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Tarkista nettisivuiltamme 
ajantasaiset tapahtumatiedot 
www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi 
– Tapahtumat ja ajankohtaista –
Tapahtumakalenteri 
 
Ilmoittautuminen 
Jos ei toisin mainita, voit 
ilmoittautua nettisivuilla,  
s-postitse info.lansi@proagria.fi tai  
puhelimitse 020 747 2550. 

 
Seuraa meitä myös Facebookissa! 

       
Järjestökirje - Syyskuu 2016 
 
Syksyinen tervehdys ProAgria Länsi-Suomesta ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta! 
 

Tässä kirjeessä 

Tulossa syksyllä mm. 

 Turun ruoka- ja viinimessut 30.9.-2.10. 

 Hengellinen päivä 9.10. 

 Pakkausmerkintäinfot 17. ja 18.10. 

 Piknik-jäsenristeily 19.10. 

 L-S MKN edustajakokous 8.11. 
 

ProAgrian tapahtumia 

 Muhkeat nurmet -pellonpiennarpäivä 15.9. 

 Biokaasuturnee syyskuussa 

 KoneAgria Jyväskylässä 6.-8.10. 
 

Kampanjoita ja kilpailuja 

 Vuoden Maa- ja kotitalousnainen 

 Vuoden Maisemateko 

 

Yhdistysasiaa 

 PRH:n jäsenrekisterin tyhjennys 

 Seuraintaloavustukset 

 Jäsenmaksupalautukset ja yhteyshenkilöt 

 Uusi jäsenrekisteri 
 
 

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumat  

Osta tilalta -päivänä la 10.9. juhlistetaan ruoantuotantoa eri puolilla Suomea. Kuluttajat voivat tulla 
ostoksille tiloille sekä tutustua tilojen toimintaan. Lisätietoa www.ostatilalta.fi 
 
Maisemahankkeissa tapahtuu 

 La 10.9. klo 11-14 Ruoppaus- ja niittonäytös, Helsingin kylä, Taivassalo  

 Ke 14.9. klo 18 alkaen, Kyläkokous/Avaimet maisemaan -hankkeen infoilta, Vaskio, Salo 
Mukaan kylämaisemahankkeeseen 
Matkaillen kylillä -hankkeeseen pääsee mukaan valtatie 8:n varrelta Raisiosta Luvialle olevia kyliä. Etsitään 
yhdessä kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet ja laaditaan suunnitelmat keskeisten kohteiden 
kunnostamiseksi. Ilmoita oma kyläsi mukaan ja olkaa mukana luomassa viihtyisää lähiympäristöä!  
Kysy lisää maisemasuunnittelijoilta: Katri Salminen, p. 050 66 474, Terhi Ajosenpää, p. 043 825 1221 sekä 
Sanna Seppälän äitiyslomasijaisena Satakunnassa aloittanut Kaisu Wallin, p. 050 590 2085. 
 
Satakunta hyvää -ruokatapahtuma Porissa la 24.9.  
Lisätietoa www.satamatkaamaalle.fi 
 
Hengellinen päivä Huittisissa su 9.10. klo 10 alkaen 
Hengellinen päivä on samalla Sadonkorjuun kiitosjuhla, kekri. Tilaisuus 
alkaa Jumalanpalveluksella kirkossa. Saarnan pitää Turun 
arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala. Jumalanpalveluksen jälkeen on 
katettuna Sadonkorjuun kiitosjuhlapöytä seurakuntakeskuksella. 
Ruokailun jälkeen on ohjelmaa. Hinta 15 €/hlö (maksetaan paikan päällä 
käteisellä). Ilmoittautumiset viimeistään 3.10. Järjestelyistä vastaa 80-
vuotisjuhlavuottaan viettävä Huittisten Maatalousnaiset ry ja Huittisten 
seurakunta. Lisätietoa Leena Ylikännö, p. 0400 637 591 tai 
leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
 
 

http://www.ostatilalta.fi/


2 / 4 

 

 

Pakkausmerkinnät kerralla kuntoon -infot  
ma 17.10. klo 12-15 Ilmaristen Matkailutila, Väänteläntie 45, 21350 Ilmarinen, Lieto 
ti 18.10. klo 12-15 Huittisten kaupungintalo, valtuustosali, Risto Rytin katu 36, Huittinen 
Ajantasaista tietoa ja vinkkejä elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen uudistamiseen uuden lainsäädännön 
mukaiseksi. Lisätietoja Mari Mäenpää, p. 050 60 369, mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi ja Leena 
Ylikännö, p. 0400 637 591 tai leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
Jäsenetu ProAgria Länsi-Suomen / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten jäsenkortilla: 

Piknik-risteily Turusta ke 19.10.  

Lähtö Turusta klo 8.45 (Amorella). Paluu Turkuun 19.50 (Viking Grace). 
Järjestö muutoksessa 
• Uusi MKN järjestötunnus – taustaa ja historiaa 
• jäsenyys ProAgria L-S/ L-S MKN 
• Uusia tulijoita yhdistyksiin 
Hinta ProAgria Länsi-Suomen jäsenille jäsenkortilla 55 € (sis. matkalipun, meriaamiainen, ohjelma laivalla, 
hytti paluumatkalla, päivällinen. Sis. alv). Muille hinta 65 €. Ilmoittautuminen 19.9. mennessä. Lisätietoa: 
Mari Mäenpää p. 050 603 69, mari.maenpaa@proagria.fi.  
 
Ruokakursseilta uusia ideoita ja vinkkejä 

- Pohjolan Superruokaa 
- Potkua pavuista ja palkokasveista 
- Uutta makua arkiruokaan 
- Kotijuustot 

- Kekri – perinteistä sadonkorjuun juhla 
- 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 ja 
Leena Ylikännö p. 0400 637 591. 
 

Kokoukset 

L-S MKN edustajakokous ja yhdistystreffit ti 8.11. klo 17.00 alkaen, Sataedu, Yhdystie, 28400 Ulvila  
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajakokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Virallisten edustajien lisäksi myös muut jäsenet ovat kokoukseen tervetulleita. Jos valtakirjaa edustajista ei 
ole toimitettu piirikeskukseen aiemmin, se tulee ottaa mukaan kokoukseen. Kokouskutsu toimitetaan tämän 
kirjeen liitteenä yhdistysten puheenjohtajille. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautumiset viimeistään ma 31.10. 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos olet kiinnostunut kimppakyydeistä Varsinais-Suomesta.  
 
Yhdistystreffeillä tavataan 

Yhdistystreffit pidetään ennen kokousta klo 17-18. Tavoitteena on tuoda esille, miten eri yhdistykset 

toimivat ja saada yhdistykselle pieni tili kokouskäynnistä. Tulkaa esittelemään toimintaanne (vaikka 

yhdistyksen jokavuotista tapahtumaa tai hyvää tempausta) tai myymään omia tuotteitamme (esim. 

historiikkeja, käsitöitä tai leivonnaisia). Ilmoittautumiset ja lisätietoja Yhdistystreffeille 31.10. mennessä  

Leena Ylikännö, p. 0400 637 591, leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi tai Anna Kari p. 050 555 8440, 

anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi. 
 

ProAgrian tapahtumat ja koulutukset 

Muhkeat nurmet -pellonpiennarpäivä to 15.9. klo 11-14 Kylämäen hevostila, Marttila 
Maksuttomassa tilaisuudessa ajankohtaista nurmiasiaa ja työnäytöksiä. Tilaisuudessa mukana ProAgrian 
nurmiasiantuntijoiden lisäksi Länsimaito, Yara, Hankkija, Kesko, OSMO, HkScan, RaisioAgro, Bt-AGRO. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Järj. Johtamalla aikaa -hanke. 
 
Ajaisinko biokaasuautolla - Biokaasun liikennekäytön edistämisturnee 
Saat tietoa biokaasun käyttömahdollisuuksista liikennekäytössä ja biokaasun tuotantomahdollisuuksista 
maatiloilla. Kaikki tilaisuudet klo 11–18. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Salo ti 20.9. Prisman piha Huittinen   Huittinen ti 27.9. ABC Huittinen 
Turku ke 21.9. Prisma Länsikeskuksen piha  Pori ke 28.9. Mikkolan Prisman piha 
Laitila to 22.9. S-marketin piha   Kankaanpää to 29.9. S-marketin piha 
Loimaa pe 23.9. Prisman piha 
Järj.  Vähähiilinen maaseutu -Maaseudun uusiutuvat energiat -hanke sekä yhteistyökumppanit. 

mailto:mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:anna.kari@maajakotitalousnaiset.fi
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ILMOITTAUTUMINEN: 
Ellei toisin mainita, tilaisuuksiin 
voi ilmoittautua kotisivuillamme 
www.proagria.fi/lansi, s-postiin 
info.lansi@proagria.fi tai 
puhelimitse 020 747 2550. 

 
Karjatilan kokonaisuus haltuun –koulutus maito- ja lihanautatiloille 
12.-13.10. Marttila 
 
Eläinkuljettajakoulutus ma 17.10. Pori 
 
Pienryhmä robottitiloille aloittaa Varsinais-Suomessa ke 12.10. 
 
Muista rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut 
Esimerkiksi 

 Ravinnetaselaskelma 

 Maan rakenteen arviointi 

 Maisemakohteiden kartoitus 

 Maatilan ympäristösuunnitelma 

 Tukipuntari 

            Kysy lisää asiantuntijoiltamme! 
 

Messuja ja näyttelyitä 
 
Turun ruoka- ja viinimessut pe-su 30.9.-2.10.  
Tervetuloa Maa- ja kotitalousnaisten osastolle messuille. Järjestömme puheenjohtaja Maija Silvennoinen 
on osastollamme pe ja la. Tule tapaamaan ja hakemaan ajankohtaiset ruokavinkit. Satakuntaliitto järjestää 
bussikuljetuksia Satakunnasta, lisätietoa www.satakunta.fi. 
 
KoneAgria Jyväskylässä 6.–8.10. www.koneagria.fi  
HUOM: KoneAgriaan on ilmainen sisäänpääsy ProAgria Länsi-Suomen jäsenkortilla.  
 

Maa- ja kotitalousnaisten kilpailut ja kampanjat 
Lisätietoa: www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi  
 
Nyt on viimeinen hetki ehdottaa Vuoden Maa- ja kotitalousnaista! 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus valitsee ehdotusten pohjalta piirikeskuksen 
/ maakunnan vuoden maa- ja kotitalousnaisen 2016, jotka palkitaan edustajakokouksessa. Kriteereitä ovat: 

- edistää alueellaan Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa 
- toimii alueellaan aktiivisesti Maa- ja kotitalousnaisten hyväksi 
- innostaa ja kannustaa muita naisia toimintaan mukaan 

Ehdotuksia voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. Palauttakaa ehdotus 30.9.2016 mennessä 
täyttämällä lomake nettisivuillamme www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi - Tapahtumat ja ajankohtaista – 
Ajankohtaista tai lähettäkää perustelut postitse osoitteella ProAgria Länsi-Suomi, Länsi-Suomen maa- ja 
kotitalousnaiset, Maija Willman, Luvalahdentie 1, 27500 Kauttua. 
 
Vuoden maisemateko palkitaan jälleen 
Vuoden maisemateko voi olla pieni tai suuri teko, joka on muuttanut maisemaa paremmaksi. Kilpailussa 
valitaan ehdotusten perusteella valtakunnallinen voittaja sekä maakuntien parhaat maisemateot. 
Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. Ottakaa 
valokuvia ennen ja jälkeen maisemateon. Kuvailkaa maisemateon tulokset. Kertokaa, mitä teitte ja ketkä 
teon tekivät. Kertokaa, miksi juuri teidän tekonne olisi vuoden maisemateon arvoinen. Kannattaa toimia 
pikaisesti, ehdotuksia otetaan vastaan 30.9. mennessä: katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi tai 
postitse: Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Artturinkatu 2, 20200 Turku.  
 

Yhdistysasiaa 

Yhdistyksesi poistouhan alla?  
Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita 
yhdistyksiä. ProAgria Länsi-Suomen alueelta listalta löytyy yhteensä 300 maatalousseuraa, 
maamiesseuraa, pienviljelijäyhdistystä sekä maatalousnaisten yhdistystä jotka ovat poistouhan alla. Näiltä 
yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. PRH:n käynnistämä 
poistomenettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Lain yhtenä tavoitteena on 
lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistaminen 
rekisteristä. 



4 / 4 

 

 

TARKISTA LÖYTYYKÖ YHDISTYKSESI LISTALTA! Maamiesseurojen tai pienviljelijäyhdistysten 
alaosastoina toimivien Maa- ja kotitalousnaisten tulisi tarkistaa myös pääyhdistystenne (maamiesseura, 
PVY) tilanne listalta sekä tarvittaessa ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistystoiminnan 
jatkamiseksi. Poistettavien yhdistysten listauksen löydät https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html 
Listalla olevia yhdistyksiä kehotetaan yhdistyslain 41 a § nojalla ilmoittamaan PRH:lle kirjallisesti 
toimintansa edelleen jatkumisesta. Ilmoitus on tehtävä viim. 12.1.2017. Yhdistykset joilta ei saada tietoa 
toiminnan jatkumisesta viimeistään edellä mainittuna päivänä poistetaan yhdistysrekisteristä. Kirjallinen 
ilmoitus tulee lähettää osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 
Helsinki tai faksilla numeroon (09) 6939 5328 tai s-postitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi. Ilmoituksen voi 
myös tuoda PRH:n asiakaspalveluun osoitteeseen Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki.  Jos haluatte, että 
yhdistys lakkautetaan, toimikaa yhdistyksenne omien sääntöjen mukaan. Tarkistakaa myös, että 
lopetettavalle yhdistykselle ei jää roikkumaan omaisuutta, tilejä tai talletuksia esim. osakkeita pankkeihin.  
 

Seuraintaloavustukset 
Seurantalojen korjausavustusten hakuaika on alkanut. Hakemukset on jätettävä viimeistään 30.9.2016. 
Avustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen 
kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen 
kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Avustusta haetaan sähköisessä palvelussa tai tulostettavalla 
lomakkeella www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset. Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota 
talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella. 
Seurantalon runsas ja monipuolinen käyttö sekä omistajayhdistyksen aktiivisuus ovat tärkeitä avustusta 
puoltavia tekijöitä. Ratkaisevassa osassa ovat myös hyvät korjaussuunnitelmat. Lisätietoja Sanna Käyhkö, 
Suomen Kotiseutuliitto p. 09 612 63223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi 
 
Jäsenmaksupalautukset 
Postitamme jäsenlistat yhdistysten sihteereille tämän kirjeen liitteenä. Lisätietoa Tuula Kuparinen, 040 672 
1490, tuula.kuparinen@proagria.fi. 
 
Uusi jäsenrekisteri käyttöön 

Uusi jäsenrekisteri (Avoine Sense) otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. Avoinen rekisteriä käyttävät mm. 
Marttaliitto, MLL ja 4H. Tiedotamme lisää aiheesta loppuvuonna. 
 
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 929353 
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

 
Tapahtumarikasta syksyä!  
 
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. Toivomme 
myös, että yhdistyksestänne ilmoitetaan meille vähintään yksi sähköpostiosoite, 
johon voimme lähettää sujuvasti tietoa ajankohtaisista asioista. Täydentäkää tämä 
toimitsijalomakkeeseen! 

http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset
mailto:sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi

