maataloutta, muita maaseutuelinkeinoja ja kotitaloutta tekemällä niitä koskevia aloitteita ja antamalla 

lausuntoja. 

5. Laatii toimialuettaan koskevia maatilatalouden, maaseutuelinkeinojen kehittämissuunnitelmia sekä ohjaa näiden 

alojen kehitystä yleisten maatalous- ja maaseutupoliittisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla. 

6. Toteuttaa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa maaseudun kehityshankkeita. 

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 Keski-Suomi ry voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa 

kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä samoin kuin harjoittaa majoitus- ravitsemus- ja kahvilatoimintaa 

toimialueellaan kutakin yhdessä paikassa. ProAgria Keski-Suomi ry hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen 

luvan. 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen 

osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi. 

 

ProAgria Keski-Suomi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

 
 

4§ Erityistoimialat 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:ssä toimii rekisteröimätön Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, joka 

suunnittelee, ohjaa ja toteuttaa kotitalous-, yritys- ja maisemanhoidon neuvontaa ja niihin liittyvää edistämistoimintaa. 
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5§ Jäsenyys 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n jäsenet ovat yhteisöjäseniä, yrittäjä- ja yritysjäseniä, henkilöjäseniä, kannattajajäseniä tai 

kunniajäseniä. 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n jäseneksi voi hallitus hyväksyä: 

 

1. Yhteisöjäseneksi sellaisen oikeuskelpoisen yhdistyksen tai yhteisön, joka haluaa edistää ProAgria Keski-Suomi ry:n 

toimintaa (yhteisöjäsen). 

2. Yrittäjäjäseneksi henkilön, jolla on maatila tai muu yritys ja joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa 

(yrittäjäjäsen). 

3. Yritysjäseneksi yrityksen, joka yhtiömuotoisena omistaa, hallitsee ja viljelee maatilaa/maaseutuyritystä 

tai yrityksen, joka on maatila tai muu yritys ja joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa. (yritysjäsen) 

4. Henkilöjäseneksi 15 vuotta täyttäneen henkilön, joka haluaa edistää ProAgria Keski-Suomi ry:n tarkoitusperiä ja 

toimintaa (henkilöjäsen). 

5. Kannattajajäseneksi sellaisen oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea ProAgria Keski-Suomi ry:n toimintaa 

(kannattajajäsen). 

 

Kunniajäseneksi voi ProAgria Keski-Suomi ry:n kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on 

edistänyt yhdistyksen toimintaa. 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän jättää toistuvasti erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai hallituksen 

huomautuksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.  

Jäsen voi pyytää ProAgria Keski-Suomi ry:n kokousta käsittelemään hallituksen häntä koskevaa erottamispäätöstä. 

Pyyntö on tehtävä hallitukselle kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon erottamispäätöksestä. 

 

Jos jäsen itse haluaa erota, hän voi tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa 

eroamisestaan ProAgria Keski-Suomi ry:n kokouksessa. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden 

lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamispäivään saakka. 

 

6§ Jäsen- ja kannatusmaksut 

ProAgria Keski-Suomi ry:n jäsenet suorittavat sille vuosittain jäsenmaksunaan: 

1. yhteisöjäsenet kiinteän vuosimaksun, jonka ProAgria Keski-Suomi ry:n kokous on vuodeksi kerrallaan päättänyt. 

2. yrittäjä- ja yritysjäsenille kiinteän vuosimaksun, jonka ProAgria Keski-Suomi ry:n kokous on vuodeksi kerrallaan 

päättänyt. 

3. henkilöjäsenet kiinteän vuosimaksun, jonka ProAgria Keski-Suomi ry:n kokous on vuodeksi kerrallaan päättänyt. 

4. kannattajajäsenet kannatusmaksun, jonka ProAgria Keski-Suomi ry:n kokous on vuodeksi kerrallaan päättänyt. 

 

Kunniajäsenet ovat vapaat vuotuisesta jäsenmaksusta. 

 

Jäsenellä, joka ei ole ProAgria Keski-Suomi ry:lle suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa 

eräpäivästä, ei ole ProAgria Keski-Suomi ry:n kokouksessa äänioikeutta ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu. 

 

7§ Hallintoelimet 

ProAgria Keski-Suomi ry:n hallintoelimiä ovat ProAgria Keski-Suomi ry:n kokous ja hallitus. 

 

8§ Yhdistyksen kokoukset  

ProAgria Keski-Suomi ry:n kokoukset ovat varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallituksen enemmistö niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 

ProAgria Keski-Suomi ry:n äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.  

 

Varsinainen kokous pidetään vuosittain touko-lokakuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana ja sen 

päättämässä paikassa. 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, myös etäyhteydellä 

poikkeusolojen vaatimissa tilanteissa. 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n yhteisöjäsenet saavat lähettää ProAgria Keski-Suomi ry:n kokouksiin yhden edustajan 

alkavaa 20 jäsentä kohti. Lisäksi henkilö-, yrittäjä- ja yritysjäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenellä on puhe- ja 

äänioikeus. 
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Kannattajajäsenet saavat lähettää kokoukseen yhden virallisen edustajan, jolla on puhe- mutta ei äänioikeutta. 

Muun kuin yhteisöjäsenen äänioikeutta ei voi käyttää asiamies eikä edustaja. 

ProAgria Keski-Suomi ry:n kokous kutsutaan koolle vähintään kaksikymmentäyksi  (21) päivää ennen kokousta 

julkaisemalla kutsu yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa päätetyssä sanomalehdessä. 

 

Yhteisöjäsenten edustajien valtakirjat on lähetettävä ProAgria Keski-Suomi ry:n toimistoon vähintään kaksi viikkoa 

ennen kokousta. 

Kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee 

kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.  

Vaalit toimitetaan lippuäänestyksellä, mikäli ei yksimielisesti päätetä toisin. Muut asiat päätetään lippuäänestyksellä jos 

¼ edustajista sitä vaatii. 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja tai 

joku muu hallituksen jäsen.  

Puhetta johtaa kokouksessa valittu puheenjohtaja.  

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat; 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut kokouksen virkailijat; 

2. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta; 

3. hyväksytään toimintakertomus; 

4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille; 

5. päätetään seuraavan vuoden jäsen-, kannatusmaksun suuruudesta; 

6. käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio; 

7. määrätään ProAgria Keski-Suomi ry:n hallituksen ja muiden toimielinten sekä tilintarkastajien palkkiot; 

8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja; 

9. suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali; 

10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito ja 

tilinpäätös sekä hallinto. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia 

(KHT tai HTM);  

11. määrätään varsinaisen kokouksen kokouskutsun menettelytapa; 

12. käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli ProAgria Keski-Suomi ry:n jäsen haluaa saada jonkin asian ProAgria Keski-Suomi ry:n kokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään 21 päivää ennen kokousta. 

 

9§ Hallitus 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:tä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat ProAgria Keski-Suomi ry:n 

kokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan alle 65-vuotiaista henkilöistä valitut puheenjohtaja ja enintään kuusi (6) 

muuta varsinaista jäsentä, heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet sekä ProAgria Keski-Suomi ry:n johtaja. 

 

Hallituksen varsinaisista jäsenistä tulee vähintään yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen valita Maa- ja 

kotitalousnaisten piirikeskuksen piiristä, yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varajäsen maitotilaneuvonnan piiristä.  

 

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneestä ProAgria Keski-Suomi ry:n kokouksesta. Hallituksen jäsenistä 

eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, 

kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 

10§ Hallituksen tehtävät 

 

Sen lisäksi, mitä laissa tai näissä säännöissä on määrätty, hallituksen tehtävänä on;  
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1. ottaa palvelukseen ja erottaa ProAgria Keski-Suomi ry:n johtaja ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän 

palkkaetunsa; 

2. pitää jäsenluetteloa; 

3. kutsua koolle ProAgria Keski-Suomi ry:n kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat; 

4. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös; 

5. vahvistaa Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen, maitotilavaliokunnan ja muiden ProAgria Keski-Suomi 

ry:n yhteydessä toimivien rekisteröimättömien yhteisöjen ja valiokuntien kokoonpanon ja säännöt; 

6. valita edustajat eri yhteisöjen kokouksiin. 

 

 

11§ ProAgria Keski-Suomi ry:n nimen kirjoittaminen 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä 

yhdessä ProAgria Keski-Suomi ry:n johtajan tai joku heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön 

kanssa. 

 

 
12§ Rahastot 

 

Toimintansa tukemiseksi ProAgria Keski-Suomi ry voi muodostaa edellä 3 § 2 momentissa mainituilla tavoilla 

hankkimistaan tai lahjoitetuista varoista rahastoja. 

 

 

13§ Tilikausi 

 

ProAgria Keski-Suomi ry:n tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on annettava tilinpäätös kaikkine liitteineen 

tilintarkastajalle maaliskuun 15. päivään mennessä. 

Tilintarkastajan on maaliskuun loppuun mennessä annettava tarkastukseen perustuva kirjallinen lausuntonsa 

hallitukselle.  

 

 

14§ Sääntöjen muuttaminen 

 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ProAgria Keski-Suomi ry:n kokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa 

vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. 

 

 

15§ ProAgria Keski-Suomi ry:n purkaminen 

 

ProAgria Keski-Suomi ry purkautuu, jos sen kahdessa peräkkäisessä ProAgria Keski-Suomi ry:n kokouksessa, joiden 

välillä on ainakin yksi kuukausi, purkautumisen puolesta kummassakin on annettu vähintään 3/4 annetuista äänistä. 

ProAgria Keski-Suomi ry:n varat on tällöin käytettävä maaseudun elinkeinotoiminnan edistämiseen sen toimialueella 

purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

16§ Saavutetut jäsenoikeudet 

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät sääntöjen muuttuessa. 

 

17§ Yleissäännös 

 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä. 

 

 

 

Yhdistyksen puolesta 

 

________________________________________                       ________________________________________ 

Hannu Jokinen    Vesa Laitinen 

hallituksen puheenjohtaja   johtaja 

 
 


