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Luet Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten vuoden 2017 jäsenkirjettä, jossa tietoa johtokunnan 

suunnittelemasta tulevasta toiminnasta. Mukana on teatteria, taimenvaihtoa, perinteisiä kesäretkiä, 

kuntoilua, seurakunnallista toimintaa ym. Tavoitteenamme on ollut järjestää monipuolista ohjelmaa, jotta 

kaikille löytyisi kiinnostavaa toimintaa. 

Vietämme kansainvälistä naistenpäivää vierailemalla keskiviikkona 8.3.2017 klo 11.00 Otava Food Factory 

Oy:ssä Otavassa, osoite: Röppääntie 18, Otava, entisen koulutilan ruokalan tiloissa. Samalla pidämme 

yhdistyksen vuosikokouksen. Kokouksessa esillä sääntöjen määräämät asiat.  

Perinteinen taimenvaihtoiltailta on maanantaina 22.5.2017 alkaen klo 18 Annikki Kovasella, Asilassa, os. 

Hänniläntie 3, Huuhanaho, n. 20 km Mikkelistä Juvan suuntaan. Vaihdamme taimia periaatteella tuo kaksi 

saat yhden. Kokoonnutaan Suur-Savon aukiolle klo 17.30, ja katsotaan, että kaikille järjestyy kyyti. 

Pellonpiennarkirkko helatorstaina 25.5.2016 klo 13 Auli ja Markku Pajusella, Pajulassa. Osoite on 

Pajulantie 68, Harjunmaa. 

Mikäli sää suosii, menemme heinäkuussa yhteiselle kirkkovenesouturetkelle Kyyvedelle. Siitä laitamme 

tietoa erikseen, kun pystymme paremmin ennustamaan heinäkuun alun säätä 

Retki Viroon, Tarttoon 1. – 3.8.2016. Liitteenä retken ohjelma. Ilmoittautumiset 17.3.2016 mennessä 

Outille, yhteystiedot kirjeen lopussa.  

Kirkkopyhä Maaseurakunnan kirkossa sunnuntaina 1.10.2017 klo 10.00. Jumalanpalveluksen päätyttyä 

Kirkonmäen seurakuntatalolla Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten 70-vuotisjuhlan merkeissä uutispuuro ja 

kakkukahvit. Vapaaehtoinen puuro- ja kahviraha Suomen lähetysseuran kautta kiinalaisen kummityttömme 

koulutusrahastoon ja senegalilaiselle koululaisryhmälle.  

Virkistyspäivä lokakuun lopulla Rantasalmella Hotel & Spa Järvisydämessä. Ohjelmassa kuntoilua, ruokaa ja 

uuden kylpylän palveluista nauttimista. Siitä lisää syksymmällä. 

Makkarantekokurssia suunnittelimme syksylle. 

Syksyllä mahdollisesti vielä teatterimatka lähiseudun teatteriin, mutta siitä sitten syksymmällä lisää, kunnes 

teattereiden syksyn ohjelmistot tulevat tietoon. Seuraa järjestöpalstaa. 

 

Toimintaan liittyviä ideoita otamme mielellämme vastaan. 

Tapahtumista tietoa myös Länsi-Savon järjestöpalstalla ennen ko. tilaisuutta. Tapahtumista löytyy tietoa 

myös Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten www -sivuilta. Olemme nykyään myös facebookissa. Käy 

tykkäämässä sivustamme https://www.facebook.com/mikkelinmaajakotitalousnaiset/ . Ilmoittelemme 

tapahtumista ja tilaisuuksista myös siellä. 

 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/MKN_SIVUSTO/11_JARJESTO/10_piirikeskukset/Etela-Savo
https://www.facebook.com/mikkelinmaajakotitalousnaiset/


Tervetuloa mukaan Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten tilaisuuksiin ja retkille! 

 

Toiminnallista vuotta 2016 toivottavat 

Leila Lehtinen   Outi Kaihola 

puheenjohtaja  sihteeri 

puh. 0400 636 791  puh. 045 699 8131 

leila.lehtinen@ihastjarvi.fi  outi.kaihola@suomi24.fi  

sekä muut johtokunnan jäsenet: Lahja Hämäläinen, Leena Kaartinen, Raili Kakriainen, Marja-Liisa 

Manninen, Pirjo Nykänen, Auli Pajunen, Lea Pietiäinen ja Leena Torssonen 
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