
 

    Jäsentiedote 5/2013 1 (4) 

 

 

    7.8.2013    

 

 

 

Jakelu 
Paikallisyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit, yhteyshenkilöt sekä jäsenet, jota ovat ilmoittaneet meille 
sähköpostiosoitteensa. 
 
Jäsenkirjeen sisältö: 
Puheenjohtaja Maija Willmanin terveiset 
Elokuun ehtoot – yhteinen kokoontuminen kesän sadosta nauttien 
Syksyn sienikurssit 
Muut kurssit ja retket 
Muuta ajankohtaista 
 

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 
Syyskausi on pyörähtänyt vilkkaasti käyntiin kesälomien jälkeen. Syksy on taas täynnä tapahtumia ja jou-
kosta löytyy hieman erilaisiakin teemoja, jotta kaikille löytyisi juuri itselle sopivaa toimintaa. Ja jollei vielä 
ole sinua kiinnostavaa, niin ehdota meille niin pähkäillään mahdollisuutta toteuttaa. Meillä on melkoisen 
pätevät asiantuntijat järjestämään sopivia kursseja ja yhteistä tekemistä. 
 
Tämän syksyn aiheita ovat myös jälleen kerran muutokset. Uusien tuulien on aika puhaltaa, kun saamme 
valtakunnallisesti uuden toiminnanjohtajan, pitkäaikaisen toiminnanjohtajamme Liisa Niilolan jäädessä 
eläkkeelle. Syksyn edustajakokouksen yhteydessä pidetään juhla, johon voimme joukolla lähteä mukaan. 

Minulle on erityisesti ollut aina antoisaa tavata muiden yhdistysten edustajia ja vaih-
taa kuulumisia. Ideoiden varastaminen on sallittua ja hyvien toimintatapojen kopi-
oiminen kannattaa. 
 
Näitä ideoiden vaihtamista on mahdollisuus tehdä myös omalla alueellamme. Elo-
kuun ehtoissa on tarkoitus rentoutua, tavata tuttuja ja tutustua muihin saman jär-
jestön edustajiin. Toivomme runsasta osanottoa ehtoisiin leppoisan yhdessäolon 
merkeissä. Muistakaa ilmoittautua ajoissa, paikkoja on rajoitetusti. 
 
Minä vastailen mielelläni myös mieltänne askarruttaviin kysymyksiin ja kommenttei-
hin. Ottakaahan yhteyttä!  
 
Kesäisin terveisin  
Maija Willman 
p. 040 553 2011 tai maija.willman@luukku.com 

 

ELOKUUN EHTOOT – YHTEINEN KOKOONTUMINEN KESÄN SADOSTA NAUTTIEN 
 
Elokuun ehtoo, ti 27.8.2013 klo 18–21 Rustilan kartano (Rustilantie 28), Rauma  
Elokuun ehtoo, to 29.8.2013 klo 18–21 Hovilan kartano (Helsingintie 604), Somero www.hovilankartano.fi 
 
Lähetäthän yhdistyksestäsi 2-3 edustajaa mukaan Elokuun Ehtoisiin nauttimaan 
yhdessäolosta ja alkusyksyn tunnelmasta.  Elokuun ehtoissa on tarjolla ajankoh-
taista asiaa viihteellä höystettynä ja kesän sadon antimia sekä lähiruokaa mais-
tellen. Raumalla illan pääpuheenvuorosta vastaa Maa- ja kotitalousnaisten kes-
kuksen tuleva toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt ja Somerolla MTK:n ruokakult-
tuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi. Koko ehtoon ajan piirikeskuksen työntekijät 
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ovat tavattavissa ”avainrasteilla”, joista saat tietoa syksyn ruokakursseista, tapahtumista, maisema-asioista, 
ensi vuoden kampanjoista ja järjestöasioista. Ehtoon loppupuolella arvotaan kaikkien kesken lähituotteista 

koottu tuotekori ja muuta makoista purtavaa. Voit illan aikana tutustua myös 
Maa- ja kotitalousnaisten 80-vuotis historianäyttelyyn.  Illan hinta on 35 € / 
hlö (sis. ruokailun, iltakahvin, ohjelman, arpajaislipun sekä alv). 
Ilmoittautumiset 21.8. mennessä Rauman tilaisuuteen Leenalle ja Someron 
tilaisuuteen Mialle. 
Leena Ylikännö, p. 0400 637 591 tai leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi 
Mia Puotunen, p. 043 825 1221 tai mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi 

 
NYT ON AIKA VARATA SYKSYN SIENIKURSSIT! 

 

Järjestämme yhdistyksille sieniretkiä ja kursseja. Tee varaus syksyn kursseille 21.8.2013 
mennessä Leenalle tai Marille. Heiltä saat myös lisätietoja. 
Leena Ylikännö, p. 0400 637 591 tai leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi 
Mari Mäenpää, p. 050 603 69 tai mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi 
 

 

MUUT KURSSIT JA RETKET 
 

Valjaskorjauksen peruskurssi la ja su 10.–11.8. (Mynämäki, Laurin koulu) 
Korjaa rikkoutuneet valjaat (riimut, suitset, satulahihnat) tai tee vaikka koiralle panta tai itsellesi vyö. Kurssi 
pidetään la ja klo 9.30.–15.30.  Kurssille mahtuu 8 henkilöä ja se on avoin kaikille. Kurssin hinta on maa- ja 
kotitalousnaisten jäsenille 80 € (sis. kohtuulliset materiaalikulut sekä alv 24 %). Muille hinta on 90 €. Koulut-
tajana toimii satulaseppämestari Hans ”Hasse” Franzen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 8.8. mennessä 
Mialle p. 043 825 1221 tai mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi 
 

Opastettu melontaretki Aurajoella la 14.9. klo 10.00−14.00 (Turku) 
Lähde mukaan tutustumaan syksyiseen Aurajokeen. Retken jäsenhinta on 40 €* (norm. 60 €, sis. alv) ja se 
sisältää melonnan perusteet, opastetun retken, kanootin varusteineen, tutustumisen Aurajoen melonta-
luontopolkuun sekä kahvin ja sämpylän Aurajoen opastuskeskuksessa Halistenkoskella. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen 16.8. mennessä Mialle p. 043 825 1221 tai mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi 
 

UUSI RETKI!  
Nauti ruskan lumosta -hyvinvointiretki Isollejoelle, Lauhavuoren kansallispuistoon ti 24.9.2013  
Unohda päiväksi kiireet ja nauti: Näkötornilta avautuvat purppuraiset maisemat, tunnet raikkaan metsän 

tuoksun, kuulet veden pulppuavan maan alta ja retken kruunaa ateria Marian luontoateriat – ravintolassa. 

Tarkempaa tietoa matkareitistä ja hinnasta myöhemmin. Lisätiedot: Leena Ylikännö, p. 0400 637 591 tai 

leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi 

 

Ruskamatka Ruotsin lappiin 11.–16.9.2013 
MUKAAN MAHTUU VIELÄ! Matka toteutetaan yhdessä Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Hinta 
740€/hlö. Matka on avoin kaikille! Ota pikaisesti yhteyttä Miaan: p. 043 825 1221. 
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Lähtekää joukolla mukaan edustamaan Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisia järjestöväen juh-
laan16.11.2013! Matkan ohjelmassa on myös käynti kädentaitomessuilla sekä teatteriesitys. 
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n 80-vuotisjuhla pidetään 16.11.2013 Tampereella Yliopiston juhlasalis-
sa kello 14.30−16.00. Piirikeskus organisoi matkan ja yhteiskuljetuksen.  Ilmoittautumiset ryhmämatkalle 
30.8. mennessä. Mia, p. 043 825 1221 tai mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi.  
Tarkka matkaohjelma tämän kirjeen liitteenä. 
 

MUITA AJANKOHTAISIA TAPAHTUMIA 
 

Ponikuninkuusravit ja Satakunnan maaseutunäyttely Porissa 17.–18.8. klo 10–18. (Porin ravirata, 
Ravitie 1) Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat tapahtumassa mukana yhteisosastolla ProAgria Länsi-
Suomen kanssa sekä omalla Smoothie-baarilla. TERVETULOA! 
 

Osta tänään tilalta – päivä Satakunnassa lauantaina 7.9.2013. Sikses parasta -aitoja makuja Satakun-
nasta -hanke järjestää syyskuun ensimmäisenä lauantaina 7.9.2013 Osta tänään tilalta – päivän, jossa on 
mukana satakuntalaisia maatiloja ja elintarvikeyrittäjiä. Tapahtumalla halutaan muistuttaa satakuntalaisia 
oman maakunnan elintarviketuotannosta. Jos haluat vastaanottaa kuluttajia tilallesi, ota yhteyttä 23.8. 
mennessä Merja Mäkiseen p. 050 405 5606 tai merja.makinen@satafood.net. 
 

Maiseman tuotteistus – teemailtapäivä keskiviikkona 11.9.2013 klo 12 - 16  
Tilaisuus pidetään Rustilan kartanolla, Raumalla (Rustilantie 28, Vasarainen). Teemailtapäivä on maksuton. 
Ilmoittautumiset sanna.seppala@proagria.fi tai puh: 050 5902 085/Sanna Seppälä. Ohjelma: 
 Tervetulokahvit  

 Oman yrityksen tai alueen maiseman tuotteistus. Mitä maiseman tuotteistus on? Jutta Ahro, ProAgria Etelä-Suomi/maa- ja 
kotitalousnaiset  

 Yrityskohtainen neuvonta ja rahoitusmahdollisuudet, Anne Heikintalo tai Sari Uoti, ProAgria Länsi-Suomi  

 Maaseutumatkailu Satakunnassa, Leena Ylikännö, ProAgria Länsi-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset  

 Satakunnan vahvuudet maiseman tuotteistamisessa, Sanna Seppälä, ProAgria Länsi-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset  

 Keskustelua  
  

Miten suunnittelen pihan viihtyisämmäksi  
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. 
 

Puuttuuko yhdistyksesi jäseniltä hygieniapasseja? Järjestämme hygieniakoulutusta ja teemme testejä 
yhdistyksille, yksityisille sekä ryhmille. Lisätietoa saat Marilta: Mari Mäenpää p. 050 60 369. 
 

Pyydä vinkkejä viestintään!  
Essi Jokela tekee graafista suunnittelua ja taittoa elokuun loppuun asti. Lisätietoja voit kysellä suoraan Essil-
tä: essi.jokela@proagria.fi tai p. 040 672 1441.  
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Minne virkistyspäivillä jaetut siemenet päätyivät? Muistitko istuttaa auringonkuk-
kia teeman kunniaksi keväällä? 
 

Auringonkukkien jakamisaika lähestyy. Muistakaa ilmoittakaa osoitteeseen in-
fo@maajakotitalousnaiset.fi ennen omaa tapahtumaanne milloin ja missä kuk-
kia jaatte. Toivomme myös, että lähetätte meille tänne piirikeskukseen kuvia ja 
tarinoita auringonkukistanne sekä niiden jakamistapahtumasta.  Kuvia voi lähet-
tää sähköpostitse tai voit tallentaa kuvan suoraan fb-sivuillemme.  Voit lähettää 
kuvia myös kirjeitse (osoite alla). 

 
HUOM! Seuraava jäsentiedote ilmestyy syys-lokakuussa 
 
 

Eloterveisin 

 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen väki:  

 

Mia, Leena, Mari, Henna, Eila, Sanna, Katri ja Anna 

 

 

YHTEYSTIEDOT (leikkaa talteen!) 
 
Keskuksen puh.nro: 020 747 2550 
Yleinen sähköpostiosoite: info.lansi@proagria.fi 
Postiosoite: Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Pori tai Artturinkatu 2, 20200 Turku 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten henkilökunta: 
Mia Puotunen (tj), p 043 825 1221  
Mari Mäenpää, p. 050 603 69 
Leena Ylikännö, p. 0400 637 591 
Anna Kari, p. 050 5558 440 
Henna Kyyrä, p. 043 825 0583  
Eila Hoffren, p. 050 664 72 
Sanna Seppälä p. 050 590 2085 
Katri Salminen p. 050 66 474. 
 
Kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 
Kotisivut: www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi 
Facebook: Länsi-Suomen maa ja kotitalousnaiset 
 
 
 
 

mailto:info@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:info@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:info.lansi@proagria.fi
mailto:etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi

