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Vuoden viimeinen järjestökirje
Tässä kirjeessä aiheena mm.
- Laskutusmuutos
- Jäsenmaksut ja jäsenedut 2020
- Tervetuloa Sense-koulutuksiin
- Muistakaa tieto jenkäsittelysopimus

Kirjettä vo i mielellään jakaa yhdistyksessänne. Tässä kirje pdf-tiedostona.

Muutos laskutukseen
Kaikki jäsenlaskut siirtyvät Länsi-Suomen ProAgrian edustajiston päätöksellä keskitettyyn laskutukseen
1.1.2020 alkaen. Tämä tarko ittaa, että kaikki jäsenrekisterissämme o levat jäsenet saavat jäsenlaskunsa
suoraan meiltä. Paikallisyhdistyksille tilitetään heidän ilmoittamansa osuus jäsenmaksusta. 

Kunkin paikallisyhdist yksen t ulee nyt  ILMOIT T AA MEILLE 31.1. MENNESSÄ mikä o n t e idän
o suut enne jäsenmaksust a. Ne yhdistykset, jo tka ovat o lleet jo  aiemmin mukana keskitetyssä laskutuksesta
ilmoittavat meille mahdollisesta muutoksesta, muuto in laskutamme 2019 summan mukaan. Mikäli yhdistys ei
ilmoita mitään, emme myöskään osaa periä paikallisyhdistyksen osuutta. 

Jäsenlaskutus kuuluu yhdistyksen saamiin jäsenetuihin, eli emme velo ita tästä palvelusta, vaan se kuuluu
jäseniltä perittävään jäsenmaksuun. 
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Jäsenmaksut 2020
Jäsenmaksut säilyvät vuoden 2019 taso lla.
- Valtakunnallinen yrittäjäjäsenyys 80€/2 hlö
- ProAgria Lännen yrittäjäjäsenmaksu 35€ +
paikallisyhdistyksen jäsenmaksu
- ProAgria Lännen suorajäsenen jäsenmaksu 35€
- ProAgria Lännen paikallisyhdistyksen
henkilö jäsenten jäsenmaksu 7€ +
paikallisyhdistyksen jäsenmaksu

Jäsenedut 2020
Yrittäjäjäsen 35 €/henkilö  + mahdollinen
paikallisyhdistyksen jäsenmaksu
- 5 % alennus seuraavista ProAgrian
normaalihintaisista palveluista: viljelysuunnitelma,
kasvintuotannon talousseuranta, maatilan
tulosanalyysi, tukihakuneuvonta, tilipalvelut,
veroneuvonta, maatilan kirjanpito
- Asiakas- ja jäsenlehtemme
- Sähkö inen pääsylippu Farmariin Mikkelissä 2.-
4.7.2020
- Muut erikseen ilmoitettavat alennukset, mm. tietyistä
Maa- ja ko titalousnaisten tapahtumista ja retkistä. -
ProAgrian valtakunnalliset jäsenedut

Mikäli yhdistyksessänne ei vielä o le jäsenrekisterin käyttöo ikeutta, sen saa oheisella kaavakkeella. Jokaisen
yhdistyksen tulee itse huo lehtia, että jäsentiedottiedot ovat ajantasalla. Jos tarvitsette oppia jäsenrekisterin
käyttöön, o lette tervetulleet tammikuussa järjestettäviin koulutuksiin (kts. tiedot alla).

Täytä lomake

Tervetuloa Sense-koulutukseen
Järjestämme koulutuksen jäsenrekisterin käytöstä:
Po rin t o imist o lla t o  16.1. klo  17
T urun t o imist o lla ke 22.1. klo  17 

Ilmoit taudu Poriin

Ilmoit taudu Turkuun

Kaikkien yhdistysten on tehtävä jäsenrekisterin
tietojenkäsittelysopimus
Olettehan muistaneet täyttää ja lähettää ProAgria Keskusten Liitto  ry:lle jäsenrekisterin käytöstä
tieto jenkäsittelysopimuksen. Jos tämä on vielä tekemättä, täyttäkää oheinen lomake
(t ie t o jenkäsit t e lyso pimus) ja palauttakaa se kahtena kappaleena yhdistyksen tiedo illa täydennettynä ja
allekirjo itettuna oso itteella:

ProAgria Keskusten Liitto
PL 251, 01301 VANTAA

HUOM: Allekirjo ittajana pitää o lla henkilö , jo lla on yhdistyksen nimenkirjo ituso ikeus. ProAgria Keskusten Liitto
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https://viesti.proagria.fi/g/u/3360605/0/0/3434/1218/7/
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Hallituksen pj. Olli Alikärri (oik.), edustajiston pj, Juha
Hämäläinen ja tj. Timo Junnila

Lännen hallitus jatkaa
nykyisellä
kokoonpanollaan 2020
ProAgria Länsi-Suomen edustajiston kokous valitsi
kokouksessaan Oripäässä 10.12. hallituksen
puheenjohtajan Olli Alikärrin jatkamaan hallituksen
puheenjohtajana. Myös erovuoro iset jäsenet Timo
Sairanen ja Sari Vuorela jatkavat hallituksessa.
Hallituksen ja edustajiston kokoonpanot vo it katsoa
alla o levan linkin kautta.

Hallit us ja edustajisto

Edustajakokous päätti
sääntömuutoksesta
Edustajakokous hyväksyi ProAgria Länsi-Suomi ry:n
sääntö ihin muutoksen. Sääntö jä muutetaan niin, että
edustajiston ja hallituksen jäsenten enimmäisikäraja
nousee 62 vuodesta 68 vuoteen. Perusteena on
yleisen eläkeikärajan nostaminen.

• Pieniä ilmasto teko ja - ko titarveviljelyä ja kyläto iminta -tilaisuudet Salossa

• Somepienryhmä alo ittaa 15.1. Turku

• Luomuperuskurssi 30.1. alkaen, Huittinen

• Varsinaissuomalaisen maatalouden ilmastoseminaari 4.2.Turku

• Länsi-Suomen maa- ja ko titalousnaisten hyvinvo intipäivä 19.3. Kokemäki

• Ammattimatka Tšekkiin maalis-huhtikuussa

• Nerokas ja ilmastoviisas nurmi 1.4. Lempäälä

palauttaa yhdistykselle kuuluvan kappaleen sopimuksesta.

Osakeyhtiötieto jäsentietoihin
Täydentäkää puuttuvilta osin Sense jäsenrekisteriin jäsentenne tieto ihin Nimen jatke –kohtaan mahdollinen
jäsenen osakeyhtiön nimitieto . Näin laskut kohdistuvat o ikein heidän kirjapido issaan.

Tulevia tapahtumia

Lisät iedot  tapahtumakalenterissa - klikkaa tästä!

https://viesti.proagria.fi/g/u/3360342/0/0/3434/1218/7/
https://viesti.proagria.fi/g/u/3348841/0/0/3434/1218/7/


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

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

Rauhallista joulunaikaa ja onnellista vuotta 2020!

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. Lisäksi kirje toimitetaan
postitse yhdistyksten puheenjohtajille ja postin vastaanottajille.
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