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Järjestökirje - Tammikuu 2017 
 
Hyvää alkanutta vuotta ProAgria Länsi-Suomesta ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta! 
 

Tässä kirjeessä paljon ajankohtaista asiaa - poimi tiedot kalenteriin! 

Yhdistysasiaa 

 Toimintakertomukset ja -suunnitelmat 

 Uusi jäsenrekisteri ja koulutukset 
 

Tapahtumia 

 Kasvinsuojelukoulutukset 

 Aurinkoenergiailta 14.2. 

 Maaseudun energiapäivä 1.3. 

 Tuloja metsästä -tilaisuus 16.3. 

 AgriHuittinen 31.3.-1.4. 

 Energiaopintomatka Viroon 3.-6.4. 

 Lammasmatka Tanskaan 28.-30.6. 

 

 

 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 

 Ympäristötuki-ilta 7.2. Hajalassa 

 Virkistyspäivä 7.3. Euran Pirtillä 

 Opintomatka Ruotsiin 6.-9.6. 

 Puutarharetki 12.7. 

 Jäsenristeily 30.9. 

 Tilattavia tapahtumia ja kursseja 

 

Jäsenlistat tarkistettavaksi sihteereille 
Lähetämme sähköpostitse yhdistyksenne sihteerille jäsenlistat tarkistettavaksi. Ilmoitattehan 
mahdollisimman pian mahdolliset jäsenmuutokset. Jäsenlaskutus käynnistyy helmikuun lopulla. 
 

Toimintakertomukset 2016 ja vuoden 2017 toimintasuunnitelmat 28.2.2017 Porin toimistolle 

Pyydämme palauttamaan yhdistyksenne/alaosastonne toimintakertomus- ja toimitsijalomakkeet ProAgria 
Länsi-Suomen Porin toimistoon 28.2.2017 mennessä. Postiosoite: ProAgria Länsi-Suomi, 
Itsenäisyydenkatu 35 a, 28130 Pori. Sähköisen palautuksen voi tehdä osoitteeseen info.lansi@proagria.fi.   
 
Lähetämme linkit tulostettaviin lomakkeisiin sähköpostitse sihteereille/yhdyshenkilöille. Lomakkeet löytyvät 
myös sähköisenä nettisivuiltamme www.proagria.fi/lansi/jasenyys (Yhdistysten lomakkeet -otsikon alta). 
Tarvittaessa toimitamme paperiversiot lomakkeista postitse. Lomakkeita voi pyytää soittamalla 
vaihteeseemme p. 020 747 2550 tai sähköpostitse info.lansi@proagria.fi.  
  

Uusi jäsenrekisteri käyttöön – Ryhdistä yhdistystäsi -hanke opettaa käyttämään 

ProAgria ja Maa- ja kotitalousnaiset ovat ottaneet valtakunnallisesti vuoden 2017 alussa käyttöön uuden 
jäsenrekisterin (Avoine Sense). Uuteen rekisteriin on nyt siirretty yhdistysten ja jäsenten tiedot. 
 

http://www.proagria.fi/lansi/jasenyys
mailto:info.lansi@proagria.fi
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Yhdistykset saavat rekisterin käyttöönsä näillä näkymin vähitellen kevään aikana. Kukin yhdistys pystyy 
itse päivittämään oman jäsenrekisterinsä. Ryhdistä yhdistystä -hankkeen avulla koulutamme yhdistyksen 
jäsenasioista vastaavan käyttämään ohjelmaa. 
 

Uuden jäsenrekisterin koulutukset toimistoillamme - tule mukaan! 

ma 13.2. klo 17-19 Porin toimisto, 
Itsenäisyydenkatu 35 A 
ti 14.2. klo 17-19 Salon toimisto, Örninkatu 15  
ke 15.2. klo 17-19 Kauttuan toimisto, 
Luvalahdentie 1, Eura 

ma 27.2. klo 13-15 Huittisten toimisto,  
Torkinkatu 14 
ti 28.2. klo 18-20 Turun toimisto, Artturinkatu 2 A  
ke 1.3. klo 13-15 Kankaanpään toimisto, 
Keskuskatu 51 B  

 
Järjestämme lisää Ryhdistä yhdistystäsi -teemaisia koulutuksia tarvittaessa. 
Ilmoittautuminen Maija Willmanille tai nettisivuillamme www.proagria.fi/lansi -Tapahtumat 
Lisätietoja Maija Willman maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi p. 0500 323 136 
 
Jäsenristeily järjestetään syksyllä - Mukavaa yhdessäoloa ja ajankohtaista tietoa jäsenasioista! 
Jäsenristeily toteutetaan 30.9. aamulähtö Turusta ms/Amorellalla. Risteilylle voi lähteä yksin tai 
suuremmalla joukolla. Tarkempia tietoja nettisivuilla tai Maija Willman. Tervetuloa mukaan! 
 

Tapahtumia ja koulutuksia 

 
Satakunnasta - Sikses parasta -hankkeessa tapahtuu 

Lisäeuroja lähiruoasta – match point tapahtumia ja matka 
Ti 21.3. klo 13-15, Eura. Suontaustan museolla ”Suun ja silmän aarreaitta”, Erkki A. Nurminen kertoo 
tarinansa. Toimimista museohenkisessä ympäristössä käyttäen lähiraaka-aineita. Kahvitarjoilu, tervetuloa! 
Ilmoittautumiset 13.3. mennessä anna.kari@proagria.fi tai 050 555 8440. 
 
Merkitse kalenteriin alustavasti! Ti 20.6., Korsuretket, Jämijärvellä - Sari Luomahaara kertoo korsuretket 
yrittäjäpolusta, lähiruoasta ja metsänantimien käytön mahdollisuuksista. 
Retkipäivää täydennetään lähempänä. 
 
Lisäeuroja lähiruoasta -matka to 4.5. Koe luonto, ruoka ja luonnossa ruokailu. Tervetuloa tuottajat, 
pitopalvelu- ja matkailuyrittäjät virkistävälle verkostoitumismatkalle, tutustumaan ja luomaan yhdessä uusia 
ideoita! Ilmoittautumiset 20.4. mennessä anna.kari@proagria.fi  tai p. 050 555 8440 
Linja-auto ilmoittautumisen yhteydessä (klo 8 Huittinen, Klo 9 Pori…) 
Ohjelma: Lauhavuori; Lauhansarveen tutustuminen, Marian luontoateria ruokailu ja kohteen esittely. 
Paluumatkalla tutustumme Anne Mattilan taidekahvilaan. Matkan hinta 40 € (sis. alv. 24 % tarjoilut, esittelyt 
kohteissa sekä opastuksen).  
 
Satakunnasta - Sikses parasta -tilaisuuksista on monenlaista lisäarvoa satakuntalaisille yrittäjille ja 
tuottajille. Kannattaa olla kuulolla! 

 Tilaa hankkeen uutiskirje ja kuulet ajankohtaiset uutiset: ansa.jokiranta@pji.fi 

 Seuraa somessa: www.facebook.com/siksesparasta ja  https://www.instagram.com/siksesparasta
 
Kasvinsuojelukoulutukset
 
Varsinais-Suomi 
ke 8.2. Laitila 
to 16.2. Salo 
pe 17.2. Salo 
pe 3.3. Kaarina 
ti 7.3. Loimaa 
to 16.3. Salo 
pe 17.3. Salo 
pe 17.3. Kaarina 
to 23.3. Loimaa 
pe 24.3. Kaarina 
to 6.4. Laitila 

 
 
 
Satakunta  
ti 14.2. Kokemäki 
ke 1.3.Säkylä 
ti 7.3. Pori 
ke 15.3. Kankaanpää 
to 23.3. Karvia 
ti 28.3. Kokemäki 
ke 5.4. Eura 
ti 11.4. Pori 

http://www.proagria.fi/lansi
mailto:maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:anna.kari@proagria.fi
mailto:anna.kari@proagria.fi
http://www.facebook.com/siksesparasta
https://www.instagram.com/siksesparasta
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Aurinkoenergiailta ti 14.2. Somero 
Tekniikka kehittyy, kannattaisiko hyödyntää ilmaista aurinkoenergiaa? Tilaisuuden järjestää Vähähiilinen 
maaseutu - maaseudun uusiutuvat energiat -hanke yhteistyössä Valonian ja AF Innovan kanssa. 
 
Maaseudun energiapäivä ke 1.3. Kokemäki 
Infoiskuja klo 10.30 alkaen. Kiinnostaako uusiutuvan energian hyödyntämisvaihtoehdot? Pitäisikö kattila 
vaihtaa? Vai sittenkin maalämpö? Joko ledeihin ja aurinkoenergiaan kannattaa sijoittaa? Missä 
jätevesiasiassa mennään? Biokaasusta energiaa? Mitähän uutta konerintamalla? Tapahtuman järjestävät 
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Vähähiilinen maaseutu –maaseudun uusiutuvat energiat – ja Satahima 
–kohti hiilineutraalia Satakuntaa –hankkeet. 
 
Tuloja metsästä - metsänomistajalle ja matkailuyrittäjälle, to 16.3. Lieto 
Miten matkailuyrittäjä voi hyödyntää metsäympäristöä matkailutoiminnassa?  
Miten sopia metsän käytöstä omistajan kanssa? Mitä hyötyä metsänomistajalle? 
 
AgriHuittinen 31.3.–1.4. Huittinen 
Maatalousalan tapahtuma, jossa käyntikohteet ovat yritysten omissa toimipisteissä ja heidän piha-
alueillaan. Olemme mukana tapahtumassa, tervetuloa! 
 
Energiaopintomatka Viroon 3.– 6.4.  
Lähde mukaan tutustumaan virolaisiin energiaratkaisuihin. Matkan järjestää Vähähiilinen maaseutu - 
maaseudun uusiutuvat energia -hanke. 
 
Lammasmatka Tanskaan 28.–30.6. 
Matkalla mielenkiintoisia kohteita myös kaikille luomusta ja suoramyynnistä kiinnostuneille. 
 
 

Maa- ja kotitalousnaisten ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaa toimintaa – Tule mukaan! 
Lisätietoa: www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi  
 
Ympäristötuki-ilta 7.2. Hajala 
Ympäristösopimusten ja ei-tuotannollisten investointien tämän keväinen tilanne, mitkä sopimukset ovat 
haussa ja millaisia alueita voidaan hakea hoidettavaksi ympäristösopimusten avulla. Kokemuksia 
sopimusten hausta, alueiden hoidosta sekä ympäristön hoidon hyödyistä. 
 
Hyvinvointipäivä Euran Pirtillä 7.3.2017- Hyvinvointipäivästä virkistävää voimaa kevääseen!  
Ohjelma: Tervetuloa klo. 10.30, klo.11.00 yhteinen Suomi100- ruokailu Euran maa- ja kotitalousnaisten 
taidokkaasti valmistamana. Kauhatarinoita ja ruokamuistoja kertomassa mm. keittiöpäällikkö Jukka 
Luojukoski. Musiikkia Ansa Jokirannan johdolla ja arpajaiset. Hinta 40€ (sis.alv.24%, ruokailun, kahvin ja 
ohjelman). Ilmoittautuminen info.lansi@proagria.fi 28.2. mennessä. Lisätietoja Anna Kari.  
 
Tarkistakaapa yhdistyksenne paidat, esiliina, servetit, ym. välitystuotteiden varasto kuntoon ja laittakaa 
ennakkotilaus meille viim. 28.2., niin saatte tuotteet mukaanne kätevästi Hyvinvointipäivästä!  
 
Hengellinen päivä – oletteko kiinnostuneita järjestämään? 
Perinteiselle hengelliselle päivälle ei ole vielä sovittuna järjestävää yhdistystä. Ottakaa yhteyttä, mikäli 
yhdistyksenne on kiinnostunut yhdessä seurakunnan kanssa toteuttamaan hengellistä päivää. Tässä voi 
mukavasti yhdistää myös syksyistä kekriteemaa. 
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Opintomatka Ruotsiin 5.-9.6.2017 
Lähde kiehtovalle matkalle tutustumaan maaseudun yritystoimintaan ja maisemanhoitoyrittäjyyteen, 
järjestäjänä Avaimet maisemaan -hanke. 
 
Puutarharetki 12.7.2017 
Tänäkin vuonna kohteina ovat niin yksityiset kuin julkisetkin pihat ja puutarhat ja perinteistä ostosaikaakin 
varmasti löytyy myös tältä reissulta. Retkibussi lähtee Turusta. 
 
Kekri – Yhdessä hyvän ruoan ympärille 
Järjestäkää kekri - sadonkorjuun juhla. Nostetaan kekri-perinne jälleen arvoonsa. Vinkkejä juhlan 
järjestämiseen mkn-yhdistyssivuilla. Markkinointimateriaalia saatavilla Hyvinvointipäivässä Eurassa tai 
asiantuntijoiltamme. 
 
Tilatkaa lähikoulun tai päiväkodin lapsille mukava tapahtuma 
Tee hyvää ja tilaa yhdistyksenä tai yrityksenä lähikoululle tai päiväkodille maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnallinen ja arkitaitoja tukeva tapahtuma esim. kasviksista, viljasta tai ruoanarvostuksesta.  
 
Muistakaa mkn-yhdistyssivut 
Yhdistyssivuilta löytyy apuja yhdistystoimintaan, mm. asiakirjapohjia, kampanja- ja tapahtumamateriaalia 
sekä vinkkejä. www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut  
Yhdistyssivujen käyttäjätunnus on mkn ja salasana naisvoimaa10 
 
Alkuvuoden kurssit kannattaa varata nyt!  
Kevään kurssit kannattaa varata ajoissa. Valikoimassa on mm. Maija Silvennoisen maistuvat kasvisruuat, 
Superruokaa Suomesta, Potkua pavuista ja palkokasveista, Villiyrtti -kurssit ja -retket, Uutta makua 
arkiruokaan, Kotijuustot, Peruna, Kekri – perinteistä sadonkorjuun juhla ja Hyvän mielen viestin ohjeisiin 
perustuva kurssi 

Kysy lisää ruoka-asiantuntijoilta ja tilaa kurssi: Mari Mäenpää p. 050 603 69, Anna Kari p. 050 555 8440,  
Leena Ylikännö p. 0400 637 591 ja Maija Willman p. 0500 323 136. 
 
 

 

 

Yhteyshenkilöt jäsen- ja järjestöasioissa

info.lansi@proagria.fi, ProAgria Länsi-Suomi ry vaihde 
p. 020 747 2550 
 
Jäsenrekisteriä hoitaa koko ProAgria Länsi-
Suomen alueella: 
Tuula Salomaa p. 0400 929 353 
tuula.salomaa@proagria.fi 
 
Satakunnan yhteyshenkilönä järjestöasioissa:  
Anna Kari p. 050 555 8440 
anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi tai 
anna.kari@proagria.fi 
 
 

 
Varsinais-Suomen yhteyshenkilö järjestöasioissa: 
Mari Mäenpää p. 050 603 69 
mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi tai 
mari.maenpaa@proagria.fi 
 
Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen laskutuspalvelu: 
Tuula Kuparinen p. 040 672 1490 
tuula.kuparinen@proagria.fi 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja Maija Willman p. 0500 323 136, 
maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi tai 
maija.willman@proagria.fi

 
Valoisaa vuodenjatkoa!  
 
ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
toimihenkilöt ja järjestötiimi 
 
Tämä kirje lähetetään postitse yhdistysten puheenjohtajille ja yhdistysten 
nimeämille postin vastaanottajille.  Kirje lähetetään sähköisesti myös 
sihteereille ja tiedoksi ProAgria L-S hallituksen, L-S maa- ja 
kotitalousnaisten hallituksen ja edustajiston jäsenille. Toivomme, että 
välitätte tietoa eteenpäin yhdistyksissänne.  

Seuraa meitä somessa! 
www.facebook.com/maajakotitalousnaisetlansi   
www.instagram.com/maajakotitalousnaiset  
www.twitter.com/maajakotitalous      
www.pinterest.com/ruokaneuvot/ 

 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut
http://www.facebook.com/maajakotitalousnaisetlansi
http://www.instagram.com/maajakotitalousnaiset
http://www.twitter.com/maajakotitalous
http://www.pinterest.com/ruokaneuvot/


Kevät on ihanien Kädentaitomessujen aikaaN
Tervetuloa valtakunnallisille Kädentaitomessuille Turkuun 18Og19O3O2017A jossa on mukana

ennätysmäärä kädentaitajia eri puolilta SuomeaO

Monipuolista kädentaidon osaamista
Messuilla yhdistyy hyvä suunnitteluA aidot materiaalit ja tekemisen taitoO Kotimaiset kädeng

taitajat tarjoavat laadukkaita koristeg ja käyttöesineitäA yksilöllisiä vaatteita ja asusteita
aikuisille ja lapsille sekä paljon muutaO Kädentaitomessuilla voit hankkia myös tarvikkeita ja

työvälineitäO Ihastu työnäytöksistäA näe ja koeO

Edullisesti ryhmälipulla – kokoa porukkaN
Maaliskuun messujen ryhmälipun hinta on 10 €A kun ryhmässä on vähintään 10 henkilöäO

Joustavinta onA kun ryhmänjohtaja varaa etukäteen liput puhelimitse
numerosta 0500 660948 ja noutaa ne messupäivänä ryhmälippukassaltaO

Liput voi tilata myös postiennakollaO Ryhmänjohtaja ja linjagautonkuljettaja ovat
oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyynO

Samalla lipulla myös Taide5 ja AntiikkimessuilleN
Pääsylipulla pääset myös samaan aikaan järjestettäville Taideg ja AntiikkimessuilleO
Mukana myös vintageaA Old Toy Swapg leikkikalumarkkinat ja Turun Rahan Päivän

tapahtuma sekä osio nukkeg ja nukkekotiharrastajilleO

Messuravintola
Messukeskuksen ravintolapalveluista vastaa Restel Ravintolat OyO

Ravintolapäällikkö Maarit SalovaaraA puhO 0400 366512O

Messujuliste
Ohessa Kädentaitomessujen julisteA jonka toivomme Teidän ystävällisesti

laittavan esille parhaaksi katsomaanne paikkaanA kiitosO

Lisätietoja
Annamme mielellämme lisätietoja messuistaA soita Sari Kallio puhO 050 3288835O

Messuaikana meidät tavoittaa messutoimistostaO

TURUN MESSU5 ja KONGRESSIKESKUS

Lauantai klo DÄ5D7 . Sunnuntai klo DÄ5D7
Turun Messu5 ja Kongressikeskus3

Messukentänkatu 95D2
Aikuiset D5€ . Lapset alle D5 v€ ilmaiseksi

Mediapro Messut
wwwOkadentaitomessutOfi

KÄDENTAITOMESSUT

TURKU D8€5D9€2€8ÄD7


