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Tervehdys jäsenille!

Helmikuu 2019

Jäsentiedotteessa kerromme ajankohtaisista järjestöasioista. Tiedote lähetetään yhdistysten pu-
heenjohtajille ja sihteereille sekä sähköisenä uutiskirjeenä ProAgria Etelä-Suomen ja Etelä-Suomen 
maa-ja kotitalousnaisten yhdistys- ja henkilöjäsenille. 

Luminen talvi on työllistänyt lumen auraajia ja kolaajia, mutta se on myös antanut upeita maisemia 
ihasteltavaksi. Maa- ja kotitalousnaisten joukkoon on saatu uusi toiminnanjohtaja ja uusi hallituksen 
puheenjohtaja. Tänä syksynä on ProAgrian edustajiston vaalien aika. Ehdokkaita siis kaivataan. 
Löytyisikö teidän yhdistyksestänne innokkaita aktiiveja vaikuttamaan järjestömme toimintaan? 

Hyppää hyvän kierteeseen!
Maa- ja kotitalousnaisten teema Hyppää hyvän kierteeseen jatkuu 
vielä tänä vuonna. Hyvä tekoja ympäristön hyväksi voi tehdä vaikka 
yhteisellä roskareippailulla tai nurkkiensiivoustalkoilla. Myös Ruoka-
hukka ruotuun, katse vesistöihin -hanke jatkuu vuonna 2019. Järjestämme info- ja näytöstilaisuuk-
sia, ruokakoulutuksia ja webinaareja edistämään vesistöjen hyvinvointia ja ravinteiden kierrätystä. 
Liity sinäkin hukantoruntapartioon! Lisätietoa löytyy Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilta. 

Toiminnanjohtajan tervehdys
Aloitin tammikuun alusta Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtajana.  Olen 51-vuotias ja asun Tampereella. Kotoisin 
olen Satakunnasta, Kokemäeltä.  Kokemäen Kauvatsalla vietän paljon 
vapaa-aikaani. Siellä on oma, äitini suvun synnyinkoti, joka sijaitsee 
kauniissa, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävässä Kau-
vatsanjokivarressa.

Itsensä kehittäminen ja uusien asioiden oppiminen on vienyt minua 
elämässä eteenpäin. Olen aloittanut opintoni ja työurani hoitoalalla. 
Seuraavat tutkinnot veivät minut kiinteistönvälitysalalle. Viimeisimmän 
työurani, yli 10 vuotta, tein pankkialalla. Toimin lakiasiantuntijana ja tiimipäällikkönä. 

Koen, että tehtävässäni maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajana minulla on mahdollisuus teh-
dä arvoiltaan merkityksellistä työtä. Itselleni tärkeitä asioita ovat muun muassa suomalainen, puh-
das ja turvallinen ruoka, maaseudun kylien elinvoimaisuuden turvaaminen sekä kulttuurimaisemien 
ja arvokkaan rakennuskannan vaaliminen. Katson toiveikkaana ja innostuneena tulevaisuuteen. 

Kirsi Haapanen
Toiminnanjohtaja, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 

Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallituksen puheenjohtajan tervehdys
On helppo moittia ja vähätellä itseään. Itsekriittisyys ei kuitenkaan 
tee elämästä yhtään helpompaa. Uskotaan itseemme ja osaami-
seemme, ollaan rohkeesti ylpeitä itsestämme, ansaitsemme sen. 

Keväisin terveisin
Päivi Alanne
Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 



2 3

Henkilövalinnat ProAgria Etelä-Suomen ja Maa- ja kotitalousnaisten edustajistojen 
kokouksissa
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajiston kokouksessa Luumäellä 24.11.2018 valittiin 
edustajiston puheenjohtajaksi Jaana Kivikko Hämeestä ja varapuheenjohtajaksi Minna Pekkola-Vir-
tanen Kymenlaaksosta. Piirikeskuksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Alanne Uudelta-
maalta varajäseneksi Marja-Liisa Mäkinen ja hallituksen jäseniksi erovuorolaisten tilalle varsinainen 
Heli Sahlman Etelä-Karjalasta varajäsenenä Päivi Kaipia-Hyväri, Elina Vaittinen Hämeestä varajäse-
nenä Marianne Mänki, Anu Porkka Kymenlaaksosta varajäsenenä Merja Pekkala ja Anna-Maija Aho 
Pirkanmaalta varajäsenenä Marja Rönni.

ProAgria Etelä-Suomen edustajisto kokoontui syyskokoukseen Vanajan Parvelle Hämeenlinnaan
4.12.2018. Kokous valitsi ProAgria Etelä-Suomen hallituksen erovuoroiset jäsenet uudelleen seu-
raavalle kaksivuotiskaudelle: Keijo Niemi Pirkanmaalta varajäsenenä Tero Virtanen, Kai Sjölund Uu-
deltamaalta varajäsenenä Ilari Sundberg ja Kai Suutari Etelä-Karjalasta varajäsenenä Vesa Lapatto. 

ProAgria Etelä-Suomen edustajiston vaali tulossa lokakuussa
Tänä syksynä valitaan ehdokkaat ProAgria Etelä-Suomen edustajistoon kaudelle 2020-2023. Edus-
tajiston koko on 50 jäsentä ja maakunnalliset edustajapaikat jakautuvat jäsenmäärän suhteessa.  
Varsinaisten jäsenten lisäksi valitaan maakunnalliset varajäsenet. 

Edustajiston jäsenet valitaan ehdokaslistalta sähköisesti toteutetun vaalin kautta.  Äänestys tapah-
tuu kirjautumalla vaalisovellukseen matkapuhelinnumeron tai sähköpostin avulla. Aluetoimipistei-
siin järjestetään äänestysmahdollisuus verkon kautta. Jokaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä 
on yksi ääni. Jäsenyhteisöillä, joilla ei ole henkilöjäseniä on käytössään myös yksi ääni. 

Mikä edustajiston rooli on? Edustajisto käyttää ProAgria Etelä-Suomen päätäntävaltaa. Se kokoon-
tuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen käsittelemään sääntömääräisiä asioita kuten 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen ja edusta-
jiston puheenjohtajan valitseminen.  Edustajat voivat esittää kehitysideoita ja toiveita ProAgrian 
toimintaan. Nyt on vaikuttamisen paikka! Äänestäminen sähköisessä vaalissa on mahdollista, jos 
jäsenrekisteristä löytyy matkapuhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi. Ovathan jäsentietosi ajan 
tasalla? 

ProAgria Etelä-Suomen hankkeet

ELINA-hanke toimii nyt koko alueella
ELINA-hankkeen toiminta jatkuu. Se antaa maatilayrittäjälle eväitä kannattavuuden parantamiseen 
lisäämällä johtamisosaamista sekä kehittämällä maatilakokonaisuuden hallintaa. Myös maatilan 
ympäristökokonaisuuden ymmärtäminen ja hallitseminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa.
Kohderyhmänä ovat kaikki maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan 
ja Uudenmaan ELY-keskuksien alueilla. Toimintamuotona on koulutus teemapäivien, pienryhmätoi-
minnan ja opintomatkojen avulla.  Hankkeen tapahtumia ja lisätietoa pienryhmistä löydät hank-
keen nettisivuilta www.proagria.fi/elina sekä hankkeen Facebook ryhmistä Elinvoimainen maitotila 
ja Elinvoimainen kasvitila.

Kehitä yrittäjäosaamistasi ja paranna yrityksesi kannattavuutta
Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä HYMY -hankkeet toimivat Hämeen ja Uudenmaan ELY-kes-
kusten alueilla sekä Yhteistyöllä kilpailukykyä YK -hanke Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 
edistäen sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritys-
ten kestävää, kilpailukykyistä ja kannattavaa nykyaikaista liiketoimintaa. 

Hankkeiden kohderyhmänä ovat maaseudun mikro- ja pienyritykset sekä yritystoimintaa maaseu-
dulle suunnittelevat. Euroopan näkökulmasta suurin osa yrityksistämme sijaitsee maaseudulla. 
Yritystoimintasi eri vaiheisiin on mahdollista saada käytännönläheistä ja maksutonta sparrausta. 
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Lisäksi tarjolla on koulutusta, pienryhmätoimintaa ja verkostoitumismahdollisuuksia.
Toiminnasta keskustelua ja vinkkejä Facebook-ryhmässä. Liity mukaan! 
Lisätietoa hankkeista www.proagria.fi/hymy, www.proagria.fi/yk sekä Facebook-ryhmässä Yrittäjä - 
onnistumme yhdessä!

#rohkeestiylpee
Maaseutumme ohitetaan usein sata lasissa. Tämä ohitus 
voi tapahtua niin autolla kaahaten kuin ruokakaupan 
valinnoissa, lomasuunnitelmissa, kuntien kaavoissa ja 
maamme brändeissä. Kaahailu ja ohittelu estää meitä 
näkemästä lähellä olevia arvojamme. Me Etelä-Suomen 
maa- ja kotitalousnaiset sanoimme stop ja seis. Päätim-
me olla rohkeasti ylpeitä maaseudustamme.

Maaseudullamme on paljon asioita ja tekijöitä, joista 
voimme oikeasti olla ylpeitä ja ne kestävät kansainvälis-
täkin vertailua. Meillä on esimerkiksi ihan huikea luonto 
ja kulttuurimaisemat. Niitä kannattaa hyödyntää niin 
asujan kuin lomailijan. Meillä tuotetaan puhdasta ja maukasta ruokaa. Maaseutumme tarjoaa oival-
lisen ympäristön monipuoliselle ja elinvoimaa lisäävälle yritystoiminnalle.  Ja ennen kaikkea meillä 
on tämän kaiken tekijöinä taitavia ja asiantuntevia ihmisiä.

Teemme vuonna 2019 maaseuturetken, johon toivomme paljon lähtijöitä mukaan. Tämä retki 
tehdään pääasiassa somemaailmassa eli kyytiin on helppo hypätä Etelä-Suomen maa- ja kotita-
lousnaisten Facebook-sivuilla. Vuoden mittaan kerromme monipuolisesti maaseudustamme ja 
työstämme siellä. Ollaan yhdessä rohkeesti ylpeitä. Kerrotaan, kuvataan ja jaetaan, mitä kaikkea 
ylpeyden aihetta meidän maaseudultamme löytyy.

Tervetuloa mukaan, ole sinäkin

TOIMINTAVINKKEJÄ YHDISTYKSILLE:  

Vuoden maisemateko 2019 - suuret suomalaiset vieraslajitalkoot
Vuoden 2019 teemalla haluamme kannustaa yhdistyksiä ja yksittäisiä toimijoita laajaan yhteistyö-
hön vieraslajien torjunnassa, Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kiinnitä huomio-
ta vieraslajeihin, hoida ympäristöä.

• Tutustukaa vieraslajeihin.
• Kartoittakaa niitä omassa kotiympäristössänne.
• Tehkää toimenpiteitä ja järjestäkää talkoita.
• Muistakaa tarvittavat luvat.
• Kertokaa vieraslajiongelmasta eteenpäin.
• Haastakaa ja kutsukaa mukaan muita toimijoita ja yhdistyksiä.

Osallistukaa kilpailuun
Lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn vaikuttavuudesta nettilomakkeen 
kautta. Kilpailuaika päättyy 30.9. Palkitsemme maakunnalliset maisemateot ja viestimme niistä 
aktiivisesti. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen varsinaisessa 
kokouksessa marraskuussa. Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, talkooporuk-
ka tai muu taho.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa. Lisätietoa kilpailuista ja ilmoit-
tautuminen kilpailuun: www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
Saat lisätietoa alueellisesta kilpailusta piirikeskusten maisema-asiantuntijoilta.
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Retket
Ulkoilua Kopparnäsin virkistysalueella 18.05.2019 
Ulkoilua Kopparnäsin virkistysalueella Inkoossa la 18.5.2019. Patikointia ja ruokaa tulistellen me-
renrantamaastossa. Koe Uudenmaan upea merenranta!

Melontaa ja patikointia Liesjärven kansallispuistossa 29.06.2019
Tutustutaan Etelä-Suomen kansallispuistoihin. Koe Liesjärven kan-
sallispuisto maalta ja vedestä!
Juhannuksen jälkeen lähdemme retkelle Liesjärven kansallispuis-
toon. Melomme Kyynäräharjulta Korteniemen perinnetilalle. Siellä 
tutustumme metsänvartijan elämään 1910-luvulla ja nautimme 
lounaan. Patikoimme takaisin lähtöpaikkaan. 

Järjestöväen oma risteily Vanajavedellä 03.08.2019
Etelä-Suomen järjestömme väelle suunnatun kesäisen risteilyn 
kohteena on Emil Wikströmin taiteilijakoti Visavuori Valkeakoskella. Laivalla on yhteistä ohjelmaa ja 
siellä nautitaan herkullinen lounas laivan saaristolaispöydästä.  

Kotkaniemen puutarha ja Salpalinja 10.08.2019
Tutustumme Vuoden maisemateko 2017 palkittuun kohteeseen Kotkaniemeen sekä Salpalinjaan.  

Tarkemmat retkiohjelmat, hinnat ja ilmoittautumistiedot löytyvät nettisivujen tapahtumakalenterista.

Ruokakurssit
Kurssitarjontamme sopii hyvin yhdistyksen kevään toimintaan. Kursseilla pääset itse tekemään, 
kokemaan ja maistamaan sekä lisäksi saat reseptivihkon! 

• Raskileivonta - Tule oppimaan raskituksen ja taikina-  
 juuren käytön salat sekä maistelemaan     
 pehmeänrapeita leipä- ja leivonnaisherkkuja.

• Lähiruuan neljä vuodenaikaa - Nautitaan lähellä tuo-  
 tetuista raaka-aineista valmistettuja herkkuja kauden  
 mukaan.

• Erikoisen hyvää erikoiskasveista - Tunnetko jo Suo-  
 messakin viljeltävät kvinoan, öljyhampun, pellavan,   
 härkäpavun, tattarin ja kuminan? Kurssilla tutustutaan   
 näiden kasvien monipuoliseen käyttöön.

• Särkikala, herkkupala - Opi käyttämään särkeä, lahnaa ja muita kotimaisia luonnonkaloja.
• Gluteeniton leivonta - Kurssilla vinkit ja ideat gluteenittomaan leivontaan
• Herkulliset keitot - Maukas keitto sopii niin arkeen kuin juhlaan. Sukelletaan erilaisten  

 keittojen maailmaan.
• Kaikki ruhonosat lautaselle - Tule mukaan kurssille tutustumaan ruhon eri osien monipuoliseen  

 käyttöön.
• Maidon maukkaat maut
• Villiyrtit - Luonnollisesti herkullista - Lähde tutustumaan luonnonyrtteihin ja niiden  

 maukkaaseen maailmaan.

Meiltä voi myös tilata luennon ajankohtaisista aiheista.

Ruokakoulun hinta on 267 euroa jäsenyhdistyksille, lisäksi raaka-aineet ja tarvittaessa niiden han-
kintakulut (50 euroa). Luennon hinta on 128 euroa jäsenyhdistyksille. Lisäksi matkakulut ja mah-
dolliset raaka-ainekulut. Hinnat sisältävät alv:n. Ruokakurssien järjestämiseen saadaan avustusta 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
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Tiedustelut ja tilaukset ruoka-asiantuntijoiltamme
Häme: Jenni Kunnaala 040 528 8610
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala: Hannele Veteli 040 709 2492
Pirkanmaa: Outi Penttilä 040 719 8959
Uusimaa: Suvi Malin 0400 682 334
Sähköpostitse etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Hygieniaosaamistestit
Järjestämme aluetoimistoillamme kaikille avoimia hygieniaosaa-
mistestejä. Päivämäärät ja yhteyshenkilöt löydät kotisivujen tapah-
tumakalenterista. Testipäiviä on keväällä tarjolla Hämeenlinnassa, 
Järvenpäässä, Kouvolassa, Lahdessa ja Tampereella. Pidämme 
myös räätälöityjä testejä ja koulutuksia yhdistysten tarpeisiin.

Impin päivä 11.6.
Impin päivää vietetään tänä vuonna liikkumalla puhtaamman ympäristön hyväksi. Järjestäkää 
yhdessä roskienkeräystalkoot ”plogging”. Lisätietoa löytyy Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilta 
järjestön toimintavinkeistä. Siellä on myös muita vinkkejä yhteiseen tekemiseen.

Vuoden maa- ja kotitalousnainen tai -mies
Onko yhdistyksessäsi toimijaa, joka ansaitsisi tulla valituksi vuo-
den maa- ja kotitalousnaiseksi? Innostajaa joka kannustaa muita 
mukaan sekä toimii aktiivisesti Maa- ja kotitalousnaisten hyväksi. 
Ehdotuksia vuoden Maa- ja kotitalousnaiseksi tai –mieheksi voi-
vat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. Ehdokaslomakkeet 
lähetämme syyskirjeen mukana ja aikaa ehdotuksen tekemiseen on 
lokakuun asti, mutta ehdokkaita kannattaa jo pohtia valmiiksi.

Koti ja maaseutu -lehteen terveisiä yhdistysten tapahtumista
Me maa- ja kotitalousnaiset -palstalle Koti ja maaseutu -lehteen voi lähettää tietoa yhdistysten ta-
pahtumista ja uutisista tai vinkkejä juttuaiheista lehteen. Tiedot lähetetään osoitteeseen toimitus@
kotijamaaseutu.fi.

Järjestötuotteet
Uudet hopeakorut ovat nyt tilattavissa. Tutustu järjestötuotevalikoimaan Maa- ja kotitalousnaisten 
Kaupassa nettisivuilla. Pöytähopeat ovat tilattavissa ProAgrian verkkokaupasta.

Aktiivista kevättä!

Toivottaa koko Etelä-Suomen väen puolesta järjestöpäällikkö Jenni

https://etela-suomi.proagria.fi
www.facebook.com/proagria
www.twitter.com/proagria
www.instagram.com/proagria/

https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi       
www.facebook.com/etelasuomen.maajakotitalousnaiset                
https://www.facebook.com/ESMKNMaisema/                         
Instagram: @mknetelasuomi   
www.pinterest.com/ruokaneuvot 
Twitter @maajakotitalous


