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Järjestökirje - Tammikuu 2016 
 
Talvinen tervehdys ProAgria Länsi-Suomesta ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta! 
 
Tämä kirje lähetetään postitse yhdistysten puheenjohtajille ja yhdistysten nimeämille postin vastaanottajille.  
Kirje lähetetään sähköisesti myös yhdistysten sihteereille sekä tiedoksi ProAgria Länsi-Suomen hallituksen, 
L-S maa- ja kotitalousnaisten hallituksen ja edustajiston jäsenille. Toivomme, että välitätte tietoa eteenpäin 
yhdistyksissänne. Toivomme myös, että yhdistyksestänne ilmoitetaan meille vähintään yksi 
sähköpostiosoite, johon voimme lähettää sujuvasti tietoa ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja 
kotitalousnaisten ajankohtaisista asioista. Täydentäkää tämä toimitsijalomakkeeseen! 
 
Maijan tervehdys 
Olen saanut aiemmin kirjoitella teille tervehdyksiä puheenjohtajan roolista, mutta nyt vuoden vaihteessa 
tilanne on muuttunut. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajana aloittelee Tarja Kiviniemi 
Loimaalta. Minä puolestani olen siirtynyt asiantuntijoiden kanssa yhdessä kehittämään ja viemään 
eteenpäin toimintaamme nyt toiminnanjohtajan roolissa. Koen tehtäväni tärkeäksi ja tarvitsenkin teidän 
kaikkien apua, jotta saamme toimintamme juuri sellaiseksi kuin me itse haluamme. Ottakaa nyt reippaasti 
yhteyttä mikäli teillä on hyviä ideoita ja toiveita toimintamme kehittämiseen.  
 
Maija Willman, 0500 323 136, maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi 
 
TOIMINTAKERTOMUKSET 
 
Pyydämme palauttamaan yhdistyksenne/alaosastonne toimintakertomus- ja toimitsijalomakkeet ProAgria 
Länsi-Suomen Porin toimistoon 11.3.2016 mennessä. Postiosoite: ProAgria Länsi-Suomi, 
Itsenäisyydenkatu 35 a, 28130 Pori. Sähköinen palautus osoitteeseen info.lansi@proagria.fi.   
 
Lomakkeet toimitetaan sähköpostitse sihteereille/yhdyshenkilöille. Lomakkeet löytyvät myös sähköisenä 
nettisivuiltamme www.proagria.fi/lansi/jasenyys (Yhdistysten lomakkeet -otsikon alta). Tarvittaessa 
toimitamme paperiversiot lomakkeista postitse. Lomakkeita voi pyytää soittamalla vaihteeseemme p. 
020 747 2550 tai sähköpostitse info.lansi@proagria.fi.  
  
Kun ilmoitatte yhdistyksenne jäsenmäärän, laskekaa mukaan kaikki yhdistyksenne jäsenet. Länsi-Suomen 
maa- ja kotitalousnaisten edustajakokoukseen valitaan yksi edustaja kutakin alkavaa 50 jäsentä kohti. 
(Esim. 160 jäsentä = neljä edustajaa). Laatikaa toimintakertomukset niin, että toiminta vastaa yhdistyksen 
tarkoituspykälää ja kaikki yleishyödyllinen toiminta tulee näkyviin. Toimintakertomukseen kirjataan siis 
kaikki saunaillat, kyläkävelyt, retket ym. yhteisöllinen toiminta.  

http://www.proagria.fi/lansi/jasenyys
mailto:info.lansi@proagria.fi
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ILMOITTAUTUMINEN: 
Ellei toisin mainita, tilaisuuksiin voi 
ilmoittautua kotisivuillamme 
www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi 
– Tapahtumat ja ajankohtaista –
Tapahtumakalenteri, s-postitse 
info.lansi@proagria.fi tai soittamalla 
vaihteeseemme p. 020 747 2550. 

HALLINTO 
 
ProAgria Länsi-Suomen hallitus 
Vuoden 2016 Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallituksen puheenjohtajana aloittanut Tarja 
Kiviniemi valittiin ProAgria Länsi-Suomen hallitukseen maa- ja kotitalousnaisten edustajana. Muuten 
hallituksen kokoonpano pysyi samana. Puheenjohtajana jatkaa Olli Alikärri ja muut jäsenet ovat Katariina 
Isotalo, Matti Leikkanen, Ilkka Mattila, Riku Olli, Timo Sairanen ja Sari Vuorela.  
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitus 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2016 
alkaen Tarja Kiviniemen Loimaalta. Hallituksen jäseninä jatkaa Sirpa Pietilä Loimaalta ja uutena 
hallitukseen valittiin Maarit Tammelin Kaasmarkusta. Muut hallituksen jäsenet ovat Jaana Pere Nakkilasta, 
Mari Portaala Marttilasta, Anu Hakala Huittisista ja Tuula Retulainen Oripäästä. 
 
JÄSENTIETOJEN TARKISTUS JA MUUTOSTEN ILMOITUS 
Olettehan ilmoittaneet muutokset yhdistyksenne yhteystiedoissa? Muutokset voi ilmoittaa vaihteeseemme: 
020 747 2550 tai sähköpostitse info.lansi@proagria.fi tai postitse: ProAgria Länsi-Suomi, Tuula Salomaa 
Itsenäisyydenkatu 35 a, 28130 Pori.  
 
JÄSENEDUT 2016 
 
ProAgria Länsi-Suomen jäsenkortilla saat seuraavat jäsenedut 

• 5 % alennus seuraavista ProAgrian normaalihintaisista palveluista:  
o Viljelysuunnitelma 
o Kasvintuotannon talousseuranta 
o Maatilan tulosanalyysi 
o Tukihakuneuvonta 
o Tilipalvelut 
o Veroneuvonta 
o Maatilan kirjanpito 

• Satoa-lehden vuosikerta 3 numeroa/2016 (www.proagria.fi/satoa) 
• Ilmainen sisäänpääsy KoneAgria-näyttelyyn Jyväskylässä 6.–8.10.2016 
• Muut erikseen ilmoitettavat alennukset palveluista mm. tietyistä Maa- ja kotitalousnaisten 

tapahtumista ja retkistä 
Monipuolisiin jäsenetuihimme ja muuhun palvelutarjontaan voit tutustua nettisivuillamme 
www.proagria.fi/lansi/jasenyys. Lisätietoa jäsenyydestä: Mari Mäenpää p. 050 603 69. 
 
MUISTATTEHAN HYÖDYNTÄÄ MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN YHDISTYSSIVUT 
Yhdistyssivuilta löytyy apuja yhdistystoimintaan, mm. asiakirjapohjia, kampanja- ja tapahtumamateriaalia 
sekä vinkkejä. www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut.  
Tunnus mkn ja salasana naisvoimaa10. 
 
MAA- JA KOTITALOUSNAISILLE UUSI ILME 
Tarkkasilmäiset ovat varmasti huomanneet uuden logomme. Uudistamme ilmettä 
koko järjestössä. Edellistä logoa olemme oppineet hyvin käyttämään, mutta nyt 
naisfiguurin on aika siirtyä sivuun. Helmikuun alusta värimme ovat raikastuneet ja 
ilme nykyaikaistettu. Toivommekin, että jatkossa käytätte tätä uutta logoa, joka 
löytyy: www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta. Jos mieleenne tulee 
materiaalien suhteen tarpeita, kannattaa reippaasti kysellä meiltä piirikeskuksesta.  
 
TAPAHTUMAT JA RETKET 

 
112-päivä  
to 11.2. Maa- ja kotitalousnaiset viettävät “Kotivara”-teemalla.  
 
Hyvinvointipäivä on Säkylässä – teemalla Arjen turvallisuus ja siihen 
varautuminen 
to 10.3. klo 11–16, Huovinrinteen upseerikerho, Porin Prikaati, Huovintie 
23, Säkylä   

mailto:info.lansi@proagria.fi
http://www.proagria.fi/lansi/jasenyys
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut
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Kevät keikkuen tulevi ja hyvinvointipäivämme lähestyy! Tule nauttimaan säkyläläisestä herkkupöydästä ja 
mukavasta yhdessäolosta, viihteellä höystettynä asiaohjelmaa unohtamatta.  
Hinta 40 euroa (sis. ohjelma,lounas ja kahvi sekä alv. 24 %). Ilmoittautuminen 3.3. mennessä. Ohjelmaa 
täydennetään nettisivuillemme. Lähdetään kaikki mukaan! Lisätietoa: Leena Ylikännö p. 0400 637 591 tai 
leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi 
 
Omat avaimet – Retki valtakunnalliseen järjestöjuhlaan ja Kevätmessuille Helsinkiin  
la–su 9.–10.4. Lähdöt Kankaanpäästä ja Laitilasta 
Lauantaina Helsinkiin saavuttuamme osallistumme Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallinen juhlaan 
Yliopiston juhlasalissa klo 11 alkaen. Ohjelmassa on mm. Kirsti Mannisen kirjoittaman historiikin ”Omat 
avaimet” julkistaminen ja siihen liittyvä kuvaelma. Illan ohjelma on vapaa. Halukkaat voivat käydä vaikkapa 
ostoksilla ja nauttia ravintoloiden tarjonnasta, olemmehan aivan ydinkeskustassa. Kulttuurinälkäiset voivat 
omatoimisesti varata teatteri-illan. Sunnuntaina vierailemme Kevätmessuilla Messukeskuksessa.  Messut 
ovat viiden messun kokonaisuus, johon kuuluu Oma Koti, OmaMökki, OmaPiha, Sisusta! ja 
Lähiruoka&Luomu -messut. Takaisin kotiin lähdemme sunnuntaina iltapäivällä.  
Hinta 140 euroa (sis. hotellimajoitus 2 hengen huoneessa Helsingin ydinkeskustassa, linja-autokuljetus, 
osallistumismaksu juhlaan ja kevätmessuille sekä alv. 24 %). Sitovat ilmoittautumiset 15.3. mennessä. 
Matkaohjelma, matkareitti ja aikataulu lähetetään ilmoittautuneille laskun mukana ilmoittautumisajan 
päätyttyä. Bussireiteissä pyritään huomioimaan se, mistä päin lähtijöitä on. Juhtaan kokoontuu koko 
Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, joten paikkoja on rajoitetusti. Lisätietoa: Maija Willman 0500 323 136. 
 
Geokätköily kylämaisemassa toimintaidea yhdistyksille  
Geokätköily kylämaisemassa sopii yhdistysten toimintaan, perheiden yhteisiin luontoretkiin ja kylän 
koululaisille. Se on oiva tapa tutustua tarkemmin omaan kotimaisemaan. Kätköjen etsintään  
voi yhdistää esimerkiksi eväshetken löytöpaikalla tai näköalan ihailemisen. Kertokaa kylänne upeista 
maisemakohteista ja historiasta geokätköilyn avulla. www.maajakotitalousnaiset.fi/geokatkoily 
 
Impin päivä – Rukkaset käteen ja vieraslajeja vähentämään! 
la 11.6. Vieraslajit valloittavat luontoamme ja tukahduttavat oman kasvilajistomme. Kasveista pidetään 
vahingollisimpana jättipalsamia, jättiputkea ja lupiinia. Impin päivä sopii erinomaisesti jättipalsamin ja 
lupiinin poistotalkoisiin! Valitkaa kohde, jossa ne ovat valloittaneet tai ovat valloittamassa kasvutilaa 
niittykasveiltamme. Miettikää keinot kasvuston hävittämiseksi ja järjestäkää talkoot. Niittotalkoot sekä 
kasvien nosto juurineen muutaman vuoden ajan saa luonnonkasvimme jälleen kukoistamaan. Lisätietoa 
tempauksesta kevään aikana www.maajakotitalousnaiset.fi/toimintavinkit  
 
Puutarharetki 
ke 13.7. n. klo 7–20. Lähtö Turusta.  Retki pihoista ja puutarhoista kiinnostuneille. Hinta ProAgria Länsi-
Suomen jäsenkortilla 90 euroa ja muille 98 euroa (sis. opastukset ja esittelyt kohteissa, ruokailut ja kahvit 
sekä bussikuljetus). Ilmoittautuminen 15.6. mennessä. Lisätietoa Mari Mäenpää 050 60369. 
 
Retki Porvoon seudulle 
ti-ke 9.-10.8. lähtö Porista. Luvassa kartanokulttuuria, taidetta, ruokamatkailua ja vanhan kaupungin pieniä 
myymälöitä. Ohjelma tarkentuu kevään kuluessa. Mikäli olet kiinnostunut, otathan yhteyttä! Retken voitte 
tilata myös omalle yhdistykselle, räätälöin sen aivan erikseen. Lisätietoa Leena Ylikännö 0400 637 591 
 
Hengellinen päivä  
su 9.10. Huittinen. Hengellinen päivä on samalla Sadonkorjuun kiitosjuhla, kekri. Tilaisuus alkaa klo 10 
Jumalanpalveluksella kirkossa, jonka jälkeen on katettuna Sadonkorjuun kiitosjuhlapöytä 
seurakuntakeskuksella. Järjestelyistä vastaa 80-vuotisjuhlavuottaan viettävä Huittisten Maatalousnaiset ry 
ja Huittisten seurakunta.  
 
Ruokakurssit 
Ruokakursseillamme saatte uusia ideoita ja vinkkejä mukavan yhdessäolon merkeissä. 
Kurssiaiheita mm. 
- Superruokaa 
- Potkua pavuista ja palkokasveista 
- Villiyrtit alkukesän luonnossa 
- Kevään juhlakakut  
- Syksystä 2016 Kekri – perinteistä sadonkorjuun juhla sekä hyvän mielen viestin ohjeisiin perustuva kurssi 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/toimintavinkit
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ILMOITTAUTUMINEN: 
Ellei toisin mainita, tilaisuuksiin 
voi ilmoittautua kotisivuillamme, 
s-postiin info.lansi@proagria.fi tai 
soittamalla vaihteeseemme p. 020 
747 2550. 
 

Muista myös luennot, esitelmät ja tietoiskut mm. ruuasta, ravitsemuksesta sekä ruokahävikistä. Kysy lisää 
ruoka-asiantuntijoilta ja tilaa kurssi tai luento: Mari Mäenpää p. 050 603 69, Anna Kari p. 050 555 8440 ja 
Leena Ylikännö p. 0400 637 591 sekä Sanna Luoto p. 043 825 0583. Sanna Luoto toimii kevään ajan 
Henna Kyyrän äitiyslomansijaisena. 
 
KOULUTUKSET 
 
Kasvinsuojelukoulutukset 
pe 12.2. Salo 
ma 15.2. Eurajoki 
to 18.2. Huittinen 36 
ti 1.3. Salo 
ti 1.3. Kankaanpää 
ke 2.3. Salo 
pe 4.3. Karvia 
ti 8.3. Turku 

ti 8.3. Pori 
to 10.3. Turku 
pe 11.3. Loimaa 
ti 15.3. Loimaa 
ti 15.3. Kokemäki 
ti 15.3. Pori 
ke 16.3. Laitila 
ma 4.4. klo 17–19 Kokemäki

 
Kasvinsuojelun erikoiskoulutukset 
ti 16.2. Marjanviljelijät, Kokemäki 
ke 17.2. Juurikkaanviljelijät, Eura 

ma 7.3.  Vihannesviljelijät, Eura 
to 10.3. Perunanviljelijät, Kokemäki 

 
Elintarviketieto esiin -pakkausmerkintäkoulutukset yrittäjille 
ke 17.2. Raision pääkirjasto, Martinsali, Timali, Raision aikuiskoulutuskeskus Eeronkuja 2, Raisio 
to 18.2. Ravintola Liisanpuisto, Winnova Liisankatu 20, Pori.  
Klo 11.30–16.00  
 
Hygieniaosaamistesti 
ti 8.3. klo 10.00–11.00. ProAgrian toimisto, Itsenäisyydenkatu 35 a, Pori 
Lisätietoa elintarviketieto esiin -tilaisuuksista ja hygieniaosaamistestistä: Mari Mäenpää p. 050 603 69. 
 
Maatilan omistajanvaihdos – tietoa luopujille ja jatkajille 
to 7.4. klo 9.00–15.00 Kankaanpää. Lisätietoa Tapio Hietaoja 0500 590242. Tilaisuus järjestetään 
yhteistyössä Länsi-Suomen Osuuspankin kanssa. 
 
Salaoja-asiantuntija tavattavissa 
Ke 17.2 klo 10.00–15.00 Salo, Örnink. 15 
Ke 17.2. klo 10.00–15.00 Loimaa, Vareliuksenk. 2 

To 18.2 klo 9.00–12.00 Eura, Luvalahdent. 1 
To 18.2. klo 13.00–16.00 Huittinen, Torkink. 14 

 
Onko tarve vanhojen salaojakarttojen päivitykseen tai muita salaojiin tai peruskuivatukseen liittyviä 
kysymyksiä? Tule keskustelemaan salaoja-asiantuntijan kanssa. Nyt on viimeinen hetki ensi kesän 
täydennyssalaojitussuunnitelmiin, investointitukihakemukset tulee jättää 15.3 mennessä.   
HUOM: Varaa aika etukäteen asiantuntijalta: Salo, Eura ja Huittinen: Tapani Kyrölä, 
tapani.kyrola@proagria.fi, 050 593 5877. Loimaa: Kimmo Laine, kimmo.laine@proagria.fi, 050 512 1400 
 
Jäsenetu! Aamukahvi-infot: Aiheena edunvalvontavaltakirja ja sopimuskäytännöt 
to 17.3. Klo 9.00–11.30 Turku, ProAgrian toimisto, Artturinkatu 2, 2 krs 
pe 18.3. Klo 9.00–11.30 Loimaa, ProAgrian toimisto, Vareliuksenkatu 2, 2 krs 
Miten voit varautua maatilan asioiden hoitamiseen viljelijän vakavan sairauden tai onnettomuuden varalta? 
Mihin sopimuksia tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota? Mitkä ovat sopimusten yleisimmät 
sudenkuopat? Lisätietoa: Risto Heininen, p. 0400 862006, risto.heininen@proagria.fi 
Vapaa pääsy ProAgrian jäsenkortilla! Järjestämme tilaisuudet yhdessä ProAgria Farman säätiön kanssa.  
 
Haluatko säästää rahaa ja energiaa? 
Neuvo 2020 -järjestelmään kuuluu energiasuunnitelma, jossa tila kierretään ja yhdessä mietitään 
tarpeellisia toimenpiteitä ja haetaan selityksiä energiamenoille. Varsinkin karjataloudessa 
sähkölaitteita on paljon ja niihin perehtyminen ja yhdessä miettiminen tuovat uusia ajatuksia. 
Maatilan energiasuunnitelman avulla saat selville yrityksesi energiankulutuksen, mahdollisuudet 
energiansäästöön ja -tuotantoon sekä arvion kannattavista ja tilalle sopivista energiaratkaisuista. Tilaa 
suunnitelma: Jukka Kontulainen, jukka.kontulainen@proagria.fi, p. 040 8298135. 
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Seuraa meitä somessa! 
www.facebook.com/maajakotitalousnaisetlansi   
www.instagram.com/maajakotitalousnaiset  
www.twitter.com/maajakotitalous      
www.pinterest.com/ruokaneuvot/ 

 

MUITA TAPAHTUMIA 
 
Oikein nurin -risteily  
16.–17.4. Käsityöharrastajien oma risteily Viking Gracella. Lähtö Turusta. Varaukset suoraan netistä 
vikingline.fi tuote: FKLANKA. Paikkoja on rajoitetusti. 
 

• Okra-maatalousnäyttely 6.-9.7. Tavataan Okrassa! www.okramaatalous.fi 
• Peltopäivä Ylistarossa 28.7. www.peltopaiva.fi  
• KoneAgria Jyväskylässä 6.–8.10. www.koneagria.fi 

 
MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KAMPANJAT 
Lisätietoa: www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi  
 
Hyvän mielen viesti kiertää  
Haastekampanja Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksille kiertää 
yhdistyksissä ja siihen kerätään metsäisiä piirakkareseptejä. 
Kiertojärjestys ja ohjeistus löytyy: www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi - Tapahtumat ja ajankohtaista – 
Ajankohtaista. Viesti nyt ryhmässä 17. Huolehditaan loppukiristä, jotta saadaan viesti loppuun 5/2016. 
Viestin ohjeiden pohjalta tulossa kurssiaineisto, jota toteutetaan syksystä 2016. 
 
Nyt on aika ehdottaa Vuoden Maa- ja kotitalousnaista! 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus valitsee ehdotusten pohjalta piirikeskuksen 
/ maakunnan vuoden maa- ja kotitalousnaisen 2016, jotka palkitaan syksyllä. 
Vuoden 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. 
Ehdotus palautetaan 14.8.2016 mennessä täyttämällä lomake nettisivuillamme 
www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi - Tapahtumat ja ajankohtaista – Ajankohtaista tai lähettämällä liitteenä 
oleva lomake täytettynä: Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Itsenäisyydenkatu 35 a, 28130 Pori. 
 
Vuoden maisemateko  
Maa- ja kotitalousnaiset valitsevat jälleen syksyllä 2016 Vuoden maisemateon, joka voi olla pieni tai suuri 
teko, joka on muuttanut maisemaa paremmaksi. Kilpailussa valitaan ehdotusten perusteella sekä 
maakuntien parhaat maisemateot. Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, 
talkooporukka tai muu taho. Ottakaa maisemasta valokuvia ennen ja jälkeen maisemateon. Kuvailkaa 
maisemateon tulokset. Kertokaa, mitä teitte ja ketkä teon tekivät. Kertokaa, miksi juuri teidän tekonne olisi 
vuoden maisemateon arvoinen. Seuratkaa nettisivujamme, joilla tiedotamme siellä lisää kevään aikana.  
 
YHTEYSHENKILÖT JÄSEN- JA JÄRJESTÖASIOISSA
 
info.lansi@proagria.fi, ProAgria Länsi-Suomi ry 
vaihde p. 020 747 2550 
 
Jäsenrekisteriä hoitaa koko ProAgria Länsi-
Suomen alueella: 
Tuula Salomaa p. 0400 929353 
tuula.salomaa@proagria.fi 
 
Satakunnan yhteyshenkilönä järjestöasioissa:  
Anna Kari p. 050 555 8440 
anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi tai 
anna.kari@proagria.fi 
 

Varsinais-Suomen yhteyshenkilö 
järjestöasioissa: 
Mari Mäenpää p. 050 603 69 
mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi tai 
mari.maenpaa@proagria.fi 
 
Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen 
laskutuspalvelu: 
Tuula Kuparinen p. 040 672 1490 
tuula.kuparinen@proagria.fi 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja Maija Willman p. 0500 323 136, 
maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi tai 
maija.willman@proagria.fi

Mukavaa talvenjatkoa toivottaen 
ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toimihenkilöt ja järjestötiimi 
 
 

http://www.facebook.com/maajakotitalousnaisetlansi
http://www.instagram.com/maajakotitalousnaiset
http://www.twitter.com/maajakotitalous
http://www.pinterest.com/ruokaneuvot/
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi
mailto:mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi


  
   

 

 

 
VUODEN MAA- JA KOTITALOUSNAINEN 2016 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus valitsee ehdotusten pohjalta 
piirikeskuksen / maakunnan vuoden maa- ja kotitalousnaisen 2016. 
 
Vuoden 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. 
 
Ehdotus palautetaan 14.8.2016 mennessä 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukseen Porin aluetoimistoon 
Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori tai sähköpostilla maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi 
. 
 
Ehdotan /ehdotamme __________________________________________________ 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen  

       Varsinais-Suomen maakunnan Maa- ja kotitalousnaiseksi 
       Satakunnan maakunnan Maa- ja kotitalousnaiseksi 

Perustelut (jatka tarvittaessa toiselle sivulle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paikka, aika ja ehdottajataho tai -henkilö(t) allekirjoitus /allekirjoitukset 
 
 
 
 




