RIEMUKASTA SYKSYÄ!

1.10.2019

Olemme taas valmistelleet teille mukavia järjestötapahtumia. Luvassa on perinteisesti
vuosikokous ja sen yhteyteen olemme kasanneet erittäin mukavan ja
mahaystävällisen kekrijuhlan – tervetuloa molempiin! Kekrijuhlaan kutsumme ihan
kaikki jäsenemme (ja niiden kaverit):
- maa- ja kotitalousnaiset
- muiden ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenjärjestöjen, kuten maamiesseurojen,
maa- ja kotitalousseurojen tai kyläseurojen, jäsenet
- kaikki ProAgria Etelä-Pohjanmaan maatila- ja yritysjäsenemme
Kekri on sadonkorjuun juhla ja juhlimme siellä suomalaisen ruoan ja lähikulttuurin
voimin. Tänä vuonna sadonkorjuu meni melko sujuvasti moneen muuhun vuoteen
verrattuna ja työt ovat lähes kaikilla jo tehtyinä. Siksi onkin aika rentoutua: nauttia
sadosta lautasella sekä hyvästä ohjelmasta. Improvisaatioteatteria meille esittää
Nyhjää tyhjästä -tekniikalla Impro Aalto ja musisoinnista vastaa Purolat duo.
Kauhulla myös odotamme: tuleeko juhliimme trysköämään itse kekripukki?!
Nyt viikonloppuna käsityömessuille!
Vielä ehtii myös piipahtaa käsityömessuilla. Ne järjestetään Seinäjoki
Areenassa 4.-6.10. eli nyt tulevana viikonloppuna. Olen varannut sinne yhteensä 60
ryhmälippua – jos haluat lunastaa edullisemman lipun (10 €) ja saada pienen
yllätyskassin, niin ilmoittaudu 043 8247779 näihin järjestön kokoontumisajoihin.
Liput saa lunastaa minulta käteisellä tai kortilla Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalon
aulasta jokaisena messupäivänä pe-su klo 9.30-10.30 välisenä aikana (portit
messuille avautuvat klo 10.00).
Mukaan vaan!
Näemme paljon vaivaa ja käytämme järjestötapahtumien rahoittamiseen
jäsenmaksuvarojanne. Toivottavasti innostutte tulemaan mukaan myös piirin
järjestämiin tilaisuuksiin! Pyrimme tekemään niistä antoisia, hauskoja ja sellaisia,
joita on yhden yksittäisen yhdistyksen hankala itsekseen järjestää.
Sähköistä elämää
Elämä sähköistyy sähköistymistään, samoin maa- ja kotitalousnaisten järjestö.
Panostamme entistä enemmän sähköpostiin lähetettäviin uutiskirjeisiin sekä someviestintään, joista tällä hetkellä pääkanavamme on Facebook ja siellä EteläPohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten sivu. Huolehtikaa, että tiedossamme on edes
yksi sähköpostiosoite, jota kautta voimme viestiä teille. Peukuta harrastuskaveriesi
kanssa myös FB-sivuamme, niin saat paljon vinkkejä ja keskustelukanavan muiden
maa- ja kotitalousnaisten kanssa! Lupaan silti sähköistymisestä huolimatta lähettää
vähintään kaksi paperikirjettä vuodessa teille.
Kerrohan terveiseni myös yhdistyksenne muille jäsenille!
Syksyisin terveisin
Terhi Välisalo, 0400 463 129
Toiminnanjohtaja, E-P maa- ja kotitalousnaiset
Järjestövastaava, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

