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Henkilöstömuutoksia piirikeskuksessa
Toiminnanjohtaja Terhi Välisalo jää äitiyslomalle kesäkuun alussa. Terhin poissaolon
aikana hänen työnsä on jaettu seuraavasti:
-

toiminnanjohtajan sijainen on Kaisa Viitala, kaisa.viitala@maajakotitalousnaiset.fi, puh.
040 680 3418
järjestötyöstä vastaa 31.12.2014 saakka Anna-Liisa Saari (vuoden 2015 alusta Kaisa
Viitala), anna-liisa.saari@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 0400 993 226
Vyyhti-hanketta vetää Seppo Väisänen, seppo.vaisanen@proagria.fi, puh. 043 825
2810
Trahteeri-ravintolan toimitusjohtajana toimii Hannele Laurila, keittio@trahteeri.net, puh.
043 824 8510

Muista hyödyntää järjestösivumme
Olethan jo tutustunut järjestösivuihimme? Kirjaudu osoitteessa https://etelapohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut tunnuksella mkn ja
salasanalla naisvoimaa10. Järjestösivuilla on mm. opastusta yhdistystoimintaan, valmiita
pohjia ja materiaaleja yhdistyksen toimintaan, apua luottamushenkilön ja yhdistyksen
palkitsemiseen sekä kättä pidempää Koti ja maaseutu -lehden markkinointiin.

Lahjaidea kevään ja kesän juhliin
Uudistunut Koti ja maaseutu -lehti on hyvä lahjaidea nuorelle, joka on muuttamassa pian
omaan kotitalouteen, mutta yhtä lailla siitä on iloa hääparille tai syntymäpäiväsankarille.
Tai miksi et ilahduttaisi ihan itseäsi! Tilaa Koti ja maaseutu puhelimitse asiakaspalvelusta
040 513 6476 (parhaiten ark. klo 9–11 ja 15–16), sähköpostilla
asiakaspalvelu@kotijamaaseutu.fi tai kotisivujemme lomakkeella (http://etelapohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi  Koti ja maaseutu).
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Halaa puuta 11.6.!
Tule mukaan tekemään puun halaamisen Suomen ennätystä 11.6.! Tavoitteena on, että
tuhannet ihmiset halaavat puuta yhtä aikaa Impin päivänä klo 20. Halaamalla puuta
osoitamme arvostusta metsän eri arvoille. Tapahtuma on osa järjestön Metsästä voimaa kampanjaa. Ennakkoilmoittautumisia toivotaan 20.5. mennessä. Lue lisää https://etelapohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/node/3096.

Mahdollisuus ostaa palvelujamme
Asiantuntijapalvelumme ovat myös järjestökentän ostettavissa. Kysy lisää Syö
hyvää -luennoista kotitalousasiantuntija Asta Asunmaalta
(asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 5929 226) ja pihaneuvontakäynneistä
maisemasuunnittelija Marika Turpeiselta (marika.turpeinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh.
043 825 2410).

Kysyvä ei tieltä eksy
Onko sinulla kysyttävää ruuanlaitosta, leivonnasta tai juhlien järjestämisestä? Lähetä
kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen ruokaneuvot@maajakotitalousnaiset.fi. Vastaus
tulee viimeistään seuraavana arkipäivänä ja vastaajina on Maa- ja kotitalousnaisten viisi
kokenutta ruoka-asiantuntijaa, heistä yhtenä Asta Asunmaa Etelä-Pohjanmaalta.

Mukana Kilometrikisassa
Kilometrikisa on joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat
pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometrisaldoa. Kilometrikisaa
käydään 1.5.2014–22.9.2014. Maa- ja kotitalousnaisilla on oma valtakunnallinen
joukkueensa. Jos haluat olla mukana, luo itsellesi tunnukset osoitteessa
www.kilometrikisa.fi/teams/join ja liity mukaan joukkueeseen Maa- ja kotitalousnaiset
(osallistumiskoodi 1933).

Nopein tieto internetistä
Ajantasaisin tieto toiminnastamme ja tapahtumistamme on sekä www-sivuilla http://etelapohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi sekä Facebook-ryhmässä Etelä-Pohjanmaan maa- ja
kotitalousnaiset (www.facebook.com/groups/ep.mkn/). Tervetuloa mukaan!
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