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Seurantalojen
korjausavuksen haku on
avoinna
Seurantalon korjausavustusten hakuaika on nyt. Haku
on auki syyskuun loppuun saakka.

Avustus on valtionavustus, joka on tarko itettu
ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä
o levien seurantalo jen välttämättömiin korjaustö ihin.
Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Talkoolaisia tarvitaan
SM-kyntöihin Loimaalle
Olemme mukana SM-kyntö jen ruokapalveluiden
to teutuksessa. Lähde mukaan talkoo laiseksi
Lo imaalle 26.-28.9 . Tarvitsemme apua kahvi- ja
ruokalinjastossa. Maksamme avusta
talkookorvauksen yhdistykselle.

Lisätieto ja: Mari Mäenpää
mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi p. 050

Hyvää syksyä!
Tässä kirjeessä aiheena:
- Seurantalo jen korjausavustusten haku on syyskuussa
- Talkoo laisia SM-kyntö ihin Lo imaalle
- Asiaa yhdistysten tulorekisteristä
- Jäsenkortti o ikeuttaa sähkö iseen lippuun KoneAgria-näyttelyyn Jyväskylään
- Syksyllä on paljon tapahtumia - tervetuloa mukaan!

Kirjettä vo i mielellään jakaa yhdistyksessänne. Tässä kirje pdf-tiedostona.
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Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.
Hakijan omaraho ituksen tulisi o lla n. 20 %. 

Lue lisää

60369

Ota yhteyt tä

Jäsenkortin haltijoille sähköinen
KoneAgria-lippu
ProAgria Länsi-Suomen jäsenkortti o ikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn KoneAgria-
näyttelyyn Jyväskylään 10.-12.10. 

Lippu t o imit et aan sähkö po st iin
Toimitamme lipun sähköpostitse jäsenkortin haltijo ille. 

Paperilipun to imitamme pyynnöstä (so ita vaihteeseemme 020 7472550).

Ilmoita ajantasainen sähköpost isi

Yhdistysten tulorekisteri
Tulorekisterin on o tettu käyttöön 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut palkka- ja ansio tulo t ilmo itetaan
tulorekisteriin. T ulo rekist eri ko skee kaikenlaisia yhdist yksiä, myö s yle ishyö dyllisiä t ai
rekist erö imät t ö miä yhdist yksiä ja säät iö it ä, jo t ka maksavat  palkko ja t ai muit a ansio t ulo ja.

Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.
Tulorekisteri ei säätele sitä, koska tulo t pitää maksaa. Tulorekisteri säätelee ilmoittamista: kun palkat on
maksettu, tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa.

Lue lisää

Tarvitsetko Sense-koulutusta?
Oletko uusi jäsenrekisterinkäyttäjä yhdistyksessänne? Kaipaisitko  lisää vinkkejä rekisterin käyttöön? Hallitsetko
tarvittavat haut? Järjestämme syksyllä koulutusta tarpeen mukaan.

Ota yhteyt tä

Edustajakokoukset Oripäässä
Länsi-Suo men maa- ja ko t it alo usnaist en edust ajako ko us pidet ään 29.10. klo  18 (kahvit  klo  17).
Ilmoittautumislomake.

Pro Agria Länsi-Suo men edust ajist o n ko ko us pidet ään 10.12. klo  10.30 (kahvit  klo  10)
Kokouksessa käsitellään jäsenlaskutuksen muutos. Esityksen mukaisesti laskut to imitetaan jatkossa suoraan
jäsenille yhdistysten sijaan.
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• 19.9 . Kopteri- info , Laitila

• 23.9 . Kipsinlevitysnäytös, Paimio

• Laiduntapaamiset Satakunnassa: 24.9 . Pori, 25.9 . Huittinen ja 26.9 . Pori

• 27.-28.9 . ProAgria mukana SM-kynnöissä Lo imaalla

• 8.10. Ruoka- ja matkailuyrittäjien treffit, Lieto

• 9.10. Luomuelintarvike sekä nimisuo ja - info , Lieto

• 10.10. Luonnonkasvit elintarvikkeen sekä nimisuo ja - info , Eura

• 10.10. Lumovoimaa Satakuntaa- hankkeen opintoretki Keski-Satakuntaan

• 14.10.Ruoka-ala kasvuun Satakunnassa, Pori

• 30.10. Paikallisilla elintarvikkeilla kansainvälisille markkino ille! Salo

• 14.10. Ruoka-ala kasvuun, Pori

• 28.10. Sorkkaho idon teoriapäivä, Huittinen

• 30.10. Paikallisilla elintarvikkeilla kansainvälisille markkino ille, Salo

• 12.11. Investo iva maatilayritys, Pori

• Sorkkaho idon käytännön päivät: 18.11. Paimio  ja 19.11. Sastamala

• Talouden ABC-tilaisuudet Satakunnassa loka-marraskuussa

Maija Willman
0500 323 136 
maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi

Mari Mäenpää
050 603 69 
mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi

Molemmat kokoukset pidetään Kulmalan tilan juhlatilassa Oripäässä.

Syksyn tapahtumia

Lisät iedot  tapahtumakalenterissa - klikkaa tästä!

Aktiivista syksynjatkoa!

Tämä viesti on lähetetty ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten yhdistysten
puheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille, jäsenrekisterinkäyttäjille sekä ProAgria Länsi-Suomen
edustajistolle, hallitukselle ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitukselle.
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