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Jakelu postitse: Paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja postin vastaanottajat 
Jakelu sähköpostitse: Paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja postin vastaanottajat, piirihallinnon 
edustajat 

 
 
 
HYVÄT JÄSENYHDISTYKSET  
 
Olette saaneet jäsenpostia Maa- ja kotitalousnaisten keskukselta pari viik-
koa sitten ja kirjeessä oli paljon asiaa ja eväitä ensi vuoteen liittyen. Tässä 
kirjeessä on tietoa Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen 
syksyn ja tulevan vuoden toiminnasta. Kirjeen lopussa on myös mielenkiintoi-
nen kysely Länsi-Suomen Elokuvakomissiolta! 
 
Järjestötoimintaan liittyen loppusyksyn ohjelmassamme on vielä edustajakokous 7.11., järjestövä-
en juhla 16.11. ja vielä yksi jäsentiedote joulukuussa. Järjestöväen juhlamatkalle on tulossa mu-
kaan 47 naista ja alueeltamme on juhlaan osallistumassa useita omatoimisesti. Hienoa, että Länsi-
Suomesta on lähdössä juhlimaan Maa- ja kotitalousnaisten 80-vuotista taivalta näin iso joukko! 
 

EDUSTAJAKOKOUS 7.11.2013 
 
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). Kokouksen puhujavieraana on Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen uusi toiminnanjohtaja Mir-
ja Hellstedt. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Virallisten edustajien lisäksi myös 
muut jäsenet ovat kokoukseen tervetulleita. Valtakirjat tulee toimittaa piirikeskukseen viimeis-
tään 31.10. (Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Artturinkatu 2, 20200 Turku). Tarjoilujen 
vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 30.10. (p. 020 747 2550 tai info.lansi@proagria.fi) 
 
HUOM! Kokoukseen tulee ilmoittaa viralliset kokousedustajat kirjallisesti joko valmiilla lomakkeel-
la (LIITE) tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjanotteella.  
 
 

mailto:info.lansi@proagria.fi
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LÄNSI-SUOMEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTASUUNITELMA 2014 
 
Ensi vuoden toiminnassamme otamme huomioon Metsästä voimaa–teeman kaikessa toiminnas-
samme. Järjestämme mm. hyvinvointiretkiä metsään, pidämme kursseja metsäruuan valmistuk-
sesta ja luennoimme metsän monimuotoisuudesta. Aikaisempien vuosien tapaan järjestämme 
Hyvinvointipäivät maaliskuussa ja olemme mukana järjestämässä Hengellisiä päiviä huhtikuun 
alussa. Myös puutarha- ym retkiä organisoimme edellisten vuosien tapaan. Ruokakursseja pidäm-
me monipuolisesti ja jaamme tietoa uusista ravitsemussuosituksista. Jonkin verran toteutamme 
vielä valtakunnallisia kampanjoita, joiden kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Järjestöpuolella 
koulutamme yhdistyksiä ja tehostamme viestintää. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman tiivistelmä 
on liitteenä. 
 
Alla on tiedoksi ensi vuoden tapahtumien ajankohtia. Laitathan päivämäärät jo kalenteriisi! 

- Perinteiset Hyvinvointipäivät järjestetään torstaina 6.3.2014. Viime vuonna paikalla oli 
yli 200 henkilöä. Paikka on vielä avoin.  

- Hengelliset päivät 3.4.2014. Huittisten kappeliseurakunta, Vampula. Järjestäjät: Vampu-
lan Maatalousnaiset ja seurakunta. 

- Kartano- ja kulttuuriretki Viroon ke 21. – su 25.5.2014 (lisätietoa liitteessä) 
- Koristele ja kuorruta – retki 18.2.2014 
- Tulossa: Opintomatka Pohjois-Italiaan 6.- 12.4.2014 

 

RUOKAKURSSEJA SYKSYLLE JA ALKUKEVÄÄLLE 
 
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 tuorepastakurssin. 
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 
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€ 
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PIPARITALOTEHDAS TO 28.11.2013 KLO 17–19 (Turku) 
 
Tule iloiseen joulunalusajan tapahtumaan kokoamaan ja koristelemaan herkullinen piparitalo. Teh-
tailu sopii hyvin joulupuuhaksi vanhemmille, isovanhemmille tai kummeille ja heidän pikkuapulai-
silleen. Hinta 50€/ryhmä (aikuinen ja 2-4 lasta). Yhteen tilaisuuteen mahtuu max 10 aikuista lapsi-
neen. Paikka: ProAgria Länsi-Suomen toimisto, Artturinkatu 2, 20200 Turku. Ilmoittautumiset: 
Henna, p. 043 828 0583 tai henna.kyyra@maajakotitalousnaiset.fi 
HUOM! Voit tilata Piparitalotehtaan myös omaan yhdistykseesi ja kutsua mukaan 6-10 aikuista 
lapsineen. Kysy lisää Annalta tai Hennalta. 
 

RETKI ELMA 2013 -MESSUILLE la 23.11.2013 
 
ELMA maaseutumessut Helsingin Messukeskuksessa esittelee kotimaista maaseudun osaamista 
monesta näkökulmasta. Messuilla on lähiruokaa, luomutuotteita, maaseudun kehittämistä ja maa-
seutumatkailua esitteleviä näytteilleasettajia. Tärkeä osa ELMA-messuja ja maaseutua on koti-
eläimet, joita ELMA-messuilla on kokonainen näyttelyhallillinen. Samaan aikaan Elävä maaseutu 
(ELMA) -messujen kanssa järjestetään Kädentaito, Metsä, OutletExpo, Lemmikki - ja Vapaaehtois-
toiminnan – messut (la-su). 
 
Lähtö la 23.11. klo 7.00 Porin linja-autoasemalta. Matkareitti: Huittinen ABC klo 8.00 ja sitten 
Kakkostietä Helsinkiin. Reitin varrelta pääsee kyytiin. Paluumatka alkaa n. klo 17.00. Matkan hinta 
on 35 € ja se sis. alv 24 %, linja-autokuljetuksen ja pääsylipun messuille. 
  
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi- Suomi. 
Puhelinvaihde: 020 747 2550. Kerro samalla mistä tulet autoon. Lisätietoja: Leena Ylikännö 0400 
637 591 leena.ylikanno@proagria.fi TAI leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi  

 
Retki toteutetaan yhteistyössä Sataideaa -hankkeen kanssa.  
 

 

KORISTELE JA KUORRUTA – KAKKUKURSSI VAATIVAANKIN MAKUUN 
 
Tiistaina 4.2.2014, klo 17–20, Paimiossa, 40€/hlö*. Kurssi sisältää opastuksen, kurssimateriaalit, 
nautinnollisen kahvihetken tuotosten kanssa. 
 
Kurssi on avoimia kaikille. Ota rohkeasti yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan. Jotta 
kurssi toteutuu, osallistujamäärän on oltava min. 10 henkilöä. Ilmoittaudut-
han viimeistään 24.1.2014 mennessä. Kurssille mukaan tulee ottaa esiliina, 
sisäkengät ja muutama muovirasia mahdollisten kotiin viemisten varalle. 
Tervetuloa!  
Lisätietoja: Henna Kyyrä, p. 043 825 0583,  
henna.kyyra@maajakotitalousnaiset.fi.  
 
*Jäsenalennus ProAgria Länsi-Suomen jäsenkortilla -5 €.  

http://web.finnexpo.fi/sites3/vihreaviikonloppu2012/kadentaito
http://www.helsinginmetsamessut.fi/
http://www.outletexpo.fi/
mailto:leena.ylikanno@proagria.fi
mailto:leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:henna.kyyra@maajakotitalousnaiset.fi
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KAKUN LEIPOJAN ELÄMYSRETKI 18.2.2014 
Retken vierailukohteina ovat mm. Confentti Oy – leivonta-alan tukkumyyjä ja Arabian tehtaan-
myymälä. Aamupäiväkahvit nautimme huippukonditoriassa ja lounastamme modernissa miljöössä 
hyvää ruokaa nauttien. 
 
Lähtö ti 18.2.2014 klo 7.30 lähtö Turusta. 
Matkareitti: Turku (Artturinkatu 2, auton voi jättää parkkialueelle) – Kaarina (virastotalo) – Salo 
(Piihovi) – Helsinki. Retken hinta: 80€/ hlö*. Hinta sis. alv 24%, linja-autokyydin, vierailukohteiden 
sisäänpääsyn, aamupäiväkahvin ja lounaan kahveineen. Retki toteutetaan, mikäli matkalle lähteen 
min 20 hlö. (*Jäsenalennus ProAgria Länsi-Suomen jäsenkortilla -5€.) 
 
Ilmoittautuminen 6.2.2014 mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Henna Kyyrä,  
p. 043 825 0583, henna.kyyra@maajakotitalousnaiset.fi.  
 
 

VAIKUTTAVAT NAISET – HANKE (Salon seutu)  
 
Olemme saaneet Leader-rahoituksen Salon alueella toteutettavalle hankkeelle nimeltä Vaikutta-
vat Naiset. Hankkeella parannetaan maaseudun naisten esiintymis-, yhteistyö- ja vaikuttamisval-
miuksia sekä markkinointiosaamista järjestämällä koulutusta. Lisäksi kannustetaan ja koulutetaan 
naisia maa- ja metsätaloudessa käytettävien koneiden käytössä sekä annetaan perusopetusta mm. 
valjaskorjauksessa. Etsimme myös henkilöitä, jotka olisivat halukkaita toimimaan ns. emäntamen-
toreina ja tukemaan muita maaseudun naisia arjessa. Lisäksi jaetaan tietoa yhdistystoiminnan ke-
hittämiseen sekä hanketoimintaan liittyen. Teemme hankkeessa yhteistyötä mm. MTK:n naismet-
sänomistajien ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n kanssa.  
 
Tulemme laittamaan Salon seudun yhdistyksille kyselyn koulutustoiveista ja innokkuudesta lähteä 
mukaan, mutta jos hankkeen sisältö herätti kiinnostusta jo nyt, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä!  
 
Yhteyshenkilöt: Mia Puotunen, p. 043 825 1221 tai mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi 
tai Henna Kyyrä, p. 043 825 0583, henna.kyyra@maajakotitalousnaiset.fi 
 
 

KIINNOSTAAKO ELOKUVAN TEKO?  
 
Avustajaksi ja/tai asusteiden lainaajaksi Turussa kuvattavaan Kaurismäen uuteen elokuvaan  
 
Länsi-Suomen elokuvakomissio kuuluu Turun Seudun Kehittämiskeskukseen ja markkinoi Turun 
seutua kuvauspaikkana kotimaisille ja kansainvälisille elokuvatuotannoille sekä avustaa kuvauksia 
kaikin tavoin. Seudun upeat kuvauspaikat ovat nyt houkutelleet alueelle menestyneen suomalais-
ohjaaja Mika Kaurismäen, joka kuvaa uuden elokuvansa Turussa alkukeväällä 2014. Kanadan, Sak-
san, Ruotsin ja Suomen välinen yhteistuotanto on 1600-luvulle sijoittuva epookkielokuva, joka ker-
too Ruotsin kuningatar Kristinasta.  

mailto:henna.kyyra@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:mia.puotunen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:henna.kyyra@maajakotitalousnaiset.fi
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Varsinais-Suomen voimannäyttönä tarvitsemme suurelle määrälle avustajia 1620 - 1654 ajanjak-
soa henkiviä kansanvaatteita: tummia, ruskeita, harmaita ja luonnon vaaleita pitkiä hameita, 
shaaleja, ryijyjä, valkoisia pitkiä esiliinoja, miesten mustia kauhtana-tyyppisiä takkeja, housuja, 
nahkakenkiä ja tummasävyisiä saappaita.  
 
Lisäksi jokaisella on mahdollisuus ilmoittautua avustajaksi elokuvaan, johon tullaan tarvitsemaan 
kaikenikäisiä isoihin joukkokohtauksiin tai esimerkiksi juhlavieraiksi. Länsi-Suomen elokuvakomis-
sio ylläpitää avustajarekisteriä.  Lähetä kuva itsestäsi (mielellään kasvo- ja kokovartalokuva) ja/tai 
lainattavasta asusteesta mielellään luonnonvalossa kuvattuna nimi- ja yhteystiedoilla alla olevaan 
sähköpostiin mahdollisimman pian. Jos yhdestä jäsenjärjestöstä on useita kiinnostuneita, lähettä-
kää mielellään yhteispostia, siten, että nimen ja kuvan yhdistää helposti.  
 
Ilmoittautumiset wffc@turku.fi. Vastaamme kyselyihin mahdollisimman pian.  
Marianna Films, The Girl King –elokuva  
Länsi-Suomen elokuvakomissio / Turun Seudun Kehittämiskeskus 

 

 
LOPUKSI 
 
Muistattehan toimittaa meille ensi vuoden toimintasuunnitelmanne sekä mahdollisesti muuttu-
neet luottamushenkilö- sekä yhteystiedot! 
 
Meillä on myynnissä järjestötuotteita, kuten juhlavuoden valkoisia T-paitoja pieni erä, juhlavuoden 
huiveja, villahuopia, oransseja taskuhuiveja ja Tupa pannunalusia sekä Aarikan Pihla-kaulakoruja. 
 
Ottakaa yhteyttä, niin tulemme mukaan kokouksiinne kertomaan ajankohtaisista asioista tai kuun-
telemaan toiveitanne piirikeskuksen toimintaan liittyen. 
 
Maa- ja kotitalousnaisten uudet valtakunnalliset nettisivut avautuvat ensi viikolla. Kannattaa käydä 
tutustumassa! 

 
Syysterveisin 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen väki 
 
 
LIITTEET Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma 2014 / Tiivistelmä 
 Maisemauutiset ja Viron kartanoretki 
 Uutta potkua yhdistystoimintaan – tiedote (Varsin Hyvä Ry)

mailto:wffc@turku.fi


   
  

 
 
 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma vuodelle 2014 / Tiivistelmä  
 
”METSÄN VOIMALLA KOHTI UUSIA TUULIA” 
Valtakunnallinen teema vuosille 2012 – 2014  
 
NÄE HYVÄ LÄHELLÄ  
Tällä teemalla halutaan korostaa:  

- Lähiruoan ja kotimaisen elintarvikeketjun arvostusta sekä kestävän kehityksen mukaisia ruokavalintoja. 
Lisäksi teemalla edistetään käytännön ruoanvalmistustaitojen ja alueellisen ruokaperinteen siirtymistä 
sukupolvelta toiselle.  

- Oman lähimaiseman arvojen tunnistamista sekä maiseman hyödyntämistä paikallisissa yrityksissä.  
- Monimuotoista maaseudun yritystoimintaa, joka tarjoaa hyviä tuotteita ja palveluja lähellä kuluttajaa.  
- Yhteisöllistä toimintaa lähellä maaseudun naisia. Hyödynnetään myös nykytekniikan tarjoamia mahdol-

lisuuksia järjestön toimintaan osallistumisessa ja viestinnässä.  
 

Maa- ja kotitalousnaisten järjestö ja sen palvelut ovat jokaista lähellä.  
Maa- ja kotitalousnaiset on kaikille avoin järjestö, joka on asiantuntijoidensa avulla vahva ja tunnettu maaseudun 
kehittäjä.  
 
Avaintulosalueet  
1. Hyvä ruoka lähelläsi  

2. Tunne oma lähimaisemasi  

3. Monimuotoinen maaseutuyrittäjyys lähellä ihmistä  

4. Järjestö lähellä  
 
Kotitalous- ja kuluttajaneuvonta  
Neuvonta on kaikille avointa. Palvelemme toimisto- ja puhelinasiakkaita. Lyhytkursseja ja luentoja voivat tilata 
yhdistykset, yksityiset ihmiset ja yritykset niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.  
 
Elintarviketeemana: Ruokaa luonnosta ja luonnossa  
 
Kurssiaiheita vuonna 2014 (alustavat) 

- Ruokaa metsästä ja metsässä 
- Riuskasti rukiilla  
- Vaalitaan perinteitä   
- Leivotaan gluteenittomasti  
- Ruokalahjat  
- Kahvi maistuu ja maustaa  
- Ruokakoulut; Koristellaan ja kuorrutellaan sekä Piparitalotehdas 
- Kuppikakkuja ja muita makeita herkkuja  
- Kruunaa kastikkeilla  
- Sushikurssi  

 
Koulutus- ja kurssiaiheita vuonna 2014 

- AgroNaisen avaintaidot – koulutus (syksy 2014-kevät 2015)  
- Ruokapalvelukoulutus  
- Omavalvonta- ja hygieniaosaamiskoulutukset  
- Infotilaisuudet elintarvikelain muutoksista  
- Uudet ravitsemussuositukset 
- Erikoisruokavaliokoulutus  
- Luonnontuotekoulutuksia  
- Metsästä pöytään aktivointitilaisuuksia  
- Maisemayrittäjyyskoulutus- laiduntaminen  
- Kaavoittajien ja viljelijöiden koulutus  
- Tunne lähimaisemasi  

 

Retket vuonna 2014 
- Puutarharetket (kesä-elokuu 2014) 
- Kylämaisema kuntoon – hankkeen retket (kesä-elokuu 2014) 
- Kartanoretki Viroon 21.5.- 25.5.2014 
- Jäsenmatka Italiaan 

 
Messu- ym. tapahtumat, joissa olemme mukana 

- Ruoka-, viini- ja kirjamessut (Turku), 3.-5.10.2014 
- Okra – messut (Oripää), 2.-5.7.2014 
- Kuninkuusravit (Pori), 2.-3.8.2014 => TALKOOLAISIA TARVITAAN! 
- Elma – messut (Helsinki), marraskuu 2014 
-  

Kampanjat ja teemat 
- Naisvoimaa – päivä, 1.2.2014 
- Metsän voimaa – kampanja vuosina 2014–2015 

 * ohjatut retket kansallispuistoihin 
 * lumikenkäkävelyt 
 * raivaussaha- ja moottorisahakurssi 
 * metsätyypit ja muinaisjäännösretket 

 
Järjestötoiminnan tapahtumat  

- Hyvinvointipäivät 6.3.2014 
- Hengelliset päivät 3.4.2014 
- Elokuun ehtoot, elo-syyskuun vaihde 2014 
- Vuoroin vieraissa – haastekampanja (suunnitteilla) 
- Jäsenmatka saaristoon (suunnitteilla alkusyksyksi) 

 
 Muu järjestötoiminta 

- Järjestökoulutus 
- www.maajakotitalousnaiset.fi aktiivinen käyttäminen  
- L-S Maa- ja kotitalousnaisten Facebook – ryhmä  
- KOTI -lehden levikinedistämistyö 

 
Omat hankkeet 

- Maaseudun matkailuelinkeinon kehittämiskärjet Varsinais-Suomessa  
- Kylämaisema kuntoon -hanke Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneiden toiminta-alueella  
- Matka kylämaiseman-hanke Varsinais-Suomen Varsin Hyvä ry:n toiminta-alueella  
- Vaikuttavat Naiset –hanke 

 
ProAgria Länsi-Suomen hankkeita, joille maa- ja kotitalousnaiset tekevät työtä 

- Sikses paras -aitoja makuja Satakunnasta  
- Masva -hanke 
- Sata ideaa – maatilavalmentaja hanke  
- Tilusjärjestely, vesiensuojelu ja maisemanhoitohanke  



   
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muuttuva tilakeskus – suunnittelua maankäyttöön 
Uusien suurien tuotantorakennusten sijoittelu vanhaan pienimittakaavaiseen tilakeskukseen luo uudet haasteet 
ja niille tarvitaan uudet työkalut. Talouskeskuksen maankäytön suunnittelulla tarkoitetaan sellaista kokonaisval-
taista suunnittelua, jolla tilaa kehitetään pidemmän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitteluna. Laajentavilla 
tiloilla joudutaan ennakoimaan tuotannon tarpeita pitkälle tulevaisuuteen ja tekemään maankäytön suunnittelua 
tältä pohjalta.  
Toimiva tilakeskusympäristö- teemailtapäivä torstaina 31.10. klo 12 Kokemäellä         
Paikka: Anttilan Noutotila Vekaran maalaiskartano osoite: Sonnilantie 111 32800 Kokemäki 
 
klo 12.00 Tervetulokahvit ja hanke-esittely, ProAgria Länsi-Suomi Sanna Seppälä 
klo 12.15 Maatilan rakennusmaankäyttö, arkkitehti Tapani Kivinen, MTT 
klo 13.25 Toimiva tilakeskusympäristö huomioi luonnon ja maiseman, Sanna Seppälä 
klo 14.00 Tilakeskuksen liikenne, vesihuolto ja jaloittelutarhat, peltojen salaojitus, Janne Pulkka, Etelä-Suomen 
Salaojakeskus 
klo 15.00 keskustelua ja loppusanat 
 
Tilaisuuden järjestää Tilusjärjestely, vesiensuojelu ja maisemanhoitohanke, tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Ilmoittautumiset ProAgria Länsi-Suomen vaihde 020 747 2550 tai info.lansi@proagria.fi  viimeistään perjantai-
hin 25.10.2013 mennessä. 

Lisätietoa tilaisuuksista www.proagria.fi/lansi  
 
 
 
 
 

 

MKN  Maisemapalvelut 

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 

etunimi.sukunimi@proagria.fi 

 

Turun aluetoimisto Porin aluetoimisto 

Artturinkatu 2  Itsenäisyydenkatu 35 A 

Katri Salminen  Sanna Seppälä 

p. 050 66474  p. 050 590 2085 

 

 

Maisemauutisia 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatalousyrittäjille 3/2013 

Joululahjavinkki! 

Joulu on jo ovella, mitä lahjaksi?  
Varaa matka Länsi-Suomen maa- 
ja kotitalousnaisten Viron karta-
no- ja kulttuurimatkalle! 
Katso matkan tiedot alla ja 
nettisivuiltamme. 

 

Talvi on kohta tuloillaan ja syystyöt pelloilla on saatu päätökseen.   Tilakeskus ympäristöineen pitää 
sisällään niin luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan kuin vesiensuojeluunkin liittyviä tekijöitä. Pelto-
jen laidassa sijaitsevat metsien reunavyöhykkeet ja pellolla sijaitsevat metsäsaarekkeet ovat parhaimmil-
laan merkittäviä ja maisemallisesti näyttäviä monimuotoisuuskohteita. Hoitamalla oikein näitä kohteita 
lisätään luonnon monimuotoisuutta ja hoidetaan maisemaa. 
 
Metsän reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden hoito 
Monet lajit käyttävät pellon reunavyöhykkeitä ja metsäsaarekkeita lepo- ja lisääntymisalueina ja peltoja pääosin 
ruokailualueina. Peltoon rajoittuvilla metsän reunoilla on erilainen lajisto kuin esimerkiksi avoimiin jokivarsiin 
rajoittuvilla reunavyöhykkeillä.  Reunavyöhykkeet ja saarekkeet voivat olla avoimen niittymäisiä, puoliavoimen 
hakamaisia tai suljettuja ja monikerroksisia. Monia reunavyöhykkeitä ja metsäsaarekkeita on aikaisemmin 
myös laidunnettu.  
 
Reunavyöhykkeiden ja saarekkeiden hoidon tulee olla suunnitelmallista ja riittävän pitkäkestoista. Perusteelli-
nen hoitosuunnitelma on välttämätön silloin, kun hoitoon haetaan tukea. Hoito alkaa useimmiten peruskunnos-
tuksella, jolloin toteutetaan pääosa suunnitellusta raivauksesta. Tämän jälkeen raivauksella, niitolla ja laidun-
nuksella estetään aluetta kasvamasta uudelleen umpeen. Runsaasti juurivesoja muodostavat lajit, kuten haapa 
ja harmaaleppä, kannattaa kaulata 2–5 vuotta ennen kaatoa. Alueita helposti valtaavan kuusen poisto on usein 
tarpeellista. Monilla raivatuilla alueilla on taipumus heinittyä ja/tai rehevöityä raivauksen jälkeen. Jos niitto tai 
laidunnus ei ole mahdollista, kannattaa raivausta tehdä vähitellen usean vuoden aikana, jottei alue rehevöityisi 
liikaa. Luonnon kannalta paras raivausajankohta on talvi, jolloin raivaus ei häiritse lintujen pesintää ja maan 
pinta on suojassa.  Kaikilta alueilta tulee raivaus- ja niittojätteet kerätä pois rehevöitymisen estämiseksi. Ne 
voidaan hyödyntää vaikkapa rehuna tai bioenergiana tai polttaa läheisellä peltoalueella.  
 
Riistanhoito 
Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden tiheä pensaikko tarjoaa suojaa monille riistaeläimille. Etenkin talvi-
aikaan monet peltoalueella elävät lajit kuten peltopyy, fasaani ja rusakko hyötyvät pensaikosta. Raivausten 
yhteydessä kannattaakin jättää sekä marjovia pensaita että joitakin tiheitä pensas-/puuryhmiä raivaamatta. 
 
Toimiva tilakeskusympäristö 

Hyvin hoidettu ympäristö on maatilayrityksen käyntikortti. Paitsi ulkonäköä, tilakeskussuunnittelussa painote-

taan toiminnallisuutta. Suunnitelmassa huomioidaan mm. tilakeskuksen maankäyttö, tiestö, jaloittelutarhat sekä 

vihersuunnittelu. Tuloksena syntyy havainnollinen kartta ja suunnitelma. 

 

Uudet nettisivumme aukeavat syksyn aikana, osoitteet 

ovat vanhat tutut.  

www.proagria/lansi ja www.maajakotitalousnaiset.fi 

 

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


   
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          

 
 

Kartano- ja kulttuuriretki Viroon   

21.5.- 25.5.2014 

Matka-aikataulu ja alustava ohjelma: 
 

 Lähtö keskiviikkona 21.5.2014 klo 11.30 Helsingistä  

(Katajanokka, M/S Viking XPRS). Porin linja-auto lähtee kohti  

Helsinkiä klo 7.00 ja Turun linja-auto lähtee klo 8.00 (Artturinkatu 2,  

Turun toimisto). Laivalla lounasbuffet.  

 Saavumme Tallinnaan klo 14.00 jonka jälkeen vierailemme Lahemaan kansallispuistossa sijaitsevassa 

Sagadin kartanomuseossa, jossa opastettu kierros. Tutustumme kartanon historiaan sekä puistoaluee-

seen ja nautimme kartanoillallisen ja majoitumme Sagadin kartanoon. 

 Torstaiaamuna lähdemme ajamaan kohti Narvaa. Matkalla pysähdymme tutustumaan Palmsen kar-

tanoon, jossa opastettu kierros ja Valasten vesiputouksiin. Narvassa käymme Hermannin linnoituksessa 

oppaan johdolla ja majoitumme Narva-hotelliin. 

 Perjantaina suuntaamme kohti Tarttoa ja matkalla pysähdymme Põltsamaan kaupungissa ihastelemaan 

ruusuja ja maistelemaan viinejä. Viinimaistajaiset ja linnan esittely. Opastettu kierros ruusutarhassa ja 

yksityispuutarhoissa. Majoittuminen hotelli Tartussa. 

 Lauantaina tutustumme Tartton keskustaan ja Raatihuoneentoriin oppaan johdolla sekä yliopiston kasvi-

tieteelliseen puutarhaan. Lähdemme kohti Tallinnaa ja käymme Tallinnassa tutustumassa Kadriorgin 

puistoon ja palatsiin oppaan johdolla. Majoittuminen Barons hotellissa. 

 Sunnuntaina laiva lähtee klo 10.30 Tallinnasta. (D-terminaali, Tallink Superstar).  

Takaisin Turussa olemme noin klo 15.00 ja Porissa klo 16.00. 

 

Matkan hinta-arvio noin 550 € / henkilö (120 € 1hh lisä) 

Hintaan sisältyy: Laivamatkat kansipaikoin ja lounasbuffetit, majoittumiset  
2-hengen huoneessa, suomenkieliset opastukset, kuljetukset, sisäänpääsymaksut sekä 
(ohjelmassa mainitut) ruokailut. 
Ilmoittautumiset 31.1.2014 mennessä info.lansi@proagria.fi tai 020 747 2550.  

Peruutusehdot: Jos matkan peruuttaa alle kaksi viikkoa ennen lähtöä,  

maksusta palautetaan 50 %. Jos matkaa ei peruuteta, koko summa veloitetaan, paitsi sairastapauksissa. Matkalla 

tulee olla voimassa oleva ID-kortti tai passi. 

 
Lisätietoja: 
Sanna Seppälä, 050 590 2085, Katri Salminen, 050 664 74 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi  
tai etunimi.sukunimi@proagria.fi 
 

Matkan  
hinta-arvio 
550 € /hlö 
 

Varaa matkasi 
31.1.2014 
mennessä! 

 

U U T T A  P O T K U A  Y H D I S T Y S T O I M I N T A A N  
                                  -  I N F O K I E R T U E  T U R U N  S E U D U L L A  

Oletko yhdistysaktiivi ja haluaisit tietää enemmän yhdistystoiminnan hyvistä käytännöistä? Onko yhdistyksessä pulaa 

tekijöistä? Olisiko tiedottamisessa parantamisen varaa? Minkälaisista jutuista paikallislehti on kiinnostunut? Onko 

yhdistyksen kirjanpito ja talous kunnossa? Mistä saisi rahoitusta yhdistyksen toiminnalle? Mietityttääkö tapahtumien 

turvallisuus ja lupa-asiat? Kokemuksesta on hyötyä, miten säilyttää pitkäaikaiset toimijat ja hallituksen jäsenet? Olisiko 

kiva tavata lähiseudun yhdistystoimijoita? 

Jos edellä olevat kysymykset mietityttävät niin tule hakemaan ideoita ja vastauksia infokiertueeltamme. Tilaisuudet ovat 

kaikille avoimia ja maksuttomia keskustelutilaisuuksia asiantuntijoineen. 

 

VIESTINTÄKANAVAT AUKI   
Maanantaina 28.10.2013 klo 18-20.30 Liedon Parman urheilutalo, Pränikkäläntie 66, Lieto      

http://www.liedonparma.fi/parmaharju.htm 

 Työkaluja yhdistysten viestintään, Eija Eloranta, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea/ Onni 
kutsuu kylään –hanke 

 Helppoa ja tehokasta viestintää - esittelyssä Facebook ja kyläportaali, Juha Heikkilä 
 Yhdistystoiminnasta tiedottaminen paikallislehden näkökulmasta, Rauli Ala-Karvia, päätoimitta-

ja, Turun Tienoo 
___________________________________________________ 

YHDESSÄ LISÄÄ VIRTAA TOIMINNALLE 

Maanantaina 25.11.2013 klo 18-20.30, Henrikin koulun auditorio, Moisiontie 16, Nousiainen 

Aiheina mm. toiminnan aktivointi ja yhteistyö muiden yhdistysten kanssa. Alustajina Elina Tuomarila Paimionjokiyhdistyksestä ja 
Minna Hautio Mynämäen Asemanseudun kyläyhdistyksestä. 
Katso lähempänä ajankohtaa lisätietoja www.varsinhyva.fi   /  tapahtumat 

_______________________________________________ 
 

EUROT JÄRJESTYKSEEN JA TEHOKKAASEEN KÄYTTÖÖN   

Torstaina 16.1.2014 klo 18-20.30, Rusko  

Aiheina mm. yhdistyksen talous, verotus ja kirjanpito. Katso lähempänä ajankohtaa lisätietoja www.varsinhyva.fi/tapahtumat. 

 
TURVALLINEN TAPAHTUMA JA LUVAT KUNNOSSA 

Torstaina 13.2.2013 klo 18-20.30, Masku 

Aiheina mm. luvat (huvi- ja arpajaislupa, hygieniapassi ym.) järjestysmiehet ja pelastussuunnitelma. 

Katso lähempänä ajankohtaa lisätietoja www.varsinhyva.fi   /  tapahtumat 
____________________________________________________ 

                 VARAINHANKINTAAN  VETOAPUA 

Maanantaina 17.3.2014 klo 18-20.30, Sauvo 

Aiheina mm. Leader-rahoitus ja omatoiminen varainhankinta. 

 Katso lähempänä ajankohtaa lisätietoja www.varsinhyva.fi   /  tapahtumat 
__________________________________________________________ 

PYKÄLÄT HALTUUN 

Torstaina 10.4.2014klo 18-20.30, Naantali 

Aiheina mm. yhdistyksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen, yhdistystoiminnan käytännöt ja vastuut se-

kä säännöt, kokoukset ja päätöksenteko 

Katso lähempänä ajankohtaa lisätietoja www.varsinhyva.fi   /  tapahtumat 
 

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, tervetuloa! Kahvitarjoilu tauolla. 

Lisätietoja: Varsin Hyvä ry  Varsinais-Suomen Kylät ry  

Eeva Mettala-Willberg Piia Iivonen  

p. 040 580 8868  p. 044 048 0048 

eeva.mettala-willberg@lieto.fi piia.iivonen@vskylat.fi 
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