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Ajankohtaisia asioita
yhdistyksenne
toimintaan. Vireyttä
ja energiaa yhdessä
tekemisestä,
oppimisesta ja
virkistäytymisestä!
Tämä on kaikille ProAgria Etelä-Suomen jäsenyhdistyksille (mm. maa- ja kotitalousseurat, maamiesseurat,
maaseutuseurat sekä maa- ja kotitalousnaiset) suunnattu kirje. Alkuun on koottu koko jäsenistölle suunnattu
viestintä ja lopussa on erikseen maa- ja kotitalousnaisten toiminnasta.
Sadonkorjuu- ja muut syystyöt ovat tänä vuonna viivästyneet. Pimenevien iltojen myötä on toivottavasti
kuitenkin aikaa tutustua 13.9. ilmestyvään valtakunnalliseen ProAgria -juhlalehden numeroon. Tiedottakaa
tässä kirjeessä olevista tapahtumista luottamushenkilöille ja jäsenille ja tulkaa joukolla mukaan tilaisuuksiin.
Lokakuussa 25.-26. päivä on tulossa kaikille yhteinen jäsenristeily, josta on lisätietoja tässä kirjeessä. Varmista
oma paikkasi pian!

SYKSYN MAAKUNTATAPAHTUMAT
Tervetuloa joukolla mukaan alueellisiin maakuntatapahtumiin, johon kaikki ovat tervetulleita. Juhlavuoden
kunniaksi maakuntatapahtumien teemana on Maistuva maaseutu. Ideoidaan joukolla ja keskustellaan jäsenten
toiveista ja tarpeista maakuntien ja yhdistysten näkökulmasta! Maakuntatapahtuman jälkeen pidetään EteläSuomen maa- ja kotitalousnaisten alueelliset maakuntakokoukset.

Tapahtumien ajankohdat ja paikat:
Uusimaa 18.10. klo 17 – 20, Knehtilän tila, Haapasaarentie 75, 05470 Hyvinkää (yhdistetty Uudenmaan ja
Hämeen tapahtuma). Lisätietoja Suvi Malin, 0400 682 334, suvi.malin@maajakotitalousnaiset.fi ja Jenni
Kunnaala, 040 528 8610, jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/maistuva-maaseutu-tapahtuma-seka-uudenmaan-jahameen-maakuntakokoukset-8686
Pirkanmaa 23.10. klo 17 - 20. UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, Tampere, Lisätietoja Jutta Ahro, 040 544
4899, jutta.ahro@maajakotitalousnaiset.fi
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/maistuva-maaseutu-tapahtuma-seka-pirkanmaanmaakuntakokous-8644
Kaakkois-Suomi la 11.11. klo 11–13, Polven juustola, Kouvola. (yhdistetty Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson
tilaisuus) Lisätietoja Hannele Veteli, 040 709 2492, hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi ja Sanna LentoKemppi, sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/maistuva-maaseutu-tapahtuma-seka-etela-karjalanja-kymenlaakson-maakuntakokoukset-8778

VALTAKUNNALLINEN Osta tilalta! -PÄIVÄ 16.9.
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Tuottaja voi järjestää päivän omalla tilallaan tai myydä esimerkiksi oman puutarhan ylijäämäomenasatoa tai
porkkanoita omassa pihapiirissä. Osta tilalta! -päivä perustuu jokaisen omaan aktiivisuuteen ja yhdessä
tekemiseen. Osta tilalta! -nimeä saa käyttää omassa viestinnässään. Logo sekä muu materiaali on ladattavissa
ostatilalta.fi -sivuilta omaan käyttöön.
KONEAGRIA Tampereella
KoneAgria järjestetään seuraavan kerran Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
12.-14.10.2017. KoneAgria on maatalouskoneiden ja -laitteiden erikoisnäyttely. Tänä
vuonna ammattiohjelman pääpaino on viljassa sekä sika- ja siipikarjataloudessa.
Näyttely on avoinna to-pe klo 9-17, la klo 9-16.

ONNISTUMME YHDESSÄ -RISTEILY 25. -26.10.
Tervetuloa kaikki mukaan 22 h Europa -risteilylle 25.-26.10. Risteilyllä TV:stä tuttu Maalaislääkäri Tapani
Kiminkinen luennoi aiheesta: Avaimet hyvään elämään! Teemana on hyvinvointi, yhteisöllisyys ja
yhdistystoiminta. Tervetulotilaisuudessa paikalla maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Tule kuulemaan ja
keskustelemaan ministerin kanssa ajankohtaisista maatalousasioista! Kokousosastolla on mm. tuoteesittelyitä, maistiaisia, kauneudenhoitoa. Tule hakemaan ideoita oman yhdistyksesi toimintaan. Saat osastolta
mukaasi Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyskirjeen vuoden 2018 toiminnan suunnittelua varten. Pienmessuilla
on paikalla yhteistyökumppaneita ja kokousosastolla maatalouden ammattiseminaareja. Järjestämme
bussikuljetuksen joka jäsenalueelta.
Ilmoittautumiset Forssan matkatoimistoon 15.9. mennessä sähköpostitse: eve.lilja@fmt.fi tai puhelimitse:
0207 757 714. https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/onnistumme-yhdessa-risteily-8700

UUSI JÄSENREKISTERI JA LASKUTUSKÄYTÄNTÖ
Vuoden alussa käyttöön otetun uuden valtakunnallisen jäsenrekisterin käyttöönoton myötä jäsenlaskutus
uudistui. Jäsenlaskussa näkyy laskuttajana ProAgria/maa- ja kotitalousnaiset/jäsenlaskutus. Lasku maksetaan
uudelle valtakunnalliselle jäsenmaksutilille, josta teille tilitetään oma osuutenne jäsenmaksutuloista.
Laskutusta ei ole valitettavasti pystytty käynnistämään suunnitellussa aikataulussa. Jäsenrekisteritiedoista ja
jäsenlaskutuksesta saatte tietoa jäsenrekisterivastaavilta Sirkka Güntherilta, sirkka.gunther@proagria.fi ja
040 749 0110 ja Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan osalta Marja Oikkoselta, marja.oikkonen@proagria.fi tai 0400
257 557.
Saatte halutessanne omat tunnukset yhdistyksenne käyttöön jäsenrekisterivastaavilta. Olemme käynnistäneet
opastamisen rekisterin käyttöön ja järjestämme alueellisia koulutustilaisuuksia.

VUODEN MAISEMATEKO
Vuoden maisemateko valitaan myös vuonna 2017!
Kertokaa, millaisia maisematekoja teidän alueellanne on tehty. Osallistukaa kilpailuun ja kuvailkaa sanoin ja
valokuvin, miksi juuri teidän maisematekonne on vuoden maisemateko! Kilpailussa etsitään pientä tai suurta
maisematekoa, joka on muuttanut maisemaa paremmaksi. Maisemateko voi olla näkymien aukaisemista,
raivaamista, rakennusten tai rakennelmien kunnostamista, luonnon monimuotoisuuden lisäämistä, rantojen
hoitoa, kylämaiseman parantamista ja muita mitä monimuotoisimpia tekoja. Kilpailun avulla haluamme nostaa
esille maakuntien ahkerat yhdistykset, talkoolaiset ja muut toimijat, jotka huolehtivat
kulttuurimaisemastamme.
Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho.
Tehkää näin:
- Ottakaa maisemasta valokuvia ennen ja jälkeen maisemateon
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Kuvailkaa maisemateon tulokset. Kertokaa, mitä teitte ja ketkä teon tekivät. Kertokaa, miksi juuri
teidän tekonne olisi vuoden maisemateon arvoinen.
Lähettäkää kuvailu syyskuun loppuun mennessä oman jäsenalueenne maisema-asiantuntijalle 1.10.
mennessä.

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUSTEN HAKUAIKA MENOSSA
Seurantalojen korjausavustusten haku on alkanut. Asiaa koskeva tiedote on Kotiseutuliiton sivuilla:
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantalojen-korjausavustusten-haku-alkanut-2018
Huomatkaa, että avustusta tulee hakea sähköisessä haussa:
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/sahkoinenhaku
Sähköistä hakua kannattaa käyttää, koska:
- virheiden mahdollisuus pienenee (sekä hakijan että käsittelijän tekemien)
- hakemusten käsittely nopeutuu
- hakija pääsee tarkastelemaan jättämiään hakemuksia palvelussa läpi vuoden.

ADRESSIT JA JÄRJESTÖHOPEAT HELPOSTI VERKKOKAUPASTA
Järjestötuotteita saa myös ProAgrian verkkokaupasta www.proagriaverkkokauppa.fi. Onnittelu- ja
surunvalitteluadressien lisäksi tilattavissa on Koti peltojen keskellä -pöytähopeita kuten leivoslapio ja kahvi- ja
jälkiruokalusikat sekä saman sarjan hopeakoruja kuten kalvosinnapit ja solmionpidike.

VUODEN MAA- JA KOTITALOUSNAINEN
Tänä vuonna valitsemme kolmatta kertaa joka jäsenalueellamme (Etelä-Karjala, Häme, Kymenlaakso,
Pirkanmaa ja Uusimaa) Vuoden maa- ja kotitalousnaisen. Vuoden maa- ja kotitalousnaisen valinnan kriteerejä
ovat:
- edistää alueellaan Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa
- toimii alueellaan aktiivisesti Maa- ja kotitalousnaisten hyväksi
- innostaa ja kannustaa muita naisia toimintaan mukaan
Ehdotuksia voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. Ehdotukset tulee palauttaa viimeistään 30.9.
karita.alen@maajakotitalousnaiset.fi Valinta julkistetaan edustajiston kokouksessa 25.11.
Lomake liitteenä. Lisätietoja löytyy myös yhdistyssivuilta:
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maa-ja-kotitalousnaisen-valinta-4786

Koti ja maaseutu -lehti
Lehti esittelee lukevalle ja tekevälle naiselle käytännönläheistä ja hyödyllistä luettavaa. Sinulle, joka olet
kiinnostunut maaseudun ihmisistä, elämästä ja ympäristöstä.
Tilaa lehti itselle tai lahjaksi perheenjäsenelle tai ystävälle. Edullinen kestotilaus, 8 lehteä vuodessa 49 euroa,
vuositilaus 59 euroa ja tutustumistilaus, 4 lehteä (puoli vuotta) 30 euroa. Hinnat sisältävät alv. 10 %. Hinnat
voimassa 20.11.2017 asti. Lue näytelehti osoitteessa: www.kotijamaaseutu.fi>näköislehti.
TÄNÄ VUONNA JUHLIMME
Suomi 100, ProAgria 220 ja ProAgria Etelä-Suomi 170 vuotta
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Vuosi 2017 on Suomen lisäksi monen yhdistyksen juhlavuosi. Suomen Talousseura perustettiin 1797
edistämään maaseudun elinkeinotoimintaa. Talousseurassa ovat ProAgrian juuret. Ensimmäisten
perustettujen läänikohtaisten maanviljelysseurojen joukossa oli myös Viipurin läänin maanviljelysseura, jonka
perustamisesta tehtiin päätös 21.9.1847. Tämän seuran toimintaa on jatkanut monien vaiheiden kautta
ProAgria Etelä-Suomi.

YHDISTYSSIVUT
Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyssivuilla on materiaalia yhdistystoiminnan tueksi.
www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta > yhdistyssivut

Olemme aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa. Sieltä löytyy kaikki ajankohtaiset asiat. Seuraa meitä:
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi
www.facebook.com/etelasuomen.maajakotitalousnaiset
https://www.facebook.com/ESMKNMaisema/
Instagram: @maajakotitalousnaiset
www.pinterest.com/ruokaneuvot
Twitter @maajakotitalous

Jäsenyysterveisin ProAgria Etelä-Suomi ja Maa- ja kotitalousnaiset

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

