
Pieksämäen Seudun Maa-ja kotitalousnaiset ry.  JÄSENKIRJE 2017 

 
 

Tervetuloa mukaan Maistuva maaseutu 2017 teemavuoden toimintaan 

 

Olemme olleet alkuvuodesta aktiivisia ja viettäneet Naisvoimaapäivää 28.1 nosta-

malla 100- vuotiaalle Suomelle Maistuva maaseutu maljan oman paikkakunnan tuot-

tajan kuusenkerkkäkuohujuomaa  

 

KOKOUSKUTSU 

Vuosikokous pidetään 22.2 klo.18.30 Kafe Kanttilassa Naarajärvellä.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Maistuva maaseutu 

tervehdys kokouksen aluksi! Ota kaveri mukaan ja tulkaa porukalla.  

Tervetuloa! Kahvitarjoilu!   

 

Maaliskuun 25 päivä järjestetään päiväntäyteinen retki Siilinjärvelle Kunnonpaik-

kaan. Matkaohjelmaan kuuluu hyvää ruokaa, vintin tuuletusta sekä kylpylässä rentou-

tumista. Hinta 38€ eläkeläiset ja 42€ muut joka sisältää lounaan noutopöydästä, lu-

ennon aivoterveyden vaaliminen, kahvin sekä kylpylän käytön. Lisäksi kustannuksia 

tulee matkasta joko kimppakyydeillä tai jos lähtijöitä on runsaasti varaamme linja-au-

ton.  Ilmoittautumisia ottaa vastaan 12.3 mennessä Tuula puh.  040 745 0576  

Lähdetään porukalla tuulettamaan vinttiä ja rentoutumaan. Lähtö ABC:ltä klo.9.00 

 

Keväällä 

Suunnitteilla Makramee kädentaitokurssi TaitoShopissa. Näin opit muutaman perus-

solmun avulla tekemään melkein mitä vain koruista riippumattoon.  

Seuraa ilmoittelua Pieksämäen lehdessä.   

 

Impin päivän tienoilla maa-ja kotitalousnaiset lähtevät joukolla saunaan.  

Pyrimme järjestämään saunomisen niin että voimme nauttia luonnon antimista vil-

liyrttiherkkuina että ihanina hemmotteluhoitoina. 

Seuraa ilmoittelua Pieksämäen lehdessä.  



Kesäretki Rantasalmelle Järvisydämeen sekä Savonlinnaan 6.7. 

Saamme nauttia Järvisydämellistä vieraanvaraisuutta. Meille esitellään Järvisydämen 
toimintaa ja nautimme runsaan lounaan noutopöydästä alkupaloineen, pää-ja jälki-
ruokineen. Matkailu Rantasalmen Porosalmella alkoi vuonna 1658, kun Venäjän tsaari 
ja Ruotsin kuningas tekivät sopimuksen Karjalan viittateiden rakentamisesta Suomen 
halki. Rantasalmelta siirrymme Savonlinnan jossa meitä odottaa höyrylaiva ja risteily 
Pihlajaveden eteläpuoleisen saariston alueella voi alkaa. Risteilyn jälkeen kotimatkalla 
poikkeamme vielä Juvalla Jocca Fashion Oy naisten vaatteiden tehtaanmyymälässä. 
Löydät netistä malliston. Retken hinta on 98€. Ilmoittautumiset Tuulalle puh.   
040 745 0576 
 

Kyläiltamat 20.7 Pöyhölän Pappilassa.  
Teemana Maistuva Maaseutu 
Maisteltavana Suomi-100 vuotta kansallis-
ruoka ruisleipä. Perinnepaja sekä tekemistä 
lapsille. Humut Kylässä- trio viihdyttää. 
Illan solistina tangokuningas Erkki Räsänen. 
 
 

Makumuistoja mummoille ja papoille 

6-8.10 tempaistaan, kun yhdistys vie kekrin tunnelmaa maistuvaa maaseutua palve-
lutaloon mummoille ja papoille. Tarinoita, yhteislaulua ja tarjottavaa. 
  

Suomi 100-vuoden kunniaksi lokakuussa pyrimme viettämään vielä maaseudun 
perinteistä sadonkorjuujuhlaa, kekriä. 
 

Kekriperinteessä on usein keskiössä ruoka ja vuoden sato, 
yhteinen tekeminen ja juhliminen.  
 

Muuta toimintaa 

Lisäksi osallistumme arjen turvaa tapahtumaan, joka on torilla 20.5. Samalla on kesä-
kauden avajaiset. Muonituksia kuuluu myös vuoteen. Jo yli kymmen vuotta olemme 
olleet muonittamassa Sonnihuutokaupassa Ylösen tilalla. Se kuuluu myös tämän vuo-
den ohjelmaan. Lisäksi olemme mukana mahdollisesti kylvönsiunaus tapahtumassa ja 
syyssadon siunaus tapahtumassa.  
 

Järjestötuotteet 

Maa-ja kotitalousnaisten järjestötuotteista löydät laadukkaita tuotteita omaan käyt-
töön, lahjoiksi ja viemisiksi. Katso tuotteita ja tilaa netti osoitteesta www.maajakoti-
talousnaisetkauppa.fi 



Koti-lehti 

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. Suomi 100 -juhlavuonna Koti ja maaseutu -lehti on 
entistäkin kiinnostavampi ja oivaltavampi. Koti ja maaseutu on meidän maa-ja kotita-
lousnaisten oma lehti. Tilaa lehti, suosittele sitä muillekin:  www.kotijamaaseutu.fi 
 
 

Tulkaa mukaan elämykselliseen juhlavuoteen, toimimaan yh-
dessä ja jakamaan tarinoita Maistuvasta maaseudusta! 

 

Alla on hallituksen yhteystiedot. Jos sinulla on asiaa ota rohkeasti yhteyttä ja tuo 

esille ideoita, tarinoita ja tule toimintaan mukaan. 
  

Puheenjohtaja Mervi Hotti puh. 040 716 1655 

Sihteeri                                Miia Häkkinen puh. 040 737 8002  

Vara puheenjohtaja           Leena Hämäläinen puh.050 3053098 

Tiedottaja                            Ritva Poikolainen puh. 040 572 3364 

Jäsenrekisteri  Sanna Ihalainen puh. 0400 246 522 

Koti-lehden asiamies        Marja-Leena Kaukonen puh. 040 588 5325 

                                              Leena Pekonen puh. 040 563 9659 

                    Leila Ylönen puh.040 5717693  

                   Mia Tiihonen puh. 050 401 5413  

                                              Tuula Tyrväinen puh. 040 745 0576 

Varajäsenet                         Mari Leppänen puh.050 512 1309  

                                              Pirjo Levänen puh. 040 065 1760 

                                              Marketta Tyrväinen puh. 040 846 3932 

                                              Eila Jäntti puh. 0400 605 215 

                                              Anneli Putkonen puh.040 568 0629 

                                              Eija Jäppinen puh. 0400 013 027 

                                           Raija Vauhkonen puh. 040 525 8102 


