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Timo Junnila

Toimitusjohtajan tervehdys
Olen toiminut kohta 8 vuotta ProAgria Länsi-Suomen toimitusjohtajana ja sitä ennen 16

vuotta ProAgria Satakunnassa vastaavassa roolissa ja kaikkiaan 34 vuotta ProAgriassa.

Tehtävä on ollut mielenkiintoinen ja monipuolinen johtuen alueemme monipuolisesta ja

aktiivisesta maataloudesta ja maaseutuyrityksestä. Nyt olen päättänyt, että on sopiva aika

antaa pallo eteenpäin.

ProAgria Länsi-Suomen toimitusjohtajan paikka on nyt avoimesti haettavana

(hakuilmoitus). Poikkeustilanteessa ja kesästä johtuen hakuaika on heinäkuun loppuun

asti. Minä jatkan niin pitkään, että sujuva vaihdos on saatu tehtyä.

Hyvää kesää!

Timo Junnila

Toimitusjohtaja

ProAgria Länsi-Suomi
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Yhdistysten kokoontuminen poikkeusaikana
Väliaikaisen lain mukaan yhdistysten kokoukset voidaan myöhentää pidettäväksi viimeistään 30.9.2020 . Jos

yhdistyksen kokous on jo ehditty siirtää vielä myöhemmäksi, ei kokousta tarvitse aikaistaa. Yhdistyksen hallitus voi

sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi

sallittu, jos kokous pidetään viimeistään 30.9.2020.

Yhdistyksen hallitus voi päättää asiamiesten käytöstä

Jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään yhdistyksen kokouksessa, jos yhdistyksen hallitus on

päättänyt tästä menettelystä. Asiamies voi edustaa useampaa jäsentä. Asiamiesten käyttö on mahdollista sekä

kasvokkain tapahtuvissa kokouksissa että etäkokouksissa. Valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja tai

osoitettava muutoin luotettavalla tavalla yhdistyksen jäseneltä saamansa valtuutus. Valtuutettu tuo valtakirjan

kokoukseen tai etäyhteydellä osallistuessaan, tulee valtuutus saattaa yhdistyksen puheenjohtajan tiedoksi ennen

kokousta.

Valtuutus voidaan osoittaa myös muulla tavalla kuin perinteisellä kirjallisella valtakirjalla. Valtuuttaja voi antaa

valtuutuksen tiedoksi esimerkiksi tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelinsoitolla yhdistyksen hallituksen

puheenjohtajalle. Tällöin tulee kuitenkin pystyä varmistamaan valtuuttajan henkilöllisyys esimerkiksi

puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai äänen perusteella. Tekstiviesti- ja sähköpostivaltuutuksesta tulee käydä

ilmi valtuuttajan ja valtuutetun etu- ja sukunimi.

Vinkkejä etäkokousten järjestämiseen

Etäkokouksen järjestämiseen on olemassa useita eri palveluita (esim. Office 365-pakettiin kuuluva Teams ja

ilmainen Google Hangouts). Etäyhteyttä käytettäessä tulee kokousosallistuja voida tunnistaa osallistumista ja

mahdollista äänestämistä varten esimerkiksi sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta. Jäsenen tai asiamiehen

on huolehdittava nämä tiedot yhdistyksen tietoon ennen kokousta.

Äänestykseen varauduttava etukäteen

Yhdistyksen hallituksen kannattaa etukäteen miettiä, miten äänestys tullaan toteuttamaan. Äänestys voidaan

toteuttaa ns. nimenhuutoäänestyksenä, jolloin kokouksen sihteeri lukee vuorotellen kokousosallistujien nimet ja

osallistujat ilmoittavat vuorollaan, mitä äänestävät. Reaaliaikaisessa etäyhteyskokouksessa suljettu lippuäänestys

ei välttämättä onnistu. Ellei käytettävissä ole suljetun äänestyksen mahdollistavaa kokousjärjestelmää, voi tässä

poikkeustilanteessa äänestyksen järjestää puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla, jolloin annetut äänet tulevat

vain kokousvirkailijoiden käyttöön. 

Lue lisää
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Kunniamerkkejä
edustajiston jäsenille
Ali-Ketolan tilalla Kokemäellä järjestetyssä

edustajakokouksessa 23.6. ansioituneet edustajiston

jäsenet saivat Tasavallan presidentin myöntämät

kunniamerkit. Onnittelut Mari Anttila, Henry Järä ja

Hannu Raiko!



Digihankkeeseen
sparraajaksi?
Uusi Digi maatilojen arkeen -hanke tarjoaa viljelijöille

tietoa tarjolla olevista digitaalisista järjestelmistä ja

sovelluksista. Tietoa on luvassa mm. traktoreiden

päivitykseeen isobus-työkoneiden kanssa

yhteensopivaksi sekä erilaisten puhelinsovellusten

hyödyntämiseen peltotöiden reaaliaikaisessa

kirjaamisessa. - Nyt haussa on innokkaita viljelijöitä

sparraamaan ja ideoimaan digihankkeen toteutusta,

kertoo hanketta vetävä Jenni Lukkaroinen .

Ota
yhteyttä

Viljelijästipendihaku
avoinna
Haluatko kokeilla viljelyyn liittyvää ideaasi? Nyt voit

hakea viljelijästipendiä sen toteuttamiseksi. Tuottajalle

kiitos -stipendit on tarkoitettu viljelyyn tai

jatkojalostukseen liittyvien innovaatioiden

kehittämiseen ja testaamiseen. 

Stipendeillä jaetaan K-ryhmän ja Vaasanin Tuottajalle

kiitos -leipätuotteiden hyvitysosuudet. Stipendihaku on

avoinna 9.8. saakka.

Lue lisää
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Osallistu vuoden
maisematekoon
Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät jälleen Vuoden

maisemateko -kilpailun. Tänä vuonna kilpailun teema

on ”Niityn lumo”, joka on tekoja luonnon

monimuotoisuuden puolesta. Kilpailuaika päättyy

30.9.2020. 

Lue lisää ja osallistu!

• Luomuisa pellonpiennartilaisuus Huittisissa 2.7.

• Syksyn ruokakurssit

Ilmoita jättipalsamiesiintymästä ja pidetään
yhdistysilta talkoohengessä
Hei te yhdistykset  Karhuseutu ry:n (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Luvia) ja Varsin Hyvä ry:n (Masku,

Nousiainen, Paimio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Turku) alueella. Haitalliset

vieraskasvit hallintaan -hankkeemme toimii kyseisillä alueilla. Onko alueellanne jättipalsamiesiintymiä?

Järjestetäänkö yhdistysilta jättipalsami-infon ja talkoiden merkeissä kyseisellä paikalla.

Ota yhteyttä:

Katri Salminen puh. 050 664 74 katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi (Varsin Hyvä ry:n alueen yhdistykset)

Sanna Haapala puh. 050 590 2085 sanna.haapala@maajakotitalousnaiset.fi (Karhuseutu ry: alueen yhdistykset)

Tulevia tapahtumia

Lisätiedot tapahtumakalenterissa - klikkaa
tästä!

Toivotamme mukavaa kesää kaikille jäsenillemme!
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Maija Willman
0500 323 136 

maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi

Mari Mäenpää
050 603 69 

mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi

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. Kirjettä voi mielellään jakaa

yhdistyksessänne. Tässä kirje pdf-tiedostona.
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