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Jakelu: Paikallisyhdistysten puheenjohtajat, sihteerit ja yhteyshenkilöt  
 
SYYSTERVEHDYS 
 
Syksy tekee jo tuloaan vaikka ilmat ovat meitä vielä hellineet. Myös media on meitä hellinyt ja 
maa- ja kotitalousnaisten toiminta on näkynyt ja kuuluut: Annan ja Marin kampanjat kouluissa ja 
varuskunnissa ovat kiinnostaneet lehdistöä ja Annaa haastateltiin Ylen alueuutisissa.  
 
Järjestötoimintaan liittyen syksyn ohjelmassa on ruskaretkien lisäksi ruokakursseja, edustajainko-
kousta, järjestöväenjuhlaa ja ensi vuoden toimintasuunnitelmien tekoa. Ensi vuosi on monelle yh-
distykselle 80:s toimintavuosi ja sitä kannattaa juhlistaa. Vuonna 2014 alkaa maa- ja kotitalousnai-
sissa valtakunnallinen Metsästä voimaa – kampanja, jolla kannustetaan nauttimaan metsän elvyt-
tävästä vaikutuksesta, arvostamaan puusta tehtyjä tuotteita ja hoitamaan metsää. Tästä kampan-
jasta saatte lisätietoa kirjeitse lokakuun aikana. 
 
TAPAHTUU SYKSYN AIKANA 
 
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 luontoateri-
at – ravintolassa. ILMOITTAUDU HETI! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Leena Ylikännö, p. 0400 
637 591 tai leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi 
 
Järjestöväen juhlaan la 16.11. ehtii vielä ilmoittautua! 
Lähtekää joukolla mukaan edustamaan Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisia järjestöväen juhlaan 
16.11.2013! Matkan ohjelmassa on myös käynti kädentaitomessuilla sekä teatteriesitys. 
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n 80-vuotisjuhla pidetään 16.11.2013 Tampereella Yliopiston 
juhlasalissa kello 14.30−16.00. Ilmoittautumiset ryhmämatkalle ma 30.9. mennessä. Mia Puotu-
nen, p. 043 825 1221 tai p. 020 747 2550 tai mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten EDUSTAJAKOKOUS pidetään torstaina 7.11.2013 klo 
17.00 alkaen. Kokous pidetään Säkylässä Lännen tehtaiden tiloissa (Maakunnantie 4, 27801 Säky-
lä). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Virallisten edustajien lisäksi myös muut jäsenet 
ovat kokoukseen tervetulleita. Valtakirjat tulee toimittaa piirikeskukseen viimeistään 31.10. 
(Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Artturinkatu 2, 20200 Turku). Tarjoilujen vuoksi ilmoittau-
tumiset viimeistään 30.10. (p. 020 747 2550 tai info.lansi@proagria.fi). KUTSU LIITTEENÄ 
 
Nyt on aika hakea yhdistyksen tunnustuspalkintoa! Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on lisätä 
maa- ja kotitalousnaisten neuvonnan arvostusta, aktivoida järjestötoimintaa, tehdä järjestöä tun-
netuksi sekä antaa tunnustusta järjestössä toimiville luottamus- ja toimihenkilöille. Viime vuonna 
palkinnon sain Ruskon maa- ja kotitalousnaiset ry. Hakemukset pitää toimittaa piirikeskukseen ke 
2.10. mennessä. Lisätietoja löytyy Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyssivuilta 
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/MKN_SIVUSTO/Yhdistyssivut/08_Tunnustuspalkinto 
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RUOKAKURSSIT  
 
Kursseja voi tilata kuka tahansa aiheesta kiinnostunut taho tai yksityinen henkilö. Kurssiaiheita 
räätälöidään myös asiakkaiden toiveiden mukaan. 
 
Ruokalahjat: Anna joululahjaksi tai tuliaiseksi herkullisia itse tehtyjä leivonnaisia, karkkeja, 
konvehteja ja säilykkeitä, joissa pakkaus on puoli ruokaa. 
Koristellaan ja kuorrutellaan: Kurssilla loihditaan leivonnaisia; kakkuja, muffineja, piiraita, torttuja. 
Kahvi maistuu ja maustaa: Ruoanlaitossa ja leivonnassa makuaineena kahvi. 
Kruunaa kastikkeilla: Huolella tehty ja maustettu kastike viimeistelee ruuan. Kurssiin voi yhdistää 
myös tuorepastakurssi. 
Salaattikurssi: Tee ruokaisat uudet ja perinteiset salaatit osaksi arki- ja juhlaruokaa. 
Sushikurssi: Sushin valmistus kotona ei ole hankalaa, se on hauskaa käsityötä! Kurssilla pääsee 
harjoittelemaan sushin teon alkeita ja testaamaan riisin ja kalan täydellistä liittoa. 
 
Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
Anna Kari, Satakunta p. 050 555 8440 
Leena Ylikännö, Satakunta p. 0400 637 591 
Mari Mäenpää, Varsinais-Suomi p. 050 603 69 
Henna Kyyrä, Varsinais-Suomi p. 043 828 0583 
Hinnat  
Hinta jäsenyhdistyksille 135 €(+ 48 € kiinteä matkakorvaus) + alv 24 % = 226,90 € 
Hinta muille ryhmille 450 € (+ 48 € kiinteä matkakorvaus) + alv 24 % = 617,50€ 
  
RETKET JA TAPAHTUMAT 
 
Kartano- ja kulttuuriretki Viroon ke 21. – su 25.5.2014 
Viron kartano- ja kulttuuriretkellä ihaillaan Viron kauniita kartanoita ja tutustutaan mm. Tartton 
yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Matkalla pistäydytään myös maistelemassa virolaisia vii-
nejä Põltsamaan kaupungissa. Tarkempi ohjelma Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten net-
tisivuilla julkistetaan syksyn aikana Kuljetukset lähtevät Porista ja Turusta, matkalta voi tulla myös 
kyytiin. Ilmoittautumiset 14.2.2014 mennessä info.lansi@proagria.fi tai p. 020 747 2550. Paikkoja 
on rajoitetusti. Matkan järjestäjänä Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Lisätietoja: Katri Sal-
minen, p. 050 664 74 tai Sanna Seppälä, p. 050 590 2085 (www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi). 
 
Naisten ilta Porin Kodin Terrassa 19.9.klo 17–21. 
Porin Kodin Terra järjestää naisille suunnatun maksuttoman sisustusillan, jonka teemana on kodin 
sisustaminen ja remontointi sekä piharakentaminen. Myös Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 
ovat paikalla Näe hyvä lähelläsi – teemalla. 
 

Syysterveisin 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen väki 

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

