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Tervehdys jäsenille!

Syyskuu 2018

Jäsentiedotteessa kerromme ajankohtaisista järjestöasioista. Tiedote lähetetään yhdistysten pu-
heenjohtajille ja sihteereille sekä sähköisenä uutiskirjeenä ProAgria Etelä-Suomen ja Etelä-Suomen 
maa-ja kotitalousnaisten yhdistys- ja henkilöjäsenille.

Pitkä, kuuma kesä iloineen ja haasteineen on takana ja pelloilla on puintityöt jo hyvässä vauhdissa. 
Tänä syksynä Maa- ja kotitalousnaiset valitsevat uuden edustajiston ja ensi vuonna on ProAgrian 
edustajiston vaalien aika. Ehdokkaita siis kaivataan. Löytyisikö teidän yhdistyksestänne innokkaita 
aktiiveja?

Henkilövalinnat ProAgria Etelä-Suomen edustajiston kokouksessa
ProAgria Etelä-Suomen edustajisto kokoontui kevätkokoukseen Aitomäen nuorisoseuratalolle Kou-
volaan 5.6.2018. Kokous valitsi uudeksi edustajiston puheenjohtajaksi Simosen Matin Väärinmajal-
ta Ruovedeltä ja varapuheenjohtajaksi Vaittisen Elinan Akaasta.
 
Vuoden maisemateko
Vuoden maisemateko -kilpailun teema on vuonna 2018 ”Lai-
ta hyvä kiertämään”. Kilpailulla halutaan erityisesti edistää 
kiertotaloutta ja kiinnittää huomiota: hoidon jatkuvuuden 
turvaamiseen, kierrätettävien materiaalien ja rakennustarvik-
keiden käyttöön ja hoitotoimenpiteistä syntyvän materiaalin 
jatkohyödyntämiseen. Maakunnalliset Vuoden maisemateko 
voittajat kilpailevat valtakunnallisesta Vuoden maisemateko 
tunnustuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuo-
den maisemateon valintaa. Lähetä kuvaus maisemateosta, 
työn tekijöistä ja perustelut työn merkityksestä Kymen-
laakson maisema-asiantuntija Auli Hirvoselle, auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi Liitä mukaan 
valokuvia ja mahdollisia lehtileikkeitä. Kilpailuaika päättyy 30.9.2018. Alueelliset maisemateot 
valitaan loka-marraskuussa 2018. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten 
keskuksen varsinaisessa kokouksessa marraskuussa 2018. 

TOIMINTAVINKKEJÄ YHDISTYKSILLE:  

Kylään kylään
Maaseutumme on pullollaan mielenkiintoisia kyliä, upeita maaseutumaisemia ja ennen kaikkea 
mukavia asukkaita.  Nyt on hyvä syy ottaa yhteyttä naapurikunnan yhdistykseen tai jopa naapurin 
naapuriin, miksei vaikka naapurimaakuntiin. Voimasanat ovat KYLÄÄN KYLÄÄN. Niiden avulla voit-
te kutsua tai tulla kutsutuksi. Järjestäkää vaikka kyläkävely tai nuotioilta maisemia esitellen tai kut-
sukaa mukaan ruokakurssille tai ehdottakaa yhteistä retkeä. On tuhansia syitä lähteä kylään kylään.  

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen
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Tule mukaan Hukantorjuntapartioon!
Harmittaako sinuakin ruuan tuhlaaminen? Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä ja on turhaan 
tehtyä työtä.  Osana Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin –hanketta kerätään hukantorjuntapar-
tioita. Nyt jokaisella on mahdollisuus pienin teoin osallistua ruokahävikin vähentämiseen ja välittää 
viestiä eteenpäin.

Ilmoittakaa Loikkaa liikkeelle -liikuntakisan tulokset 10.11.2018 mennessä
Ryhmien yhteyshenkilöt keräävät ryhmänsä jäsenten tulokset, laskevat suoritukset yhteensä ja il-
moittavat tuloksen sekä ryhmän koon 10.11.2018 mennessä Maa- ja kotitalousnaisten Keskukseen, 
joko kotisivujen nettilomakkeella, sähköpostitse osoitteeseen info@maajakotitalousnaiset.fi tai 
postitse Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, PL 251, 01301 Vantaa. Lopullisessa tuloksessa huomi-
oidaan ryhmän keskimääräinen tulos. Saman tuloksen sattuessa suoritetaan arvonta. Yksilökisaajat 
ilmoittavat tiedot itse ja kisaavat henkilökohtaisilla tuloksilla. Voittajat ja muut parhaat tulokset 
julkistetaan 20.11.2018 osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.fi, ja voittajat palkitaan yllätyspal-
kinnoin. 
Lue lisää nettisivujen toimintavinkeistä.  
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/toimintavinkit

Ruokakurssit
Järjestäkää ruokakurssi vaikka naapuriyhdistyksen kanssa yhdessä. Syksyn ruokakurssitarjottimella 
on mm. Makuja kellarin kätköistä ja Suussa sulavaa suklaasta. Lisätietoa ja alueelliset yhteyshenki-
löt löydät nettisivujen tapahtumakalenterista. 
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ruokakurssitarjotin-2018-9660

TAPAHTUMAT

Syksyllä järjestään kaksi tapahtumaa maaseudun ammattilaisille Koneagria Jyväskylässä 
11.10.2018 ja MaatalousKonemessut Helsingissä 15.-17.11.2018. 

Retket
Ensi vuodelle on suunniteltu paljon retkitarjontaa niin ulkonaliikkujille kuin kulttuurin, historian, 
puutarhan ja matkailun ystäville. Lisätietoa kaikista retkistä löytyy nettisivujen tapahtumakalenteris-
ta. http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtumakalenteri

Värikäs Amsterdam to-su 4. – 7.4.2019
Lähde kokemaan tulppaanien paras sesonki Hollantiin keväällä 
2019. 

Ulkoilua Kopparnäsin virkistysalueella Inkoossa la18.5.2019
Patikointia ja ruokaa tulistellen merenrantamaastossa. 

Melontaa ja patikointia Liesjärven kansallispuistossa 
Tammelassa la 29.6.2019
Kesäkuussa on tarjolla ulkoilua Liesjärven kansallispuistossa. 
Melomme Korteniemen perinnetilalle, jossa opastus ja ruokailu. Patikoimme takaisin lähtöpaik-
kaan. 
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Järjestöväen oma risteily Vanajavedellä la 3.8.2019
Etelä-Suomen järjestömme väelle suunnatun kesäisen risteilyn kohteena on Emil Wikströmin taitei-
lijakoti Visavuori Valkeakoskella. Laivalla on yhteistä ohjelmaa ja nautitaan saaristolaislounas. Lähtö 
Petäys Resortista Hattulasta. 

Kotkaniemi ja Salpalinja Luumäellä la 10.8.2019
Tutustumme Vuoden maisemateko 2017 kunniamaininnalla palkittuun kohteeseen Kotkaniemeen 
sekä Salpalinjaan. Kotkaniemi-säätiön ylläpitämä museo on presidentti P. E. Svinhufvudin kotitila. 

Luonnonyrteistä bisnestä –hanke käynnistyy – 
tule mukaan toimintaan! 
Villinä kasvaneet luonnonyrtit ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena niin ruokapalvelu-, elintarvi-
ke-, matkailu- kuin hyvinvointialan yrityksissä. Luonnonyrttien luomia mahdollisuuksia on kuitenkin 
hyödynnetty vielä vähän.

Luonnonyrteistä bisnestä -hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonyrttialan luomia uudenlaisia liike-
toimintamahdollisuuksia Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hankkeessa myös kehitetään luonnonyrttien 
poiminta- ja toimitusketjua.

Lisätietoa: Outi Penttilä, projektipäällikkö, ruoka- ja yritysasiantuntija, 
outi.penttila@maajakotitalousnaiset.fi 
Lue lisää: http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/luonnonyrteista-bisnesta-10170

Hygieniaosaamistestejä järjestetään kaikilla aluetoimistoilla. Päivät ja tarkemmat aikataulut 
löytyvät nettisivujen tapahtumakalenterista.  
http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtumakalenteri

Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Helteisen kesän jälkeen on taas aika keskittyä yhdistys toimintaan. Nythän meillä on vaalivuosi! 
Maakuntakokoukset viedään läpi syys-lokakuussa teemalla Loikkaa liikkeelle. Maakuntakokouk-
sissa valitaan maakunnalliset ehdokkaat edustajaksi ja varaedustajaksi edustajistoon kaudelle 
2019-2022, valitaan ehdokas piirikeskuksen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 sekä 
alueelliset hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoron mukaan. Valinnat vahvistetaan edustajiston 
kokouksessa Etelä-Karjalassa 24.11.2018. Kauden 2015-2018 edustajat voivat jatkaa, sillä toimi-
kausia voi olla perättäin kaksi.

Nämä ovat tärkeät vaalit, jotta mukaan saadaan alueellisesti aktiivisia naisia jotka ovat innokkaita 
kehittämään Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa tasapuolisesti jokaisessa maakun-
nassa. Tule rohkeasti mukaan, mieti onko tuttavapiirissäsi henkilö joka voisi tulla ehdokkaaksi. Vain 
osallistumalla voit vaikuttaa!

Aurinkoista syksyä ja hyviä sadonkorjuu kelejä!

Merja Pekkala
hallituksen puheenjohtaja
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Etelä-Suomen edustajisto 2015-2018

Alueelliset maakuntatapahtumat ja Maa- ja kotitalousnaisten maakuntakokoukset

Lisätietoa alueellisista tapahtumista löytyy tapahtumakalenterista: http://etela-suomi.maajakotita-
lousnaiset.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista

Maakuntakokouksen tehtävät:
Maakuntakokouksissa valitaan maakunnalliset ehdokkaat edustajaksi ja varaedustajaksi edustajis-
toon kaudelle 2019-2022, valitaan ehdokas piirikeskuksen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 
2019-2020 sekä alueelliset hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoron mukaan. 
Löytyisikö omasta yhdistyksestäsi henkilö, joka on kiinnostunut olemaan mukana piirikeskuksen 
hallinnossa? Ehdokkaan voi asettaa yhdistys tai kolme jäsentä yhdessä. Kokoukseen ovat tervetul-
leita kaikki jäsenet. Maa- ja kotitalousnaiset: maaseudun puolesta, uutta luoden, perinteitä arvos-
taen, rohkeasti, yhdessä avoimin mielin!

Edustajiston toiminnasta:
Edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa loka-marraskuussa. Kokous järjestetään vuorotel-
len eri maakunnissamme. Edustajiston tehtäviin kuuluu mm. hyväksyä ProAgria Etelä-Suomi ry:n 
hallitukselle esitettäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valita joka toinen 
vuosi piirikeskuksen hallitukselle sekä edustajistolle puheenjohtaja.

Edustajiston jäsenenä pääset osallistumaan alueelliseen maakuntatiimiin, joka kokoontuu 1-3 ker-
taa vuodessa. Maakuntatiimin kutsuu koolle järjestövastaava. Vapaamuotoisissa kokoontumisissa 
mm. ideoidaan alueellista toimintaa ja kuullaan ajankohtaiset asiat piirikeskuksesta sekä paikallis-
yhdistyksistä. 

Kaudelle 2015-2018 valitut edustajat voivat jatkaa, sillä toimikausia voi olla perättäin kaksi. 

Hallituksen toiminnasta:
Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään päiväaikaan ja niihin on 
mahdollista osallistua myös etänä.

Pirkanmaalta hallituksen jäsenistä erovuorossa on Lindellin Teija (varajäsen Marja Rönni), Etelä-Kar-
jalasta Husu-Tuuliaisen Tarja (varajäsen Päivi Kaipia- Hyväri), Hämeestä Vaittisen Elina (varajäsen 
Marianne Mänki) ja Kymenlaaksosta Pekkalan Merja (varajäsen Päivi Koskinen). Uudellamaalla Päivi 
Alanne (varajäsen Jaana Sohlman) jatkaa, samoin Hämeessä Mari Raininko (varajäsen Anneli Mök-
kälä) ja Pirkanmaalla Katri Kantonen (varajäsen Liisa Naapi). 
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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.
Lähetä ehdotuksesi 15.10.2018 mennessä järjestöpäällikkö Jenni Kunnaalalle, jenni.kunnaala@
maajakotitalousnaiset.fi. Lomake palautusosoitteen kera on toimitettu yhdistysten sihteereille.

Maa- ja kotitalousnaisten Tunnustuspalkinto yhdistyksille 
- haku 27.9.2018 mennessä
Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset voivat hakea tänä vuonna valtakunnallista tunnustus-
palkintoa omalle yhdistykselleen.  Yhdistykset tekevät hakemuksensa tunnustuspalkinnosta omalle 
piirikeskukselleen. Kukin piirikeskus valitsee hakijoista yhden ehdokkaan Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus ry:n hallituksen käsiteltäväksi, joka valitsee palkinnon saajan. Tunnustuspalkinnon tarkoituk-
sena on lisätä Maa- ja kotitalousnaisten neuvonnan arvostusta, aktivoida järjestötoimintaa, tehdä 
järjestöä tunnetuksi sekä antaa tunnustusta järjestössä toimiville luottamus- ja toimihenkilöille. 
Hakemukseen selvitetään pääasiassa kuluvan ja edellisen vuoden toimintaa. 

Toimittakaa hakemus 27.9.2018 mennessä Jenni Kunnaalalle jenni.kunnaala@maajakotitalousnai-
set.fi tai postitse Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus /Jenni Kunnaala, Vanajantie 
10 B, 13110 Hämeenlinna. Lisätietoja ja hakulomake löytyy Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyssivuil-
ta. Tunnukset sivuille on mainittu tässä kirjeessä jäljempänä.

Järjestötuotteet
Järjestötuotteiden valikoima on nähtävissä Maa- ja kotitalousnaisten sivuilla http://etela-suomi.
maajakotitalousnaiset.fi/kauppa. Uutuustuotteena mm. Lapuan Kankureiden valmistama keittiö-
pyyhe järjestölogolla. Järjestön pöytähopeat ovat tilattavissa ProAgrian verkkokaupan kautta. 
https://proagriaverkkokauppa.fi/
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a Jäsenlaskutus on parhaillaan käynnissä. Lisätietoa laskutuksesta Hä-

meen, Pirkanmaan ja Uudenmaan osalta Sirkka Güntherilta, 
sirkka.gunther@proagria.fi, p. 040 749 0110 ja Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan osalta Marja Oikkoselta, marja.oikkonen@proagria.fi, 
p. 0400 257 557. 

Onko yhdistyksenne Sense-jäsenrekisterin käyttäjä? Olettehan muis-
taneet palauttaa tietojenkäsittelysopimuksen ProAgria Keskusten 
Liittoon? Lisätietoa tietosuoja- ja jäsenrekisteriasioissa antaa järjestö-
päällikkö Jenni p. 040 528 8610.

Koulutusta
Tulossa Sense jäsenrekisterin esittely- ja koulutustilaisuus ti 
20.11.2018 klo 18.00 Suivalan Pitokartanossa Kärkölässä. Seuraa 
nettisivujen tapahtumakalenteria.
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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

Toimeliasta syksyä!

Toivottaa koko Etelä-Suomen väen puolesta järjestöpäällikkö Jenni

Toimihenkilöuutisia

Toiminnanjohtaja Karita Alén siirtyy muihin tehtäviin ProAgria Etelä-Suomi ry:ssä. Vt. toiminnanjoh-
tajana ajalla 1.8.-31.12.2018 toimii Sanna Lento-Kemppi.  Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
piirikeskuksen toiminnanjohtajan haku käynnistetään loppuvuodesta 2018.

Maisema-asiantuntijana aloitti 1.8.2018 Johanna Laari-Günther

Olen Johanna Laari-Günther, uusi Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija. 
Kotoisin olen Luumäeltä ja asun Haminassa, joten olen eteläkarjalais-kymenlaakso-
lainen kyläläis-kaupunkilainen. Vedän parhaillaan Etelä-Kymenlaakson seitsemässä 
kylässä Maisemapolkuja-hanketta, jossa teemme kylälle joko mobiilireitin tai tari-
nakartan. Hankkeella pyritään edesauttamaan kylämatkailun kehittymistä. Paljon 
muutakin mielenkiintoista on työn alla. Olkaa yhteyksissä! 
johanna.laari-gunther@maajakotitalousnaiset.fi p. 040 7727 993   


