
 

 

Uutiskirje 1/2016 

Eeva Turunen on Etelä-Savon vuoden mkn 
Eeva Turunen antaa ammattitaitonsa aina yhteisten ruokatapahtumien käyttöön, oli 

sitten kyseessä hirvipeijaiset, joulupuurot, pääsiäislounaat tai kylälle syntyneen uuden 

kyläläisen perhettä rotinoilla muistaminen.  Hän ei vain suunnittele toimintaa vaan on 

aina ensimmäisenä myös mukana sitä toteuttamassa. Eeva on ollut vahvasti mukana 

myös vaikuttamassa seurantalon Päivölän kunnostushankkeissa, ollut mukana hake-

massa rahoitusta ja huolehtimassa hankkeiden toteutuksesta. Hän myös hoitaa seuran-

talon vuokrausta.  

Eeva Turunen on yli 20 vuotta tehnyt aktiivisesti ja ansiokkaasti työtä Maa- ja kotita-

lousnaisnaisten ja etenkin oman yhdistyksen Makkola-Kuokkalan Maa- ja kotitalousseu-

ran hyväksi. Eeva on toiminut seuran puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.  Eevan 

aina avulias toiminta lisää kylän yhteisöllisyyttä. Vuoden Maa– ja kotitalousnainen va-

littiin Etelä-Savossa jo yhdeksännen kerran.  

Lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja  

Leena Lahdenvesi-Korhonen  

p. 0400 875 326,  

leena.lahdenvesi-korhonen 

@maajakotitalousnaiset.fi  

www.maajakotitalousnaiset.fi

facebook.com > Etelä-Savon 

MKN Maa- ja kotitalousnaiset 

Toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Pieksämäen Seudun Maa- ja kotitalousnaisille tunnustuspalkinto 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen valtakunnallinen tunnustuspalkinto myönnettiin 

tänä vuonna kahdelle yhdistykselle.  Pieksämäen Seudun Maa- ja kotitalousnaiset ry:n 

vireä ja monipuolinen toiminta edistää vahvasti paikallista yhteisöllisyyttä. Yhdistys te-

kee aktiivisesti yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen kanssa ja toiminta on avointa 

myös niille, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä. Toinen valtakunnallinen tunnuspalkinto  

meni Keski-Suomeen Saarijärvelle.  

Eeva Turunen Savonlinnan Keri-

mäeltä on vuoden 2015 Maa– ja 

kotitalousnainen. Tunnustus jul-

kistettiin Etelä-Savon Maa– ja 

kotitalousnaisten edustajako-

kouksessa Pieksämäellä.  (Kuva: 

Marja Sisko Nousiainen) Pieksämäen Seu-

dun Maa– ja koti-

talounaisia Etelä-

Savon Maa– ja ko-

titalounaisten 

edustajakokouk-

sessa Pieksämäen 

Veturitalleilla mar-

raskuussa 2015. 

mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Maa- ja kotitalousnaiset julisti keväällä 2015 kilpailun pienestä tai suuresta 
maisemateosta, joka on muuttanut maisemaa paremmaksi. Kilpailulla ha-
luttiin nostaa esille maakuntien ahkerat yhdistykset, talkoolaiset ja muut toi-
mijat, jotka usein vapaaehtoisesti kohentavat kyliensä maisemaa. 

Rantasalmen Parkumäen asukkaita on harmittanut kyläkoulun ja kylätalon 
välisen, sijainniltaan keskeisen ja kulttuurihistoriallisesti tärkeän maisema-
alueen pusikoituminen. Alue on Rantasalmen kunnan omistuksessa, mutta 
kunnalla ei ole ollut resursseja hoitaa aluetta säännöllisesti.  

Etelä-Rantasalmen kylät -kyläyhdistys otti yhteyttä Rantasalmen kuntaan alu-
een kunnostamiseksi. Kunta tuki kohteen raivausta ja yhdistys hoiti alkurai-
vauksen talkoilla. Samalla asukkaat miettivät alueelle kestävää hoitoratkaisua, 
sillä alueen hoito raivaten olisi vuosittain liian raskas urakka. Asukkaat neu-
vottelivat alueen jatkohoidosta rantasalmelaisen Putkisalon kartanon ja lam-
mastilan kanssa. Putkisalon kartano lähti mielellään hankkeeseen mukaan ja 
kävi jatkoneuvottelut kunnan kanssa alueen vuokraamiseksi. Suunnitelmat 
alueen hoitamiseksi etenivät jouhevasti. Jo kesällä 2015 alueelle haettiin Ei -
tuotannollista investointia alueen aitaamiseksi ja laidunnus aloitettiin väliai-
kaisten aitojen turvin.   

Lampaat keskellä kylää ovat todellinen ilontuoja kaikille kylän asukkaille kuin 
alueen matkailijoillekin. Myös Itä-Savo -lehti tarttui aiheeseen ja kirjoitti mai-
semateosta. Palkitsemisen perusteena on erityisesti monien toimijoiden väli-
nen esimerkillinen yhteistyö sekä jatkohoidon turvaaminen kustannustehok-
kaasti ja tuotantoeläimiä maisemaan tuoden. Heidän toimintansa toimii maa-
kunnassa hienona esimerkkinä muillekin.  Tunnustus julkistettiin Etelä-Savon 
Maa-  ja kotitalousnaisten edustajakokouksessa.  

Ajankohtaista 

Putkisalon kartanon lampaat hoi-

tavat raivattua muistomerkkialu-

etta (Kuvat: Susanna Nuutinen). 

Ravintoloitsija, ruokatoimittaja Maija Silvennoinen Keski-Suomesta valittiin 
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 
2016-–2017.  

Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten Edustajakokousta vietettiin Pieksämä-
en Veturitalleilla 21.11.2015.  Maa– ja kotitalousnaisten hallitukseen valittiin 
uudelleen  Marja Sisko Nousiainen Savonlinnan Kerimäeltä sekä Marttiina Sih-
vola Sulkavalta. Muut hallituksen jäsenet ovat Riitta Savikurki puheenjohtaja 
Pertunmaalta, Taina Harmoinen Mikkelin Anttolasta, Päivi Lappalainen Kan-
gasniemeltä, Soili Montonen Mikkelin Ristiinasta, Ritva Poikolainen Pieksämä-
eltä, ProAgrian Etelä-Savon edustajana Heikki Pahkasalo Mikkelistä ja hallituk-
sen esittelijänä ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Leena Lahdenvesi-
Korhonen. Maija Silvennoinen on Maa– ja Koti-

talounaisten Keskus ry:n uusi pu-

heenjohtaja (Kuva: Pekka Rötkönen) Rantasalmen Parkumäen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallises-
ti tärkeän alueen kunnostus ja hoito yhteistyöllä on Etelä-Savon 
ensimmäinen maisemateko! 

Maija Silvennoinen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen puheenjohtajaksi 

Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten hallitus v. 2016 



 

 

Tyylikäs esiliina. Väreinä musta ja 
oranssi. Rinnassa Maa- ja kotita-
lousnaisten logo. Edessä tilava 
tasku. Aikuisten essun pituus 82 
cm ja leveys 70 cm. Lasten 60 cm 
ja leveys 50 cm. Solmittava nis-
kalenkki.  
Hinta: aikuisten 22.00 €  
lasten  13,50 € 

 

Ajankohtaista 
 

Avoinna olleeseen elintarvike- ja yritysasiantuntijan tehtävään on valittu Kirsi 
Mutka-Paintola, restonomi amk Rantasalmelta. Kirsi aloittaa työt 
15.1.2016 ja hänen työpisteensä tulee sijaitsemaan ProAgria Etelä-Savon Ju-
van toimistolla. 

Kirsi on toiminut Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten yritys– ja kotitalous-
asiantuntijana aikaisemmin, vuosina 2009 -2015, mutta hän työskenteli välil-
lä Savonlinnassa Best Western Spahotel Casinolla myyntipäällikkö-
nä.  Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksii Maa– ja kotitalousnaisten 
ja ProAgria Etelä-Savon yritystiimeihin.  

MKN tiimi aloittaa vuottaan 2016 viiden asiantuntijan voimin, muut MKN tii-
min jäsenet ovat toiminnanjohtaja ja maisema-asiantuntija Leena Lahdenvesi
-Korhonen, yritysasiantuntija Suvi Korhonen, ruoka-asiantuntija ja järjestö-
vastaava Mervi Kukkonen sekä ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen. Suvin, 
Mervin ja Kirsin toimipisteet sijaitsevat Juvalla, Saaran ja Leenan Mikkelin 
toimistolla. Tervetuloa tapaamaan!  

Henkilöstöuutisia MKN tuotteita 

Tuotetiedustelut:  Marjo Lai-
tinen p. 0400 256 325,  
marjo.h.laitinen@proagria.fi  
sekä piirikeskuksen toimihen-
kilöt. Tutustu myös MKN verk-
kokauppaan osoitteessa maa-
jakotitalousnaiset.fi 

Edustajakokous palkitsi 

Etelä-Savon Edustajakokouksessa myönnettiin tunnustupalkinto maiseman-
muutosten upeasta dokumentoinnista Mirja Lignellille Sulkavalle. Mirja Lignell 
osallistui Maisemateko –kilpailuun laatimalla tilan pellonraivausprojektista kir-
jan.   

Maa– ja kotitalousnaisten historiikki on valmistumassa kevään 2016 aikana ja 
Mirja Lignellin tapa ikuistaa maiseman muutos tukee erinomaisesti historiikki -
teemaa. Tapahtumien ja maisemamuutosten dokumentointi helpottaa tulevai-
suuden historian tukijoiden työtä selvittää meidän aikamme tapahtumia ja elä-
mää eteläsavolaisella maaseudulla.  



 

 

Vuoden maisemateko -
kampanja jokavuotiseksi! 
 
Juuri nyt on sopiva aika valita mai-
semateko kohde, kuvaa kohde 
nyt. Muistathan kuvata kohdetta 
maisematekoa toteuttaessa ja 
lopuksi vielä valmiin lopputulok-
sen.  
 
Kampanja-aika elokuun 2016 lop-
puun saakka. 
 
Ehdotukset vuoden 2016 maise-
mateoksi:  
leena.lahdenvesi-korhonen  
@ maajakotitalousnaiset.fi 

Vuoden 2015 toimintakertomukset kerätään jälleen ensisijaisesti nettikyselyn 
avulla.  

Kyselyn osoite: https://www.webropolsurveys.com/S/D6F67E6FEEEA4F71.par 

Kysyttäviä asioita on muokattu OKM:n haluamien tulosten ja vaikuttavuu-
den  suuntaan. Ehdottomasti suurin muutos on se, että nyt koetetaan näillä ky-
symyksillä selvittää vapaaehtoistyön määrää tunneissa, aiemmin talkoopäiviä ja 
nekin vain osasta yhdistyksen eteen tehdyistä toiminnasta.  Tavoitteena on, että 
kaikkien yhdistyksen  toimintojen eteen tehty vapaaehtoistyö tulisi huomioitua.  

Kyselylomakkeen linkki on uutiskirjeen sähköpostitse saavilla viestikentässä.  

Toivomme raporttejanne, 29.3.2016 mennessä.  

Lisätietoa ja aineistot löytyvät myös: maajakotitalousnaiset.fi > järjestösivuilta.  

Ajankohtaista järjestölle 

Vuoden 2015 toiminnan raportointi 

Lisätietoa:  Marjo Laitinen p. 0400 256 325, marjo.h.laitinen@proagria.fi   

Jäsenlaskutus  

Kevään aikana käyttöömme on tulossa uusi jäsenrekisteri, jonka avulla voimme entistä 

paremmin viestittää jäsenistölle toiminnasta ja tapahtumista.  

Koska vanha toiminnanohjausjärjestelmämme ja jäsenrekisteri on poistumassa käytös-

tä, osastojen jäsenlaskutus aloitetaan jo tammikuun alussa, laskuihin merkitään eräpäi-

väksi 31.3.2016. ProAgria Etelä-Savo laskuttaa osastoja  10 e/talous huhti-toukokuun 

aikana, laskuihin tulee eräpäiväksi 31.5.2016.  

Koti ja maaseutu -lehti (ent. KOTI-

lehti) on käytännönläheinen, maa-

seudun aiheisiin erikoistunut aika-

kauslehti. Lehti on tarkoitettu lu-

kevalle ja tekevälle naiselle, jolla 

on jalat maassa ja juuret maaseu-

dun mullassa. 

 

Edullinen kestotilaus, 10 lehteä 

vuodessa 49 euroa 

Lisätietoa ja tilaukset: 

Maajakotitalounaiset.fi 

p. 0303 9778 

https://www.webropolsurveys.com/S/D6F67E6FEEEA4F71.par


 

 

Syö hyvää neuvontatapahtumat ovat osa Kuluttajaliiton Syö hyvää -hanketta, 

jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen tavoitteena on viestiä ravit-

semussuosituksista niin, että moni löytäisi vastauksia omiin pohdintoihinsa ja 

ymmärtäisi terveellisen ruokavalion koostamisen perusedellytykset ja haasteet. 

Hyvä ruokavalio tekee hyvää niin keholle, aisteille kuin ympäristöllekin. Etelä-

Savossa järjestetään tänä vuonna kaksi Syö hyvää neuvontatapahtumaa lapsi-

perheille ja kolme tietoiskua ikääntyneille 

Alakouluikäisille suunnattuja Missä leipä kasvaa? – koululaistapahtumia järjes-

tetään kuudessa koulussa. Maa- ja kotitalousnaisten ja Leipätiedotuksen yhteis-

työssä toteuttama Missä leipä kasvaa -hankkeen tavoitteena on lisätä lasten 

tietoisuutta terveellisistä kuidun lähteistä, terveellisestä ja monipuolisesta ruo-

asta sekä ruokaketjusta. Hanke toteutetaan osin maa- ja metsätalousministeri-

ön tuella. 

Kasvisaarteen arvoitus – tapahtumia järjestetään tänä vuonna Etelä-Savossa 

kaksitoista. Päiväkodeissa toteutettavissa elämyksellisissä tapahtumissa houku-

tellaan esiin ruokarohkeat salapoliisit ja tutustutaan kasviksiin, hedelmiin ja 

marjoihin kaikin aistein. Kasvisaarteen arvoitus -hanketta rahoittaa maa- ja 

metsätalousministeriö.  

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Kaurasta kaaliin, muikusta mustik-

kaan – Superruokaa Pohjolasta -hankkeen tavoitteena on kertoa lähellä kasva-

vista ja tuotetuista superruuista ja niiden terveellisyydestä. Pohjoisia superruo-

kia ovat muun muassa metsämarjat, järvikalat, täysjyväviljat, rypsi, kaalit ja juu-

rekset. Hankkeen aikana pohjoisista superruuista kerrotaan yhdessä yhdistys-

ten kanssa toteutettavissa yleisötapahtumissa. Lisäksi superruuat pääsevät par-

rasvaloihin maa- ja kotitalousnaisten ruokakursseilla.  Etelä-Savossa toteute-

taan kuusi ruokakurssia ja kuusi alueellista tapahtumaa. Lisää tietoa Pohjolan 

superruuista ja herkullisia ruokaohjeita löytyy täältä: 

www.maajakotitalousnaiset.fi/superruoka 

Hanketapahtumat 

Jos yhdistys on kiinnostunut maksuttoman hanketapahtuman toteuttami-
sesta omalla paikkakunnalla, ottakaa yhteyttä ruoka-asiantuntija  
Mervi Kukkoseen mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi  
tai p. 040 842 3549   
Lisätietoja hankkeista ja tapahtumista: ruoka-asiantuntija  
Mervi Kukkonen, p. 040 842 3549 
mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi  

ETELÄ-SAVOSSA TOTEUTETTAVAT MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN  

VALTAKUNNALLISET HANKETAPAHTUMAT  

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/superruoka
mailto:mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Perjantain vietämme Kevätmessuilla (yhdellä lipulla: Oma Koti, OmaMökki, OmaPi-
ha, Sisusta! ja Lähiruoka&Luomu -messukokonaisuus). Messujen jälkeen majoitumme 
Helsingin keskustaan Katajanokalle Scandic Grand Marina -hotelliin, jossa nautimme per-
jantai-iltana yhteisen juhlaillallisen. Lauantaina 9.4.2016 maa- ja kotitalousnaiset ympäri 
Suomen kokoontuvat juhlistamaan kirjailija, FT Kirsti Mannisen kirjoittaman maa- ja koti-
talousnaisten historiikin julkaisua Helsingin Yliopiston juhlasaliin (piirikeskuksilla kiintiöt 
osallistujamääristä). 

Matkaohjelma: 

Perjantai 8.4. Heinäveden reitti 
5.30 Lähtö Heinävedeltä, 6.40 Kerimäki, 7.10 Savonlinna, n. 8.00 Juva ABC, jossa tauko 
8.25 Lähtö Juvan ABC:ltä 
9.00 Mikkelin matkakeskus, tilausajopysäkki 
10.00–10.30 Tauko (omakustanteinen) Heinolassa Heila/ABC 
12.00 Saapuminen messukeskukseen 
17.00  Lähtö messukeskuksesta 
17.30 Majoittuminen Scandic Grand Marina -hotelliin 
19.00  Juhlaillallinen  
 
Perjantai 8.4. Pieksämäen reitti 
7.00 Lähtö Pieksämäeltä, 7.45 Kangasniemi,  
8.30  Mikkelin matkakeskus, tilausajopysäkki 
9.30–10.00 Tauko (omakustanteinen) Heinolassa Heila/ABC 
11.30 Saapuminen messukeskukseen 
16.30  Lähtö messukeskuksesta 
17.00 Majoittuminen Scandic Grand Marina -hotelliin 
19.00  Juhlaillallinen hotellissa 
 
Lauantai 9.4.2016 
7.30 -  Aamiainen hotellissa, aamu vapaa  
n. 11.00 Huoneiden luovutus ja lähtö Yliopiston juhlasaliin (Unioninkatu 34) 
  Niillä, jotka eivät osallistu juhlaan, päivä aikaa tutustua Helsinkiin ja tehdä  
  ostoksia. 
11.–13.00 Ruokailu ja seurustelua ennen historiikin julkistamisjuhlaa  
13.–15.00 Maa- ja kotitalousnaisten historiikin julkistaminen; puheita, musiikkia  
  ja Kirsti Mannisen  kirjoittama kuvaelma järjestön historiaan liittyen. Juhlan  
  jälkeen kakkukahvit. 
n. 16.00 Molempien ryhmien lähtö kotimatkalle, samat reitit, yksi pidempi pysähdys  
  matkan varrella. Arvioitu paluu n. 20.30 Pieksämäki n. 22.30 Heinävesi  
 
Matkan hinta: 210 €/hlö   Hinta sisältää matkat hyvätasoisella tilausajobussilla, Kevät-

messu-lipun, majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa Scandic Hotel Grand Mari-

nassa, juhlaillallisen, aamiaisen, historiikkijuhlan osallistumismaksun, lounaan ja kakku-

kahvit sekä matkanjohtajan palvelut.  

Huom. Matkan hinta 180 €/hlö, jos ei osallistu juhlaan.  

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoa 11.3 mennessä. 

Mukavia matkoja 

Ensi syksyn ruskamatka järjeste-

tään viikolla 38 (10. – 16.9.2016) ja 

matka suuntautuu itäiseen Lappiin. 

Tutustumme ensin Savukosken/ 

Sodankylän seutuun ja historiaan 

ja sieltä jatkamme Saariselälle. 

Matkan alustavaan ohjelmaan kuu-

luu vierailu inarilaisella porotilalla 

ja päivän retki Bykeijan kalastajaky-

lään Norjan puolelle. 

Matkan kesto on seitsemän päivää. 

Matkanjohtajana toimii Mervi Kuk-

konen. Matkaohjelma valmistuu 

helmikuun alkuun mennessä, kun 

majoituspaikat ovat varmistuneet. 

Matkaohjelma löytyy Etelä-Savon 

maa- ja kotitalousnaisten sivuilta: 

https://etela-

savo.maajakotitalousnaiset.fi/

tapahtumat-ja-ajankohtaista 

Ajantasaiset tiedot  

jäsenrekisteriin 

Muistathan päivittää 
yhdistyksen tiedot jä-
senrekisteriin.  
 
Tiedot voi toimittaa: 
Marjo.h.laitinen 
@proagria.fi 
 
p. 0400 256 325 Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Mervi Kukkonen, p. 040 842 3549  

mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 

Matka MKN historiikin julkistamiseen ja Kevätmessuille Helsinkiin 

Ruskamatka 



 

 

Ruoka-asiantuntijan vinkit  

 

Sydäntalven tuulien ja tuiskujen myllertäessä, kotona 

kannattaa hyödyntää uunin ja lieden lämpö valmista-

malla maukasta, lämmittävää pataruokaa Pohjolan 

superruoka-aineksista. Pakastimen marjasatoa kan-

nattaa myös hieman vajentaa ja nauttia päivittäin an-

nos metsien ja puutarhan marjoja.  Pohjolassa kasvavia 

kasviksia, juureksia ja marjoja kannattaa nauttia mo-

nestakin syystä. Ne ovat herkullisia, terveellisiä ja 

erittäin monikäyttöisiä. Niitä syömällä pienennät sa-

malla ruokamenojasi sekä omaa hiilijalanjälkeäsi.  

 

LIHA-JUURESPATA (6 annosta) 

500 – 700 g karjalanpaistilihaa (nautaa ja porsasta) 

4-5 kpl salottisipuleita tai pieniä tavallisia sipuleita 

(1 valkosipulinkynsi)  

1 rkl rypsiöljyä  

1-2 kpl (150 g)omenaa  

2 kpl (200 g) porkkanaa  

pala (200 g ) lanttua  

pala (200 g ) mukulaselleriä  

1-2 dl vettä  

1 tl suolaa  

1 tl rouhittua mustapippuria (osa maustepippuria)  

1 tl kuivattua timjamia  

3 dl tummaa olutta tai kaljaa  

200 g tatteja tai herkkusieniä (noin 20 g kuivattuja sieniä) 

  

1. Ota liha lämpenemään puolisen tuntia ennen paistamista. Kuori ja pilko juu-

rekset ja sipulit sekä pilko omena.  

2. Mittaa öljy pataan ja ruskista lihoja kevyesti, lisää sipulit, ja kun ne ovat saa-

neet väriä, vähennä lämpöä ja lisää vesi.  

3. Lisää puolet omenasta ja juureksista, lisää myös mausteet ja olut.  

4. Hauduttele pataa pari tuntia, ota pehmeitä juureksia lautaselle, soseuta haa-

rukalla ja lisää takaisin pataan, niin liemi paksunee hiukan.  

5. Paista kevyesti loput omenapalat ja puhdis-tetut, viipaloidut sienet öljytyllä 

pannulla ja lisää parin tunnin kypsennyksen jälkeen pataan. Kypsennä vielä 

20–30 minuuttia, kunnes kasvikset ovat kypsiä ja liha hajoavan pehmeää.  

Lisää vinkkejä www.maajakotitalousnaiset.fi/ruoka ja ruoka-asiantuntija 

Mervi Kukkonen, p. 040 842 3549 tai  

mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 

Ruoka-asiantuntijamme jär-

jestävät ammattitaidolla eri-

laisia ruoka- ja leivontakou-

lutuksia. Voimme järjestää 

myös yhteiskoulutuksen use-

amman yhdistyksen kanssa. 

Otathan  yhteyttä suunnitel-

laan yhdessä! 

 Lämmintä pataruokaa pakkasella 

Kuva: Makuja.fi 

Ruokakoulutuksesta 

piristystä  toimintaan! 



 

 

Onko tilallasi maatilamatkailua? Käykö teillä asiakkaita suoramyynnin, itse-

poiminnan, ratsastuksen jne. vuoksi? Haluatko kehittää yrityksesi ympäristöä 

nykyistä monipuolisempaan ja houkuttelevampaan suuntaan? 

Tilallasi voi olla kiinnostavia ja arvokkaita maisema- ja luontokohteita, joita hoi-

tamalla voit tuottaa lisäarvoa yritystoimintaan ja  houkutella uusia asiakkaita. 

Hoidettu ympäristö vahvistaa myönteistä mielikuvaa tilasi toiminnasta ja hou-

kuttelee asiakkaita käymään uudelleen. Hoidettua maisemaa ja luontoa voit 

hyödyntää myös tilasi tuotteiden markkinoinnissa. Kohteita hoitamalla kohen-

nat samalla kotimaisemaasi.  

NEUVO2020-palvelun kautta tilatunnuksen omaavat maaseudun yritykset voivat 

tilata meiltä maisema- ja luontokohteiden kartoituksen, jolloin kartoitus on 

maksuton. Neuvonnallisen maastokäynnin aikana kartoitamme tilasi maiseman 

ja luonnon arvokohteet ja keskustelemme kanssasi niiden hoidosta. Kartoituk-

seen voidaan liittää myös selvitystyötä kohteiden historiasta ja kulttuuriarvoista. 

Maisema ja ympäristö 

NEUVO2020 ASIANTUNTIJAMME: 

Maisema-asiantuntija Leena Lahdenvesi-Korhonen p. 0400 875 326, leena.lahdenvesi-

korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  

Ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen p. 040 486 8237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi,  

www.maajakotitalousnaiset.fi, facebook.com > Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset 

• Alkukartoitus tilan arvoista 

• Neuvonnallinen maastokäynti 

yhdessä viljelijän kanssa 

• Ehdotukset hoidon kohteiksi 

 

Neuvo 2020 -palvelun käynti ja 

matkat ovat maksuttomia. Pal-

velun laskennallinen hinta on  

63 €/h ja 0,44€/km. 

Siitä laskutetaan vain alv:n 

osuus, jonka voi vähentää vero-

tuksessa. 

www.proagria.fi/neuvo2020 

NEUVO2020 Hoidettu maisema lisää maaseutuyrityksen vetovoimaa 

mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi
http://www.proagria.fi/neuvo2020


 

 

Hanketoiminta käynnistyy 

Lisätietoja: 

Ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen p. 040 486 8237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi 

Ravinnepiika 

LUMO-yleissuunnitelma Joroisiin on valmistunut 

Hankkeen rahoittaa Etelä-
Savon Ely-keskus yhdessä EU:n 
Maaseuturahaston kanssa. 
Hanketta toteutetaan yhteis-
työssä LUKE Mikkeli kanssa 
1.9.2015–31.3.2018. 

Ravinnepiian tavoitteena on parantaa heikentyneessä tilassa olevien vesistöjen veden-
laatua sekä turvata erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan säilymi-
nen. Tavoitteeseen päästäkseen Ravinnepiika välittää tutkittua ja ajankohtaista tietoa 
viljelymenetelmistä ja ympäristön ja vesien tilan parantamisesta. Pääteemat ovat ra-
vinteiden kierto, maan rakenne ja valumavesien hallinta. Ravinnepiika tähtää tiedon 
välittämiseen viljelijöille sekä laajemminkin. Tutkimustiedon kansantajuistaminen ja 
suora tiedonvälitys ovat tärkeitä, jotta tieto saadaan siirtymään uusiksi käytännöiksi 
mm. tilatasolla. Viljelijöitä halutaan kannustaa uusien innovaatioiden ja menetelmien 
käyttöönottoon. Myös lainsäädännössä ja hallinnossa sekä muualla yhteiskunnassa 
tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka koskettavat maataloutta ja ympäristöä. Uusista 
ohjeista ja määräyksistä tiedottaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää. Lisäksi 
suurelle yleisölle halutaan välittää oikeaa tietoa mm. viljelyn ja ruuantuotannon ympä-
ristövaikutuksista.  

HANKKEEN TOIMENPITEET 

Maatiloilla järjestetään havainnollisia tilaisuuksia, kuten työnäytökset, menetelmä-
esittelyt ja pellonpiennartilaisuudet.  Samalla lisätään suoraa vuoropuhelua viljelijöi-
den, neuvonnan, tutkimuksen ja viranomaisten kesken. Tätä kautta parannetaan tutki-
mustulosten saavutettavuutta ja käytäntöön soveltamista sekä samalla saadaan viljeli-
jöiden kokemat käytännön haasteet ja näkemykset parannusehdotuksista suoraan tut-
kimus- ja viranomaiskentälle. Aiemmin kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja malleja, myös 
kansainvälisiä, haetaan ja tuodaan esille alueellisiin tilaisuuksiin. Infotilaisuuksia, kyläil-
toja, hankekiertueita ym. järjestetään ja julkaisuja laaditaan hankkeessa ja yhteistyössä 
muiden järjestäjien kanssa. Tiedottamista tehdään myös erilaisista aihealueeseen 
liittyvistä ajankohtaisasioista (esim. lainsäädäntöön, hallintoon jne. liittyen) mm. hank-
keen verkkosivujen, sosiaalisen median, yhteistyökumppaneiden ja median kautta. 
Verkkosivuille kootaan videomateriaaleja, tietokortteja sekä eri laajuisia julkaisuja kan-
santajuisista ohjeistuksista tieteellisiin julkaisuihin.  

Suunnitelma on julkaistu ELY-

keskuksen julkaisusarjassa ja se 

löytyy sähköisenä verkko-

osoitteesta http://www.doria.fi/

handle/10024/117941. 

Maatalousalueiden luonnon ja maiseman monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuun-
nitelma eli LUMO-yleissuunnitelma Joroisten Sysmäjärven ympäristöön on valmistunut. 
LUMO-yleissuunnittelussa etsitään maaseutuympäristön merkittävät luonnon moni-
muotoisuus- ja maisemakohteet sekä vesiensuojelun kannalta otolliset kosteikkopaikat 
ja suojavyöhykkeet. Tavoitteena on nostaa esiin oman ympäristön arvokkaita kohteita 
sekä tilakohtaisia vesienhoitomahdollisuuksia. Suunnittelualueen tiloilla käytiin kesän ja 
syksyn aikana. Yhdessä omistajien kanssa mietittiin mahdollisia kohteita ensin kartalta 
ja sitten kierrettiin ne maastossa. Suunnitelman laati Etelä-Savon Maa- ja kotitalous-
naisten MKN Maisemapalvelut Etelä-Savon ELY-keskuksen tilauksesta.  

LUMO-yleisöilta 3.2.2016 Joroinen, valtuustosali klo 18 

Tervetuloa LUMO-yleissuunnitelman julkaisu- ja esittelytilaisuuteen! Tilaisuudessa esi-
tellään myös Ravinnepiika- ja KYNÄ-hankkeet sekä valtakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden kuuleminen. Ilmoittautumiset ma 1.2. mennessä marjo.h.laitinen @ 
proagria.fi  tai  https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/lumo-yleisoilta-5934 

mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.doria.fi/handle/10024/117941
http://www.doria.fi/handle/10024/117941
https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/lumo-yleisoilta-5934


 

 

Hanketoiminta käynnistyy 

Lisätietoja: 

KYNÄ-hanke: Maisema-asiantuntija Leena Lahdenvesi-Korhonen p. 0400 875 326, leena.lahdenvesi-

korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  KYNÄ –hanke, Facebook > Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ 

Tunne asiakkaasi – palvele kilpailukykyisemmin –hanke: Yritysasiantuntija Suvi Korhonen p. p. 043 824 9505  
suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi 

Oletko kiinnostunut kehittämään palveluitasi ja tuotteitasi asiakkaita kiinnostavaksi 

kokonaisuudeksi? Tunne asiakkaasi – palvele kilpailukykyisemmin –hanke starttaa 

todenteolla vuoden alusta alkaen. Haemme mukaamme kehitystyöhön yhteensä 30 

yrittäjää kotitalouksille, vapaa-ajan asukkaille ja maatalouksille palvelujaan tarjoa-

vista yrityksistä. 

Kaksivuotisessa hankkeessa saat apua ja tukea palveluiden ja tuotteiden kehittä-

miseksi asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Tämä edellyttää yrittäjältä uskallusta 

heittäytyä kehitystyöhön, jossa puntaroidaan uusia ja entisiä toimintatapoja. Mu-

kaan haetaan niin uusia kuin jo konkariyrittäjiä Etelä-Savon alueelta. Ota Rohkeasti 

yhteyttä Suvi Korhoseen! 

Kulttuuriympäristö Näkyväksi, KYNÄ 

Palvelu ja tuote asiakkaan mukaiseksi 

Hankkeella halutaan lisätä yleistä tietoisuutta sekä innostaa maaseudun asukkaita, 
maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuu-
riympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassa. Hankkeessa järjestetään tiedo-
tusta, tapahtumia ja työpajoja mahdollisimman laajalla alueella ympäri Etelä-Savoa ja 
Keski-Suomea. Toimenpiteillä tartutaan esillä oleviin teemoihin ja vastataan aiheesta 
nousseeseen kiinnostukseen suoraan. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käy-
täntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia heti talkoilla ja työpajoissa.  

Hankkeessa keskeistä on tapa tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin nopeasti ja 
innovatiivisesti. Havaitaan akuutti tarve, on ajankohtainen aihe, laaditaan suunnitelma, 
toteutetaan toimenpide. Näin hankkeen toimenpiteet saadaan keskitettyä tehokkaasti 
sellaisille alueille ja kohderyhmille, joilla on ajankohtaista tarvetta ja kiinnostuneita toi-
mijoita. Hanke jatkuu vuoden 2018 elokuun loppuun.  

Hankkeet rahoittaa Etelä-

Savon Ely-keskus yhdessä 

EU:n Maaseuturahaston 

kanssa. 

KYNÄ toimii 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuuri-
maisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoi-
dettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.  Arvokkaat maisema-alueet 
on nyt päivitysinventoitu ja ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti 
arvokkaiksi maisema-alueiksi. Etelä-Savoon esitetään 13 valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta, niiden mukana on yksi uusi kohde, Juvan Vuorenmaa.  

KYNÄ –hanke järjestää yhdessä Etelä-Savon ELY –keskuksen kanssa maisema-alueiden 
esittelytilaisuuksia. Tilaisuuksissa esitellään KYNÄ –hanketta sekä myös 2015 avattua 
Etelä-Savon kulttuuriympäristön Esku.fi –tietojärjestelmää. Tervetuloa! 

Mikkeli: 2.2.2016 klo 12, Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14 

Savonlinna: 10.2.2016 klo 12, Savonlinnan maakuntamuseo, Riihisaari 

Juva: 11.2.2016 klo 14, Juvan kunnanvirasto, valtuustosali  

Juvan Vuorenmaata esitetään uu-

deksi valtakunnallisesti arvokkaak-

si maisema-alueeksi Etelä-Savosta. 

Vuorenmaa liittyy Mikkelin Saksa-

lanharjun ja Joroisten Kaitaisten 

kanssa maisema-alue kokonaisuu-

teen Savonselän mäkiasutusmaise-

mat .  

mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
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mailto:suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Yritysneuvonta 

Palvelumme 

Järjestämme hygieniaosaa-
mistestejä sekä hygie-
niaosaamiseen liittyvää kou-
lutusta.  
 
Tarvittaessa myös räätälöityjä 
koulutuksia ja testauksia yh-
distysten jäsenille, oppilaitos-
ten opiskelijoille, yritysten 
työntekijöille.  
 
Kysykää tarjous, suunnitel-
laan teillle sopiva! 
Lisätietoa: mervi.kukkonen 
@maajakotitalousnaiset.fi 

Kartoituskäyntejä maaseutuyrityksille 

ProAgrian hallinnoimassa ProYritys –hankkeessa tehdään maksuttomia kartoituskäynte-
jä. Eli jos sinä olet kehittämässä yritystoimintaa, vaihtamassa toimialaa tai vasta suun-
nittelemassa yrityksen perustamista, voit olla asiantuntijoihimme yhteydessä. Kartoitus-
käynnillä keskustellaan yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Yrittäjä 
saa käynnistä raportin, jossa on toimenpidesuunnitelma. Ota yhteyttä: 

Yritystuet 
Maaseudulla sijaitseva mikroyritys tai maatalouden ulkopuolelle yritystoimintaansa mo-
nipuolistava maatila voivat saada tukea yritystoiminnan perustamisvaiheeseen sekä 
yrityksen laajentamiseen ja kehittämiseen.  Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on 
jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Pe-
rustamistukea voit käyttää yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen, esimer-
kiksi seuraaviin toimenpiteisiin: 

• liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen 

• tuotekehityshankkeisiin 

• tuotannon pilotointiin 

• markkinointisuunnitelman laatimiseen 

• koemarkkinointiin 

• kansainvälistymisselvitykseen.  

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan 
uutta yritystoimintaa. Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitel-
ma ennen tuen hakemista.  Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se mak-
setaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 
euroa. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittä-
jää yrityksen alkutaipaleella.  

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittä-
miseen.  

 
Ole yhteydessä, niin kerromme lisää yritystuista. 

Pekka Häkkinen, palvelupäällikkö p. 0400 381 432  

Suvi Korhonen, markkinointi p. 043 824 9505 

Kirsi Mutka-Paintola, elintarvikkeet p. 043 826 7882 

Kirsi Mättölä, matkailu, hyvinvointi p. 0400 826 789 

Mikko Nurhonen, energia p. 043 824 9498 

Tarja Pajari, matkailu p. 0400 183 064  

Virpi Rönkkönen, hevoset p. 040 186 5374 

Arja Seppänen, kirjanpito p. 0400 256 593  

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi ja Suvi Korhonen sekä Kirsi Mutka-Paintola 
myös maajakotitalousnaiset.fi  

Hanketoiminta käynnistyy 

Oletko kiinnostunut yrityk-
sesi kehittämisestä? 

Kokoa ympärillesi vähintään 
kaksi muuta yritystä, niin voitte 
hakea ELY-keskuksesta 75 %:n 
tuen yritysryhmän kehittämi-
seen. Yritysryhmän kehittämis-
hankkeessa 3–10 yritystä ke-
hittää yhdessä toimintaansa ja 
samalla voidaan kehittää jokais-
ta yritystä myös yrityskohtaisilla 
toimenpiteillä. Kehittämistoi-
met voivat liittyä esim. markki-
nointiin, talouden suunnitte-
luun tai tuotekehitykseen.  

Oman yrityksen teemapäivä 

30.1.2016 klo 9-14 

Kulttuurikeskus Poleeni 

Savontie 13, 76100 Pieksämäki 

ProYritys –hanketta toteuttaa 
ProAgria Etelä-Savo yhdessä 
Pienyrityskeskuksen kanssa. 
Hankkeen toiminta-aika on 
1.9.2015-31.8.2018. Hanketta 
rahoittaa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto 
ja Etelä-Savon ELY-keskus. 

mailto:etunimi.sukunimi@proagria.fi


 

 

Yritysneuvonta 

Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut järjestää RekryON  -tapahtuman viidettä kertaa ensivuo-
den helmikuussa! Tapahtuma järjestetään kaupungin keskeisellä paikalla, Mikkelin kaupunginkir-
jaston Mikkeli-salissa. 

 Tavoitteenamme on saattaa työnantajat ja työnhakijat, -vaihtajat ja opiskelijat entistä parem-
min yhteen. Vuonna 2015 tapahtuma järjestettiin teltassa Mikkelin torilla ja se tavoitti huikeat 
2300 kävijää. Mukana oli upeasti 69 eri näytteilleasettajaa, alueemme työllistäjiä ja sidosryhmiä.  

 Tapahtuma kestää jälleen viikon. Jokaisena päivänä on oma teemansa eri toimialojen ja työteh-
tävien mukaan. Kesätöitä voit tarjota työtehtävän mukaisena päivänä, mikäli tarvitset täysi-
ikäisen työntekijän. Varsinainen kesätyöpäivä on perjantai. 

 Tapahtuma järjestetään viikolla 6 eli 8.- 12.2.2016 Mikkelin kaupunginkirjaston Mikkeli-salissa.  

(Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli, 2.krs) Tilaisuus on kaikille avoin ja osallistujille maksuton.  

Ma 8.2.2016:                              Matkailu- ja ravitsemus sekä kauppa ja liike-elämän palvelut 

Ti 9.2.2016:                                 Hyvinvointipalvelut sekä sosiaali- ja terveys  

Ke 10.2.2016:                             Teollisuus, logistiikka sekä maa- ja metsätalous    

To 11.2.2016:                             Kiinteistöhoito, tilahuolto, rakentaminen sekä julkinen sektori 

Pe 12.2.2016:                             Kesätyöt (kaikki alat)   

Varaa paikkasi ajoissa, sillä mukaan mahtuu vain 22 yritystä /päivä! 

RekryON 2016 järjestetään yhteistyössä Solmu -projektin, Etelä-Savon TE -toimiston, EURESin ja 
Esedu/AURA -hankkeen kanssa.  

RekryON 2016 tulee – ”Töitä tyrkyllä, ottakee TYÖkii!” 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set:   

Mira Myyryläinen 

projektisihteeri 

Mikkelin kaupungin työllisyys-
palvelut mi-
ra.myyrylainen@mikkeli.fi  

p. 040 129 4272 

https://www.facebook.com/

Suomessa on maailman suurin luomukeruualue, 11,6 miljoonaa hehtaaria? Se on 30 % 

maailman kaikesta luomukeruualasta ja lähes 38 % Suomen maapinta-alasta. Vuonna 

2014 jo yli puolet Suomessa markkinoille tulleesta puolukasta ja lakasta oli luomua. Luo-

mukeruualueet sijaitsevat nykyisin pääosin pohjoisessa, mutta muuallakin metsistämme 

olisi sertifioitavissa luomuun muuttamatta nykyisiä metsänhoitokäytäntöjä. Etelä-

Savossa on jo tartuttu mahdollisuuteen. Luomusertifiointi on keino osoittaa jo olemassa 

oleva valttimme, puhtaus. Virallisesti luonnontuotteita saa markkinoida luomuna vasta, 

kun keruualue ja koko tuotantoketju on liitetty valvontajärjestelmään. Luomu on laadun 

tae, jolla on merkitystä etenkin vientimarkkinoilla. Keruualueeksi voi metsän lisäksi ser-

tifioida pellon ja pellon ja metsän välisen vaihettumisvyöhykkeen. Maatilamatkailutilat 

voivat käyttää omilta luomukeruualueiltaan keräämiään raaka-aineita catering-

palveluissaan alkutuotannon luomuvalvontaan liityttyään. Helsingin yliopiston Ruralia-

instituutti ja Suomen Metsäkeskus ovat käynnistäneet Luomumetsistä moneksi -

hankkeen, jossa tiedotetaan metsien luomusertifioinnista ja selvitetään sen merkitystä 

metsien monikäytön, keruutuotteiden jalostuksen ja matkailun kannalta. Hanketta ra-

hoittaa Etelä-Savon ELY– keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastos-

ta. 

Etelä-Savon alueella toteutettavan 

hankkeen kohderyhminä ovat ete-

läsavolaiset yksityiset ja yhteisö-

metsänomistajat, luonnontuottei-

den jalostajat sekä luonto-, mat-

kailu- ja hyvinvointialan yrittäjät, 

joilla on mahdollisuus hyödyntää 

luomusertifiointia. 

Aiheesta kerrotaan eri tilaisuuksis-
sa ja tiedotusmateriaalissa. Jos 
olet järjestämässä tilaisuutta, jos-
sa luomukeruualueiden sertifiointi 
kiinnostaa, tai jos haluat asiasta 
infoa vaikkapa liitettäväksi tiedo-
tuskirjeisiisi tai nettisivuille, ota 
yhteyttä!: 
Birgitta Partanen, projektipäällik-
kö, Helsingin yliopisto, Ruralia-
instituutti  
birgitta.partanen@helsinki.fi 
Antti Heikkilä, aluejohtaja, Suo-

men metsäkeskus, kaakkoinen 

palvelualue 

antti.heikkilä@metsakeskus.fi 

Marja Pulkkinen, asiantuntija, 

luonnonmukainen tuotanto, Etelä-

Savon ELY-keskus, Maaseutupalve-

lut-yksikkö marja.pulkkinen@ely-

keskus.fi 

 

Lisää luomukeruualueita Etelä-Savoon 

Lisätietoja: 
Hankkeen esite: http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2015/

Luomumetsistamoneksiesite_161015.pdf  

Hankkeen facebook-sivut:  
https://www.facebook.com/Luomumetsistä-moneksi-352005244827642/   
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Piirikeskuksen tapahtumat löytyvät aina myös MKN kotisivuilta  

etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri  

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnai-
set, Mikonkatu 5,  
50100 Mikkeli 
Maajakotitalousnaiset.fi 
Facebook:  
Etelä-Savon MKN Maa– ja kotita-
lousnaiset 
 

Onnellista alkanutta Uutta Vuotta 2016, 
Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset,  

Riitta pj. sekä Leena, Kirsi, Mervi, Saara ja Suvi 
Yhteystiedot: 
Riitta Savikurki Puheenjohtaja, p. 040 5505883, riitta.savikurki@surffi.fi 
Leena Lahdenvesi-Korhonen Toiminnanjohtaja, maisema-asiantuntija,  
Neuvo 2020 ympäristöneuvoja 
p. 0400 875 326, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  
Suvi Korhonen Yritysasiantuntija, p.  043 824 9505,  
suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi 
Mervi Kukkonen Ruoka-asiantuntija, järjestövastaava p. 040 842 3549,  
mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 
Kirsi Mutka-Paintola Elintarvike ja –yritysasiantuntija p. 043 826 7882, 
kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi 
Saara Ryhänen Ympäristöasiantuntija, Neuvo 2020 ympäristöneuvoja  
p. 040 486 8237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi 

Yhteistyössä: 

Tapahtumakalenteri 
Tammikuu 
30.1. Oman yrityksen teemapäivä, Poleeni, Pieksämäki 
25.-31.1. Naisvoimaa –teeman viikko  
28.1. klo 12-14 Naisvoimaa-viikon yhdistysten tapahtumat Superruokaa Pohjolasta -teemalla Enonkoski 
29.1. klo 12-15 Naisvoimaa-viikon yhdistysten tapahtumat Superruokaa Pohjolasta -teemalla  Juvan kirjasto, Juva 
30.1. Superruokaa  Pohjolasta  -ruokakoulutus, Hirvensalmi  
30.1. Naisvoimaa-viikon yhdistysten tapahtumat Superruokaa Pohjolasta -teemalla, Pieksämäki, S-market Veturi  
 
Helmikuu 
2.2. Pieksämäki, Kumputalo  Syö hyvää –tietoisku ikääntyneille 
2.2.2016 klo 12, Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ, Maisema-alue info 
3.2. klo 18 Joroinen, valtuustosali: Sysmäjärven ympäristön LUMO-yleissuunnitelman julkistaminen ja esittely  
9.2.  Yritysrahoituksen talven taittajaiset Olavinlinnassa maaseutuohjelman yritysrahoituksen esittelemiseksi ja  
 yritysten investointien vauhdittamiseksi Etelä-Savossa. Päivän alustava ohjelma löytyy Maaseutukuriirin sivuil-
 ta: http://www.maaseutukuriiri.fi/fin/maaseutuverkostopaiva 
11.2. klo 14, Juvan kunnanvirasto, valtuustosali, Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ, Maisema-alue info 
10.2. klo 12, Savonlinnan maakuntamuseo, Riihisaari, Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ, Maisema-alue info 
13.2.  Superruokaa  Pohjolasta  -ruokakoulutus, Pieksämäki 
ProAgria Itä-Suomi lehti 1/2016 ilmestyy 
 
Maaliskuu 
19.3. Mikkeli, Terveellisesti kaiken ikää –ravinto ja liikunta tasapainoon -luento (yhteistyössä MPK ja NVL Etelä-Savo) 
 
Huhtikuu 
8.-9.4. Järjestön matka MKN historiikin julkistamiseen ja Kevätmessuille Helsinkiin 
16.4.  Superruokaa  Pohjolasta  -ruokakoulutus, Juva 
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