
ProAgria Länsi-Suomi ry.  Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori (päätoimisto)   Vaihde +358 20 747 2550      
 Artturinkatu 2, 20200 Turku      www.proagria.fi/lansi 
Y-tunnus 0142363-8     www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi

 

Järjestökirje – Helmikuu 2020 

Tervehdys ProAgria Länsi-Suomesta ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta! 
Tässä kirjeessä paljon ajankohtaista asiaa - poimi tiedot kalenteriin! 

Yhdistysasiaa 
• Jäsenlistojen tarkistus
• Yhdistyksen tilinumero
• Tietojenkäsittelysopimus
• Toimintakertomukset ja -suunnitelmat
• Jäsenmaksut
• Jäsenedut

ProAgrian tapahtumia ja koulutuksia 
• Kasvinsuojelukoulutukset
• TäsmäViljely-foorumi Salossa 5.3.
• Sense jäsenrekisteri -koulutus 17.3.

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 
• Hyvinvointipäivä Kokemäellä 19.3.
• Paperit kuntoon, edunvalvonta, Pori 26.3.
• Puutarharetki 15.7.
• Tilatkaa kevääksi kurssi!

Jäsenrekisteri Sensestä tarkistettavia tietoja 

1. Jäsenlistat
Tarkistattehan jäsenlistat suoraan jäsenrekisteri Sensestä ja korjaatte ohjelmaan mahdolliset 
jäsenmuutokset välittömästi. Enää emme lähetä jäsenlistoja erikseen tarkistettavaksenne. Jos 
yhdistyksenne jäsenten määrässä on epäselvyyksiä, ottakaa yhteyttä Maija Willmaniin tai Mari Mäenpäähän. 
Jäsenlaskutus käynnistyy maaliskuun alussa. 

2. Yhdistyksen tilinumero
Kaikki jäsenlaskut siirtyvät Länsi-Suomen ProAgrian edustajiston päätöksellä keskitettyyn laskutukseen 
1.1.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa, että kaikki jäsenrekisterissämme olevat jäsenet saavat jäsenlaskunsa 
suoraan meiltä. Paikallisyhdistyksille tilitetään heidän ilmoittamansa osuus jäsenmaksusta. Muistattehan 
ilmoittaa yhdistyksenne haluaman jäsenmaksunosuuden. Tarkistattehan Sense jäsenrekisteristä 
yhdistyksen tilinumeron oikeellisuus.  
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3. Tietojenkäsittelysopimus 
Tarkista Sensestä onko tietojenkäsittelysopimus tehty. Tietojenkäsittelysopimuksen tilanteen näet 
Yhdistyksen perustieto -välilehdeltä. 
 
Tarvitsetko koulutusta Sensen käyttöön? Osallistu koulutukseen kotisohvalta 17.3. 
Järjestämme koulutuksen klo 16.30-18.30 ProAgria Länsi-Suomen jäsenyhdistysten luottamushenkilöille 
jäsenrekisterin käytöstä ja sen antamista hyödyistä yhdistystoiminnassa. 
 
Koulutus on suunnattu yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille sekä jäsenrekisterin 
käyttäjille. Jos sinulla ei vielä ole henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia yhdistyksesi tietoihin, täytä ProAgrian 
ja maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisen jäsenrekisterin henkilökohtainen käyttäjäsopimus. 
Sopimuksen löydät nettisivuiltamme tai saat pyytämällä vaihteestamme. Skannaa tai kuvaa allekirjoitettu 
käyttäjäsopimus sähköpostiin maija.willman@proagria.fi tai toimita postitse.* Ilmoittautumiset 16.3. 
mennessä. Ilmoittautujille lähetetään koulutuslinkki koulutukseen. 
 
Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat sähköisesti tai postitse 
Toimitattehan yhdistyksenne toimintasuunnitelman sekä luottamushenkilöiden yhteystiedot 
mahdollisimman pian: maija.willman@proagria.fi. Toimintakertomus tulee toimittaa 31.3.2020 mennessä. 
Uusi lomake on tulostettavissa/täytettävissä sähköisesti järjestösivuilla. 
 
*Lomakkeet jäsenyyssivulla ja toimitus postitse 

Lomakkeet löytyvät sähköisenä nettisivuiltamme 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  
  
Lomakkeet voi toimittaa myös postitse ProAgrian Porin toimistoon: Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 PORI 
 
Jäsenmaksut 2020 
Jäsenmaksut pysyvät tänä vuonna vuoden 2019 tasolla. Jäsenten määrä perustuu jäsenrekisterissämme 
oleviin yhdistyksenne aktiivijäseniin.  
 
Jäsenmaksut 2020 
- Yrittäjäjäsenet (Sense G-jäsen) 35 € +paikallisyhdistyksille tilitettävä osuus 
- Yhdistyksen henkilöjäsenet (E) 7 € + paikallisyhdistyksille tilitettävä osuus 
- Kunniajäsenet (D) 0 € 
- Valtakunnalliset yrittäjäjäsenet (sisältää 2 henkilöä) (A) 80 € 
 
Yrittäjäjäsenmaksu 
ProAgria Länsi-Suomen yrittäjäjäsenmaksu on 35 € + paikallisyhdistykselle palautettava osuus. Jos yhdistys 
ei ole ilmoittanut jäsenmaksun suuruutta, lisäämme paikallisyhdistyksen jäsenmaksuksi 6 €. Jos olette 
ilmoittaneet jäsenmaksun viime vuonna, uutta ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli summa ei ole muuttunut. 
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Jäsenedut 2020 
Yrittäjäjäsen 
- 5 % alennus seuraavista ProAgrian normaalihintaisista palveluista: 
    - Viljelysuunnitelma 
    - Kasvintuotannon talousseuranta 
    - Maatilan tulosanalyysi 
    - Tukihakuneuvonta 
    - Tilipalvelut 
    - Veroneuvonta 
    - Maatilan kirjanpito 
 
- Asiakas- ja jäsenlehti 
 
 
- henkilökohtainen, sähköinen pääsylippu Farmariin Mikkelissä 2.-4.7.2020 (www.farmari.net).  
HUOM: Saat pääsylipun sähköpostiisi, kun pyydät sen etukäteen vaihteestamme: 
info.lansi@proagria.fi tai p. 020 747 2550. 
 
- Muut erikseen ilmoitettavat alennukset, mm. tietyistä Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista ja retkistä 
- Valtakunnalliset jäsenedut (katso edut jäsensivuiltamme). 
 
Yhdistyksen henkilöjäsen  
- Asiakas- ja jäsenlehti 
- Kuulut mukaan valtakunnalliseen järjestöön ja olet osa maaseudulla toimivaa verkostoa. 
- Voit osallistua paikallisyhdistyksen toimintaan ja vaikuttaa maaseudun hyvinvointiin. 
 
 
Tapahtumia ja koulutuksia 
proagria.fi/tapahtumat 
Kasvinsuojelukoulutukset  
Loimaa: 12.3. ja 3.4. Salo: 18.3., 26.3. ja 1.4., Kaarina: 17.3., 24.3. ja 31.3. Eura 16.3., Pori 18.3., 22.4., 
14.5., Laitila 31.1., Huittinen 1.4., Karvia 20.4. Tutkinnon voit suorittaa myös sähköisesti osoitteessa 
www.proagria.fi/tutkinto. 
 
TäsmäViljely-foorumi Salossa 5.3. 
Tapahtumakokonaisuus Astrum-keskuksesssa pitää sisällään messuosastoja ja seminaarin. Seminaari 
tarjoaa tietoa ja uusia avauksia esimerkiksi resurssitehokkaaseen viljelyyn, hiilen sidontaan, turvalliseen 
ruokaan ja kyberturvallisuuteen. Tule osastollemme juttelemaan kuvauskoptereiden hyödyntämisestä 
maatalouden työkaluna ilmakuvauksen ammattilaisen kanssa. Kasvintuotannon asiantuntijamme ovat 
myös tavattavissa. 
 
Ilmakuvaus maataloudessa -tilaisuudet 
Ilmakuvaus mahdollistaa kustannustehokkaan tavan kerätä reaaliaikaista informaatiota. Tervetuloa 
maksuttomiin tilaisuuksiin Raumalle 11.3., Uuteenkaupunkiin 19.3., Pyhärantaan 8.4. ja Mynämäkeen 9.4.! 
 
Maatilan sukupolvenvaihdos -koulutukset, Pori 17.3. ja Loimaa 18.3.  
Tervetuloa maksuttomiin tilaisuuksiin kuulemaan ajankohtaiset asiat liittyen sukupolvenvaihdoksen 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
 
Salaojat kuntoon -ilta, Aura 24.3. 
 
Peltopäivä, Inkoo 9.7.  
Kasvinviljelyn ammatti- ja erikoisnäyttely Västankvarnin tilalla jo seitsemännen kerran. 
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Maa- ja kotitalousnaisten ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaa toimintaa – Tule mukaan! 
maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri 
 
Ilmastokestävä metsätalous -tilaisuudet 
Metsäkeskuksen Metsäbiotalous kasvuun -hanke järjestää Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella 
tilaisuuksia aiheena Ilmastokestävä metsätalous. 10.3. Mynämäki, 12.3. Eura ja 19.3. Lieto   
 
Kotitarveviljelyn hiilijalanjälki, Muurla 4.3. 
Mitä luonnonmukainen viljely tarkoittaa kotitarveviljelyssä? 
 
Graafinen suunnitteluohjelma Canva + muita digimarkkinoinnin työkaluja Loimaa 5.3. 
Käydään läpi digimarkkinoinnin työkaluja; digikuvan perusteita, pixelit, kuvakoot, rajaus, Canvan käyttöä, 
videoita ym. 
 
Hyvinvointipäivä Kokemäellä 19.3. ”Pieni pala maaseutua” 
Puutarhatoimittaja ja kirjailija Sonja Lumme innostaa kotipuutarhan 
kohentamiseen ja puutarhanhoidon uusimpiin tuuliin. Paikkana SASKYN 
Kokemäen yksikkö, Kauvatsantie 189. 
 
Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 12 ja päättyy kahvien jälkeen noin klo 16. 
 
Hinta ja ilmoittautuminen: Liput ovelta 45 € (sis. ruokailu, ohjelma ja kahvi sekä 
alv 24 %). Ilmoittautumiset viimeistään 10.3. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Maija Willman, 0500 323 136 
maia.willman@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
Ovatko paperisi kunnossa? Pori 26.3. 
Järjestä asiat etukäteen ja varaudu odottamattomiin tilanteisiin. Maksuton iltatilaisuus järjestetään 
yhteistyössä Länsi-Suomen OP:n kanssa. 
 
Retki Lähiruoka ja luomu -messuille Helsinkiin 2.4. 
Satakuntalainen ruoka-alan ammattilainen, lähde mukaan keväiselle retkelle! 
 
Hyvinvointia metsästä -tilaisuudet 
Maksuttomia tilaisuuksia metsien hyvinvointipalveluista ja luonnontuotteista: Eura 19.5., Piikkiö 26.5. ja 
Uusikaupunki 28.5. 
  
Suomi Areena Porissa 13.–17.7. 
Tule tervehtimään meitä kansalaistorille! 
 
Puutarharetki 15.7. 
Varaa jo kalenteriin kesäinen puutarharetki! Tuija Rytsälä johdattaa meidät tällä kertaa Lohjan suunnalle. 
 
Kevään ruokakurssit varataan nyt!  
 
Ruokakurssi on hauskaa yhdessäoloa yhdistys-, yritys- tai vaikkapa ystäväporukan kesken. 
 
Mämmikurssi 
Oletko kokeillut valmistaa itse mämmiä? Tiesitkö, että mämmiä voi käyttää myös moniin leivonnaisiin? 
 
Pääsiäisruokakurssi 
Valmistetaan yhdessä pääsiäisherkkuja. 
 
Munkkimarkkinat vapuksi 
Tehdään munkit ja muut vappuherkut yhdessä! 

 
Kevään luonnonyrttikurssit 
Kurssilla opimme tutuimpia luonnonyrttejä ja kokkaamme ja maistelemme niistä valmistettuja herkkuja. 
 
 

mailto:maia.willman@maajakotitalousnaiset.fi
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Ilmastoystävällinen ilta 
Miten lisätä helposti tuttuja kasviksia kotiruokiin ja samalla kohentaa ruokien ravintosisältöä ja tehdä 
ympäristöteko? 
 
Grillikurssi 
Haluatko grilliisi maukasta lihaa vai kevennykseen sopivia herkkuja. Tilaa kurssi. 
 
Onko yhdistyksellänne ajatuksia muista kurssitarpeista? Soita ruoka-asiantuntijalle ja sovi 
juuri teille sopiva kurssi: Anna Kari 050 5558 440, Janita Kylänpää 050 66 471 Henna Kyyrä 043 8250 583, 
Mari Mäenpää 050 60 369, Maija Willman 0500 323 136 
 
Kaipaako ranta kunnostusta tai ovatko vieraslajit ongelmana? 
Tilatkaa luento maisema-asiantuntijalta: Sanna Haapala, 050 590 2085, Katri Salminen, 050 664 74. 
 
Muista kilpailumme! Katso lisätiedot nettisivuiltamme tai kysy lisää asiantuntijoiltamme. 
- Vuoden maisemateko – Niityn lumo 
- Vuoden Maa- ja kotitalousnainen 
 
Äijät linssin takaa -näyttely Salossa 
Kulttuuritalo Villissä on 14.-26.4. Äijät linssin takaa -valokuvausryhmän ensimmäinen valokuvanäyttely. 
Ryhmä on osa Suomen Kylät ry:n hanketta Me Miehet. 
 
Yhteyshenkilöt jäsen- ja järjestöasioissa
 
Jäsenrekisteriä hoitaa koko ProAgria Länsi-Suomen alueella: 
Maija Willman, 0500 323 136, maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi tai maija.willman@proagria.fi
Mari Mäenpää, 050 603 69 mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi tai mari.maenpaa@proagria.fi 

 
Muista 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 
 
 
 

 
Reipasta kevättä toivottaen, 

 
ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toimihenkilöt ja järjestötiimi 

 
 

Tämä kirje lähetetään yhdistyksessäsi vain Sinulle.  
Kirje löytyy pdf-tiedostona jäsensivuillamme proagria.fi/lansi/jasenyys 

 
 

Toivomme, että välitätte tietoa eteenpäin yhdistyksissänne. 
 

 
 

 Seuraa, tykkää, tägää ja kommentoi somessa! 
@proagria @proagrialansi 
@maajakotitalousnaiset @maajakotitalousnaisetlansi 
 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut
https://www.youtube.com/user/proagriavideot
https://www.instagram.com/proagria/?hl=fi


KÄDENTAITOMESSUT 
T U R K U  1 4 . - 1 5 . 3 . 2 0 2 0

Lauantai klo 10-17 / Sunnuntai klo 10-17
Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13

 Aikuiset 16 € • Lapset 7-15v 5 €
Perhe (2 aikuista ja lapset 7-15v) 34 €

2 päivän lippu 18 € • Opiskelijat 10 € • Ryhmälippu 10 €

W W W . K A D E N T A I T O M E S S U T . F I

Kevät on ihanien Kädentaitomessujen aikaa!
Tervetuloa valtakunnallisille Kädentaitomessuille Turkuun 14.-15.3.2020, jossa on mukana ennätysmäärä

kädentaitajia eri puolilta Suomea.

Monipuolista kädentaidon osaamista
Messuilla yhdistyy hyvä suunnittelu, aidot materiaalit ja tekemisen taito. Kotimaiset kädentaitajat tarjoavat
laadukkaita koriste- ja käyttöesineitä, yksilöllisiä vaatteita ja asusteita aikuisille ja lapsille sekä paljon muuta.

Kädentaitomessuilla voit hankkia myös tarvikkeita ja työvälineitä. Ihastu työnäytöksistä, näe ja koe.

Edullisesti ryhmälipulla – kokoa porukka!
Maaliskuun messujen ryhmälipun hinta on 10 €, kun ryhmässä on vähintään 10 henkilöä. Kätevintä on, kun

ryhmänjohtaja varaa etukäteen liput puhelimitse numerosta 0500 660948 ja noutaa ne messupäivänä
ryhmälippukassalta. Liput voi ostaa myös Turun messukeskuksen verkkokaupasta. Ryhmänjohtaja ja linja-

autonkuljettaja ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn.

Samalla lipulla myös Taide- ja Antiikkimessuille!
Pääsylipulla pääset myös samaan aikaan järjestettäville Taide- ja Antiikkimessuille.

Mukana myös Old  Toy Swap- leikkikalumarkkinat ja Turun Rahan Päivän tapahtuma sekä
osio nukke- ja nukkekotiharrastajille.

Messuravintola
Messukeskuksen ravintolapalveluista vastaa Restel Ravintolat Oy.

Ravintolapäällikkö Maarit Salovaara, puh 0400 366512.

Messujuliste
Ohessa Kädentaitomessujen juliste, jonka toivomme Teidän ystävällisesti laittavan esille

parhaaksi katsomaanne paikkaan, kiitos.

Lisätietoja
Annamme mielellämme lisätietoja messuista, soita Sari Kallio puh. 050 3288835.

Messuaikana meidät tavoittaa messutoimistosta.


