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Jakelu 
Paikallisyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit, yhteyshenkilöt 
 

 

JUHANNUSTA ODOTELLESSA 

 
Kevät ja alkukesä ovat varmaan olleet kiireistä aikaa Teillä siellä yhdistyksissä 
ja tiloilla sekä myös täällä meillä piirikeskuksessa. Vuoden alussa tapahtunut 
organisaatiomuutos on tuonut piirikeskukselle työskentelyyn lisähaastetta toi-
mialueen laajentuessa ja toisaalta myös uusia mahdollisuuksia. 
 
Tuleva syksy tulee olemaan työntäyteinen ja syksyn toiminnan suunnittelu on 
jo aloitettu ja tässä kirjeessä kerromme alustavasti syksyn tulevista tapahtu-
mista ja kursseista. Odotamme erityisesti runsasta osallistumista järjestöväen 
juhlaan 16.11. sekä syksyllä järjestettäviin Elokuun ehtoisiin (27.8. Raumalla ja 
29.8. Salon seudulla). Kesän retkilläkin on vielä tilaa ja tulevana syksynä jär-
jestämme myös Ruskaretken Ruotsin Lappiin yhteistyössä savolaisten kanssa. 
Kannattaa lähteä matkoille mukaan!  
 
Muistakaa, että meiltä apua myös tilakeskusten suunnitteluun, piha- ja puutar-
hasuunnitteluun sekä luonnonhoitoon!  
 

T. Mia  

p. 043 825 1221 

 
Jäsenkirjeen sisältö: 
Ruskaretki Ruotsin Lappiin 11.–16.9. ILMOITTAUDU 27.6. MENNESSÄ! 
Elokuun ehtoot – yhteinen kokoontuminen 
Maa- ja kotitalousnaisten järjestöväen juhla 
Kesän retkiä 
Kurssit, teemapäivät ja muuta palvelut 
Muut kurssit ja palvelut 

 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ruskamatka Ruotsin Lappiin 
11.–16.9.2013 
Matka toteutetaan yhdessä Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Heidän kanssa matkalla 
on mukavvoo. Piirikeskuksesta matkalle lähtee mukaan Mia. Matka on avoin kaikille! Matkaohjelma 
liitteenä. Tervetuloa mukaan! 

 
ELOKUUN EHTOOT – YHTEINEN KOKOONTUMINEN 
KESÄN SADOSTA NAUTTIEN 
Piirikeskus järjestää kaksi Elokuun ehtoo – tapahtumaa: toinen Raumalla ja 
toinen Salon seudulla viikolla 35. Tarjolla on maukkaita sadonkorjuuajan anti-
mia, viihdeohjelmaa, kädentaitopajaa sekä piirikeskuksen ajankohtaisia asioita. 
Lähetä yhdistyksestäsi 3-4 hlö mukaan tapahtumaan. Illan hinta 20 € (sis. ruo-
kailun ja ohjelman sekä alv). Tarkka ohjelma elokuun kirjeessä. lmoittautumiset 
16.8.mennessä. Lisätiedot ja ilmottautumiset Mialle, p. 043 825 1221 tai 
mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi 

Elokuun ehtoo ti 27.8.2013 klo 18 alkaen, Rustilan kartano (Rustilantie 28), 
Rauma  

Elokuun ehtoo to 29.8.2013 klo 18.00, Salon seutu (paikka tarkentuu myöh.) 

mailto:mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi
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MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN JÄRJESTÖVÄEN JUHLA 16.11. TAMPEREELLA  
Huomaa muuttunut matkaohjelma – paluu samana iltana! 
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n 80-vuotisjuhla pidetään 16.11.2013 Tampereella Yliopiston juhlasalis-
sa kello 14.30−16.00. Juhlakahvitus kello 14.00 alkaen. Juhlapuhujana on kirjailija Kirsti Manninen, joka kir-
joittaa tällä hetkellä Maa- ja kotitalousnaisten historiaa. Osallistumismaksu juhlaan on 15€. 
 
Piirikeskus organisoi matkan ja yhteiskuljetuksen Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta seuraavalla 
ohjelmalla: Osallistuminen lauantaina 16.11. järjestöväen juhlaan, yhteinen ruokailu, teatteriesitys klo 19–
21.30 (Les Misérables, 58 € / lippu tai Kuin ensimmäistä päivää, 32 € / lippu tai vapaata aikaa kaupungil-
la), jonka jälkeen paluumatka. Matkareitti ja – kulut sekä tarkat aikataulut varmistuvat myöhemmin. Yhdistys 
voi lähettää juhlaan 3-4 edustajaa. Piirikeskus ottaa vastaan ilmoittautumisia, joita toivotaan 30.8. mennessä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Mia Puotunen, p. 043 825 1221 tai mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi.  

 
 

KESÄN RETKIÄ 

Jalomäen umpipiha ja Leineperin ruukki, pe 28.6. (Ulvila) HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu 20.6. asti. 
Retken hinta on 40 € (sis. alv), joka sisältää tutustumisen Jalomäen umpipihaan sekä vuonna 1771 peruste-
tun Leineperin ruukin alueeseen, lounaan Kuparipajassa sekä aamukahvin Huittisten Wanhan 
WPK:n kahvilassa sekä matkan linja-autolla. Ilmoittautumiset viimeistään 20.6. mennessä: Katri 
Salminen p. 050 66474 tai katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
Puutarharetki Satakuntaan ke 17.7. 
Tänä vuonna suunnataan Tuija Rytsälän mukana puutarharetkelle kohti Satakuntaa. Päivän aikana tutustu-
taan mm. yksityispuutarhoihin ja nautitaan kartanolounasta. Ohjelmassa on myös vapaata ostosaikaa.  Bussi 
lähtee Turun toimipisteen parkkipaikalta (Artturinkatu 2, Turku) ja Porista ABC Tikkulan pihalta (Tikkulantie 2, 
Pori).  Enintään 50 henkilöä. Hinta 98 € (ProAgria Länsi-Suomen jäsenille 90 €, sis. alv). Hinta sisältää mat-
kat, opastukset kohteissa sekä ruokailut. Oppaana toimii Tuija Rytsälä. Ilmoittautuminen 20.6. mennessä: 
Katri Salminen p. 050 66474 tai katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
Kortemäen perinnetila ja Saaren kansanpuisto, pe 2.8. (Tammela) 
Retken hinta on 40 € (sis. alv), joka sisältää tutustumisen Korteniemen perinnetilaan Liesjärven 
kansallispuistossa sekä tutustumisen Saaren kansanpuiston ympäristöön sekä aamukahvit ja 
lounaan Lounais-Hämeen pirtissä sekä matkat linja-autolla. Ilmoittautumiset viimeistään 19.7. 
mennessä: Katri Salminen p. 050 66474 tai katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi. 
 

 

KURSSIT, TEEMAPÄIVÄT JA MUUT TAPAHTUMAT 

Valjaskorjauksen peruskurssi 10.-11.8. (Mynämäki, Laurin koulu) 
Korjaa rikkoutuneet valjaat (riimut, suitset, satulahihnat) tai tee vaikka koiralle panta tai itsellesi vyö. Kurssi 
pidetään kahtena n. 6-tuntisena päivänä. Kurssin hinta on 80 € (sis. kohtuulliset materiaalikulut sekä alv 
24 %). Kurssille mahtuu 8 henkilöä ja se on avoin kaikille. Kouluttajana toimii satulaseppämestari Hans 
”Hasse” Franzen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 31.7. mennessä Mialle p. 043 825 1221 tai 
mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi 
 
Opastettu melontaretki Aurajoella la 14.9. klo 10.00−14.00 (Turku) 
Retken jäsenhinta on 40 €* (norm. 60 €, sis. alv) ja se sisältää melonnan perusteet, opastetun retken, kanoo-
tin varusteineen, tutustumisen Aurajoen melontaluontopolkuun sekä kahvin ja sämpylän Aurajoen opastus-
keskuksessa Halistenkoskella. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 16.8. mennessä Mialle p. 043 825 1221 tai 
mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi 

 

mailto:mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi


 

    Jäsentiedote 3/2013 3 (4) 

 

 

    14.6.2013    

 

 

 

 
 
Syksyn ruokakursseja kannattaa tiedustella ja tilata ajoissa: Mari Mäenpää p. 050 60 369 ja Anna Kari 
p. 050 365 6410 tai Leena Ylikännö p. 0400 637 591. Suosittelemme erityisesti seuraavia kursseja: 
Salaatti -kurssi 
Grillaus -kurssi 
Sieniruoka – kurssit 
Koristele ja kuorruta -kurssi.  
Ruisleipä – kurssi 
Ruokalahjat – kurssi. 
 
Ponikuninkuusravit Porissa 17.-18.8. Piirikeskus on tapahtumassa mukana yhteisosastolla ProAgria län-
nen kanssa sekä omalla Smoothie-baarilla. 
 
Osta tilalta – päivä la 7.9. Satakunnassa (Sikses parasta  – hanke) 
 
Maiseman tuotteistuspäivä maaseutumatkailuyrittäjille ke 11.9. Lisätietoa myöhemmin. 
 
Miten suunnittelen pihan viihtyisämmäksi -esitelmä 
Kiinnostavatko erilaiset vinkit viihtyisämmän pihan luomiseksi? Pyydä maisemasuunnittelijamme pitämään 
esitelmää aiheesta. Lisätiedot ja tilaukset: Sanna Seppälä p. 050 590 2085 tai Katri Salminen p. 050 66 474. 
 
Hygieniapassi-koulutus. Järjestämme hygieniakoulutusta yksityisille sekä ryhmille sekä teemme hy-
gieniapassitestauksia. Lisätiedot ja tilaukset: Mari Mäenpää p. 050 60 369. 
 
 

RAVITSEMUSTIETOA LAPSILLE 
Piirikeskus toteuttaa valtakunnallisia kampanjoita, joiden tavoitteena on lasten ravitsemustiedon lisääminen. 
Näitä kampanjoita ovat mm. Veikeä Vilja – kiva kuitu, Hevi-etsivä ja kasvisaarteen arvoitus, Biojäte paastolle 
ja Elämyksellinen luontoretki. Paikallisyhdistykset voisivat omalta osaltaan olla tukemassa tätä valistustyötä 
kustantamalla lähikoulullenne tai päiväkodille kampanjatapahtuman (400–550€), jonka piirikeskuksen neuvo-
jat toteuttavat. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Mariin, p. 050 60 369 tai Annaan, p. 050 365 6410. 

 
 
MUITA AJANKOHTAISIA ASIOITA 
 
Maa- ja kotitalousnaisten vuosien 2014–2015 kampanjateema on Metsän Voimaa, jota tullaan toiminnassa 
lähestymään kolmesta eri näkökulmasta: talousmetsä, metsä henkisen voiman lähteenä ja metsäruoka. Tä-
män voitte myös huomioida tulevissa toimintasuunnitelmissanne. 
 
Olemme aloittaneet projektin, jonka tavoitteena on kerätä muistitietoa maa- ja kotitalousnaisten paikallisyh-
distysten toiminasta. Jos yhdistyksessänne on esim. vanhempi henkilö, jolla tiedätte olevan arvokasta tietoa 
yhdistyksenne toiminnan vaiheista, niin ottakaa yhteyttä piirikeskukseen, niin me tulemme tekemään haas-
tattelua.  
 
Toivomme edelleen, että yhdistysten vastuuhenkilöt päivittäisivät aktiivisesti jäsentietoja ja yhteystietoja piiri-
keskukseen. Mikäli yhdistyksenne ei ole vielä toimittanut viime vuoden toimintakertomusta, otamme niitä 
vielä mielellämme vastaan. Toivomme saavamme rekisteriimme myös jäsenistön sähköpostiosoitteita eli 
yhdistys voisi niitä listata ja toimittaa meille. Joitakin täydennyksiä jo sainkin, kiitos niistä! Päivitystietoja Sir-
kalle: Sirkka Dahlqvist, puh. 050 536 2601, sirkka.dahlqvist@proagria.fi.  
 
Toimintaamme voi seurata myös facebookissa ryhmässä "Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset". Käy 
tykkäämässä, niin pysyt ajan tasalla, sillä tiedotamme siellä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Näillä 
sivulla voit kertoa myös oman yhdistyksesi tempauksista ja tapahtumista tiedoksi ja ideaksi muille. Voit tie-
dottaa tapahtumistasi myös meille piirikeskukseen, niin me siirrämme täältä tietoja facebookiin sekä ko-
tisivuillemme. Emma p. 050 66 470, emma.pikkarainen@proagria.fi  tai Mia p. 043 825 1221. 
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Muistakaa, että saatte tarvittaessa ilmaista apua viestintään elokuun loppuun asti 
Olemme saaneet kesäksi lisäresursseja viestintään. Essi Jokela (töissä 1.5. – 30.8.) tekee graafista suunnit-
telua ja taittoa. Lisätietoja: Emma Pikkarainen p. 050 66 470 tai Mia Puotunen p. 043 825 1221. 
 
ProAgria Länsi-Suomen / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset puhelinvaihde on suljettu 8.-26.7. Henkilö-
kunta on pääosin lomalla heinäkuussa, mutta voit yrittää tavoittaa meitä suoraan kännykkänumeron kautta. 
Mia ja Katri ovat tavoitettavissa koko kesän. 
 
Lisätietoa tapahtumista löytyy myös www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi 
 
HUOM: Kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoite on muotoa etumimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 
 
Seuraava jäsentiedote ilmestyy elokuussa. 
 

 Juhannusterveisin 

 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalous-

naisten piirikeskuksen väki:  

 

Mia, Leena, Mari, Henna, Eila, 

Sanna, Katri ja Anna 

 

 

 

LIITTEET:  Ruskaretken ohjelma 
 Maisemapalvelut – esite 
 Maisemauutiset 2/2013 
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