
TERVETULOA  MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN  JÄSENEKSI



Maa- ja kotitalousnaiset
• on valtakunnallinen naisjärjestö

• tarjoaa monimuotoista yhteisöllistä järjestötoimintaa sekä 
kotitalouteen, yrittäjyyteen sekä maisemaan ja ympäristöön liittyviä 
asiantuntijapalveluita 

• jäseniä noin 25 000, yhdistyksiä noin 900

• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry toimii keskusjärjestönä 
Helsingissä 

• eri puolella maata toimii 9  Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusta ja 
70 asiantuntijaa ProAgria Keskusten yhteydessä pois lukien Lapin 
maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusta, joka on oma yhdistys

• toiminta kaikille avointa



Kuka voi olla Maa- ja kotitalousnaisten jäsen? 

• jäsenenä voi olla  luonnollinen henkilö, yhteisö ja säätiö eli oikeushenkilö, kaikilla säännöt 
hyväksyneillä on mahdollisuus liittyä jäseneksi paikallisiin yhdistyksiin tai piirikeskuksiin

• äänioikeus on 15 vuotta täyttäneillä, ellei yhdistyksen säännöissä 
toisin määrätä

• oikeushenkilön on oltava oikeuskelpoinen, joten rekisteröimätön yhdistys ei voi olla 
rekisteröidyn yhdistyksen jäsen



Miten pääsen Maa- ja kotitalousnaisten jäseneksi?

• jos kiinnostuit ja tiedät paikallisen toimijan, kysy rohkeasti jäsenyyttä → usein 
riittää kertominen paikallisen yhdistyksen toimihenkilölle halusta liittyä 
yhdistyksen jäseneksi ja antamalla yhdistyksen toimijalle  henkilötiedot, osassa 
yhdistyksiä liittyvän on haettava jäsenyyttä kirjallisesti 

• hakulomake löytyy mm. Maa- ja kotitalousnaisten nettisivujen 
www.maajakotitalousnaiset.fi  kohdassa järjestötoiminta, täytettyäsi lomakkeen 
sinuun otetaan yhteyttä

• yhdistykset voivat myös jakaa paperisia liittymislomakkeita, jotka palautetaan 
lomakkeen palautuspisteeseen tai postin mukana palautusosoitteeseen

• jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus, ellei yhdistyksen säännöissä toisin 
määrätä



Maa- ja kotitalousnaisten jäsenenä

• olet osa aktiivista naisten verkostoa, mikä tarkoittaa 
yhdessä olemista ja tekemistä, itsensä kehittämistä,
virkistymistä, oman asuinympäristön hyväksi toimimista

• voit osallistua järjestön, piirikeskuksen ja yhdistyksen 
toimintaan siinä määrin kuin se sinua kiinnostaa ja sinulla 
on aikaa: käydä vaikka vain yhdessä  tilaisuudessa vuodessa 
tai osallistua jokaiseen järjestettävään tapahtumaan

• voit olla aktiivinen toimija, tulla valituksi 
luottamushenkilöksi ja olla mukana tekemässä järjestöä 
koskevia päätöksiä



Iloista yhdistystoimintaa

• yhdistyksen jäsenet päättävät yhdistyksen
toiminnasta - esitä siis toiveesi ja ole 
aktiivisesti mukana vuosikokouksessa
päättämässä toiminnasta

• yhdistykset järjestävät erilaista toimintaa: 
kokoontumisia jonkin asian ympärille, 
kursseja, liikuntatapahtumia, kulttuuriretkiä, 
saunailtoja, opintokäyntejä, kampanjoita, 
neuvontatapahtumia, myyjäisiä, 
muonituksia, talkoita, teemapäiviä jne…



Maa- ja kotitalousnaisten jäsenen velvollisuutena on 

• maksaa vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus 
päätetään sääntömääräisessä kokouksessa

• noudattaa yhdistyksen sääntöjä



Maa- ja kotitalousnaisten järjestötuotteita

• asusteilla ja koruilla yhtei-
nen näkyvyys

• tuotteiden tuotolla tuet 
Maa- ja kotitalousnaisten 
toimintaa ja tuodaan esiin 
järjestöä



Maa- ja kotitalousnaisilla on myös oma Koti ja maaseutu -lehti

Monipuolinen lukupaketti maaseutuhenkisille, 
aiheina:

• maaseudun yritykset
• käden taidot
• ruoka ja ravitsemus
• maisema ja ympäristö
• yhteisöllisyys
• hyvinvointi

Koti ja maaseutu -lehti
• ilmestyy 8 kertaa vuodessa, joista yksi 

lehti on kaksoisnumero
• 60 sivua monipuolista asiaa
• levikki on noin 6 500, mutta lehti 

tavoittaa  noin 20 000 lukijaa




