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Tervehdys yhdistyksille!

Helmikuu 2018

Helmikuun aurinkoiset pakkaspäivät houkuttelevat ulkoilemaan. Liikunta on näkyvästi osa toimin-
taa tänä vuonna. Lähde mukaan liikkeelle! 

Hyppää hyvän kierteeseen! 
Maa- ja kotitalousnaisten teema vuosille 2018-2019 on Hyppää hyvän kierteeseen. Haastamme 
teidät hyppäämään hyvän kierteeseen ja tekemään vastuullisia arjen valintoja. Millaisia vastuullisia 
valintoja teidän yhdistyksessä, kylällänne tai kotona tehdään? Säästetään, lainataan, vähennetään, 
lajitellaan, kierrätetään? Kaikki ovat tärkeitä tekoja, jotta säästämme luonnonvaroja tuleville suku-
polville.

Henkilövalinnat edustajistojen kokouksissa 
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajiston kokous pidettiin Hämeenkosken Seuralassa 
25.11.2017. Uusiksi jäseneksi Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitukseen 
valittiin Mari Raininko Kärkölästä, varajäsenenään Anneli Mökkälä Lammilta. Jatkokaudelle valittiin 
Katri Kantonen Pälkäneeltä, varajäsenenään Liisa Naapi Längelmäeltä sekä Päivi Alanne Lohjalta, 
varajäsenenään Jaana Sohlman Vihdistä.

ProAgria Etelä-Suomen edustajisto kokoontui Tuusulassa 12.12.2017. ProAgria Etelä-Suomen 
hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pauliina Pakkasmaa Lohjalta. Uudeksi hallituksen 
jäseneksi erovuorolaisten tilalle valittiin Marianne Mänki Jokioisilta ja hänen varajäsenekseen Elina 
Vaittinen Akaasta. Jatkokaudelle valittiin Maarit Helkala Kouvolasta, varajäsenenä Jari Heinonen 
Miehikkälästä. Pakkasmaan tilalle hallituksen varajäseneksi valittiin Ilari Sundberg Mäntsälästä.

Vuoden maisemateko
Vuoden maisemateko -kilpailun teema on vuonna 
2018 ”Laita hyvä kiertämään”. Kilpailulla halutaan 
erityisesti edistää kiertotaloutta ja kiinnittää huo-
miota: hoidon jatkuvuuden turvaamiseen, kier-
rätettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden 
käyttöön ja hoitotoimenpiteistä syntyvän materiaa-
lin jatkohyödyntämiseen. Kartoittakaa ehdokkaita 
alueenne vuoden maisemateoksi alkuvuodesta 
alkaen. Lisätietoja kotisivuilta. 

Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hanke
Maa- ja kotitalousnaisten ja Vesistökunnostusverkoston yhteisen Ruokahukka ruotuun, katse vesis-
töihin -hankkeen päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa ympäris-
tön, erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä edistää ravinteiden kierrätystä.

Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä havainnollista-
misen ja positiivisen viestinnän avulla. Vuosien 2018-2019 aikana hankkeessa muun muassa järjes-
tetään info- ja näytöstilaisuuksia, ruokakoulutuksia, webinaareja sekä kootaan vapaaehtoistoimijoi-
ta edistämään vesistöjen hyvinvointia ja ravinteiden kierrätystä. Kysy lisää vapaaehtoistoiminnasta 
piirikeskuksesta!

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen
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Tänä vuonna tapahtuu: 

Perinnemaisemaretki Somerolle Häntälän notkoille 5.6.2018
Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet YMPPI-hanke jär-
jestää perinnemaisemaretken erityisesti maatilayrityksille, joilla on luonnonlaitumia, mutta kaikki 
aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita. Häntälän kylän lumoavat notkot ovat ainutlaa-
tuista perinnemaisemaa.  Bussikuljetus järjestetään reitille: Tampere-Hämeenlinna-Somero. Lisää 
tietoa kotisivuillamme maaliskuussa. 

Pohjanmaan Peltopäivä Ylistarossa 26.7.2018 
Kasvintuotannon ammattitapahtuma Peltopäivä pidetään Ete-
lä-Pohjanmaalla Ylistarossa heinäkuussa. Järjestäkää kesäretki 
yhdessä naapuriyhdistysten kanssa.
http://www.pohjanmaanpeltopaiva.fi/

Tervetuloa tuulettumaan merimaisemiin    
Olisiko aika päästä vähän tuulettumaan? Tervetuloa järjestöret-
kelle Söderskärin majakalle, lähtö Sipoosta. Luvassa virkistävien 
merituulien lisäksi hyvää ruokaa, seuraa ja elämyksiä. Ennen meil-
le varattua merimatkaa nautimme lounaan leipomokahvila N`a-
vetassa. Retki järjestetään perjantaina 24.8.2018. Retken hinta on 
115 euroa, ilman bussimatkaa 95 euroa. Bussikuljetus lähtee 
Tampereelta, hinta tarkentuu lähtijöiden mukaan. Tarvittaessa 
kyydityksiä järjestetään muistakin suunnista. Lisää tietoa ja ilmoit-
tautumiset 29.5. mennessä  https://etela-suomi.maajakotitalous-
naiset.fi/tapahtumat/tuuletusmatka-soderskarin-majakalle-9529

Retkiryhmä, loikkaatko mukaan?
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset keräävät Loikkaa liikkeelle –kampanjan innoittamana 
järjestön oman retkiryhmän. Tavoite on, että lähdetään yhdessä pienillä tai isoilla porukoilla tutus-
tumaan toimialueemme tuhansiin mielenkiintoisiin retkeilypaikkoihin. Tavoite on kokea yhdessä 
ulkoilun ja liikunnan iloa  hienoissa maisemissamme. 
Retkiryhmä perustetaan Facebook –ryhmäksi. Siellä kerätään ja jaetaan hyviä retkeilyvinkkejä ja 
järjestetään omakustanteisia retkireissuja. Jos kiinnostuit, käy ilmoittautumassa ryhmään. Loikataan 
porukalla luontopoluille ja makeisiin maisemiin.

Ruokakursseilta oppia ja yhdessä tekemisen iloa

• Kevään ruokakurssitarjottimella on seuraavia kursseja:
• Maijan maukkaat kasvisruuat
• Suussa sulavaa suklaata
• Erikoiskasvit (härkäpapu, tattari, öljyhamppu ym.)
• Kastikekurssi
• Voileipäkakut ja suolaiset piiraat
• Makuja kellarin kätköistä
• Kauran monet mahdollisuudet
• Särkikala – herkkupala
• Pure peruna!

Varatkaa yhdistykselle oma kurssi alueellisilta ruoka-asiantuntijoiltamme.  Meiltä voi myös tilata 
luennon ajankohtaisista aiheista.
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Ruokakoulun hinta on 267 euroa jäsenyhdistyksille, lisäksi raaka-aineet ja tarvittaessa niiden han-
kintakulut (50 euroa). Luennon hinta on 128 euroa jäsenyhdistyksille. Lisäksi matkakulut ja mah-
dolliset raaka-ainekulut. Hinnat sisältävät alv:n. Ruokakurssien järjestämiseen saadaan avustusta 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tiedustelut ja tilaukset ruoka-asiantuntijoiltamme

Hygieniaosaamistestit 
Järjestämme aluetoimistoillamme kaikille avoimia hygieniaosaamistestejä. Päivämäärät ja yhteys-
henkilöt löydät kotisivujen tapahtumakalenterista. Pidämme myös räätälöityjä testejä ja koulutuksia 
yhdistysten tarpeisiin.

#pystyn2018 -vapaaehtoiskampanja 
Pystyisitkö kertomaan läheisellesi nuorelle, kuinka 
luonnossa liikutaan ja mitä metsästä voi kerätä? 
Pystyisitkö opettamaan lapsenlapsellesi perinteisen 
kotiruoan reseptin?

#pystyn2018 –vapaaehtoiskampanjan tavoite on, 
että haasteen kautta 10 000 nuorta eri puolilla Suo-
mea saa opetusta arjentaitoihin esim. leivontaan, 
ruoanlaittoon, siivoukseen, oman talouden hallin-
taan, puutarhanhoitoon tai käsitöiden tekemiseen. 
Opettajina toimivat mukana olevien järjestöjen jä-
senet sekä kaikki jotka haluavat vastaanottaa haas-
teen. Lähde mukaan ja kerro opettamastasi taidosta 
osoitteessa www.pystyn.fi tai toimipisteistämme 
saatavalla kampanjakortilla.

Vapaaehtoiskampanja on osa Marttaliiton koordinoimaa Tehtävä Z –hanketta, missä Etelä-Suomen 
maa- ja kotitalousnaisten lisäksi on mukana Finlands Svenska Marthaförbund r.f. ja Käsi- ja Taidete-
ollisuusliitto Taito ry. Tehtävä Z -toiminnan avulla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
itseluottamusta harjaannuttamalla kädentaitoja ja arjenhallintaa sekä lisätään osallisuutta ja yhtei-
söllisyyttä.

Suomen Kotiseutuliiton korjausavustukset
Onko seurantalonne kunnostuksen tarpeessa? Suomen Kotiseutuliiton korjausavustusta voi hakea 
tänäkin vuonna. Seurantalojen korjausavustuksen tavoitteena on seurantalojen säilyttäminen, toi-
mintaedellytysten parantaminen, arvokkaan rakennusperinnön sekä arkkitehtuurin erityispiirteiden 
vaaliminen. Kotiseutuliiton tavoitteena on myös säilyttää kaikille käyttäjille avoimia kokoontumis-
kokoontumis -ja harrastustiloja sekä ylläpitää talkooperinnettä paikallisyhteisön voimavarana. 

Kiinnostuitko? Lisätietoja avustuskelpoisesta työstä sekä hakuprosessista järjestöpäällikkö Jenni 
Kunnaalalta p. 040 5288610 tai  jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi.

Häme: Jenni Kunnaala 040 528 8610
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala: Hannele Veteli 040 709 2492
Pirkanmaa: Outi Penttilä 040 719 8959
Uusimaa: Suvi Malin 0400 682 334
Sähköpostitse etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
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Maa- ja kotitalousnaisten edustajiston vaali tulossa
Tänä vuonna alueellisissa maakuntakokouksissa valitaan ehdokkaat Etelä-Suomen maa- ja koti-
talousnaisten piirikeskuksen edustajistoon kaudelle 2019-2022. Edustajat valitaan maakunnittain 
jäsenmäärän suhteessa, niin että edustajiston koko on 30 - 35 edustajaa. Varalle valitaan maakun-
nalliset varajäsenet. 

Mikä edustajiston rooli on? Piirikeskuksen ylintä päätäntävaltaa käyttävä edustajisto kokoontuu 
kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä.  Kokouksessa valitaan joka toinen vuosi puheen-
johtaja hallitukselle sekä erovuorojen mukaan maakunnalliset jäsenet piirikeskukseen hallitukseen. 
Muita edustajiston tehtäviä on toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen ProAgria 
Etelä-Suomi ry:n hallitukselle. Kokouksessa todetaan myös edellisen vuoden toiminta ja käsitellään 
kuluvan vuoden toimintaa ja taloutta. Edustajat voivat esittää kehitysideoita ja toiveita toimintaan. 
Nyt on vaikuttamisen paikka! 
Maakuntakokoukset pidetään alueittain syys-lokakuun vaihteessa. Kokouksen yhteydessä pidetään 
Loikkaa liikkeelle -  hyvinvointia kaikille päivä.  Edustajisto kokoontuu Etelä-Karjalassa 24.11.2018.
Seuraa tiedotusta!

Loikkaa liikkeelle -liikuntakisa 2018
Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestämme taas 
Maa- ja kotitalousnaisten liikunta-aiheisen kampan-
jan. Loikkaa liikkeelle –liikuntakisan tavoitteena on 
innostaa liikkumaan. Jo puolen tunnin reipas liikun-
tasuoritus riittää. Järjestäkää yhteisiä tutustumisia 
uusiin liikuntalajeihin vaikka yhteystyössä paikalli-
sen urheiluseuran kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten 
kotisivulta löytyvät ohjeet osallistumiseen.

Vuoden maa- ja kotitalousnainen 
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 voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. 
Hakuaika on syksyllä, mutta ehdokkaita kannattaa jo pohtia valmiiksi.

Impin päivä 11.6.
Impin päivää vietetään tänä vuonna liikunnallisissa merkeissä. Lähdetään porukalla pyöräretkelle, 
järjestetään pihajumppaa tai kokeillaan suosittua lavista.

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.
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Toimintakertomukset vuodelta 2017
Kevät on taas tuttuun tapaan edellisen vuoden toimintakertomusten keräysaikaa. 
Yhdistyksissä tehdään valtava määrä työtä, joka tuottaa iloa ja virkistystä myös muille 
kuin omille jäsenille. Tämän työn merkityksen ja vaikuttavuuden haluamme tuoda esiin. 
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 yhdistyssivuillla (Käyttäjätunnus: mkn, 
salasana: naisvoimaa10). Palautus 4.4.2018 mennessä järjestöpäällikkö Jenni Kunnaa-
lalle. 

Jäsenmaksulaskutus 2018
Vuoden 2018 jäsenmaksulaskutus käynnistyy maaliskuussa. Jäsenmaksut säilyvät 
vuoden 2017 tasolla. Jos ette ottaneet käyttöönne uutta jäsenrekisteriä, toimitamme 
teille jäsenluettelon tarkastusta varten. Saamme osoitteenmuutokset jäsenrekisteriin 
Postin kautta. Väestörekisterikeskus toimittaa tiedot menehtyneistä henkilöistä ProAg-
ria Etelä-Suomen pääkäyttäjälle. Pyydämme tietoa siitä, ketkä ovat jäseniänne.  Jäsen-
laskussa näkyy laskuttajana ProAgria/Jäsenlaskutus. Lasku maksetaan valtakunnalliselle 
jäsenmaksutilille, josta teille tilitetään yhdistyksen osuus jäsenmaksuista kaksi kertaa 
kuukaudessa. Voimme tehdä myös laskun yhdistykselle, mikäli yhdistys haluaa maksaa 
ProAgrian viiden euron jäsenmaksuosuuden kaikkien jäsentensä puolesta.

Jäsenrekisteri käyttöön
Jo 60 yhdistystä on ottanut käyttöönsä tunnukset uuteen jäsenrekisteriin. Rekisterissä 
yhdistyksen luottamushenkilöt voivat ylläpitää jäsentietoja. Jäsenrekisterin kautta voi 
lähettää sähköpostia tai uutiskirjeitä sekä luoda osoitetarrat kirjeisiin. Toivomme, että 
mahdollisimman moni yhdistys ottaa jäsenrekisterin käyttöön. Tarjoamme opastusta 
rekisterin käyttöön.
Lisätietoa laskutuksesta ja jäsenrekisteristä: Hämeen ja Pirkanmaan osalta Sirkka Günt-
herilta, sirkka.gunther@proagria.fi, p. 040 749 0110 ja Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja 
Uudenmaan osalta Marja Oikkoselta, marja.oikkonen@proagria.fi, p. 0400 257 557.

Yhdistyskirje sähköpostilla?
Jos haluatte tämän kirjeen yhdistyksellenne mielummin sähköisessä muodossa, ottakaa 
yhteys järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalaan p. 040 5288610 tai  jenni.kunnaala@maaja-
kotitalousnaiset.fi.

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: @maajakotitalousnaiset    
www.pinterest.com/ruokaneuvot 
Twitter @maajakotitalous
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Muutoksia järjestötyön toimenkuvissa
Järjestöpäällikön tehtävät siirtyivät vuodenvaihteessa Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja Karita Alénilta Hämeen aluevastaavana toimivalle Jenni Kunnaalalle. Jenni hoitaa 
edelleen myös Hämeen järjestöasioita. Hänet tavoittaa puhelimitse 040 5288610 tai sähköpostilla 
jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi

Aktiivista alkavaa vuotta!
Toivottaa koko Etelä-Suomen väen puolesta järjestöpäällikkö Jenni


