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JÄSENTIEDOTE HELMIKUU 2017 

 

 

Maistuvaa vuotta 2017 Keski-Suomen maa- ja kotitalousnais-

ten piirikeskuksesta! 

 

Näin helmikuussa kerromme tulevasta toiminnasta ja kyselemme yh-

distystenne toimintatietoja. Kirje lähetetään yhdistysten lisäksi myös 

ProAgria Keski-Suomen naispuolisille yritys- ja henkilöjäsenille ilman 

toimintakertomuslomaketta. Kirje lähetään kaikille perinteisellä pos-

tilla toimintatietolomakkeen vuoksi. Kirje löytyy myös nettisivuil-

tamme. 

 

 

Maa- ja kotitalousnaisten lahja 100-vuotiaalle Suomelle on 

Maistuva maaseutu – 

tehdään, opitaan ja syödään yhdessä! 

 

Maa- ja kotitalousnaiset kutsuvat sekä maalla että kaupungeissa asuvat 

mukaan elämykselliseen juhlavuoteen, syömään yhdessä ja jakamaan 

tarinoita maistuvasta maaseudusta. Maaseudun antimia tarjoillaan ky-

lillä, yhdistyksissä, työpajoissa, ruokayrityksissä ja maisemassa. 

 

Yhdessä tekeminen, oppiminen ja syöminen ovat kampanjan keskiössä. 

Kampanjan yksi keskeisiä tavoitteita on elvyttää unohdettua kekripe-

rinnettä.  

 Kekrijuhlat: iltamatyyppinen ruokaa ja ohjelmaa sisältävä juhla 

 Kekritapahtumat: sadonkorjuutapahtuma esimerkiksi torilla, 

kaupassa, tiloilla  

 Työnäytöksiä ja ruoan myyntiä 

 

 

 

 

Maa- ja kotitalousnaiset haluavat viedä kekrin myös niille, 

jotka eivät pääse juhliin osallistumaan. 6.-8.10.2017 tempais-

taan eri puolilla Suomea, kun yhdistykset vievät hoitolaitoksiin tai pal-

velutaloihin uutispuuroa ja kekrin tunnelmaa, palanen maistuvaa maa-

seutua! Samalla viikolla vietetään Vanhusten viikkoa. Olethan mukana 

tempauksessa! 

 

Piirikeskuksesta voi hakea maistuva maaseutu materiaaleja tai tulosta 

netistä. Ohjeita tapahtumien järjestämiseen saa meiltä, osoitteesta 

www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta ja syksyn yhdistyskir-

jeestä (ladattavissa yhdistyssivuilta)! 

 

Ilmoita tapahtumasi nettisivuille ja liity sähköpostilistalle, viesti osoit-

teeseen: tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi. Seuraa tiedotusta; nettisi-

vuja, somekanavia, piirien viestintää ja Koti ja maaseutu – lehteä. Juh-

litaan yhdessä 100-vuotiasta itsenäistä Suomea ja maistuvaa maaseu-

tua!

  

file://///ksmsks001.proagria.local/Common_Y$/Toimialakohtaiset%20ja%20tiimit/Maa-%20ja%20kotitalousnaiset/järjestö/Jäsenkirjeet%202017/Helmikuu2017/www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta
mailto:tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi
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Varapuheenjohtajan tervehdys
 

Viime päivinä talvi on hellinyt keskellä pakkasilla, mutta erityisesti 

aurinkoisella säällä. Aurinko on houkutellut liikkumaan metsässä ja 

siellä erityisesti soilla ja lampien jäillä, joilla ei kesällä pysty liikku-

maan. Luonnossa liikkuessa ennättää miettimään myös järjestöasi-

oita. Parikymmentä vuotta oman paikallisjärjestön toiminnassa on 

vierähtänyt ja aina on keksitty porukalla uutta ajankohtaista toimin-

taa! Tälle vuodelle järjestäytymiskokous on pidetty luovasti huone-

kalujen maalauskurssin yhteydessä heti tammikuussa. Testasimme 

myös porukan arvoitusten ratkaisukykyä mysteerihuoneissa. Kevät-

kokousta suunnitellaan pidettäväksi yhteistyössä naapurikunnan 

järjestön kanssa keilaradalla. Viime syksynä suunniteltu toiminnan 

runko on askel askeleelta toteutumassa. Joka kerta on aina ennak-

koon pieni ”lähtemisen tuska”, mutta jälkikäteen voi todeta, että 

kyllä kannatti lähteä ja olipa meillä hauskaa!  

 

Viime vuonna yksi toteutettu ohjelmanumero oli, että jokainen toi 

itselle tärkeän valokuvan tai kaksi ja kertoi sen tarinan tai miksi se 

on erityisen tärkeä. Osallistujia ollessa toistakymmentä saimme 

kuulla toinen toistaan mielenkiintoisempia tarinoita tutuille ihmi-

sille tärkeistä kuva-aiheista. Välillä herkistyttiin ja välillä naurettiin 

mahat kippurassa. Järjestön vahvuus on perinteet ja sen lisäksi yh-

teisöllisyys. Emme ole tässä 100 vuotiaassa Suomessa yksin, kun 

toimimme järjestössä samaan hiileen puhaltaen. Näin digiaikana ei 

mikään korvaa henkilökohtaista kanssakäymistä samanhenkisten 

ihmisen kanssa. Kohtaamiset vahvistavat paikallista identiteettiä, 

historia- ja perinnetiedon jakamista lähiseudun asukkaiden kanssa. 

Ne voivat nostaa myös uusia ideoita niin paikallisjärjestön toimin-

taan kuin jonkun pienyrittäjän omaan yritystoimintaan.  

 

Maakuntatasolla ajankohtaiset hankkeet kutsuvat tilaisuuksiin. Tar-

jolla on Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima Luon-

nosta lautaselle – hanke, joka sopii hyvin myös Maistuva maaseutu 

-teeman alle. Tänä vuonna maakuntamme eri paikkakunnilla syö-

dään yhdessä monin eri tavoin vaikkapa kekri-teemalla! Ruokapuo-

len tapahtumatarjontaa vahvistaa vuosittainen Ween maan wiljaa, 

joka uudistuu tänä vuonna ja saa yhden järjestämiskerran lisää. 

Syksyistä Ween maan wiljaa -tapahtumaa on järjestetty Jyväsky-

lässä vuosittain jo vuodesta 1994 alkaen. Vuonna 2017 syysmarkki-

nat saavat rinnalleen Wemmi-kevätmarkkinat 21.–22.4. 

 

Syksyn Wemmissä suuressa roolissa ovat ajankohtaan sopien sa-

donkorjuutuotteet ja ulkona ruokailu. Keväällä nostetaan esille eri-

tyisesti lähiruoka ja luomu sekä kotimaisten pienyrittäjien tuotteet. 

Samalla tarjotaan vinkkejä esimerkiksi kevään ja kesän juhlien tar-

joiluihin ja lahjoihin. Wemmi-kevätmarkkinat järjestetään koko-

naan sisätiloissa. Samaan aikaan Wemmi-kevätmarkkinoitten 

kanssa järjestetään ensimmäistä kertaa myös Metsämme -messut. 

Kummankin tapahtumat vastuullisena järjestäjänä toimii KoneAgria 

– näyttelyn järjestäjä FKS-tapahtumat Oy.  

 

Toivotan kaikille iloa omien tilaisuuksien järjestelyihin ja toivotan 

runsain joukoin tervetulleeksi kevään uutuustapahtumiin!  

 

Tervehtien Hanna Hautamäki 

p. 050 4147275, hanna.hautamaki@kolumbus.fi 

Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, varapuheenjohtaja, Petäjä-

vesi
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Kursseja kevääksi  

Järjestämme erilaisia ruoka-, leivonta- ja kosmetiikkakursseja. Aiheena voi olla vaikkapa villivihannekset, lähiruoka, makkarat, kakut tai koti-

kosmetiikka. Kokoa oma ryhmäsi. Tulemme luoksesi - sovitaan paikka ja aika yhdessä. Kurssin kuluja voi kattaa osallistumismaksulla. Jäsenyh-

distyksille kurssimaksu on 250 €, muille 350 €. Matkat ja raaka-aineet laskutetaan erikseen. Hinnat sisältävät alv. 24 %.  Aiheen voi valita 

näistä tai kurssi voidaan pitää jostain muusta teitä kiinnostavasta aiheesta. 

 

 

KEKRI – PERINTEISTÄ SADONKORJUUN JUHLAA -tilaa ruoka-

kurssi ja nauti kaikkien aikojen pidoissa! Miksipä et piristäisi pi-

meää syksyä mahtavalla kekripitojen tunnelmalla? Tarjoamme 

kekrikursseja, joilla perehdytään sadonkorjuun parhaisiin perinne-

herkkuihin ja löydetään uutta ideaa juhlatarjoiluihin. 

 

MAIJAN MAUKKAAT KASVISRUUAT -Hyödynnä keittiömestari 

Maija Silvennoisen vinkit! 

Miltä maistuvat lehtikaali-perunaohukaiset tai kasvis-Mifupaistos 

Maijan tapaan? Tiedätkö, miten idätys onnistuu? Maijan maukkaat 

kasvisruuat -kurssilla tutustutaan kasviskokkailuun. Kasvisten käy-

tön lisääminen on todellinen terveysteko koko perheelle. Kurssin 

ohjaajana toimii Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija.  

 

POTKUA PAVUISTA JA PALKOKASVEISTA -kurssilla tutustutaan 

niin härkäpapuun kuin muihinkin palkokasveihin ja niiden moni-

puoliseen käyttöön. Oletko jo kokeillut suomalaista härkäpapua? 

Miltä maistuvat papu-siemennäkkäri tai kidneypapujen täydentämä 

makaronilaatikko? Tiedätkö, miten syntyvät kikhernemarengit? 

 

TUNNETKO OMAN YMPÄRISTÖSI VILLIHERKUT? Tilaa 10 villiä 

vihannesta -ruokakurssi! Miltä maistuvat parsan tapaan valmistetut 

maitohorsman versot tai voikukka-ketunleipäpesto? Tule oppimaan 

ja kokkaamaan villivihanneksista! 

 

 

 

 

 

SUOMEN KANSALLISRUOKA RUISLEIPÄ -satavuotiaan Suomen 

kansallisruoaksi valittiin ruisleipä. Ruisleivän leipominen on elä-

mys.  Leivän leipomisen jaloa taitoa kannattaa vaalia ja siirtää suku-

polvelta toiselle. Ruisleivän leipominen onnistuu ihan tavallisessa 

sähköuunissa, tarvitaan vain aikaa ja malttia. Leivotaan yhdessä 

ruisleipää! Tilaa ruoka-asiantuntija ohjaamaan kurssia. 

 

Uutuutena!  

KOTIKOSMETIIKKAA -kurssilla saat tietoa kotikosmetiikan raaka-

aineista ja opit kotikosmetiikan valmistuksen perusteet.  Teemme 

yhdessä huulivoiteen, kuorintavoiteen, kasvonaamion, kylpysuolan, 

vartalovoin ja deodorantin. Kaikki raaka-aineet ovat syötäviä, joten 

tuotteita voi käyttää turvallisin mielin.  

 

LUONNOLLISTA KAUNEUTTA HIUKSILLE - Valmistamme hiuk-

sia helliviä tuotteita ruokakaapin aineksista. Teemme mm. kui-

vashampoon, hiusgeelin, muotoilusuihkeen sekä hiushuuhteita yr-

teistä.  

 

Kosmetiikkakursseista antaa lisätietoa Katariina. 
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Toiminnallisia tapahtumia tarjolla  

Tilaa tapahtuma päiväkodeille, koululle tai yhdistykselle. Markkinoi tapahtumia vanhempainyhdistys tai muu taholle, joka voisi tapahtuman 

tilata tai tarjota. Valitettavasti kouluilla ja päiväkodeilla on hyvin vähän resursseja itse tapahtumia ostaa tai järjestää. Syö hyvää ikääntyneille 

sopisi mainiosti eläkeläisten tapahtumiin. 

 

 

 

Syö Hyvää! ikääntyneille tai lapsiperheille 

 

Tilaisuuden tavoitteena on viestiä ravitsemussuosituksista niin, että 

moni löytäisi vastauksia omiin pohdintoihinsa ja ymmärtäisi ter-

veellisen ruokavalion koostamisen perusedellytykset. Tilaisuuden 

kesto on 1-1.5 tuntia ja se sisältää luennon sekä havainnollisen näyt-

telyn. Hinta on 200 €.  

 

 

Hevi-etsivä ja kasvisaarteen arvoitus 

Hevi-etsivä ja kasvisaarteen arvoitus -tapahtuma on suunniteltu 6–

13-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ruokaradan tavoitteena on herättää 

lasten ja nuorten kiinnostus kasviksia, hedelmiä ja marjoja kohtaan 

sekä rohkaista heitä syömään niitä ennakkoluulottomasti ja moni-

puolisesti.  

  

Lapset pääsevät ratkaisemaan jännittävää kasvisaarteen arvoitusta 

toimintaradalla, jonka tehtävät haastavat aistit sekä tarjoavat kieh-

tovia elämyksiä monipuolisesta kasvisten, hedelmien ja marjojen 

maailmasta. Hinta määritellään tapahtuman keston mukaan n. 

200–400 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viljan tie 

Lapset pääsevät seuraamaan ja osallistumaan viljan tielle toiminta-

radalla, jonka tehtävät haastavat aistit ja tarjoavat pohdintaa viljo-

jen maailmasta. Tehtävät sopivat 7–10-vuotiaille lapsille. 

 

Tapahtumassa esitellään viljan tietä pellolta leiväksi, tutustutaan 

viljalaatuihin ja niistä valmistettaviin tuotteisiin, koetaan miten 

leipä syntyy ja miltä erilaiset leivät maistuvat. Lisäksi pohditaan, 

minkälainen on täysipainoinen, terveellinen ateria, miksi tarvit-

semme kuitua ja miksi on viisasta syödä vähemmän sokeria. Tapah-

tuma on kehitetty yhdessä Leipätiedotuksen kanssa. Hinta määritel-

lään tapahtuman keston mukaan n. 200–400 €.  
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Tapahtumia vuodelle 2017 
 

 

Impi saunoo sunnuntaina 11.6.2017 Laukaassa Tupaswil-

lassa 

 

Juhlavuoden kunniaksi Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset jär-

jestävää Impin päivän saunatapahtuman Laukaassa. Saunatapahtu-

man ohjelmassa on kirjailija maa- ja kotitalousnaisten historiikin 

kirjoittajan Kirsi Mannisen luento ja mukavaa toimintaa ulkona 

sekä sisällä. Saunomme Suomen suurimmassa savusaunassa. Sau-

nassa kokeillaan turpeen ja yrttien käyttöä sekä juomme yrttisiä juo-

mia. Tapahtuma edistää suomalaista saunakulttuuria ja jakaa tietoa 

suomalaisista, erityisesti saunomiseen liittyvistä luonnontuotteista. 

Tilaisuuden mainos on liitteenä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaatio Soppatykki 20.5. ja 16.9. 

 

Operaatio Soppatykin toteuttavat Naisten Valmiusliiton Keski-Suo-

men alueella toimivat jäsenjärjestöt yhdessä Maanpuolustuskoulu-

tuksen (MPK) ja Puolustusvoimien tukemana. 

 

Operaatiossa valmistetaan yhtä aikaa 4-5 soppatykillä hernekeittoa 

Leijona Cateringin "takapihalla” Jyväskylän varuskunnassa Tikka-

koskella. Soppatykit (valmis hernekeitto) kuljetetaan eri paikkakun-

tien toreille ja siellä keitto jaetaan kertakäyttöastioista paikalla ole-

valle väelle vastikkeetta. Sotiemme Veteraanit keräyslippaaseen voi 

antaa vapaaehtoinen maksun. 

 

Keväällä 20.5. operaatio suuntautuu Jyväskylään, Keuruulle, Lau-

kaaseen ja Saarijärvelle. Syksyllä 16.9. kohteina ovat Hankasalmi, 

Jämsä, Konnevesi, Luhanka ja Tikkakoski. Äänekoskella operaatio 

toteutetaan koululaisten teemapäivän yhteydessä 5.10. 

 

Keski-Suomen aluetoimiston päällikön everstiluutnantti Jukka Ken-

talan toiveena ja tavoitteena on saada eri naisjärjestöt toimimaan 

yhdessä ja vieläpä houkutella mukaan muutkin maanpuolustusjär-

jestöt. Operaatio soppatykki ei sisällä enempää ohjelmaa siis ei mi-

tään markkinajuttuja! Tavoitteena on aikaansaada yksinkertainen 

tyylikäs tapahtumakokonaisuus. 

 

Jos olet kiinnostunut edustamaan maa- ja kotitalousnaisia tapahtu-

massa, ota yhteyttä edustajiimme Naisten Valmiusliiton Keski-Suo-

men alueneuvottelukunnassa: Leena Vesterinen Laukaa p. 

0405729567, leenu.vesterinen@gmail.com ja Tuula Merisalo Jämsä 

p.0400 793852, tuula.merisalo@gmail.com. Leena ja Tuula ovat 

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan jäseniä.  
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Hankkeiden kuulumiset 

 

 

LUOLA - Luonnosta lautaselle 

 

Luonnonmarjojen viljelykoulutus alkaa maaliskuussa. Koulu-

tuskokonaisuus sisältää kaksi teoriapäivää luonnonmarjojen vilje-

lystä, sadonkäsittelyn käytännön harjoittelua sekä opintomatkan ko-

timaassa. Koulutuspaketin hinta on 100 e (sis. alv). 

 Teoriapäivät (2 pv) 8.3. ja 22.3. (paikka ilmoitetaan myö-

hemmin) 

 Sadonkäsittely elo-syyskuussa (aika ja paikka ilmoitetaan 

myöhemmin) 

 Opintomatka elo-syyskuussa (aika ja paikka ilmoitetaan 

myöhemmin) 

 

Kauppayrttipoimijakoulutukset alkavat touko-kesäkuussa. Jos 

olet kiinnostunut villiyrteistä ja niiden hyödyntämisestä, lähde mu-

kaan! 

 

Koulutuksia järjestetään Keski-Suomessa seuraavasti (kellonajat ja 

paikat ilmoitetaan myöhemmin): 

30.5.  Jämsä  

31.5.  Jyväskylä  

6.6.  Keuruu  

7.6.  Laukaa  

10.6.  Viitasaari  

14.6.  Saarijärvi       

 

Lisätietoja hankkeen tapahtumista saa Katariinalta. 

 

 

 

 

 

 

KYNÄ – Kulttuuriympäristö näkyväksi 

 

KYNÄ-hankkeen kevät on alkanut täyttyä tapahtumista, mutta vielä 

mahtuu mukaan. Ilmoittakaa oman tahonne, yhdistyksenne tai yri-

tyksenne kiinnostuksesta kulttuuriympäristöihin ja lähdetään yh-

dessä ideoimaan tapahtumaa eteenpäin! 

 

Järjestämme kevään aikana mm. kulttuuriympäristötyöpajoja kou-

luilla, geokätköilyä, vieraslajitalkoot ja ympäristönhoidonpäivät 

sekä rakennusperinnön teemaillan ja ruokakulttuuri-infon. Kesällä 

on tiedossa retkeilyä maakunnassa sekä työnäytöksiä maisemanhoi-

dosta. Lisäksi KYNÄ on aktiivisesti mukana muiden hankkeiden ja 

toimijoiden tapahtumissa.  

 

Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ) -hankkeen tavoitteena on vä-

littää tietoa maaseudun kulttuuriympäristöistä sekä kannustaa yri-

tyksiä, yhdistyksiä ja kouluja hoitamaan ja hyödyntämään niitä toi-

minnassaan. Hankkeessa laaditaan myös pieniä kulttuuriympäris-

tön selvityksiä, suunnitelmia ja julkaisuja. 

 

Lisätietoja hankkeen tapahtumista saa Kirsiltä. 
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Ympäristösopimusten haku aukeaa toukokuussa 

 

Kevään 2017 tukihaussa on mahdollista hakea maatalousluonnon 

monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksia. Maatalous-

luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksia voi-

daan tehdä mm. perinnebiotoopeille, luonnonlaitumille, peltoaluei-

den metsäsaarekkeille sekä peltojen reunavyöhykkeille. 

 

Sopimukset ovat viisivuotisia ja tuensaaja voi olla aktiiviviljelijä tai 

rekisteröity yhdistys. Aktiiviviljelijän statuksen täyttää yksityinen 

henkilö, joka hakee ympäristösopimuksen piiriin. Hakemuksen liit-

teeksi tarvitaan alueiden hoitosuunnitelmat sekä kartat. 

 

Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluiden maiseman- ja luon-

nonhoidonsuunnittelu sisältää maastokäynnin tilalla, hoitosuunni-

telman karttoineen sekä opastuksen hakemuksen täyttämiseen. 

Hinta muotoutuu kohdekohtaisesti. Jos kyseessä on perinne-

biotooppien tai luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen 

tai kosteikon perustamiseen liittyvä hoito-suunnitelma, voi sen te-

kemiseen hakea ei-tuotannollista investointitukea. Muista, että 

NEUVO 2020 -palvelun kautta on mahdollista tehdä tilalla neuvon-

nallinen maastokäynti, jossa käydään läpi tilan maisema- ja luonto-

kohteita sekä keskustellaan rahoitus- ja hoitomahdollisuuksista. 

 

Lisätietoja ympäristötuesta ja NEUVO 2020 -palvelusta saat Kir-

siltä. 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden maisemateko -kilpailu 2017  

 

Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko 

– kilpailu käynnistyy viikolla 8. Kilpailun teema 

on Suomen juhlavuoden kunniaksi 

 ”Itsenäisyyden merkit maisemassa”. 

 

Itsenäisyyden merkit maisemassa – teko tuo esille paikallisen kult-

tuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä, li-

sää yhteisöllisyyttä ja edistää jonkin kohteen tai piirteen säilymistä 

tuleville sukupolville. Teko voi olla esimerkiksi rakennusten ja ra-

kennelmien kunnostusta, kulttuurihistoriallisesti keskeisen alueen 

hoitoa tai hoitosuunnitelman laatimista, kiviaitatalkoita, punamul-

lan keittoa tai muita työnäytöksiä, juhlavuoden puun tai muun kas-

villisuuden hoitoa tai istuttamista sekä erilaisia aineettomia tekoja 

kuten perimätiedon keruuta ja tallentamista. 

 

Kilpailu on avoin kaikille toimijoille: yksittäisille ihmiselle, maan-

omistajille ja yrittäjille, koululaisille, yhdistyksille ja yhteisöille. Ot-

takaa raportointia varten valokuvia, kuvailkaa mitä olette tehneet ja 

millaisia vaikutuksia teolla on ollut. Kertokaa ketkä ovat olleet mu-

kana toteutuksessa ja miten toiminta jatkuu tästä eteenpäin. Perus-

telkaa miksi juuri teidän tekonne olisi vuoden maisemateon arvoi-

nen. Maa- ja kotitalousnaiset toivovat tietoja maisemateoista myös 

ennen tapahtumia ja käytännön tekoja. 

 

Kilpailuaika maakunnissa päättyy 30.9.2017. Alueellisen maisema-

teon voittaja lähtee edustamaan maakuntaansa valtakunnalliseen 

kilpailuun, jonka voittaja on selvillä viikolla 47.  

 

Lisätietoja kilpailusta sekä tietoja suomalaisen maiseman histori-

asta saat Kirsiltä.  
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Toimintakertomus vuoden 2016 toiminnasta 
 

Voitte ilmoittaa toimintatietonne meille piirikeskukseen liitteenä 

olevalla lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti yhdis-

tyssivuilla. Linkki sähköiseen toimintakertomuslomakkeeseen löy-

tyy osoitteesta: www.maajakotitalousnaiset.fi/järjestötoiminta/yh-

distyssivut /asiakirjapohjat. Yhdistyssivujen tunnukset ovat: käyttä-

jätunnus: mkn ja salasana: naisvoimaa10. Sivuilta löytyy myös pal-

jon perustietoa ja asiakirjoja yhdistyksen toimintaa helpottamaan. 

Suora linkki toimintakertomuslomakkeeseen on: 

https://urly.fi/JfQ. 

 

Paperisen lomakkeen voi palauttaa osoitteella: Keski-Suomen maa- 

ja kotitalousnaiset, PL 112, 40101 JYVÄSKYLÄ tai sähköpostin liit-

teenä eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi. 

Kaikkien 15.3.2017 mennessä lomakkeen palauttaneiden yhdistys-

ten kesken arvotaan kulttuuriympäristöön liittyvä tilaisuus tai oh-

jattu retki/kyläkävely.  

 

 

Jäsenrekisteri uuteen aikaan 

 

ProAgria ja Maa- ja kotitalousnaiset ovat ottaneet käyttöön uuden 

valtakunnallisen jäsenrekisterin. Rekisteriin siirretään kevään ai-

kana yhdistysten ja jäsenten tiedot.  

 

Uusi jäsenrekisteri helpottaa yhteydenpitoa jäseniin ja luo uusia 

verkostoja. Jäsenrekisterin kautta yhdistykset voivat helposti lähet-

tää jäsenilleen sähköpostia tai uutiskirjeitä. Uudessa jäsenrekiste-

rissä jäsentietojen ylläpito on helppoa ja yhdistykset pystyvät hyö-

dyntämään laajemmin jäsentietoja. Tiiviimpi yhteydenpito jäseniin  

 

 

 

 

voimistaa yhteisöllisyyttä ja tuo lisää imua yhdistystoimintaan. Kun 

olemme saaneet jäsentiedot uuteen rekisteriin ajan tasalle, voimme  

antaa halukkaille käyttäjätunnukset rekisteriin. Rekisterin käyttöön 

on myös luvassa koulutusta. 

 

Uudesta jäsenrekisteristä ja jäsenlistojen päivityksestä on tiedotettu 

ProAgria Keski-Suomen jäsenkirjeessä. Jos yhdistyksenne on suo-

raan keskuksen jäsen, olette saaneet tämän kirjeen. Tässä vielä kes-

keiset asiat ProAgrian kirjeestä: 

 

”Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on ollut ennen talouskohtainen. Nyt 

jäsenmaksu on henkilökohtainen ja jäsenmaksu nousi 3 eurosta 5 

euroon. Voitte ilmoittaa taloudesta haluamanne määrän henki-

löitä. Jäsenmaksu lasku lähetetään yhdistykselle jäsenlistan mu-

kaan.  

 

Toivoisimme, että palauttaisitte korjatun listan 15.3.2017 men-

nessä. Uudet jäsenet ja perheenjäsenet voi ilmoittaa kaavakkeella.  

Ilmoitukset voi tehdä myös sähköpostitse. Osoite-, puhelin – ja säh-

köpostitietojen ilmoittaminen helpottaa viestintää suoraan jäse-

nille. Jäsenlaskutus tapahtuu korjatun listan mukaisesti tai jos 

korjausta ei tule laskutamme entisin tiedoin maaliskuun loppupuo-

lella. Toivoisimme, että ilmoittaisitte yhdistyksistä myös naisjäse-

net, koska he ovat Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten jäseniä. 

Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan ja valtionavun kannalta jä-

senmäärä on tärkeä tieto.” 

 

Jos yhdistyksenne ei ole suoraan ProAgria Keski-Suomen 

jäsen tai seuran alaosasto, olkaa yhteydessä Eeva-Liisaan 

tai Mirjaan niin saamme teidän jäsenyytenne kuntoon.  

https://urly.fi/JfQ
mailto:eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi
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Ollaan yhteyksissä! 

 

Ajankohtaisista asioista tiedottamme nettisivuilla: www. maajakotitalousnaiset.fi ja facebookissa (käy tykkäämässä) www.facebook.com/ksmaa-

jakotitalousnaiset. 

 

Luonnosta lautaselle LUOLA-hankkeen nettisivut: www.maajakotitalousnaiset.fi/luola,  

www.facebook.com/luolaks 

 

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hankkeen nettisivut: www.maajakotitalousnaiset.fi/kynahanke ja facebookissa ”Kulttuuriympäristö näky-

väksi KYNÄ”. 

 

Tiedotamme myös sähköpostitse (kun osoite tiedossamme) ja jäsenkirjeissä ja meille voi aina soittaa ja kysyä! 

 

 

Mukavaa kevään odotusta! 

 

 

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen väki  

 

Eeva-Liisa Kivimäki  Mirja Pummila   

040 576 8740  04oo 932 054    

toiminnanjohtaja  elintarvike- ja yritysasiantuntija      

Kirsi Koskela Katariina Jousmäki 

043 826 7290 043 043 826 9712 

maiseman- ja luonnonhoidon  hankevetäjä  

asiantuntija     

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 

 

 

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

http://www.facebook.com/ksmaajakotitalousnaiset
http://www.facebook.com/ksmaajakotitalousnaiset
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/luola
http://www.facebook.com/luolaks

