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Tapaammehan Okrassa heinäkuussa!
Olemme mukana Okrassa 3.-6 .7.2019. ProAgrian osasto t ovat konekentällä ja ko tieläinkentällä, Maa- ja
kotitalousnaiset löydät sisähallista. 

Jäsent iedo t  ajan t asalla?
Tule tarkistuttamaan jäsentietosi Maa- ja ko titalousnaisten osasto lle, saat maa- ja ko titalousnaisten oman
ämpärin!

Näkemisiin Okrassa!

Lue lisää Okra-näyt telystä

PRH tiedottaa: Y-tunnus yhdistyksille
Patentti ja rekisterihallitus PRH uudistaa yhdistysrekisterin tieto järjestelmät kokonaisuudessaan. Samalla kaikki
yhdistykset saavat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat.

Yritys- ja yhteisö tunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. PRH antaa kaikille
yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo  ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus
säilyy. Yhdist yksen ei siis t arvit se t ehdä mit ään Y-t unnukseen liit t yen. 
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Vuoden 2019
maisematekokilpailu
Haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen kuuluu
meille kaikille. Osallistu kilpailuun täyttämällä
nettilomake. Vastaa lomakkeen kysymyksiin tehdystä
maisemateosta, työn tekijö istä ja työn merkityksestä. 

Kilpailuaika päättyy 30.9 . ja alueelliset maisemateot
Länsi-Suomessa julkaistaan 28.10. Valtakunnallinen
vo ittaja julkistetaan marraskuussa 2019. 

Osallistu kilpailuun

Kerää kiloja 10.-16.6. -
Vieraslajitalkoot
Lännessä
Järjestämme Länsi-Suomessa Kerää kilo ja – torju
vieraslajeja -tempauksen 10.-16.6 . 

Järjestäkää viikon aikana vieraslajien torjuntatalko ita,
punnitkaa saaliinne ja lähettäkää tieto
piirikeskukseen. Ko lme eniten kilo ja kerännyttä
yhdistystä vo ittaa.

Tietoa vieraslajeista ja niiden torjunansta saatte
meiltä, vielä ehtii tilata luennon maisema-
asiantuntijalta.

Lue lisää

PRH:lla o n kat ko  sähkö isessä ja paperilla ilmo it t amisessa alkaen 12.6 .2019 klo  19. PRH alkaa
1.7.2019 alkaen rekisterö idä yritysten ja yhteisö jen edunsaajia. Yhdistysten osalta yhdistyksen hallituksen
katsotaan o levan edunsaaja.

Sähkö isessä palvelussa vo it:
• perustaa yhdistyksen
• ilmoittaa nimenkirjo ittajat, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet
• ilmo ittaa yhdistyksen yhteystieto jen muutokset
• ilmo ittaa yhdistyksen nimen tai ko tipaikan muutoksen tai muun sääntö jen muutoksen.

Lue lisää

Tarvitsetko Sense-koulutusta?
Oletko uusi jäsenrekisterinkäyttäjä yhdistyksessänne? Kaipaisitko  lisää vinkkejä rekisterin käyttöön? Hallitsetko
tarvittavat haut? Järjestämme syksyllä koulutusta tarpeen mukaan.

Ota yhteyt tä
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Roskareippaillaan tienvieret ja ympäristö
siistiksi
Yhdistetään liikunta ja ympäristön siistiminen innostamalla kylien ihmisiä
roskareippailuihin.

Ilmo it at t ehan meillekin, kun järjest ät t e  ro skareippailut apaht umia
Täyttäkää lomake klikkaamalla näistä linkeistä:
Suunnitellut tapahtumat
Pidetyt tapahtumat

Lue lisää kampanjasta

Puutarharetki 17.7.
Merellinen Parainen, upeat yksityispuutarhat ja
saariston matkailukohteet kutsuvat meitä heinäkuun
retkellä.

Retkikohteita ovat mm. Stentorp, Furuvikin kartano,
Paraisten portti sekä Tammiluodon viinitila.

Lue lisää ja ilmoit taudu mukaan

10 000 euroa Neuvo 2020
-rahaa käytettävissä
Neuvo 2020 -raha nousi 10 000 euroon. Hyödynnä
tuki asiantuntijapalveluihin maatilayrityksesi
kehittämiseen. Samalla tilakäynnillä tilalla vo i o lla yhtä
aikaa useampia asiantuntijo ita eri osaamisalueilta. 

Muistathan, että maksat palvelusta vain alv:n osuuden

T ilaa tästä Neuvo 2020 -palvelu

• Miten hyödynnän lannan ravinteet tehokkaasti -teemapäivä 6 .6 . Tuorla

• Retki Söderfjärdeniin Pohjanmaalle 11.6 .

• Maanparannuskuidun levitys -pellonpiennartilaisuus 18.6 . Mynämäki

• Digitaaliset mittalaitteet kasvintuotannon apuvälineinä -pellonpiennartilaisuus 25.6 . Masku

• Lammaspienryhmä alo ittaa Satakunnassa elokuussa

• Agritechnica-matka 9 .-12.11.

• Energiayrittäjyysmatka ja vierailu Agritechnicaan 10.-13.11.

ProAgrian tapahtumia
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• Villiyrttikurssi Ulvilassa 4.6 .

• Villiyrtti-  ja kesäsienikurssi Parkanossa 5.6 .

• Sieniretken osana maaseutumatkailua - info  Liedossa 14.8 .

• Naisten valmiusliiton kesäretki Ähtäriin ja Tuuriin 31.8 .

• Tapahtuma- ja festivaaliruokailu - info , Uusikaupunki 19.9 .

• Sadonkorjuujuhlat kutsuu Ahvenanmaalle 19.-21.9 .

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

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

Lisät iedot  tapahtumakalenterissa - klikkaa tästä!

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumia

Klikkaa tästä tapahtumakalenteriin

Toivotamme hyvää kesää!

Kesän aukioloajat
Puhelinvaihteemme ja info .lansi@proagria.fi -sähköpostioso itteemme ovat suljettuna 15.7.-2.8 .2019. 

Porin to imisto  on suljettu 15.7.-2.8 .2019 ja Turun to imisto  10.6 .-31.8 .2019. 
Alla o levasta linkistä näet kaikkien Länsi-Suomen asiantuntijo iden tarkemmat yhteystiedot.

Länsi-Suomen asiantunt ijoiden yhteyst iedot

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.
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