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TERVEHDYS YHDISTYKSILLE!

Helmikuu 2021

Jäsentiedotteessa kerromme ajankohtaisista järjestöasioista. Tiedote lähetetään yhdistysten puheenjohtajille 
ja sihteereille sekä sähköisenä uutiskirjeenä ProAgria Etelä-Suomen ja Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnais-
ten yhdistys- ja henkilöjäsenille. Tänä talvena olemme saaneet nauttia loistavasta ulkoilusäästä, suksille ja 
luistimille on ollut käyttöä. Toivottavasti kevään edetessä kesää kohti pääsemme myös toteuttamaan retkiä ja 
muita järjestötapahtumia kasvokkain kohdaten. 

Edustajistot koolla
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajisto kokoontui 7.11.2020 Järvenpäässä. Suurin osa edustajista 
osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Edustajiston puheenjohtajaksi kaudelle 2021-22 valittiin Jaana 
Kivikko Hämeestä ja varapuheenjohtajaksi Minna Pekkola-Virtanen Kymenlaaksosta. Piirikeskuksen hallitusta 
luotsaa seuraavat kaksi vuotta Päivi Alanne Uudeltamaalta. 

Yhdistysjäsenten jäsenmaksukorotusehdotus vuodelle 2022   
käsittelyssä tänä vuonna
ProAgria Etelä-Suomen hallitus esitti edustajistolle, että yhdistysjäsenen hintaan tehtäisiin kahden euron ko-
rotus, jolloin ProAgrian jäsenmaksun osuus olisi 7 e. Edustajisto päättää asiasta syyskokouksessaan joulukuus-
sa 2021. Yhdistykset voivat siis käsitellä korotusesitystä tämän vuoden kokouksissaan.

Jäsenedut yhdistysjäsenillemme 2021
• Jäsenille ja asiakkaille -lehti kerran vuodessa postin välityksellä (yksi per talous)
• jäsenten uutistiedotteita
• retkiä ja tapahtumia jäsenhintaan
• vaihtuvia alennuksia järjestötuotteistamme Etelä-Suomen piirikeskuksen kautta tilattuna 
• Viking Linelta ja Eckerölinelta vaihtuvia %-alennuksia
• mahdollisuuden vaikuttaa henkilövalintojen kautta ProAgria Etelä-Suomen ja Etelä-Suomen maa- ja  

kotitalousnaisten luottamushallintoon 

ProAgria Etelä-Suomen edustajisto kokoontui syyskokoukseensa etäyhteydellä 
3.12.2020. Hallituksesta oli erovuorossa kolme jäsentä. Kaj Sjölund Uudeltamaal-
ta jatkaa myös tulevalla kaudella 2021 – 2022 varajäsenenään Ilari Sundberg. 
Samoin jatkaa Pirkanmaan jäsenen Keijo Niemi varajäsenenään Tapio Nuutila. 
Etelä-Karjalasta hallitukseen valittiin Marko Suutari varajäsenenään Vesa Lapatto. 
Edustajiston puheenjohtajana jatkaa jo kevätkokouksessa 25.9.2020 valittu Matti 
Simonen Pirkanmaalta sekä varapuheenjohtajana Terhi Löyttyniemi Hämeestä.

KEVÄT-
KOKOUS 
27.4.2021

Edustajisto vahvisti kokouksessa ProAgrian toimintasuunnitelman ja budjetin sekä päätti säilyttää jäsenmak-
sut vuonna 2021 samansuuruisina kuin kuluvana vuonna. Edustajiston kevätkokous pidetään 27.4.2021.
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MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN STRATEGIA 2021-2025 

Palvelumme jäsenyhdistyksille
• neuvontaa ja koulutusta järjestöasioissa 
• järjestötoiminnan huomionosoitukset ja sukutilatunnukset
• Sense jäsenrekisteri: jäsenlaskutuspalvelu, jäsentietojen hallinnointi tietosuoja- 

asetuksen (GDPR) mukaisesti, sähköpostitiedotteet jäsenille 
• jäsenyhdistykset voivat hakea korjausavustusta seurantalojensa kunnostustyöhön 

Suomen Kotiseutuliitolta. 
• yhdistysten tilaamat kurssit ja luennot jäsenhintaan

Vuosikokoukset yhdistyksissä keväällä 2021
Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja eräät muut yhteisöt saivat 1.5.-30.9.2020 välise-
nä aikana voimassa olleen väliaikaisen lain nojalla tietyin edellytyksin siirtää yhtiö- ja vuosikokousten pitämis-
tä 30.9.2020 asti. Kevään 2021 kokouksissa saa edelleen tietyin edellytyksin käyttää asiamiestä ja etäosallis-
tumista, vaikka yhdistyksen säännöt eivät tätä mahdollista. Tämä mahdollisuus perustuu uuteen väliaikaiseen 
lakiin, joka on voimassa 3.10.2020 ja 30.6.2021 välisenä aikana. Lakiin, yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin 
perustuvaa kokousta ei tämänhetkisen tiedon mukaan kuitenkaan enää voida siirtää myöhemmäksi.

Maa- ja kotitalousnaisille on laadittu uusi valtakunnallinen strategia, joka ohjaa toimintaamme vuosina 2021-
2025. Strategiassa on neljä teemaa:

• suomalaisen ruoan sankaritarinat  -teema nostaa esiin ruoantekijöitä, ruokakulttuuria ja kotimaisen ruoan 
arvostusta

• ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta  -teema antaa kuluttajille neuvoja arjen ilmastoteoissa sekä 
yrityspalveluasiakkaille palvelua vastuullisen toiminnan kehittämisessä

• monimuotoinen luonto  -teema avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä 
• Suomi kutsuu kylään  -teema tuo esiin maaseudun helmet: erikoisuudet, elämäntavan, historian ja  

kulttuuriympäristöt                           
• 
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TOIMINTAVINKIT YHDISTYKSILLE

Pieni pala maaseutua -järjestökampanja 2020-2021 
Pieni pala maaseutua -kampanjalla Maa- ja kotitalousnaiset kannustavat ja opastavat tekemään konkreettisia 
ympäristötekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Konkreettisia 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi oman puutarhan tai parvekeviljelmän tekeminen. Isommalla joukolla voidaan 
rakentaa palstoja tai viljellä erilaisia kasviksia lavoissa vaikkapa seuran- tai kylätalojen pihoissa tai koulujen 
lähialueilla. Mukaan voi kutsua esimerkiksi kesäasukkaita, koululaisia tai päiväkoti-ikäisiä. Palstaviljelyyn kan-
nustamisen lisäksi kampanjassa tuodaan esille myös keinoja puuttua pölyttäjäkatoon ja maisemanhoidollisia 
tapoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Lue lisää: www.maajakotitatalousnaiset.fi > järjestötoiminta 
> toimintavinkit > pieni pala maaseutua

Lisätään kasvisten käyttöä kasviskisan avulla
Seuraa kolmen valitsemasi kuukauden aikajaksona omaa kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutusta. Merkitse 
ruksi kasviskorttiin päivän kohdalle, kun suositeltu määrä ”puoli kiloa päivässä” täyttyy. Kisa-aika: 12.9.2020–
30.9.2021.Kun olet saanut ruksin joka ruutuun, voit osallistua arvontaan! Lähetä vastaus 15.10.2021 mennes-
sä nettilomakkeella, jonka löydät osoitteesta: www.maajakotitalousnaiset.fi/kasviksiakaaliin tai postita kortti 
yhteystietoineen: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus 
/ Kasviskisa, Vanha talvitie 2 A 15, 00580 Helsinki. 
Kasviskortin saat Maa- ja kotitalousnaisten piirikes-
kuksesta tai omasta piirikeskuksestasi. Tulostettava 
kortti löytyy nettisivun materiaaleista:  
www.maajakotitalousnaiset.fi/kasviksiakaaliin.

Pääpalkintona arvotaan kahden henkilön kahden 
vuorokauden lomapaketti perinteikkäässä maa-
seutulomakohteessa Ilorannassa Hauholla. Lisäksi 
arvotaan kymmenen kappaletta Maijan ruokavuodet 
-keittokirjaa, jossa Maija Silvennoinen kokkaa suosik-
kiohjeitaan 60-luvulta tähän päivään päivitettynä.    

Ruokakurssit ja luennot
Yhdistysten tilaamat kurssit ja luennot toteutetaan koronatilanne huomioon ottaen. Miltä kuulostaisi Mystee-
rikokkaus -ruokakurssi? Kevättä kohti mennessä luonnonyrtit ovat ajankohtaisia. Ruokakurssitarjottimemme ja 
luentotarjontamme löytyy tapahtumakalenterista https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/
ruokakurssitarjottimella-2021-16133  

Huomaathan, että luennot ja 
osan ruokakursseista voimme 
toteuttaa etäyhteyden välityksellä. 
Lähdetään rohkeasti kokeilemaan 
uusia tapoja tehdä yhdessä. Tilaa 
kurssi omalle yhdistyksellesi tai 
kerää kokoon ystäväporukka.      

http://www.maajakotitatalousnaiset.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/kasviksiakaaliin
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/kasviksiakaaliin.
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ruokakurssitarjottimella-2021-16133
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ruokakurssitarjottimella-2021-16133
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Retket
Tarjoamme retkiä heti kun koronatilanne sen sallii. Ajankohtia ei ole vielä kalenteriin varattu, mutta suunnitel-
missa on mm. puutarha- ja maisemaretkiä hyvän ruoan parissa. Seuraa tapahtumakalenteriamme. 

Kulttuuriympäristön tarinallistaminen -koulutuspäivä 23.03.2021
Järjestämme 23.3. klo 13-15 yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa kulttuuriympäristön tarinallistamiseen ja elä-
myksellisyyteen keskittyvän koulutuspäivän, jonka aikana kuljetaan Kostian virran muistomerkiltä Pälkäneen 
rauniokirkolle. Toteutetaan virtuaalisesti. Lisätietoa tulossa, varaa aika jo kalenteriisi.

Luonnonyrteistä lautaselle -hanke
Luonnonyrteistä lautaselle  -hanke starttaa Pohjois-Pirkanmaalla tavoitteena lisätä luonnonyrttien tunnet-
tuutta ja käyttömahdollisuuksia elintarvike-, ruoka- ja matkailualan keskuudessa Leader PoKon toimialueella. 
Hankkeessa mietitään myös miten luonnonyrttien keräämisen mahdollisuuksia voidaan alueella kehittää. 
Hankkeessa järjestetään työpajoja, tutustumisia, luonnonyrttien kerääjäkoulutuksia ja opintomatka. Tervetu-
loa mukaan kaikki luonnonyrteistä kiinnostuneet. Hanke on saanut rahoitusta Leader Pokolta, joten tapahtu-
mat järjestetään Juupajoella, Mänttä-Vilppulassa, Ruovedellä ja Virroilla. Lisää hankkeesta: 
 https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/luonnonyrteista-lautaselle-16125

Kotitarveviljelyn kehittäminen Lohjan seudulla  
Lohjan alueella käynnistyi tammikuussa kotitarveviljelyä edistävä hanke. Kiinnostus kotitarveviljelyyn on 
lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Vilkkaana käyvä keskustelu ruoantuotannon ilmastovaikutuksista on 
omiaan vahvistamaan kuluttajien halukkuutta vaikuttaa siihen mitä omassa taloudessa syödään ja miten ruo-
ka on tuotettu. Hankkeessa pyritään lisäämään kuluttajien tietoa kotitarveviljelyn erilaisista mahdollisuuksista, 
neuvotaan viljelyn aloittamisessa, lajikevalinnoissa, ravinteiden kierrätyksessä sekä saatavan sadon käsittelys-
sä ja säilönnässä sekä kannustetaan kasvisten monipuoliseen käyttöön. Hanke on saanut Ykkösakselin kautta 
Leader rahoitusta ja se on tarkoitettu kaikille lohjalaisille. Hankkeen materiaali kootaan sivulle: 
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kotitarveviljelyn-kehittaminen-lohjan-alueella-15959 
Hankkeelle perustetaan oma ryhmä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Facebook-sivulle.

Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa 
Kaakkois-Suomessa on käynnistynyt Uudet askeleet elintarvikealalla  -hanke. Mukaan ovat tervetulleita Kaak-
kois-Suomen elintarvikealan yrittäjät, jotka toimivat maaseudulla tai taajamassa, ovat pieniä tai keskisuuria 
yrityksenä, ovat siirtymässä alkutuotannosta suoramyyntiin ja jatkoja-
lostukseen tai tuotteet ovat pidemmälle jatkojalostettuja. 

Hanke tarjoaa seminaareja, työpajoja, opintomatkoja. Vuoden 2021 
alkupuoliskolla tapahtumat ja toiminta järjestetään pääsääntöisesti 
etäyhteyksillä, webinaareina. Hanketoimijat välittävät aktiivisesti tietoa 
elintarvikealan tapahtumista ja ajankohtaista asioista mm. uutiskirjeillä, 
nettisivuilla, some -kanavien kautta, henkilökohtaisesti viestien. Liity 
mukaan tiedotuslistalle hankkeen kotisivujen kautta https://etela-suo-
mi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealal-
la-kaakkois-suomessa-16151 

https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/luonnonyrteista-lautaselle-16125
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kotitarveviljelyn-kehittaminen-lohjan-alueella-15959
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealalla-kaakkois-suomessa-16151 
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealalla-kaakkois-suomessa-16151 
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealalla-kaakkois-suomessa-16151 
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealalla-kaakkois-suomessa-16151 
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Saiko kylätalo uuden väripinnan, perustitteko niityn 
tai maisemapellon, hoiditteko kylän uimarannan, 
kunnostitteko kosteikkoa, raivasitteko ja avasitteko 
kylämaisemaa? Juuri teidän tekonne voi olla Vuoden 
maisemateko. Maisemateko on teko, joka nostaa 
esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, 
tapahtumia ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä tai 
edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville. 
Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, paikalli-
nen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. Kilpailussa 
palkitaan maakunnallisia Vuoden maisematekoja, jotka 
kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta. Vuoden 
maisemateko -kilpailu järjestetään nyt jo seitsemättä 
kertaa. Kilpailun teemaa on lupa toteuttaa vapaasti.

Ehdota Etelä-Suomen maistuvinta maaseutuyritystä
Maa- ja kotitalousnaiset tuovat esille suomalaista ruokaa, sen tuottajia ja sankaritarinoita suomalaisen ruoan 
takana. Tämän vuoden teemana meillä suomalaisen ruoan sankaritarinat. Olemme valinneet Etelä-Suomen 
Maistuvia maaseutuyrityksiä jo neljänä vuonna. Valinnat tehdään myös tänä vuonna. Nyt voit jo miettiä, 
kenet haluat nostaa esille. Oman ehdotuksesi voit tehdä nettisivujemme tapahtumakalenterin kautta https://
etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ehdota-etela-suomen-maistuvinta-maaseutuyritysta-16225

KILPAILU 
PÄÄTTYY 
30.9.2021

Vuoden maisemateko 2021 - Pieniä suuria tekoja luonnon hyväksi        

 Kilpailuun osallistuva maisemateko voi olla esimerkiksi:
• kunnostettu rakennus tai rakenne tai esim. luontopolku
• hoidettu niitty tai maisemapelto 
• vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde
• kunnostettu maisema, piha-alue tai muu ympäristö-kohde
• maisemaraivauskohde
• hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue
• laadittu ympäristönäyttely tai esitys.

Teko voi siis olla pieni tai laaja miltä tahansa maisemanhoidon alalta. Osallistukaa kilpailuun!
• kilpailuaika päättyy 30.9.2021
• alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2021
• valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen varsinaisessa kokouksessa marras-

kuussa 2021. 

Tiedustelut maisema-asiantuntijoilta https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-4714

https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ehdota-etela-suomen-maistuvinta-maaseutuyritysta-16225 
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ehdota-etela-suomen-maistuvinta-maaseutuyritysta-16225 
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-4714 
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Aurinkoisia talvipäiviä!

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

Järjestötuotteet
Tutustu järjestötuotevalikoimaan Maa- ja kotitalousnaisten Kaupassa nettisivuilla. Pöytähopeat tilataan ProAg-
rian verkkokaupasta. Tuotteita ostamalla tuet järjestön toimintaa. Huomiointi pienin muistamisin on tärkeää 
järjestöissä. Muistamisiin sopivat järjestön omat tuotteet. Hopeiset korut ovat aina arvokas lahja pitkästä 
puurtamisesta sekä merkkipäivälahjoina. Varmasti myös lämpöinen villainen huopa lämmittää saajaansa niin 
fyysisesti kuin henkisesti. Historiikki on myös mielenkiintoinen lahja, josta jäsen, nuorikin henkilö, voi hyvin 
syventyä tutkimaan järjestön taustoja. Kuka tahansa järjestössä toimiva tai toiminut henkilöluottamushenkilö 
voi ostaa itselleen hopeisen pinssin merkiksi toiminnastaan. Merkin voi hankkia myös yhdistys. Pinssi ja histo-
riikki voivat olla myös yhdistyksen tervetulotoivotus uudelle luottamushenkilölle. 
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Jäsenmaksulaskutus 2021
Vuoden 2021 jäsenmaksulaskutus käynnistyi heti alkuvuodesta. Pyydämme teitä toimittamaan 
tiedon yhdistyksenne jäsenmaksuosuudesta mahdollisuuksien mukaan heti alkuvuodesta. Jos 
yhdistyksellänne ei ole jäsenrekisteri Senseä käytössä, ilmoittaisitteko myös, onko jäsentietoihin 
tullut muutoksia. Jos laskutuksenne on jo hoidettu tai olette jo olleet yhteydessä meihin päin, 
tämä ei aiheuta toimenpiteitä. ProAgrian osuus pysyy ennallaan eli 5 €/jäsen. Yhteyshenkilöt 
Marja Oikkonen puh. 0400 257 557 tai marja.oikkonen@proagria.fi  ja Hannele Veteli puh. 040 
709 2492 tai hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi.

Toimintakertomuslomakkeet 2020
Kevät on taas tuttuun tapaan edellisen vuoden toimintakertomusten keräysaikaa. Yhdistyksissä 
tehdään valtava määrä työtä, joka tuottaa iloa ja virkistystä myös muille kuin omille jäsenille. Tä-
män työn merkityksen ja vaikuttavuuden haluamme tuoda esiin. Koronatilanne hiljensi toimin-
taa viime vuonna, mutta toivomme, että ehtisitte täyttämään toimintakertomuslomakkeen ja 
palauttamaan sen. Jos toimintaa ei ole ollut, palauttakaa silti lomake ja siihen maininta, miksi on 
ollut hiljaista. Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti yhdistyssivuilla (Käyttäjätunnus: mkn, sa-
lasana: naisvoimaa10).  Palautus 5.4.2021 mennessä järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalalle. Lomake 
on lähetetty yhdistysten sihteereille.

mailto:marja.oikkonen@proagria.fi
mailto:hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi

