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Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten uusi johtokunta 

Piirin vuosikokous pidettiin täällä Seinäjoella lauantaina 4.10. Äänestyksen tuloksena 
valittiin piirijohtokuntaan kaudelle 2015–17 varsinaiseksi jäseneksi Hanna Helander ja 
hänen varajäsenekseen Outi Hantula sekä varsinaiseksi jäseneksi Leena Laine ja hänen 
varajäsenekseen Eija Killinen. Onnea valituille! Heidän kautensa alkaa vuoden 2015 
alusta. 
 

 

Äijäruokaa-kurssi lahjaksi 

Viime vuonna suuren suosion saanut miesten ruokakoulu saa jatkoa. Jos isänpäivälahja 
on vielä mietinnässä, kannattaa harkita lahjakorttia Äijäruokaa-kurssille! Siellä 
valmistetaan ateria miehiseen makuun hyvässä seurassa.  

Äijäruokaa-kurssi järjestetään Trahteeri-ravintolassa Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla 
(Huhtalantie 2, Seinäjoki) ti 25.11.2014. Tammikuulle on tulossa toinen vastaava kurssi, 
joka sopii hyvin joululahjaksi! Kurssin pitää Asta Asunmaa.  

Äijäruokaa-kurssin hinta on 50 € (sis. alv.) Ilmoittautumiset ja lahjakorttitilaukset joko 
kotisivujemme tapahtumakalenterista tai Astalta, puh. 040 5929 226, 
asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi 

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan tilipalvelut 

Muistathan, että ProAgria Etelä-Pohjanmaasta saat myös ammattitaitoiset SPV-, tili- ja 
yrityspalvelut. Lue lisää www.proagria.fi/tilipalvelut tai ota yhteyttä palvelupäällikkö Timo 
Pajulaan, puh. 040 503 2650, timo.pajula@proagria.fi.  
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Jaetaan ideoita 

Vuosikokouksessa toivottiin, että näissä uutiskirjeissä kerrottaisiin paikallisjärjestöjen 
toteuttamista tapahtumista ajatuksella ”kaikkea ei tarvitse keksiä itse, vaan voimme ottaa 
vinkkiä muilta”.  

Jos siis olette järjestäneet tempauksen tai tapahtuman, jonka ideasta arvelisitte olevan iloa 
muillekin, kertokaa siitä kaisa.viitala@maajakotitalousnaiset.fi tai puh. 040 680 3418. 
Uutiskirje lähtee noin neljä kertaa vuodessa, mutta hyvät ideathan eivät koskaan vanhene. 

 

Lyhyet erikoiset 

- Muista jouluiset maalaismarkkinat Seinäjoen Torikeskuksessa la–su 13.–
14.12.2014. Vastuun tapahtumasta kantavat Seinäjoen maa- ja kotitalousnaiset, ja 
omat järjestömme saavat alennuksen paikkahinnasta. Paikat ovat myyneet hyvin, 
mutta niitä voi vielä kysellä puheenjohtaja Outi Hantulalta, puh. 040 523 1943. 

- Maa- ja kotitalousnaisten uudesta esitteestä on lähetetty mallikappale Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskuksen järjestökirjeen mukana. Lisäkappaleita saa meiltä 
piirikeskuksesta. Muistathan myös, että kotisivujemme järjestösivulla on 
tulostettavaa esite- ja markkinointimateriaalia (tunnus mkn, salasana 
naisvoimaa10). 

- Järjestöristeilyn paikkamyynti on alkanut. Tästä on tullut tietoa Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskuksen järjestökirjeessä, ja siitä voi lukea myös kotisivujen 
tapahtumakalenterista.  

- Viime talven Naisvoimaa-päivän puurobrunssi sai hyvää palautetta ja aiomme 
toteuttaa sen myös ensi vuonna. Koska Naisvoimaa-päivä on lähellä 
järjestöristeilyä, siirrämme todennäköisesti tapahtumamme ystävänpäivään. 
Lisätietoja tulee myöhemmin, mutta toiveita ja ideoita otetaan vastaan. 
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