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Hyvää alkanutta vuotta 2015! 
Tänä vuonna pyrimme virkistämään erityisesti järjestötyötä, mistä 

myöhemmin lisää tietoa. Muistattehan, että piirijohtokunnan puheen-
johtaja Mervi Mäki-Neste tulee mielellään vieraaksi kokouksiinne ja 
tapahtumiinne pelkällä kilometrikorvauksella. Mervin saa kiinni osoit-

teesta Mäkinesteentie 91, 63340 Sapsalampi, puh. 050 587 6297, säh-

köposti makineste@gmail.com. 

Raportointi vuodesta 2014 
Heti saman tien on aika raportoida järjestönne viime vuoden toiminta 

tänne piirikeskukseen.  

Lomakkeen voi täyttää 15.1.–20.3. välisenä aikana sähköisesti osoit-

teessa https://www.webropolsurveys.com/S/38EFC1824DE60717.par.  

Jos syystä tai toisesta täytät mieluummin paperiversion (liitteenä), 

postita se piirikeskukseen viimeistään 20.3. (täällä kootaan tiedot yh-

teen Maa- ja kotitalousnaisten Keskusta varten). Kiitos jo etukäteen 

vastauksista! 
 

Äijäruokaa ja mämmiherkkuja 
Piirikeskus järjestää kaksi avointa Ruokakoulua Trahteeri-ravintolassa 

Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2, Seinäjoki). 

- Äijäruokaa!-kurssi ti 27.1.2015. Äijäruokaa-kurssilla valmistetaan 

ateria miehiseen makuun hyvässä seurassa. Tule oppimaan keittiö-

taitoja, joilla hurmaat kotijoukot!  

- Mämmiherkkuja to 19.3.2015. Tehdään mämmiä sekä monenlaisia 

herkkuja mämmistä: jälkiruokia sekä suolaisia ja makeita leivonnai-

sia. 

Kumpikin kurssi on hinnaltaan 50 € (sis. alv). Ilmoittaudu Astalle, puh. 

040 5929 226, asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi.  
 

Naisvoimaa-päivä Ähtärissä ystävänpäivänä  
Valtakunnallista Naisvoimaa-päivää vietetään tammikuun lopussa, 

mutta piirikeskuksen oma tapahtuma toteutetaan ystävänpäivänä 
14.2. Viime vuonna aloitettu puurobrunssin perinne jatkuu Metsästä 

voimaa -teemalla Ähtärin eläinpuistossa. Lisätietoja oheisessa liit-
teessä. Nyt autot täyteen ja Ähtäriin vaikka koko perheen voimin! 

Muistattehan Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen syksyisessä järjestökirjeessä olleet vinkit oman järjes-

tönne Naisvoimaa-päivän toteuttamisesta 31.1.   

 

 

Tulevia tapahtumia 2015 

tammikuu 27 

Äijäruokaa! -ruokakoulu 

tammikuu 31 

Valtakunnallinen Naisvoimaa-päivä 

helmikuu 14 

Piirikeskuksen Naisvoimaa-päivä Ähtä-

rissä 

maaliskuu 19 

Mämmiherkkuja-ruokakoulu 

maaliskuu 20 

Toimintaraportit piirikeskukseen 

huhtikuu 18 

Retki Oikein & Nurin -käsityöristeilylle 
 

Historiikkitalkoot 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen 

syksyisessä järjestökirjeessä muistutel-

tiin osallistumisesta valtakunnallisen  

historiikkimme tukikeräykseen.  

Kaikkien työtä tukeneiden yhdistysten 

nimi julkaistaan kirjassa ja vähintään 120 

€ lahjoittaneet saavat yhden kappaleen 

historiikkia ilmaiseksi.  

Historiikin kirjoittaa FT, kirjailija Kirsti 

Manninen, joka ottaa mielellään myös 

historiamateriaalia vastaan. 
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Lähdetään käsityöristeilylle! 
Käsityöristeily Oikein & Nurin toteutetaan tänä keväänä 18.–19.4. upe-

alla Viking Gracella. Piirikeskus järjestää risteilylle yhteisretken linja-au-

tokuljetuksella. Katso lisätietoja liitteestä ja kerää porukka mukaan elä-

mykselliselle matkalle! Bussissa emännöimässä ja laivallakin käytettävis-

sänne ovat Kaisa ja Asta. Sitovat ilmoittautumiset 28.2.15 mennessä 
puh. 040 706 3386 tai tuula.perala@proagria.fi.   
 

Jäsentietojen tarkistuksen tilanne 
Saitte syksyllä päivitettäväksi esitäytetyt jäsenluettelonne. Jo yli 70 yh-

distystä on lähettänyt meille ajan tasalla olevan jäsenluettelon, suurkii-

tos siitä! Arvonnassa onni suosi Jalasjärven Vuorenmaan maa- ja kotita-

lousseuraa. Te, joilta voitto meni sivu suun: muistakaa hyödyntää jä-

senalennuksenne ja mahdollinen maatalousseuranne avustus ja tilatkaa 

oma luento tai kurssi!  

Vieläkin tietoja saa lähettää. Jos on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä 

ritva.vali-torala@proagria.fi tai puh. 040 673 9747. 
 

Ruokakoulut paketissa 
Piirikeskuksen ruokakoulut on laitettu siisteihin paketteihin, joista on 

helppo valita mieluinen vaihtoehto työ-, harrastus- tai ystäväporukalle. 

Osoitteessa http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/ruokakou-

lut on kaksitoista valmiiksi suunniteltua ruokakoulua kolmessa eri hinta-

luokassa: Piäntä siävää, Vähä parempaa ja Komiaa.   
 

Tilakeskus kuntoon Markkikartoituksella 
Markki on samalla kertaa tilakeskus, yritysympäristö ja kotipiha. Markki-

kartoituksella selvitetään maisemointitarpeet ja pihan toiminnallisuus 

sekä tehdään kirjalliset toimenpide-ehdotukset. Kartoitus on suunnattu 

kaikille maatiloille tuotantosuunnasta riippumatta, mutta erityisesti se 

auttaa investoivia ja sukupolvenvaihdostiloja.  

Hinta on 260 € + alv 24 % ja mahdolliset matkakulut. Kysy lisää maise-

masuunnittelijoiltamme: Riikka Asunmaa, 040 5349 337, riikka.asun-

maa@maajakotitalousnaiset.fi ja Marika Turpeinen, 043 825 2410, ma-

rika.turpeinen@maajakotitalousnaiset.fi.  
 

Muutosten aika 
Uusi vuosi lähtee piirikeskuksessa käyntiin muutoksen merkeissä, sillä pitkäaikainen ruoka-asiantuntijamme 

Anna-Liisa Saari jää tammikuun lopussa eläkkeelle. Kiitos Anna-Liisalle kuluneista neljästä vuosikymmenestä 

eteläpohjalaisen kotitalousosaamisen edistäjänä! Vuoden alusta lähtien kurssi- ja luentopyynnöt voi osoit-

taa Asta Asunmaalle, puh. 040 5929 226, asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi 

 

Uuden vuoden terveisin 

Kaisa Viitala 

vs. toiminnanjohtaja    

 

 

Maista metsä, löydä luonto 
— kokataan  

yhdessä lasten kanssa 

Oletko jo maistanut villivihannespiirak-

kaa tai männynhavuilla maustettua 

hampurilaiskastiketta? Milloin viimeksi 

halasit puuta tai silitit sammalta? Tie-

dätkö, miltä pihlajan silmu tuoksuu?  

 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen 

Maista metsä, löydä luonto -kirja kutsuu 

löytöretkelle luontoon ja keittiöön yh-

dessä lasten kanssa. Kirjassa on 64 sivua 

ja sitä voi tilata 10 € hintaan Maa- ja ko-

titalousnaisten verkkokaupasta, 

www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi. 

Tilaa järjestötuotteet  
verkkokaupasta! 

Maa- ja kotitalousnaisten järjestötuote-

valikoima on niin laaja, että meidän on 

käytännössä mahdotonta pitää kattavaa 

myyntivarastoa täällä piirikeskuksessa. 

Vain tapahtumiin otamme tuotteita 

myyntiin. 

Helpointa onkin tilata järjestötuotteet 

verkkokaupasta  

 www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi 

vaikka kimpassa, se säästää postikuluja! 

 


