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Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten toimintavuosi 2014 

Vuoden 2014 toiminnassamme otamme huomioon Metsästä voimaa –teeman. Järjes-
tämme mm. hyvinvointiretkiä metsään, pidämme kursseja metsäruuan valmistuksesta ja 
luennoimme metsän monimuotoisuudesta. Aikaisempien vuosien tapaan järjestämme 
vuoden varrella myös erilaisia retkiä ja matkoja lähiseuduille sekä länsinaapuriin. Ruoka-
kursseja pidämme monipuolisesti ja jaamme myös tietoa uusista ravitsemussuosituksis-
ta. Jonkin verran tulemme toteuttamaan valtakunnallisia kampanjoita, joiden kohde-
ryhmänä ovat pääsääntöisesti lapset ja nuoret. Järjestöpuolella koulutamme yhdistyksiä 
ja tehostamme viestintää. 

Kaikki tapahtumamme näet kirjeen liitteenä olevasta toimintakalenterista! Tervetuloa  
mukaan vuoden 2014 monipuoliseen toimintaan! 
 

Naisvoima täytti Tampereen yliopiston juhlasalin 
 
Osoituksena järjestön merkityksestä ja voimasta järjestöväen juhla kokosi 16.11.2013 
Tampereelle yli 600 naista ja muutaman miehen ympäri Suomen juhlistamaan 80-
vuotista toimintaa maaseudun naisten hyväksi. 

Juhla kokosi naisia ympäri Suomen. Maakunnista järjestettiin yhteiskuljetuksia, ja monel-
la retkueella oli muutakin ohjelmaa. Juhlien lisäksi moni vieraili samaan aikaan Tampe-
reella järjestetyillä Käden taidot -messuilla sekä nauttimassa Tampereen runsaasta teat-
teri tarjonnasta. 

Juhlan pääpuhujana oli kirjailija, FT 
Kirsti Manninen, joka kokoaa par-
haillaan Maa- ja kotitalousnaisten 
historiikkia. Hän loi juhlassa katsa-
uksen maaseudun naisten yhteis-
työn voimaan. Manninen kuvasi, 
kuinka järjestön 80-vuotisen histo-
rian taustalla on talkoot ja yhdessä 
tekeminen ja miten naiset ovat 
aina kehittäneet asioita, jotka toi-
mivat ja helpottavat arkea. 
 
”Tämä kuva kuvastaa hyvin järjestöämme. Siinä on eri-ikäisiä ja erilaisia naisia. Heillä on 
erilaisia tietoja ja taitoja. Tästä erilaisuudesta me akat saamme yhteistä voimaa!”  
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Tilaisuudessa palkittiin juhlavuoden runokilpailun Näe hyvä lähellä voittajat. Voiton runo-
kilpailussa vei Maria Isoaho Nivalasta. Leikkimielisessä maakuntien välisessä kilpailussa 
arvuuteltiin Maa- ja kotitalousnaisten kampanjoita vuosien varsilta ja kerittiin lankaa. 
Voiton vei läntistä Suomea edustava joukkue, jossa keskipohjalaisia edusti Anneli Karhu-
lahti Halsualta. Hyvä me! ☺ 

 
Maa- ja kotitalousnaisten historiikki 
 
Kirjailija, FT Kirsti Manninen kirjoittaa Maa- ja kotitalousnaisten historiikkia. Historiikki 
kertoo maaseudun naisten monipuolisesta järjestötyöstä. Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus haastaa kaikki yhdistykset talkoisiin tukemaan hanketta vuoden 2014 aikana. Tu-
kijayhdistykset julkaistaan kirjassa ja vähintään 120 euroa lahjoittaneet saavat historiikin. 
Kysy lisää Helena Veliniltä p. 040 527 1579 tai helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi. 
 

Maa- ja kotitalousnaisten uudet luottamushenkilöt 
 
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n hallitukseen vuosiksi 2014–2016 valittiin Rauni 

Miettinen Hämeestä sekä Maija Willman Satakunnasta. Hallituksessa jatkavat jäseninä 
maatalousyrittäjä Ritva Mäkiniemi Etelä-Pohjanmaalta, maatalousyrittäjä Riitta Ryhänen 
Pohjois-Savosta, kansanedustaja Mirja Vehkaperä Oulusta sekä Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus ry:n toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt. Puheenjohtajana jatkaa Kaisu Merilä Ou-
lusta. 
 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan vuosiksi 2014–2016 valittiin 
uudelleen maatalousyrittäjä Tuula Tervamäki Toholammilta sekä sairaanhoitaja Raija Vir-

ta Kalajoen Himangalta. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin kokkolalainen Suomen 
4H-piirin aluejohtaja Riitta Huhtala. Johtokunnassa jatkavat maatalousyrittäjät Marjo-
Riitta Pajala (Kälviä), Marjatta Kujala (Halsua), Sanna Kokkoniemi (Reisjärvi), Tarja Huo-
pana (Perho), Leila Niemelä (Lohtaja) sekä ProAgria Keski-Pohjanmaan johtaja Ritva-
Liisa Nisula.  
 

Naisvoimaa-päivää vietetään 1.2. metsäisen aiheen parissa 

 
Naisvoimaa-päivää vietämme lauantaina 1.2.2014 metsäisin aihein toteuttaen järjestöm-
me Metsästä voimaa -kampanjaa. Suosittelemme yhdistyksille jälleen yhteistyötä paikal-
listen kirjastojen kanssa, joissa on mahdollisuus kertoa järjestön toiminnasta muillekin ja 
tehdä samalla jäsenhankintaa. Tapahtumaa voi viettää myös kyseisen lauantain lähellä 
olevana päivänä tai iltana, jos se sopii paremmin yhdistyksen tai kirjaston toimintaan. 
Aiheena voi olla näyttely ja/tai esittely metsäaiheisista kirjoista, mahdollisesti jopa kirjaili-
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javierailu tai yhdistys voi järjestää metsäaiheisen askartelu-havaintoesityksen. 
  
Yhdistysten käyttöön on tehty myös Naisvoimaa –tapahtuman tiedote- ja ilmoituspoh-
jat, jotka löytyvät maa- ja kotitalousnaisten uudistetuilta www-sivuilta: 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi �Järjestötoiminta � Yhdistyssivut � Tapahtumiin 
liittyvä materiaali. 

 

Toiminnansuunnittelukierros maakunnassa käynnistyy 3.2. 
 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten perinteinen maakuntakierros alkaa maa-
nantaina 3. päivä helmikuuta Kalajoelta ja päättyy Kokkolaan keskiviikkona 12.2. Järjes-
tämme kaiken kaikkiaan 12 tilaisuutta maakunnassa. Poimi niistä itsellesi sopivin ja tule 
kuulemaan vuoden 2014 kampanjat, tapahtumat, tilaisuudet sekä retket ja matkat!  
 

PVM KLO PITOPAIKKA 

3.2. 12.00 Kalajoki, Marja-Leena Vuolletin halli 

3.2. 18.30 Lohtaja, seurakuntatalo 

4.2. 12.00 Kannus, sisustus- ja lahjapuoti Hanna 

4.2. 18.30 Toholampi ja Lestijärvi, Finnspring 

5.2. 18.30 Reisjärvi, kirjasto 

6.2. 18.30 Sievi, Makuaitta 

10.2. 12.00 Kaustinen ja Ullava, Mäntymaja 

10.2. 18.30 Veteli, Pulkkisen nuorisoseurantalo 

11.2. 12.00 Halsua, Halsua-talo 

11.2. 18.30 Perho, Nuoppari 

12.2. 12.00 Kälviä, aluetoimisto (ent. kunnanvirastotalo) 

12.2. 18.30 Kokkola, ProAgrian toimisto 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
 
Tervetuloa sankoin joukoin tapaamaan Seijaa & Johannaa, kahvittelemaan sekä kuule-
maan vuoden 2014 toiminnalliset vinkit! 
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Lähde mukaan upealle OIKEIN & NURIN –käsityöristeilylle 29.-31.3.! 
 
Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät yhdessä Käsityöliike Katariinan, lankavalmistaja 
Sandnes Garnin sekä laivayhtiö Viking Linen kanssa OIKEIN & NURIN –käsityöristeilyn. 
Risteily järjestetään maaliskuun lopussa Viking Linen uusimmalla laivalla, Viking Gracelle.  
 
Lähde mukaan rentouttavalle ryhmämatkalle Turkuun ja Naantaliin, joka pitää sisällään 
seuraavanlaisen matkapaketin: 
 

� edestakaiset bussimatkat Keski-Pohjanmaalta (lähtö la 29.3., paluu maanantain ja 
tiistain välisenä yönä 1.4.) 

� yhden yön yöpyminen aamiaisineen Naantali Spa –kylpylähotellissa (29.-30.3.) 
� sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin vapaa käyttö hotellissa 
� risteilyn valitussa hyttiluokassa Viking Grace –laivalla 
� aamiaisen sekä buffet-päivällisen laivalla 
� käsityöpainotteisen risteilyohjelman laivalla (kts. lisätietoja esitteestä) 

 
Edestakainen linja-autokuljetus sekä yöpyminen Naantali Spassa maksaa 180 € / hlö (sis. 
alv). Lopullinen matkan hinta määräytyy valitun hyttiluokan mukaan (=180 € + valittu 
hyttiluokka). Risteilyjen hinnat alkaen 69,50 € / hlö. Lisätietoja matkasta ja sitovat ilmoit-
tautumiset Johannalle viimeistään 28.2.2014 mennessä!  
 

Esimerkkejä hyttiluokista ja hinnoista: 

Ikkunallinen Seaside Four –hytti (2 alavuodetta ja 2 ylävuodetta) 

� 1 hlö hytissä    104-/hlö 

� 2 hlöä hytissä   83,-/hlö 

� 3 hlöä hytissä   76,-/hlö 

� 4 hlöä hytissä   72,50/hlö 

Ikkunaton Inside Four –hytti (2 alavuodetta ja 2 ylävuodetta) 

� 1 hlö hytissä    92,-/hlö 

� 2 hlöä hytissä  77,-/hlö 

� 3 hlöä hytissä   72,-/hlö 

� 4 hlöä hytissä   69,50/hlö 
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KOTI–lehti uudistui, myös nimi muuttui 

Vuoden 2014 alusta KOTI-lehti ilmestyy Koti ja maaseutu -nimisenä. Lehti on entistä luet-
tavampi ja kiinnostavampi. Vuorovaikutteisuus lukijoiden kanssa lisääntyy Maa- ja kotita-
lousnaisten uudistuneen nettisivun ja Facebook-sivun välityksellä.  

Maaseudun ilmiöt ja ihmiset, eritoten naiset ja järjestöm-
me, ovat enemmän esillä. Hieman entistä korkeampi lehti 
antaa tilaa monipuoliselle tekstien ja kuvien käytölle. Uu-
sia palstoja ovat Maaseutu elää, Ruokaneuvot ja Meidän 
mukulat vuoden alusta sekä Maaseudun nainen touko-
kuusta alkaen. 

Koti ja maaseutu -lehti on suunnattu lukijalle, joka on kiin-
nostunut kodin hoidosta ja perheen asioista, hyvästä ruu-
asta sekä maaseutuyrittämisestä. Lehti esittelee ajankoh-
taista ja asiantuntevaa tietoa terveydestä, ihmissuhteista 
ja ilmiöistä. Lehdessä on hyvät, ajankohtaiset ruokaohjeet, 
käsitöitä, pihoja ja puutarhoja. Lehti ilmestyi vuosina 1939–
1969 nimellä Maatalousnainen ja vuosina 1970–2013 nimel-
lä KOTI. 

Koti ja maaseutu -lehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa. Kestotilaus on 48 € vuo-
dessa, vuositilaus 58 € ja 5 lehteä 29 €. Tilaukset asiakaspalvelu@koti-lehti.fi, www.koti-
lehti.fi tai ottamalla yhteyttä omaan piirikeskukseen. 

 

Elokuiset Navettabileet –elämysillalliset 
 

Elämysillalliset olivat Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten uusi tuote tapahtuma-
tuotannon saralla vuonna 2013. Elämysillallisten toivottiin herättävän keskipohjalaisten 
sekä myös Kokkolaan ja Keski-Pohjanmaalle saapuvien matkailijoiden mielenkiinnon – ja 
näin tapahtuikin. Tämän johdosta järjestämme myös tänä vuonna Navettabileet –
elämysillallisia neljänä iltana, Jukkolanmäellä Lohtajalla.   

Navettabileissä nautitaan sadonkorjuuajan herkuista, hauskoista ohjelmanumeroista 
sekä maalaisromanttisista tansseista lohtajalaisen navetan ylisillä. Elämysillallisen illallis-
kortin hinta on 55 € / hlö. Lisätietoa elämysillallisista osoitteesta www.naisidea.fi. Lippu-
ja elämysillallisiin voi ostaa Lipputoimistosta, www.lipputoimisto.fi.  

 



                    Jäsenkirje 1/2014  

  

  

  

 

 

Puutarha- ja sisustusmatka Ruotsiin, 23.–25.5.2014 

Keväinen matka Tukholman ja sen lähialueiden sisustus- ja antiikkiliiketarjontaan sekä 
samalla vieraillaan upeassa puutarhassa. Meno- ja paluumatkoilla (Suomessa) vierai-
lemme myös toinen toistaan upeimmissa kohteissa. Mikäli haluat mukaan hieman erilai-
selle matkalle, ja rakastat sisustamista, kodin tuunaamista sekä puutarhointia, on tämä 
matka juuri oikea Sinulle. Matkan toteutumiseksi tarvitaan vähintään 35 osallistujaa.   

Sitovat ilmoittautumiset 22.4. mennessä Seijalle tai Johannalle. Matkalla mukana am-
mattitaitoiset matkanjohtajat, sekä maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen edustaja. 
Matkasta lisää seuraavassa jäsenkirjeessä - varaathan ajankohdan jo kalenteristasi! ☺ 

 
Yhdistysten toimintatiedot ProAgriaan 
 
Palauttakaa toimintakertomukset vuodelta 2013 31.3. mennessä Keski-Pohjanmaan Pro-
Agriaan. Laittakaa mukaan myös toimintasuunnitelmanne tälle vuodelle. Toivomme, 
että otatte toimintasuunnitelmassanne huomioon maa- ja kotitalousnaisten kampanjat, 
tempaukset ja teemapäivät, ruokakurssit ja erilaiset retket ja matkat. Sihteerit löytävät 
vuosikokousten asialistat ja toimintasuunnitelmapohjat nettisivuiltamme, osoitteesta: 
www.proagria.fi/kp > Jäsenedut ja verkostot > Jäsenyys ja jäsenedut ProAgria Keski-
Pohjanmaassa > Paikallisyhdistyksien avuksi. Materiaalin voi myös pyytää järjestövas-
taava Ritva Karrilta, p. 040 523 4113. 
 

Jäsenlistat tärkeitä 
 
Maakunnallisen jäsenmäärämme mukaan saamme edustuspaikkoja valtakunnallisiin jär-
jestön kokouksiin, joissa tehdään jäsenistöä koskevia linjauksia. Jokainen jäsen on tä-
män vuoksi tärkeä! Voitte palauttaa jäsenlistat yhdessä yhteystietojen päivityslomak-
keen kanssa. Merkitkää yhteystietolomakkeelle myös luottamushenkilöidenne sähkö-
postiosoitteet, niin voimme tiedottaa nopeammin tärkeistä tapahtumista, retkistä tai 
yhdistystä koskevista asioista. Jäsenlistat voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen 
ritva.karri@proagria.fi. 

 
Toiminnallisin terveisin, 

Seija & Johanna 

Seija Varila p. 0400 137 899 / seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi  

Johanna Hylkilä p. 040 196 4434 / johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi 



1.2. Naisvoimaa-päivä (Metsästä voimaa)

3.-13.2. Toiminnansuunnittelutilaisuudet maakunnassa

31.3. OIKEIN & NURIN -käsityöristeily, Viking Grace

17.5. Pop up- ravintolapäivä, "pitäjäherkut"

23.-25.5. Puutarha- ja sisustusmatka Ruotsiin

7.6. Puutarharetki lähialueen puutarhoihin

11.6. Impin päivä

Heinäkuu Piirikeskus lomailee…

14.-15.8. Elokuiset Navettabileet, Lohtaja

21.-22.8. Elokuiset Navettabileet, Lohtaja

24.8. Maakunnallinen MKN kirkkopyhä, Kalajoki

6.9. Keskiaikaiset markkinat, Kaarlelan kotiseutumuseo

13.9. Tyngän markkinat, Kalajoki

27.9. Päivän vaellusretki Salamajärvelle / Valkeiselle

Lokakuu 15.10. Kansainvälinen maaseudun naistenpäivä      

Marraskuu 25.11. Vuosikokous, Kokkola 

Joulukuu 8.-14.12. Vanhankaupungin Joulumarkkinat

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kesäkuu

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä                                   

TOIMINTAKALENTERI V. 2014

Helmikuu

Elokuu

Syyskuu

Toukokuu

Maaliskuu

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten

toimintakalenteri 2014



     Risteilyn valitussa hytissä
     Tervetulotilaisuus kuohuviineineen sunnuntai-iltana
     Meriaamiainen ja Buffet-päivällinen maanantaina vakioruokajuomineen
     Kahvi- ja hedelmäbuffet kokousosastolla
     Neulemuodin viimeisimmät trendit Kölnin muotimessuilta
     Sandnes Garnin lankakassi (2 kerää mohairlankaa, puikot ja neuleohje)
     Sandnes Garnin lankojen tilausmahdollisuus
        Infopisteet: Maa- ja kotitalousnaiset sekä Varsinais-Suomen Martat
     Mukana risteilyllä ihana käsityöbloggari Mira -prinsessajuttu.blogspot.fi
        Yllätysesiintyjinä: virkkausvääpeli ja sen kaveri
     KnitGrace nopein neuloja -kilpailu
     Tähtiesiintyjänä risteilyllä  Anita Hirvonen

OIKEIN        

     NURIN
Käsityöristeily su 30.3.2014

&

Kotoilu ja leppoisa yhdessäolo on nyt trendikästä, ja juuri sitä on tarjolla Viking Gracen 
erikoisristeilyllä sunnuntaina 30.3.  klo 20.55 Turusta.  Vuorokausi merellä neuloen 
tai vain lankoja hypistellen ja neulemuodin viimeisimpiä luomuksia ihaillen on juuri 
sopivan pituinen irtiotto arjesta niin käsityötaitureille kuin uutta harrastusta kaipaaville. 
Luvassa on yhdessätekemisen iloa samanhenkisessä seurassa!

Vuorokauden risteily M/S Viking Grace lähtö su 30.3. klo 20.55 Turusta, paluu Turkuun ma 31.3. klo 19.50

Lisätiedot ja varaukset www.vikingline.fi  tai
puh. 0600-41577 (1,75/vastattu puhelu + pvm/mpm)

Väh. 9 henkilöä lähdössä ota yhteyttä suoraan Turun ryhmävaraukset puh. 02-3331 322

Hinta sisältää KAIKEN tämän

esim. 77,-/hlö 
kun 2 hlöä I4-hytissä (ilman ikkunaa)

tai

esim. 83,-/hlö
kun 2 hlöä S4-hytissä (ikkunalla)

Tuotetunnus: FKLANKA 

Oikeus muutoksiin pidätetään


