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Järjestökirje - Toukokuu 2016 
 
Aurinkoinen kevättervehdys ProAgria Länsi-Suomesta ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta! 
 
Tässä kirjeessä 
Tulossa monenlaisia tapahtumia! 
• Villiyrttikurssit 31.5. ja 7.6. 
• Impin päivä 11.6. 
• Puutarharetki Varsinais-Suomessa 13.7. 
• Päiväretki Porvooseen 9.8. 
• Hengellinen päivä 9.10. 
• Piknik-jäsenristeily 19.10. 
• L-S MKN edustajakokous 8.11. 
• Tarjolla ruokakursseja 
ProAgrian tapahtumia 
• Maatilan aurinkosähköinvestoinnit 7.6.  
• Lammaspienryhmä 21.6.  
• Maan kasvukunnon osaajien ryhmä 
• Hyödynnä Neuvo 2020 -palveluja! 

 
Messuja ja näyttelyitä 
• Minifarmi, Okra, Peltopäivä ja KoneAgria  
Kampanjoita ja kilpailuja 
• Ehdottakaa Vuoden Maa- ja kotitalousnaista 
• Osallistukaa Vuoden Maisemateko -kilpailuun 
• Autetaan maahanmuuttajia 
Yhdistysasiaa 
• Jäsenmaksupalautukset ja yhteyshenkilöt 
 
 
 
 

 
Tapahtumat ja retket 
Villiyrttikurssit 
Päivän aikana tunnistamme ja keräämme villiyrttejä ja -vihanneksia, opimme niiden käsittelyä ja käyttöä 
sekä nautimme uusista makuelämyksistä. Hinta 25 €/hlö (lapset ilmaiseksi) sis. alv. 24 %.  
Ota mukaan mukaan: säänmukainen metsään sopiva vaatetus, kori yrttien keräämiseen, 
kertakäyttöhanskoja, paperipusseja. 
 

• ti 31.5. Paavolantie, Karuna (klo 10–14) 
           Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Mari Mäenpää 050 60 369, mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi.  

• ti 7.6. Ulvila WinNova, Kullaa (klo 16.30–21) 
Kurssilla lapsille aistirata! Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Anna Kari, 050 3656410, 
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. 

 
ILMOITTAUTUMINEN: 
Ellei toisin mainita, tilaisuuksiin voi 
ilmoittautua kotisivuillamme 
www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi 
– Tapahtumat ja ajankohtaista –
Tapahtumakalenteri, s-postitse 
info.lansi@proagria.fi tai 
puhelimitse 020 747 2550. 

 
 
Impin päivä la 11.6. Rukkaset käteen ja vieraslajeja vähentämään! 
Vieraslajit valloittavat luontoamme ja tukahduttavat oman kasvilajistomme. Impin päivä sopii haitallisimpiin 
kuuluvien jättipalsamin ja lupiinin poistotalkoisiin! Valitkaa kohde, jossa ne valloittavat kasvutilaa 
niittykasveiltamme ja järjestäkää talkoot. Niittotalkoot sekä kasvien nosto juurineen muutaman vuoden ajan 
saa luonnonkasvimme jälleen kukoistamaan. Lisätietoa www.maajakotitalousnaiset.fi/toimintavinkit.  
 
Puutarharetki ke 13.7. Lähtö Turusta  
Suuntaamme Kustaviin, Uuteenkaupunkiin sekä Maskuun tutustumaan 
yksityisiin puutarhoihin ja mm. Louhisaaren kartanon kesällä 2016 
valmistuvaan Kalmilaiseen puutarhaan. Luvassa on upeita, hyvin 
hoidettuja puutarhoja.  Hinta ProAgria Länsi-Suomen jäsenkortilla 90 € ja 
muille 98 € (sis. opastukset ja esittelyt kaikissa kohteissa, ruokailut ja 
kahvit, bussikuljetus sekä alv. 24 %). Lisätietoa: Katri Salminen, 050 664 
74, katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi 
 
Retki Porvooseen ti 9.8. Lähtö Porista  
Luvassa kartanokulttuuria, taidetta, ruokamatkailua ja vanhan kaupungin 
pieni myymälöitä.  Hinta 130 € (sis. opastukset ja esittelyt kohteissa, ruokailun, kahvin, bussikuljetus sekä 
alv. 24 %). Retken voitte tilata myös omalle yhdistykselle, räätälöin sen aivan erikseen. Lisätietoa Leena 
Ylikännö, p. 0400 637 591 tai leena.ylikanno@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
Hengellinen päivä Huittisissa pe 9.10. 
Jumalanpalveluksen jälkeen nautitaan sadonkorjuun kiitosjuhlapöytä. Järjestelyistä vastaa 80-
vuotisjuhlavuottaan viettävä Huittisten Maatalousnaiset ry ja Huittisten seurakunta. Lisätietoa 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). 
Hinta ProAgria Länsi-Suomen jäsenille jäsenkortilla 55 € (sis. matkalipun, meriaamiainen, ohjelma laivalla, 
hytti paluumatkalla, päivällinen. sis. alv). Muille hinta 65 €. Lisätietoja Mari Mäenpää, p. 050 60 369, 
mari.maenpaa@maajakotitalousnaiset.fi. 
 
Ruokakurssit 
Ruokakursseillamme saatte uusia ideoita ja vinkkejä mukavan yhdessäolon merkeissä. 

- Pohjolan Superruokaa 
- Potkua pavuista ja palkokasveista 
- Uutta makua arkiruokaan 
- Kotijuustot 
- Villiyrtit alkukesän luonnossa 
- Kevään juhlakakut  
- Syksystä 2016 Kekri – perinteistä sadonkorjuun juhla 
- Hyvän mielen viestin ohjeisiin perustuva kurssi 

 
Muista myös: luennot, esitelmät ja tietoiskut mm. ruuasta, ravitsemuksesta sekä ruokahävikistä. Kysy lisää 
ruoka-asiantuntijoilta ja tilaa kurssi tai luento: Mari Mäenpää p. 050 603 69, Anna Kari p. 050 555 8440 ja 
Leena Ylikännö p. 0400 637 591 sekä Sanna Luoto p. 043 825 0583.  
 
Kokoukset 
L-S maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous ti 8.11. klo 18 alkaen (kahvit klo 17.30) Satakunnassa 
 
ProAgrian tapahtumat ja koulutukset 
Maatilan aurinkosähköinvestoinnit, ti 7.6. Mynämäki 
Tervetuloa tutustumaan maatilan aurinkosähköinvestointiin ja kokemuksiin. 
Tilaisuuden järjestää Vähähiilinen maaseutu – maaseudun uusiutuvat 
energiat -hanke. Lisätietoa Jukka Kontulainen, 040 829 8135, 
jukka.kontulainen@proagria.fi  

mailto:jukka.kontulainen@proagria.fi
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Lammaspienryhmä aloittaa, ti 21.6. Marttila 
Tule pohtimaan benchmarking-pienryhmään lammastilan kokonaisuuden hallintaa aina pellolta ruokintaan 
saakka. 
 
Maan kasvukunnon osaajien valmennusryhmä aloittaa Satakunnassa heinäkuussa 
Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii tietämystä, työkaluja ja 
osaamista. Valmennus tarjoaa nämä viljelijöiden tarpeisiin sovitetulla tavalla. Lisätietoa: Jukka Rajala, 
jukka.rajala@helsinki.fi, 044 303 2210.                     
 
Hyödynnä rahanarvoisia Neuvo 2020 -palveluja 
Neuvo 2020 -palveluista maksat vain alvin osuuden. 
 
Ovatko tukiasiat hallussa? To 12.5. Huittinen  
(Varattavissa olevat ajat: 8.30, 11.00 ja 13.15)  
Neuvo 2020 -palveluna voidaan käydä läpi tukiehtoja tilakohtaisesti ja lisäksi varmistaa mm. täydentävien 
ehtojen vaatimusten täyttyminen tilalla. Tukiehtojen osalta voidaan käydä läpi mm. ympäristökorvauksen 
ehtoja ja lisätoimenpiteitä ja viherryttämistuen vaatimuksia. Lisätietoa: Maarit Syrjälä 050 590 2082, Riia 
Rantala, 0400 838 925. 
 
Maiseman ja luonnon kartoituksella löydät tilasi arvokohteet 
Neuvo 2020 -palvelun kautta on mahdollista tehdä tilallesi maiseman ja luonnon kartoitus- ja 
neuvontakäynti. Neuvontakäynnillä käydään läpi tilan maiseman- ja luonnonhoidon kohteet ja neuvotaan, 
miten alueita tulisi hoitaa. Lisätietoa: Sanna Seppälä, 050 590 2085 tai Katri Salminen, 050 664 74. 
 
Haluatko säästää rahaa ja energiaa?  
Maatilan energiasuunnitelman avulla saat selville yrityksesi energiankulutuksen, mahdollisuudet 
energiansäästöön ja -tuotantoon sekä arvion kannattavista ja tilalle sopivista energiaratkaisuista. Tilaa 
suunnitelma: Jukka Kontulainen, p. 040 8298135. 
 
Messuja ja näyttelyitä 

• Minifarmi- & kukkamessut Uudessakaupungissa 21.–22.5. www.minifarmi.fi 
• Okra-maatalousnäyttely 6.–9.7. Tavataan Okrassa! www.okramaatalous.fi 
• Peltopäivä Ylistarossa 28.7. www.peltopaiva.fi  
• KoneAgria Jyväskylässä 6.–8.10. www.koneagria.fi  

 
HUOM: KoneAgriaan on ilmainen sisäänpääsy ProAgria Länsi-Suomen jäsenkortilla. Liity jäseneksi ja saat 
jäsenkortin ennen näyttelyä. Jäsenkortilla saa myös 5 % alennuksen monista palveluistamme. Katso kaikki 
jäsenedut www.proagria.fi/lansi/jasenyys.   
 
Retkelle KoneAgriaan? Kootkaa ryhmä vaikka yhdessä naapuriyhdistyksen kanssa ja varatkaa bussi. Yli 
9 hengen ryhmät voivat ostaa ryhmälipun (12 e/hlö). Retkiryhmien yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Kivimäki, 040 
5768 740, eeva-liisa.kivimaki@proagria.fi.  
 
Maa- ja kotitalousnaisten kilpailut ja kampanjat 
Lisätietoa: www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi  
 
Ehdottakaa Vuoden Maa- ja kotitalousnaista! 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus valitsee ehdotusten pohjalta piirikeskuksen 
/ maakunnan vuoden maa- ja kotitalousnaisen 2016, jotka palkitaan syksyllä. Kriteereitä ovat: 

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

Ehdotuksia vuoden Maa- ja kotitalousnaiseksi voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. 
Ehdotus palautetaan 14.8.2016 mennessä täyttämällä lomake nettisivuillamme 
www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi - Tapahtumat ja ajankohtaista – Ajankohtaista. 
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www.facebook.com/proagria 
www.instagram.com/proagria  
www.twitter.com/proagria    
 

 

 
Vuoden maisemateko  
Valitsemme jälleen syksyllä 2016 Vuoden maisemateon, joka 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 maisemasta valokuvia ennen ja jälkeen maisemateon. Kuvailkaa 
maisemateon tulokset. Kertokaa, mitä teitte ja ketkä teon tekivät. Kertokaa, miksi juuri teidän tekonne olisi 
vuoden maisemateon arvoinen.  
 
Kiinnostaako erilainen kulttuuri? 
Myös me maa- ja kotitalousnaiset haluamme omalta osaltamme olla auttamassa maahanmuuttajia heidän 
kokoutumisessaan Suomen oloihin. Järjestetään yhdessä vaikka ruokakursseja ja opetellaan ja vaihdetaan 
erilaisia tapoja ja tottumuksia. Keksitään lisää tapoja toimia yhdessä!  Kiinnostuitko? Mukaan voi lähteä 
yksin tai yhdistyksenä. Ota yhteyttä: Maija Willman, 0500 323 136, maija.willman@maajakotitalousnaiset.fi 
 
Geokätköily kylämaisemassa toimintaidea yhdistyksille  
Geokätköily kylämaisemassa sopii yhdistysten toimintaan, perheiden yhteisiin luontoretkiin ja kylän 
koululaisille. Se on oiva tapa tutustua tarkemmin omaan kotimaisemaan. Kätköjen etsintään  
voi yhdistää esimerkiksi eväshetken löytöpaikalla tai näköalan ihailemisen. Kertokaa kylänne upeista 
maisemakohteista ja historiasta geokätköilyn avulla. www.maajakotitalousnaiset.fi/geokatkoily  
 
Jäsenmaksupalautukset 
Jäsenmaksupalautukset yhdistyksille tehdään elokuussa. Postitamme jäsenlistat yhdistysten sihteereille 
syyskuussa. Lisätietoa Tuula Kuparinen, 040 672 1490, tuula.kuparinen@proagria.fi. 
 
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

 
Tykkää meistä somessa!  

 
 
 
 
 

 
 
Mukavaa keväänjatkoa ja kesänodotusta toivottaen 
 
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 yhdistysten sihteereille sekä 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! 

www.facebook.com/maajakotitalousnaisetlansi   
www.instagram.com/maajakotitalousnaiset  
www.twitter.com/maajakotitalous      
www.pinterest.com/ruokaneuvot 

 


