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Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset 

 

 

HENKILÖSTÖMUUTOKSIA PIIRIKESKUKSESSA 

 
Tammikuun jäsentiedotteen jälkeen on piirikeskuksessamme tapahtunut jälleen henkilöstömuutoksia. Marjut 
Länsiniemi (ent. Koivisto) siirtyy uusien haasteiden pariin ja toivotamme hänelle onnea ja menestystä tule-
vissa tehtävissään. Tämän myötä myös toimenkuvamme ovat muuttuneet. Tässä voimassa olevat yhteystie-
dot ja osaamisalueet: 
 
Toiminnanjohtaja  
Mia Puotunen, p. 043 825 1221 
Kotitalous- ja yritysneuvonta 

Mari Mäenpää, p. 050 603 69 

Mari työskentelee Turun toimipisteessä ja hän on kotitalous- ja yritysneuvonnan lisäksi pereh-

tynyt suurtapahtumien järjestämisen, kampanjatoimintaan sekä laatuneuvontaan. Mari vastaa 

myös elintarvikehygieniakoulutuksesta ja -testauksesta. 

Leena Ylikännö, p. 0400 637 591 

Leena työskentelee kotoaan Huittisista käsin. Leenan osaamisaloja kotitalouden lisäksi ovat 

matkailu- ja palvelualojen investoinnit sekä luonnontuote- ja luomujatkojalostus. Leena vastaa 

myös Satakunnan Maakunnan Parhaat - ja Sikses –hankkeiden toteutuksesta. 

Anna Kari, p. 050 555 8440  

Anna Kari työskentelee kotoaan Nakkilasta käsin. Kotitalousneuvonnan ja kurssitoiminnan li-

säksi Anna toteuttaa mm. Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisia kampanjoita. 

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 se-

kä kampanjatoiminta. 

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 tai www.proagria.fi/lansi 

 

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

Käy tykkäämässä, niin pysyt ajan tasalla, sillä sielläkin tiedotamme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 

Näillä sivulla voit kertoa myös oman yhdistyksesi tempauksista ja tapahtumista tiedoksi ja ideaksi muille. 

 
 
Jos toimintamme ja palvelumme kiinnostavat, etkä ole varma kuka voisi auttaa, voit soittaa kenelle tahansa, 
niin me ohjaamme Sinut oikean henkilön juttusille. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi
http://www.proagria.fi/lansi
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Alkukevään tapahtumia ja koulutuksia 

Hyvinvointipäivät 6.3.2013 (Niinisalo)  

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hyvinvointipäivää vietetään Aitojen asioiden puolesta –teemalla 
varuskuntakerholla klo 11 – 16. Tilaisuuden pääpuhujana on Valtioneuvos Riitta Uosukainen. Ohjelma ja 
lisätietoa liitteenä. 

Agronaisen avaintaidot -koulutus 

Agronaisen avaintaidot on nykypäivän maatilan emännän tietojen päivityspaketti. Kurssi 

alkaa 14.3., joten vielä ehdit mukaan. Erityisesti kaivataan osallistujia Satakunnan puolelta. 

Ilmoittautua voi helmikuun loppuun saakka p. 020 – 7472 550 (keskus/ProAgria 

Länsi) tai info.lansi@proagria.fi. Lisätietoa antaa Mari Mäenpää p. 050 603 69 

 
Hengelliset päivät 21.3.2012 (Noormarkku) 
 

Joskus on hyvä myös hiljentyä. Noormarkun seurakunta järjestää yhteistyössä maa- ja kotitalousnaisten 

kanssa hengelliset päivät Noormarkun seurakuntatalolla klo 9.30–14.00. Ohjelma liitteenä. 

 
Järjestöristeily 19.–20.3.2013 (MS Grace)  
 
Lähde mukaan nauttimaan lopputalven merimaisemista, uuden laivan tunnelmasta sekä tutustumaan uusiin 

ihmisiin. Piirikeskus toivoo, että paikallisyhdistykset lähettäisivät edustajansa mukaan risteilylle. Ilmoittautu-

miset viimeistään 3.3.2013. Ohjelma ja lisätietoa liitteessä. 

 
Runtupäivät 26.3.2013 (Loimaa) 
 
Loimaalla vietetään jo 40. kerran perinteistä Runtupäivää (runtu=vapaa). Illan ohjelmassa on esitelmiä, tutus-
tumista ja kahvittelua. Runtupäiville toivotaan mukaan osallistujia koko Länsi-Suomen alueelta. Tilaisuuden 
pitopaikka on vielä avoin. Lisätietoja: Tarja Kiviniemi, p. 050 301 6189. 
 
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. Ret-
ken ohjelma tarkentuu kevään aikana. Lisätietoja: Katri Salminen, p. 050 664 74 

  
 

Vuoden 2013 kurssitoimintaa 
 
Tämän vuoden kurssien teemoja ovat mm. Riuskasti rukiilla – ruisleipään liittyvät kurssit, Vaalitaan perinteitä 
eli leivotaan pullaa ja tehdään kansanomaisia piirakoita. Lisäksi leivotaan gluteenittomasti. Ruokakoulua 
pidetään teemalla Koristele ja kuorruta. 
 
Muita kurssiaiheita mm. 

• Ruokalahjat  
• Kahvi maistuu ja maustaa  
• Kuppikakkuja ja muita makeita herkkuja  

mailto:info.lansi@proagria.fi
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• Kruunaa kastikkeilla  
• Sushikurssi  
• Välimerellisiä alkupaloja suomalaisittain eli Sapakset 
• Helppoa ja nopeaa arkiruokaa – miehet keittiössä 

 
Lisäksi järjestämme ruokapalvelu-, omavalvonta- ja hygieniaosaamiskoulusta sekä pidämme infotilaisuuksia 
elintarvikelain muutoksista. 
 
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri Teille sopiva kurssi! 
 

Auringonkukkia naisille! 
 
Maa- ja kotitalousnaiset kannustavat yhdistyksiä kasvattamaan auringonkukkia, jotka jaetaan elo-
syyskuussa taajamien ja kaupunkien naisille. Esim. Dwarf–lajike on hyvä ja sen voi kylvää touko-kesäkuun 
vaihteessa. Yhdistyksille toimitetaan valmis viesti liitettäväksi jaettaviin kukkiin. Auringonkukkien jakamisesta 
tiedotetaan valtakunnallisesti elokuussa. 

 
Liikuntaa, luontoa ja uusia elämyksiä 
 
Liikunta ja uusien asioiden kokeilu pitää ruumiin ja mielen virkeänä, joten haluamme tarjota jäsenillemme 
mahdollisuuden tutustua myös uusiin liikuntamuotoihin sekä järvi- ja jokiluontoon. Mikäli kysyntää on riittä-
västi, järjestämme seuraavat kurssit/retket: 
 
Inkkarimelonnan peruskurssi ja melontaretkellä 
Kesäkuussa järjestämme melontakurssin Honkilahden ja Yläneen alueella sijaitsevalla Koskeljärvellä. Kurs-
sin jäsenhinta on n. 70€/hlö (norm. 80€/hlö) ja se sisältää koulutuksen, avokanootin varusteineen, opastetun 
melontaretken erämaajärvellä sekä ruokailun. Syömme omatoimilounaan laavulla ja kuulemme oppaaltam-
me mm. eräruokailun haasteista. Kurssi järjestetään, mikäli saamme mukaan 20 osallistujaa (2 hlö / kanoot-
ti). Kurssille voit ottaa mukaan lapsesi, ystäväsi tai puolisosi. Kurssi toteutetaan viikonloppuna klo 9-15 väli-
senä aikana. 
 
Melontaretki Aurajoella 
Elo-syyskuun vaihteessa järjestetään opastettu melontaretki Aurajoella Turussa. Retken jäsenhinta on 
50€/hlö (norm 60€/hlö) ja se sisältää melonnan perusteet, opastetun retken, kanootin varusteineen, tutustu-
misen Aurajoen melontaluontopolkuun sekä kahvin ja sämpylän Aurajoen opastuskeskuksessa. Retki toteu-
tetaan viikonloppuna klo 10–14, mikäli saamme mukaan n. 26 melojaa. 
 
Sukelluskurssi 
Laitesukelluksen peruskurssi pidetään Turussa ja/tai Porissa nyt kevään aikana. Kurssi sisältää parin tunnin 
luento-osuuden ja sukellukset (2t) uimahallissa. Jäsenhinta 40€/hlö (norm. 50€/hlö). Kurssi järjestetään, 
mikäli saamme mukaan 10–15 innokasta. 
 
Ilmoitathan Mialle (p. 043 825 1221), mikäli olet kiinnostunut melonnasta tai sukelluksesta! 
 
 

Talvisin terveisin 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen väki 



 

    Jäsenkirje  4 (6) 

 

 

    21.2.2013 

 

 

 

 

 

Me Lännen naiset 

Hyvinvointia ja yhdessäoloa 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten järjestöristeily 

m/s Viking Grace -laivalla 19.–20.3.2013 

Aikataulut ja ohjelma 

 

19.3.2013 

 Kokoontuminen Viking Linen terminaalissa klo 19.50 
ja lippujen jako 

 Lähtö Turun Linnansatamasta klo 20.55 ja 
kotiutuminen hytteihin 

 Rusettiluistelua luistimitta – tervetulotilaisuus klo 
21.30 seminaaritiloissa 

 Vapaata iltaohjelma klo 22.15 alkaen 
 

20.3.2013 

Meriaamiainen klo 7.00 – 9.00 

Meriseminaari klo 9.00 – 15.00 

9.00 – 9.10 Seminaarin avaus 

9.10 – 9.40   Maa- ja kotitalousnaiset 80 v – aitojen 

asioiden puolesta; Kaisu Merilä 

9.40 – 10.00  Lännen naisten toimintaa 2013 

10.00 – 12.00 Yhdessä eteenpäin; Christina Erola 

12.00 – 12.30  Kahvi- ja hedelmätarjoilu 

12.30 – 13.15  Naisvoimaa – maa- ja kotitalousnaisten 

ajankohtaiset; Helena Velin 

13.15 – 15.00 Uutta kohti – uusilla kujeilla; Nanna Viherranta 

Buffet – päivällinen ruokajuomineen klo 15.00 alkaen  

Vapaata ohjelmaa 
Laiva saapuu satamaan klo 19.50 
 

Risteilyn hinta 120 €/hlö. Hintaan sisältyvät henkilölippu, 

hyttipaikka meno – paluu (I4 – luokassa, 2 hlö/hytti), 

meriaamiainen, Buffet, ohjelma ja lahjakassi.  Yhteiskuljetus 

Satakunnasta Turkuun ja takaisin 15€ /hlö.  

 

Ilmoittautumiset 3.3.2013 mennessä p. 020-7472 550 / 

keskus (ProAgria Länsi) tai info@proagria.fi.  

Lisätietoja: Mia Puotunen, 043 825 1221, 

mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi ja Mari Mäenpää p. 

050 603 69, mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi 

 

Matkalla mukana ovat Maa- ja 

kotitalousnaisten keskuksesta 

hallituksen puheenjohtaja Kaisu 

Merilä ja järjestöpäällikkö Helena 

Velin, koulutussuunnittelija 

Christina Erola OK- 

opintokeskuksesta sekä MB 

elämäntaidon valmentajana Nanna 

Viherranta Satakoulutus Oy:stä. 

 

Länsi-Suomena maa- ja 

kotitalousnaisten piirikeskuksesta 

ovat mukana toiminnanjohtaja Mia 

Puotunen sekä kotitalous- ja 

yritysneuvoja Mari Mäenpää. 

 

 

 

 
 

 

 

Laivalle vietetään risteilymme aikana 

Ranska-viikkoja ja tämän teeman 

ympärillä laivalla on monenlaista 

ohjelmaa. Tanssittamisesta vastaavat 

tangokuningatar Eija Kantola sekä 

Sunset orkesteri. 

 

 

 

Tervetuloa! 
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Hyvinvointipäivät 

Pidä huolta itsestäsi – virkistyen ja 

rentoutuen 

 

Keskiviikko 6.3.2013 klo 11.00 alkaen 

Niinisalon Varuskuntakerho 

Kotikaari 17, Niinisalo 
 

 

 

Ohjelma 

 

11.00 Ruokailu noutopöydästä 

12.20 Tervetulotoivotus ja ohjelman aloitus 

 TYKPR:n tervehdys, eversti Pertti Lahtinen 

 Musiikkia paikallisin voimin 

 Aitojen asioiden puolesta, valtioneuvos Riitta 

Uosukainen 

 Keskustelufoorumi; Maija Unkuri ja Leena 

Reikko 

 Liikunnan iloa, Kankaanpään voimistelijat 

 Arpajaiset ja kahvit 

16.00 Hyvää kotimatkaa 

 

Osallistumismaksut ja ilmoittautumiset 

 

Osallistumismaksu 39 €/hlö. Hinta sisältää tarjoilut ja 
ohjelman sekä alv 24 %. (Maksu paikanpäällä käteisellä) 
 

Sitovat ilmoittautumiset 26.2.2013 mennessä p. 020 - 7472 

550 / keskus, ProAgria Länsi.  Lisätietoja: Leena Ylikännö 

puh. 0400 637 591. 

 

Varsinais-Suomesta järjestetään bussikuljetus, jonka reitti 

valitaan ilmoittautumisten mukaan. Kuljetuksen hinta 

tarkentuu myöhemmin. Lisätietoja Henna Kyyrä p. 043 825 

0583. 

 

Ajo-ohje: 30 m ennen varuskunta-alueen pääporttia 

vasemmalle, josta opastus varuskuntakerholle. 

 

 

Tervetuloa! 

 

Mallimaakunnan maa- ja kotitalousnaiset 

Naisten hyvinvointipäivää vietetään 

Aitojen asioiden puolesta – 

teemalla. Tarjolla on maukasta 

ruokaa, mukavaa yhdessäoloa 

liikunnan ja kulttuurin merkeissä 

sekä tietysti asiaa. 

 Valtioneuvos Riitta Uosukainen 

 

 

 

Järjestelyissä mukana Sata ideaa – hanke 

 
 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

Länsi-Suomen maa- ja 

kotitalousnaiset 
www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi 



 

    Jäsenkirje  6 (6) 

 

 

    21.2.2013 

 

 

 

 

 

HENGELLISET PÄIVÄT 

Torstai 21.3.2013 klo 9.30 alkaen 

Noormarkun seurakuntatalo  

Kirkkotie 6, Noormarkku 

 

 

Ohjelma 

 

09.30 Aamukahvit 

10.00 Ohjelmallinen osuus 

 – Seurakunnan tervehdys 

 – Noormarkun kirkko 80 vuotta 

 – Kerholaiset esiintyvät 

 – Piirikeskuksen puheenvuoro 

 – Toivevirsihetki 

11.30 Ruokailu 

13.00 Ehtoollisjumalanpalvelus  

 

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen 

 

Osallistumismaksu on12€ / hlö ja se sisältää 
tarjoilun ja ohjelman..  
 
Ilmoittautuminen 14.3. mennessä p. 020 - 7472 

550 / keskus, ProAgria Länsi. 

 

Lisätietoja Leena Ylikännö, puh. 0400 637 591 tai 

leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi 

 

 

Tervetuloa! 

 

Järjestäjinä Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 

ja Noormarkun seurakunta  

 

www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi 

www.porievl.fi/noormarkun-seurakunta 

 

Satakunnan maa- ja 

kotitalousnaiset ovat järjestäneet 

Hengellisiä päiviä Satakunnassa eri 

seurakuntien kanssa yhteistyössä 

yli 30 vuoden ajan. 

 

Toivomme, että jatkossa 

hengellisiin päiviin osallistuttaisiin 

koko Länsi-Suomen maa- ja 

kotitalousnaisten alueelta. 

 

 
 

 

 
Noormarkun vanha kirkko paloi 

pääsiäislauantaina 1918. Nykyisen 

kirkon kulmakivi muurattiin 23. 

päivä elokuuta 1931 ja kirkko 

vihittiin käyttöön 3. päivä syyskuuta 

1933, jolloin vietettiin seurakunnan 

200-vuotisjuhlaa. 

 


