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Sähköistyvä hei piirikeskuksesta! 
 
 
Sähköinen maailma on arkea jo lähes jokaiselle. Jatkamme Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisissa jäsenviestintäämme entistä sähköisempänä unohtamatta kuitenkaan perinteisiä 
viestintää kirjein ja lehti-ilmoituksin. 
 
Uutiskirjeet 
Aiemmin paperikirjeet ovat lähteneet meiltä neljästi vuodessa jäsenjärjestöjemme puheenjohtajille ja 
sihteereille. Luottamushenkilöiden vastuulla on ollut välittää tieto eteenpäin koko jäsenistölle. Tieto 
voidaan kuitenkin saada kulkemaan mutkattomammin ja monipuolisemmin sähköisillä välineillä. 
 
Aloitamme sähköisten uutiskirjeiden lähettämisen tänä syksynä niin, että vastaanottajina ovat 
rekitereissämme jo sähköpostin kera olevat luottamushenkilöt. Kun jäsenrekisterimme Sence on 
täydessä käytössä vuoden 2018 keväänä, viestimme kaikille maa- ja kotitalousnaisten jäsenjärjestöjen 
jäsenille uutiskirjeillämme. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että jäsenrekisterissä on jäsenten 
sähköpostiosoitteet saatavilla. 
 
Mikä se Sence olikaan? 
Sence on uuden jäsenrekisterimme nimi. Sinne siirretään koko järjestön jäsentiedot sekä piiri- että 
paikallistasoilla. Rekisteri toimii internet-selaimella ja on tietokoneen peruskäytön osaavalle helppo 
juttu. Edellytämme, että kaikki jäsenjärjestöt alkavat käyttää Sence-jäsenrekisteriä. Koulutamme 
Sence-rekisterin käyttöä valitsemillenne henkilöille eri puolilla maakuntaa talven aikana. Nyt on siis 
hyvä aika pohtia, ketkä yhdistyksessänne ottavat haltuun jäsenrekisterin ja tarkistaa, että jäsenten 
tiedot sähköpostia myöden ovat ajan tasalla. 
 
Some-maailma 
Olemme myös mukana sosiaalisen median maailmassa. Liity ja innosta muitakin liittymään Facebook-
ryhmäämme ”Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset” sekä valtakunnalliseen ”Maa- ja 
kotitalousnaiset” -ryhmiin. Lisäksi löydät mielenkiintoisia teemoihimme liittyviä videoita Youtubesta 
järjestön nimellä etsiessä. Mm. Pure perunaa -kampanjaa on tägäilty Instagramissa. Muutenkin voit 
käyttää #maajakotitalousnaiset -merkintää paikallisista tapahtumista viestiessäsi. 
 
Entä paperi? 
Emme toki unohda kokonaan 
paperikirjeitäkään, sillä aivan jokainen 
jäsenemme ei ole vielä innostunut sähköisestä 
maailmasta. Teemme keväällä ja syksyllä 
ajankohtaisista asioista ainakin yhdet 
paperikirjeet, jotka lähetämme jatkossa sekä 
sähköisinä kaikille jäsenrekisterissä oleville 
sähköpostin omistajille ja paperiset vanhaan 
malliin puheenjohtajille ja sihteereille. Lisäksi 
ainakin varsinaisesta kokouksesta sekä 
joissakin hankeyhteyksissä käytämme 
sanomalehti-ilmoitusta tiedonvälityksessä. 
 
 
Syysterveisin Terhi Jaskari 
Toiminnanjohtaja 
Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 



Sika säkissä -vuosikokous 
 
Maa- ja kotitalousnaisten varsinainen kokous järjestetään lauantaina 28.10.2017 
teemalla sika säkissä -kekriretki. Viemme kokousväen ennalta ilmoittamattomaan 
paikkaan kokoustamaan. Lähetämme kutsukirjeen kokoukseen myöhemmin. 
 

 

 

Vuoden maa- ja kotitalousnainen  
 
Järjestömme on täynnä supernaisia. Kuka heistä erityisesti 
ansaitsisi Etelä-Pohjanmaan vuoden maa- ja kotitalousnaisen 
tunnustuksen? Miettikäähän keskuudestanne, kuka se voisi olla. 
Hakuaika 30.9.2017 saakka. 
 
Kertokaa www.maajakotitalousnaiset.fi -yhdistyssivujen takaa 
löytyvällä lomakkeella (tarvittaessa voitte pyytää tämän myös 
piirikeskuksesta paperisena) miksi ehdokkaanne on loistava.  
 
Etelä-Pohjanmaan vuoden maa- ja kotitalousnainen julkistetaan 
vuosikokouksessa 28.10.2017. 
 

 

Muistattehan osallistua! Vuoden maisemateko  
 
Vuoden maisemateko -
kilpailussa etsitään tekoa, joka 
on muuttanut maisemaa 
paremmaksi. Kilpailun teema on 
”itsenäisyyden merkit 
maisemassa”. 
 
Kilpailuaika päättyy 30.9.2017 ja 
voittaja julkistetaan 
vuosikokouksessa 28.10.2017.  
 
Lähetä kuvailu maisemateosta, 
työn tekijöistä ja perustelut työn 
merkityksestä 
maisemasuunnittelija Riikka 
Asunmaalle. Liitä mukaan kuvia 
ja mahdollisia lehtileikkeitä. 
Paikalliset voittajat osallistuvat 
valtakunnalliseen kisaan. 
 
Lisätietoa: Riikka Asumaa, 040 534 9337, riikka.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi  

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/


 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n edustajistovaalit 2017 
 
 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n ylin päättävä elin on edustajisto. 
Edustajisto päättää toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, päättää 
strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, valitsee hallituksen ja hallituksen 
puheenjohtajan. Edustajistossa on 40 edustajaa eri puolilta 
toimialuettamme. Edustajisto on jäsentensä postiäänestyksenä valitsema. 
Tänä syksynä vaalein valitaan edustajisto vuosille 2018-2021. 
 

Ensimmäisenä alkaa ehdokasasettelu. ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n suorat henkilöjäsenet voivat 
asettaa ehdokkaita ja olla ehdokkaina. Pelkkä jäsenjärjestön jäsenyys ei riitä em. oikeuksiin. 
Henkilöjäsenillä on yksi ääni. Jäsenjärjestöillä vaaleissa on kaksi ääntä, joiden käytöstä voi olla hyvä 
sopia jo etukäteen varsinkin, jos yhdistyksessä on pääseura–alaosasto -rakenne. On tärkeää, että 
ehdokaslistoille saadaan paljon hyviä ehdokkaita ja sitä kautta meitä tulee johtamaan innokas 
edustajisto. 
 
Ohessa on erillinen kutsukirje edustajistovaalitilaisuuksiin. Ole hyvä, ja tutustu! 
 
Seuraathan edustajistovaalisivuja! www.proagria.fi/ep/vaalit  
 
 
Kekriruokakurssin aika! 
 
Tilatkaa väellenne kekriruokakurssi. Sadonkorjuuajan herkut ovat vuoroin perinteisiä ja yllättäviä. 
Kekriruokakurssi tarjotaan jäsenjärjestöllemme syyshintaan 300 € + matkat. Kurssi järjestetään 
asiakkaan järjestämissä tiloissa. 
 
Huom! Jäsenjärjestöiltämme velotamme sata euroa edullisemman hinnan / ruokakurssi jäsenetuna. 
Yo. kekriuokakurssi on siis muille ryhmille 400 euron hintainen. Nauttikaa jäsenedustanne! 
 
 
 
 
  



Villiruoka valuutaksi -hanke alkaa Suupohjassa 
 
 

 
 
Haluatko taitavaksi sienestäjäksi tai villivihannesten kerääjäksi? 
Hankkeessa pidetään käytännönläheisiä kerääjäkoulutuksia, joissa opiskellaan kauppasienien sekä 
villiyrittien ja -vihannesten keräämistä. Tavoitteena on, että koulutuksiemme ansiosta sinulle kertyy 
niin hyvät taidot, että voit myydä keruutuotteitasi ja ansaita lisätuloja. Keruuosion vetää 
kauppasienikouluttaja Asta Asunmaa 040 592 9226, asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset 
 
Haluatko lisäarvoa yritystoimintaasi villiruoasta? 
Villiruoan ympärille voit rakentaa uusia tai vanhoista tuunattuja ruoka- tai palvelutuotteita. Mitä se voisi 
olla juuri sinun yrityksessäsi? Ideoimme ja testaamme ideoita nopealla tahdilla, jotta saat ne nopealla 
aikataululla muunnettua myytäväksi tuotteeksi. Yritysosion vetää toiminnanjohtaja Terhi Jaskari: 
0400463129, terhi.jaskari@maajakotitalousnaiset 
 
  Liity myös FB-ryhmään ”Suupohjan villiruokaihmiset”, niin saat tiedot tuoreimpina.  
 
 
Tutustu myös maisema- ja ympäristöhankkeisiimme! 

Kolmen vyyhti – Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien vesistöt ja ympäristö 

yhdessä hyvään tilaan: https://www.proagria.fi/hankkeet/kolmen-vyyhti-hanke-etela-ja-keski-

pohjanmaan-seka-pohjanmaan-maakuntien-vesistot-ja 

Uhma – uhanalainen maaseudun luonto hoitoon: https://www.proagria.fi/uhma 

  

mailto:terhi.jaskari@maajakotitalousnaiset


MIELENKIINTOISIA TEMPAUKSIA! 
 
 
Osta tilalta -päivä 16.9. 
 
Osta tilalta! -päivänä juhlistamme tuottajia ja kotimaista ruoantuotantoa ympäri Suomea. Päivän 
aikana koet elämyksiä, pääset tutustumaan lähiseutusi maatiloihin sekä ruoantuottajiin, ja samalla voit 
ostaa tuoreita raaka-aineita suoraan tuottajalta. Moni tuottaja tarjoaa raaka-aineita kuluttajille ympäri 
vuoden, joten tarkista lähitilojen avoimet ovet ja aukiolot tilaesittelyistä. Lue lisää: https://ostatilalta.fi/ 
 

Lakanat liikkeelle! 
 
Lakeuden Etappi ja kauhavalainen käsityöalan yritys 
Lankava Oy pistävät kortensa kekoon kiertotalouden 
hyväksi ja ryhtyvät tekemään tekstiilikierrätystä. Etappi 
kerää kierrätystekstiilejä eli käytettyjä lakanoita, joista 
Lankava valmistaa kierrätysmatonkudetta eli 
räsykudetta markkinoille. 
 
Nyt paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus olla osa 
projektia ja kerätä käyttämättömiksi jääneet lakanat 
keräykseen! Kerätyistä lakanoista maksetaan, joten 
keräys voi olla yhdistykselle varainhankintakeino!  
 
Keräykseen voi osallistua Etapin toimialueen (Alavus, 
Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Seinäjoki, Lapua, 
Ähtäri) paikallisyhdistykset.  Lue lisää: 
www.etappi.com/lakanatekstiilikerays  

 
 
Opintokeskus Sivis 
 
Jäsenjärjestömme ovat kauttamme oikeutettuja Opintokeskus Siviksen 
palveluihin ja koulutuksiin. Sivis kouluttaa itse järjestötoimijoita ja sen kautta on 
mahdollisuus saada asiantuntija-apua tai rahallista tukea koulutuksien 
järjestämiseksi. Mielenkiintoinen opetuspaketti Ryhdistä yhdistystä on vapaasti 
saatavissa uusien toimijoiden kouluttamiseen. 
 
Lue lisää: https://www.ok-sivis.fi/ryhdista-yhdistysta.html tai soita: Riitta 
Tervasmäki 040 717 7020. 
 
 

  

Opintomatka Söderfjärdeniin 10.10.2017 

Kolmen vyyhti -hankkeen päivän kestävä opintoretki kutkuttavan 

mielenkiintoiseen meteorilaaksoon, jonka luonto-olosuhteet ovat 

ainutlaatuiset. Seuraa Etelä-Pohjanmaan tapahtumia 

verkkosivuillamme www.proagria.fi tai www.maajakotitalousnaiset.fi 



 

 
  

Koti ja maaseutu -lehti on käytännönläheinen, maaseudun aiheisiin erikoistunut 

aikakauslehti. Lehti on tarkoitettu lukevalle ja tekevälle naiselle, jolla on jalat maassa 

ja juuret maaseudun mullassa. 

  

Esittelemme maaseudun naisia, maaseudun yrityksiä ja Maa- ja kotitalousnaisten 

yhdistystoimintaa. Elämää pureksimme ihmissuhteiden, terveyden, hyvinvoinnin ja 

ilmiöiden kautta, miehiä ja mukuloita unohtamatta. 

  

Kokeiltuja ja hyviksi havaittuja, arkisia tai juhlavia ruokaohjeita on joka lehdessä. 

Ravitsemus- ja terveysjuttumme ovat tutkittuun tietoon perustuvia.  

  

Lukijoitamme innostavat käsityöt, askartelu ja puutarhanhoito. Lehdestä luetaan vinkit 

arkeen ja juhlaan, kodinhoitoon ja sisustukseen. 

  

Koti ja maaseutu on Maa- ja kotitalousnaisten ammatti- ja järjestölehti. Se tukee 

tehokkaasti Maa- ja kotitalousnaisten neuvonnan ajankohtaisia teemoja. Lehtemme 

tavoittaa kuukausittain noin 25 000 lukijaa. 

 

Tilaa itsellesi tai lahjaksi! 

 

 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/kotijamaaseutu 



www.maistuvamaaseutu.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suussa sulavaa suklaasta 
-herkuttelukurssi 325 € + 

matkat järjestön järjestämissä 
keittiötiloissa. 

Soita Astalle ja kysy lisää! 
 


