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TERVEHDYS YHDISTYKSILLE!

Syyskuu 2021

Jäsentiedotteessa kerromme ajankohtaisista järjestöasioista. Tiedote lähetetään sähköisenä uutiskirjeenä 
ProAgria Etelä-Suomen ja Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten yhdistys- ja henkilöjäsenille.

Helteinen kesä päättyi sateiseen elokuuhun. Järjestötoiminta on pikkuhiljaa käynnistymässä hiljaiselon jäl-
keen. Lokakuussa on tarjolla retki Ruokaprovinssiin Etelä-Pohjanmaalle. Retken voi yhdistää vierailuun sa-
maan aikaan Tampereella pidettäviin KoneAgria messuihin. 

Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhdistyksille avoinna  
23.9.2021 asti
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta, joka on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia 
taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustus 
on haettavissa 23.8.-23.9.2021. Avustusta haetaan ministeriön asiointipalvelussa.

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, läm-
mitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkka-
menot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen 
liittyvät menot aikavälillä 1.4.-31.12.2021. Ohjeet ja linkki asiointipalveluun tästä https://minedu.fi/-/koro-
na-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille. Lue tarkkaan hakuohjeet ja varmista, että mukana ovat kaikki 
pakolliset liitteet, jotka on nimetty hakuilmoituksessa.

Mikäli yhdistyksellänne ei ole vielä käytössä Suomi.fi -asiointivaltuutuksia, ne kannatta hoitaa kuntoon valmiik-
si, jotta avustuksen sähköinen haku onnistuu. Lisätietoa valtuuksien hausta löytyy täältä https://minedu.fi/
asiointipalveluun-kirjautuminen-ja-valtuudet

 
Edustajistot kokoontuvat syksyllä
ProAgria Etelä-Suomen edustajisto kokoontuu syyskokoukseen Kymenlaakson suun-
nalla 30.11. ja Maa- ja kotitalousnaisten edustajisto 13.11. Vuolenkoskelle. ProAgrian 
edustajisto käsittelee kokouksessa hallituksen esitystä yhdistysjäsenen hinnan kahden 
euron korotuksesta, jolloin ProAgrian jäsenmaksun osuus olisi 7 e. Yhdistyksille tiedo-
tetaan jäsenmaksusta kokouksen jälkeen joulukuussa.

 
Palvelumme yhdistyksille
Koronatilanteen vuoksi järjestämämme retket ja tapahtumat ovat vielä tauolla, mutta kurssi- ja luentotoimin-
taa on jo järjestetty. Tarkempia tietoja tarjonnasta löydät nettisivuiltamme https://etela-suomi.maajakotita-
lousnaiset.fi/tapahtumat/ruokakurssitarjottimella-2021-16133
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Yhdistykset Kädet multaan  
-tapahtumien järjestäjänä 
Yhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa toiminnallaan tulevai-
suuden ruokaosaamiseen ja ruokatajun kehittymiseen järjes-
tämällä Kädet multaan  -tapahtumia kouluissa ja päiväkodeis-
sa ja viestimällä asiasta myös muissa tapahtumissa. Nyt voi 
myös tilata Kädet multaan  -tapahtuman pitoon opastustuo-
kion esimerkiksi omana tapahtumana tai esimerkiksi yhtenä 
osana hallituksen kokousta. Opastus antaa vinkit tilaisuuksien 
järjestelyyn. 
 

Varaa opastus syyskuulle: Helena Velin, p. 040 527 1579 tai helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi

Kasvisruokakurssi puutarhan sadosta Lohjalla 28.9.2021 ja  
Pusulassa 6.10.2021
Kasviskurssilla valmistetaan puutarhan sadosta monipuoli-
sia ruokia ja leivonnaisia ja tottakai myös maistellaan illan 
herkut! Tule hakemaan uusia ideoita ja reseptejä kotikokkien 
käyttöön. Lohjan ja Pusulan kursseilla on sama sisältö. Mo-
lemmat kurssit alkavat klo 17.30. Ilmoittautuminen tapahtuu 
tapahtumakalenterin kautta https://etela-suomi.maajako-
titalousnaiset.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtuma-
kalenteri

Kurssit järjestää Kotitarveviljelyn kehittäminen Lohjan seudulla  -hanke. Tilaisuudet ovat maksuttomia.  
Tervetuloa!

Uudenmaan maakuntatapahtuma 29.9.2021 klo 18 
Tervetuloa tutustumaan Keräkankareen upeaan ulkoilumaastoon Lohjan Pusulaan. Maakuntakokouksessa 
käsittelemme järjestön ajankohtaisia teemoja. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset 27.9. mennessä Suvi Malinille p. 
0400 286 334 tai suvi.malin@maajakotitalousnaiset.fi.

Luonnonyrttien mahdollisuudet 25.10.2021 
Tule keskustelemaan luonnonyrttien mahdollisuuksista Pohjois-Pirkanmaalla. Tilaisuudessa ovat mukana 
Jenny Kähkönen Forest Foody verkkokaupasta, ravintola Göstan keittiömestari Henry Tikkanen sekä yrittäjä 
Pauliina Silva. Tervetuloa tapaamaan luonnonyrttitoimijoita Pohjois-Pirkanmaalta. Lue lisää ja ilmoittaudu 
tapahtumakalenterimme kautta https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/luonnonyrt-
tien-mahdollisuudet-17108

KoneAgria 14.10-16.10.2021 
Perinteinen maa- ja metsätalouden ammattilaisten tapahtuma 
KoneAgria järjestetään tänä syksynä Tampereella entistä katta-
vampana ja monipuolisempana. Osta liput ennakkoon netistä: 
https://koneagria.fi/?q=fi/content/tule-k%C3%A4vij%C3%A4k-
si-koneagriaan
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Visiitti ruokaprovinssiin 14.-16.10.2021 
Tervetuloa Maa- ja kotitalousnaisten kekriin Seinäjoelle 14.-16.10.2021 – visiitti ruokaprovinssiin. Tapahtuman 
järjestävät yhdessä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset. Torstai-iltana aloitetaan keskipohja-
laisten iltamien merkeissä ja perjantaina yhteinen matka jatkuu paikallisiin yrityksiin ja paikkoihin tutustuessa. 
Perjantai-ilta huipentuu Kekri-kulkueeseen sekä juhlailtaan eteläpohjalaisien makujen kanssa. Ilmoittautumi-
nen tapahtuu alla olevan linkin kautta 23.9. mennessä. Mikäli olet kiinnostunut yhteiskyydistä, ole yhteydessä 
Jenni Kunnaalaan p. 040 528 8610.
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/maa-ja-kotitalousnaisten-kekri-visiitti-ruo-
kaprovinssiin-16627

Vuoden maisemateko 2021 - Pieniä suuria tekoja luonnon hyväksi 
Nyt kaikki yhdistykset mukaan Vuoden maisemateko -kilpailuun! Kaikkien osallistunei-
den yhdistysten kesken arvotaan 5 kappaletta Omat avaimet – Maa- ja kotitalous-
naisten yhteistyön ja neuvonnan historiaa. Saatte jokaista ilmoitettua maisematekoa 
kohtaan yhden arpalipukkeen, kannattaa siis ilmoittaa useampia. 

Maisemateko on tänä vuonna nimensä mukaisesti pieni, se voi olla esimerkiksi mai-
semapuun esiin nosto, maisemapelto, kylätalon kunnostusta, yhteiset siivoustalkoot, 
kylämaiseman raivaus pusikoista, jne. Osallistumalla kerrytät vinkkipankkia, joita sitten 
loppuvuoden ajan esittelemme somessa. Kynnys osallistua on myös pieni. Jos haluatte 
apua ilmoittautumiseen, olkaa pikaisesti yhteydessä maisema-asiantuntija Katriinaan  
katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi tai p. 040 148 8220.

Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. 
Kilpailussa palkitaan maakunnallisia Vuoden maisematekoja, jotka kilpailevat valtakunnallisesta 
tunnustuksesta. Vuoden maisemateko  -kilpailu järjestetään nyt jo seitsemättä kertaa. Kilpailun 
teemaa on lupa toteuttaa vapaasti.

Teko voi siis olla pieni tai laaja miltä tahansa maisemanhoidon alalta. Kilpailuaika päättyy 
30.9.2021. Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2021. Valtakunnallinen voittaja 
julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen varsinaisessa kokouksessa marraskuussa 2021. 
Nyt kaikki yhdistykset osallistumaan!  
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-4714
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Ehdota Etelä-Suomen maistuvinta maaseutuyritystä
Maa- ja kotitalousnaiset tuovat esille suomalaista ruokaa, sen tuottajia ja sankaritarinoita suomalaisen ruoan 
takana. Tämän vuoden teemana meillä suomalaisen ruoan sankaritarinat. Olemme valinneet Etelä-Suomen 
Maistuvia maaseutuyrityksiä jo neljänä vuonna. Valinnat tehdään myös tänä vuonna. Nyt voit jo miettiä, 
kenet haluat nostaa esille. Oman ehdotuksesi voit tehdä nettisivujemme tapahtumakalenterin kautta 24.10. 
mennessä. https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ehdota-etela-suomen-maistuvin-
ta-maaseutuyritysta-16225

Haussa Vuoden maa- ja kotitalousnainen tai maaseudun mies
Nostetaan aktiivisia yhdistystoimijoita esiin! Onko yhdistyksessäsi toimijaa, joka ansaitsisi tulla valituksi vuo-
den maa- ja kotitalousnaiseksi tai maaseudun mieheksi? Innostajaa, joka kannustaa muita mukaan sekä toimii 
aktiivisesti Maa- ja kotitalousnaisten hyväksi. Ehdotuksia vuoden Maa- ja kotitalousnaiseksi tai maaseudun 
mieheksi voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. Etelä-Suomessa teemme omat valinnat kaikilla 
viidellä alueellamme. Lähetä ehdotuksesi 24.10.2021 mennessä jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi

Henkilöstöuutisia Pirkanmaalta 
Pirkanmaalla pitkään ruoka- ja yritysasiantuntijana sekä järjestövastaavana työskennellyt Outi Penttilä jää pois 
tehtävistään syyskuussa. Kiitämme Outia yhteisistä vuosista. Järjestö- ja kurssiasioissa teitä palvelevat tällä 
hetkellä Jenni Kunnaala p. 040 528 8610 ja Satu Nokkonen p. 040 574 9337.

Leipää Saimaan rannoilta -historiikki tilattavissa  
Leipää Saimaan rannoilta historiakirja on kertomus Taipalsaaren maamiesseura ry ja Taipalsaaren Maaseutu-
naiset ry:n vaiheista 1900 luvulta lähtien tähän päivään. Se on samalla kuvaus maaseudun suuresta muutok-
sesta 120 vuoden ajalta niin Taipalsaarella kuin laajemminkin. 

Historiakirjassa on kerrottu Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten historiaa elävästi. Pöytäkirjojen 
ja erilaisten arkistoihin tallennettujen kirjallisten dokumenttien kautta saatua tietoa on täydennetty lukuisi-
silla ihmisten haastatteluilla ja heidän kertomuksilla Leipää Saimaan rannoilta historiakirjan ovat yhteistyössä 
kirjoittaneet Pentti Pylkkö, Eero Juntunen ja Marja-Liisa Juntunen. Historiakirjan osan I Taipalsaaren maamies-
seura ry:n 120 vuotta historian pääkirjoittajana on ollut tietokirjailija, metsänhoitaja Pentti Pylkkö. Historiakir-
jan osan II Yhteistyössä toimintaa päävastuullisina kirjoittajina ovat olleet agr. Eero Juntunen ja FT Marja-Liisa 
Juntunen. Historiakirjan osan III Taipalsaaren Maaseutunaiset ry:n 50 vuotta historian on kirjoittanut FT 
Marja-Liisa Juntunen. Osan IV Elämää 1940-luvun maalaistalossa on kirjoittanut Pentti Pylkkö. 

Ennakkotilauksia kirjasta vastaanottaa keskitetysti historiatoimikunnan puheenjohtaja Eero Juntunen puh. 
0400-372857 tai sähköpostilla: eero.juntunen@pp1.inet.fi
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Hyvää syksyä!

Toivottaa koko Etelä-Suomen väen puolesta järjestöpäällikkö Jenni

https://etela-suomi.proagria.fi
https://www.facebook.com/proagriaetelasuomi
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
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Jäsenmaksulaskutus 2022
Vuoden 2022 jäsenmaksulaskutus käynnistyy heti alkuvuodesta. Pyydämme teitä toimittamaan 
tiedon yhdistyksenne jäsenmaksuosuudesta mahdollisuuksien mukaan heti alkuvuodesta. Jos 
yhdistyksellänne ei ole jäsenrekisteri Senseä käytössä, ilmoittaisitteko myös, onko jäsentietoihin 
tullut muutoksia.  Tiedotamme yhdistyksiä ProAgrian jäsenmaksuosuudesta joulukuussa edus-
tajiston kokouksen jälkeen. Laskutuksen yhteyshenkilöt ovat Marja Oikkonen puh. 0400 257 
557 tai marja.oikkonen@proagria.fi ja Hannele Veteli puh. 040 709 2492 tai hannele.veteli@
maajakotitalousnaiset.fi.
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