ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
1§ Nimi ja toimialue
Yhdistyksen nimi on ProAgria Keski-Pohjanmaa ry, joka toimii maaseutuneuvontajärjestön maakuntatason yhdistyksenä. Sen kotipaikka on Kokkolan
kaupunki. Toiminta-alueena ovat Halsuan, Himangan, Kalajoen, Kannuksen,
Kaustisen, Kokkolan, Kruunupyyn, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan, Perhon,
Reisjärven, Sievin, Toholammin, Ullavan ja Vetelin kunnat. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä ProAgriaksi.
2§ Tarkoitus
ProAgrian toiminnan tarkoitus on
1. kehittää maatalouden, kalatalouden, muiden maaseutuelinkeinojen ja
kotitalouden yleisiä edellytyksiä sekä edistää maaseudun ja sen ihmisten
aineellista ja henkistä hyvinvointia yhteistyössä valtakunnallisen ProAgriayhtymän sekä muiden maaseudun hyväksi työskentelevien yhteisöjen kanssa.
2. kohottaa maaseudun ihmisten ammattitaitoa ja -tietoa sekä edistää
maaseutuyrittäjien talousosaamista ja tuotannollista tietämystä.
3. Edistää maaseudun elinvoimaisuutta yhteistyössä jäsentensä, yhteiskunnan sekä muiden maaseudun hyväksi työskentelevien tahojen kanssa.
4. Edistää maaseudun ja taajamien välistä yhteistyötä sekä kansainvälistä
vuorovaikutusta.
3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ProAgria
1. Antaa maa- ja puutarhatalouden, muiden maaseutuelinkeinojen, kalatalouden, kotitalouden sekä ympäristönhoidon ammatillista neuvontaa ja
aikuiskoulutusta.
2. Tuottaa jäsenilleen voittoa tuottamatta erilaisia toimialansa mukaisia
suunnittelu- ja seurantapalveluita sekä hankkii niihin liittyviä välityspalveluita.
3. Järjestää neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia, koulutusta, kursseja, kilpailuja,
näyttelyitä, opintomatkoja ja juhlia.
4. Edistää maataloutta, muita maaseutuelinkeinoja, kalataloutta, kylätoimintaa ja kotitaloutta tekemällä niitä koskevia aloitteita ja antamalla lausuntoja.
5. Laatii toimialuettaan koskevia maatilatalouden, maaseutuelinkeinojen
ja kalatalouden kehittämissuunnitelmia sekä ohjaa näiden alojen kehitystä
yleisten maatalous- ja maaseutupoliittisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla.
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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 voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä
samoin kuin harjoittaa majoitus-, ravitsemus- ja kahvilatoimintaa toimialueellaan, kutakin yhdessä liikepaikassa.
ProAgrian tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen
ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa
muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
ProAgria Keski-Pohjanmaa on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
4§ Erityistoimialat
ProAgrian yhteydessä voi toimia rekisteröimättömiä yhdistyksiä, kerhoja tai
osastoja (esimerkiksi naisten toiminta, kalatalous) sen mukaan kuin hallitus
päättää.
5§ Jäsenet
ProAgrian jäsenet ovat yrittäjäjäseniä, perhejäseniä, henkilöjäseniä, yhteisöjäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.
Hallitus voi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä:
1. Yrittäjäjäseneksi henkilön, joka omistaa, hallitsee tai viljelee maatilaa/maaseutuyritystä
2. Yrittäjäjäsenen taloudessa asuvat 15 vuotta täyttäneet perheenjäsenet voidaan suostumuksellaan hyväksyä yhdistyksen perhejäseneksi
3. Henkilöjäseneksi 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä
4. Yhteisöjäseneksi rekisteröityjä yhdistyksiä ja muita oikeustoimikelpoisia
yhteisöjä.
Kannattajajäseneksi hallitus voi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä
sellaisia oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea ProAgrian toimintaa. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua
henkilön, joka on merkittävällä tavoin toiminut ProAgrian tarkoitusperien
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hyväksi.
Jäsenyys tulee voimaan hallituksen päätöksen jälkeen, kun yhdistyksen jäsen on maksanut jäsenmaksun. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän jättää toistuvasti erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai hallituksen huomautuksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Jäsen voi
pyytää yhdistyksen kokousta käsittelemään hallituksen häntä koskevaa
erottamispäätöstä. Pyyntö on tehtävä hallitukselle kirjallisesti kuukauden
kuluessa siitä, kun hän sai tiedon erottamispäätöksestä.
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Jos jäsen itse haluaa erota, hän voi tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Ero lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamispäivään saakka.
6§ Jäsen- ja kannatusmaksut
Jäsen- ja kannatusmaksujen suuruuden määrää yhdistyksen varsinainen
kokous kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yrittäjä-, perhe-, henkilö-, kannattaja- ja yhteisöjäsenille. Kunniajäsenet eivät
suorita jäsenmaksua.
Jäsenellä, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan ProAgrialle
kuukauden kuluessa eräpäivästä, ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu.
7§ Hallintoelimet
ProAgrian hallintoelimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
8§ Yhdistyksen kokoukset
ProAgrian kokoukset ovat varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallituksen
enemmistö niin päättää tai kun yksi kymmenesosa (1/10) ProAgrian äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa
varten vaatii. Varsinainen kokous pidetään vuosittain kesä-joulukuun aikana
hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana ja sen päättämässä paikassa.
ProAgrian yhteisöjäsenet saavat lähettää ProAgrian kokouksiin kukin yhden
edustajan, ja yhteisöjäseninä olevat rekisteröidyt yhdistykset jäsenmäärän
ylittäessä 25 lisäksi yhden lisäedustajan. Jokaisella edustajalla on yksi (1)
ääni. Yrittäjä-, henkilö- ja kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Yrittäjäjäsenen
puolesta äänioikeutta voi käyttää 18 vuotta täyttänyt perhejäseneksi merkitty yrittäjäjäsenen perheenjäsen. Kannattajajäsenet saavat lähettää kokoukseen jokainen yhden (1) virallisen edustajan, jolla on puhe-, mutta ei
äänioikeutta. Perhejäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen
kokouksessa. Muun kuin yrittäjä- ja yhteisöjäsenen äänioikeutta ei voi käyttää asiamies eikä edustaja. Yhteisöjäseninä olevien yhdistysten jäsenillä on
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läsnäolo- ja puheoikeus.
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Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta kirjallisena kutsuna kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdessä
tai useammassa hallituksen päättämässä jäsenten keskuudessa laajasti leviävässä sanoma- tai muussa lehdessä. ProAgrian kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen. Puhetta johtaa kokouksessa valittu puheenjohtaja.
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 puheen-johtajan kannattama mielipide. Vaalit
toimitetaan lippuäänestyksellä, mikäli ei yksimielisesti päätetä toisin. Muut
asiat päätetään lippuäänestyksellä, jos ¼ äänioikeutetuista jäsenistä sitä
vaatii. ProAgrian jäsenen, joka haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi
yhdistyksen kokouksessa, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle
kuukautta ennen kokousta.
ProAgrian varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut kokouksen virkailijat;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
edelliseltä tilikaudelta;
4. hyväksytään toimintakertomus;
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille;
6. päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksun
suuruudesta;
7. käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio;
8. määrätään ProAgrian hallituksen ja muiden toimielinten sekä
tilintarkastajien palkkiot;
9. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja;
10.
suoritetaan hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali
erovuoroisten tilalle;
11.
valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä
tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä
hallinto. Toisen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä tulee olla
hyväksyttyjä tilintarkastajia (KHT tai HTM);
12.
käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9§ Hallitus
ProAgriaa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat varsinaises6
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sa kokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan alle 65-vuotiaista henkilöistä
valitut puheenjohtaja, vähintään viisi ja enintään kuusitoista (16) muuta varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen
jäsenet valitaan siten, että siinä on kumpaakin sukupuolta ja että jäsenistössä toimivista jäsenjärjestöistä on, mikäli mahdollista, vähintään yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenten tulee edustaa keskeisimpiä neuvonta-aloja.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehnyttä kokousta seuraavan
vuoden alusta. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä eroaa vuosittain
kolmannes tai lähinnä 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.
Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan ja asettaa muita valiokuntia. Valiokunnat toimivat hallituksen valvonnan alaisina.
10§ Hallituksen tehtävät
Sen lisäksi, mitä laissa tai näissä säännöissä on määrätty, hallituksen
tehtävänä on;
1. ottaa palvelukseen ja erottaa ProAgrian johtaja ja muut johtavassa
asemassa olevat henkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa;
2. pitää jäsenluetteloa;
3. kutsua koolle ProAgrian kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät
asiat;
4. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja
tilinpäätös;
5. vahvistaa ProAgrian yhteydessä toimivien rekisteröimättömien
yhdistysten tai kerhojen sekä valiokuntien säännöt;
6. valita edustajat eri yhteisöjen kokouksiin;
7. hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät.
11§ ProAgrian nimen kirjoittaminen
ProAgrian
nimen
kirjoittavat
hallituksen
puheenjohtaja
tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä ProAgrian johtajan tai hallituksen
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siihen määräämän toimihenkilön kanssa.
12§ Rahastot
Toimintansa tukemiseksi ProAgria voi muodostaa edellä 3 § 2 momentissa
mainituilla tavoilla hankkimistaan tai lahjoitetuista varoista rahastoja.
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13§ Tilikausi
ProAgrian tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on annettava
tilinpäätös kaikkine liitteineen tilintarkastajille kirjanpitolainsäädännön
määräämässä ajassa. Tilintarkastajien on huhtikuun loppuun mennessä
annettava tarkastukseen perustuva kirjallinen lausuntonsa hallitukselle.
14§ Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ProAgrian kokouksessa, jos
muutosehdotusta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista
äänistä.
15§ ProAgrian purkaminen
ProAgria purkautuu, jos sen kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden välillä on ainakin yksi kuukausi, purkautumisen puolesta
kummassakin on annettu vähintään 3/4 annetuista äänistä. ProAgrian varat
on tällöin käytettävä maaseudun elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten
edistämiseen sen toimialueella purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen
kokouksen päätöksen mukaisesti.
16§ Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät sääntöjen muuttuessa.
17§ Yleissäännös
Muilta osin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säädöksiä.
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