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Järjestökirje - Joulukuu 2016 
 
Joulutervehdys ProAgria Länsi-Suomesta ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta! 
 

Tässä kirjeessä paljon ajankohtaista asiaa - poimi tiedot 2017 kalenteriin!

Yhdistysasiaa 

 Toimintakertomukset ja -suunnitelmat 

 Uusi jäsenrekisteri 

 Jäsenrekisterin koulutukset 

 Jäsenmaksut ja jäsenedut 

 Hallinto 2017 

 PRH:n jäsenrekisteristä poistettavat 
 

Tapahtumia 

 Uusia pienryhmiä aloittaa 

 Luomuperuskurssi 

 Hygieniatesti 

 Satakunnasta - Sikses parasta toimii 

 Lammasmatka Tanskaan 

 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 

 Vuoden Maa- ja kotitalousnaiset palkittiin 

 Vuoden Maisemateko valittiin 

 Naisvoimaa viikolla malja 100-vuotiaalle 
Suomelle 

 Virkistyspäivä 7.3.2017 Euran Pirtillä 

 Jäsenristeily 

 Tilattavia tapahtumia ja kursseja

 

Toimintakertomukset 2016 ja vuoden 2017 toimintasuunnitelmat 28.2.2017 Porin toimistolle 

Pyydämme palauttamaan yhdistyksenne/alaosastonne toimintakertomus- ja toimitsijalomakkeet ProAgria 
Länsi-Suomen Porin toimistoon 28.2.2017 mennessä.  
Postiosoite: ProAgria Länsi-Suomi, Itsenäisyydenkatu 35 a, 28130 Pori. Sähköisen palautuksen voi tehdä 
osoitteeseen info.lansi@proagria.fi.   
 
Lomakkeet tullaan toimittamaan sähköpostitse sihteereille/yhdyshenkilöille tammikuussa. Lomakkeet 
löytyvät viimeistään tammikuussa myös sähköisenä nettisivuiltamme www.proagria.fi/lansi/jasenyys 
(Yhdistysten lomakkeet -otsikon alta). Tarvittaessa toimitamme paperiversiot lomakkeista postitse. 
Lomakkeita voi pyytää soittamalla vaihteeseemme p. 020 747 2550 tai sähköpostitse 
info.lansi@proagria.fi.  
  
Kun ilmoitatte yhdistyksenne jäsenmäärän, laskekaa mukaan kaikki yhdistyksenne jäsenet. Länsi-Suomen 
maa- ja kotitalousnaisten edustajakokoukseen valitaan yksi edustaja kutakin alkavaa 50 jäsentä kohti. 
(Esim. 98 jäsentä= 2 edustajaa, 160 jäsentä = neljä edustajaa). Laatikaa toimintakertomukset niin, että 
toiminta vastaa yhdistyksen tarkoituspykälää ja kaikki yleishyödyllinen toiminta tulee näkyviin. 
Toimintakertomukseen kirjataan siis kaikki saunaillat, kyläkävelyt, retket ym. yhteisöllinen toiminta.  

http://www.proagria.fi/lansi/jasenyys
mailto:info.lansi@proagria.fi
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Uusi jäsenrekisteri käyttöön – Ryhdistä yhdistystäsi -hanke opettaa käyttämään 

ProAgria ja Maa- ja kotitalousnaiset ottavat valtakunnallisesti vuoden 2017 alussa käyttöön uuden 
jäsenrekisterin (Avoine Sense). Uuteen rekisteriin on nyt siirretty yhdistysten ja jäsenten tiedot. Uutta 
rekisteriä testataan parhaillaan.  
 
Yhdistykset saavat rekisterin käyttöönsä näillä näkymin alkuvuodesta. Kukin yhdistys pystyy itse 
päivittämään jäsenrekisterinsä. Ryhdistä yhdistystä -hankkeen avulla koulutamme yhdistyksen 
jäsenasioista vastaavan käyttämään ohjelmaa. 
 

Uuden jäsenrekisterin koulutukset - tule mukaan! 

ma 13.2.2017 klo 17-19 ProAgria Länsi-Suomen Porin toimisto, Itsenäisyydenkatu 35 A 
ti 14.2.2017 klo 17-19 Salo (Paikka tarkentuu myöhemmin) 
ke 15.2.2017 klo 17-19 ProAgria Länsi-Suomen Kauttuan toimisto, Luvalahdentie 1, Eura 
ma 27.2.2017 klo 13-15 ProAgria Länsi-Suomen Huittisten toimisto, Torkinkatu 14 
ti 28.2.2017 klo 18-20 ProAgria Länsi-Suomen Turun toimisto, Artturinkatu 2 A 
ke 1.3.2017 klo 13-15 Kankaanpää (Paikka tarkentuu myöhemmin) 
 
Järjestämme lisää Ryhdistä yhdistystäsi -teemaisia koulutuksia tarvittaessa. 
Ilmoittautuminen Maija Willmanille tai nettisivuillamme www.proagria.fi/lansi - Tapahtumat 
Lisätietoja Maija Willman maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi p. 0500 323 136 
 
Jäsenristeily maaliskuussa - Mukavaa yhdessäoloa ja ajankohtaista tietoa jäsenasioista! 
10.3.-11.3. Tarkempi ohjelma ja hinta ilmoitetaan tammikuussa. 
 

Jäsenmaksut 2017 

ProAgria Länsi-Suomen edustajiston kokous 29.11.2016 hyväksyi järjestötyöryhmän esityksen vuoden 
2017 jäsenuudistukseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Länsi-Suomen suoraan maksava jäsen 35 
€ + paikallisyhdistyksen itse määrittelemä jäsenmaksuosuus pysyy ennallaan.  
 
Maakuntien käytännöt yhtenäistetään 
Paikallisyhdistyksen jäsenyyteen tulee muutos, joka yhtenäistää maakuntiemme käytännöt. Vuoden 2017 
alusta ProAgrian paikallisyhdistyksen jäsen maksaa 7 €/henkilö (+ yhdistyksen määrittelemä jäsenmaksu). 
Tämä käytäntö on ollut vuosien ajan voimassa Satakunnassa. Varsinais-Suomen puolella tämä käytäntö 
otetaan vuoden alusta käyttöön.  
 
Jos yhdistyksenne on jo päättänyt ensi vuoden jäsenmaksuista, kannattaa harkita uuden päätöksen 
tekemistä. 
 
Jäsenmaksulaskutus uudessa rekisterissä 
Uusi jäsenrekisteri mahdollistaa jäsenmaksulaskutuksen myös paikallisyhdistyksen jäsenmaksun osalta. 
Uusi jäsenmaksu pitää sisällään jäsenmaksulaskutuksen kulut. Jotta jäsenmaksulaskutus voidaan 
toteuttaa, pyydämme yhdistyksiä ilmoittamaan:  

1. osallistuuko se keskitettyyn jäsenmaksulaskutukseen 
o ProAgria laskuttaa suoraan jäseniltä järjestelmän kautta jäseniä, jotka ovat uudessa 

jäsenrekisterissä. 
2. mikä on yhdistyksen määrittelemä jäsenmaksuosuus/jäsen (ProAgrian osuus + yhdistyksen 

määrittelemä osuus). 
3. suorajäsenten jäsenmaksusta paikallisyhdistykselle palautettava osuus 
4. yhdistyksen jäsenrekisterivastaavan nimi ja yhteystiedot (tälle henkilölle toimitetaan jäsenrekisterin 

käyttäjätunnukset) 
5. Yhdistyksen tilinumero, johon yhdistykselle palautuvat jäsenmaksut ohjataan. 
6. Vähintään yksi sähköpostiosoite, johon voimme lähettää sujuvasti tietoa ajankohtaisista asioista.  

Pyydämme täyttämään oheisen lomakkeen ja lähettämään takaisin ProAgriaan (postimaksu maksettu) tai 
nettisivuillamme osoitteessa www.proagria.fi/lansi/jasenyys 24.1.2017 mennessä. 
 
Lisätietoa: Mari Mäenpää mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi p. 050 60 369 ja Maija Willman 
maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi p. 0500 323 136. 
 

http://www.proagria.fi/lansi
mailto:maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi
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      ProAgrian osuus jäsenmaksuista 

 

 
 
Jäsenedut 2017 
 
ProAgria Länsi-Suomen jäsenkortilla (kaaviossa tähdellä (*) merkityt jäsenlajit) 
- 5 % alennus seuraavista ProAgrian normaalihintaisista palveluista: 

 Viljelysuunnitelma 

 Kasvintuotannon talousseuranta 

 Maatilan tulosanalyysi 

 Tukihakuneuvonta 

 Tilipalvelut 

 Veroneuvonta 

 Maatilan kirjanpito 
- Satoa-lehden vuosikerta (ilmestyy 2 kertaa vuonna 2017) 
- Ilmainen sisäänpääsy Tampereella 12.-14.10.2017 jäsenkorttia näyttämällä (www.koneagria.fi) 
- Muut erikseen ilmoitettavat alennukset, mm. tietyistä Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista ja retkistä 
 
Paikallisyhdistyksen jäsenmaksu 7 €/jäsen (kaaviossa kahdella tähdellä (**) merkitty jäsenlaji) 

 Jäsenrekisterin käyttöoikeus yhdistyksen yhteyshenkilölle 
o Mahdollisuus yhdistysviestintään jäsenrekisteristä 

 Keskitetty jäsenlaskutus jäsenrekisteristä 

 Satoa-lehden vuosikerta 
 

 

 

 

 

ProAgria Länsi-Suomi ry

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Satakunnan  kalatalouskeskus

Yhteisöjäsen 

Paikallisyhdistyksen jäsen 7 €**

ProAgria Länsi-Suomeen maksava 
paikallisyhdistyksen jäsen 35 €*

Kunniajäsen

35 €*

ProAgria Länsi-Suomen hallituksen      
myöntämä kunniajäsenyys

Yritys / yrittäjäjäsen

80 € (sis. 2 hlö)*

(Yrittäjäjäsen, muu 

35 €)*

Henkilöjäsen 

ProAgriaan maksava 

suorajäsen

35 € *

Yhteisöjäsen,

kalastusalueet ja 
osuuskunnat 

50 €



4 / 6 

 

Hallinto 2017 

ProAgria Länsi-Suomen hallitus 
 
Pj. Olli Alikärri, Koski. Jäsenet: Katariina Isotalo (Salo), Matti Leikkanen (Sastamala), Ilkka Mattila (Pori), 
Riku Olli (Mynämäki), Timo Sairanen (Lieto), Sari Vuorela (Siikainen), Tarja Kiviniemi, (Loimaa) (Maa- ja 
kotitalousnaisten edustaja). 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitus 2017 
Pj: Tarja Kiviniemi (Loimaa), tarja.kiviniemi@pp1.inet.fi, 044 978 3929. Jäsenet: Sanna Mäki (Salo), Päivi 
Mahlamäki (Huittinen), Tuula Retulainen (Oripää), Jaana Pere (Nakkila), Sirpa Pietilä (Loimaa), Maarit 
Tammelin (Ulvila). 
 
Olettehan tarkistaneet, ettei yhdistyksenne ole PRH:n poistolistalla 
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä, joilta 
eilole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Poistettavien yhdistysten listauksen löydät 
https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html. Listalla olevia toimivia yhdistyksiä kehotetaan 
ilmoittamaan PRH:lle kirjallisesti toimintansa edelleen jatkumisesta viimeistään 12.1.2017.  
 
 

Tapahtumia ja koulutuksia 

Uusia pienryhmiä 
 
Hienot hiehot Vakka-Suomeen 
Vakka-Suomessa alkaa alkutalvesta 2017 uusi Hienot hiehot -pienryhmä, jossa käsitellään myös 
johtamisteemoja. Ryhmä on keskusteleva ja vuorovaikutteinen. Siinä opitaan keskustelemalla ja vertaamalla 
toisten hyviä käytäntöjä omiin. Edelliset ryhmäläiset ovat saavuttaneet hyviä tuloksia.  Lisätietoa: Nina 
Nieminen, 050 60456, nina.nieminen@proagria.fi  
 
Luomumaidontuottajien pienryhmä alkaa Varsinais-Suomessa 
Aloitus to 9.2.2017 (paikka valitaan ilmoittautuneiden mukaan) 
Pienryhmäpäivät koostuvat teoria- sekä käytännön osuuksista luomumaitotiloilla. Teemoina voisivat olla 
esimerkiksi: luomumaidontuotannon säädökset, vasikoiden ja nuorkarjan ruokinta sekä hoito, laadukkaan 
säilörehun tuottaminen ja vaikutus ruokintaan, laiduntaminen, hävikit jne. Jokaiseen teemaan sisältyy tilan 
johtamisen näkökulma. Lisätietoa: Anne Johansson, 0400 719 413, anne.johansson@proagria.fi 
 
Pienryhmät järjestetään Johtamalla aikaa -hankkeen tuella. Vuosimaksu pienryhmissä on Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen alueella asuville 180 euroa/vuosi/tila. Tällä hinnalla tilalta pääsee osallistumaan kaksi 
henkilöä. (Retkistä ja ulkopuolisten luennoitsijoiden osuuksista peritään erillinen maksu). 
 
Vihannesryhmä aloittaa tammikuussa 
OSMO-hankkeen Maan kasvukunnon osaajien valmennusryhmä vihannesviljelijöille 
aloittaa tammikuussa 2017. Jätä hakemuksesi pikaisesti. Ryhmään otetaan enintään 20 viljelijää. 
Hakemuslomake. Järj. OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon 
yhteistyöllä -hanke. 
 
Hygieniaosaamistesti ke 11.1. klo 9-10 Turku 
 
Satakunnasta - Sikses parasta -hanke tapahtumia  
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet markkinoinnissa 
ke 11.1. Kankaanpää, ti 24.1. Huittinen, to 12.1. Pori ja ke 25.1. Eura 
Oppilaitostyön tapaaminen Porin toimistolla 25.1.2017 klo 9-15. Tule tapaamaan hanketyöntekijöitä. 
Mietitään yhdessä, miten oppilaitostyöllä voisimme tuoda satakuntalaisia tuotteita vielä paremmin esille. 
 
Yritysretket 
Satakunnasta Sikses parasta -hanke järjestää keväällä yritysretkiä lähiruoan juurille (ajankohdat 
tammikuussa).  Satakunnasta -Sikses Parasta juhlii myös Suomi 100 -teemassa ja järjestää aiheen ympärille 
toimintaa.  
 

mailto:tarja.kiviniemi@pp1.inet.fi
https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html
mailto:anne.johansson@proagria.fi
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Hankkeen tilaisuuksista on monenlaista hyötyä satakuntalaisille yrittäjille. Kannattaa olla kuulolla! 

 Tilaa hankkeen uutiskirje ja kuulet ajankohtaiset uutiset: ansa.jokiranta@pji.fi 

 Seuraa somessa: www.facebook.com/siksesparasta ja  https://www.instagram.com/siksesparasta 

Salaoja-asiantuntija tavattavissa aluetoimistoilla
To 19.1. Salo ja pe 20.1. Loimaa 
Onko tarvetta vanhojen salaojakarttojen päivitykseen tai muita salaojiin tai peruskuivatukseen liittyviä 
kysymyksiä? Tule keskustelemaan ProAgrian salaoja-asiantuntijan kanssa. Varaa aika etukäteen 
asiantuntijalta: Salo: Tapani Kyrölä, tapani.kyrola@proagria.fi, 050 593 5877, Loimaa: Kimmo Laine, 
kimmo.laine@proagria.fi, 050 512 1400 
 
Luomuperuskurssi 24.1.-8.3.2017 Huittinen 
 
Energiaopintomatka Viroon 3.– 6.4. 2017 
Lähde mukaan tutustumaan virolaisiin energiaratkaisuihin. Matkan järjestää 
Vähähiilinen maaseutu - maaseudun uusiutuvat energia -hanke. 
 
Lammasmatka Tanskaan 28.-30.6.2017 
Matkalla mielenkiintoisia kohteita myös kaikille luomusta ja suoramyynnistä 
kiinnostuneille. 

Muista rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut 
 
Neuvo 2020 -tuella voidaan tehdä esimerkiksi: 
 

 Tukimappi  
Mappiin kootaan kaikki valvonnassa tarvittavat asiakirjat. Valvonnan 
osuessa paperit löytyvät ja ovat ajan tasalla. 

 Kasvinsuojelusuunnitelmat 
Kasvinsuojeluaineiden hankinta on ajankohtaista ennakkohintaan helmikuussa. Myös tietyn kasvin, 
esim. rapsin kasvinsuojelusuunnitelma voidaan tehdä Neuvo 2020 -tuella. 

 Eläinten hyvinvointikorvauksen vaatimukset 
EHK:n tukikausi päättyy 31.12.2016 ja tammikuussa on haettava uutta sitoumusta. Tukiehtojen 
vaatimuksia ja tilakohtaisten tukitasojen laskentaan kannattaa käydä läpi asiantuntijan kanssa. EHK:ta 
voi hakea nauta-, sika-, lammas- ja siipikarjatilat.  

 
Palvelun tilaaminen on helppoa ja vaivatonta 
1. Valitse neuvonnan aihe. Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa mistä neuvonnan aihealueesta 
yrityksellesi on eniten hyötyä. 
2. Asiantuntija hoitaa käytännön asiat. Asiantuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa kaikki 
tarvittavat paperityöt. 
3. Ja valmista tuli. Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus neuvontaan käytetystä ajasta. 
 

Maa- ja kotitalousnaisten ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaa toimintaa – Tule mukaan! 
Lisätietoa: www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi  
 
Vuoden Maa- ja kotitalousnaiset valittiin 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajakokouksessa Ulvilassa julkistettiin Satakunnan Vuoden maa- ja 
kotitalousnainen Aila Eskola sekä Varsinais-Suomen Vuoden Maa- ja kotitalousnainen Sirkku Mäkinen. 

 
Vuoden maisemateko -palkinto Waskio-Seuralle 
Vuoden maisemateko -kilpailun voittaja on Waskio-Seura Salosta. 

 
Vuonna 2017 Suomi viettää synttäreitä 
Nostetaan malja 100-vuotiaalle Suomelle Naisvoimaa-viikolla. Olemme mukana Suomi 100 -nuttujen 
teossa vastasyntyneille. Lisää tietoa löytyy nettisivuiltamme, tai ota yhteyttä Maija Willmaniin. 
 
Hyvinvointipäivä Euran pirtillä 
Hyvinvointipäivää vietetään Euran Pirtillä 7.3.2017, virkistävästä päivästä voimaa kevääseen.   
 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 
Ellei toisin mainita, tilaisuuksiin 
voi ilmoittautua kotisivuillamme 
www.proagria.fi/lansi, s-postiin 
info.lansi@proagria.fi tai 
puhelimitse 020 747 2550. 

http://www.facebook.com/siksesparasta
https://www.instagram.com/siksesparasta
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Kekri – Yhdessä hyvän ruoan ympärille 
Järjestäkää kekri - sadonkorjuun juhla. Nostetaan kekri-perinne jälleen arvoonsa. Vinkkejä juhlan 
järjestämiseen mkn-yhdistyssivuilla. 
 
Tilatkaa lähikoulun tai päiväkodin lapsille mukava tapahtuma 
Tee hyvää ja tilaa yhdistyksenä tai yrityksenä lähikoululle tai päiväkodille maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnallinen ja arkitaitoja tukeva tapahtuma esim. kasviksista, viljasta tai ruoanarvostuksesta.  
 
Muistakaa mkn-yhdistyssivut 
Yhdistyssivuilta löytyy apuja yhdistystoimintaan, mm. asiakirjapohjia, kampanja- ja tapahtumamateriaalia 
sekä vinkkejä. www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut  
Yhdistyssivujen käyttäjätunnus on mkn ja salasana naisvoimaa10 
 
Onhan uusi logomme käytössänne? 
Muistattehan käyttää uutta logoamme. Logo löytyy osoitteesta: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta. Jos mieleenne tulee materiaalien 
suhteen tarpeita, kannattaa reippaasti kysellä meiltä piirikeskuksesta.  
 
Alkuvuoden kurssit kannattaa varata nyt!  
Talven ja kevään kurssit kannattaa varata ajoissa. Valikoimassa on mm. Superruokaa Suomesta, Potkua 
pavuista ja palkokasveista, Uutta makua arkiruokaan, Kotijuustot, Peruna, Kekri – perinteistä sadonkorjuun 
juhla ja Hyvän mielen viestin ohjeisiin perustuva kurssi 

Kysy lisää ruoka-asiantuntijoilta ja tilaa kurssi: Mari Mäenpää p. 050 603 69, Anna Kari p. 050 555 8440,  
Leena Ylikännö p. 0400 637 591 ja Maija Willman p. 0500 323 136.
 
 

 

 

 

Yhteyshenkilöt jäsen- ja järjestöasioissa

info.lansi@proagria.fi, ProAgria Länsi-Suomi ry vaihde 
p. 020 747 2550 
 
Jäsenrekisteriä hoitaa koko ProAgria Länsi-
Suomen alueella: 
Tuula Salomaa p. 0400 929 353 
tuula.salomaa@proagria.fi 
 
Satakunnan yhteyshenkilönä järjestöasioissa:  
Anna Kari p. 050 555 8440 
anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi tai 
anna.kari@proagria.fi 
 
 

 
Varsinais-Suomen yhteyshenkilö järjestöasioissa: 
Mari Mäenpää p. 050 603 69 
mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi tai 
mari.maenpaa@proagria.fi 
 
Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen laskutuspalvelu: 
Tuula Kuparinen p. 040 672 1490 
tuula.kuparinen@proagria.fi 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja Maija Willman p. 0500 323 136, 
maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi tai 
maija.willman@proagria.fi

 
 

 
Rauhallista joulunaikaa ja onnea uudelle vuodelle 2017!  
 
ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja 
kotitalousnaisten toimihenkilöt ja järjestötiimi 
 
 
Tämä kirje lähetetään postitse yhdistysten puheenjohtajille ja 
yhdistysten nimeämille postin vastaanottajille.  Kirje lähetetään 
sähköisesti myös sihteereille ja tiedoksi ProAgria L-S hallituksen, L-
S maa- ja kotitalousnaisten hallituksen ja edustajiston jäsenille. 
Toivomme, että välitätte tietoa eteenpäin yhdistyksissänne.  

Seuraa meitä somessa! 
www.facebook.com/maajakotitalousnaisetlansi   
www.instagram.com/maajakotitalousnaiset  
www.twitter.com/maajakotitalous      
www.pinterest.com/ruokaneuvot/ 

 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut
http://www.facebook.com/maajakotitalousnaisetlansi
http://www.instagram.com/maajakotitalousnaiset
http://www.twitter.com/maajakotitalous
http://www.pinterest.com/ruokaneuvot/


  
    
 
 

   
 
 
YHDISTYKSENNE TIEDOT UUTTA JÄSENREKISTERIÄ VARTEN 

 
Yhdistyksenne nimi ______________________________________________________ 

 
Osallistutteko keskitettyyn jäsenmaksulaskutukseen  
Kyllä □ 
Ei □ 

 
Yhdistyksenne määrittelemä jäsenmaksuosuus/jäsen 2017 ___ euroa. Tähän lisätään 
ProAgrialle tuleva jäsenmaksuosuus (7 €). 

 
Suorajäsenten jäsenmaksusta yhdistyksellenne palautettava osuus ____ euroa. Tähän 
lisätään ProAgrialle tuleva jäsenmaksuosuus (35 €). 35 €:n maksuun sisältyy 7 €:n 
jäsenmaksuosuus. 
 

 
Yhdistyksenne jäsenrekisterivastaavan nimi ja yhteystiedot 
 

Nimi ________________________________________________________ 
 

Sähköpostiosoite ______________________________________________ 
 

Puhelinnumero ______________________ 
 

Osoite_______________________________________________________ 
            
____________________________________________________________ 

 
Yhdistyksenne tilinumero, johon jäsenmaksut ohjataan  
 
_________________________________________________________ 
 

 
Toivomme myös, että ilmoitatte ainakin yhden yhdistyksenne luottamushenkilön 
sähköpostiosoitteen, johon voimme lähettää sujuvasti tietoa ajankohtaisista asioista 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ProAgria Länsi-Suomi ry. Itsenäisyydenkatu 35A, 28130 Pori (päätoimisto)     P. +358 20 747 2550                               Kotipaikka Turku, Y 0142363-8 
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