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Järjestökirje - Helmikuu 2018 
 
Tervehdys ProAgria Länsi-Suomesta ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta! 
Tässä kirjeessä paljon ajankohtaista asiaa - poimi tiedot kalenteriin! 
 
Yhdistysasiaa 
• Jäsenrekisteri  
• Jäsenmaksulaskutus 
• Toimintakertomukset ja -suunnitelmat 

 
Tapahtumia 
• Kasvinsuojelukoulutukset 
• Maaseudun energiapäivä 8.3. 
• Luomukurssi alkaa Loimaalla 13.3.  
• Maatilan tuotteiden jalostaminen ja myynti 

Lieto 21.3. ja Huittinen 22.3. 

 
 
 
 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 
• Virkistyspäivä 15.3. Kankaanpäässä  
• Puutarharetki 11.-12.7.(alustava) 

Ahvenanmaalle 
• Tilattavia tapahtumia ja kursseja 
• Luonnonyrttejä ja tietoa hyönteisruoasta  

29.5. Kullaa, 30.5. Raumalla 
 

 
Jäsenlistat korvaa nyt Sense-jäsenrekisteri 
Tarkistattehan jäsenlistat suoraan jäsenrekisteri Sensestä. Enää emme lähetä jäsenlistoja erikseen 
tarkistettavaksenne. Korjaattehan Sense-ohjelmaan mahdolliset jäsenmuutokset viimeistään 23.2. 
 
Mikäli yhdistyksenne ei ole vielä palauttanut täytettyä lomaketta jäsenmaksulaskutusta varten, 
palauttakaa se 23.2. mennessä! Jäsenlaskutus käynnistyy helmikuun lopulla. 
 
Toimintakertomukset 2017 ja vuoden 2018 toimintasuunnitelmat 28.2.2018 Porin toimistolle 
Pyydämme palauttamaan yhdistyksenne/alaosastonne toimintakertomus- ja toimitsijalomakkeet ProAgria 
Länsi-Suomen Porin toimistoon 28.2.2018 mennessä. Postiosoite: ProAgria Länsi-Suomi, 
Itsenäisyydenkatu 35 a, 28130 Pori. Sähköisen palautuksen voi tehdä osoitteeseen info.lansi@proagria.fi   
 
Lomakkeet löytyvät 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  
  

http://www.proagria.fi/lansi/jasenyys
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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. Tämä 
jäsentietorekisteri noudattaa tulevaa tietosuoja-asetusta. 
 
Yhdistykset saavat rekisterin käyttöönsä valitsemalla keskuudestaan jäsenrekisterin käyttäjän. 
Jäsenrekisterin käyttäjä täyttää henkilökohtaisen rekisterinkäyttösopimuksen ja siten tunnukset 
jäsenrekisteriin. Kukin yhdistys pystyy itse päivittämään oman jäsenrekisterinsä. Ryhdistä yhdistystä -
hankkeen avulla koulutamme yhdistyksen jäsenasioista vastaavan käyttämään ohjelmaa. 

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 
 
 
Tapahtumia ja koulutuksia 
 
Satakunnasta - Sikses parasta -hanke
Satakunnasta - Sikses parasta -tilaisuuksista on monenlaista lisäarvoa satakuntalaisille yrittäjille ja tuottajille. 
Kannattaa olla kuulolla! Hankkeen uutiskirjeen voit tilata osoitteesta heidi.tattinen@pji.fi 
Seuraa somessa: www.facebook.com/siksesparasta ja  https://www.instagram.com/siksesparasta
 
Maaseutumatkailun tiedonvälitys Varsinais-Suomessa -hankkeessa tapahtuu 

• Ruokamatkailuinfot lähiruokatuottajille ja lähiruokaa yritystoiminnassa käyttäville, maakuntakierros 
8.2. Salo, 13.2. Turku, 15.2. Loimaa, 16.2. Mynämäki 

• Lammaspaimenlomat-info 13.3.Laitila 
• Mediatiedote-info 15.3. Turku 
• Creen care -info 27.3. Halikko  

 
Lisätietoa tapahtumista: www.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri 
 
Kasvinsuojelukoulutukset kevät 2018
 
Varsinais-Suomi 
  8.2. Salo, ProAgrian toimisto 
14.2. Salo, ProAgrian toimisto 
16.3. Salo, ProAgrian toimisto 
21.3. Salo, ProAgrian toimisto  
 
12.2. Laitila, kaupungintalo 
  3.4  Laitila, kaupungintalo  
28.2. Loimaan ammatti-instituutti  
28.3. Loimaan ammatti-instituutti  
 
9.2. Piikkiö, Livia Maaseutuopisto Tuorla 
 

 
 
13.2. Piikkiö, Livia Maaseutuopisto Tuorla  
15.3. Piikkiö, Livia Maaseutuopisto Tuorla,  
20.3. Piikkiö, Livia Maaseutuopisto Tuorla, 
 
Satakunta  
15.3. Pori, Ravintola Liisanpuisto  
19.3. Kankaanpää, Sataedu 
 
  7.3. Huittinen, Kaupungintalo 
21.3. Huittinen, Kaupungintalo 

Kiinnostaako luomu? 
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssin kotieläinpäivät 6.3.2018 - 7.3.2018, Huittinen 
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi alkaa Loimaalla 13.3.  
 
Maaseudun energiapäivä to 8.3. Kokemäki 
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. 
 

http://www.proagria.fi/lansi
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Maatilan tuotteiden jalostaminen ja myynti 
Viljeletkö viljaa, salaatteja, yrttejä tai muita vihanneksia? Vai tuotatko jotain muuta raaka-ainetta? 
Haluaisitko jatkojalostaa maatilasi tuotteita ja myydä niitä suoraan tilaltasi, torilla tai Reko-
lähiruokarenkaassa? Näistä asioista keskustelemme Maatilan tuotteiden jalostaminen ja myynti -
tilaisuuksissa: 

• 21.3.Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13 
Ilmoittautuminen: mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi 

• 22.3. Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36 
Ilmoittautuminen: leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi 

 
Maa- ja kotitalousnaisten ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaa toimintaa – Tule mukaan! 
Lisätietoa: www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi  
 
Hyvinvointipäivä Kankaanpään 
kuntoutuskeskuksessa 15.3. 
Ota mukaan vaate tai esine kierrätyspöydälle!  
 
Päivä alkaa klo 11.00 ruokailulla, jonka jälkeen 
ohjelmallinen osuus klo 12.30. Teemana 
hyppää hyvän kierteeseen ja loikkaa liikkeelle -
liikuntakisa. Puheiden aiheet liittyvät 
hyvinvointiin, kiertotalouteen, vastuullisuuteen 
ja tietysti iloon. Yllätyksiltä ei voi välttyä. 
 
Tilaisuudessa ”Tuo tullessas, vie mennessäs! -
kierrätyspöytä”. Ota hyvinvointipäivään jokin 
kodistasi löytyvä esine tai kaapissa kutistunut vaate. Ajatuksena on, että esineet ja vaatteet löytävät 
päivässä uudet omistajat. Jokainen päivään osallistuja saa ”viedä mennessään” jotakin. Jäljelle jääneet 
tavarat päätyvät edelleen kierrätyskeskukseen.  
 
Hinta 40 €, käteisellä (sis.alv.24%, ruokailun, kahvin ja ohjelman). Ilmoittautuminen info.lansi@proagria.fi 
5.3. mennessä. Lisätietoja Anna Kari.  
 
Päivän päätteeksi on mahdollisuus jäädä Janita Kylänpään ohjaamaan vesijumppaan. Hinta 6 €, mukaan 
mahtuu 20 ensimmäistä uimaria. Tästä saa yhden rastin liikuntakorttiin. 
 

Huom! Tarkistakaa yhdistyksenne välitystuotteiden (paidat, esiliinat, servetit ym.) varasto 
kuntoon ja laittakaa ennakkotilaus meille viim. 28.2., niin saatte tuotteet mukaanne kätevästi 
Hyvinvointipäivänä!  
 

 
Luonnonyrttejä ja tietoa hyönteisruoasta – 29.5. Kullaalla ja 30.5. Raumalla 

• Järjestämme kaksi tutustumisretkeä luonnonyrttien keräämiseen ja käyttöön. Lisäksi kerromme 
hyönteisruoasta. Päivillä on sama sisältö, varaa itsellesi sopiva 29.5.2018 Kullaa, 30.5.2018 
Rauma. Lisätietoja nettisivuilta tai anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi 

 
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 sadonkorjuuteemaa. 

 
Puutarharetki Ahvenanmaalle 11-12.7.2018 (alustava) 

• Tänäkin vuonna kohteina ovat yksityiset ja julkiset pihat sekä puutarhat. Perinteistä ostosaikaakin 
varmasti löytyy myös tältä reissulta. Lisätiedot katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi 

 
 
 
 
 

mailto:mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi


4 / 4 
 
Mistä ruoka tulee? Tilaa lähikoulun tai päiväkodin lapsille tapahtuma  

• Tee hyvää ja tilaa yhdistyksenä tai yrityksenä lähikoululle tai päiväkodille maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnallinen ja arkitaitoja tukeva sekä koko ruokaketjua avaava tapahtuma esim. ruokahukasta, 
makukoulu kasviksista tai viljasta tai ruoanarvostuksesta.  

 
 
Toimintavuoden kurssit kannattaa varata nyt!  
Valikoimassa on mm. Maija Silvennoisen maistuvat kasvisruuat, Superruokaa Suomesta, Potkua pavuista 
ja palkokasveista, Villiyrtti -kurssit ja -retket, Uutta makua arkiruokaan, Kotijuustot, Peruna, Ruokahukka 
ruotuun -kurssi.  
 
Seuraa nettisivuja tai ota yhteyttä suoraan ruoka-asiantuntijoihin: Mari Mäenpää p. 050 603 69, Anna Kari 
p. 050 555 8440, Leena Ylikännö p. 0400 637 591 tai Maija Willman p. 0500 323 136.
 
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt jäsen- ja järjestöasioissa
 
Jäsenrekisteriä hoitaa koko ProAgria Länsi-Suomen alueella: 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Maija Willman  
p. 0500 323 136, maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi tai 
maija.willman@proagria.fi
 
Satakunnan yhteyshenkilönä järjestöasioissa:  
Anna Kari p. 050 555 8440 anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi tai anna.kari@proagria.fi 
 
Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen laskutuspalvelu, Varsinais-Suomen yhteyshenkilö järjestöasioissa: 
Mari Mäenpää p. 050 603 69 mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi tai 
mari.maenpaa@proagria.fi 

 
Muista 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 

 
 
 
 

 
 

Hypätään hyvän kierteeseen ja tehdään hyvää lähiympäristössä! 
 

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 rahastonhoitajille sekä 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
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http://www.twitter.com/maajakotitalous
http://www.pinterest.com/ruokaneuvot/


KÄDENTAITOMESSUT 
T U R K U  1 7 .  - 1 8 . 3 . 2 0 1 8

Lauantai klo 10-17 / Sunnuntai klo 10-17
Turun Messu- ja Kongressikeskus

Messukentänkatu 9-13
 Aikuiset 16 € • Lapset 7-15v 5 €

Perhe (2 aikuista ja lapset 7-15v) 34 €
2 päivän lippu 18 € • Opiskelijat 10 € • Ryhmälippu 10 €

W W W . K A D E N T A I T O M E S S U T . F I

Kevät on ihanien Kädentaitomessujen aikaa!
Tervetuloa valtakunnallisille Kädentaitomessuille Turkuun 17. -18.3.2018, jossa on mukana ennätysmäärä

kädentaitajia eri puolilta Suomea.

Monipuolista kädentaidon osaamista
Messuilla yhdistyy hyvä suunnittelu, aidot materiaalit ja tekemisen taito. Kotimaiset kädentaitajat tarjoavat
laadukkaita koriste- ja käyttöesineitä, yksilöllisiä vaatteita ja asusteita aikuisille ja lapsille sekä paljon muuta.

Kädentaitomessuilla voit hankkia myös tarvikkeita ja työvälineitä. Ihastu työnäytöksistä, näe ja koe.

Edullisesti ryhmälipulla – kokoa porukka!
Maaliskuun messujen ryhmälipun hinta on 10 €, kun ryhmässä on vähintään 10 henkilöä. Kätevintä on, kun

ryhmänjohtaja varaa etukäteen liput puhelimitse numerosta 0500 660948 ja noutaa ne messupäivänä
ryhmälippukassalta. Liput voi ostaa myös Turun messukeskuksen verkkokaupasta. Ryhmänjohtaja ja linja-

autonkuljettaja ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn.

Samalla lipulla myös Taide- ja Antiikkimessuille!
Pääsylipulla pääset myös samaan aikaan järjestettäville Taide- ja Antiikkimessuille.

Mukana myös vintagea, Old  Toy Swap- leikkikalumarkkinat ja Turun Rahan Päivän tapahtuma sekä
osio nukke- ja nukkekotiharrastajille.

Messuravintola
Messukeskuksen ravintolapalveluista vastaa Restel Ravintolat Oy.

Ravintolapäällikkö Maarit Salovaara, puh 0400 366512.

Messujuliste
Ohessa Kädentaitomessujen juliste, jonka toivomme Teidän ystävällisesti laittavan esille

parhaaksi katsomaanne paikkaan, kiitos.

Lisätietoja
Annamme mielellämme lisätietoja messuista, soita Sari Kallio puh. 050 3288835.

Messuaikana meidät tavoittaa messutoimistosta.
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