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Etelä-Pohjanmaa Agronomit ry 
Vuosi 2015 oli Etelä-Pohjanmaan agronomit ry:n 72. toimintavuosi. Yhdistyksellä oli 
vuoden päättyessä 189 jäsentä. Jäsenmäärä vähentyi kolmella jäsenellä verrattaessa 
edelliseen vuoteen.  
 

 
 
Jäsenmäärän kehitys vuosina 1996–2015. 
 
 
Hallitus 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Eeva Juva, varapuheenjohtajana Juha 
Luhtanen ja taloudenhoitajana Juha-Matti Toppari. Sihteerinä toimi Katja Anttila.  
Hallituksen jäseninä olivat Niina Immonen ja Tuure Malkamäki. Hallitus kokoontui 
vuoden aikana kolme kertaa pohtimaan yhdistyksen toimintaa ja sen käytännön 
toteutusta. Toimintakertomusvuonna järjestettiin vappubrunssi ja teatteri-ilta.   
 
 
Toiminnantarkastajat 
Yhdistyksen varsinaisena toiminnantarkastajana toimi Päivi Marttila-Lampinen ja 
varatoiminnantarkastajana Antti Savola. 
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Edustukset: 
Agronomiliiton luottamustehtävissä toimivat yhdistyksen jäsenet: 
 

- Henri Honkala valittiin agronomiliiton hallitukseen 
- Henri Honkala toimii myös neuvonnan neuvottelukunnan jäsenenä (hallituksen 

edustajana) 
- Kimmo Nissinen on valtuuston jäsen ja toimii myös opettajavaliokunnan 

puheenjohtajana 
 
Yhdistyksellämme ei ollut toimintakertomusvuonna edustusta Akavan 
aluetoimikunnassa. 
 
Yleiskokoukset: 
Kevätkokous järjestettiin 21.4.2015 Etelä-Pohjanmaan liitolla, Seinäjoella. Kokouksen 
isäntänä ja puheenjohtajana toimi E-P:n liiton maakuntajohtaja Asko Peltola. 
Kokouksessa esitettiin vuoden 2014 toimintakertomus ja esiteltiin ja vahvistettiin 
tilinpäätös tilikaudelta 2014. Kokoukseen osallistui 18 jäsentä.  
 
Syyskokous järjestettiin 21.10.2054 Lapuan Osuuspankissa (POP). Illan isäntänä ja 
kokouksen puheenjohtajana toimi konttorinjohtaja Mikko Yli-Kuivila. Kokouksessa 
hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Toimintasuunnitelman 
mukaan järjestetään sääntömääräinen kevät- ja syyskokous, virkistystoimintaa (mm. 
ulkomaanmatka, vappubrunssi). Aloitetaan Etelä-Pohjanmaan agronomit ry:n historiikin 
laadinta. Henri Honkala toimii historiikkitoimikunnan puheenjohtajana. Toimitetaan 49. 
kerran Etelä-Pohjanmaan Maatalous – tilastojulkaisu. Harjoitetaan aktiivista jäsenten 
hankintaa. Osallistutaan sekä Agronomiliiton että Akavan Etelä-Pohjanmaan 
aluetoimikunnan toimintaan. Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin pitää 10 eurossa.  
Syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 talousarvio ja valittiin vuoden 2016 
toiminnantarkastajaksi Päivi Marttila-Lampinen ja varatoiminnantarkastajaksi Olavi Kuja-
Lipasti. Hallituksesta erovuorossa olivat 6 toimintavuoden jälkeen Tuure Malkamäki ja 3 
toimintavuoden jälkeen Katja Anttila ja Eeva Juva. Uutena jäsenenä  Etelä-Pohjanmaan 
agronomien hallitukseen valittiin Antti Savola. Katja Anttila ja Eeva Juva valittiin 
vanhoina jäseninä toiselle 3-vuotiskaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva 
Juva. Kokoukseen osallistui 13 jäsentä. 
 
 
Muu toiminta: 
Yhdistys järjesti toistamiseen hyvän suosion saaneen vappubrunssin. Jäsenille tarjottiin 
mahdollisuus osallistua Vappubrunssille Seinäjolla Uppalan kartanossa 1.5.2015. 
Tapahtuma oli jälleen onnistunut ja sai hyvän osallistujamäärän, yhteensä 42 
osallistujaa nautti brunssin antimista. 
 
2015 oli vuorossa teatteri-ilta. Onnistunut ilta järjestettiin 24.10 Seinäjoen kaupungin 
teatterilla ja ilta piti sisällään Hyväs tällis -revyyn sekä buffetruokailun ja väliaikatarjoilun. 
Iltaan osallistui 27 henkeä. 
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Julkaisutoiminta 
Etelä-Pohjanmaan maatalous –tilastojulkaisu ilmestyi 48. kerran yhdistyksen 
kustantamana ja hallituksen toimittamana. Julkaisu painettiin Painotalo Casperissa 
Kurikassa. Julkaisu toimitettiin kaikille yhdistyksen jäsenille. Julkaisun saivat myös 
kaikki tilastojulkaisua tukeneet yhteistyökumppanit, jotka tekivät tilastojulkaisun 
mahdolliseksi. Tilastojulkaisuja toimitettiin myös kaikkiin toiminta-alueemme kuntien 
maataloustoimistoihin. Julkaisu on saatavilla myös sähköisenä PDF-tiedostona 
yhdistyksen kotisivuilta. 
 
Viestintätoiminta 
Yhdistyksen jäseniä tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta kaksi kertaa vuodessa 
jäsenkirjeen avulla. Jäsenkirje toimitetaan jäsenille sähköisesti Agronomiliittoon 
ilmoitettuun sähköposti-osoitteeseen ja kirjeitse jäsenille jotka eivät ole sähköpostia 
ilmoittaneet. Yhdistys tiedotti jäseniä myös Facebookiin perustetun Etelä-Pohjanmaan 
agronomit ryhmän kautta. Ryhmä on pidetty avoimena, jotta toimintaa ja ryhmän 
julkaisuja voivat tarkastella myös yhdistykseen kuulumattomat liiton jäsenet. 
 
Liitteet 
Liite 1. Etelä-Pohjanmaan maatalous –tilastojulkaisu 2014 


