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TERVEHDYS YHDISTYKSILLE!

Tammikuu 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. 

Vuosi on alkanut poikkeuksellisen lämpimässä säässä. Talviurheiluvälineet ovat toistaiseksi saaneet odottaa 
varastossa. Toivottavasti pääsemme vielä nauttimaan kirkkaista keväthangista

Edustajistot koolla
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajisto kokoontui Lempäälässä 23.11.2019. Tilaisuudessa palkit-
tiin alueelliset vuoden maa- ja kotitalousnaiset sekä vuoden maisemateot. Päijät-Hämeen vuoden 
maisemateko, Lahden kaupungin vieraslajitorjunta, palkittiin voittajana myös valtakunnallisessa kilpailussa. 

ProAgrian edustajisto oli koolla 3.12.2019 Sääksmäellä. Kokous valitsi ProAgria Etelä-Suomen hallituksen pu-
heenjohtajaksi Pauliina Pakkasmaan uudelle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä 
Marianne Mänki Hämeestä jatkaa myös tulevalla kaudella 2020 – 2021. Kymenlaakson erovuoroisen 
jäsenen tilalle edustajisto valitsi Teemu Helkalan. Mänkin varajäseneksi hallitukseen valittiin Ari Meronen ja 
Helkalan varajäseneksi Jari Heinonen. Edustajisto vahvisti kokouksessa ProAgrian toimintasuunnitelman ja 
budjetin sekä päätti säilyttää jäsenmaksut samansuuruisina kuin kuluvana vuonna. 

ProAgria Etelä-Suomen edustajisto vahvisti syyskokouksessaan edustajiston vaalin tuloksen ja kokoonpanon 
kaudelle 2020 – 2023. Edustajistossa on 50 jäsentä, jotka edustavat ProAgria Etelä-Suomen toimialueen eri 
maakuntia. Edustajiston jäsenten vaali toteutettiin sähköisenä äänestyksenä lokakuussa. Uusi edustajisto 
kokoontuu ensimmäiseen kevätkokoukseensa Uudellamaalla 16.4.2020.

Maa- ja kotitalousnaisten vuosien 2020−2022 teemana on 

Teemalla halutaan kiinnittää huomiota luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja kääntää kehitystä luon-
non monimuotoisuutta korjaavaan toimintaan, vahvistaa ilmastomyönteistä ja kestävää kehitystä edistävää 
toimintaa, korostaa ja tuoda esille maaseudun monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvuuksia. Suomalainen 
maaseutu antaa meille ainutlaatuisen elinympäristön, laadukkaita raaka-aineita, vaihtelevaa luontoa erilaisine 
maisemineen, monipuolista kulttuuria, rauhaa ja erilaisia tuotteita sekä palveluita tarjoavia yrityksiä. 

Toimintavinkit yhdistyksille

Pieni pala maaseutua -järjestökampanja 2020-2021
Kaksivuotisella Pieni pala maaseutua -kampanjalla Maa- ja kotitalousnaiset kannustavat ja opastavat tekemään 
konkreettisia ympäristötekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisek-
si. Konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi oman puutarhan tai parvekeviljelmän tekeminen. Isommalla 
joukolla voidaan rakentaa palstoja tai viljellä erilaisia kasviksia lavoissa vaikkapa seuran- tai kylätalojen pi-
hoissa tai koulujen lähialueilla. Mukaan voi kutsua esimerkiksi kesäasukkaita, koululaisia tai päiväkoti-ikäisiä. 
Palstaviljelyyn kannustamisen lisäksi kampanjassa tuodaan esille myös keinoja puuttua pölyttäjäkatoon ja 
maisemanhoidollisia tapoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Luonnonpölyttäjäkannat ovat pahoin 
taantuneet ja kantojen elvyttäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Pieni pala maaseutua  -kampanja on alkanut 

MAASEUDUN LUMO(A) - KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ KEHITYSTÄ
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Kainuusta 2019 ja laajenee valtakunnalliseksi vuoden 2020 aikana. Ministeri Sirkka-Liisa Anttila on valtakun-
nallisen kampanjan suojelija ja tukija rinnallaan maakunnalliset tukiverkostot ja kummit.
www.maajakotitatalousnaiset.fi > järjestötoiminta > toimintavinkit > pieni pala maaseutua

Lisätään kasvisten käyttöä
Vietämme Naisvoimaa-viikkoa 27.1. - 2.2.2020. Tee-
mana on kasvisten, marjojen ja hedelmien käytön 
lisääminen. Haastamme kaikkia yhdistyksiä järjes-
tämään tempauksia omalla alueellaan. Toteutus-
ohjeita löydät sivulta www.maajakotitalousnaiset.
fi/kasviksiakaaliin, joihin kannattaa tutustua heti ja 
pistää rattaat pyörimään. Sivulta löytyy lomake, jolla 
toivomme ilmoituksia tapahtumistanne mahdollisia 
median kyselyjä varten. Naisvoimaa-viikko on alku 
tempaukselle, jota kannattaa jatkaa pitkin vuotta.

Ruokakurssitarjotin
Tarjoamme taas monipuolisen kattauksen ruoka-
kursseja. Teemoina ovat mm. laidun lautaselle, 
värikkäät paprikat – vuoden vihannes 2020, ilmas-
tomyönteinen ilta, elinvoimaa ja virkeyttä ruoasta 
sekä Mannerheimin ruokapöydässä. Lue lisää 
tapahtumakalenterista http://etela-suomi.maajako-
titalousnaiset.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapah-
tumakalenteri

Rytmiä ruokailuun – energiaa  
eläkepäiviin 
Ikääntyneiden ravitsemus on tiiviisti yhteydessä toi-
mintakykyyn ja elämänlaatuun. Hyvä ravitsemustila 
tukee aivoterveyttä, toimintakykyä, nopeuttaa sai-
rauksista toipumista ja mahdollistaa kotona asumi-
sen pidempään. Haluamme tarjota ikäihmisille sekä 
muille ikääntyneiden kanssa toimiville parempaa 
ravitsemusta, yhdessä tekemistä, ruokailoa ja tukea 
heidän kotona selviämistään. Kysy lisää alueesi 
ruoka-asiantuntijalta http://etela-suomi.maajakoti-
talousnaiset.fi/mkn-asiantuntijat

Hygieniaosaamistestit
Järjestämme aluetoimistoillamme kaikille avoimia 
hygieniaosaamistestejä. Päivämäärät ja yhteys-
henkilöt löydät kotisivujen tapahtumakalenterista. 
Testipäiviä on keväällä tarjolla Hämeenlinnassa, 
Järvenpäässä, Kouvolassa ja Tampereella. Pidämme 
myös räätälöityjä testejä ja koulutuksia yhdistysten 
tarpeisiin. 

Tulossa olevia retkiä 2020
Tuleva vuosi käynnistyy retkien merkeissä. Lähde mukaan, yksin tai yhdessä!

1.2.2020 Lankamaailma ja Pumpuliplikkain jäljillä, Tampere
Helmikuun alussa suuntamme kohti Tamperetta, jossa ensimmäisenä vierailukohteena on hapanjuurileivon-
taan erikoistunut Leipomo Jyvä Nekalassa. Sieltä siirrymme Lankamaailman myymälään Lielahteen, jossa 
saamme vinkit käsitöiden kuumimpiin trendeihin. Lounaalle siirrymme keskustaan ravintola Kalaxiin, joka 
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 Lei-
vän kahvilassa, josta siirrymme opastetulle kierrokselle museolle. Lounas nautitaan myös museolla. 
Loimaalta siirrymme Forssan Panimo OlutMyllyyn, jossa kuulemme oluen ja panimon tarinan maistiaisten 
kera.
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6.6.2020 Iso-Melkutin, Loppi 
Kesäkuussa retkeilemme kirkasvetisen Iso-Melkutin järven maastoissa 
Lopen Räyskälässä. Järven ympäri kiertää noin 7 kilometrin pituinen 
polku. Järven rannalla on laavu, jossa nautitaan retkilounas. 

Lisätietoa tapahtumakalenterissa.

Hiljentymisen päivä 6.2.2020 Jokioinen 
Perinteistä hiljentymisen päivää vietetään to 6.2.2020 Jokioisilla. Päivä 
aloitetaan klo 10 hartaudella Jokioisten kirkossa. Ohjelmassa musiikkia, hyvää ruokaa ja seuraa. Ruokailumak-
su on 10 €. Päivä järjestetään yhteystyössä Jokioisten Maa- ja kotitalousseuran kanssa. Tilaisuuteen järjeste-
tään bussikuljetus reitillä Hämeenkoski - Hämeenlinna - Renko - Jokioinen. Matkakustannus määräytyy osallis-
tujien mukaan. Ilmoittautumiset 30.1.2020 mennessä Jenni Kunnaala puh.  040 5288610 tai jenni.kunnaala@
maajakotitalousnaiset.fi.

Luonnontuotteiden mahdollisuudet 18.3.2020 Hauho
Metsien monipuolinen hyödyntäminen kiinnostaa suomalaisia. Tule kuulemaan ja keskustelemaan eri toimi-
joiden kanssa, miten juuri sinä voisit löytää uusia tapoja hyödyntää metsää. Yhteistyötä tarvitaan yhä enem-
män kerääjien ja toimijoiden kesken. Suomalaisille puhtaille luonnontuotteille on kysyntää, tartutaan tähän 
mahdollisuuteen yhdessä! Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

08.30 Tervetulokahvit ja tutustumista yrityksiin ja luonnontuotetoimijoihin ständeillä
 Avaus, Outi Penttilä, Maa- ja kotitalousnaiset
 Miten metsää voi hyödyntää monipuolisesti, Karl Fazer, Hahkialan kartano
 Puhtaat luonnon raaka-aineet, Frantsilan Luomuyrttitila Oy
 Monimuotoista tuottoa metsästä, Henri Lokki, Suomen Agrometsä Oy
 Tauko, tutustumista yrityksiin ja toimijoihin. Tarjolla luonnontuotteita.
 Luonnontuotteet ja metsien käsittely, Jari Miina, Luonnonvarakeskus
 Kerääjärekisteri, Juha Rutanen, Helsingin yliopiston, Ruralia-instituutti
 Luomuraaka-aineiden merkitys, Mirva Tollet, Valio Oyj

11.30 Loppuyhteenveto, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus
11.40 Lounas (omakustanteinen). Tutustumista yrityksiin ja toimijoihin ständeillä.
14.00 Tilaisuus loppuu

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista, Luonnonyrteistä bisnestä ja 
Luomukeruualueilta euroja Päijät-Hämeessä  -hankkeet. Lisätietoja: Luonnonyrteistä bisnestä -hanke Outi 
Penttilä puh. 040 719 8959. Ilmoittaudu 16.3.2020 mennessä: www.metsakeskus.fi/tapahtumat

Farmari Mikkelissä 2.-4.7.2020
Farmari näyttely järjestetään tänä vuonna Etelä-Savossa. Farmari esittelee monipuolisesti maataloutta ja 
maaseutua. 

Sukutilakunniakirjojen luovutus Farmarissa
Jos olette hakemassa sukutilakunniakirjaa ja haluatte sen luovutettavaksi Farmarissa, tilaukset tehdään hel-
mikuun loppuun mennessä. Tiedustelut järjestöpäällikkö Jenni Kunnaala p. 040 5288610, jenni.kunnaala@
proagria.fi.

Peltopäivä 9.7.2020 Västankvarn, Inkoo
ProAgria Etelä-Suomi ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap järjestä-
vät kasvintuotannon ammattilaisten tapahtuma Västankvarnin tilalla 
torstaina 9.7.2020. Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset huolehti-
vat nälkäisten vatsojen täyttämisestä.  
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Aurinkoisia talvipäiviä!

Toivottaa koko Etelä-Suomen väen puolesta järjestöpäällikkö Jenni

Vuoden 2020 maisematekokilpailun teema on  

Ahomansikka, ahdekaunokki, harakankello, kissankello, ketoneilikka, mäkiter-
vakko (tervakukka), ruusuruoho, purtojuuri, keltapäivänkakkara, kissankäpälä, 
siankärsämö – meille kaikille niin tuttuja kasveja, mutta luonnon monimuotoi-
suuden vähentymisen myötä aina vain harvinaisempia. Vuoden 2020 maise-
matekoteemalla ’Niityn lumo’ haluamme kannustaa kaikkia teitä kiinnittämään 
huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilais-
ten niittyjen monimuotoisuutta. Kannustamme myös perustamaan uusia niitty-
jä. Vuoden maisemateko -kilpailu järjestetään 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. 

Tiedustelut maisema-asiantuntijoilta:  
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-4714

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

Henkilöstöuutisia
Pirkanmaan uusi maisema-asiantuntija Laura Puolamäki esittäytyy: 
Olen kotoisin Tampereelta, mutta asunut lähes koko aikuisikäni maaseudulla, Euran Panelian 
kylässä Satakunnassa. Työurani aloitin puutarhurina. Vuosien saatossa olen hankkinut lisää 
koulutusta ja kulkenut Lepaan kautta Turun yliopistoon maisemantutkimuksen pariin. Järjes-
tötyö tuli tutuksi työskennellessäni 4H:ssa lähes 10 vuoden ajan. 4H-järjestössä opin myös 
hanketyön. Ennen Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisiin tuloa toimin tutkijana Turun yli-
opistossa maisemantutkimuksen parissa. Tutkimuskohteemme oli Pyhäjärvestä Selkämereen 
laskeva Eurajoki ja jokilaakson asukkaiden jokeen liittyvä ympäristösuhde. Odotan innolla uusia 
tehtäviä ja työskentelyä kanssanne.

Uudenmaan toimipiste on muuttanut
ProAgria Etelä-Suomen Uudenmaan toimisto on muuttanut uusiin tiloihin. Palvelemme asiakkaita osoitteessa 
Postikatu 10, 04400 Järvenpää.

NIITYN LUMO

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


