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Tervehdys jäsenille!

Syyskuu 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. 

Kesä on kääntynyt syksyä kohti ja puinnit ovat edenneet vauhdilla. Tänä syksynä on ProAgrian 
edustajiston vaalin aika. Tutustu kevään ja kesän 2020 retkitarjontaan. Haemme Etelä-Suomen 
maistuvinta maaseutuyritystä. Käy antamassa ehdotuksesi nettisivuillamme.
 
ProAgria Etelä-Suomen edustajiston vaali lokakuussa
Tänä syksynä valitaan ehdokkaat ProAgria Etelä-Suomen edustajistoon kaudelle 2020-2023. Edus-
tajiston koko on 50 jäsentä ja maakunnalliset edustajapaikat jakautuvat vuoden 2018 lopun jäsen-
määrän suhteessa. Ehdokasasettelu vaaleihin päättyi 29.8.2019. Äänestys toteutuu Etelä-Karjalan 
ja Hämeen jäsenalueilla. Uudenmaalla, Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla päädyttiin sopuvaaliin eli 
äänestystä ei tule. Jäsenalueiden vaalitulokset vahvistetaan ProAgria Etelä-Suomi ry:n syyskokouk-
sessa 2019, jossa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2020-2021. Ääntenlaskennan 
jälkeen edustajiston syyskokous vahvistaa vaalituloksen, joka julkaistaan ProAgria Etelä-Suomi ry:n 
nettisivuilla ja seuraavaksi ilmestyvässä Satoa -lehdessä.

TOIMINTAVINKIT YHDISTYKSILLE

Maakuntatapahtumat 5.10.2019 ja 12.10.2019
Tervetuloa kaikille avoimiin maakuntatapahtumiin. ProAgrian edustajiston vaalit käynnistyvät Maa- 
ja kotitalousnaisten maakuntatapahtumissa Etelä-Karjalassa ja Hämeessä. Tilaisuudet järjestetään 
yhteistyössä Elina II -hankkeen kanssa.

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
Aika: 5.10.2019 klo 9.30
Paikka: Tuhannen Tarinan Talo, Nikkarintie 124, 46530 Kannuskoski

Ohjelma:
Klo 9.30 Tervetuloa Tuhannen Tarinan Taloon, Nina Sydänmaalakka-Wallis
Talouden hallinta ja suunnittelu jaksamisen apuna, Anna Turunen, talousasiantuntija, ProAgria 
Etelä-Suomi

Tunnetko maatilojen Neuvo 2020 -palvelun? Kaikkien viljelijöiden on mahdollista saada suunnitel-
mia, selvityksiä ja kartoituksia maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, ympä-
ristökysymyksiin, kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, energiatehokkuuteen 
sekä luomutuotantoon.

Äänestä ja vaikuta, ProAgrian edustajiston vaali 2019

Keittolounas (omakustannus)

Klo 12.00  Maa- ja kotitalousnaisten Etelä-Karjalan maakuntakokous
Välitä viljelijästä -hankkeesta apua maaseudun yrittäjälle/viljelijälle, Anni Kekki, Mela 
Stressinhallinnan keinoja luonnosta, yrittäjä, fysioterapia Kati Kiiski, Kokoolo Oy
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Noin klo 14.00 kotimatkalle

Ilmoittautumiset 30.9.2019 mennessä nettisivujen tapahtumakalenterin kautta tai 
sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi.
Tiedustelut: Sanna Lento-Kemppi  p. 040 544 7768

Pirkanmaa
Aika: 5.10.2019 klo 9.30
Paikka: Ahlman, auditorio, Hallilantie 24, 33820 Tampere

Ohjelma: 
Klo 9.30 Tervetuloa, kahvit
Talouden hallinta ja suunnittelu jaksamisen apuna, Katri Myry, talousasiantuntija, ProAgria Etelä-
Suomi. Tunnetko maatilojen Neuvo 2020 –palvelun? Kaikkien viljelijöiden on mahdollista saada 
suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituksia maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, 
ympäristökysymyksiin, kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, energiatehokkuu-
teen sekä luomutuotantoon.
Kahvitauko
Vinkit tekstiilien kierrätykseen, Taito Pirkanmaa
Klo 12.30 Maa- ja kotitalousnaisten Pirkanmaan maakuntakokous 
Noin klo 14.00 kotimatkalle

Ilmoittautumiset 30.9.2019 mennessä nettisivujen tapahtumakalenterin kautta tai 
outi.penttila@maajakotitalousnaiset.fi.
Tiedustelut: Jenni Kunnaala p. 040 5288610

Häme ja Uusimaa
Aika: 12.10.2019 klo 9.30
Paikka: Seurala, Läyliäistenraitti 106, 12600 Läyliäinen
Ohjelma: 
Klo 9.30 Tervetuloa, kahvit
Talouden hallinta ja suunnittelu jaksamisen apuna, Juha Helenius, talousasiantuntija, ProAgria 
Etelä-Suomi
Tunnetko maatilojen Neuvo 2020 –palvelun? Kaikkien viljelijöiden on mahdollista saada suunnitel-
mia, selvityk-siä ja kartoituksia maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, ympä-
ristökysymyksiin, kasvin-suojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, energiatehokkuuteen 
sekä luomutuotantoon.

Äänestä ja vaikuta, ProAgrian edustajiston vaali 2019

Keittolounas
Välitä viljelijästä -hankkeesta apua maaseudun yrittäjälle/viljelijälle, Salla Säteri, Mela 

Klo 13.30 Maa- ja kotitalousnaisten Hämeen ja Uudenmaan maakuntakokoukset
Noin klo 14.00 kotimatkalle

Ilmoittautumiset 9.10.2019 mennessä nettisivujen tapahtumakalenterin kautta tai 
jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi 
Tiedustelut: Jenni Kunnaala 040 5288610
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KoneAgria
Maaseudun ammattilaisten huipputapahtuma KoneAgria 2019 järjestetään 
Jyväskylän Paviljongissa 10.–12.10.2019. 

Käden taidot 
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana Suomen Kädentaidot 
-messuilla Tampereella 15.–17.11.2019. Hyvä olo käsitöistä on yksi messujen tämän vuoden 
kantavista teemoista. EteläSuomen Maistuva maaseutu -yritykset julkistetaan Tampereella pe 
15.11.2019. Järjestäkää yhteinen retki naapuriyhdistyksen kanssa. 

#ROHKEESTIYLPEE maaseudun naisen käsistä 
Voi kauheeta näitä mun käsiäni!”  Kommentti, jonka kuulee 
usein, kun katsotaan maaseudun naisen käsiä. Me haluamme 
näyttää, että ei oo kauheeta. On hienoa ja arvokasta. Niissä 
näkyy työ, tekeminen, aika, säät, maat ja mustikat. Elämä. 
Kerätään yhdessä maaseudun naisten käsiä.  
OSALLISTUKAA, TULKAA MUKAAN! LÄHETTÄKÄÄ KUVIA 
KÄSISTÄ 

Ottakaa vaikkapa tapaamisenne teemaksi kuvaukset. Kaikki 
valokuvamallit hyväksytään, eikä tarvitse ehostaa. Keräämme 
kuvat yhteen, tavoitteena saada aikaan jotain KÄSIttämätön-
tä Käden taidot -messuosastollemme Tampereella.

Lähetä siis käsikuvasi lokakuun loppuun mennessä sähköpostilla Etelä-Suomen maa- ja kotitalous-
naisille jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi

Ruokakurssit 
Järjestäkää ruokakurssi vaikka naapuriyhdistyksen kanssa yhdessä. Syksyn ruokakurssitarjottimella
on mm. lähiruoan neljä vuodenaikaa sekä herkulliset keitot. Lisätietoa ja alueelliset yhteyshenkilöt 
löydät nettisivujen tapahtumakalenterista.

Tulossa olevia retkiä 2020
Tuleva vuosi käynnistyy retkien merkeissä. Lue lisää nettisivujen tapahtumakalenterista.

1.2.2020 Lankamaailma ja Pumpuliplikkain jäljillä, Tampere
Helmikuun alussa suuntamme kohti Tamperetta, jossa ensimmäisenä vierailukohteena on hapan-
juurileivontaan erikoistunut Leipomo Jyvä Nekalassa. Sieltä siirrymme Lankamaailman myymälään 
Lielahteen, jossa saamme vinkit käsitöiden kuumimpiin trendeihin. Lounaan nautimme keskustas-
sa, jonka jälkeen saamme opastetutun kierroksen Pumpuliplikkain jäljille Finlaysonin historiallisella 
tehdasalueella. Iltapäivällä on vielä mahdollista tutustua Tallipihan puotien tarjontaan.

4.4.2020 Maatalousmuseo Sarka ja Panimo OlutMylly, Loimaa/Forssa
Huhtikuussa vierailemme uusiutuneessa Sarka museossa Loimaalla. Aamu aloitetaan kahvilla 
Jokioisten Leivän kahvilassa, josta siirrymme opastetulle kierrokselle museolle. Lounas nautitaan 
myös museolla. Loimaalta siirrymme Forssan Panimo OlutMyllyyn, jossa kuulemme oluen ja pani-
mon tarinan maistiaisten kera.
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6.6.2020 Iso-Melkutin, Loppi
Kesäkuussa retkeilemme kirkasvetisen Iso-Melkutin järven maas-
toissa Lopen Räyskälässä. Järven ympäri kiertää noin 7 kilometrin 
pituinen polku. Järven rannalla on laavu, jossa nautitaan retkilounas. 

Hygieniaosaamistestit
Järjestämme kaikille avoimia testitilaisuuksia aluetoimistoillamme. 
Päivämäärät löydät nettisivujen tapahtumakalenterista.

Vuoden maisemateko 2019 - suuret suomalaiset vieraslajitalkoot
Vuoden 2019 teemalla haluamme kannustaa yhdistyksiä ja yksittäi-
siä toimijoita laajaan yhteistyöhön vieraslajien torjunnassa, Suomen 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
Kilpailuun osallistuminen: 
Lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn 
vaikuttavuudesta nettilomakkeen kautta. Kilpailuaika päättyy 30.9. 
Palkitsemme maakunnalliset maisemateot ja viestimme niistä aktiivi-
sesti. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten 
keskuksen varsinaisessa kokouksessa marraskuussa. Tunnustuksen 
saaja voi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, talkooporukka tai muu 
taho.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa. 

Lisätietoa kilpailuista ja ilmoittautuminen kilpailuun: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
Saat lisätietoa alueellisesta kilpailusta maisema-asiantuntija Johanna Laari-Güntheriltä 
johanna.laari-gunther@maajakotitalousnaiset.fi ja p. 040 7727 993.

Vuoden maa- ja kotitalousnainen tai -mies
Onko yhdistyksessäsi toimijaa, joka ansaitsisi tulla valituksi 
vuoden 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. Lähetä ehdotuk-
sesi 14.10.2018 mennessä järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalalle, 
jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi. Lomake palautus-
osoitteen kera on toimitettu yhdistysten sihteereille.

Seuratalojen korjausavustukset
Onko yhdistyksellänne korjausta kaipaava seuratalo? ProAgria Etelä-Suomen jäsenyhdistykset voi-
vat hakea korjausavusta Suomen Kotiseutuliitolta omistamiensa kiinteistöjen kunnostamiseen. Seu-
rantalojen korjausavustusten v. 2020 haku aukeaa Suomen Kotiseutuliiton nettisivuilla 30.8.2019 ja 
on auki 30.9.2019 asti. Lisätietoa löytyy osoitteesta https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/ 
Apua saa myös järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalalta.

Ehdota Etelä-Suomen maistuvinta maaseutuyritystä
Mikä antaa elämyksiä? Mistä tulee hyvä mieli? Mikä tuo ihmisiä yhteen? Mikä kruunaa hetken 
omien ajatusten kanssa? Tietysti hyvä ja maistuva ruoka, joka on tehty isolla sydämellä ja laaduk-
kaista raaka-aineista! Etsimme ehdotuksia Etelä-Suomen kylien ja kuntien maistuvimmista ruokayri-

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen
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tyksistä, joka tarjoaa asiakkailleen elämyksellisiä ja maistuvia ruokatuotteita lähialueen raaka-aineis-
ta, ollen rohkeasti ylpeä toiminnastaan tehden yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti.  Maistuvien 
maaseutuyrityksien etsintäalue on toiminta-alueemme Etelä-Karjala, Häme, Kymenlaakso, Pirkan-
maa ja Uusimaa. Tehdyistä ehdotuksista valitsemme Etelä-Suomen Maistuvan maaseutuyrityksen 
2019 jokaiseen maakuntaan.

Odotamme vapaamuotoisia ehdotuksia perusteluineen 25.10.2019 mennessä. Ehdotuksen voit 
antaa nettisivujen tapahtumakalenterin lomakkeen kautta. Tunnustuksen saajan valitsee Etelä-Suo-
men maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Etelä-Suomen asiantuntijaraati. Tunnustuksen saavat 
yritykset julkistetaan pe 15.11.2019 Kädentaidot-messuilla Tampereella.

Lisätietoja: Outi Penttilä, ruoka- ja yritysasiantuntija, outi.penttila@maajakotitalousnaiset.fi

Yhdistyksen tunnustuspalkinto
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus jakaa myös tänä vuonna yhdistyksen tunnus-
tuspalkinnon. Yhdistysten ei tarvitse erikseen hakea palkintoa, vaan palkittava 
yhdistys valitaan vuoden 2018 toimintakertomuksen palauttaneiden yhdis-
tysten joukosta. Palkinto julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n 
varsinaisessa kokouksessa marraskuussa.

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

Järjestötuotteet
Järjestötuotteiden valikoima on nähtävissä Maa- ja kotitalousnaisten sivuilla 
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/kauppa. Uutuustuotteina mm. heijastinpipo ja hupulli-
nen ostoskassi. Järjestön pöytähopeat ovat tilattavissa ProAgrian verkkokaupan kautta.
https://proagriaverkkokauppa.fi/

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen yhdistyskirje
Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen syksyn yhdistyskirje on luettavissa 1.10.2019  
osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.fi -> järjestötoiminta -> yhdistyssivut -> yhdistyskirje. 
Yhdistyssivuille kirjaudutaan yhteisellä tunnuksella mkn ja salasanalla naisvoimaa10.  Yhdistyskir-
jeessä on muun muassa toimintavinkkejä ensi vuodelle. 

Toimihenkilöuutiset
Jutta Ahro siirtyy toisen työantajan palvelukseen ja hänen tilalleen haetaan maisema-asiantuntijaa 
Pirkanmaalle. 

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

Toiminnallista syksyä!

Toivottaa koko Etelä-Suomen väen puolesta järjestöpäällikkö Jenni


