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MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN 
YHDISTYSKIRJE 2/2019

Vinkkejä ja ideoita vuoden 2020 toimintaa varten. 
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Maa- ja kotitalousnaiset: vuosikymmeniä  
ammatillista otetta ja vapaaehtoistyötä  
luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Maa- ja kotitalousnaisten vuosien 2020−2022 teemana on Maaseudun lumo(a) −  
kohti kestävämpää kehitystä. Teemalla halutaan  

 1. kiinnittää huomiota luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja kääntää kehitystä luonnon  
  monimuotoisuutta korjaavaan toimintaan,
 2. vahvistaa ilmastomyönteistä ja kestävää kehitystä edistävää toimintaa,
 3. korostaa ja tuoda esille maaseudun monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä kaikkea   
  sitä mitä suomalainen maaseutu ja sen lumovoima tarjoaa: ainutlaatuisen elinympäristön, laadukkaita  
  raaka-aineita, vaihtelevaa luontoa erilaisine maisemineen, monipuolista kulttuuria, rauhaa ja erilaisia  
  tuotteita sekä palveluita tarjoavia yrityksiä.
                   

Kuvat: Auli Hirvonen,  Leena Lahdenvesi-Korhonen (2 kuvaa), Timo Viljakainen

MAASEUDUN LUMO(A) −  
KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ KEHITYSTÄ

Lämpötilan kohoamiseen vaikuttaa ilmastonmuutos, 
tuo yksi aikamme suurimmista ongelmista. Käytän-
nössä ilmastonmuutos näkyy mm. äärisääilmiöiden 
lisääntymisenä, ruuantuotannon muuttumisena sekä 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisenä. 

Valitettavan usein ilmastomuutoksen syyttävä 
sormi on osoittanut maaseutuun, maatalouteen ja 
maaseudun yrittäjiin. Onneksi saamme yhä enem-
män uutta tutkimustietoa. Viimeisimmät tutkimukset 
osoittavat, että esimerkiksi suomalaisen naudanlihan-
tuotannon ympäristöhaittoja on todennäköisesti yli-
arvioitu. Globaaleja ruuantuotannon ongelmia ei aina 
voida soveltaa sellaisenaan suomalaiseen tuotantoon.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tar-
vitaan koko yhteiskunnan panos. Tietysti me maa- ja 
kotitalousnaiset olemme järjestönä niissä talkoissa 
mukana. Muistettakoon, että olemme tässä järjestössä 

tehneet järjestelmällistä työtä luonnon monimuotoi-
suuden edistämiseksi jo useamman vuosikymmenen 
ajan. Kiitos siitä kuuluu erityisesti Maa- ja kotitalous- 
naisten maiseman- ja luonnonhoidon neuvonnalle 
(nykyisin MKN Maisemapalvelut), maisema-asian-
tuntijoillemme ja viljelijöille sekä muille maaseudun 
toimijoille, jotka ovat erilaisilla valtakunnallisilla ja 
paikallisilla toimenpiteillä, vahvalla ammattitaidolla 
ja talkootyölläkin systemaattisesti edistäneet luonnon 
monimuotoisuutta jo viime vuosituhannella. 

Ensi vuoden maisematekokilpailu haastaa ja kan-
nustaa meidät kaikki konkreettisesti luonnon moni-
muotoisuuden edistämiseen. Katsellaan minkälaisia 
niittyjä ympäristöstämme löytyy tai mietitään miten 
uusia niittyjä kehitetään. Lisätietoa tämän yhdistys-
kirjeen sivulla 8. 

Tämän päivän lapset ja nuoret saattavat nähdä ajan, jolloin maapallon lämpötila kohoaa 
yli kolmella asteella. 
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Pieni pala maaseutua -järjestökampanja
Kaksivuotisella Pieni pala maaseutua -kampanjalla Maa- ja kotitalousnaiset kannustavat ja 
opastavat tekemään konkreettisia ympäristötekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 
luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. 

Konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
oman puutarhan tai parvekeviljelmän tekeminen. 
Isommalla joukolla voidaan rakentaa palstoja tai 
viljellä erilaisia kasviksia lavoissa vaikkapa seu-
ran- tai kylätalojen pihoissa tai koulujen lähialu-
eilla. Mukaan voi kutsua esimerkiksi kesäasuk-
kaita, koululaisia tai päiväkoti-ikäisiä. 

Palstaviljelyyn kannustamisen lisäksi kam-
panjassa tuodaan esille myös keinoja puuttua 
pölyttäjäkatoon ja maisemanhoidollisia tapoja 
luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Luon-
nonpölyttäjäkannat ovat pahoin taantuneet ja 
kantojen elvyttäminen vaatii pitkäjänteistä työtä.

Kampanjan aikana voidaan toteuttaa myös 
erilaisia infoja ja työpajoja. Työpajoissa tehdään 
pesiä pölyttäjille, iloitaan satokauden tuloksista 
ja säilötään satoa, opitaan perustamaan niittyjä 
ja tekemään pihasta perhosten paratiisi. K
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Kainuun maa- ja kotitalousnaiset ottivat ennakkostartin vuoden 2020 valtakunnalliseen  
kampanjaan ja käynnistivät pilottikampanjan Kajaanissa elokuussa. 

Palstaviljely on tärkeässä osassa Kainuun kampanjatoimia.

  - Palstaviljely on todellinen ympäristöteko. Se edistää paikallista ruuantuotantoa ja lisää omavarai-  
  suutta. Palstaviljely on myös välttämätön osa tulevaisuuden kaupunkikuvaa, painottaa yritysasian-  
  tuntija Soile Hypén Kainuun maa- ja kotitalousnaisista.  

Palstaviljelyyn kannustetaan yhteistyössä kajaanilaisen Ensilän Palstaviljelijät ry:n kanssa. Ensilän Palstavilje-
lijät ry on tehnyt kunnianhimoista kehittämistyötä lähiruuan eteen yhteisöllisin keinoin. Ensilä on jalostunut 
matkan varrella tiiviiksi sosiaaliseksi yhteisöksi, 130 viljellyksi palstaksi ja konkreettiseksi tavaksi tuottaa lähi- 
ruokaa omaan käyttöön. Ensilän Palstaviljelijöiden huikeaan toimintaan pääsee tutustumaan mm. heidän 
Facebook-sivuillaan.

 - Ensilä on kasvun ja yhdessä tekemisen ihme. Haluamme esimerkillämme kannustaa ja innostaa   
  ihmisiä sosiaaliseen hyötyviljelyyn. Palstaviljely sopii kaikkialle, kaupungeista kyläyhteisöihin  
  ja mökeistä maatiloihin, Ensilän perustaja Leena Valtanen summaa. 

Pieni pala maaseutua -kampanja laajenee valtakunnalliseksi vuoden 2020 aikana. Ministeri Sirkka-Liisa 
Anttila on valtakunnallisen kampanjan suojelija ja tukija rinnallaan maakunnalliset tukiverkostot ja kummit.  

Kainuulaiset starttasivat jo!

LISÄTIETOA TAMMIKUUSSA 2020 MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN NETTISIVUILTA  
www.maajakotitatalousnaiset.fi > järjestötoiminta > toimintavinkit > pieni pala maaseutua,  
maaliskuussa ilmestyvässä yhdistyskirjeessä ja piirikeskusten kirjeissä. 
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Naisvoimaa-viikolla 27.1.−2.2.  
kannustetaan kasvisten käytön lisäämiseen

Hevi-tuotteiden käytön lisäämiseen voi 
innostaa ko. viikolla esimerkiksi

• illanvietossa, jossa on erilaisia maistiaisia
• uusiin kasviksiin tutustumalla vaikka yhdistyksen  
 retkenä paikallisessa kaupassa
• hevi-ruokakurssilla
• hevi-reseptien keräämisellä, jakamisella ja  
 kokeilulla
• hevi-infojen järjestämisellä kirjastoissa,  
 kouluissa tai kaupoissa 

LISÄTIETOA MYÖHEMMIN SYKSYLLÄ www.maajakotitatalousnaiset.fi > järjestötoiminta > toiminta- 
vinkit > Naisvoimaa-viikko

Tapahtumissa voidaan toteuttaa  
seuraavasti 

• havainnollistetaan mitä tarkoittaa ”puoli kiloa  
 kasviksia päivässä”
• esitellään monipuolista kasvis- ja marjatarjontaa:  
 varastoidut kasvikset, pakasteet, kuivatut tuotteet,  
 valmisruoat ja kasvihuoneissa viljellyt tuotteet 
• tarjotaan juureksista valmistettua keittoa

Naisvoimaa-viikkoa vietetään 27.1.–2.2.2020, jolloin kannustetaan kasvisten, marjojen ja 
hedelmien eli hevi-tuotteiden käytön lisäämiseen erilaisin keinoin. 

Tapahtumissa suositaan ensisijaisesti kotimaisten tuotteiden käyttöä. 

Kysykää paikallista kauppaa yhteistyökumppaniksi ja tapahtuman pitopaikaksi. Olkaa kauppaan yhteydessä 
hyvissä ajoin, mielellään jo tämän vuoden puolella.
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Tulossa uusia 
kursseja keväällä:
Kotoisaa juhlavasti
Helposti unohtuu, että arkiseksi 
mielletyt, perinteiset ruuat taipu- 
vat loistavasti myös juhliinkin 
sopivaksi tarjottavaksi. 

Maakuntien mauista voi muo-
kata mukavia tarjottavia isoihin tai 
pienempiin juhliin. 

Mustamakkaraa tikunnokkaan 
cocktailpalaksi, lapskoussia annos-
lusikkaan suupalaksi tai maksalaa-
tikko ohuena viipaleena lisukkeilla 
alkuruuaksi. Nostetaan kotiruoka 
kunniaan! 

Suomiruokaa ulkomaa- 
laisille vieraille 
Mitä jos saat ulkomaalaisen 
ruokavieraan? Mitä tulee ottaa 
huomioon ja miten tarinallis-
tan ruuan? Lohi ja poro ovat ne 
yleisimmät, joita ulkomaalaisille 
tarjotaan. Mutta meillä on pal-
jon muutakin. Yleensä tavallinen 
suomalainen perheruoka maistuu 
myös ulkomaalaisille. Käytä mah-
dollisuuksien mukaan sesongin 
tuoreita tuotteita (sieniä, marjoja, 
juureksia, kaloja). Myös erilaiset 
mädit ja riista ovat hyviä raaka- 
aineita, joista saa maistuvia ja 
mieliinpainuvia aterioita. Pitäydy 
ruokatarjoilussa puhtaissa perus-
mauissa ja valmista ruokia, jotka 
hallitset. Savustettu, graavattu ja 
kylmäsavustettu kala sekä riistas-
ta ja lampaasta valmistetut ruuat 
ovat kiinnostavia. Marjat ovat 
hyviä jälkiruokiin ja leivonnaisiin, 
mutta vadelmat ja lakat kannat-
taa pusertaa siivilän läpi soseeksi. 
Useimpien makunautintoa mar-
jojen kivet häiritsevät. Puhutaan 
näistä asioista lisää ja kokkaillaan 
yhdessä Suomiruokaa, jota Ber-
lusconikin kehuisi.

perinteisten, tuttujen kotiruokien 
joukossa hiukan erilaisia kasvik-
sia, saadaan ruuan ravintosisältöä 
parannettua.  Varsinkin lähellä 
tuotettujen kasvisten runsas käyttö 
on myös ympäristöteko, sillä kas-
vikset sitovat kasvaessaan ilmake-
hän hiilidioksidia!
 
 

Mikä sen mukavampaa, kuin yhdessä kokkaaminen! Vaihdetaan ajatuksia ja opitaan uutta. 
Nyt on hyvä hetki suunnitella myös kevään kursseja – tutustukaa tarjontaan ja ottakaa  
yhteyttä alueenne ruoka-asiantuntijaan! Varaa kurssi ajoissa!

Ota yhteyttä ruoka-asiantuntijaan! www.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut

Ilmastomyönteinen ilta 

Miten lisään helposti kasviksia lau-
taselle. Suositusten mukaan kas-
viksia tulisi syödä vähintään puoli 
kiloa päivässä. Useimmilla meistä 
se jää vielä 300 grammaan. Lisää-
mällä kourallisen kasviksia päivän 
ruokiin ja välipaloihin, saa kasvis-
määrää helposti nostettua noin 150 
grammalla. Ihan jo käyttämällä 
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HAUSKOJA HETKIÄ RUUAN PARISSA

MUISTA MYÖS NÄMÄ KURSSIT
- Särkikala – herkkupala
- Erikoisen hyvää erikoiskasveista
- Kaikki ruhon osat lautaselle
- Maukkaat salaatit ja syötävät koristeet
- Pure peruna
- Maijan maukkaat kasvisruuat
- Kekri – perinteistä sadonkorjuun juhlaa
- Superruokaa Suomesta 
- Luonnollisesti herkullista – luonnonyrtit ja villivihannekset
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Kasvisten käytön lisääminen 
onnistuu myös leivonnassa. 
Sämpylätaikinaan sujahtaa 
hyvin kasviksia raasteena tai 
soseena. Valmista vaihteeksi 
meheviä porkkanapuusteja 
vaikka iltateen seuraksi. 
 

PORKKANAPUUSTIT
n. 24 kpl

400 g  porkkanoita
3 dl  vettä
1 dl  kauraleseitä
0.5 tl  suolaa
2 rkl  siirappia
3 dl  sämpyläjauhoja
1 pussi (11 g) kuivahiivaa
3 dl  vehnäjauhoja
0.5 dl  öljyä

Täyte:
100 g (maustettua) tuorejuustoa
(0,5 dl  tuoretta silputtua timjamia,  
  kirveliä tai rakuunaa)

Kuori ja raasta porkkanat hienoksi 
raasteeksi. Kuumenna vesi kiehu-
vaksi. Ota raasteesta reilu desilitra 
leivontakulhoon ja ripottele sekaan 
kauraleseet. Kaada päälle kiehuva  
vesi, sekoita ja anna jäähtyä reilus-
ti kädenlämpöiseksi (n. 42-astei-
seksi). 

Kuullota sillä aikaa loput pork-
kanaraasteesta öljytilkassa peh-
meiksi (n. 5 min) ja anna jäähtyä.  
Sekoita jäähtyneeseen porkkana- 
leseseokseen suola ja siirappi. 
Ripottele päälle sämpyläjauhot 
ja kuivahiiva. Sekoita tasaiseksi. 
Lisää vehnäjauhoja vähitellen 
taikinaa välillä vaivaten. Kaada 
loppuvaiheessa sekaan öljy. Vaivaa 
taikina kimmoisaksi. Lisää tarvit-
taessa jauhoja. Peitä taikinakulho 
liinalla ja anna kohota lämpimässä 
paikassa noin 15 minuuttia. 

Kumoa kohonnut taikina jau-
hotetulle leivinpöydälle ja vaivaa 
tasaiseksi. Kaaviloi taikina noin 30 
x 50 cm:n kokoiseksi levyksi. Levi-
tä tuorejuusto taikinalle ja ripottele 

porkkanaraaste sekä halutessasi 
yrttisilppua päälle. Kääri taikinale-
vy pitkältä sivulta rullalle ja leikkaa 
20–24 palaan. 

Nosta palat paperivuokiin tai 
muffinipeltien koloihin. Peitä 
liinalla ja anna kohota uunin läm-
penemisen ajan. Laita uuni kuu-
menemaan 225 asteeseen ja paista 
porkkanapuusteja uunin keskita-
solla noin 15 minuuttia, kunnes ne 
ovat pinnalta kullanruskeita. Anna 
jäähtyä hiukan ja nosta tarjolle

Vinkki: Porkkanat voi hyvin vaih-
taa muihin juureksiin tai vaikka 
kesäkurpitsaan. 

SUKLAA-PUNAJUURI- 
KAKKU
n. 25 palaa

2 (n. 200 g) raakaa punajuurta
0,5 dl  mustaherukkamehutiivistettä
100 g  tummaa suklaata 
75 g  voita tai margariinia
2   kananmunaa
1 dl  fariinisokeria 
2,5 dl  erikoisvehnäjauhoja 
1 dl  kauraleseitä
1,5 tl  leivinjauhetta

Voitele ja jauhota noin litran 
vetoinen kakkuvuoka (rengas- tai 
leipävuoka). Laita uuni kuumene-
maan 175 asteeseen.

Raasta punajuuret hienoksi 
raasteeksi ja sekoita mehu jouk-
koon. Paloittele suklaa ja sulata 
voin kanssa varovasti kattilassa 
tai mikrossa. Sekoita tasaiseksi ja 
anna jäähtyä viitisen minuuttia.

Vatkaa munat ja fariinisokeri 
kovaksi vaahdoksi. Sekoita jauhot, 
leseet ja leivinjauhe hyvin keske-
nään.  Sekoita jauhot ja suklaaseos 
punajuuriraasteen joukkoon ja 
lisää lopuksi muna-sokerivaahto. 
Kaada taikina voideltuun vuokaan 
ja vedä taikinan keskelle lusikalla 
ura (kakku kohoaa tasaisemmin). 
Paista 175 asteessa uunin toiseksi 
alimmalla tasolla noin 45 minuuttia.

Kokeile kypsyyttä puutikulla ja 
ota kakku heti uunista pois, kun 
taikinaa ei enää tartu tikkuun. 
Anna kakun jäähtyä vuoassa ja 
kumoa vasta sitten. 

Ruokavinkki illanistujaisiin
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VUODEN MAISEMATEKO 2020

Niityn lumo
Ahomansikka, ahdekaunokki, harakankello, kissankello, ketoneilikka, mäkitervakko (terva- 
kukka), ruusuruoho, purtojuuri, keltapäivänkakkara, kissankäpälä, siankärsämö – meille 
kaikille niin tuttuja kasveja, mutta luonnon monimuotoisuuden vähentymisen myötä aina 
vain harvinaisempia.

Vuoden 2020 maisematekoteemalla ’Niityn lumo’ haluamme kannustaa kaikkia teitä kiinnittämään huomiota 
luonnon monimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuutta.  Kannus-
tamme myös perustamaan uusia niittyjä. Vuoden maisemateko -kilpailu järjestetään nyt jo kuudetta kertaa.

Kilpailuun osallistuva niitty voi olla:
• pitkän laidun- ja niittohistorian aikaansaamaa  
 edustava perinnebiotooppi
• pihanurmesta kehitetty 
• luontaisesti kehittynyt pihaniitty tai tienvarren  
 monilajinen piennar. 

Kohde voi olla pieni tai laaja. Tärkeää on, että lajisto 
on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään 
aktiivisesti. 

Osallistukaa kilpailuun
• kilpailuaika päättyy 30.9.2020
• alueelliset maisemateot valitaan loka-marras-
 kuussa 2020
• valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja koti- 
 talousnaisten keskuksen varsinaisessa kokouk- 
 sessa marraskuussa 2020.
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Palkitsemme maakunnalliset maisemateot ja viestimme aktiivisesti maisemateoista. Tunnustuksen saaja 
voi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, talkooporukka tai muu taho. Kilpailu järjestetään 16 toiminta-alueella 
ja piirikeskusten esittämistä voittajista valitaan valtakunnallinen Vuoden maisemateko. Maa- ja kotitalous-
naisten järjestämässä kilpailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, jotka 
kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta.
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Liikunnallisen Impin päivän vietto 
alkoi vuonna 1997 Impin ilta-ajoista. 

Liekö mukavalta kuulostava nimi innostanut 
Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä järjes-
tämään Impinpäivää vuodesta toiseen. Viime 
vuosina on ideoiksi annettu erilaisia teemoja. 
Ensi vuonna palataan juurille ja pyöräillään 
Impinpäivänä lähialueiden mielenkiintoisiin 
kohteisiin.

Pyöräretkiin voi lisätä muutakin yhtei-
söllistä toimintaa kuten esimerkiksi sauno-
mista, puunhalausta, kulttuurimaisemien, 
tai -kohteiden ihailua ja lähiruokaeväiden 
nauttimista. 

Pyöräily on edullista, terveellistä ja ilmas-
tomyönteistä liikkumista.   

PALATAAN IMPIN PÄIVÄNÄ 11.6. ALKUJUURILLE PYÖRÄILLEN!
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Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus ry: 
Leena Lahdenvesi-Korhonen,  
puh. 040 523 5133

Etelä-Pohjanmaan  
maa- ja kotitalousnaiset: 
Riikka Asumaa,  
puh. 040 534 9337
Marika Turpeinen, 
puh. 043 825 2410

Etelä-Savon maa- ja  
kotitalousnaiset:
Saara Ryhänen,  
puh. 040 486 8237

Etelä-Suomen maa- ja  
kotitalousnaiset, 
Häme, Pirkanmaan, Uusimaa, 
Etelä-Karjala, Kymenlaakso:
Auli Hirvonen,  
puh. 0400 864 494
Katriina Koski,  
puh. 040 148 8220
Riikka Söyrinki,  
puh. 040 744 7231
Johanna Laari-Günther, 
puh. 040 772 7993

Kainuu maa- ja koti- 
talousnaiset:
Tuuli Mäkinen,  
puh. 043 827 2308

Keski-Pohjanmaan  
maa- ja kotitalousnaiset:
Anu Ainasoja,  
puh. 043 825 4284

Keski-Suomen maa- ja  
kotitalousnaiset:
Eeva-Liisa Neuvonen,  
puh. 043 826 7294

Lapin maa- ja koti- 
talousnaiset:
Jonna Kokko, pj., 
puh. 050 376 9958

Länsi-Suomen maa-  
ja kotitalousnaiset, 
Satakunta ja Varsinais-Suomi:
Terhi Ajosenpää,  
puh. 043 825 1221
Katri Salminen,  
puh. 050 664 74
Sanna Haapala,  
puh. 050 590 2085

Oulun maa- ja koti- 
talousnaiset:
Kalle Hellström, 
puh. 043 825 5253
Taimi Mahosenaho,  
puh. 040 551 7807
Riina Rahkila,  
puh. 045 6578 717
Maarit Satomaa,  
puh. 040 566 7924

Pohjois-Karjalan  
maa- ja kotitalousnaiset:
Päivi Jokinen,  
puh. 040 301 2409

Pohjois-Savon maa- ja  
kotitalousnaiset: 
Sinikka Jokela,  
puh. 0400 571 643

www. maajakotitalousnaiset.fi/
vuodenmaisemateko 
#vuodenmaisemateko

Lisätietoa maisematekokilpailusta Maa- ja kotitalous-
naisten maisema-asiantuntijoilta:
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TÄYTTÄÄ 80 VUOTTA!

 
Juhlan kunniaksi lehden kestotilauksen hinta on nyt vain 40 € ensimmäisen 
tilausvuoden ajan. Ensimmäisen tilausvuoden jälkeen tilaus jatkuu normaalihintai-
sena, kunnes se perutaan.  Lehden voi tilata itselle tai lahjaksi. Juhlavuoden tarjous 
on voimassa tämän vuoden loppuun. Muista mainita tilauksen yhteydessä koodi 
Juhlavuositarjous2019.

Tilaaja saa kahdeksan monipuolista numeroa, joista kevään kaksi numeroa ilmes-
tyvät Pieni pala maaseutua -teemaisena kaksoisnumerona.  

Lukijat ovat saadun palautteen perusteella hyvin tyytyväisiä arvokkaaseen ikään 
ehtineeseen lehteemme. Sen koetaan tuovan paljon iloa, voimaa ja vinkkejä arjen 
keskelle.  Se on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisen maa-
seudun asioista, kuten hyvästä kotimaisesta ruuasta ja maaseutuyrittämisestä. 

ja maaseutu

Tutustu 
näköislehteemme 

osoitteessa
kotijamaaseutu.fi

Tilaisuuksissa saamme tuotua järjestöämme esille myös omilla tarjotti- 
milla. Tarjotin sopii siis hyvin yhdistysten käyttöön ja laina-astiastojen  
valikoimaan kuin kotikäyttöönkin.

Tarjottimia hankitaan ennakkotilausten mukaan, jos saamme ennakko- 
tilauksia riittävästi. Tarjottimet valmistetaan kotimaisesta koivuviilusta. 
Koko on 42 cm x 32 cm ja tuote  kestää konepesun. Tarjottimen valmis- 
taa Suomen Viilupuu Pieksämäellä. Hinta on 20 € / kappale.

Nyt kannattaa tehdä yhteistilaus: Vähintään viiden kappaleen tilaukset 
postikuluitta ja tilaamalla 10 tarjotinta saa lisäksi yhden tarjottimen kau-
pan päälle.

 

Juhlistamme yhteisen lehtemme täysiä vuosikymmeniä  
vuoden 2019 viimeisessä numerossa, joka ilmestyy torstaina  
28.11. Kun tilaa lehden viimeistään perjantaina 15.11., ehtii  
saada myös tuon tavallista näyttävämmän lukupaketin 
oman tilauskauden alkuun.

Tilaa Koti ja maaseutu -lehti itsellesi tai lahjaksi sähköpostitse osoitteesta  
kotijamaaseutu@jaicom.com tai soittamalla asiakaspalveluun, puh. 03 4246 5385.

Levittäkää tietoa tilaisuuksissanne ja tehkää ennakkotilaus 5.12 mennessä www.maajakotitalousnaiset.fi > 
järjestötoiminta > toimintavinkit > Maa- ja kotitalousnaisten tarjottimet -sivulta löytyvällä nettilomakkeella 
tai info@maajakotitalousnaiset.fi

Tarjottimet Maa- ja kotitalousnaisten logolla 
– ennakkotilaus

JÄRJESTÖTUOTE
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Järjestössämme on joukoittain muutkin 
mukaan saavia hengenluojia.  

Yhteisöllisyyden edistämisen lisäksi valinnan 
kriteereissä painotetaan myös maaseudun lumo(a) 
-teeman ja kestävän kehityksen eteen tehtyä työtä. 

Vuosittain valittavan piirikeskuksen / piirikeskuk-
sen alueen vuoden maa- ja kotitalousnaisen / maa-
seudun miehen ehdokkaiden pohdinta kannattaa 
aloittaa yhdistyksissä jo hyvissä ajoin. Hakulomake 
löytyy yhdistyssivuilta. 

MAAKUNNALLISEN VUODEN MAA- JA KOTITALOUSNAISEN 
TAI MAASEUDUN MIEHEN VALINTA

Jäsenrekisteri
Jäsenrekisterin käyttöönotto jatkuu. Piirikeskukset järjestävät koulutuksia yhdistyksille, jotta rekisterin  
käyttöönotto toisi yhdistyksille helpotusta ja tehokkuutta yhdistystoimintaan. 
Kysy lisää omasta piirikeskuksestasi!

Lankamaailma ja Maa- ja kotitalousnaiset  
vahvistavat yhteistyötä! 
Monet maa- ja kotitalousnaiset ovat innokkaita neulomaan, virkkaamaan, ompelemaan 
ja askartelemaan. Tämä tiedetään myös Lankamaailmassa, jolle on tärkeää ylläpitää 
suomalaista kädentaitoperinnettä ja edistää kädentaitoja tarjoamalla laajan lanka- ja 
käsityötarvikevalikoiman. 

Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun myymälöissä sekä verkkokaupasta (www.lankamaailma.fi) löytyy 
käsityölankojen lisäksi neulepuikkoja, virkkuukoukkuja, askartelutarvikkeita, norjalaisneuleita ja paljon 
muuta kymmeniltä eri valmistajilta - lahjaksi tai itselle.

Yhteistyön myötä maa- ja kotitalousnaiset saavat nyt jäsenetuna Lankamaailmasta 10 %:n alennuksen 
normaalihintaisista neule- ja virkkauslangoista verkkokaupasta. Kun Maa- ja kotitalousnaiset vierailevat 
ryhmänä (vähintään 6 henkilöä/ryhmä) Lankamaailman myymälöissä, saavat vierailijaryhmät 20 %  
alennusta normaalihintaisista neule- ja virkkuulangoista. Huom! Alekoodi on 2MAME10. Se tulee 
merkitä verkkotilaukseen yhteystietojen jälkeen kohtaan kampanjakoodi. Kaupassa koodi tulee mainita 
kassalla. Tarjous on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Lankamaailman väki toivottaa lämpimästi kaikki maa- ja kotitalousnaiset tervetulleiksi tutustumaan 
ja ostoksille Lankamaailman myymälöihin sekä verkkokauppaan.
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Juuret maalla
SEURAA MEITÄ
www.maajakotitalousnaiset.fi

Facebook: www.facebook.com/maajakotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous

Instagram: @maajakotitalousnaiset
Youtube: Maa- ja kotitalousnaiset

Tämän yhdistyskirjeen pääyhteistyökumppani on VIKING LINE.


