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TERVEHDYS KESKI-SUOMEN MAA- JA KOTITALOUSNAISILTA!  
 

Lähdetään tekemään uutta, aktiivista vuotta 2019. Maa- ja kotitalousnaisilla on tulossa monen-

laista toimintaa. Jos sinulla on toimintaideoita, ota rohkeasti yhteyttä. Muistetaan myös nauttia 

auringosta, joka on jo lupaavasti välillä näyttäytynyt.  

 

Jäsentiedotteessa kerromme tulevasta toiminnasta ja kyselemme yhdistystenne toimintatietoja. 

Tiedote lähetetään yhdistysten yhteyshenkilöille ja ProAgria Keski-Suomen naispuolisille yritys- ja 

henkilöjäsenille.  Toivottavasti välitätte tietoa eteenpäin yhdistyksissänne. Jos haluatte tiedotteen 

sähköisenä, se löytyy nettisivuiltamme.  

 

1. Puheenjohtaja Pirjo Luotolan terveiset 

 

Tervehdys Saarijärveltä 

 

Uusi järjestövuosi on taas pyörähtänyt käyntiin. Haluan esittää nöyrän kiitokseni 

luottamuksesta yhdistysväelle. Uusi jakso puheenjohtajana alkaa ja haluan osaltani 

olla kehittämässä keskisuomalaista maaseutua sekä yritystoimintaa, että yhteistä 

tekemistä yhdistyksissä. 

 

Tänä vuonna toiminnassamme korostuu vastuullisuus. Teema sopii niin ruokaan, 

maisemaan kuin yrittäjyyteenkin. Taas puhutaan paljon ruuan turvallisuudesta ja 

alkuperästä. Valitsemalla kotimaisen, voimme luotaa puhtauteen ja jäljitettävyy-

teen koko elintarvikeketjussa.  

 

Myös ympäristöstä huolehtiminen on arvojamme ja se tuodaan konkreettisesti 

esiin esim. vieraslajien torjuntatapahtumissa. Tänä keväänä myös roskareippaillaan. Siinä yhdiste-

tään liikunta ja ympäristön siistiminen samaan pakettiin. Huvi ja hyöty yhdessä, sehän sopii maa- 

ja kotitalousnaisille.  Ruokahukka taasen perää vastuullista ruuan käyttöä. Kertokaa hukantorjun-

tapartion keinoin kuluttajille, miten hukka torjutaan. Ohjeita tapahtuman järjestämiseen löytyy 

kotisivuiltamme. 

 

Ihania kursseja löytyy myös monipuolisesti. Mitäpä jos tänä vuonna kutsutaan yhdistys tai ystävä-

porukka yhdessä kokkaamaan ja vaihtamaan kuulumiset samalla. Tapahtuman päätteeksi syödään 

yhdessä ja saadaan reseptit mukaan omaan arkeen käytettäväksi. Samalla voidaan suunnitella toi-

mintaa alkaneelle vuodelle.  

 

Hyödynnetään yhdessä piirikeskuksen tarjontaa ja toivottavasti mahdollisimman monen kanssa 

tavataan Viron retkellä. 

 

Talvisin pakkasterveisin  

 

Pirjo Luotola  

Laihantie 89, 41270 Lannevesi 

p. 0503237937  

pirjoluotola@gmail.com 
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2. Opinto- ja virkistysmatkoja tarjolla 

 

 

KESKI-SUOMEN MAA- JA KOTITALOUSNAISET JA PROAGRIA KESKI-SUOMI 

JÄRJESTÄVÄT 

 

Opinto- ja virkistysmatka Itä-Viroon 14.-17.4.2019 

 

Jo perinteeksi tullut kevään opintomatka suuntautuu tänä keväänä Itä-Viroon. Matkalla luvassa 

virkistystä, kulttuuria, mutta myös ammatillista ohjelmaa.  

 

Matkan hintaan sisältyy kuljetukset Keski-Suomesta, laivamatkat, majoituksen 2 hlö/huone, aa-

miaiset, yhden aterian päivässä, Suomenkielinen opas ryhmän mukana aina Tallinnasta takaisin 

Tallinnaan, pääsymaksut vierailukohteisiin ja mahdolliset maistiaiset kohteissa. Matkan hinta on 

jäsenille 550 euroa/henkilö, muille 570 euroa. Matka on avoin kaikille.  

 

Matkaohjelma kirjeen liitteenä, ohjelmaan voi tulla vielä täydennyksiä.  Ilmoittautumiset 

20.2.2019 mennessä: eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 576 8740 tai 

mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi, p. 0400 932 054. 

 

 

 

MAA- JA KOTITALOUSNAISET SEKÄ KOTI JA MAASEUTU-LEHTI JÄRJESTÄVÄT 

 

Tukholma kutsuu puutarhamessuille 

 

Tule kokemaan värikäs ensikosketus tulevan kevään kukoistukseen ja lähde kanssamme risteillen 

Pohjoismaiden suurimmille puutarhamessuille Tukholmaan 20. – 22.3.2019. 

 

Edullinen matka sisältää matkan lisäksi messujen lipun ja kuljetukset, laivalla järjestettävän mie-

lenkiintoisen ohjelman, aamiaiset ja illalliset ruokajuomineen laivalla. 

 

Messupäivänä pääset näkemään, mitä kaikkea kaunista ja innostavaa sadat näytteilleasettajat ovat 

tuoneet Älvsjön messukeskukseen kävijöiden iloksi. Saat uusia ideoita ja hyviä neuvoja kevään juh-

liin ja uuteen kasvukauteen.   

 

Risteilyä emännöivät Helena Velin ja Tiina Makkonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta. Tar-

kempi ohjelma liitteenä. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2019, sähköpostitse: info@maa-

jakotitalousnaiset.fi,  p.  Helena Velin, 040 527 1579. 

 

 

3. Toimintavinkkejä yhdistyksille 

 

ROSKAREIPPAILLEN YMPÄRISTÖ SIISTIKSI UKOSTA IMPIIN 4.4. - 11.6.2019 

 

Keväällä lumien sulaessa tienvarsilta paljastuu monenlaista roskaa. Muovijäte ja juomatölkit voivat 

pahimmillaan säilyä luonnossa vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja, ellei niitä kerätä pois.  

mailto:eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi
mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:info@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:info@maajakotitalousnaiset.fi
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Pelloille ja tienvarsille heitetyt juomatölkit ovat vaarallisia tuotantoeläinten, erityisesti lehmien ter-

veydelle, koska ne menevät helposti rehuntekovaiheessa rehun joukkoon ja sitä kautta edelleen 

eläinten ruoansulatukseen. Yhdistetään siis liikunta ja ympäristön siistiminen innostamalla kylien 

ihmisiä roskareippailuihin 4.4.−11.6.2019. Tuloksena saamme viihtyisämmän ja turvallisemman 

ympäristön ja samalla omaa terveyttä edistävää liikuntaa.  

 

Ota yhteys paikallisen urakoitsijan edustajaan. Teiden hoidosta vastaa valtakunnassa viisi pääura-

koitsijaa. Tiedot urakoitsijoista ja yhteyshenkilöistä löytyvät maa- ja kotitalousnaisten yhdistyssi-

vuilta. Osalta urakoitsijoista on jo lupaus talkoisiin roskapusseista ja roskien pois kuljetuksesta 

sekä keräykseen liittyvistä tarvikkeista ja turvaohjeiden antamisesta.  Lue lisää roskareippailun jär-

jestämisestä: https://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/toimintavinkit 

 

 

KIERRÄTETÄÄN JA LAJITELLAAN JÄTTEET OIKEIN  

 

Nurkkiin kertyy helposti uskomattomat määrät tavaraa. Monia materiaa-

leja voi palauttaa maksutta jäteasemille ja esimerkiksi käytöstä poistetut 

autot voidaan jopa hakea maksutta kotoa. Niiden materiaalit kierrätetään 

tehokkaasti uudelleen.  

 

Osa kuntien jätelaitoksista järjestää touko-kesäkuussa Jätteiden yö tai vas-

taavia -yleisötapahtumia jäteasemillaan. Tilaisuuksissa saa neuvontaa kai-

kenlaisten materiaalien kierrätyksestä ja jätteiden lajittelusta. Useiden ta-

pahtumien yhteydessä voi myös tuoda jäteasemille jätteitä. 

 

 

Tehdäänkö yhteistyötä jätelaitosten kanssa? Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten kannat-

taakin olla yhteydessä oman alueen jätelaitokseensa ja sopia yhteistyöstä edellä mainittuihin ta-

pahtumiin.  

 

Ideoita Maa- ja kotitalousnaisten yhdistysten tapahtumiin: 

 

 Toteuttakaa hukkaruokapöytä ja kannustakaa ihmisiä ruokahävikin vähentämiseen. Oh-

jeet löytyvät maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilta. 

 

 Järjestäkää rompetoreja ajatuksella ”toisen roska voi olla toisen aarre”. Tapahtumaan 

tuodaan tavaraa ja sieltä voi ottaa tarvitsemiaan tavaroita. Tavoitteena on saada omista 

nurkista pois tarpeetonta tavaraa kuten vanhoja työkaluja ja koneita tai niiden osia.  Rom-

petoreja voi järjestää yhdessä jäteyhtiön kanssa tai yhdistyksen omin voimin. 

 
 Laitetaan nurkat kuntoon. Vanhoihin rakennuksiin on kertynyt vuosien saatossa mitä 

erilaisempaa tavaraa. Yhdistys voi siivota talkoilla kylän jonkin kohteen, jolloin työt sujuvat  

huomattavasti nopeammin ja mukavammin. Siivouksen yhteydessä hyödynnetään uudel-

leen käytettävät tavarat ja materiaalit ja huomioidaan poisheitettävän tavaran asianmukai-

nen lajittelu. 
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TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 2018 TOIMINNASTA 

 

Liitteenä lomake, jolla voi toimintatiedot ilmoittaa meille.  Sähköinen lomake löytyy: www.maaja-
kotitalousnaiset.fi  järjestötoiminta  yhdistyssivut (tunnus: mkn, salasana: naisvoimaa10  
asiakirjapohjat  linkki vuoden 2018 toimintakertomukseen tekstissä.  Sivuilta löytyy myös paljon 
perustietoa ja asiakirjoja yhdistyksen toimintaa helpottamaan.  
 

Linkki tulostettavaan toimintakertomuslomakkeeseen https://urly.fi/18PY 

Paperisen lomakkeen voi palauttaa osoitteella: Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, PL 112, 

40101 JYVÄSKYLÄ tai sähköpostin liitteenä skannattuna eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnai-

set.fi.   

 

Kaikkien 30.3.2019 mennessä lomakkeen palauttaneiden yhdistysten kesken arvotaan Kestävää 

kehitystä edistävän -kurssin ohjaus. Yhdistysten toimintatiedot ovat meille tärkeitä koko 

järjestön vaikuttavuuden kannalta!  

 

 

KURSSITOIMINTAA 

 

Kursseilla onnistutaan ja opitaan yhdessä 

 

Järjestämme erilaisia ruoka-, leivonta- ja kosmetiikkakursseja sekä luentoja. Aiheena voi olla vaik-

kapa villivihannekset, lähiruoka, makkarat, kakut tai kotikosmetiikka. Kokoa oma ryhmäsi. Tu-

lemme luoksesi - sovitaan paikka ja aika yhdessä. Kurssin kuluja voi kattaa osallistumismaksulla. 

Jäsenyhdistyksille kurssimaksu on 250 €, muille 350 €. Luennot maksavat n. puolet kurssin hin-

nasta. Matkat ja raaka-aineet laskutetaan erikseen. Hinnat sisältävät alv. 24 %.  Aiheen voi valita 

näistä ajankohtaisista aiheista tai kurssi voidaan pitää myös jostain muusta teitä kiinnostavasta ai-

heesta. 

 

Tarjouksena Kestävää kehitystä edistävät kurssit jäsenyhdistyksille 200 €. 

 

Kestävää kehitystä edistävät kurssit- ja luennot:  

 Kaikki ruhon osat lautaselle 

 Erikoisen hyvää erikoiskasveista 

 Pure perunaa 

 Maijan maukkaat kasvisruuat  

 Särkikalat 

 Raskileivonta tutuksi 

 Juhlavat salaatit ja syötävät koristeet luonnontuotteita hyödyntäen  

 Tunnetko oman ympäristösi villiherkut?  

 Gluteenittomat herkut kevään juhlapöytään 

 Lähiruokaa meille kaikille 

 

Tarjolla myös: 

Kotikosmetiikkaa, kurssilla saat tietoa kotikosmetiikan raaka-aineista ja opit kotikosmetiikan val-

mistuksen perusteet.  Teemme yhdessä huulivoiteen, kuorintavoiteen, kylpysuolan, vartalovoin ja 

deodorantin. Kaikki raaka-aineet ovat syötäviä, joten tuotteita voi käyttää turvallisin mielin.  

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/
https://urly.fi/18PY
mailto:eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi
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TILAA TOIMINTARATA LÄHIKOULUUSI 

 

Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistys, vanhempainyhdistys tai muu taho: tilaa 

ruokarata lähikoulun oppilaille!  

 

Ruokaradan rakennuksen ja lasten ohjauksen radalla hoitaa maa- ja kotitalousnaisten asiantuntija. 

Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijat ovat kokeneita tapahtumajärjestäjiä. 

 

Tapahtumissa sovelletaan lasten ruokakasvatukseen kehitettyä sapere-menetelmää, johon ruoka-

asiantuntijat ovat koulutettuja. Kesto noin 45 minuuttia, ryhmän maksimikoko 25 lasta, saman 

päivän aikana voidaan järjestää useampi ryhmä. Tapahtuman hinta 200 €. 

 

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 mo-

nipuolisesti. 

 

Ruokahukka ruotuun -tapahtumassa opitaan keinoja ruokahävikin vähentä-

miseksi. Toimintaradalla lapset pääsevät miettimään visaisia tehtäviä ruokahävik-

kiin liittyen. Toiminalliset tehtävät haastavat pohtimaan omia tottumuksia. 

 

Viljan tie –tapahtumassa lapset pääsevät seuraamaan ja osallistumaan viljan tielle toi-

mintaradalla, jonka tehtävät haastavat aistit ja tarjoavat pohdintaa viljojen maailmasta. 

Tehtävät sopivat 7–10-vuotiaille lapsille. 

 

 

RUOKAHUKKA-HANKKEEN TOIMENPITEET  

 

Maa- ja kotitalousnaiset ovat valtakunnallisesti toteutta-

massa 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 ympä-

ristön, erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä edistää ravinteiden 

kierrätystä.  Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista 

vesienhoitotyötä 

 

Asiantuntijat toteuttavat 

 Ruokahukka ruotuun -ruokakoulutuksia ja aihe osana ruokakursseja 

 Ruokahukka ruotuun – infotapahtumia lapsiperheille  

 

Haluatteko Ruokahukka tapahtuman omalla paikkakunnallesi? Ottakaa yhteyttä pikaisesti, hukka 

on kovin kiireinen 😊 

 

Maaseudulla ollaan taitavia ruokahävikin välttäjiä – tiedot ja taidot käyttöön ja laajaan levitykseen!  
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Arvostetaan ruokaa ja sen tuottajia. Yhdistykset toteuttavat esim. Hukkaruokapöytiä. Hukka-

ruokapöytä näyttää yhden henkilön keskimääräisen yhden vuoden ruokahävikin 23 kg / henkilö 

/vuosi. Ohjeet: www.maajakotitalousnaiset Järjestötoiminta Toimintavinkit  

 

Liity Hukantorjuntapartioon toimimaan ruokahävikin vähentämisen lähettiläinä.  

Harmittaako sinuakin ruuan tuhlaaminen? Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä ja on turhaan 

tehtyä työtä. Laitetaan yhdessä ruokahukka ruotuun! Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella. 

https://urly.fi/18PV 

 

 

4. Yrityspalvelut 

 

Portaat yrittäjäksi – valmennus alkaa 20.3.2019 klo 17.30 Jyväskylässä 

Valmennus koostuu viidestä 3 tunnin tilaisuudesta. Valmennuksessa saa tietoa, kannustusta sekä 

vertaistukea yrittäjyyteen. Valmennuksen aikana kuullaan sekä yrittäjinä toimivien yritystarinoita 

että valmennuksen osioihin liittyviä asiantuntijoita. Valmennus on suunnattu erityisesti naisille 

sekä maaseutualueilla yrittäjyyttä suunnitteleville. Valmennus on ilmainen. 

 

Wemmi – kevätmarkkinat 27.–28.4.2019 Jyväskylän Paviljonki. Samassa yhteydessä järjeste-

tään Retkelle-messut ja Metsämme-messu- ja koulutustapahtuma. Lisätietoja: 

www.wmw.fi/wemmi-kevatmarkkinat/ 

 

Mietitkö investointia, sukupolvenvaihdosta tai yhtiöittämistä? Kaipaatko erilaisia näkymiä tilasi 

Neuvo 2020 maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osio  

tulevaisuuden vaihtoehdoista. Otatko ensiaskeleita kohti uudenlaiseen toimintaan tilallasi esim. 

matkailu-, hoiva-, tai Green Care -palvelut, elintarvikkeiden jalostus tai hyönteisten kasvatus. Kan-

nattaa hankkia ulkopuolinen näkemystä tilanhoitoon ja yritystoimintaan Neuvo 2020-järjestelmän 

avulla. Asiantuntijat hoitavat käytännön asiat puolestasi. Samalla tilakäynnillä tilalla voi olla yhtä 

aikaa useampia asiantuntijoita eri osaamisalueilta.  

 

Neuvopalveluiden avulla voit keskustella asiantuntijan kanssa siitä, miten investoinnin toteutus 

sujuu, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä? Neuvo 2020 -osio, maatilojen nykyaikaistaminen ja kil-

pailukyvyn parantaminen, antaa mahdollisuuden selvityksiin, kehittämissuunnitelmien tekemisiin 

tai pienempiin projekteihin liittyen tilasi kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.  

 

Näissä ja monissa muissa tilasi kehittämistä ja tuotantoa koskevissa asioissa voit hyödyntää 

NEUVO 2020 -palvelua. ProAgrian ja maa- ja koritalousnaisten asiantuntijat sinulle selvityksiä, 

arviointeja, suunnitelmia, keskusteluja ja seurantaa. Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä parhaat rat-

kaisut. Keskuksemme asiantuntijoiden kautta yhdistyy talous- ja tuotanto-osaaminen, teemme tii-

mityötä yhdistäen eri asiantuntijoiden osaamisen.  

 

Maksat vain arvonlisäveron osuuden. Neuvonnasta jää sinun maksettavaksesi jää vain arvonlisäve-

ron osuus. Neuvoja hoitaa korvauksen hakemisen ELY-keskuksesta. 

 

 

 

http://www.maajakotitalousnaiset/
https://urly.fi/18PV
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5. Maisemapalvelut 

 

EEVA-LIISA NEUVONEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON ASIANTUNTIJANA  

 

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Paula Salonen on vanhempain-

vapaalla. Paulan sijaisena toimii Eeva-Liisa Neuvonen. Eeva-Liisa työsken-

telee KYNÄ-hankkeessa sekä vastaa muista maisemaan ja ympäristöön liit-

tyvistä kysymyksistä. KYNÄ-hanke jatkuu syyskuun 2019 loppuun. Eeva-

Liisa tekee myös ProAgria luomuasiantuntijan töitä. 

 

 

 

NEUVO 2020-PALVELU 

 

NEUVO 2020 -palvelun kautta on mahdollista tehdä tilalla neuvonnallinen maastokäynti, jossa 

käydään läpi tilan maisema- ja luontokohteita sekä keskustellaan rahoitus- ja hoitomahdollisuuk-

sista.  Ota yhteyttä: eeva-liisa.neuvonen@maajakotitalousnaiset.fi,  p.  043 826 7294 

 

 

VUODEN MAISEMATEKO – KILPAILU 2019 

 

Vuoden maisemateko valitaan nyt viidettä kertaa. Kilpailun teema ”Suuret suomalaiset vieraslaji-

talkoot”.  Kilpailulla halutaan erityisesti kiinnittää huomiota luonnon monimuotoisuuteen. Vieras-

lajit ovat merkittävä uhka suomalaiselle luonnolle. Teemalla halutaan kannustaa yhteistyöhön vie-

raslajien torjunnassa. Maa- ja kotitalousnaiset haastavat mukaan ympäristötoimijoita, yhdistyksiä 

ja hankkeita vieraslajien torjunta- ja hoitotyöhön. 

 

Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä kilpailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden maisema-

teko -tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö tukee vuoden maisemateon valintaa. 

 

Kilpailuohjeet: 

Osallistu kilpailuun täyttämällä nettilomake. Lomake lisätään kotisivuille helmikuun 2019 alussa. 

Kerro maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn merkityksestä. Kilpailuaika päättyy 

30.9.2019. Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2019. Valtakunnallinen voittaja 

julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen varsinaisessa kokouksessa marraskuussa 2019. 

Saat lisätietoa maisema-asiantuntijalta: eeva-liisa.neuvonen@maajakotitalousnaiset.fi,  p.  

043 826 7294 

 

 

6. Hankkeet 

 

LUOLA- LUONNOSTA LAUTASELLE 

 

Luonnosta lautaselle -hanke on saanut jatkoajan 31.7.2019 asti. Ennakkotietona, että hankkeessa 

tullaan järjestämään keväällä koulutuskokonaisuus ruokahyönteisten kasvatukseen liittyen.  

mailto:eeva-liisa.neuvonen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:eeva-liisa.neuvonen@maajakotitalousnaiset.fi
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Kauppayrttipoimijakoulutukset alkavat touko-kesäkuussa. Jos olet kiinnostunut villiyrteistä 

ja niiden hyödyntämisestä, tervetuloa mukaan! 

 

Koulutuksia järjestetään Keski-Suomessa seuraavasti (päivämäärät ovat alustavia; tarkemmat 

aika- ja paikkatiedot varmennetaan myöhemmin):  

 27.5. Laukaa/Toivakka 

 29.5. Jyväskylä 

 5.6. Saarijärvi/Äänekoski 

 6.6. Pihtipudas/Viitasaari 
 

Lisätietoja Luonnosta lautaselle -hankkeen tapahtumista saa Katariinalta:  

katariina.jousmaki@maajakotitalousnaiset.fi p. 043 826 9712 

 

KYNÄ-HANKEEN KUULUMISIA 

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke jatkaa 30.9.2019 saakka.  Hankkeessa on toteutettu 

erilaisia työpajoja niin koululaisten kun yrittäjienkin kanssa kulttuuriympäristöön liittyen. Lisäksi 

on pidetty infotilaisuuksia mm. perinnemyllyistä, vanhojen rakennusten kunnostuksesta ja lam-

maspaimenlomista. Hankkeessa on toteutettu karttasivustot sekä Keski-Suomen että Etelä-Savon 

kulttuuriympäristökohteista. 

  

Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ) –hankkeen tavoitteena on välittää tietoa maaseudun kult-

tuuriympäristöistä sekä kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä ja kouluja hoitamaan ja hyödyntämään 

niitä toiminnassaan. Hankkeessa laaditaan myös muutamia julkaisuja.  

 

Kevään 2019 aikana on tulossa mm. useita koululaistyöpajoja kulttuuriympäristöistä ja maiseman 

muutoksesta sekä alla oleva retki Rautionmäen Köyhyydenkylään. Lisäksi KYNÄ on aktiivisesti 

mukana muiden hankkeiden ja toimijoiden tapahtumissa. Lisätietoja Eeva-Liisa Neuvoselta.  Lisää 

tapahtumia  KYNÄ-hankkeen facebook-sivuilta.  

 

VIERAILLAAN RAUTIOMÄEN KYLÄTALOLLA ÄÄNEKOSKELLA 23.5.  

 

Rautionmäen kyläyhdistys Äänekoskelta on valittu Keski-Suomen Vuoden maisemateko -kilpailun 

2018 voittajaksi. Kyläyhdistyksen miehet rakensivat hirrestä kylän perinne-esineille komean kaksi-

kerroksisen esittelytilan. Museoon on kerätty vanhan ajan tarvekaluja ja vekottimia aina työka-

luista niittokoneeseen. Museon lähellä on myös Antin-lato, jossa on myös vanhoja esineitä ja korsu 

sekä savusauna. 

 

Tutustumme Köyhyydenkylän ympäristöön kävellen ja tutkistelleen lähimaaston kasvillisuutta. 

Tarjolla pientä purtavaa ja mukavaa yhdessäoloa. Tarkempi ohjelma päivittyy nettisivuillemme. 
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7. Koti ja maaseutu -lehti 

 

Koti ja maaseutu -lehti (ent. KOTI-lehti) on käytännönläheinen, maaseudun aiheisiin erikoistu-

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

maaseudun mullassa. 

  

Lehdessä esitellään maaseudun naisia, maaseudun yrityksiä ja Maa- ja 

kotitalousnaisten yhdistystoimintaa. Elämää pureksimme ihmissuhtei-

den, 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 perus-

tuvia.  

  

Lukijoitamme innostavat käsityöt, askartelu ja puutarhanhoito. Lehdestä luetaan vinkit arkeen ja 

juhlaan, kodinhoitoon ja sisustukseen. 

 

Lue ja ihastu Koti ja maaseutu -lehteen! Näköislehti löytyy: https://www.maajakotitalous-

naiset.fi/sisalto/nakoislehti-3697 

 

Edullinen kestotilaus 54 euroa / vuosi,  

Vuositilaus 64 euroa 

Tutustumistilaus 32,50 euroa / puoli vuotta 

Ilmestyminen ja sivumäärä: 8 numeroa, 60 sivua / numero 

 

Puhelimitse asiakaspalvelusta, puh. 03 4246 5385, sähköpostilla kotijamaaseutu@jaicom.com 

Tilaus onnistuu myös piirikeskuksen kautta. 

 

 

8. Järjestötuotteet ja lahjatavarat 

 

Maa- ja kotitalousnaisten kaupassa on myynnissä järjestötuotteita ja lahjatavaroita. Tuotteita 

ostamalla tuet Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa! Laadukkaat tuotteet ovat pääosin kotimaassa 

valmistettuja. Tuotteisiin pääset tutustumaan: http://keski-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/kauppa 

Myös piirikeskuksesta voi kysellä tuotteita. Meillä on pieni varasto Jyväskylän toimistolla. 

 

Uutuutena!  Hopeiset järjestökorut 

Maa- ja kotitalousnaisten uusien järjestökorujen malli mukailee lo-

goamme. Kaunis riipus ketjuineen ja näyttävä rintakoru sopivat niin 

arkeen kuin juhlaan. Kiva itselle tai lahjaksi, sopivat hyvin myös huo-

mioimiseen. Korut ovat 925 hopeaa. Riipuksen ja rintakorun valmis-

taja on kuopiolainen Saurum Oy. Ketjut valmistetaan ulkomailla. 

 

Rintakorun leveys 5 cm. Riipuksen leveys on 2,5 cm. Riipukseen valittavana kaksi eripituista ket-

jua, jotka kumpikin voidaan säätää kahteen eri pituuteen. Lyhyempi ketju 42/45 cm ja pidempi  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/nakoislehti-3697
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/nakoislehti-3697
mailto:kotijamaaseutu@jaicom.com
http://keski-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/kauppa
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ketju 45/50cm.Koru on pakattu tyylikkääseen Maa- ja kotitalousnnaisten logolla merkittyyn pak-

kaukseen. Hinta riipus ketjuineen 75 €, rintakoru 99 €. 

 

 

9. Ollaan yhteyksissä! 

 

 Ajankohtaisista asioista tiedottamme nettisivuilla: www. maajakotitalousnaiset.fi ja Face-

bookissa (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/kult-

tuuriymparisto-nakyvaksi-kyna-hanke-6008  

 

 Löydät hankkeen myös Facebookista: Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ. 

 

 Sähköpostitse (kun osoite tiedossamme), jäsenkirjeissä ja meille voi aina soittaa ja kysyä! 

 

 

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen väki  

 

 

Eeva-Liisa Kivimäki   Mirja Pummila   

040 576 8740   04oo 932 054    

toiminnanjohtaja   elintarvike- ja yritysasiantuntija 

     

Eeva-Liisa Neuvonen  Katariina Jousmäki 

043 826 7294  043 826 9712 

maiseman- ja luonnonhoidon   hankevetäjä  

asiantuntija     

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 

 

Liitteet:  Toimintakertomuslomake (yhdistyksille), opintomatkojen ohjelmat ja Jyväskylän Kä-

dentaitomessujen tiedote. 

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

