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TERVEHDYS YHDISTYKSILLE!

Syyskuu 2020

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

Kulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Maaliskuussa koronaepidemia pysäytti yhdistystoiminnan het-
keksi kokonaan. Kevätkokouksia on jouduttu siirtämään myöhemmäksi tai miettimään vaihtoehtoisia toteu-
tustapoja. Rajoituksia höllennettiin, mutta seuraamme viranomaisten ohjeistusta ja toimimme sen mukaan. 
Syksyllä tarjoamme luentotilaisuuksia, joihin voi osallistua etäyhteyden kautta. 
 

Miten toimia korona-aikana

Jäsenillä ja asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua ProAgrian ja MKN piirikeskusten livelähetyksiin, 
järjestö- ja ajankohtaisasioita käsitteleviin tilaisuuksiin sekä osallistua verkossa järjestettäville kursseille. Nyt 
on oiva tilaisuus myös yhdistyksissä ottaa some ja erilaiset uudet netissä toimivat palvelut haltuun. Etätapaa-
misten järjestämiseen on olemassa useita eri palveluita (esim. Office 365-pakettiin kuuluva Teams ja ilmainen 
Google Hangouts). Somessa voi jakaa ohjeita ja mestarit voivat opettaa aloittelijoita. Suunnitelkaa yhdessä 
tulevaa toimintaa: puhelinta ja somepalveluja hyödyntäen. Toteutetaan yhdessä soveltaen kampanjoita. 

Edunvalvontavaltuutustilaisuudet

Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa 
hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikenty-
neen terveydentilansa vuoksi. Tule kuulemaan miten voit varautua elämän yllättäviin tilanteisiin. Tilaisuus on 
maksuton ja osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta. Saat Teams-linkin ja kirjautumisohjeet 
tilaisuuden ilmoittautumisten vastaanottajalta.

Kymenlaakso 7.10.2020 klo 18-19.30 Kymen Paviljonki
Paikka: Kymen Paviljonki, Helsingintie 408, Kuusankoski. Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautu-
misia 1.10. mennessä: hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi tai p. 040 709 2492. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Pirkanmaa  8.10.2020 klo 18-19.30 Hämeenkyrö ja 20.10.2020 klo 18-19.30 Ruovesi 
Paikka: 8.10. Heiskan Päätalo, Heiskankuja 1, Hämeenkyrö ja 20.10. Osuuspankin kokoustila 2 krs, Ruoveden-
tie 13, Ruovesi. Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia Hämeenkyröön 1.10. mennessä 
ja Ruovedelle 13.10. mennessä: outi.penttila@maajakotitalousnaiset.fi tai p. 040 719 8959. Kahvitarjoilu, 
tervetuloa! Kahvit klo 17.45 molemmissa tilaisuuksissa.

Uusimaa 7.10.2020 klo 18-19.30 Järvenpää
Paikka: ProAgrian toimisto, Postikatu 10 A, Järvenpää. Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautu-
misia 5.10. mennessä: suvi.malin@maajakotitalousnaiset.fi tai 0400 682 334. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

TOIMINTAVINKIT YHDISTYKSILLE
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Etelä-Karjala 4.11.2020 klo 18-19.30 Lappeenranta
Paikka: Kokoustila Raatimies, Raatimiehenkatu 17 C, III krs., Lappeenranta. Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyy-
dämme ilmoittautumisia 28.10.2020 mennessä sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi tai tekstiviestil-
lä p. 040 5447768. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Häme  4.11.2020 klo klo 18-19.30 Hämeenkoski
Paikka: Seurala, Asikkalantie 1, 16800 Hämeenkoski. Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautumi-
sia 2.11 mennessä: jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi tai p. 040 528 8610. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Metsän siimeksessä – Metsän kulttuuriperinnön mahdollisuudet 6.10.2020 klo 10-14,  
Ikaalinen

Tutustumme kuntouttavan ja palauttavan metsäkokemuksen toteuttamiseen ja tuotteistamiseen ympäris-
töpsykologian ja Green Care -toiminnan asiantuntijan opastuksella. Päivä on suunnattu maaseutuyrittäjille, 
matkailu- ja ruokapalveluyrityksille ja aiheesta kiinnostuneille. 

Tarkemmat tiedot päivästä löytyvät etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi  - Tapahtumat.
Lisätietoja: outi.penttila@maajakotitalousnaiset.fi tai 040 719 8959.
Tapahtumaa Vihtori Peltonen – Lihasula säätiö.

Koulutuksia verkossa

Hygieniaosaamiskoulutukset 

Tervetuloa mukaan etänä toteutettavaan hygieniaosaamiskoulutukseen. Koulutukset ovat saman sisältöiset, 
valitse itsellesi sopivin ajankohta.

ke 16.9.2020 klo 17.30, to 22.10.2020 klo 17.30 ja ti 24.11.2020 klo 17.30

Hygieniaosaamiskoulutuksessa käsitellään elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön hygieniaosaamis-
vaatimukset, perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta, ruokamyrkytykset ja hygieeniset 
työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö ja viranomaiset.

Kelpaako kyssäkaali – maistuuko mustikka - kasviksista terveyttä 15.9.2020 klo 17.30

Kasvispainotteinen, täysjyväviljaa, pähkinöitä ja siemeniä sisältävä ruokavalio on värikäs, tutkitusti terveyttä 
edistävä ja ympäristöystävällinen. Tule kuulemaan, minkälaisia valintoja juuri sinä voisit tehdä kasvisten käy-
tön lisäämiseksi omassa arjessasi. Pienillä muutoksilla on merkitystä!

Superruokaa Pohjolasta – löydä läheltä 5.10.2020 klo 17.30

Pohjolan keittiö on noussut suosioon maailmalla. Meillä on runsaasti omintakeisia ruoka-aineita, kuten mar-
jat, sienet ja muut metsänantimet. Valoisa kesä kasvattaa myös viljelykasveihin runsaasti aromeja, järvikalaa 
käytetään kekseliäästi ja riista antaa oman jännittävän säväyksensä lautaselle. Löydä nämä pohjolan superruo-
at läheltä, kaudenmukaisesti lautaselle.

Puhtia päivään - toimistotyöläisen ruokavalinnat 17.11.2020 klo 17.30

Hyvällä ravitsemuksella voit vaikuttaa paitsi terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, myös optimaaliseen 
työtehoon ja vireyteen.  Luennolla saat hyviä vinkkejä erityisesti kevyttä toimistotyötä tekevän hyviin ruokava-
lintoihin ja ruokarytmiin unohtamatta riittävän nesteen, liikunnan ja unen merkitystä. Kokonaisuus ratkaisee!

Luennot pidetään Microsoft Teamsin kautta. Tarkemmat luentokohtaiset tiedot sekä ilmoittautumislomakkeet 
löytyvät nettisivujemme tapahtumakalenterista. Luennot ovat maksullisia. Hygieniaosaamiskoulutuksen hinta 
30 e, muut luennot 25 e kerta. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja kirjautumisohjeet. Omalla 
koneella tai puhelimella ei tarvitse olla Teams-sovellusta asennettuna. 
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Ruokakurssit ja luennot

Yhdistysten tilaamat kurssit ja luennot toteutetaan koronatilanne huomioon ottaen. Nyt kannattaa hyödyntää 
kodat ja laavut. Ruokakurssitarjottimemme löytyy tapahtumakalenterista  https://etela-suomi.maajakotitalo-
usnaiset.fi/tapahtumat/ruokakurssitarjottimella-2020-14328

Retket 

Koronatilanteen vuoksi emme järjestä yhteisiä retkiä syyskaudella. Keväälle 2021 suunnittelemme ulkoiluret-
kiä. Seuraa tapahtumakalenteriamme. 

Maa- ja kotitalousnaisten maakuntakokous

Maakuntakokouksessa valitaan edustajaehdokas piirikeskuksen hallitukseen. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita 
kokoukseen.  

Häme 3.10.2020 klo 10, kokous klo 13.30
Tervetuloa mukaan Pieni pala maaseutua -ruokakurssille, jossa hyödynnetään syksyn satoa puutarhasta ja 
luonnosta. Käytämme mm. sieniä, marjoja, riistalihaa ja teemme juurileipää. Kurssin jälkeen pidämme lyhyen 
Hämeen maakuntakokouksen, jossa valitaan edustajaehdokas piirikeskuksen hallitukseen Hämeen toiseksi 
jäseneksi. Ruokakurssin osallistumismaksu on 20 € jäsenille ja 25 € ei jäsenille. Paikka: Vanajan Parvi, Vanajan-
tie 10 b, 13110 Hämeenlinna. Ilmoittautumiset 30.9. mennessä jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi tai 
nettisivujen tapahtumakalenterin kautta. 

Pirkanmaa 24.10.2020 klo 10, kokous klo 11.15 
Tervetuloa tutustumaan Finlayson 200  - tehtaasta brändiksi  -näyttelyyn Vapriikkiin ja tämän jälkeen pidetään 
maakuntakokous Vapriikin kokoustiloissa. Opastettu kierros alkaa klo 10.15 ja mukaan mahtuu rajoitettu mää-
rä. Osallistumismaksu 15 €. Paikka: Vapriikki, Tampellan alue, Alaverstaanraitti 5, Tampere.

Ilmoittautumiset 16.10. mennessä outi.penttila@maajakotitalousnaiset.fi tai nettisivujen tapahtumakalente-
rin kautta. 

Etelä-Karjala 28.10.2020 klo 17-18
Maakuntakokous pidetään Teamsin välityksellä. Ilmoittaudu Sanna Lento-Kempille 26.10 mennessä sanna.
lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja kirjautumisohjeet. 
Omalla koneella tai puhelimella ei tarvitse olla Teams-sovellusta asennettuna. 

Uusimaa 27.10.20 klo 18.00
Maakuntakokous pidetään Teamsin välityksellä. Ilmoittaudu Suvin Malinille 25.10 mennessä suvi.malin@
maajakotitalousnaiset.fi. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja kirjautumisohjeet. Omalla koneella 
tai puhelimella ei tarvitse olla Teams-sovellusta asennettuna. 

Huom! Alueellisia ehdotuksia Etelä-Suomen piirikeskuksen hallituksen jäseniksi voi koronatilanteen vuoksi 
tehdä myös suoraan järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalalle sähköpostitse 31.10.2020 mennessä 
jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi. Ehdokkaita saavat asettaa 1) yhteisöjäsenet (perusyhdistykset), 
2) 3 henkilö- ja / tai yrittäjäjäsentä yhdessä.
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Helsingin MaatalousKonemessut siirtyvät vuodelle 2022

Messukeskus on tehnyt yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa päätöksen siirtää marraskuun Maatalous-
Konemessut kahdella vuodella. MaatalousKonemessut järjestetään seuraavan kerran kahden vuoden kuluttua 
13.-15.10.2022. MaatalousKonemessut tarjoaa maatalousyrittäjille verkossa 365 -palvelun.

Ehdota Etelä-Suomen maistuvinta maaseutuyritystä

Mikä antaa elämyksiä? Mistä tulee hyvä mieli? Mikä tuo ihmisiä yhteen? Mikä kruunaa hetken omien aja-
tusten kanssa? Tietysti hyvä ja maistuva ruoka, joka on tehty isolla sydämellä ja laadukkaista raaka-aineista! 
Etsimme ehdotuksia Etelä-Suomen kylien ja kuntien maistuvimmista ruokayrityksistä, joka tarjoaa asiakkail-
leen elämyksellisiä ja maistuvia ruokatuotteita lähialueen raaka-aineista, ollen rohkeasti ylpeä toiminnastaan 
tehden yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti. 

Maistuvien maaseutuyritysten etsintäalue on toiminta-alueemme Etelä-Karjala, Häme, Kymenlaakso, Pirkan-
maa ja Uusimaa. Odotamme vapaamuotoisia ehdotuksianne Maistuvasta maaseutuyrityksestä perustelui-
neen 25.10.2020 mennessä. Tehdyistä ehdotuksista valitsemme Etelä-Suomen Maistuvan maaseutuyrityksen 
2020 jokaiseen maakuntaan. Tunnustuksen saajan valitsee 
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ja ProAg-
ria Etelä-Suomen asiantuntijaraati. Tunnustuksen saavat yri-
tykset julkistetaan alueellisesti. Ehdotuksesi voit tehdä netti-
sivujemme tapahtumakalenterin kautta  https://etela-suomi.
maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ehdota-etela-suo-
men-maistuvinta-maaseutuyritysta-2020-15251

Vuoden 2020 maisematekoteema on Niityn lumo

Ahomansikka, ahdekaunokki, harakankello, kissankello, keto-
neilikka, mäkitervakko (tervakukka), ruusuruoho, purtojuuri, 
keltapäivänkakkara, kissankäpälä, siankärsämö – meille kaikille 
niin tuttuja kasveja, mutta luonnon monimuotoisuuden vähen-
tymisen myötä aina vain harvinaisempia. Vuoden 2020 mai-
sematekoteemalla ’Niityn lumo’ haluamme kannustaa kaikkia 
teitä kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen 
monimuotoisuutta. Kannustamme myös perustamaan uusia niittyjä. Vuoden maisemateko -kilpailu järjeste-
tään nyt jo kuudetta kertaa.

Kilpailuun osallistuva niitty voi olla:
• pitkän laidun- ja niittohistorian aikaansaamaa edustava perinnebiotooppi
• pihanurmesta kehitetty
• luontaisesti kehittynyt pihaniitty tai tienvarren monilajinen piennar 

Kohde voi olla pieni tai laaja. Tärkeää on, että lajisto on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään
aktiivisesti.  Kilpailuaika päättyy 30.9.2020. Piirikeskukset valitsevat alueelliset maisemateot loka-marraskuus-
sa 2020. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen varsinaisessa kokouksessa 
marraskuussa 2020. Palkitsemme maakunnalliset maisemateot ja viestimme aktiivisesti maisemateoista. 
Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, talkooporukka tai muu taho. 

Kannustamme teitä osallistumaan. Tämä on järjestömme oma kilpailu ja olisi mahtavaa, että saisimme 
omasta järjestöstämme myös osallistujia. Osallistuminen on helppoa, ota yhteyttä Lauraan laura.puolamaki@
maajakotitalousnaiset.fi tai Katriinaan katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi ja me autamme! 

Tiedustelut maisema-asiantuntijoilta  
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-4714
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Vuoden maa- ja kotitalousnainen tai -mies 

Onko yhdistyksessäsi toimijaa, joka ansaitsisi 
tulla valituksi vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi? 
Innostajaa joka kannustaa muita mukaan sekä toi-
mii aktiivisesti Maa- ja kotitalousnaisten hyväksi. 
Ehdotuksia vuoden Maa- ja kotitalousnaiseksi tai  
-mieheksi voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset 
henkilöt. 

Lähetä ehdotuksesi 4.10.2020 mennessä järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalalle, 
jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi. Lomake palautusosoitteen kera on toimitettu yhdistysten sihteereil-
le. Ehdotuksen voi tehdä myös netissä osoitteessa 
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ehdota-vuoden-maa-ja-kotitalousnaista-tai-mies-
ta-15256

Järjestötuotteet

Tutustu järjestötuotevalikoimaan Maa- ja kotitalousnaisten Kaupassa nettisivuilla. Pöytähopeat tilataan ProAg-
rian verkkokaupasta. Tuotteita ostamalla tuet järjestön toimintaa.
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Seuratalojen korjaukset 

Onko yhdistyksellänne korjausta kaipaava seuratalo? ProAgria Etelä-Suomen jäsenyhdistykset voivat 
hakea korjausavusta Suomen Kotiseutuliitolta omistamiensa kiinteistöjen kunnostamiseen. Seuran-
talojen korjausavustushakemus lähetetään Kotiseutuliiton sähköisen hakujärjestelmän kautta. Hae 
korjausavustusta 30.9.2020 mennessä. Lisätietoa löytyy soitteesta https://kotiseutuliitto.fi/seuran-
talot/ Kannattaa hyödyntää myös paikalliset Leader-ryhmät mahdollisina rahoittajina https://www.
leadersuomi.fi/fi/   Apua saa myös järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalalta.

Korona-avustus seurantalojen ylläpitokuluihin

Koronavirustilanne iski kipeästi seurantaloihin, kun talot jouduttiin maaliskuun puolessa välissä 
sulkemaan. Normaaliin tapaan juoksevat ylläpitokustannukset muodostuivat monessa yhdistyksessä 
ongelmaksi.  

Valtion neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyy lisämääräraha seurantalojen tukemiseen. 
Lisämäärärahan tarkoituksena on turvata seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toiminnan jatkuvuutta 
koronapandemiasta aiheutuvassa tilanteessa. Avustusta voivat hakea seurantaloa ylläpitävät yhtei-
söt, joilla on koronarajoitusten takia asetettujen rajoitusten takia vaikeuksia selvitä talon pakollisista 
ylläpitokustannuksista. Avustusten haku tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointi-
palvelun kautta.  Viimeinen hakupäivä on 5.10.2020. Hakuun tarvitaan Katso- tai suomi.fi -asiointitun-
nus. Lisätietoa löytyy osoitteesta https://kotiseutuliitto.fi/ajankohtaista/
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Iloista syksyä!

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
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Verkkokoulutuksia yhdistysten luottamushenkilölle

Miten toimin yhdistyksen luottamushenkilönä?  21.10.2020 klo 14 ja 5.11.2020 
klo 17.30

Oletko juuri aloittanut yhdistyksen luottamushenkilönä? Mitä kaikkea luottamushenkilön teh-
täviin kuuluu? Koulutuksessa käydään läpi mm. luottamushenkilön roolia ja kokouskäytäntöjä. 
Ilmoittautuminen 19.10.2020 ja 3.11.2020 mennessä  jenni.kunnaala@proagria.fi.

Yhdistyksen säännöt nykypäivään 27.10.2020 klo 17.30

Ovatko yhdistyksenne säännöt vuosikymmeniä vanhat? Onko tarvetta päivitykseen? Miten sään-
tömuutos tehdään? Koulutuksessa käydään läpi sääntöuudistuksen askeleet. Ilmoittautuminen 
23.10.2020 mennessä jenni.kunnaala@proagria.fi.

Sense-koulutus 13.10.2020 klo 17.30-19.30 ja 15.10.2020 klo 13-15

Järjestämme kaksi etäkoulutusta Teams-yhteyden välityksellä Sense-jäsenrekisterin käyttäjille. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Sirkka Günther sirkka.gunther@proagria.fi tai Marja Oikkonen 
marja.oikkonen@proagria.fi   Ilmoittautumiset 5.10.2020 mennessä.

Koulutukset pidetään Microsoft Teams:n kautta. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja 
kirjautumisohjeet. Omalla koneella tai puhelimella ei tarvitse olla Teams-sovellusta asennettuna. 
Koulutukset ovat maksuttomia.


