
 

    

KESKI-SUOMEN MAA- JA  

KOTITALOUSNAISTEN JÄSENTIEDOTE 

helmikuu 2023 

Tässä jäsentiedotteessa kerromme toiminnastamme ja kyselemme yhdistystenne toimintatietoja. Tiedote 

lähetetään yhdistysten yhteyshenkilöille ja ProAgria Keski-Suomen naispuolisille yritys- ja henkilöjäsenille.  

Toivottavasti välitätte tietoa eteenpäin yhdistyksissänne.  Jos haluatte tiedotteen sähköisenä, se löytyy 

nettisivuiltamme.  
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Tervehdys ihanaiset naiset! 
 
Uutta toimintavuotta mennään eteenpäin vauhdikkaasti. Eikö olekin ihanaa, että koronan aiheut-
taman poikkeusajan jälkeen voimme taas suunnitella yhteistä ohjelmaa, tekemistä ja yhdistysten 
kokouksia ilman rajoitteita? Itse ainakin kaipaan kohtaamisia ja rupattelutuokioita, reissuja ja 
opiskelua yhdessä. Vaikka korona-aika opettikin meille digitaitoja ja tapasimme verkon välityksel-
lä, niin eihän se kasvokkain näkemistä ja halaamista voinut korvata. 
 
Juhlimme yhdessä tänä vuonna valtakunnallisen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen 90-
vuotisjuhlaa. Se näkyy koko vuoden ajan viestinnässä ja pääjuhlaa juhlimme Keski-Suomessa 
syksyllä. Meidän oman piirikeskuksemme juhlat ovat sitten ensi vuonna, jolloin meillä tulee kunni-
akkaat 90 vuotta täyteen. 
 
Tämän vuoden toimintaamme ohjaa järjestön uusi strategia, joka ulottuu vuoteen 2025. Suoma-
laisen ruuan sankaritarinat, ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta, monimuotoinen luonto ja 
Suomi kutsuu kylään ovat neljä teemaa joihin toimintamme painottuu. Nämä teemat tarjoavat 
monipuolista toimintaa niin yhdistyksille kuin jokaiselle jäsenellemme ja toki myös asiakkaillemme 
ja kuluttajarajapintaan. Myös hankkeet antavat paljon mahdollisuuksia kouluttautumiseen, yrittä-
miseen ja opintoretkiin. Voit osallistua oman aikasi suomissa rajoissa hankkeen tapahtumiin. 
 
Esitän nyt teille toiveen ja samalla haasteen, että tehdään tästä yhteisen näkymisen vuosi. Kulje-
taan rinta rottingilla suomalaisen ruoan puolustajana, pidetään luonto- ja ilmastoasiat kiihkotto-
masti esillä, tuetaan toimissamme kestävää kehitystä ja lähdetään joukolla eri tapahtumiin mu-
kaan. Oma järjestömme on meille tärkeä ja on kunnia-asia olla mukana pitkät perinteet omaavas-
sa toiminnassa. 
 
Kevään korvalla lähdemme taas yhdessä retkeilemään Viroon ja monta muuta mukavaa tapahtu-
maa on luvassa tässä yhdistyskirjeessä. 
 
Toivotan kaikille aurinkoista kevään odotusta ja innokasta yhdistystoimintavuotta! 
 
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtaja 
 

Pirjo Luotola 
p. 0503237937 
pirjoluotola@gmail.com 
 
 
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten johtokunta 

2023: Puheenjohtaja Pirjo Luotola Saarijärvi, Hanna 

Hautamäki Petäjävesi, Riitta Nukarinen Laukaa, Tuula 

Merisalo Jämsä, Marja-Leena Pitkäjärvi Jyväskylä, Tiina 

Lahtinen  Viitasaari ja Marja Kautto Äänekoski. 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
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Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin 23.11.2022 Hanna 
Hautamäki Petäjävedeltä. 
 
Hanna Hautamäki on monimuotoisen maatilayrittämisen osaaja ja kokenut järjestöaktiivi. Hauta-
mäki on toiminut Petäjäveden Maaseutuseuran puheenjohtajana vuodesta 1998 ja Keski-
Suomen maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2010. Hautamä-
ellä on laaja sidosryhmäverkosto ja kokemusta monista luottamustehtävistä kuten Petäjäveden 
MTK:sta, Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksestä, Petäjäveden Seurakunnasta ja Petäjäveden 
kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja eri lautakunnista. 
 
Hallituspaikkansa uusi maatalous- ja puutarha-alan yrittäjä Päivi Alanne Lohjalta. Puheenjohtaja-
na jatkaa pääsihteeri Mervi Mäki-Neste Alavudelta ja hallituksen jäseninä maa- ja metsätalous-
yrittäjä Sanna Mäki Salosta, projektipäällikkö, kolumnisti ja tietokirjailija Merja Rehn Helsingistä, 
maaseutuyrittäjä Tarja Tervo Sotkamosta sekä toiminnanjohtaja Christell Åström.  Hanna jatkaa 
erovuorossa olleen Pirjo Luotolan työtä. 
 

Jälleen on aika koota paikallisyhdistysten viime vuoden tekemiset toimintakertomuksiin. Toimin-
takertomuslomake on kätevää täyttää sähköisesti netissä – tässä linkki sivulle: https://
www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/yhdistyksen-toimintakertomukset-2022 
 
Voit myös tallentaa lomakkeen netistä omalle koneellesi, täyttää sen tietokoneellasi ja lähettää 
sen sähköpostilla. Kirjeen liitteenä myös paperinen lomake, jos haluat käyttää sitä. 
 
Palauta lomake piirikeskukseen 3.4.2023 mennessä.  
 
Sähköpostilla: eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi tai paperilomake osoitteella: 
ProAgria Keski-Suomi /Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus 
Eeva-Liisa Kivimäki, PL 112, 40101 JYVÄSKYLÄ 
 
Jokainen järjestötapahtuma on arvokas ja kerryttää yhteistä tekemistä, joten palauta toimintaker-
tomus vähäisemmänkin toiminnan osalta.  

Kuvassa vasemmalta Mervi Mäkineste, Pirjo Luotola, Päivi Alanne, Hanna 
Hautamäki ja Christell Åström. Kuva Minna Lehtipuu. 

Yhdistysten toimintakertomukset 2023 

Hanna Hautamäki MKN Keskuksen hallitukseen 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/yhdistyksen-toimintakertomukset-2022
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/yhdistyksen-toimintakertomukset-2022
mailto:eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi
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Suomessa jo joka 9. laji ja luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen. Jokainen voi kui-
tenkin omalla toiminnallaan auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.  

Niityn perustaminen, haitallisten vieraslajien kitkeminen, kosteikon kunnostus tai kylämaiseman 
raivaaminen ovat esimerkkejä luonnon monimuotoisuutta säilyttävistä ja kohentavista luontoteois-
ta. Maisematekokilpailussa haettava luontoteko parhaimmillaan nostaa esille myös paikallisen 
kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä. Hieno teko lisää yhteisölli-
syyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville. 

Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. Kil-
pailussa palkitaan maakunnallisia maisematekoja, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuk-
sesta.  

Kilpailuun osallistuva maisemateko voi olla esimerkiksi: 

• kunnostettu rakennus tai rakenne tai esim. luontopolku 

• hoidettu niitty tai maisemapelto 

• vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde 

• kunnostettu maisema, piha-alue tai muu ympäristökohde 

• maisemaraivauskohde 

• hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue 

• laadittu ympäristönäyttely tai esitys 
Teko voi siis olla pieni tai laaja miltä tahansa maiseman- ja luonnonhoidon alalta.   

Osallistuminen kilpailuun 

• kilpailuaika päättyy 30.9.2023 

• alueelliset maisemateot valitaan lokakuussa 2023 

• valtakunnallinen voittaja julkistetaan joulukuussa 2023 
 
Maa– ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalvelut järjestää Vuoden maisemateko -kilpailun nyt jo 
kahdeksatta kertaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa. 

100 VUOTTA SUOMALAISTA MAISEMAA Vuoden maisemateko -kilpailu hakee merkittäviä  
luontotekoja 
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MKN 90 vuotta tiennäyttäjänä — ja matka jatkuu 
 
Maa- ja kotitalousnaiset on jo 90 vuoden ajan ollut ajan hermolla ja tarjonnut kotitalouksille aina 
aikakauteen sopivia kotitalousneuvoja ja -vinkkejä. Tarjoamme vuoden 2023 aikana viikoittain 
näitä järjestön koko toiminnan aikana annettuja vinkkejä esille uudella twistillä.  
 
Maa- ja kotitalousnaisten neuvojat ja asiantuntijat ovat jo vuosikymmenien aikana luotsanneet 
suomalaisia kotitalouksia terveellisen ja edullisen ruokavalion pariin, opettaneet käyttämään koti-
talouden laitteita, neuvoneet kuinka säästää energiaa, vinkanneet kuinka pitää huolta taloudesta 
ja terveydestä, vieneet ruokaperinteitä eteenpäin ja paljon muuta! Monet vuosikymmenten varrel-
la annetut neuvot ja vinkit toimivat mainiosti tänäkin päivänä. 

Juhlavuoden kunniaksi nostamme vuosikymmenten varsien vinkkejä esille nykyhetkeen sovellet-
tuina. Julkaisemme uuden vinkin viikoittain MKN 90 vuotta tiennäyttäjänä -blogisarjassamme ja 
nostamme vinkit esille Facebook-sivuillamme sekä Instagram- ja Twitter-tileillämme. 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/mkn-90-vuotta-tiennayttajana
https://fi-fi.facebook.com/maajakotitalousnaiset/
https://www.instagram.com/maajakotitalousnaiset/
https://twitter.com/maajakotitalous
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100 VUOTTA SUOMALAISTA MAISEMAA 
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LISÄTIETOA MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN NETTISIVUILTA 
www.maajakotitatalousnaiset.fi  
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TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2023 

Päivämäärä ja 
aika 

Tapahtuma Hinta Lisätieto 

23.2.  
Klo 16.00-20.00 

Kasvisruokakurssi Muuramessa Maksuton 
 

Riitta Peräinen 

23.2. 
klo 17:30-19:30  

Etäopintomatka Viroon 38 € 
webinaari 

Anni Rintoo 

Maalis-huhtikuu CAP-tuen ja ilmastonmuutos-infot 
ympäri maakuntaa 

 Paula Salonen 

6.3.  
klo 17:00-20:30  

Kasvisruokakurssi Säynätsalossa 25 € Riitta Peräinen 

23.3.  
klo 17:00 

Kasvisruokakurssi Äänekoskella Ei vielä tiedossa Mirja Pummila 

28.3.  
klo 17:00 

Terveyttä ja vastustuskykyä villivi-
hanneksista -etäluento, luennoitsija-
na Sinikka Piippo 

38 € 
webinaari 

Anni Rintoo 

4.4. 
klo 17:30  

Puutarha osana ekosysteemiä -
luento Muuramessa 

Maksuton 
 

Riitta Peräinen 

20.-23.4.  Luonnontuoteteemainen opinto-
matka Viroon 

570 € Anni Rintoo 

26.4.  
klo 17:00 

Kotitarveviljelyluento Muuramessa Maksuton Riitta Peräinen 

27.4. 
klo 17.30-19.30 

Villiyrtit tutuiksi -etäluento  38 € 
webinaari 

Anni Rintoo 

toukokuussa Maaperäpäivä  Paula Salonen 

9.5. klo 18 Pihailta aloitteleville kotipuutarha-
viljelijöille Jyväskylässä 

Maksuton Riitta Peräinen 

30.5. 
klo 18:00-20:00 

Villiyrttikävely Jyväskylässä (paikka 
tarkentuu myöhemmin) 

35 € Anni Rintoo 

kesäkuu Opintomatka perinnebiotooppien 
hoidosta Keski-Suomessa 

 Paula Salonen 

16.6. Ilon kesäilta/Luonnonlaidun päivän 
tapahtuma 

Ei vielä tiedossa Eeva-Liisa Kivimä-
ki 

7.9. MKN 90 v: Monimuotoinen maa-
seutu saapuu kaupunkiin Helsinki 

 Maa- ja kotita-
lousnaisten Kes-
kus 

16.-17.9. Wemmi-syysmarkkinat Jyväskylässä 
30. kerta  

 ProAgria Tapah-
tumat Niina Lam-
pinen 

28.10.2023 ProAgria Keski-Suomi Ry:n ja Keski-
Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
vuosikokoukset 

 Vesa Laitinen ja 
Eeva-Liisa Kivimä-
ki 

18.11.2023 MKN 90 v: MKNK varsinainen ko-
kous ja juhlaseminaari Keski-
Suomessa 

 Maa- ja kotita-
lousnaisten Kes-
kus 
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Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria Keski-Suomi järjestävät jo perinteeksi tulleen 
opintomatkan huhtikuussa. Matka on  tällä kertaa Luonnontuotteiden hankintaketjut  kuntoon–
hankkeen tapahtuma ja teemana onkin luonnontuotteet. 
 
Vuosittaiset opintomatkamme ovat saaneet todella hyvät palautteet joka vuosi. Matkoille on help-
po osallistua, kaikki on mietitty valmiiksi ja kohteet sellaisia, joihin ei muuten tulisi mentyä, riittä-
västi ruokaa sekä majoituspaikat mielenkiintoisia. Opastus kohteissa suomeksi.  
 
Matka sopii sekä naisille että miehille ja on avoin kaikille. Matkan hintaan sisältyy aamupala ja 
yksi yhteinen ruokailu joka päivä. Katso opintomatkan ohjelma nettisivuilta  tai kysy  
Anni Rintoolta.  
 
Tervetuloa mukaan! 
 

Luonnontuotteet teemana opintomatkalla Virossa 20.—23.4.2023 

Kädet multaan 
Kevättä kohti kulkiessa vetää maa taas puoleensa, on 
aika laittaa sormet multaan. Jatketaan tätä lasten ja nuor-
ten parissa tehtävää ruokakasvatustyötä. Helpot vinkit ja 
ohjeet löytyvät järjestön verkkosivuilta: https://
www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/yhdistykset-
jalkauttamaan-kadet-multaan-toimintaa-lapsille 
 
Melonia meillekin  
Jos kaipaatte jotain uutta, niin kokeilkaa miten saisitte melonin tai 
maissin kasvamaan. Tähänkin löytyvät hyvät ohjeet verkkosivuilta 
Melonia meilläkin -hankkeen materiaaleista 
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/melonia-meillakin 
 

Toimintavinkkejä yhdistyksille  

https://www.proagria.fi/tapahtumat/luonnontuoteteemainen-opintomatka-viroon
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/yhdistykset-jalkauttamaan-kadet-multaan-toimintaa-lapsille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/yhdistykset-jalkauttamaan-kadet-multaan-toimintaa-lapsille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/yhdistykset-jalkauttamaan-kadet-multaan-toimintaa-lapsille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/melonia-meillakin
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100 VUOTTA SUOMALAISTA MAISEMAA  

Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hanke 1.3.2022 -31.12.2023 
 
Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hankkeen tavoitteena on viedä luonnontuotealaa 
eteenpäin Keski-Suomessa, edistää alan kasvua ja kehitystä sekä tuoda uusia toimintatapoja ja 
mahdollisuuksia alan toimintaan maakunnassa. Hankkeen avulla kootaan ja kehitetään luonnon-
tuotealan hankintaketjuja maakunnassa. Hankkeessa puretaan luonnontuotealan kehittymistä 
estäviä pullonkauloja edesauttamalla luonnontuotteiden vastaanotto- ja välityspisteen perusta-
mista Keski-Suomeen sekä parantamalla raaka-aineen saantia kannustamalla monialaisia, uusia 
tuotantosuuntia etsiviä maatiloja villiyrttien viljelyyn ja puoliviljelyyn. Hankkeessa myös luodaan 
yhteistyöverkostoja luonnontuotealan toimijoiden välille.  
 
Hankkeessa järjestetään infotilaisuuksia, webinaareja, opintomatkoja, poimijakoulutuksia sekä 
yrityskohtaista neuvontaa (max 1 pvä per yritys tai yrittäjäksi aikova).  
 
Hanketta toteuttaa Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Keski-Suomi. Yhteistyö-
kumppanina hankkeessa on Suomen Metsäkeskus. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-
keskus maaseuturahastosta. Hankeaika 1.3.2022-31.12.2023. 
 
Lisätietoja: Anni Rintoo, 043 826 9712, anni.rintoo@maajakotitalousnaiset.fi 
 
Kotitarveviljelyn kehittäminen –hanke 1.2.2022 -30.9.2023  
 
Hanke toimii Laukaan, Muuramen ja Uuraisten alueilla sekä Jyväskylän maaseutualueilla. Hanke 
on suunnattu kotitarveviljelystä kiinnostuneille kotipuutarha-, parveke- ja palstaviljelijöille. Hanke 
on avoin kaikille, sekä yksityishenkilöille että yhdistyksille. 
 
Hankkeen tavoitteina on tiedon jakaminen kotitarveviljelystä, kannustaminen omavaraisuuteen, 
kasvisten käytön lisäämiseen ja ilmastoystävälliseen kotitarveviljelyyn. Tavoitteena on myös lisä-
tä asukkaiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä yhteisen tekemisen avulla. Hankkeen avulla tehdään 
asukkaille tutuksi alueella toimivia, kotitarveviljelyä edistäviä ja siihen kannustavia yhdistyksiä.  
 
Hanketta toteuttaa Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Keski-Suomi. Hanketta ra-
hoittaa JyväsRiihi Leader-ryhmä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Han-
keaika 1.2.2022-30.9.2023. 
 
Lisätietoja: Riitta Peräinen, 043 826 7294, riitta.perainen@maajakotitalousnaiset.fi 

Hankkeet 
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Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke 1.8.2021 -31.1.2024 
 
Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa nostetaan esille keskisuomalaisten viljelijöi-
den ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja mm. webinaarien, podcastien ja case-
esimerkkien avulla. 
 
Tavoitteena on nostaa esille ne keskeisimmät menetelmät, jolla maanviljelyssä voidaan sitoa hiil-
tä ja estää hiilen vapautumista sekä heijastetaan laajaa tutkimusaineistoa Keski-Suomeen sopi-
vaksi. Hankkeella nostetaan jo olemassa olevien menetelmien merkitystä ja viljelijöiden olemassa 
olevaa osaamista esille. Lisäksi tuodaan esille uusia menetelmiä tai ratkaisuja, joilla voidaan va-
rautua ja sopeutua väistämättömiin muutoksiin. 
 
Hankkeessa myös ohjataan hiilitase- ja hiilivirtalaskurien käyttöön maatiloilla. Viljelijä saavat las-
kurien avulla tietoa siitä, mikä vaikuttaa hiilijalanjälkeen tilalla ja millaisilla toimilla tuloksia voi 
muuttaa parempaan suuntaan. 
 
Viljelijöille luodaan myös mahdollisuus verkostoitua aiheeseen liittyen ja jakaa keskenään tunte-
muksia ja kokemuksia. Lopuksi hankkeessa kootaan julkaisu keskisuomalaisen maanviljelyn il-
mastonmuutokseen varautumisen vahvuuksista ja tarpeista. 
 
Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. 
Hankkeen osatoteuttajana tuensiirrolla toimii MTK Keski-Suomi. Hankkeen toiminta-aika on 
1.8.2021-31.1.2024. Hanke on EU-osarahoitteinen maaseuturahaston hanke. 
 
Lisätietoja antavat: 
Paula Salonen, projektipäällikkö, paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi, 043 824 9641 
Hanna-Maria Laukkanen, hankeasiantuntija, hanna-maria.laukkanen@proagria.fi, 043 8269715 
 
Anniina Lahtinen, hankeasiantuntija, anniina.lahtinen@mtk.fi, 050 473 9112 
 
Hankkeen nettisivut ja uutiskirjeen tilaus: https://keskisuomi.proagria.fihankkeetilmastonm/  
 
Hankkeen blogia voit lukea täältä: https://proagria.fi/blogit/1190 
 
Liity hankkeen facebook-ryhmää ja pysyt ajan tasalla tapahtumista: https://www.facebook.com/
groups/ 

https://keskisuomi.proagria.fihankkeetilmastonm/
https://proagria.fi/blogit/1190
https://www.facebook.com/groups/httpskeskisuomi.proagria.fihankkeetilmastonm
https://www.facebook.com/groups/httpskeskisuomi.proagria.fihankkeetilmastonm
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Lue ja ihastu  

Koti ja maaseutu -lehteen!  
 
Koti ja maaseutu -lehti on käytännönläheinen, maa-
seudun aiheisiin erikoistunut aikakauslehti. Lehti on 
tarkoitettu lukevalle ja tekevälle naiselle, jolla on jalat 
maassa ja juuret maaseudun mullassa. Tutustu leh-
teen ja lue artikkeleita: Kotijamaaseutu.fi 
 
Edullinen kestotilaus 55 euroa / vuosi,  
määräaikainen vuositilaus 66 euroa     
Tutustumistilaus 35 euroa / puoli vuotta  
  
Ilmestyminen ja sivumäärä: 8 numeroa,  
60 sivua / numero 
 
Tilaa: 
• nettilomakkeella http://secure.jaicom.com/le-

easiointi/maajakotitalousnaiset 
• puhelimitse asiakaspalvelusta, puh. 03 4246 5385 
• sähköpostilla kotijamaaseutu (at) jaicom.com 

Maa- ja kotitalousnaisten kaupassa on myynnissä järjestötuotteita ja lahjatavaroita. Tuotteita os-
tamalla tuet Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa! Laadukkaat tuotteet ovat pääosin kotimaassa 
valmistettuja.   
 
Tuotteisiin pääset tutustumaan:  https://www.maajakotitalousnaiset.fi/kauppa 
 
Myös piirikeskuksesta voi kysellä tuotteita. Meillä on pieni varasto Jyväskylän toimistolla. 

Järjestötuotteet ja lahjatavarat 

Esimerkkejä tuotteista:  Juhlavuoden monitoimihelmet 40 €,  essu 28 €, vauvan body 20 €  

https://kotijamaaseutu.fi/
http://secure.jaicom.com/le-easiointi/maajakotitalousnaiset
http://secure.jaicom.com/le-easiointi/maajakotitalousnaiset
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/kauppa
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Ajankohtaisista asioista tiedottamme nettisivuilla: keski-suomi.maajakotitalousnaiset.fi 
 
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 
 
 Facebook  www.facebook.com/ksmaajakotitalousnaiset 
 Instagram: mknkeskisuomi 
 YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtjVjbWqRYDQnXswMJ9dz9g 
 
 

Ollaan yhteyksissä!  

Eeva-Liisa Kivimäki 

040 576 8740   

toiminnanjohtaja  

Mirja Pummila 

04oo 932 054   

elintarvike- ja  
yritysasiantuntija  

Anni Rintoo 

043 826 9712 

luonnontuote-

asiantuntija 

Paula Salonen 

043 824 9641 

maiseman- ja  

luonnonhoidon  

asiantuntija  

Riitta Peräinen 

043 826 7294 

puutarha-
asiantuntija 

Haapamäen maa- ja kotitalousseuran puheenjohtaja Helena Tamminen-Niemelä on valittu Kes-
ki-Suomen Vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikes-
kus valitsee ehdotusten pohjalta Keski-Suomen Vuoden maa- ja kotitalousnaisen tai maaseudun 

Tulossa: Vuoden 2023 maa– ja kotitalousnaisen tai maaseudun miehen valin-
ta varsinaisessa edustajakokouksessa lokakuussa, laittakaa ehdokas jo mie-
tintään! 

Keski-Suomen Vuoden maa- ja kotitalousnainen -tunnustus 
2022 Haapamäelle 

Piirikeskus julkaisi valinnan varsinaisessa 
edustajakokouksessa 29.10.2022. Valin-
nan kriteerejä ovat aktiivinen toimiminen 
maa- ja kotitalousnaisten hyväksi, maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnan edistäminen 
omalla alueellaan, muiden innostaminen ja 
kannustaminen mukaan toimintaan sekä 
työ kestävän kehityksen, maaseudun elin-
voimaisuuden ja yhteisöllisyyden eteen. 
 
Helena Tamminen-Niemelä nouti tunnus-
tuspalkintonsa yhdessä tukijoukkojensa 
kanssa. Kuvassa vasemmalta Helena 
Tamminen-Niemelä, Tuomas Niemelä, Ai-
la Heinänen, Erkki Heinänen, Matti Joki-
nen ja Liisa Jokinen 

keski-suomi.maajakotitalousnaiset.fi
http://www.facebook.com/ksmaajakotitalousnaiset
https://www.youtube.com/channel/UCtjVjbWqRYDQnXswMJ9dz9g
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 SEURAA MEITÄ 

www.maajakotitalousnaiset.fi 

www.facebook.com/ksmaajakotitalousnaiset. 

@maajakotitalousnaiset mknkeskisuomi 

@maajakotitalous 

YouTube https://www.youtube.com  

(haku Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset) 

Kun jaat kuvia somessa, lisää päivitykseen 
#maajakotitalousnaiset. Jaamme parhaimmat!   

Juuret maalla 


