
Uusia, uudenlaisia jäseniä ja toimintaa  

 

ProAgria Itä-Suomi ry syntyy vuoden 2020 alussa. ProAgria Kainuu ja ProAgria Pohjois-Karjala lakkautuvat ja 

ProAgria Pohjois-Savo muuttaa nimensä ProAgria Itä-Suomi ry:ksi. Toimintoja ja hallintoa kehitetään siten, 

että asiantuntijapalvelut vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.  

Kun kattojärjestö on muutoksen kourissa, on luonnollista, että myös maa- ja kotitalousnaiset ProAgrian 

toimintalinjana sekä jäsenyhdistykset muuttavat toimintojaan. 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen järjestämällä puutarhamessumatkalla Tukholmaan keväällä 2019 sain 

tilaisuuden tutustua moniin upeisiin naisiin, jotka tekevät omalla alueellaan suurenmoista työtä 

järjestömme ja yhdistystemme eteen. Nämä ahkerat ja iloiset naiset ansaitsevat kaiken tuen, jotta innostus, 

intohimo ja mielenkiinto maa- ja kotitalousnaisten ja maaseutuseurojen toimintaan säilyvät. Mielestäni 

ydinjuttu toiminnassamme on, että teemme niitä asioita, joita jäsenet toivovat ja tarvitsevat sekä saamme 

mahdollisimman monta jäsentä mukaan aktiiviseen toimintaan. Onhan toiminnan oltava myös 

taloudellisesti kannattavaa. 

Osa jäsenyhdistyksistämme kamppailee jäsenkadon kanssa. Tulee väistämättä mieleen, voisiko näitä 

pieneneviä yhdistyksiä yhdistää tai lakkauttaa – aivan kuten ProAgrioita. Kun liityttäisiin yhteen, 

säästettäisiin aikaa esim. hallintotyöstä (jäsenrekisteri, tulorekisteri, kirjanpito, tiedotus ja muut tehtävät). 

Yhdistysten toimijat voisivat hoitaa samalla vähän suuremmankin yhdistyksen / alueen asioita, jolloin 

varsinaiseen toimintaan riittäisi virtaa ja voimaa. Välimatkat saattaisivat hieman kasvaa, kun liikuttaisiin 

useamman kylän / paikkakunnan alueella, mutta siinähän ihmiset, toiminta sekä kylän raitit tulisivat 

tutuiksi. 

Kun jututin ja kuuntelin maa- ja kotitalousnaisia tuolla jo aiemmin mainitulla matkalla, kävi ilmi, että osassa 

yhdistyksiä jäseninä oli pääosin maatalousyritysten yrittäjiä / emäntiä. Entä jos laajentaisimme piiriä ja 

kutsuisimme jäseniksi myös muiden alojen ihmisiä. Osassa yhdistyksiä jäsenen ammattinimikkeenä on 

emäntä vain muutamalla prosentilla jäsenistä. Suuri osa jäsenistä työskentelee jo muilla toimialoilla.  Nämä 

uudenlaiset jäsenet voisivat tuoda toimintaan uusia ideoita. Ne taas lisäisivät entisestään yleistä 

kiinnostusta aktiivista, toimivaa yhdistystä kohtaan. Näin hyvän kierre olisi valmis.  

Kolmas asia, johon kiinnitin huomiota matkalla kuulemissani lukuisissa tarinoissa menneiltä ajoilta, oli 

suhtautumisemme naapureihin, kyläläisiin, sukulaisiin, miniöihin, vävyihin tai ylipäänsä kanssaihmisiin. Kun 

tänä päivänä tapaamme heitä, suhtaudummehan heihin myönteisesti, otamme heidät vastaan iloisina, 

olemme kiinnostuneita heistä ja heidän perheistään, elintavoistaan, osaamisestaan ja ideoistaan. Emmehän 

koe heitä uhkana, vaan ennemminkin sparraajina, rinnalla kulkijoina. Kun osa heistä saattaa olla muualta 

tulleita, saanut koulutuksen toiselle alalle ja osa saattaa jopa nähdä asiat eri kantilta ja eri tavoin kuin me – 

emmehän tyrmää heitä, vaan kehoitamme: ”Kerro lisää! Miten tuo sinun näkemyksesi ja kokemuksesi voisi 

auttaa meitä, miten se kehittäisi nykyisiä käytäntöjämme, miten se toisi taloudellisuutta ja tehokkuutta 

yritystoimintaamme tai miten se pitäisi talomme, kylämme ja maaseutumme asuttuna?” 

Uudenlaista, innostavaa ja toimintarikasta syksyä! 

 

Teija Korhonen 

puheenjohtaja  

Pohjois-Savon MKN, piirikeskuksen johtokunta 


