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Hyvä yhdistyksen luottamushenkilö
Lue vuodenvaihteen tietopaketti yhdistykselle
- Jäsenmaksut
- Jäsenviestintä
- Jäsenedut
- Yhdistyksen lomakkeet ja palautuspäivämäärät
- Muistutus tietosuo jasopimuksesta
- Uudet hallitukset ja edustajisto  valittu
- Sense-koulutuksia tarjo lla
- Tulevat retket kalenteriin

Jäsenmaksut 2019
Jäsenmaksut pysyvät vuonna 2019 kuluvan vuoden taso lla. Jäsenten määrä perustuu jäsenrekisterissämme
oleviin yhdistyksenne aktiivijäseniin. Tarkistattehan jäsenrekisteristä jäsentiedot (nimet ja oso itteet) tammikuun
loppuun mennessä. Jos yhdistyksenne jäsenten määrässä on epäselvyyksiä, o ttakaa yhteyttä Maija Willmaniin
tai Mari Mäenpäähän. 

Jäsenmaksut  2019
Yrittäjäjäsenet (Sense G-jäsen) 35 € +paikallisyhdistyksille tilitettävä osuus
Yhdistyksen henkilö jäsenet (E) 7 € + paikallisyhdistyksille tilitettävä osuus
Kunniajäsenet (D) 0  €

http://viesti.proagria.fi/g/u/2951522/0/0/3434/1218/7/
http://viesti.proagria.fi/g/u/2951523/0/0/3434/1218/7/
http://viesti.proagria.fi/g/u/2951524/0/0/3434/1218/7/
http://viesti.proagria.fi/g/u/2951525/0/0/3434/1218/7/


Kunniajäsenet (D) 0  €
Valtakunnalliset yrittäjäjäsenet (sisältää 2 henkilöä) (A) 80 €

Liit y suo ralaskut ukseen
Useat yhdistykset ovat jo  liittyneet suoralaskutukseen, jo llo in ProAgriasta lähetetään yhdistyksen jäsenille
lasku. Laskussa on paikallisyhdistyksen jäsenmaksuosuus, jonka yhdistys itse määrittelee, sekä ProAgrian 7
euron osuus. Paikallisyhdistyksen osuus tilitetään yhdistyksen ilmoittamalle tilille (HUOM: tarkista Sensestä
tilinumero). Suoralaskutukseen vo itte liittyä täyttämällä lomakkeen. Suoravelo itukseen liittyminen sisältyy
jäsenhintaan.

Sähkö isesti täytettävä lomake
Tulostettava ja postitettava lomake (postikulut maksettu)

Yrit t äjäjäsenmaksu
ProAgria Länsi-Suomen yrittäjäjäsenmaksu on 35 € + paikallisyhdistykselle palautettava osuus. Jos yhdistys ei
o le ilmoittanut jäsenmaksun suuruutta, lisäämme paikallisyhdistyksen jäsenmaksuksi 6  €. Jos o lette
ilmoittaneet jäsenmaksun viime vuonna, uutta ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli summa ei o le muuttunut.

Jäsenedut 2019
Yrit t äjäjäsen 35 €/henkilö  + mahdollinen paikallisyhdistyksen jäsenmaksu, jos haluat o lla mukana
paikallisyhdistyksen to iminnassa.
- 5 % alennus seuraavista ProAgrian normaalihintaisista palveluista:

Viljelysuunnitelma
Kasvintuotannon talousseuranta
Maatilan tulosanalyysi
Tukihakuneuvonta
Tilipalvelut
Veroneuvonta
Maatilan kirjanpito

- Satoa-lehti
- Ilmainen sisäänpääsy KoneAgriaan Jyväskylässä 10.-12.10.2019 (www.koneagria.fi)
- Muut erikseen ilmoitettavat alennukset, mm. tietyistä Maa- ja ko titalousnaisten tapahtumista ja retkistä

Paikallisyhdist yksen jäsenmaksu Jäsenmaksun määrittää paikallisyhdistys.
- Satoa-lehti
- Kuulut mukaan valtakunnalliseen järjestöön ja o let osa maaseudulla to imivaa verkostoa.
- Vo it osallistua paikallisyhdistyksen to imintaan ja vaikuttaa maaseudun hyvinvo intiin.

Jäsenviestit vain jäsenille
Muistattehan, että maksamalla jäsenmaksun ja ilmoittamalla meille (= Senseen) ajantasaisen
sähköpostioso itteen, pidämme teidät ajan tasalla jäsenyyteen liittyvistä asio ista sekä tulevista tapahtumista.

Yhdistysviestintä tapahtuu pääsääntö isesti puheenjohtajille ja sihteereille. Tarkistattehan, että heidän tietonsa
ovat ajan tasalla. Huomio ikaa myös, että viestimme eivät heitä tavo ita, mikäli jäsenmaksua ei o le maksettu.

Toimintasuunnitelma ja vuosikertomus

http://viesti.proagria.fi/g/u/2960165/0/0/3434/1218/7/
http://viesti.proagria.fi/g/u/2960574/0/0/3434/1218/7/
http://viesti.proagria.fi/g/u/2960533/0/0/3434/1218/7/


ProAgrian hallitus 2019
Puheenjo ht aja 
Olli Alikärri (Koski TL)
o lli.alikarri@koski.fi, 044 5140797

Jäsenet
Katariina Iso talo  (Salo) 
Matti Leikkanen (Sastamala)
Ilkka Mattila (Pori)
Santeri Vähä-Kouvo la (Mynämäki) Uusi jäsen
Timo Sairanen (Lieto)
Sari Vuorela (Siikainen)
Tarja Kiviniemi (Lo imaa, Maa- ja ko titalousnaisten
edustaja) 

Maa- ja kotitalousnaisten
hallitus 2019
Puheenjo ht aja 
Tarja Kiviniemi (Lo imaa) 
tarja.kiviniemi@keskusta.fi, 044 978 3929

Jäsenet
Saila Harjamäki (Pori, Lavia)
Tiina Kujala (Eurajoki) Uusi jäsen
Päivi Mahlamäki (Huittinen)
Sanna Mäki (Salo)
Tuula Retulainen (Oripää)
Maarit Tammelin (Ulvila)

To imitattehan yhdistyksenne to imintasuunnitelman tammikuun 2019 loppuun mennessä:
maija.willman@proagria.fi. 

Vuosikertomus tulee to imittaa 29.3.2019 mennessä. Uusi lomake on tulostettavissa/täytettävissä sähkö isesti
järjestösivuilla tammikuussa.

Lomakkeet vo i to imittaa myös postitse ProAgrian Porin to imistoon: Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 PORI

Yhdistysten lomakkeet

Uusi edustajisto ja hallitukset
ProAgria Länsi-Suomen edustajiston keväällä valitsema vaalito iminta to teutti edustajiston vaalin, jossa valittiin
edustajiston kokoonpano (32 jäsentä, 4 edustajaa kultakin kahdeksalta alueelta) vuosille 2019-2022. 
Nykyisen ja tulevan edustajiston jäsenet näet alla o levasta linkistä. 

Lämpimät kiitokset nyt kautensa päättäville edustajille.

Edustajisto

Yhdistyksen tietojenkäsittelysopimus
Onhan tieto jenkäsittelysopimus tehty yhdistyksellenne?

Sopimus liittyy EU:n uuteen tietosuo ja-asetukseen. ProAgrian ja Maa- ja ko titalousnaisten Sense
jäsenrekisteriä käyttävien yhdistysten, jo illa on jäsentiedot jäsenrekisterissä, on tehtävä jäsenrekisterin
ylläpitäjän ProAgria Keskusten Liiton kanssa tieto jenkäsittelysopimus. Siinä kuvataan jäsenten henkilö tieto jen
käsittely tieto turva-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Jos sopimusta ei o le vielä tehty, löydätte sopimuspohjan ProAgrian yhdistyssivuilta klikkaamalla alla o levaa

http://viesti.proagria.fi/g/u/2960532/0/0/3434/1218/7/
http://viesti.proagria.fi/g/u/2954909/0/0/3434/1218/7/


• ke 9 .1.2019 klo  17.30 Turussa ProAgrian to imisto lla (Artturinkatu 2 A 67)

• to  10.1.2019 klo  17.30 Porissa ProAgrian to imisto lla (Itsenäisyydenkatu 35 A)

• pe 11.1.2019 klo  9 .30 Verkossa etäyhteyden välityksellä

linkkiä. Ho idattehan sopimusasian kuntoon ensi tilassa.

Tietopaketti tietosuo ja-asio ista yhdistykselle löytyy ProAgrian yhdistyssivuilta.

HUOM: Pro Agrian yhdist yssivujen käyt t äjät unnus o n pro agria ja salasana o nnist umme18.

Yhdistyssivuille

Sense jäsenrekisteri tutuksi - koulutusta tarjolla
Oletko uusi jäsenrekisterinkäyttäjä yhdistyksessänne? Kaipaisitko  lisää vinkkejä rekisterin käyttöön? Hallitsetko
tarvittavat haut?

Tule kertaamaan Sensen niksejä tai opettelemaan ihan alusta! Rekisterillä on monia ahkeria käyttäjiä, eikä sen
käyttö  o le vaikeaa. Tule hakemaan vinkkejä uusista ominaisuuksista ja opettelemaan rekisterin käyttöä. Vo it
o lla ihan alo ittelija tai jo  pidemmälle ehtinyt. Lisätietoa Maija Willmanilta.

Ilmoit taudu tästä

Seinäkalenteri ensi vuodelle

Ilahduta ystävää tai yhdistysaktiiveja jouluna Maa- ja ko titalousnaisten seinäkalenterilla. Vo it ostaa kalentereita
to imisto lta tai Maa- ja ko titalousnaisten asiantuntijo ilta. Kalenterin hinta on 5 euroa/kpl ja 20 euroa/ 5 kpl.

http://viesti.proagria.fi/g/u/2960534/0/0/3434/1218/7/
http://viesti.proagria.fi/g/u/2960535/0/0/3434/1218/7/
http://viesti.proagria.fi/g/u/2954697/0/0/3434/1218/7/


Kesäretki Ahvenanmaalle
10.-11.6.
Tule mukaan hengähtämään kevättö iden jälkeen,
yksin, kaveriporukalla tai vaikka yhdessä puo lison
kanssa. Kootkaa kiinnostuneet yhteen ja tulkaa
kätevästi kimppakyydillä!

Lue lisää

Puutarharetki 17.7.
Varaa jo  kalenteriisi päivä puutarharetkelle. Retken
suunnittelijana on tuttuun tapaan Tuija Rytsälä.

Lue lisää

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

Mari Mäenpää
050 60369
mari.maenpaa@proagria.fi
mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi

Seuraa tapahtumiamme
Luo muperuskurssi Huit t isissa alkaa t ammikuussa (lisätietoa Anne Johansson).

Uusia pienryhmiä alkamassa.

Energiamat ka It ävalt aan 26.2.-1.3.
Energiayrittäjille, energiahankkeille, energiato imijo ille ja muille aiheesta kiinnostuneille!
Vierailemme Welsin energiamessuilla, Werfenwengin energiakylässä ja Halleinin suo lakaivoksella. Viimeinen
matkapäivä vietetään Wienissä kaupunkiin tutustuen. Ilmoittautuminen 15.12. mennessä.

Lue lisää tapahtumakalenterista

Lue lisää
tapahtumakalenterista
Klikkaa tästä tapahtumakalenteriin

Rentouttavaa joulunaikaa toivottaen
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Kirjoita tähän otsikko
Tämä viesti on lähetetty ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten yhdistysten
puheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille, postinvastaanottajille sekä ProAgria Länsi-Suomen edustajistolle,
hallitukselle ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitukselle.

http://viesti.proagria.fi/g/u/2958019/0/0/3434/1218/7/

