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HYVÄ NAISAGRONOMI 

 

Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset 
osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi siitä miten alamme naisverkostoa 
saadaan vietyä eteenpäin. Tai mikä parasta, tule mukaan hallituksen toimintaan!  
 

 

 

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA 11.11.2014  
 

Olet lämpimästi tervetullut Naisagronomien vuosikokoukseen tiistaina 11.11.2014 kello 
17.00. Aloitamme illan tutustumalla Fazerin uusimpaan aluevaltaukseen, keksien 
tuotantoon. Illan emännöi Fazer-keksien laatupäällikkö Elisa Hurskainen. Pääsemme 
myös tutustumaan Fazerin esittelykäytävään ja tiedossa on varmasti makeita herkkuja. 
Sen jälkeen, arviolta noin kello 18, aloitamme Naisagronomit ry:n vuosikokouksen. Kirjeen 
lopussa ovat liitteenä Naisagronomit ry:n vuosikokouksen esityslista, toimintasuunnitelma 
seuraavalle kaudelle sekä valtakirja vuosikokoukseen. Ilmoitathan tulostasi 5.11. 
mennessä sähköpostitse naisagronomit@gmail.com. 
 

 

 

PIKKUJOULUT JA YL:N KONSERTTI 12.12.2014 
 

Naisagronomit viettävät pikkujoulua perjantaina 12.12.2014, jolloin nautimme miesten 
laulusta Ylioppilaskunnan Laulajien perinteisessä joulukonsertissa Temppeliaukion 
kirkossa klo 18.00. Konsertin jälkeen jatkamme syömään ja höyryävän lämmittävälle 
glögille. Konserttiin on varattu lippuja jäsenille hintaan 10 € (ei-jäsenille normaali hinta 
27,50 euroa). Ilmoitathan tulostasi 1.12.2014 mennessä sähköpostitse 
naisagronomit@gmail.com. 
 

 

 

OSALLISTU JA JAA MEILLE IDEASI NAISAGRONOMIEN TOIMINNAN 
KEHITTÄMISESTÄ, VOITA 50 EURON ARVOINEN S-RYHMÄN LAHJAKORTTI 
 

Haluaisimme nähdä Naisagronomit entistä vahvemmin yhdistävänä naisverkostona ja 
kaipaamme ideoita sen toteuttamiseksi. Onko sinulla halua tulla mukaan edistämään 
verkostoitumistamme, tai haluatko jakaa omat ajatuksesi toiminnan kehittämisestä?  
Kerro mitä tapahtumia haluaisit Naisagronomien järjestävän, mitä asioita haluaisit 
Naisagronomien ajavan, tai mitä muuten odotat Naisagronomeilta? Jos ideoita ja 
innostusta riittää, niin tule mukaan myös Naisagronomien hallitukseen! 
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Lähetä ideasi ja ehdotuksesi 10.11. mennessä sähköpostitse 
naisagronomit@gmail.com, tai osallistu LinkedIn-ryhmän keskusteluun. Kaikkien 
lähettäneiden jäsenten kesken arvotaan vuosikokouksessa 50 euron S-ryhmän 
lahjakortti.  

 

 

Jäsenkirjeen sekä tietoa toiminnastamme löydät myös omilta nettisivuiltamme: 

http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/  
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Liite 1. 
 

 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA:  
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat 
2. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus 
3. Esitellään toiminnantarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös 
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
5. Päätetään hallituksen jäsenten matkakorvauksista ja palkkioista sekä 

toiminnantarkastajien palkkioista. 
6. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 
7. Valitaan hallituksen keskuudesta puheenjohtaja 
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 
9. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta 
10. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
11. Käsitellään Agronomiliiton valtuustossa esille tulevat asiat 
12. Valitaan neljävuotiskausittain Agronomiliiton valtuustoon ehdokkaat liittoäänestystä 

varten Agronomiliiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 
13. Käsitellään muut mahdolliset asiat. 
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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.1. - 31.12.2015 

 

 

 

1. Yleistä 
Vuosi 2015 on Naisagronomit ry:n 80. toimintakausi. Jäseniä on vuonna 
2014 yhteensä 108. Naisagronomit ry kuuluu Naisjärjestöjen 
Keskusliittoon (NJKL), ja Naisagronomien jäsenet ovat oikeutettuja 
osallistumaan NJKL:n toimintaan. Toiminnasta tiedotetaan 
Naisagronomien jäsenille LinkedInin kautta.  

 

2. Tavoitteet 
Naisagronomien toiminta on ollut melko pienimuotoista. Vuoden 2015 
tavoitteena on aktivoida toimintaa käymällä yhdessä jäseniensä kanssa 
keskustelua siitä mitä jäsenet toivovat Naisagronien toiminnan olevan ja 
miten se tehdään. Tavoitteiden kartoitus on aloitettu jäsenkyselyn 
kautta.  
Lisäksi vuonna 2015 Naisagronomit järjestävät jäsenilleen muutaman 
yhteisen tapahtuman, joista tärkeimpänä vuonna 2015 on 80. 
vuosijuhlat.  
Vuonna 2015 pyritään ylläpitämään nykyinen jäsenmäärä, tai lisäämään 
sitä mahdollisuuksien mukaan.  
 

3. Kokoukset 
Vuosikokous järjestetään elo - lokakuussa ja kokouksen yhteyteen 
pyritään järjestämään yritysvierailu. Tarvittaessa kutsutaan koolle 
ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia. Hallitus kokoontuu tarpeen 
mukaan, mutta noin 1-2 kuukauden välein.  

 

4. Tiedotus 
Toiminnasta ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenille 
jäsenkirjeillä joko sähköpostitse tai kirjeitse jäsenten valinnan mukaan. 
Sähköpostilla tiedottamista pyritään edelleen lisäämään kustannusten 
karsimiseksi. Alimenta-lehdessä ja nettisivuilla tiedotetaan 
säännöllisesti yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi toiminnasta tiedotetaan 
yhdistyksen Facebook- ja LinkedIn–sivustojen kautta. 

 

5. Tapahtumat 
Tulevana toimikautena Naisagronomit ry juhlistaa 80:nnetta 
toimintavuottaan järjestämällä jäsenilleen vuosijuhlan. Lisäksi keväällä 
pidetään Laidunkauden avajaiset ja loppusyksystä vietetään 
pikkujouluja perinteisen joulukonsertin merkeissä. Vuosikokouksen 
yhteyteen pyritään järjestämään yritysvierailu.  

 



 
 

6. Muu toiminta 
Hallituksen jäsen osallistuu Agronomiliiton jäsenyhdistyksilleen 
järjestämiin tilaisuuksiin.  
Yhdistys lähettää edustajiansa mahdollisuuksien mukaan NJKL:n 
kokouksiin ja tilaisuuksiin.  

 

Naisagronomit ry harjoittaa hyväntekeväisyystoimintaa rahoittamalla 
kertaluontoisesti eri hyväntekeväisyysjärjestöille tai osallistumalla itse 
hyväntekeväisyystoimintaan. Lahjoituskohde on perinteisesti ollut 
naisten toimintaa tukeva kohde.  
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VALTAKIRJA  
 

 

 

 

Minä_______________________________________________________valtuutan  
 

_________________________________________________________edustamaan 
  

Naisagronomit ry:n vuosikokouksessa 11.11.2014. 
 

Paikka _____________________________________________  
 

Aika _____________________________________________  
 

Allekirjoitus ______________________________________________  
 

Nimen selvennys __________________________________________ 

 

 
 
 
 


