
Yhdistyskirje 1/2017 

 

1 

 

 

 

 

Vuosi 2017 on käynnistynyt uuden jäsenrekisterin käyttöönotolla. Tässä kirjeessä kerromme tiivistetysti 

toimintavuotta koskevista asioista ja tulevista tapahtumista. Uudistamme jäsenviestintäämme yhä 

enemmän sähköiseen muotoon. Pidämme jatkossa yhteyttä säännöllisin uutiskirjein ja toivommekin, että 

kerrotte sähköpostiosoitteenne jäsenrekisterivastaaville.   

Yhdistystoiminta sähköiseen aikaan ja uusi laskutuskäytäntö 
ProAgria Etelä-Suomi ja Maa- ja kotitalousnaiset ovat ottaneet vuoden alussa käyttöön uuden 

valtakunnallisen jäsenrekisterin. Nykyaikainen jäsenrekisteri antaa mahdollisuuden pitää uudenlaisella 

tavalla yhteyttä jäseniin ja luoda uusia verkostoja. Voitte helposti lähettää jäsenillenne sähköpostia tai 

uutiskirjeitä uuden jäsenrekisterin kautta. Ohjelmalla voitte myös luoda kätevästi osoitetarrat kirjeisiin. 

Tiiviimpi yhteydenpito jäseniin luo uudenlaista yhteisöllisyyttä ja tuo lisää imua yhdistystoimintaan. 

Uudessa jäsenrekisterissä jäsentietojen ylläpito on helppoa! Jo nyt kevään aikana saatte halutessanne omat 

tunnukset yhdistyksenne käyttöön 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. Samalla aloitamme opastamisen rekisterin käyttöön. 

Uuden jäsenrekisterin käyttöönoton myötä jäsenlaskutus uudistuu. Jatkossa jäsenlaskussa näkyy 

laskuttajana ProAgria/maa- ja kotitalousnaiset/jäsenlaskutus. Lasku maksetaan uudelle valtakunnalliselle 

jäsenmaksutilille, josta teille tilitetään oma osuutenne jäsenmaksutuloista. Jäsenmaksut säilyvät vuoden 

2016 tasolla. Laskutus pyritään käynnistämään huhtikuussa. Toivomme, että otatte jo nyt jäsentietojenne 

päivityksen työn alle. Lähetämme teille jäsenlistanne tarkastettavaksi maalis-huhtikuussa. Teidän tulee 

palauttaa tarkistetut listat 31.5. mennessä jäsenrekisterivastaaville.  Mikäli emme saa päivitettyjä 

jäsentietojanne, teemme laskutuksen vuoden 2016 jäsentiedoillamme. Jäsenrekisteritiedoista ja 

jäsenlaskutuksesta saatte tietoa jäsenrekisterivastaavilta.   

Jäsenedut 
Jäsenedut yhdistyksen jäsenille säilyvät ennallaan. Katso tarkemmin kotisivuilta. 

Maa- ja kotitalousnaisten Toimintakertomukset 2016 
Talkoilla tehdyllä vapaaehtoistyöllä on iso merkitys yhteisen hyvän tuottajana. Haluamme aiempaa 
enemmän tuoda nähtäväksi työnne määrän ja merkityksellisyyden.    

Ajankohtaisia 

asioita 

yhdistyksenne 

toimintaan.  
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Toimintakertomuslomake on sihteerin kirjeessä. Täyttäkää lomake ja palauttakaa se alueenne 

järjestövastaavalle maaliskuun 30. päivään mennessä. Samaan yhteyteen toivomme, että lisäätte mukaan 

myös jäsenlistanne. Toimintakertomuslomakkeen voi poimia myös maa- ja kotitalousnaisten 

yhdistyssivuilta.  

Jäsenalueiden järjestövastaavat: 
Etelä-Karjalassa Sanna Lento-Kemppi, sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi, 040 544 7768 
Hämeessä Jenni Kunnaala, jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi, 040 528 8610 
Kymenlaaksossa Hannele Veteli, hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi, 040 709 2492 
Pirkanmaalla Jutta Ahro, jutta.ahro@maajakotitalousnaiset.fi, 040 544 4899 
Uudellamaalla Suvi Malin, suvi.malin@maajakotitalousnaiset.fi, 0400 682 334 
 
 
TÄNÄ VUONNA JUHLIMME 
Suomi 100, ProAgria 220 ja ProAgria Etelä-Suomi 170 vuotta 

 
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.  
 
 
MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MAISTUVA MAASEUTU  
Tulkaa mukaan elämykselliseen juhlavuoteen, syömään yhdessä ja jakamaan tarinoita Maistuvasta 
maaseudusta!  
Maistuva maaseutu -kampanja on osa laajempaa Syödään yhdessä -kokonaisuutta ja Suomi 100 -vuoden 
virallista ohjelmaa. Juhlavuosi on täynnä toimintaa. Ilmoita tapahtumasi mukaan ja hyödynnä 
kampanjamateriaalia. 
Etelä-Suomi järjestää useilla paikkakunnilla alueellisia ruokaperinnetyöpajapäiviä pohjustamaan yhdistysten 
Maistuva maaseutu -kekritapahtumia osana Suomen 100-vuotisjuhlavuotta.  

 Impi saunoo! -tapahtumat 11.6.  

 Maistuva maaseutu -retket 

 Maistuva maaseutu -kekritapahtumat 

 Kekrijuhla vanhuksille - Makumuistoja tempaus 6.-8.10. 

 Tutustumiskäynnit paikallisiin ruokayrityksiin 

 Kekriruokakurssit 

 Perinneruokatyöpajat 

 Ruokamaisemaan tutustuminen ja 100 vuotta suomalaista maisemaa –tapahtumat 
 

 

PELTOPÄIVÄ 2017 kutsuu Inkooseen 6.7. Mielenkiintoinen ammatillinen retkikohde! 
Valtakunnallinen kasvinviljelyn ammatti- ja erikoisnäyttely Peltopäivä 
2017 Inkoon Västankvarnissa 6.7. avaa porttinsa kello 9. Luvassa on 
tiivis paketti ammattiasiaa niin näytteilleasettajien osastoilla kuin 
lajike- ja kasvinsuojeluhavaintoruuduilla ja muokkaustyönäytöksin.    

mailto:sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi
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Peltopäivän teemana on satotasot kasvuun kannattavasti. Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset vastaavat 
tapahtuman ruokailusta ja Peltopäivä on yksi ProAgrian Syödään yhdessä -tapahtumista liittyen Suomi 100 -
juhlintaan. Inkoon Peltopäivä on oivallinen kohde järjestää yhdistyksenä ammatillinen retki. Ryhmälipulla 
näyttelyyn pääsee normaalia pääsymaksua edullisemmin. Tutustu Peltopäivään www.peltopaiva.fi. 
 

 
TAPAHTUU VUONNA 2017 - POIMINTOJA 
MATKOJA: 
Suomalainen maaseutumaisema lumoaa ja on herkullinen suulle ja silmälle 
13.5. Huviretki elämyksellisiin maisemiin Häntälän notkot Somerolla.  
Ilmoittautumiset 2.5. mennessä. Hinta: jäsenet 72 €, ei-jäsenet 80 €. 

10.6. Juhlava maisemaretki Laukon kartanoon 
Kun maisema huokuu historiaa, kulttuuria, tarinoita ja kauneutta… Tervetuloa kanssamme kulttuuriretkelle 
Laukon kartanoon Vesilahdelle. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä. Hinta: jäsenet 60 €, ei-jäsenet 70 €. 
Syksyllä maisemamatkamme jatkuvat. Luvassa on mm. elokuussa puutarharetki Varsinais-
Suomeen. 
16. - 18.8. Maistuva maaseutu -matka Pohjanmaalle 
Merenkurkun maailmanperintösaaristo Vaasassa. Navettabileet: elämyksiä kaikille aisteille Lohtajalla! 
Syödään yhdessä Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten kanssa! Hinta jäsenille 285 € ja ei-jäsenille 
295 €. Sitovat ilmoittautumiset 7.7. mennessä. 
31.8. - 2.9. Riika 
Lähde mukaan matkalle pohjolan Pariisiin, Riikaan. Hinta jäsenille 394 €/hlö 2 hengen huoneessa. Hinta ei-
jäsenille 404 €/hlö 1 hengen huoneessa. Sitovat ilmoittautumiset 30.3. mennessä. 
25.-26.10. ONNISTUMME YHDESSÄ RISTEILY 
Lähde mukaan maatalouden ammattiristeilylle, missä tapaat muita yhdistystoimijoita ja saat vinkkejä oman 
yhdistyksen toimintaan. Varaa paikkasi ennakkohintaan heinäkuun loppuun mennessä! Ennakkovaraajan 
esimerkkihinnat: 166 €/hlö A-luokan 2 hengen hytissä, 157 €/hlö B-luokan 2 hengen hytissä. Hinta sisältää 
risteilyn valitussa hyttiluokassa, illallisen ja bussikuljetuksen kolmella eri reitillä. Katso tarkemmin 
kotisivuilta. 
18. - 19.11. Käden Taidot -messumatka Tampereelle  
Ole mukana kokemassa yhdessä maa- ja kotitalousnaisten kanssa, millaista on olla näytteilleasettajana 
messuilla. Lähtekää koko väen voimin kutkuttaville Suomen suurimmille käsityömessuille! Illalla yhteinen 
teatteri-ilta ja messuilla on mahdollisuus vierailla molempina päivinä.  Kolme bussireittiä: 1) Järvenpää-Tre, 
Kouvola-Tre ja Somero-Tre. Hinnat jäsenille: Reitti 1: 235 €, reitti 2: 188 € ja reitti 3: 179 €. 
 

VUODEN MAISEMATEKO 2017 

Itsenäisyyden merkit maisemassa 
Ilmoittautumiset myös: etelasuomi.maajakotitalousnaiset.fi > tapahtumat, p. 020 7472808 
Kolmatta kertaa järjestettävän 
kilpailun teema on Suomen 
juhlavuoden kunniaksi 
’Itsenäisyyden merkit 
maisemassa’. Etsimme tekoja, 
joilla muutetaan maisemaamme 
paremmaksi. Kilpailun 
suojelijana toimii ministeri 
Kimmo Tiilikainen.  
Mitä teidän alueellanne 
tapahtuu? Onko teillä 

http://www.peltopaiva.fi/
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suunnitteilla maisematalkoot, juhlavuoden puun istutus tai vaikka valokuvanäyttely kylämaisemasta? 
Vuoden maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, 
tapahtumia ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville 
sukupolville. 
Osallistu mukaan kilpailuumme. Mukaan voi ilmoittautua niin yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, 
talkooporukka tai muu taho, joka on teoillaan muuttanut maisemaa paremmaksi. kilpailuaika päättyy 
30.9.2017. Lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn merkityksestä oman alueesi 
maisema-asiantuntijoille. Liitä mukaan valokuvia ja mahdollisia lehtileikkeitä. 
Lue lisää kilpailusta Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilta tai kysy lisätietoja maisema-asiantuntijoiltamme. 

 
Vuoden Maa- ja kotitalousnaisen valinta maakunnittain 
Etelä-Suomen piirikeskuksen alueella vuoden maa- ja kotitalousnaisen valinta tehdään jokaisella 

jäsenalueella. Piirikeskuksen hallitus valitsee ehdotusten pohjalta maakunnan 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 vuoden Maa- ja kotitalousnaiseksi voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. Kartoittakaa 

sopivia ehdokkaita joukostanne jo nyt ja lähettäkää ehdotuksia hyvissä ajoin ennen syksyä perusteluineen 

järjestöpäällikkö Karita Alénille, karita.alen@maajakotitalousnaiset.fi. 

 

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                            https://etela-suomi.proagria.fi 
www.facebook.com/etelasuomen.maajakotitalousnaiset                            www.facebook.com/proagria 
https://www.facebook.com/ESMKNMaisema/                            www.twitter.com/proagria 
Instagram: @maajakotitalousnaiset    www.instagram.com/proagria/ 
www.pinterest.com/ruokaneuvot  
Twitter @maajakotitalous 

 

Oikein aurinkoista ja toiminnantäyteistä talvea ja alkukevättä koko yhdistysväelle! 
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