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Terhi tervehtii 

Onpa mukava pitkästä aikaa kirjoittaa teille kaikille järjestömme naisille 
kaikesta mukavasta tulevasta tässä järjestökirjeessä. Ehdin olla 2,5 vuotta 
poissa töistä perhevapailla. Hullua töihin palaamisessa on se, että muka 
osaa, mutta ei kuitenkaan enää osaa työtään. Uudet ohjelmat, hankekaudet 
ja tekemisen tavat vaativat opettelemista, ennen kuin työ alkaa sujua. 
Jokaista omaa tietoaan pitää epäillä – onkohan se tieto jo vanhaa, vai 
pitääköhän se vielä paikkansa. 

Jotkut asiat ovat ja pysyvät. Kiva työporukka takaa sen, että töihin on aamulla aina mukava tulla. 
Haasteista perimmäisinkin on edelleen sama: raha ei kasva puussa. Joudumme käyttämän 
valtavasti voimia työmme rahoituksen etsimiseen. Heitänkin teille maa- ja kotitalousnaisille 
teemaan liittyen haasteen. Saisinko innostettua teitä tilaamaan meiltä piirikeskuksesta 
ruokakoulun tai vaikka maisemaluennon? Jos nykyinen tarjontamme ei ole mielenkiintoista, mikä 
olisi? 

Keväisiä terveisiä! 

  Terhi Jaskari, toiminnanjohtaja 
  Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 

 

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 
Asta Asunmaa, erityisasiantuntija, ruoka ja kotitalous, 040 5929 226 
Riikka Asunmaa, maisemasuunnittelija 040 5349 337 
Toiminnanjohtaja Terhi Jaskari, 0400 463 129 
etu.suku@maajakotitalousnaiset.fi 
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki 

www.maajakotitalousnaiset.fi 

Facebook www.facebook.com/maajakotitalousnaiset 

Twitter @maajakotitalous, Instagram @maajakotitalousnaiset, Youtube: Maa- ja kotitalousnaiset 

Blogeja: https://www.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/blogit 

Puheenjohtajamme, keittiömestari Maija Silvennoinen kirjoittaa arjesta järjestön kauhanvarressa 

ja jakaa ruokaohjeita. Maisema-asiantuntijat kertovat lempimaisemistaan niin työn kuin vapaa-

ajan kautta. Yritys-asiantuntija Soili Hypén kirjoittaa rohkeudesta ja oman tiensä kulkijoista.  

 

 

 

 

Kirjeen kuvat: Pyry-Pekka Kantonen, Timo 
Viljakainen, Arktiset Aromit ry, Tomi 
Auersalmi, Pixabay ja Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus.   



 

Toimintakertomukset  

Nyt on aika koota yhdistysten toiminta kirjoihin ja kansiin. Järjestössämme talkoilla tehdyllä 
vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys yhteisen hyvän tuottajana lähiyhteisöissämme ja koko Suomessa. 

Alamme kerätä vuodesta 2016 lähtien tilastoa koko järjestömme eteen tehdyistä kaikista talkootyötunneista. 
Aiemmin tilastoihin on kerätty tapahtumien kappalemääriä ja tietyntyyppisten talkoiden tuntimääriä. Se on 
ollut hyvä alku, mutta se ei ole kuvannut riittävällä laajuudella maa- ja kotitalousnaisten toimintaa. 

Nyt aletaan merkata myös ns. näkymättömät tunnit, jotka kuluvat tapahtumien, kokousten, retkien tai 
muiden tempausten valmisteluun, jälkitöihin, toimistotöihin, viestintään ja muuhun organisoimiseen. Tämä 
merkintätapa on käytössä useimmissa maan suurissa järjestöissä. Moni yhteistyökumppani ja rahoittaja on 
myös kiinnostunut mahdollisen kumppaninsa toiminnasta tilastolukujen valossa. Tarvitsemme lukuja 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti, mutta myös paikallisesti vaikuttavuutemme osoittamiseen. 

Raportointi 2016 vuodesta 31.3.2017 mennessä 
Raportointi tehdään ensisijaisesti verkossa – käytä oheista 
paperiversiota luonnosteluun. Ellei raportointi mitenkään onnistu 
sähköisesti, niin voit lähettää lomakkeen piirikeskukseen, jossa 
naputtelemme tiedot puolestanne sähköiseen muotoon. 

Raportointi verkossa: www.maajakotitalousnaiset.fi -> 
Järjestötoiminta -> Yhdistyssivut: kirjautumistunnus ”mkn”, 
salasana ”naisvoimaa10”-> asiakirjapohjat -> linkki ”sähköisesti 
tällä lomakkeella”. Lomakkeessa on väärä määräaika: se on 
31.3.2017. 

Tämä vuosi menee merkintöjä harjoitellessa, koska suunnittelu- ja järjestelytuntien määrästä ei ole 
ennakkoon ilmoitettu. Raportointi näiltä osin perustuu siis valistuneisiin arvioihin, ellei paikallisyhdistys tai 
-osasto ole niitä muutoin tullut kirjanneeksi. 

Valmistautuminen raportointiin vuodesta 2017 
Jatkossa kannattaa aina kirjata tämän vuoden tunteja muistiin, jotta ne löytyvät helposti ensi vuoden 
toimintakertomukseen. Teemme valmiiksi nettiin huhtikuun loppuun mennessä vuoden 2017 
toimintakertomuslomakkeen, jotta osataan seurata tarvittavia asioita. 

 

Uusi jäsenrekisteri ja -laskutus 

Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria ja ovat ottaneet vuoden alussa käyttöön uuden valtakunnallisen Sense -
jäsenrekisterin, jota käyttävät kaikki paikallisyhdistykset, piirikeskukset ja keskusliitto. Rekisteriin on jo 
siirretty yhdistysten tiedot.  

Syksyllä on luvassa jäsenrekisteriin liittyvää koulutusta yhdistyksille myös meidän alueella. Kukin yhdistys ja 
osasto siirtää itse jäsenrekisteritiedot tulevana syksynä Sence-rekisteriin sähköiseen muotoon. Nyt on siis 
hyvä aika päivittää yhdistysten omat jäsentiedot ajan tasalle. Uudessa jäsenrekisterissä jäsentietojen ylläpito 
on yhdistyksille helppoa. Ohjelman ominaisuuksiin kuuluu esim. sähköpostin ja uutiskirjeiden lähettäminen 
sekä osoitetarrojen tulostaminen kirjeisiin. 

Uuden jäsenrekisterin käyttöönoton myötä jäsenlaskutus uudistuu. Jatkossa jäsenlaskussa näkyy 
laskuttajana ProAgria Keskusten Liitto/jäsenlaskutus ja lasku maksetaan uudelle jäsenmaksutilille. 

Jäsenrekisteristä vastaa Etelä-Pohjanmaalla Maija Lemettinen: 043 824 7780, Juha-Matti Toppari: 043 825 
2806 ja Terhi Jaskari: 0400 463 129 / etu.suku@proagria.fi.  

  

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/


 

Asiaa ja elämyksiä 

maatalousnäyttelystä  
www.farmari.net 

Tule mukaan kesän mielenkiintoisimpaan 
tapahtumaan, Seinäjoen Farmariin! Farmarissa järjestömme näkyy monilla eri tavoilla ja 
paikoissa: 

Osastomme sijaitsee Seinäjoki Areenassa. Siellä muun muassa esittelemme asiantuntijapalveluita 
ja puodista voi shoppailla järjestötuotteita. Läheisellä lavalla voi nähdä Astan näytöskeittiössä 
kokkaavan ajankohtaisia ruokia. 

Farmariin etsitään myös kökkäväkeä erilaisiin tehtäviin. Kökän avulla voi kerätä varoja oman 
yhdistyksen tai osaston toimintaan (ei voi saada henkilökohtaista tuloa). Kökkäkorvaus on 6 e/h. 
Lue lisää Farmari-kökästä: http://www.farmari.net/content/kiinnostaako-farmari-talkoot 
ja ota yhteyttä näyttelysihteeri Anu Porttiin: 043 826 8647 / anu.portti@proagria.fi. 

 

 

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajistovaalit  

Syksyllä ne taas tulevat – ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n edustajistovaalit. Kuka teidän 
yhdistyksestänne tai osastostanne olisi hyvä ehdokas talomme ylimpään päättävään elimeen? 
Vaalien ehdokasasettelun ja postiäänestyksen aikataulut tarkennamme seuraavassa jäsenkirjeessä. 

  



 

Vuoden maisemateko 2017 

Itsenäisyyden merkit maisemassa 

Vuoden maisemateko -kilpailussa 
etsitään tekoa, joka on muuttanut 
maisemaa paremmaksi. Kolmatta 
kertaa järjestävän kilpailun teema on 
”itsenäisyyden merkit maisemassa” ja 
suojelija ministeri Kimmo Tiilikainen. 

Vuoden maisemateko on teko, joka 
nostaa esille paikallisen 
kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, 
tapahtumia ja ominaispiirteitä, lisää 
yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen 
säilymistä myös tuleville sukupolville. 

Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. 

Maisemateko voi olla 

• kulttuurihistoriallisesti keskeisen alueen hoitoa tai hoidon suunnittelua, esim. 
muistomerkkialueen hoitoa 

• rakennusten tai rakennelmien kunnostusta 
• työnäytös, kuten maalinkeitto-, päre- tai niittotalkoot 
• aikaisempina juhlavuosina on istutettu Itsenäisyyden puita. Näiden puiden ympäristön- ja 

maisemanhoito voi olla maisemateko. 
• myös aineettomat teot voivat osallistua kilpailuun, kuten esim. historiallinen selvitystyö, 

kirjoitus, artikkeli, esitys, valokuvanäyttely. 

Osallistukaa kilpailuun 

• kilpailuaika päättyy 30.9.2017 
• lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn merkityksestä 

piirikeskusten maisema-asiantuntijoille (yhteystiedot alla) 
• liitä mukaan valokuvia ja mahdollisia lehtileikkeitä 
• alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2017 
• valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen varsinaisessa 

kokouksessa 23.11. 

 

Vuoden maa- ja kotitalousnainen 

Järjestössämme on joukoittain itsensä peliin laittavia puuhanaisia ja muutkin 
mukaan saavia hengenluojia. Vuosittain valittavan piirikeskuksen / 
piirikeskuksen alueen vuoden maa- ja kotitalousnaisen ehdokkaiden pohdinta 
kannattaa aloittaa yhdistyksissä jo hyvissä ajoin. Hakulomake löytyy 
yhdistyssivuilta.   



 

 

Tervetuloa mukaan herkulliseen Maistuva maaseutu -

teemavuoteen! 

Maistuva maaseutu -kampanja on osa laajempaa Syödään yhdessä -kokonaisuutta ja Suomi 100 -

vuoden virallista ohjelmaa. Maaseudun antimia maistellaan mm. ruokakursseilla, retkillä, 

maaseudun ruokayrityksissä, maisemassa, sadonkorjuutapahtumissa ja kekrijuhlissa. 

Paikallisyhdistys tai osasto voi osallistua Maistuva maaseutu -kampanjaan. Lähetä sähköposti 

osoitteeseen tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi, niin lisäämme sinut kampanjan postituslistalle. 

Kampanjalla on myös oma suljettu Facebook-ryhmä, joka löytyy hakusanalla ”Maistuva maaseutu”. 

Liity joukkoon! 

Yhdistyksille on tarjolla kortteja ja julistepohjia, joita voi noutaa piirikeskuksista. Materiaalit ovat 

myös tulostettavissa yhdistyssivuilta.  www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta > 

yhdistyssivut. 

Maistuva maaseutu -kampanjan yhteistyökumppanina on Plastex, joka 

valmistaa Lohjalla mm. tarjoiluastioita, ruuanlaittovälineitä, marjanpoimureita 

sekä pakastuspulloja. Teemavuoden kampanjatuotteena on oranssi 

muovikauha, jossa on järjestön logo! Osta omasi Farmari-osastoltamme.  

 

Impi saunoo 11.6.  

Impin päivänä 11.6.2017 maa- ja 
kotitalousnaiset lähtevät joukolla saunaan. 
Samalla nautitaan luonnonantimista – sekä 
villiyrttiherkkuina että ihanina 
hemmotteluhoitoina.   

Järjestäkää saunailtoja oman yhdistyksen 
väen kesken tai vaikkapa tilatkaa 
piirikeskuksesta luonnonyrttikävely tai -
luento. Tempauksessa on mukana Arktiset 
Aromit ry, joka mm. tuottaa saunojille 
jaettavan esitteen, josta löytyy ohjeet myös 
saunan jälkeen nautittavaan yrttijuomaan.  

Tilaa tapahtumaasi esitteitä  
Tee tilaukset 31.3.2016 mennessä 
info@maajakotitalousnaiset tai 
www.maajakotitalousnaiset.fi/impinpaiva -sivuilla 
olevalla nettilomakkeella. Liitä tilaukseen esitteiden 
toimitusosoite ja omat yhteystietosi, joista käy ilmi myös 
tilaisuuden järjestävä yhdistys. 

 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta
http://www.maajakotitalousnaiset/


 

Ruokakouluista iloa ja oppia  

Maijan maukkaat kasviruuat -ruokakoulussa 
ovat puheenjohtajamme, keittiömestari Maija 
Silvennoisen, kasvisruokavinkit testissä. 

Kekri – perinteistä sadonkorjuun juhlaa -
ruokakoulussa opitaan ja kokeillaan perinteisiä ja 
moderneja kekriruokia.  

Ruisleipäkoulu. Ruisleivänteko on hitaan elämän 
luksusta. Leivän leipomisen jaloa taitoa kannattaa 
vaalia. Tule mukaan! 

Superruokakoulut ovat edelleen huippusuosittuja ja löytyvät yhä kurssitarjottimelta! Tule ja tee 
ruokaa kotoisista superruuista: marjoista, kaurasta, pellavasta, hampusta, järvikaloista ja 
juureksista. 

Innostukaa ja soittakaa Astalta lisätietoja! 

 

Vietetään kaikkien aikojen kekri 

 
Kekrijuhlaa vietettiin ennen sadonkorjuun päätyttyä. 
Kekripidoissa pöydät notkuivat sadonkorjuun ja 
syysteurastuksen antimia. Juhlissa myös laulettiin, 
leikittiin, tanssittiin ja ennustettiin tulevaa. 
Pimenevässä syksyssä on tilaa koota väki yhteen ja 
herättää kekritapahtumat jälleen henkiin sadonkorjuun 
juhlan merkeissä. Muodot voivat olla monia, esimerkiksi 
kylän yhteiset juhlat tai alueen sadonkorjuumarkkinat. 

Ohjeita kekrijuhlan järjestämiseen löytyy osoitteesta 
www.maajakotitalousnaiset.fi/maistuvamaaseutu  

 

Makumuistoja mummoille ja papoille 6.–8.10.2017 

Maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset voivat järjestää ohjelmallisen muistoja herättävän hetken 
palvelu- ja vanhustentaloissa ja tuottaa hyvää mieltä vanhuksille. Uutispuuro on jokaisen 
vanhuksen mieleen. Ohjelma tuo lisäarvoa, joten kertokaa vaikkapa kekrijuttuja ja laulakaa 
yhdessä. Ilmoita kekritapahtumastasi ja makumuistotilaisuuksista omaan piirikeskukseen tai 
www.maajakotitalousnaiset.fi/maistuvamaaseutu -sivujen sähköisellä lomakkeella. 

  

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/


 

Järjestötuotteita 

Koti ja maaseutu on maa- ja kotitalousnaisten yhteinen ja pidetty lehti. 
Innostu, tilaa itsellesi tai lahjaksi! Lehti tulee helposti luettua kannesta 
kanteen. Muutamalla kympillä saat laadukasta luettavaa koko vuodeksi. 
Lehti on myös tärkeä hankkeiden omarahoituksen lähde ja mahdollistaa 
siten monenlaista Maa- ja kotitalousnaisten yhteiskunnallista toimintaa. 
Tilaa Koti ja maaseutu osoitteesta www.kotijamaaseutu.fi 

Omat avaimet, Maa- ja kotitalousnaisten historiikki, ilmestyi keväällä 2016. Teos on kuvaus 
maaseudun naisten elämästä 1700-luvulta tähän päivään. Historiikin on laatinut kirjailija, FT 
Kirsti Manninen. Historiikki on oiva muistaminen esimerkiksi pitkään luottamushenkilöinä 
toimineille. Hinta 39 € 

Juuret maalla -t-paita 

Maa- ja 
kotitalousnaisten uusi 
slogan nyt t-paidassa! 
Valkoisessa paidassa on 
Juuret maalla -teksti ja 
Maa- ja kotitalousnaisten uusi logo. Koot S-
XXXL. Hinta 30,50 € 

Maa- ja kotitalousnaisten kahviliina 

Lautasliinassa toistuu 
Maa- ja 
kotitalousnaisten logo. 
Lautasliinan on 
valmistanut ja painanut 
Suomessa Suomen 
Kerta. Koko 24 x 24 cm. Pakkauksessa 60 
liinaa. Hinta 5 € 
 

Uudet Aalto-helmet 
Puuhelmet 
lämpimissä oranssin 
sävyissä! Valmistaja 
Mincos – 
suomalaista käsityötä 
laadukkaista 
materiaaleista. 
Hinta 28,00 € 

 

Gaia-helmet ja rannekoru.  

Oranssien puuhelmien lisäksi joukossa 
koristeena värejä järjestön logosta ja 
metallipaloja.  
Helmet 22,00 €, rannerengas 12,00 € 

Ota uusi logo käyttöön 

Käytättehän uutta logoa kun kerrotte yhdistyksenne 
toiminnasta esim. paikallislehdessä, netissä tai 
Facebookissa. Vanhoja tunnuksia ei ole enää tarpeen 
käyttää. 

Uuden logon voi ladata nettisivuilta 
www.maajakotitalousnaiset.fi/logo tai pyytää sen 
sähköpostilla tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi 
Mikäli haluat logon oman yhdistyksen nimellä, voitte 
tilata sellaisen em. sähköpostiosoitteesta. Graafisen 
suunnittelijan työstä veloitamme 70 € + alv. 

http://www.kotijamaaseutu.fi/
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/logo

