JÄSENTIEDOTE HELMIKUU 2018

Tervehdys Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta!
Jäsentiedotteessa kerromme tulevasta toiminnasta ja kyselemme
yhdistystenne toimintatietoja. Tiedote lähetetään yhdistysten yhteyshenkilöille ja ProAgria Keski-Suomen naispuolisille yritys- ja
henkilöjäsenille. Jos haluatte tiedotteen sähköisenä, se löytyy myös
nettisivuiltamme.
Puheenjohtaja Pirjo Luotolan terveiset
Järjestössämme loikataan liikkeelle tänä vuonna! Vuosi on saatu alkuun lumen ja pikkupakkasen merkeissä. Pitkän ja pimeän syksyn
jälkeen lisääntyvä valo tekee hyvää mielelle ja houkuttelee taas ulkoiluun. Järjestötoimintakin on pyörähtänyt käyntiin.
Uusi vuosi aloitetaan teemalla ”Hyppää hyvän kierteeseen- vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia”. Haluamme olla edelläkävijöitä vastuullisen kuluttamisen toteuttajina. Arvoihimme kuuluu
luonnon kunnioittaminen ja kulutustottumusten tarkkailu niin, että
ruokahukkaa ei muodostu ja kierrättäminen on jokapäiväistä toimintaa. Pyrimme siihen, ettei jätettä synny vaan kaikki käytetään
hyödyksi ja tarkkaillaan hankintoja kestävästi ja järkevästi. Maalaisjärki on käytössä täysimääräisesti.
Toimintaamme sisältyy: ruoka ja ravitsemus, maisema ja luonnonhoito, yrityspalvelut sekä jäsenyys ja yhteisöllisyys. Näiden teemoissa on mietitty monia eri tapahtumia ja kursseja.

Kiinnostaisiko sirkkojen käyttö ruokakurssilla tai ympäristötalkoot
maiseman monimuotoisuuden edistämiseen? Valitsemme tänä
vuonna maisemateon teemalla ”Laita hyvä kiertämään”. Vuoden
maa-ja kotitalousnainen valitaan myös syksyllä. Tutustukaa huolella
järjestössänne kaikkeen tähän monipuoliseen tarjontaan.
Uusi logo on vakiintunut ja tunnetaan jo yhdistyksissä. Toivomme,
että se otetaan käyttöön kaikessa viestinnässä. Näin saamme koko
maakunnan järjestötoiminnan yhtenäisen näköiseksi. Järjestötuotteiden käyttö tuo yhtenäistä ja yhdistävää ilmettä toiminnassamme.
Uudet tuotteet löytyvät kotisivuiltamme, Koti ja maaseutu-lehti kannattaa aina olla esillä kokoontumisissa. Tilaajia toivotaan lisää!
Toivomme piirikeskuksessa, että olette aktiivisesti yhteydessä meihin. Kerrotte toiveet ja tarpeet. Yhdessä tekeminen on tämän toiminnan suola. Aina löytyy hyvä syy kokoontua ja ottaa teemat hyötykäyttöön. Tempaistaan Impin-päivänä jäsenet liikkumaan ja pidetään liikuntapäiväkirjaa. On antoisaa katsoa taaksepäin, kun liikuntakalenteri on täynnä merkintöjä. Ja toivottavasti jokainen uskaltaa
kokeilla myös jotain ihan uutta liikuntamuotoa ryhmän tuella.
Raikasta talven jatkoa ja kevään odotusta
toivottaen!
Pirjo Luotola
Laihantie 89, 41270 Lannevesi
p. 0503237937
pirjoluotola@gmail.com
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Loikkaa liikkeelle – liikuntakisa
1.1.–15.10.2018
Vielä ehtii mukaan: ilmoittaudu, tilaa liikuntakortteja, kysy niitä piirikeskuksestasi tai tulosta!
Maa- ja kotitalousnaisten kampanjoissa kisailu on aina innoittanut
yhdistykset ja jäsenet innokkaasti mukaan. Muutaman vuoden
tauon jälkeen toteutamme jälleen liikunta-aiheisen kampanjan yhdistäen siihen kisailun. Tavoitteena on innostaa jäsenemme läheisineen liikkumaan. Säännöllinen liikunta lisää kuntoa ja notkeutta,
rentouttaa ja kohottaa mielialaa. Liikunnan jälkeen voi olla tyytyväinen itseensä.
Loikkaa liikkeelle -liikuntakisaan kannattaa osallistua ryhmänä,
vaikka yksinäänkin kisaan voi toki osallistua. Ryhmässä voi toinen
toistaan kannustaa liikkumaan ja kisassakin lasketaan suoritteet
keskimäärin ryhmän jäsentä kohti, joten jokaisen suoritukset vaikuttavat lopputulokseen. Kisaan kuitenkin kannattaa osallistua
pilke silmäkulmassa, tärkeintä ei ole voitto vaan oma hyvinvointi.
Kisa on avoin kaikille, eikä osallistuminen edellytä jäsenyyttä.
Suurin osa liikuntasuoritteista tapahtuu jokaisen oman aikataulun
ja mieltymysten mukaan, mutta ryhmä voi toteuttaa yhteisiä liikuntatuokioita säännöllisesti matalan kynnyksen periaatteella.
Kisassa kerätään vähintään puolen tunnin mittaisia reippaita liikuntasuorituksia. Liikuntasuorituksen jälkeen liikuntakorttiin merkitään ruksi. Nyt annetaan kaikkien kukkien kukkia: liikuntasuoritukset voivat olla vaihtelevasti eri lajeja. Kannustamme yhdistyksiä järjestämään tutustumisia uusiin liikuntalajeihin.
Toimintaohjeet: Kootkaa vähintään 6 henkilön ryhmä. Ryhmät kisaavat piirikeskuksittain/alueittain. Valitkaa ryhmästä yhteyshenkilö, joka hankkii ryhmän jäsenille liikuntakortit ja jolle syksyllä ilmoitetaan tulokset heti 15.10.2018 jälkeen. Yksittäiset kilpailijat ja

alle 6 henkilön ryhmien jäsenet kisaavat valtakunnallisessa yksilökisassa yhtenä ryhmänä.
Jos olet saanut ryhmällesi tai itsellesi liikuntakortteja piirikeskuksen toimihenkilöltä, ilmoita kuitenkin ryhmäsi osallistujamäärä tai
itsesi kisaan jollakin seuraavista tavoista tai vaikka kortilla Maa- ja
kotitalousnaisten Keskus ry, PL 251, 01301 VANTAA. Ryhmään voi
tulla mainiosti matkan varrella lisää osallistujia, eikä heidän lukumäärää tarvitse päivittää kesken kisan.
Tarkat ohjeet Loikkaa liikkeelle – liikuntakisaan löytyvät Maa- ja
kotitalousnaisten nettisivuilta myös piirikeskuksesta voi kysyä lisätietoja.
MELAN:n Välitä viljelijästä -projekti ja Maaseudun tukihenkilöverkko ovat kampanjan yhteistyökumppaneita.
Impin päivänä 11.6.2018 liikutaan
Impin päivän vietto tukee hyvin Loikkaa liikkeelle -liikuntakisaa. Alkujaan Impin päivän viettoon kuuluivat Impin ilta-ajot, jota perinnettä monet yhdistykset ovat jatkaneet.
Kesäkuussa kaivetaan pyörät esille ja lähdetään yhteiselle pyöräretkelle silmän iloa tarjoavaan luontokohteeseen, laavulle, uimarannalle tai muuhun mukavaan paikkaan. Tietysti maistuvan maaseudun eväät pakataan mukaan. Vaihtoehtoisesti voi järjestää piha-,
pelto- tai kenttäjumppaa, jossa yhdessä jumpataan ja rentoudutaan
osallistujien kunnon mukaan. Yhdistykset, jotka kaipaavat enemmän haastetta, järjestävät hauskat Loikkaa liikkeelle -olympialaiset.
Lajeina esimerkiksi pussijuoksu, puujalkakävely, saappaan heitto,
köydenveto ja nännikumien heitto maitotonkkaan.
Muistakaa huomioida kaikkien turvallisuus! Kutsukaa mukaan
myös naapuripitäjän maa- ja kotitalousnaisia.
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Kursseilla onnistutaan ja opitaan yhdessä
Järjestämme erilaisia ruoka-, leivonta- ja kosmetiikkakursseja sekä luentoja. Aiheena voi olla vaikkapa villivihannekset, lähiruoka, makkarat,
kakut tai kotikosmetiikka. Kokoa oma ryhmäsi. Tulemme luoksesi - sovitaan paikka ja aika yhdessä. Kurssin kuluja voi kattaa osallistumismaksulla. Jäsenyhdistyksille kurssimaksu on 250 €, muille 350 €. Luennot maksavat n. puolet kurssin hinnasta. Matkat ja raaka-aineet laskutetaan
erikseen. Hinnat sisältävät alv. 24 %. Kurssin aiheen voi valita näistä ajankohtaisista aiheista tai kurssi voidaan pitää myös jostain muusta teitä
kiinnostavasta aiheesta.
TARJOUKSENA
Kestävää kehitystä edistävät kurssit jäsenyhdistyksille 150 €.
Kestävää kehitystä edistävät kurssit- ja luennot
 Maijan maukkaat kasvisruuat
 Särkikalat
 Potkua pavuista ja palkokasveista
 Hyödynnä koko ruho
 Raskileivonta
 Juhlavat salaatit ja syötävät koristeet luonnontuotteita hyödyntäen
 Hyönteiset lautaselle
 Tunnetko oman ympäristösi villiherkut?
 Suomen kansallisruoka ruisleipä

UUTUUTENA! Kotikosmetiikka –kurssi
Kurssilla saat tietoa kotikosmetiikan raaka-aineista ja opit kotikosmetiikan valmistuksen perusteet. Teemme yhdessä huulivoiteen,
kuorintavoiteen, kylpysuolan, vartalovoin ja deodorantin. Kaikki
raaka-aineet ovat syötäviä, joten tuotteita voi käyttää turvallisin
mielin.
Luonnollista kauneutta hiuksille, valmistamme hiuksia helliviä tuotteita ruokakaapin aineksista. Teemme mm. kuivashampoon, hiusvahan, muotoilusuihkeen sekä hiushuuhteita yrteistä. Kosmetiikkakursseista antaa lisätietoa Katariina.
Muita luentoaiheita: Aivojen ja muistin hyvinvointia edistävä ravitsemus, Pidä itsesi kunnossa hyvällä ruualla ja Aistimatka suomalaiseen ruokakulttuuriin
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Ruokahukka-hankkeen toimenpiteet
Maa- ja kotitalousnaiset ovat valtakunnallisesti toteuttamassa Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin-hanketta. Rahoitus tulee ympäristöministeriöstä ja hanke
kestää vuodet 2018–2019. Tule mukaan
hankkeen toimintaan! Hanke on osa Hyppää hyvän kierteeseen teemaa.
Päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa
mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristön, erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan
sekä edistää ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä
Maaseudulla ollaan taitavia ruokahävikin
välttäjiä – tiedot ja taidot käyttöön ja laajaan
levitykseen! Arvostetaan ruokaa ja sen tuottajia.

Asiantuntijat toteuttavat:
 Alueellisia Hyppää hyvän kierteeseen -infoja ja näytöksiä
 Ruokahukka ruotuun -ruokakoulutuksia ja aihe osana ruokakursseja
 Ruokahukka ruotuun – infotapahtumia lapsiperheille
 Hyppää hyvän kierteeseen -webinaareja, verkkokoulutusta
Ohjeet: www.maajakotitalousnaiset.fi -> Järjestötoiminta ->
Toimintavinkit
Raportointi toteutuksesta tärkeää, jotta saadaan viestiä eteenpäin!
Linkki lomakkeeseen tulee nettisivuille
Lisäksi kootaan 600 vapaaehtoista Hukantorjuntapartioon toimimaan ruokahävikin vähentämisen lähettiläinä. Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

Yhdistykset toteuttavat esim. Hukkaruokapöytiä. Hukkaruokapöytä näyttää yhden
henkilön keskimääräisen yhden vuoden ruokahävikin 23 kg / henkilö /vuosi.
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Yrityspalvelut
Portaat yrittäjäksi valmennus
Valmennus alkaa 15.3.2018 klo 17.00 Jyväskylässä. Valmennus
koostuu viidestä 3 tunnin tilaisuudesta. Valmennuksessa saa tietoa,
kannustusta sekä vertaistukea yrittäjyyteen. Valmennuksen aikana
kuullaan sekä yrittäjinä toimivien yritys-tarinoita että valmennuksen osioihin liittyviä asiantuntijoita. Valmennus on suunnattu erityisesti naisille sekä maaseutualueilla yrittäjyyttä suunnitteleville.
Täyte- ja kahvikakkujen sekä piparkakkujen leivontakurssi 24.3.2018 Koskenpää. Tule hakemaan vinkit juhlaleivonnaisten leivontaan ja näyttävään viimeistelyyn.
Wemmi –kevätmarkkinat 21.-22.4. Jyväskylässä
Samassa yhteydessä järjestetään Retkelle-messut ja Metsämmemessu- ja koulutustapahtuma.
Neuvo 2020 maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osio
Neuvo 2020 –palvelu antaa mahdollisuuden tarpeen mukaisiin selvityksiin, kehittämissuunnitelmien tekemisiin tai pienempiin projekteihin liittyen tilasi kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.
Palvelu voi koskea esimerkiksi investoinnin, sukupolvenvaihdoksen
tai uuden yritystoiminnan aloittamisen alustavaa arviointia tilalla.
Neuvonnan aihe voi liittyä esim. nykyisen toiminnan kehittämiseen,
tuotantosuunnan pohdintaan. Neuvontaa voi käyttää myös kokonaan uuden liiketoiminnan pohdintaan, esim. matkailun, elintarvikkeiden jalostuksen ja hoivapalveluiden aloittamiseen

Maisemapalvelut
Ympäristösopimukset
Kevään 2018 tukihaussa on mahdollista hakea maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksia sellaisille alueille, joita voidaan laiduntaa keväästä 2018 alkaen tai alueille, jotka
ovat aiemmin olleet ympäristösopimuksessa tai joille on tehty alkukunnostus ei-tuotannollisella investointituella. Ei-tuotannollista investointitukea ei voi hakea tänä keväänä lainkaan.
Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluiden maiseman- ja luonnonhoidonsuunnittelu sisältää maastokäynnin tilalla, hoitosuunnitelman karttoineen sekä opastuksen hakemuksen täyttämiseen.
Hinta riippuu hakemusalueiden laajuudesta ja saatavilla olevista
vanhoista suunnitelmamateriaaleista.
Neuvo 2020 –palvelu: maisemanhoitokohteiden kartoitus
NEUVO 2020 -palvelun kautta on mahdollista tehdä tilalla neuvonnallinen maastokäynti, jossa käydään läpi tilan maisema- ja luontokohteita sekä keskustellaan rahoitus- ja hoitomahdollisuuksista.
Ympäristösopimuksiin liittyen Maa- ja kotitalousnaiset on mukana
Toivo-hankkeen ja ELY-keskuksen Luomu&MoMa -infotilaisuuksissa helmikuussa:
to 15.2.2018 klo 16-20 Hankasalmi, Revontuli
la 17.2.2018 klo 10-14 Jämsä, Ravintola Patapirtti
ti 20.2.2018 klo 16-20 Kannonkoski, Piispala
to 22.2.2018 klo 16-20 Keuruu, Rantakartano Pöyhölä
Lisätietoja: www.lyyti.in/lumomaks2018
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HANKEET: Luola –luonnosta lautaselle
Luonnontuotteiden tehokkaampi talteenotto -työpajat
Työpajoissa pyritään tehostamaan luonnontuotteiden talteenottoa
metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Suunnitelmat laaditaan yhdessä metsänomistajien ja metsurien kanssa ja myöhemmässä vaiheessa toteutetaan suunniteltu poiminta ryhmän kanssa yhdessä.
Työpajakokonaisuuden hinta on 80 e (sis. alv). Työpajoja voidaan
järjestää kysynnän mukaan eri paikkakunnilla Keski-Suomessa
maaliskuusta alkaen.
Työpajakokonaisuuteen kuuluu:
 Organisoidun keruun suunnittelu 8 h (maaliskuu; ajankohta sovitaan osallistujien kesken)
 Luonnontuotteiden talteenotto käytännössä 8 h (touko-kesäkuu;
ajankohta sovitaan osallistujien kesken)

Kauppayrttipoimijakoulutukset
alkavat touko-kesäkuussa. Jos olet kiinnostunut villiyrteistä ja niiden hyödyntämisestä, lähde mukaan!
Koulutuksia järjestetään Keski-Suomessa seuraavasti
(päivämäärät ovat alustavia; tarkemmat aika- ja paikkatiedot ilmoitetaan myöhemmin):
ti 29.5.
Jämsä
to 31.5.
Jyväskylä
ti 5.6.
Keuruu
to 7.6.
Laukaa
ti 12.6.
Saarijärvi
ke 13.6.
Pihtipudas
Lisätietoja Luonnosta lautaselle -hankkeen tapahtumista saa Katariinalta.

Kuuntele asiakasta –Asiakasymmärryksen kasvattaminen
Maaliskuussa alkava luonnontuotealan yrittäjyyttä tukeva koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhdessä Jyväskylän
ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen sisällöstä vastaa JAMK.
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja tarkemmasta ajankohdasta on
tulossa hankkeen nettisivuille lähiaikoina.
Opintomatka Unkariin 24.4.-27.4.2018
Käynti-kohteita neljän päivän opintomatkalla ovat mm yrttiviljelmät, yrttejä keräävät ja jalostavat yritykset sekä myymälät. Matkan
hinta on 688 e / hlö. Hintaan sisältyvät lennot Jkl-Hki-BudapestHki-Jkl, majoittuminen 4 tähden hotellissa (2 hh), aamiaiset, ateriapaketti (ei sis ruokajuomia), bussikuljetukset, vierailut ja sisäänpääsymaksut sekä oppaan palvelut. Sitovat ilmoittautumiset opintomatkalle 7.2.2018 mennessä. Paikkoja voi kysyä myöhemminkin.
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HANKKEET:
Kulttuuriympäristö näkyväksi –KYNÄ -hanke
Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke toimii syksyyn 2018
saakka. Hankkeessa on toteutettu erilaisia työpajoja niin koululaisten kun yrittäjienkin kanssa kulttuuriympäristöön liittyen. Lisäksi
on pidetty infotilaisuuksia mm. perinnemyllyistä, vanhojen rakennusten kunnostuksesta ja lammaspaimenlomista. Hankkeessa on
toteutettu karttasivustot sekä Keski-Suomen, että Etelä-Savon kulttuuriympäristökohteista.
Kevään 2018 aikana on tulossa infotilaisuuksia esim. kivirakennelmista ja puutarhoista sekä retki Jyväskylän Kuukanpään maisemaalueelle. Lisäksi maiseman tuotteistamiseen perehdytään lammaspaimenlomateemalla. Hankkeessa julkaistaan maaliskuun aikana 10
tarinaa kivestä –julkaisu, jonka on toteuttanut Etelä-Savon maa- ja
kotitalousnaiset. Lisäksi KYNÄ on aktiivisesti mukana muiden
hankkeiden ja toimijoiden tapahtumissa.
Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ) –hankkeen tavoitteena on
välittää tietoa maaseudun kulttuuriympäristöistä sekä kannustaa
yrityksiä, yhdistyksiä ja kouluja hoitamaan ja hyödyntämään niitä
toiminnassaan. Hankkeessa laaditaan myös muutamia julkaisuja.
Lisätietoja Paulalta.

Vuoden maisemateko -kilpailu 2018
Vuoden maisemateko valitaan nyt neljättä kertaa. Kilpailun teema
on ”Laita hyvä kiertämään”. Tänä vuonna kilpailulla halutaan
erityisesti edistää kiertotaloutta ja kiinnittää huomiota: hoidon jatkuvuuden turvaamiseen, kierrätettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden käyttöön ja hoitotoimenpiteistä syntyvän materiaalin
jatkohyödyntämiseen.
Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä kilpailussa myönnetään
maakunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa.
Laita hyvä kiertämään -teemaa on lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden
maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä tavalla.
Lähetä kuvaus maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn
merkityksestä maisema-asiantuntijallemme. Liitä mukaan valokuvia
ja mahdollisia lehtileikkeitä. Kilpailuaika päättyy 30.9.2018.
Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2018. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen varsinaisessa kokouksessa marraskuussa 2018.
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Järjestöterveiset
Toimintakertomus vuoden 2017 toiminnasta
Liitteenä lomake, jolla voi toimintatiedot meille ilmoittaa. Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti yhdistyssivuilla: www.maajakotitalousnaiset.fi/järjestötoiminta/yhdistyssivut /asiakirjapohjat
Sivuilta löytyy linkki sähköiseen toimintakertomuslomakkeeseen.
Suora linkki toimintakertomuslomakkeeseen on:
https://urly.fi/TmQ

Vuoden maa- ja kotitalousnainen 2018
Järjestössämme on joukoittain itsensä peliin laittavia puuhanaisia ja
muutkin toimintaan mukaan saavia hengenluojia. Vuosittain valittavan piirikeskuksen / piirikeskuksen alueen vuoden maa- ja kotitalousnaisen ehdokkaiden pohdinta kannattaa aloittaa yhdistyksissä
jo hyvissä ajoin. Hakulomake löytyy yhdistyssivuilta

Yhdistyssivujen tunnukset ovat: käyttäjätunnus: mkn ja salasana:
naisvoimaa10. Sivuilta löytyy myös paljon perustietoa ja asiakirjoja
yhdistyksen toimintaa helpottamaan.

Koti- ja maaseutu -lehti
on maa- ja kotitalousnaisten yhteinen lehti, joka viestii järjestöstä ja
tekee toiminnan näkyväksi sekä jäsenille että sidosryhmille. Lehti
on tärkeä rahoituksen lähde ja mahdollistaa monenlaista Maa- ja
kotitalousnaisten toimintaa.

Paperisen lomakkeen voi palauttaa osoitteella: Keski-Suomen maaja kotitalousnaiset, PL 112, 40101 JYVÄSKYLÄ tai sähköpostin liitteenä skannattuna eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi.
Kaikkien 30.3.2018 mennessä lomakkeen palauttaneiden yhdistysten kesken arvotaan Kestävää kehitystä edistävä luento (yhdistys voi
valita aihealueen).

Muutamalla kympillä saat laadukasta luettavaa koko vuodeksi! Ja
voit yllättää sukulaisesi, naapurisi tai tuttavasi tilaamalla hänelle
Koti ja maaseutu -lehden lahjaksi. Näin lehden saaja ilahtuu lahjastasi useamman kerran vuoden aikana.

Jäsenrekisteri päivitykset voi tehdä myös sähköisesti/itse
ProAgrialla ja Maa- ja kotitalousnaisilla on käytössä valtakunnallinen jäsenrekisteri. Jäsenrekisterin avulla voi pitää vaivattomasti yhteyttä jäseniin. Yhdistykset voivat lähettää jäsenilleen sähköpostia
tai uutiskirjeitä jäsenrekisterin kautta. Ohjelmalla voi myös luoda
kätevästi osoitetarrat kirjeisiin. Tiiviimpi yhteydenpito jäseniin luo
uudenlaista yhteisöllisyyttä ja tuo lisää imua yhdistystoimintaan.
Uudessa jäsenrekisterissä jäsentietojen ylläpito on helppoa ja yhdistykset pystyvät hyödyntämään laajemmin Voimme antaa halukkaille
käyttäjätunnuksia rekisteriin. Rekisteri on helppokäyttöinen ja
opastamme rekisterin käyttöön.

Tilaa:
 puhelimitse asiakaspalvelusta, puh. 03 4246 5385
 sähköpostilla kotijamaaseutu@jaicom.com
 www.kotijamaaseutu.fi
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Ollaan yhteyksissä!
Ajankohtaisista asioista tiedottamme nettisivuilla: www. maajakotitalousnaiset.fi ja Facebookissa (käy tykkäämässä) www.facebook.com/ksmaajakotitalousnaiset.
Luonnosta lautaselle -hankkeen nettisivut: www.maajakotitalousnaiset.fi/luola, www.facebook.com/luolaks
KYNÄ-hankkeen nettisivut löytyvät https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kulttuuriymparisto-nakyvaksi-kyna-hanke-6008
Löydät hankkeen myös Facebookista: Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ.
Sähköpostitse (kun osoite tiedossamme), jäsenkirjeissä ja meille voi aina soittaa ja kysyä!

Mukavaa kevään odotusta!

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen väki
Eeva-Liisa Kivimäki
040 576 8740
toiminnanjohtaja

Mirja Pummila
04oo 932 054
elintarvike- ja yritysasiantuntija

Paula Salonen
043 824 9641
maiseman- ja luonnonhoidon
asiantuntija

Katariina Jousmäki
043 043 826 9712
hankevetäjä

sähköposti: etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Liitteet:

Toimintakertomuslomake (yhdistyksille), tapahtuma- ja koulutusesitteitä sekä ProAgria Keski-Suomen palveluesite.
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