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Vuosikokous Käsityömessujen lauantaina 4.10.2014 

Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 4.10.2014 klo 10.00 Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeinotalolla, Seinäjoella. Esillä ovat oheisten sääntöjen mukaiset asiat. 

Johtokunnasta erovuorossa ovat Leena Laine Tervajoelta varajäsenenään Pirkko 
Ekoluoma Untamalasta ja Mari Yliluoma Untamalasta varajäsenenään Raija Kumpula 
Kauhajoelta. Johtokunnan jäsenen paikka on kolmivuotinen. Paikkaan voidaan valita kuka 
vain toimialueen jäsenyhdistyksen jäsenistä. Ohessa kokouskutsu ohjeineen, säännöt 
sekä ehdokasasettelu- ja valtakirjalomake.  

Kokouksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus lunastaa pääsylippu Käsityömessuille 
ryhmähintaan (9 €, norm. 12 €). Messulipun lunastanut kokousedustaja saa samalla 
arvosetelin, jota vastaan voi noutaa pienen kotiseutuhenkisen lahjan Taito EP:n osastolta.  

Samoin kokouksen jälkeen voi Elinkeinotalon Trahteeri-ravintolasta ostaa lounaan (keitto, 
kaksi salaattia, leipä, ruokajuoma, kahvi) hintaan 7 €.  

Huom. Trahteerin keittolounas on tarjolla 4.10. klo 11–13 välisenä aikana myös muille kuin 
kokousedustajille, joten jos tiedätte messuille tulevia, vinkatkaa asiasta heille! 

 

Seurantaloavustukset haussa 

Suomen Kotiseutuliitto on julistanut haettavaksi vuoden 2015 seurantalojen 
korjausavustukset. Hakemukset on toimitettava Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2014.  

Seurantaloavustusten hakuilmoitus on osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/seurantalojen-
korjausavustusten2015-haku-alkoi ja korjausavustusten hakuohjeet sekä linkki sähköiseen 
hakupalveluun osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset. Lisätietoja saa 
Suomen kotiseutuliitosta (www. kotiseutuliitto.fi, rakennustutkija Leni Pakkala, (09) 6126 
3221, leni.pakkala@kotiseutuliitto.fi tai hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö, (09) 6126 
3223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi).  
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Tilaa sienikurssi! 

Suomi on sienestäjän unelmamaa, ja tämän syksyn sienisato on erinomainen. Silti vain 
noin prosentti sienistä päätyy vuosittain hyötykäyttöön. Sienikurssilla opit niin sienten 
tunnistamista kuin valmistamistakin!  

Ota yhteyttä: Anna-Liisa Saari, anna-liisa.saari@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 0400 
993 226 tai Asta Asunmaa, asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 5929 226.  

 

Jouluiset maalaismarkkinat tulevat taas 

Perinteiset Jouluiset maalaismarkkinat järjestetään jälleen Seinäjoen Torikeskuksessa la–
su 13.–14.12.2014. Tällä kertaa vastuun tapahtuman järjestelyistä kantavat Seinäjoen 
maa- ja kotitalousnaiset. 

Muistattehan, että omat järjestömme saavat alennuksen messujen paikkahinnasta. Nyt siis 
kannattaa kerätä varoja toimintaan myymällä leivonnaisia, käsitöitä tai muuta mukavaa! 
Kävijöitä markkinoilla on yli 10 000. Lisätietoja puheenjohtaja Outi Hantulalta, puh. 
040 523 1943. 

 

Verkkouutisia 

Kun uudet kotisivumme viime syksynä julkaistiin osoitteessa http://etela-
pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi, sieltä putosivat pois nämä uutiskirjeet pdf-muodossa. 
Nyt tilanne on korjattu, ja aina neljä uusinta kirjettä pääsee lukemaan sivulta Palvelut  
Julkaisut  Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten uutiskirjeet. 

www.facebook.com/epmkn on Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten uusi, julkinen 
Facebook-sivu, jonka päivityksiä voi seurata myös ilman Facebook-tunnuksia. Myös 
sisäinen ryhmä www.facebook.com/groups/ep.mkn toimii edelleen. 
 
Seinäjoen maa- ja kotitalousnaiset ovat avanneet kotisivunsa osoitteessa 
http://seinajoenmaajakotitalousnaiset.weebly.com/.  
 

Näkemisiin syyskokouksessa! 

 
Kaisa Viitala 
vs. toiminnanjohtaja   
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