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Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset 

 

Tervehdys uudelta toiminnanjohtajalta  
 

 Hyvät paikallisyhdistykset, 

  

 Olen aloittanut Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajana vuoden alusta. 

 Aiemmin olen työskennellyt toiminnanjohtajana maaseudun kehittämisyhdistyksissä ja sitä 

 kautta maaseudun toimijat, toimintatavat ja myös maa- ja kotitalousnaisten aktiivisuus on tullut 

 tutuksi. Maaseutuhan ei toimi eikä kehity ilman meitä naisia. 

 

Taustastani sen verran, että olen kotoisin Nousiaisista ja asun pääsääntöisesti Naantalissa, 

missä toimin omaishoitajana. Viikonloppuisin suuntaan Kemiönsaarelle, missä olen pienen 

karjatilan osa-aikaemäntä. Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja luin pääaineena kansa-

tiedettä. Ennen yliopisto-opintoja opiskelin puusepäksi ja olen työskennellyt aiemmin myös ra-

kennustutkijana. Maaseudun rakennettu kulttuuriympäristö ja sen säilyminen ovatkin erityisen 

lähellä sydäntäni maaseudun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäksi. 

 

Jotta tutustuisin Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ruohonjuuritason toimintaan, tulisin 

todella mielelläni kuulemaan toiminnastanne, ajatuksistanne ja toiveistanne esim. kurssitarjon-

tamme suhteen. Samalla voin esitellä piirikeskuksemme toimintaa ja tavoitteita. Jos teillä on 

kokouksia tai muita tilaisuuksia, joissa voisin olla mukana, niin ottakaa yhteyttä.  

 

 Aurinkoista kevättalvea toivottaen! 

 Mia Puotunen 

 

PS. Tehostaaksemme viestintäämme, toivon, että ilmoittaisitte meille yhteystietojenne muu-

toksista ja erityisesti kaipaisimme yhdistykseltä mahdollisuuksien mukaan ainakin yhden säh-

köpostiosoitteen esim. puheenjohtaja ja/tai sihteeri. Kaikki yksittäiset jäsenet voivat myös il-

moittaa meille sp -osoitteensa, niin lähetämme ajantasaista tietoa suoraan jäsenille. 

  

Alkukevään tapahtumia ja koulutuksia 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset järjestää monipuolista koulutusta paikallisyhdistyksilleen. Uusi laa-

jempi toimialue tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen kurssitarjontaan ja uusin tuttavuuksiin sekä uusia 

yhteistyömahdollisuuksia paikallisyhdistysten välille Särkisalosta Kihniöön asti. Tapahtumiin kannattaa tulla 

kauempaakin ja me autamme tarvittaessa mm. yhteiskuljetusten järjestämisessä.  

 

Kaikista tapahtumista saat lisätietoa kotisivuiltamme www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi ja henkilö-

kunnaltamme, joiden yhteystiedot löydät takasivulta. Olemme myös facebookissa, missä ilmoitte-

lemme myös ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 

 

Naisvoimaa- päivä 2013 

 

Päivää vietetään 2.2.2013 teemalla Maa- ja kotitalousnaiset 80v - Aitojen asioiden puolesta. 

Naisvoimaa – päivän tarkoituksena on, että paikallinen yhdistys kutsuu väkeä tutustumaan 

omaan toimintaansa. Saamme näkyvyyttä ympäri Suomen, kun naisvoima näyttäytyy paikal-

listasolla. Naisvoimaa – päivän vietosta saat lisätietoa henkilökunnaltamme. 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi
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Netti Ohoi – verkkoluotsikoulutus 1.-2.3.2012 (Eura) 

Maaseudun ikääntyvät sosiaalisen median käyttäjiksi.  

Verkkoluotsi on henkilö, joka kahden päivän koulutuksella saa haltuunsa sosiaalisen 
median käyttötaitoja ja jakaa sitten osaamisensa opastettavien kanssa. Koulutettu 
verkkoluotsi opastaa jatkossa ikääntyviä muun muassa yhteisöpalvelujen, kuten Fa-
cebookin käyttöön, blogin kirjoittamiseen ja valokuvien jakamiseen netissä. Internetis-
sä tutustutaan siis niihin osa-alueisiin, joissa ollaan tekemisissä muiden ihmisten 
kanssa. Luonnollisesti tietoturva-asiat kuuluvat koulutukseen. Verkkoluotsi tekee va-
paaehtoistyötä. Ilmoittautuminen 15.2. mennessä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Anna 
Kari, p. 050 365 6410 anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi. 

 
Naisten hyvinvointipäivä 26.1.2013 (Rusko)  
 

Naisten hyvinvointipäivää vietetään Ruskotalolla klo 9-15. Järjestäjänä Ruskon 
maa- ja kotitalousnaiset. Piirikeskuksesta mukana toiminnanjohtaja Mia Puotu-
nen. Lisätietoja antaa järjestäjän edustaja Johanna Suokivi, p. 040 723 6144.  
 

Virkistyspäivät 6.3.2013 (Niinisalo)  

Satakunnassa jo perinteiset Virkistyspäivät pidetään Niinisalon varuskuntakerholla klo 11 – 16. 
Tilaisuuden pääpuhujana on Valtioneuvos Riitta Uosukainen.  

Virkistyspäivän teemana Aitojen asioiden puolesta - pidä huolta itsestäsi virkistyen ja rentoutuen. Ohjelmas-
sa ruokailu, tykistöprikaatin tervehdys, musiikkia, keskustelua, liikunnan iloa sekä arpajaiset. Hinta 39 €/hlö. 
Varsinais-Suomesta järjestetään maksullinen bussikuljetus Niinisaloon.  Ilmoittautumiset 26.2. mennessä p. 
020 – 7472 550 (keskus/ProAgria Länsi) tai info.lansi@proagria.fi. Lisätietoja: Leena Ylikännö p. 0400 637 
591 ja Henna Kyyrä, p. 043 825 0583. Järjestelyissä mukana myös Sataideaa – hanke. Kaikki naiset ilolla 
mukaan!  

Agronaisen avaintaidot -koulutus 

Agronaisen avaintaidot on nykypäivän maatilan emännän tietojen päivityspa-

ketti. Kurssin alkaminen on siirtynyt maaliskuun alkuun viikolle 11, joten vielä 

ehdit mukaan. Erityisesti kaivataan osallistujia Satakunnan puolelta. Ilmoittau-

tua voi helmikuun loppuun saakka p. 020 – 7472 550 (keskus/ProAgria Länsi) 

tai info.lansi@proagria.fi. Lisätietoa antaa Marjut Länsiniemi, p. 050 555 8440.  
 
 
Hengelliset päivät 21.3.2012 (Noormarkku) 
 

Noormarkun seurakunta järjestää yhteistyössä maa- ja kotitalousnaisten kanssa hengelliset 

päivät Noormarkun seurakuntatalolla klo 9.30–14.00. Osallistumismaksu 12€ sisältää tarjoilun 

ja ohjelman. Ilmoittautuminen 14.3. mennessä p. 020 – 7472 550 (keskus/ProAgria Länsi) tai 

info.lansi@proagria.fi. Lisätietoja: Leena Ylikännö, p. 0400 637 591. 

 

 

 

 
 

mailto:anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:info.lansi@proagria.fi
mailto:info.lansi@proagria.fi
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Järjestöristeily 19.–20.3.2013 (MS Grace)  
 

Lähtö Turun Linnansatamasta 19.3. klo 20.55 ja 

paluu Turkuun 20.3. klo 19.50. Matka aloitetaan 

lyhyellä yhteisellä tervetulotilaisuudella. Aamulla 

nautimme runsaan meriaamiaisen, jonka jälkeen 

kokoonnumme Meriseminaariin. Maa- ja kotitalo-

usnaisten keskuksesta Kaisu Merilä tuo seminaa-

riin puheenjohtajan terveiset ja Helena Velin kertoo yhdistystoiminnan mahdollisuuksista. 

Christina Erola puolestaan esittelee OK -opintokeskuksen toimintaa. Lisäksi luomme katsauk-

sen tulevaan toimintavuoteen, ideoimme yhdessä uutta ja pohdimme yhteistyön mahdolli-

suuksia ja tutustumme toisiimme elämäntaitovalmentaja Nanna Viherrannan johdolla. Semi-

naarin jälkeen nautimme Buffet- päivällisestä.   

 

Risteilyn hinta 120 €/hlö (sis. henkilölipun, paikan 2 hengen hytissä, meriaamiaisen, Buffet-

päivällisen, seminaariohjelman ja yllätyslahjan). Yhteiskuljetus Satakunnasta Turkuun ja ta-

kaisin 15€ /hlö. Sitovat ilmoittautumiset: 3.3.2013 mennessä p. 020 – 7472 550 (keskus / 

ProAgria Länsi) tai info.lansi@proagria.fi. Lisätietoja: Marjut Länsiniemi p. 050 555 8440 tai 

Mari Mäenpää p. 050 603 69 tai kotisivuilta www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi.  

 
Puutarhailta Rytsälän tilalla Nousiaisissa 28.5.2013 
 

Tuija Rytsälä johdattaa meidät tutustumaan maalaistalonsa pihapiiriin, joka on voittanut mm. 
valtakunnallisen Paras piha – kilpailun. Lisätietoja: Katri Salminen, p. 050 664 74 

 
Puutarharetki Satakuntaan 17.7.2013 
 

Tutustumismatka Satakunnan mielenkiintoisiin puutarha- ja matkailukohteisiin Tuija Rytsälän 
johdolla. Retken ohjelma tarkentuu kevään aikana. Lisätietoja: Katri Salminen, p. 050 664 74 

  
 

Vuoden 2013 kurssitoimintaa 
 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten neuvojina jatkavat edelleen ammattitaitoiset ja tutut henkilöt. Heihin 

voi olla yhteydessä entiseen tapaan. Koska muodostamme nyt yhtenäisen lännen, neuvojamme liikkuvat 

tarvittaessa koko toiminta-alueella. Takasivulla on kaikkien yhteystiedot. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi.  

 
Tämän vuoden kurssien teemoja ovat mm. Riuskasti rukiilla – ruisleipään liittyvät kurssit, Vaalitaan perinteitä 
– leivotaan pullaa ja Kansanomaiset piirakat. Lisäksi leivotaan gluteenittomasti, ja ruokakoulua pidetään 
teemoilla ”koristellaan ja kuorrutellaan kakut kevään juhliin ja lastenjuhliin”. Lisäksi järjestämme ruokapalve-
lu-, omavalvonta- ja hygieniaosaamiskoulusta sekä pidämme infotilaisuuksia elintarvikelain muutoksista ym. 
 
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teille sopiva kurssi! 
 

Iloisin terveisin  
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen väki! 

 
 
 

mailto:info.lansi@proagria.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi
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Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten henkilökunta ja yhteystiedot 
 
Toiminnanjohtaja  
Mia Puotunen, p. 043 825 1221 

Mia työskentelee Turun toimipisteessä. 
  

Kotitalous- ja yritysneuvonta 

Marjut Länsiniemi, p. 050 555 8440 

Marjut työskentelee Porin toimipisteessä ja hänen vastuualueeseen kuuluvat myös elintarvi-

kehygieniakoulutus- ja osaamistestit 

Mari Mäenpää, p. 050 603 69 

Mari työskentelee Turun toimipisteessä ja hän on perehtynyt suurtapahtumien järjestämisen 

lisäksi laatuneuvontaan 

Leena Ylikännö, p. 0400 637 591 

Leena työskentelee kotoaan Huittisista käsin. Leenan osaamisaloja kotitalouden lisäksi ovat 

matkailu- ja palvelualojen investoinnit sekä luonnontuote- ja luomujatkojalostus 

Anna Kari, p. 050 365 6410 

Anna Kari työskentelee osa-aikaisesti Nakkilasta ja on mukana Maa- ja kotitalousnaisten eri 

kampanjoiden toteutuksessa 

Eila Hoffrén, p. 050 664 72 

Eila työskentelee Turun toimipisteessä projektivastaavana Matkailuelinkeinon kehittäminen 

Varsinais-Suomessa -hankkeessa 

Henna Kyyrä, p. 043 825 0583 

Hennan tavoittaa Salon toimipisteestä ja hän työskentelee Eilan työparina Maaseutuelinkei-

non kehittämishankkeessa. Hennan osaamisaluetta on myös kotitalous- ja yritysneuvonta 

Maisema- ja luonnonhoidon neuvonta 

Katri Salminen, p. 050 664 74 

Katri työskentelee Turun toimistossa ja toteuttaa Kylämaisema kuntoon - ja Matka kylämai-

semaan -hankkeita ja auttaa erityisympäristötukiasioissa 

Sanna Seppälä, p. 050 590 2085 

Sanna Seppälä työskentelee Porin toimistossa (palaa opintovapaalta 1.3.2013)ja toteuttaa 

VeturiVihreä -hanketta sekä auttaa erityisympäristötukiasioissa. 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 

 

Kotisivut 

www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi  

www.proagria.fi/lansi 

Toimintaamme voi seurata myös facebookissa ryhmässä "Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset". 

 

Päätoimipaikat 

Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori, p. 020 747 2550 (keskus) 

Artturinkatu 2, 20200 Turku, p. 020 747 2550 (keskus) 

 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallituksen kokoonpano 2013: 
Puheenjohtajana toimii Maija Willman (Rauma). Hallituksen jäsenet ovat Mari Portaala (Marttila), Anu Hakala 
(Huittinen), Johanna Suokivi (Rusko), Jaana Pere (Nakkila), Sirpa Pietilä (Loimaa / Alastaro), Kaisa Kallio, 
Noormarkku. 
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