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Naisvoimaa-päivän puurobrunssi 
 
Kiitos teille kymmenille naisille, jotka teitte 
Naisvoimaa-päivän puurobrunssista hyvän ja 
onnistuneen tapahtuman! Maa- ja 
kotitalousnaisten historiaa kokoava Kirsti 
Manninen pyysi osastojen ja yhdistysten 
materiaaleja teoksensa tausta-aineistoiksi. 
Jos teillä on mielenkiintoista materiaalia, niin 
ottakaa yhteyttä suoraan Kirsti Manniseen 
kirsti.manninen@dlc.fi. Hän pitää myös blogia 
historian kirjoittamisesta osoitteessa 
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/156. 

Uutinen puurobrunssista on osoitteessa  
http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/2881 ja Kaisa Viitalan 
runsaskuvainen blogikirjoitus http://blogit.proagria.fi/ep/maamiesseuraan/?p=2043.  

 
Raportointi vuodesta 2013 
 
Viime kirjeessä jo varoittelin, että tulen taas kysymään teiltä toimintatietoja viime vuodesta. 
Kerään ne tuttuun tapaan ensisijaisesti Webropol-kyselyn avulla netissä. Jos teillä ei ole 
mahdollista täyttää kyselyä sähköisesti, lähetän ohessa kopion kyselystä paperisena. 
Tarvitsen tiedot viimeistään ke 26.2., koska raportoin ne eteenpäin kuukauden loppuun 
mennessä. Kiitos jo etukäteen vastauksista! 
 
Kyselylinkin löydätte osoitteesta 
https://www.webropolsurveys.com/S/81E5B3242C2EE524.par. 
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Naistenpäivä Kaustisilla 
 
Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset järjestävät naistenpäivän tapahtuman 
Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa la 8.3.2014 klo 11–14. Teemana on ”Naisvoimaa — 
hyvää oloa ja iloista mieltä naistenpäivältä”. Tapahtumassa on luvassa musiikkia, muotia, 
kauneutta, hyvinvointia ja iloista mieltä… kaikkea mitä naiset tarvitsevat… Lisäksi luento 
naiseuden ihanuuksista ja kamaluuksista, useita erilaisia myyntipisteitä ja mahdollisuus 
erillismaksusta ns. pikahoitoihin. Sisäänpääsymaksu 7 € sisältää keittolounaan ja kahvit. 
Jos kiinnostaa, ottakaa yhteys suoraan Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisiin. 
 
Oikein & Nurin käsityöristeily 
 
Ohessa on Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten järjestämän herkullisen 
käsityöristeilyn esite. Risteilylle voi siis lähteä omatoimisesti tai keskipohjalaisten valmiin 
matkan mukana. Toivottavasti aihe kiinnostaa ja innostutte lähtemään! Ottakaa sen 
tiimoilta suoraan yhteys joko laivayhtiöön tai Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisiin. 
 
Liity Facebook-ryhmiin ja tiedä ensimmäiseksi! 
 
Kannattaa liittyä Facebook-ryhmiimme, niin olet tuoreimmassa tiedossa heti kiinni. 
Järjestöllinen ”Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset” sekä ruokaan ja kotitalouteen 
liittyvä ”Maku ja Oivallus” ovat molemmat hyviä tiedon kanavia ja viihdettä. Tervetuloa 
mukaan! 
 
Sihteereille 
Lähetän lähtökohtaisesti järjestökirjeet aina sekä puheenjohtajille että sihteereille. Viime 
postituksessa tuli tekninen virhe ja sihteerit jäivät ilman järjestökirjettä. Kirje on kuitenkin 
nähtävillä nyt internetissä osoitteessa  
http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/2590. 

 
 
Aika tilata pihasuunnitelma tai kevätluento 
Nyt on hyvä aika tilata kevääksi / kesäksi 
pihasuunnitelma tai osastolle/yhdistykselle pihan 
kevättöitä käsittelevä luento.  
Kysy lisää maisemasuunnittelija Marika Turpeiselta: 
043 825 2410 tai 
marika.turpeinen@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
 
Mukavaa kevään odotusta! 

 
 

Terhi Välisalo 
Toiminnanjohtaja 
0400463129 
terhi.valisalo@maajakotitalousnaiset.fi 
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