MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN
YHDISTYSKIRJE 2/2016
Vinkkejä, ideoita ja ohjeita toimintaa varten.

Tule mukaan
juhlimaan
100-vuotiasta
Suomea!

HYVÄT MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Yhdistyskirje tuo teille terveiset Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta. Kirjeestä saatte tietoa ajankohtaisista
asioista sekä vinkkejä yhdistyksen toimintaan. Lukekaa lisää mm.


Loppuvuoden 2016 toiminta



Tulkaa mukaan Maistuva maaseutu -kampanjaan



Koti ja maaseutu lehti uudistuu



Järjestötuotteet



Tule kehittämään järjestön toimintaa!

Huomaathan, että tämä kirje on lähetetty yhdistyksessäsi vain sinulle.
Jaa tieto ja ideat muillekin!

Kansallisruoka satavuotiaalle
Mistä suomalaisista ruuista olet erityisen ylpeä? Entä mitä ruokia haluaisit tarjota ulkomailla makupaloina suomalaisuudesta?
Elo-säätiö, MTK, Maa- ja kotitalousnaiset ja joukko muita ruoka-alan järjestöjä
haluavat antaa satavuotiaalle Suomelle herkullisen lahjan: oman kansallisruuan. Minulla on kunnia olla mukana 12-henkisessä raadissa, joka valitsee kansalaisten ehdotuksista parhaat ruoka-aarteemme.
Meillä on monta syytä olla ylpeitä omasta ruuastamme. Suomessa tuotetaan
maailman puhtainta ja turvallisinta ruokaa. Ruokakulttuurissamme näkyy hienolla tavalla vuodenaikojen vaihtelu ja luonnonläheisyys. Maailman pohjoisimmilla alueilla kasvaneissa raaka-aineissa voi maistaa talven roudan ja sitä seuranneen kesän yöttömän yön.
Suomessa on aina osattu jemmata ruokaa pitkän talven varalle. Meillä on taidokkaasti suolattu, hapatettu, kuivattu ja hillottu. Tämä kekseliäisyys satokauden ruuan säilyttämisessä on jättänyt voimakkaan jäljen ruokapöytäämme, ja
on suorastaan trendi ravintoloissa ja kotikeittiöissä.
Me maa- ja kotitalousnaiset osaamme tehdä todellista kansallisruokaa. Maaseudun naisten laittama ruoka on selkeää ja rakkaudella valmistettua, omista korkealaatuisista raaka-aineista. Ruuanlaiton taidon olemme saaneet
perintönä maalaiskulttuurista, äideiltämme ja isoäideiltämme.
Osaamisen siirtyminen tuleville sukupolville ei ole kuitenkaan enää itsestäänselvyys. Me järjestönä voimme vaalia
perinteisiä reseptejä, ruokataitoja ja -tajua. Tuomalla ruoka-aarteita nykypäivään pidämme hengissä maakuntien
ruokaperinteitä. Kansallisruokaäänestys on yksi keino innostaa keskusteluun alueellisista erikoisuuksistamme.

Kannen kuva: Plugi

Iloitsen joka päivä siitä, että saan syödä hyvää ja puhdasta kotimaista ruokaa. Omia suosikkejani Suomen kansallisruuiksi ovat hernekeitto, läskisoosi, kesäkeitto ja lanttulaatikko. Mitkä ovat sinun?
Maija Silvennoinen
keittiömestari
hallituksen puheenjohtaja, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Kansallisista ruoka-aarteista voi äänestää omaa suosikkiaan 6.12.2016 saakka.
Äänestyksen tulos julkistetaan tammikuussa 2017.
www.kansallisruoka.fi
#kansallisruoka

Minustako mikro? Verkostoitumistapahtumia
yrittäjyyttä suunnitteleville naisille

OTA UUSI LOGO
KÄYTTÖÖN

Oletko haaveillut yrittäjyydestä? Oletko pohtinut, voisiko harrastuksen
muuttaa kannattavaksi liiketoiminnaksi? Askarruttaako sinua yritystoimintaan
liittyvät käytännön asiat?
Maa- ja kotitalousnaiset, Taitoliitto ja Yrittäjänaiset järjestävät marraskuussa
verkostoitumis- ja infotilaisuuksia yrittäjyyttä suunnitteleville tai sitä vasta
pohtiville naisille.
Aluetilaisuudet 2016:
21.11. Kokkola, Rovaniemi, Lappeenranta, Raahe, Mikkeli
22.11. Hämeenlinna, Pori
23.11. Kouvola, Mäntsälä, Kajaani
24.11. Lohja, Joensuu, Turku
Lue lisää www.maajakotitalousnaiset.fi/minustakomikro

Varautumiskampanja 2016
– yhteistyötä paloasemien kanssa
Alkuvuonna on kampanjoitu Kotivara-asialla ja aiheeseen liittyvä PP-esitys on
edelleen yhdistysten käytettävissä. Esitys löytyy yhdistyssivuilta kohdasta tapahtumiin liittyvä materiaali.
Varautumiskampanjavuoden päätteeksi tarjoamme yhdistyksille yhteistyökonseptia olla mukana paloasemien Päivä Paloasemalla® tapahtumissa lauantaina
26.11.2016. Siellä tuomme yleisölle tutuksi ensisijaisesti muonitusosaamistamme hoitamalla kahvitusta tai muuta järjestettävää muonitusta. Äkillisissä /
yllättävissä poikkeustilanteessa voimme olla apuna laajan verkostomme ja
osaamisemme ansiosta esimerkiksi etsijöiden tai palonsammuttajien muonittamisessa. Lisäksi voimme kertoa tapahtumassa vinkkejä tulipalojen estämisestä keittiöissä.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on tahollaan viestinyt paloasemia
yhteistyöstämme. Järjestöjemme yhteistyö sopii erityisesti paikkakunnille,
joissa palokuntanaiset eivät toimi. Lisätietoa mm. tapahtuman järjestävistä
paloasemista lähempänä www.paloturvallisuusviikko.fi/fi/paiva-paloasemalla
Ohjeet tapahtuman järjestelyyn




sopikaa paikallisen paloaseman kanssa yhteistyöstä Päivä Paloasemalla®
tapahtumissa, jossa maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset hoitavat kahvituksen/muonituksen
hankkikaa paloasemien kanssa yhteistyökumppani tarjoiluihin (kahvi ja
sämpylä/pulla tai makkara tai esim. keittoaineet). LähiTapiola on mukana
osassa näistä tapahtumista, joten heistä on luontevaa aloittaa kyselyt tarjoilun sponsoroimiseksi.

Kahvitus- tai muonituspisteellä kerrotaan myös keittiön paloturvallisuudesta.
Ohjeet tulevat lähempänä tapahtumaa sivuille
www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta

Maa- ja kotitalousnaiset ottivat
1.2.2016 käyttöön uuden tunnuksen.
Käytättehän uutta logoa kun
kerrotte yhdistyksenne toiminnasta esim. paikallislehdessä,
netissä tai Facebookissa.
Uusi tunnus on meidän kaikkien
yhteinen. Maa- ja kotitalousnaiset tunnistetaan ja toimintamme
saa parempaa näkyvyyttä, kun
ihmiset osaavat yhdistää niin
yhdistykset, piirit kuin keskusjärjestön yhdeksi ja samaksi järjestöksi. Vanhoja tunnuksia ei
ole enää tarpeen käyttää.

Uuden logon voi ladata nettisivuilta
www.maajakotitalousnaiset.fi/
logo tai pyytää sen sähköpostilla
tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi

Mikäli haluat logon oman yhdistyksen nimellä, voitte tilata sellaisen em. sähköpostiosoitteesta.
Graafisen suunnittelijan työstä
veloitamme 70 € + alv.

YHDISTYSSIVUT
Yhdistyssivuilla on materiaalia
yhdistystoiminnan tueksi.
www.maajakotitalousnaiset.fi/
jarjestotoiminta > yhdistyssivut
Käyttäjätunnus: mkn
Salasana: naisvoimaa10

MAISTUVA MAASEUTU
Tulkaa mukaan elämykselliseen juhlavuoteen, syömään
yhdessä ja jakamaan tarinoita Maistuvasta maaseudusta!
Maa- ja kotitalousnaiset juhlistavat satavuotiasta itsenäistä
Suomea tarjoamalla maakuntien makuja Maistuva maaseutu -tapahtumissa ja kohtaamisissa. Maaseudun antimia
maistellaan mm. ruokakursseilla, retkillä, maaseudun ruokayrityksissä, maisemassa, sadonkorjuutapahtumissa ja
kekrijuhlissa.
Juhlavuosi on täynnä toimintaa, ja yhdistyksillä monta eri
tapaa toteuttaa teemaa. Tervetuloa mukaan
herkulliseen Maistuva maaseutu -teemavuoteen!

IDEOITA JUHLAVUOTEEN


Yhdistyksille on tarjolla kortteja ja julistepohjia, joita voi
noutaa piirikeskuksista tammikuusta 2017 alkaen. Materiaalit on myös tulostettavissa Yhdistyssivuilta
Maistuva maaseutu -kampanja on osa laajempaa
Syödään yhdessä -kokonaisuutta.
#maistuvamaaseutu #syödäänyhdessa

INNOSTUITTEKO?
Aikooko yhdistyksenne tai yrityksesenne osallistua Maistuva maaseutu -kampanjaan? Lähetä sähköposti osoitteeseen tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi, niin lisäämme sinut kampanjan postituslistalle. Saat vinkkejä tapahtumien
järjestämiseen ja kuulet muiden kokemuksista.
Kaikkien 1.1. mennessä sähköpostinsa jättäneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto!
Kampanjalla on myös oma suljettu Facebook-ryhmä, joka löytyy hakusanalla ”Maistuva maaseutu”. Liity joukkoon!

Kuva: Taru Rantala, Vastavalo











Naisvoimaa viikon Maistuva maaseutu -äänestykset ja
mehumaljan nosto
Impi saunoo! -tapahtumat
Maistuva maaseutu -retket
Maistuva maaseutu -sadonkorjuumarkkinat
Maistuva maaseutu -kekrijuhlat
Kekrijuhla vanhuksille
Tutustumiskäynnit paikallisiin ruokayrityksiin
Kekriruokakurssit
Perinneruokatyöpajat
Ruokamaisemaan tutustuminen ja 100 vuotta suomalaista maisemaa -tapahtumat

Naisvoimaa-viikko käynnistää
juhlavuoden

IMPI SAUNOO!
Impin päivänä 11.6.2017 maaja kotitalousnaiset lähtevät joukolla saunaan. Samalla nautitaan luonnonantimista – sekä
villiyrttiherkkuina että ihanina
hemmotteluhoitoina.

Kuva: Timo Viljakainen

Lähetämme tarkemmat ohjeet
Impi saunoo! -iltojen toteuttamiseen alkuvuoden yhdistyskirjeessä.

Tempauksessa mukana
Arktiset Aromit ry.
Maistuva maaseutu -kampanja alkaa Naisvoimaa-viikolla 23.1.–29.1.2017.
Teemaviikolla haluamme nostaa esille kylien ja kuntien maistuvimmat
ruokayritykset, tuottajat, jalostajat, ruokapalveluyritykset ja muut ruokaelämyksiä tarjoavat toimijat sekä tarjota yhteisiä maistuvia ruokakokemuksia.

OHJEET TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN
Valitkaa paikka, jossa käy paljon ihmisiä, esimerkiksi kaupan aula, kirjasto tai
seurantalo. Yhdistyssivuilta löytyy pöytäpuhujia ja muuta materiaalia tapahtuman ja äänestyksen järjestämiseen. Äänestykseen osallistujien keskeen voidaan
arpoa palkinto. Voitte esimerkiksi sopia muutaman yrittäjän tai kaupan kanssa
tuotteista, joista kootaan tuotekoreja. Tapahtumassa voi tarjota mehumaljan
äänestäjille. Kertokaa samalla juhlavuoden muusta toiminnasta.
Tehkää yhteistyötä paikallisen lehden kanssa. Lähettäkää heille tieto tapahtumasta etukäteen (tiedotepohjat löydät yhdistyssivuilta), toimittakaa äänestyksen tulokset ja pyytäkää kirjoittamaan äänestyksen voittaneesta yrittäjästä.
Toimittakaa tieto äänestyksen voittaneesta yrityksestä osoitteeseen
tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi Kokoamme nämä
tiedot nettisivuille.
MaranMalja Suomelle -teemapäivästä lisätietoja
https://www.facebook.com/maljasuomelle

Nostetaan
esille maakuntien
maistuvat
yritykset!

Kuva: Pixhill

Yhdistykset voivat Naisvoimaa-viikolla
 Järjestää tapahtuman, jossa osallistujat voivat äänestää oman paikkakunnan maistuvimpia toimijoita tai yrityksiä.
 Tarjota tapahtumassa Maistuva maaseutu -mehumaljaa, joka on paikallisen yrittäjän valmistama tai itse tehty.
 Osallistua Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n Malja Suomelle päivään 29.1., jolloin nautitaan yhdessäolosta ja ravintolaelämyksistä Suomen ravintoloissa.

LÄHDE
MAISTUVALLE
MAKUMATKALLE
Tutustu maakuntien upeisiin
yrityksiin ja parhaisiin ruokaaarteisiin!
Piirikeskukset järjestävät
Maistuva maaseutu ruokamatkoja toisiin maakuntiin vuoden 2017 aikana. Kysy
lisätietoja piirikeskuksestasi.

JUHLAVUOSI HUIPENTUU
YHTEISÖLLISIIN KEKRIJUHLIIN

Kuva: Timo Viljakainen

Makumuistoja
mummoille ja
papoille
Maa- ja kotitalousnaiset haluavat
viedä kekrijuhlan myös vanhuksille.

Suomi 100 -vuoden kunniaksi haluamme kannustaa koko
Suomen mukaan viettämään maaseudun perinteistä sadonkorjuun juhlaa, kekriä.
Kekriä vietettiin ennen sadonkorjuun päätyttyä, yleensä pyhäinpäivän tienoilla lokakuun lopulla. Kekripidoissa pöydät notkuivat sadonkorjuun ja syysteurastuksen antimia. Juhlissa myös laulettiin, leikittiin, tanssittiin ja ennustettiin tulevaa. Kekristä voi koostaa omanlaisensa tapahtuman, mutta usein
keskiössä on ruoka ja vuoden sato, yhteinen tekeminen ja juhliminen.
Juhlien lisäksi kekriä voidaan esitellä työnäytöksissä tai työpajoissa askarteluun, käsitöihin, maataloustöihin tai ruoanvalmistukseen liittyen.

Rakennetaan kekripukki, ennustetaan tulevaa,
lauletaan ja leikitään. Katso yhdistyssivuilta
vinkkejä ohjelmaan ja somistukseen!
www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta
Juhlaa ei tarvitse järjestää yksin: MTK:n paikallisyhdistykset, kylätoimijat ja
eläkeläisten yhdistykset ovat hyviä kumppaneita kekrijuhlan järjestämiseen.
Myös paikallisia yrityksiä kannattaa kysyä mukaan järjestämään ja markkinoimaan tapahtumia. Hyvä ajankohta juhlien järjestämiseen on viikonloppu
100 päivää ennen itsenäisyyspäivää 25.–27.8., jolloin vietetään Maailman
suurimpia kyläjuhlia.
Koko Suomi 100 -vuoden teema on syödään yhdessä. Siksi Maistuvaa maaseutua ja kekrielämyksiä jaetaan myös niille, jotka eivät yhdistystoimintaan normaalisti osallistu. Kutsukaa maahanmuuttajat
tai lähistön vastaanottokeskuksen väkeä mukaan
valmistelemaan ja nauttimaan juhlista.
Päiväkotiryhmille ja koululaisille voidaan
opettaa käytännön taitoja ja siirtää perinteitä kekritapahtumissa. Mikäpä motivoisi
enemmän kuin leipomisen opettelun jälkeen saisi maistella itse rypytettyjä, herkullisia karjalanpiirakoita?

Tehdään
Maistuva
maaseutu
yhdessä

6.–8.10.2017 tempaistaan eri
puolilla Suomea, kun yhdistykset
vievät hoitolaitoksiin tai palvelutaloihin uutispuuroa ja kekrin
tunnelmaa.
Herkullinen puuro, yhteislaulua,
kekritarinoita—viedään vanhuksille pala maistuvaa maaseutua!
Samalla viikolla vietetään myös
Vanhusten viikkoa.
Lisätietoja tempauksesta kevään
yhdistyskirjeessä ja nettisivuilla.

Kekriä voi viettää
monella tapaa
Toritapahtuma: tuotteiden ja
ruoan myyntiä, ohjelmaa, työpajoja
Kekrijuhlat: iltamatyyppinen,
ruokaa ja ohjelmaa sisältävä juhla, jonne myydään lippuja
Viedään juhla päiväkotiin,
kouluun, vanhustenkotiin tai
vastaanottokeskukseen.
Mikäli haluat
tapahtumasi kampanjasivuille,
lähetä siitä tieto
tiedotus@maajakotitalousnaiset.fi

KEKRI – PERINTEISTÄ
SADONKORJUUN JUHLAA
Tilaa ruokakurssi ja nauti kaikkien aikojen pidoissa!
Kuva: Timo Viljakainen

Parhaat
ohjeet
perinteisiin
pitoruokiin

Miksipä et piristäisi pimeää syksyä mahtavalla kekripitojen tunnelmalla? Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijat tarjoavat kekrikursseja, joilla perehdytään sadonkorjuun parhaisiin
perinneherkkuihin ja löydetään uutta ideaa juhlatarjoiluihin.
Kekrijuhlassa pöydät notkuvat
Perinteisiin kekriherkkuihin kuuluvat esimerkiksi alatoopi, erilaiset itse valmistetut makkarat,
juuresruuat, piimä-, koti- ja munajuustot sekä paikalliset leivät kuten rieskat, rievät, kakot, limput tai karjalanpiirakat. Väliruokana voi ilahduttaa uutis- tai talkkunapuuro. Entä oletko maistanut veripalttua tai hernetuuvinkia? Parhaat pidot kruunataan rapeilla kaneliässillä tai raikkaalla
kiisselillä.
Kekrijuhlien suunnittelu on hyvä aloittaa jo kuluvana vuonna. Ideoita ja ohjeita pitojen järjestämiseen saa Kekrikurssilla.
Tilaa kurssi ajoissa piirikeskuksen ruoka-asiantuntijalta!

100 VUOTTA
MAISEMAA
100
VUOTTASUOMALAISTA
SUOMALAISTA
MAISEMAA
Vuoden maa- ja
kotitalousnainen
Kuva: Anne Talvensaari, Vastavalo

Järjestössämme on joukoittain itsensä peliin laittavia
puuhanaisia ja muutkin mukaan saavia hengenluojia.
Vuosittain valittavan piirikeskuksen / piirikeskuksen alueen vuoden maa- ja kotitalousnaisen ehdokkaiden pohdinta kannattaa aloittaa yhdistyksissä jo hyvissä ajoin.

Maatalouden muovaamat maisemat, rakennuskanta, tiestöt, muinaisjäännökset ja muut ihmisen tekemät rakennelmat ja rakenteet ovat olennainen osa
kulttuurimaisemaamme.
Maisema on kuitenkin muuttunut sadan vuoden aikana ja muuttuu koko ajan.
Kaikkia maisemamuutoksia ei koeta myönteisenä. Vaikka tuotantoeläinmäärä
ei juurikaan maaseudulla vähene, karjat keskittyvät yhä harvemmille tiloille.
Suomen kymmenet tuhannet järvet ja ranta-alueet säilyivät maisemallisesti
avoimina vielä muutama vuosikymmen sitten laajamittaisen rantojen laidunnuksen ansiosta. Rakennusten rapistuminen ja maiseman umpeutuminen
koetaan usein ahdistavana ja alueen arvoa pienentävänä. Hoidettu ja elävä
kylämaisema on myös keskeinen osa maaseudun tuotteiden ja palveluiden
tuotekuvaa.
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi näkyy myös maisemassa. Maisemaasiantuntijamme nostavat kulttuurimaiseman arvoja ja merkitystä esille kaikissa hankkeissaan ja tapahtumissaan.
Yhdistykset voivat myös tilata asiantuntijoilta kulttuurimaiseman hoitoa koskevia erilaisia suunnitelmia, koulutuksia ja luentoja. Yhdistyksillä on myös
mahdollisuus usein hakea aiheeseen liittyviä pienimuotoisia ja myös laajoja
hankerahoituksia toimintaryhmiltä.

VUODEN MAISEMATEKO VALITAAN TAAS
Vuoden maisemateko kilpailu järjestetään myös vuonna 2017. Kilpailun teemalla ’itsenäisyyden merkit maisemassa’ halutaan myös tukea Suomi 100 juhlavuoden teemaa. Tarkemmat ohjeet kilpailusta tammikuun kirjeessä.

Hakulomake löytyy keväällä
yhdistyssivuilta. Paikallinen
media tekee mielellään
uutisen vuoden maa- ja kotitalousnaisen valinnasta ja valinnalla saamme näkyvyyttä
myös järjestölle.

Maahanmuuttajien
kotouttaminen
Tänä vuonna kahdeksan piirikeskuksen alueella on osallistuttu hankkeeseen, jossa on
koordinoitu Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttajien kotouttamisen
tukemiseksi.
Piirikeskusten asiantuntijoiden avulla on järjestetty toimintaa, joilla on edistetty kantaväestön valmiuksia toimia
yhdessä maahanmuuttajien
kanssa helpottaen heidän kotoutumista Suomeen. Hankkeen avulla on järjestetty mm.
kursseja, talkoita, vierailuja,
tutustumisia ja perustettu hyötypuutarhoja.
Maa- ja kotitalousnaiset jatkavat kotoutumista tukevaa työtä
myös tämän hankkeen päättymisen jälkeen.

Eihän yhdistyksenne ole poistolistalla!

Kuva: Pixhill

Patentti- ja rekisterihallitus on poistamassa yhdistysrekisteristä yhdistyksiä, jotka eivät ole tehneet rekisteri-ilmoituksia vuoden 1995 jälkeen. Poistouhan alla
on toimiviakin yhdistyksiä, joissa esimerkiksi yhdistyksen nimenkirjoittaja- ja
osoitemuutokset ovat unohtuneet tekemättä. Aikaa asian korjaamiseen on
12.1.2017 saakka, joten nyt on aika toimia.

Jos yhdistys löytyy
poistouhkalistalta,
toimi näin 12.1.2017
mennessä:

Poistouhan alla on noin 41 00 yhdistystä. Lopettamisuhan alla olevat yhdistykset
löytyvät PRH:n nettisivuilta. Poistouhkalistalla on myös toimivia maatalousseuroja, maamiesseuroja, maa- ja kotitalousseuroja, pienviljelijäyhdistyksiä, maa- ja
kotitalousnaisten yhdistyksiä ja vastaavia, joilta muutosilmoitukset ovat jääneet
tekemättä. Nyt on aika huolehtia, että ilmoitus yhdistyksen toiminnan jatkumisesta, muuttuneista nimenkirjoittajista ja osoitteenmuutoksista tehdään Patentti
- ja rekisterihallitukseen.

* Tehkää normaali muutosilmoitus, jossa ilmoitetaan ajantasaiset
nimenkirjoittajat ja yhdistyksen
osoite rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen allekirjoittaa yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja tai hänen valtuuttama henkilö. Ilmoitus tehdään
joko paperilla tai sähköisesti. Ohjeet, ilmoituksen hinnat ja lomake löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta.

MAA- JA KOTITALOUSNAISILLA REKISTERÖITYMISEN PAIKKA
Monet vilkkaasti toimivat maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset ja naisostot tai jaostot ovat pääseuran, esimerkiksi maaseutu- tai maamiesseuran rekisteröitymättömiä alaosastoja tai jaostoja. Rekisteröitymättömien yhdistysten luottamushenkilöiden tiedot on yleensä annettu tiedoksi vain rekisteröidylle pääseuralle,
eikä niitä ole ilmoitettu yhdistysrekisteriin, koska alaseura on rekisteröitymätön.
Jos pääseuran toiminta on loppunut ja alaosasto toimii, alaosaston on syytä rekisteröityä. Rekisteröitymättömäksi yhdistykseksi ei kannata jättäytyä, sillä rekisteriin merkitsemättömän yhdistyksen sitoumuksista vastaavat sen luottamushenkilöt henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Alaosastoina toimivien Maa- ja kotitalousnaisten yhdistysten rekisteröityminen
omaksi rekisteröidyksi yhdistykseksi on suositeltavaa silloinkin, kun pääseura
(maamiesseura tms.) on toimiva. Kun yhdistys rekisteröityy, asioiden käsittely
yksinkertaistuu, sillä sen virallisia kokousasioita ei tarvitse käsitellä uudelleen
pääseuran kokouksissa. On muistettava, että rekisteröitymättömien alaosastojen
omaisuus on myös viime kädessä pääseuran omaisuutta. On tätä päivää, että
kukin yhdistys vastaa omista asioistaan ja varoistaan. Maa- ja kotitalousnaisten
alaosastojen rekisteröityminen ei tarkoita muun yhteistyön loppumista entisen
pääseuran kanssa. On suorastaan suotavaa, että yhdistykset jatkavat toimintaa
yhdessä entiseen malliin.
Lue lisää www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta

* Mikäli yhdistyksen nimenkirjoittajat ja osoitetiedot ovat pysyneet samoina yli 20 vuoden ajan,
voi toiminnan jatkumisesta ilmoittaa vapaamuotoisesti. Ilmoituksen allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen
puheenjohtaja tai muu nimenkirjoittaja tai näiden valtuuttama
henkilö. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse: kirjaamo@prh.fi tai
postitse Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL
1140, 00101 Helsinki.

Koti ja maaseutu uudistuu

Nasta-harjoitukset
Naisten Valmiusliiton järjestämät Nasta-harjoitukset antavat
osallistujille arjen turvallisuusvalmiuksia sekä varautumistaitoja. Harjoitus on luonteeltaan
kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta. Toiminta ei ole
sotilaallista.
Leijona 2017 -harjoitus järjestetään 5.-7.5.2017 Hattulassa
Parolannummen Panssariprikaatissa.

Vuoden 2017 alusta Koti ja maaseutu -lehti ilmestyy entistä muhkeampana.
Sivuja on 60 entisen 48 sijaan. Samalla ilmestymiskerrat harvenevat kahdeksaan. Vuosittainen sivumäärä pysyy kuitenkin samana, se on 480 sivua.
Lehden tilaushinnat ovat samat, mutta irtonumeron hinta on ensi vuonna
7,90 euroa. Irtonumeron voi tilata Maa- ja kotitalousnaisten verkkokaupasta.
Uusitussa lehdessä on erilliset, laadukkaat mattalakatut kannet. Moni säilyttää lehden, ja vahvemman kannen ansiosta lehti pysyy siistimpänä.
Maaseudun ja maa- ja kotitalousnaisten asia pysyvät lehden pääaiheina. Toimivat ruokaohjeet, kiitetyt puutarha-aiheet, innostavat käsityöt ja asiantuntevat terveys- ja hyvinvointijutut jatkuvat myös lehdessä.
Suomi 100 -juhlavuonna Koti ja maaseutu -lehti on entistäkin kiinnostavampi ja oivaltavampi. Tilaa lehti, suosittele sitä muillekin ja pidä se esillä erilaisissa tapahtumissa. Koti ja maaseutu on meidän maa- ja kotitalousnaisten
oma lehti.

Koti ja maaseutu -lehti yhdessä tunnetuksi
Koti ja maaseutu -lehti on kiitelty ja saa jatkuvasti positiivista palautetta
osakseen. Muistattehan pitää lehteä esillä omissa tapahtumissa ja kokouksissa, sillä vain näkyvyydellä tieto erinomaisesta lehdestämme leviää. Lehden
vuosikerta toimii oivallisena arpajaisvoittona ja on mukava antaa lahjaksi
erilaisissa muistamisissa. Tuleeko lehti kirjastoonne? Ellei, yhdistyksenne
voisi harkita lehden tilaamista sinne. Mitä enemmän lehtemme on esillä, sitä
enemmän jaamme tietoa toiminnastamme ja lisäämme lehden sekä yhdistyksemme elinvoimaisuutta.

Koti ja maaseutu -lehden asiamieheksi
Oletko kiinnostunut pienestä lisäansiosta? Koti ja maaseutu -lehden asiamiehenä sinulla on mahdollisuus tienata itsellesi mm. tuotepalkintoja sekä lehti
veloituksetta. Ota yhteyttä Miiaan niin kuulet lisää asiamiesten eduista! Asiamiesten yhteyshenkilö Miia Nätti, puhelin 040 515 7089 tai
miia.natti@maajakotitalousnaiset.fi

Tilaa lehti: www.kotijamaaseutu.fi

Harjoitus koostuu Naisten Valmiusliiton nettisivuilta löytyvistä kursseista, joista osallistuja
valitsee yhden. Harjoitukseen
osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa sekä
maastossa yöpyviltä säänkestävyyttä.
Monet harjoituksen kursseista
täyttyvät muutamassa tunnissa.
Ilmoittautuminen alkaa vuoden
2017 alussa. Katso lisätietoja ja
ilmoittautumisen ajankohdat
osoitteesta
www.naistenvalmiusliitto.fi
Syksyn Minnatar 2017 Nastaharjoitukset järjestetään 1.3.9.2017 Kuopiossa.

Järjestömme toimijanaiset esiin!
Naisten ääni -tietokantaan kerätään aineistoa naisten vaikuttamisesta Suomessa. Kirjoittamalla tietokantaan järjestömme
toimijanaisista, teemme samalla tunnetuksi järjestöämme.
Hanketta hallinnoi Suomalainen Naisliitto ry ja
hanke on osa Suomen 100vuotisjuhlintaa.
Lisää aiheesta ja kirjoitusohjeet: www.naistenaani.fi

HAUSSA: Innokas ja idearikas
maa- ja kotitalousnainen
Haluaisitko osallistua rakkaan järjestön toiminnan kehittämiseen? Onko sinulla
ajatuksia siitä, minkälaista toimintaa maa- ja kotitalousnaisten pitäisi järjestää?
Oletko miettinyt, miten järjestölle saataisiin uusia jäseniä ja toimintaan osallistujia?

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Mirja Hellstedt
toiminnanjohtaja,
päätoimittaja
Helena Velin
järjestöasiat

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus hakee jäseniä JÄSENTIIMIIN

Silja Varjonen
viestintä

Tiimiin halutaan kaikenikäisiä ihmisiä eripuolilta Suomea. Voit olla järjestötoiminnan vanha konkari tai vasta hiljattain järjestön toimintaan tutustunut. Tärkeintä on innostus ja kiinnostus yhteisen toimintamme kehittämiseen.

Tiina Elttula
talous ja hallinto

Edellytämme sinulta sitoutumista tiimin toimintaan kahdeksi vuodeksi. Tiimi
tapaa kasvotusten 18.–19.3. suomalaisessa kylpylähotellissa (sovitaan yhdessä
tiimin jäsenille sopiva paikka).
Viikonlopun aikana keskustellaan järjestön toiminnasta ja tulevaisuudesta sekä
rentoudutaan yhdessä. Tämän jälkeen tiimi kommentoi kehitysideoita sähköpostitse, Facebook-ryhmässä tai muussa sopivassa kanavassa.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus 30.11. mennessä Helena Velinille.
Kerro hakemuksessa




miten olet osallistunut aikaisemmin maa- ja kotitalousnaisten toimintaan
miksi haluat mukaan järjestötiimiin
mitä sinulla olisi annettavaa tiimille

Lisätietoja tiimistä Helena Veliniltä
helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi ja puh. 040 527 1579

Miia Nätti
Yritysneuvonta, Koti ja maaseutu
–lehden asiamiestoiminta

Katja Pethman
ruoka- ja ravitsemusneuvonta
Leena Lahdenvesi-Korhonen
maiseman- ja luonnonhoidon
neuvonta
Kirsi Väisänen
Koti ja maaseutu -lehden
toimitus
Birgitta Salminen
Lehden ulkoasu ja taitto
Sähköpostiosoitteemme ovat
muotoa etunimi.sukunimi
@maajakotitalousnaiset.fi
Puhelinnumero: 043 824 8580

Tehdään kinkkutemppu
– kinkun paistorasvoista dieseliä!

Osoite:
Urheilutie 6B
01370 Vantaa

Maa- ja kotitalousnaiset on mukana viestimässä ”kansalaisharjoituksesta”,
jossa kinkunpaistorasvoista jalostetaan biodieseliä jouluna 2016. Tempauksella edistetään kiertotaloutta ja ehkäistään putkitukoksia. Kinkun rasvoista syntynyt diesel lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Keskuksen hallitus 2016

Tempauksessa pyydetään pakkaamaan kinkunpaistorasva maitopurkkiin ja
palauttamaan 15.12.2016–2.1.2017 välisenä aikana palautuspisteisiin, joita
löytyy City-marketeista isoimmissa kaupungeissa. Palautuspisteistä ja tempauksesta viestitään internetissä ja sosiaalisessa mediassa lähempänä tapahtumaa.
Tempausta on järjestämässä useat eri tahot, tärkeimpinä Honkajoki Oy, Kemian pooli, Kemianteollisuus ry, Kesko, Lassila & Tikanoja Oyj, Neste Oyj ja Suomen Pakkauskierrätys Oy Rinki. Lisäksi mukana on joukko yhdistyksiä välittämässä viestiä kansalaisille.
Kaikkia pyydetäänkin jakamaan aiheeseen liittyviä sosiaalisen median päivityksiä, jolloin saamme tietoisuuden tempauksesta leviämään mahdollisimman
laajalle.

Hallituksen puheenjohtaja
Maija Silvennoinen
Hallituksen jäsenet
Riitta Ryhänen
Rauni Miettinen
Pirjo Luotola
Mirja Vehkaperä
Eija Jukkola
Sihteeri
Mirja Hellstedt

Juuret maalla
Kirje ja muuta materiaalia löytyy myös nettisivuilta
www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta
PYSY KUULOLLA!
www.facebook.com/maajakotitalousnaiset
@maajakotitalousnaiset
@maajakotitalous
Kun jaat kuvia somessa, lisää päivitykseen
#maajakotitalousnaiset. Jaamme parhaimmat!

