
 

 

Uutiskirje 1/2017 

Edustajakokouksessa Etelä-Savon MKN:n hallitukseen henkilövaihdoksia 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi 

Marttiina Sihvolan Sulkavalta. Kokous pidettiin Ihastjärven koululla Mikkelissä 

19.11.2016.   

Hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Lappalainen Kangasniemeltä ja Ritva Poikolainen 

Pieksämäeltä. Marttiina Sihvolan sijalle jäljelle olevaksi kaudeksi valittiin Riitta Savikur-

ki. Muut hallituksen jäsenet ovat Taina Harmoinen Mikkelin Anttolasta, Marja Sisko 

Nousiainen Savonlinnan Kerimäeltä, Soili Montonen Mikkelin Ristiinasta ja ProAgria 

Etelä-Savon edustajana Heikki Pahkasalo Mikkelistä. Hallituksen esittelijänä ja sihteeri-

nä toimii toiminnanjohtaja Kirsi Mutka-Paintola. 

Lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja  

Kirsi Mutka-Paintola  

p. 043 826 7882,  

kirsi.mutka-paintola@ 

maajakotitalousnaiset.fi  

www.maajakotitalousnaiset.fi

facebook.com > Etelä-Savon 

MKN Maa- ja kotitalousnaiset 

Toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Taina Harmoisesta vuoden  

Maa– ja kotitalousnainen 

Vuoden Maa- ja kotitalousnaisena edusta-

jakokous palkitsi Taina Harmoisen Mikke-

lin Anttolasta.  Taina on Anttolan maa- ja 

kotitalousseuran toiminnassa keskeinen 

ideoija, toteuttaja ja vastuunkantaja. Hän 

on kantanut vastuuta monista seuran to-

teuttamista kehittämishankkeista, joilla on 

vaikutettu merkitettävästi Anttolan alueen 

kehittämiseen. Projektien suunnittelun ja 

valmistelun lisäksi ripeä maa- ja kotita-

lousnainen on osallistunut aktiivisesti myös varsinaiseen talkootyöhön. Taina on etsi-

nyt toimintaan mukaan laajasti yhteistyökumppaneita, muita paikallisia seuroja ja 

asukkaita. Taina on toiminut Anttolan maa- ja kotitalousseuran sekä Anttolan seurojen-

talo Oy:n sihteerinä yhtäjaksoisesti jo viisitoista vuotta. Päätyön ohella hänellä on usei-

ta luottamustoimia ja Taina on myös Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuk-

sen hallituksen jäsen.  

Lisää edustajakokouskuulumisia seuraavilla sivuilla. Kuva: Saara Ryhänen 

Edustajakokouksen herkullisis-

ta irakilaisista tarjoiluista vasta-

si Mohamed Al-Qasab perhei-

neen yhdessä Ihastjärven maa- 

ja kotitalousseuran väen kans-

sa. 

Kokousvieraat saivat maistella 

mm. seesamirinkilöitä, linssi-

keittoa, falafel-leipiä, kubba 

Aleppoja, täytettyjä kaalikääry-

leitä, kikhernetahnaa ym. 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Ajankohtaista 

Uuden puheenjohtajan  kuulumisia 

Olen Marttiina Sihvola, 43-vuotias sulkava-

lainen. Perheeseeni kuuluu yrittäjäpuoliso 

ja kolme lasta, 3-vuotias tytär ja 14- ja 16-

vuotiaat pojat. Kotoisin olen itäuusmaalai-

selta viljatilalta Pukkilasta, sieltä tulin tän-

ne Sulkavalle kesällä 1996. Opiskelin koti-

talousopettajaksi Helsingin yliopistossa ja 

työskentelen Juvan kunnan sivistystoimes-

sa. Päivätyön lisäksi minulla on yritystoi-

mintaa Sulkavalla: Ollinpolun Matkakodin 

perustin vuonna 2010 ja tarvittaessa järjes-

tän lähiseudulla kurssituksia ja suoritan 

hygieniaosaamistestauksia.  Asumme Sul-

kavan kirkonkylällä, mutta aikaa kuluu 

myös miehen kotitilan hoidossa. 

Maa- ja kotitalousnaisten toiminnassa olen 

ollut mukana pienestä tytöstä alkaen. 

Muistan olleeni äidin mukana maa-ja koti-

talousnaisten retkillä, esim. 1980-luvun 

puolivälin tienoilla käytiin Työtehoseurassa 

ja siellä ihmeteltiin uutta tulokasta, mikro-

aaltouunia! Lähtemättömästi nuoren tytön 

mieleen jäi myös esim. makeiskurssi, jolle 

osallistuin. Opiskeluaikanani minua sitten 

jo pyydettiin pitämään koulutusta oman 

kylän naisille esimerkiksi lisäaineista, kurs-

silla valmistettiin itse leivonnaisia ja sitten 

maisteltiin ja vertailtiin niitä kaupan leivon-

naisiin, aika huima lisäaineluettelo löytyy 

vaikkapa kääretorttupakkauksesta!  

Sulkavalle tullessani Virran Mirja taisi pyy-

tää minut mukaan toimintaan, kursseille ja 

talkoisiin.  Sulkavalla me järjestämme itse 

ruokakursseja, mutta toki hyödynnämme 

myös piirikeskuksen tarjontaa. Meillä väki 

on aktiivista ja lähtee helposti mukaan, 

siitä kiitos ahkerille talkoolaisille niin pie-

nemmissä kahvituksissa kuin vaikkapa kaik-

kien tuntemassa Sulkavan Suursoutujen 

muonituksessa. Haasteena meillä niin kuin 

muuallakin on uusien aktiivisten jäsenten 

saaminen mukaan ja jäsenistön ikääntymi-

nen. Toisaalta erittäin aktiivisia jäseniä on 

myös lähemmäs yhdeksänkymppisissä te-

räsnaisissa, heitä on ruokakursseillakin 

mukana aina jotain uutta oppimassa.  

Olemme tehneet yhteistyötä 4H-järjestön 

kanssa ja sitä kautta olemme saaneet uusia 

toimijoita, äitejä ja tyttäriä mukaan. Tam-

mikuun viimeisenä lauantaina järjestämme 

piirakkakurssin ajatuksella ”mummot neu-

vovat”.  Perinteisen maaliskuisen emäntä-

päivän olemme muutaman vuoden ajan 

korvanneet virkistyspäivällä, retki johonkin 

lähikaupunkiin teatteriin tai musikaaliin ja 

sen päälle syömään. Joskus on mukava 

päästä valmiiseen pöytään. 

Yhdessä tekeminen on yksi niistä asioista, 

joita tässä toiminnassa arvostan. Jokainen 

puurtaa useimmiten omissa oloissaan, 

mutta voi miten mukavaa on välillä tehdä 

yhdessä! On se sitten talkookahvitusta, 

rannanraivausta, rotinoita, hyvänoloniltoja 

tai vaikka hiihtoretki lähilaavulle makka-

ranpaistoon. Tavataan ystäviä ja tuttavia, 

vaihdetaan kuulumisia ja tehdään yhdessä. 

Se on sellaista voimaannuttavaa toimintaa, 

jonka avulla taas jaksaa!  

Aika monella yhdistyksellä on omat Face-

book-sivut, mekin päivitämme Sulkavan 

maa- ja kotitalousnaisten tapahtumia omil-

le fb-sivuille mutta ilmoittelemme myös 

paikallislehdessä ja keräämme ihan perin-

teiseen kuva-albumiin valokuvia tapahtu-

mista. Nykyteknologian ja nuorten innosta-

mana useilla saattaa olla instagram-tili, niin 

minullakin. Sinne laitan kuvia leivonnaisis-

ta, ruuasta, luonnosta, puutarhasta.. ja jos 

joku kuva liittyy maa- ja kotitalousnaisten 

toimintaan, sen ”tägään”  

#maajakotitalousnaiset. Omat pojat tosin 

hymähtelevät äidin ruokakuville, mutta 

kummasti käyvät tykkäämässä niistä. Sosi-

aalinen media on yksi tapa tehdä tätä toi-

mintaa tunnetuksi muille, myös nuorem-

mille ja pitää toimintaa elävänä, antaa ja 

saada vinkkejä.  

Alkavan toimintakauteni ajan olen luvan-

nut olla teidän käytettävissänne. Mahdolli-

suuksien mukaan voin kiertää tapahtumis-

sa ja yhdistyksissä. Mukaan saatan joskus 

ottaa äidin jalanjäljille tuon kolmevuotiaan 

tyttäreni, kasvamaan mukaan maa- ja koti-

talousnaiseksi! Pidetään yhteyttä! 

Marttiina Sihvola 

P. 050 593 9688 

marttiinasr@gmail.com tai  

marttiina.sihvola@sulkava.fi      

Hyvää alkanutta vuotta 2017  

eteläsavolaiset Maa-ja kotitalousnaiset! 

Yhdessä tehden 



 

 

Ajankohtaista 

Etelä-Savon Maistuvin maaseutuyritys 2017 Mäntyharjulta 

MKN tuotteita 

Tuotetiedustelut:  Marjo 
Laitinen p. 0400 256 325,  
marjo.h.laitinen@ 
proagria.fi sekä piirikeskuk-
sen toimihenkilöt. Tutustu 
myös MKN verkkokaup-
paan osoitteessa maajako-
titalousnaiset.fi 

Edustajakokous palkitsi vuoden maisemateon 

Mäntyharjun Iso-Pappilan pihamiljöön 
kunnostus on Etelä-Savon maisemateko 
2016. Iso-Pappilan pihamiljöön kunnos-
tuksen on pitkälti talkootyönä toteuttanut 
Mäntyharjun Kirkonkylän kylätoimikunta. 
Yhteistyötahoina heillä on ollut Mänty-
harjun kunnan kiinteistötoimi ja Maisema
- ja ympäristösuunnittelu Sofia Oy.  

Palkitsemisen perusteina ovat erityisesti 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja kes-

keisellä paikalla kirkonkylän maisemassa sijaitsevan kohteen vaaliminen ja esille tuo-
minen maisemanhoidon keinoin sekä hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Palkintoa oli-
vat vastaanottamassa kylätoimikunnan hallituksen jäsen Matti Sarpavaara (kuvassa 
vas.), puheenjohtaja Riitta Markkula, ja Mäntyharjun kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Seppo Hujanen. (oik.) Harmaa pikee-paita talven ja ke-

vään tarjouksena 25 € / kpl. Tilaa 

paidat nyt kesän tapahtumia var-

ten valmiiksi. Tarjous koskee vain 

harmaata väriä. (norm. 35 €) 

Uutuus tuote: Oranssi pieni 
Orthexin kauha (24 cm) Maa– 
ja kotitalousnaisten logolla 
 
Hinta: 2 €/kpl 

Vierulan tila Mäntyharjulta on vuoden 2017 Maistu-
va maaseutu -yritys Etelä-Savossa. Valinnan teki 
asiantuntijaraati noin 40 yleisöltä saadun ehdotuk-
sen pohjalta. Tila toimii jo neljännessä sukupolves-
sa. Tammikuusta 2015 isäntäparina on toiminut Tii-
na ja Mikko Kohonen. Tilalla viljellään kasvihuoneis-
sa ja avomaalla marjoja, vihanneksia ja juureksia. 
Tila on aktiivisesti ja määrätietoisesti kehittänyt tuo-
tetarjontaansa ja toimintatapojaan niin viljelyssä 
kuin tuotteiden myynnissäkin. Erityistä huomiota 
kiinnitetään tuotteiden tuoreuteen ja laatuun.  

Päivittäistavarakauppojen ja muiden lähialueen 
myyntipaikkojen lisäksi Kohoset ovat ennakkoluu-
lottomasti perustaneet Vierulan kioskin. Itsepalvelu 
periaatteella toimiva kioski on auki kesän parhaalla 
satokaudella 24/7. Tiinan panos REKO-renkaiden 

käynnistymiselle Etelä-Savossa on ollut merkittävä. Hän on ollut alusta saakka mukana 
toiminnassa ja kokoamassa Mäntyharju-Pertunmaa seudulle kahta lähiruokarengasta 
tuottajineen ja asiakkaineen.  

Vierulassa hyödynnetään aktiivisesti sosiaalista mediaa. Päivitykset satokauden eri vai-
heista ja vaikkapa keskeltä hallayön torjuntaa luovat kiinnostavan näkymän puutarhati-
lan arkeen ja samalla eteläisavolaiselle maaseudulle. Tuotevalikoimaa uudistetaan vuo-
sittain. Uutuutena syksyllä 2016 valikoimiin on tullut pakastekuivatut mansikka, vadel-
ma ja mustikka. Tätä menetelmää on vielä Suomessa varsin vähän hyödynnetty. 

Maistuva maaseutu -yrityksen valinta on osa Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten, 
ProAgria Etelä-Savon ja MTK Etelä-Savon Suomi 100 -juhlavuotta. Valinnalla halutaan 
nostaa esiin maaseudun upeita makuja, raaka-aineita, ruokayrityksiä ja ruoka-aarteita. 
Maistuva maaseutu -yrityksen valitsemisemiseksi etsittiin viime vuoden lopulla yleisöltä 
ehdotuksia kylien ja kuntien maistuvimmista ruokayrityksistä, tuottajista, jalostajista, 
ruokapalveluyrityksistä ja muista ruokaelämyksiä tarjoavista toimijoista. Tehdyistä eh-
dotuksista asiantuntijaraati valitsi vuoden 2017 palkittavan yrityksen.  



 

 

Nyt on aika koota yhdistysten toiminta kirjoihin ja kan-
siin! Yhdistyksen toimijat ovat vaivojaan säästämättä 
olleet tuottamassa mitä erilaisempia tapahtumia ja toi-
mintaa yhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille. Tällä 
kaikella talkoilla tehdyllä vapaaehtoistyöllä on iso mer-
kitys yhteisen hyvän tuottajana. 

Haluamme tuoda nähtäväksi työnne määrän ja merki-
tyksellisyyden. Toivomme pientä mietintää siitä, kuinka 
paljon aikaa tunneissa on kulunut kun kokouksissa on 
suunniteltu asioita ja erilaisia tapahtumia on järjestetty. 
Aiemmin talkootyötunnit ovat kerätty vain niin sano-
tuista varsinaisista talkootöistä. Tämä vuosi menee var-
masti harjoitellessa asiaa, koska suunnittelu- ja järjeste-
lytuntien määrästä ei ole ennakkoon ilmoitettu.  Jatkos-
sa kannattaa aina kirjata tunteja matkan varrella muis-
tiin, josta on helppo koota seuraavan vuoden talkoo-
tunnit. 

Palauta toimintakertomus ensisijaisesti sähköisesti tällä 

lomakkeella. Voit myös siirtyä tästä linkistä yhdistyssi-
vulle, josta pääsee lataamaan sähköisesti tai tulosta-
maan käsin täytettävän toimintakertomuslomakkeen. 
Yhdistyssivujen käyttäjätunnus on mkn ja salasana nais-
voimaa11.  

Paperisen uutiskirjeen saajat löytävät yhdistyssivut 
osoitteesta: 

www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta 

 

Toimintakertomuksia toivomme piirikeskukseen 
15.3.2017 mennessä. 

Kiitos aktiivisesta toiminnasta ja kiitos myös etukäteen 
sen raportoinnista. Näin yhteisvoimin teemme Maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnasta entistä näkyvämpää ja 
voimme viestiä sen vaikuttavuudesta.  

Ajankohtaista järjestölle 

Vuoden 2016 toiminnan raportointi 

Lisätietoa:  asiakaspalvelusihteeri Marjo Laitinen p. 0400 256 325, mar-
jo.h.laitinen@proagria.fi  tai järjestövastaava Mervi Kukkonen, p. 040 842 
3549 mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi .  

Jäsenrekisteri uuteen aikaan  

ProAgria ja Maa- ja kotitalousnaiset ovat ottaneet vuoden alussa käyttöön uuden valta-

kunnallisen jäsenrekisterin. Rekisteriin on siirretty yhdistysten ja jäsenten tiedot. 

ProAgria Etelä-Savon ja Maa- ja Kotitalousnaisten piirikeskuksen jäsenyhdyshenkilöt 

opastavat kevään kuluessa yhdistyksiä rekisterin käytössä. Järjestettävistä koulutuksista 

tiedotetaan yhdistyksiä kevään aikana. 

Nykyaikainen jäsenrekisteri antaa mahdollisuuden pitää uudenlaisella tavalla yhteyttä 

jäseniin ja luoda uusia verkostoja. Yhdistykset voivat helposti lähettää jäsenilleen sähkö-

postia tai uutiskirjeitä uuden jäsenrekisterin kautta. Ohjelmalla voi myös luoda kätevästi 

osoitetarrat kirjeisiin. Tiiviimpi yhteydenpito jäseniin luo uudenlaista yhteisöllisyyttä ja 

tuo lisää imua yhdistystoimintaan. Uudessa jäsenrekisterissä jäsentietojen ylläpito on 

helppoa ja yhdistykset pystyvät hyödyntämään laajemmin jäsentietoja.  

Uuden jäsenrekisterin käyttöönoton myötä jäsenlaskutus uudistuu. Jatkossa jäsenlas-

kussa näkyy laskuttajana ProAgria Keskusten Liitto/jäsenlaskutus. Lasku maksetaan uu-

delle valtakunnalliselle jäsenmaksutilille, josta yhdistyksille tilitetään yhdistyksien osuu-

det jäsenmaksutuloista. ProAgria Etelä-Savon ja Maa- ja Kotitalousnaisten piirikeskuk-

sen jäsenasioista vastaavat Marjo Laitinen ja Mervi Kukkonen huolehtivat jatkossakin 

siitä, että kukin jäsen saa oikean suuruisen jäsenmaksun maksettavakseen.  

Koti ja maaseutu -lehti (ent. 

KOTI-lehti) on käytännönlä-

heinen, maaseudun aiheisiin 

erikoistunut aikakauslehti. 

Lehti on tarkoitettu lukevalle 

ja tekevälle naiselle, jolla on 

jalat maassa ja juuret maa-

seudun mullassa. 

 

Edullinen kestotilaus, 

10 lehteä vuodessa 49 euroa 

Lisätietoa ja tilaukset: 

Maajakotitalounaiset.fi 

p. 0303 9778 

https://www.webropolsurveys.com/S/75A6FEFB2DB5E692.par
https://www.webropolsurveys.com/S/75A6FEFB2DB5E692.par
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/asiakirjapohjat-1663
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/asiakirjapohjat-1663


 

 

Tulkaa mukaan elämykselliseen juhlavuoteen, syömään yhdessä ja 
jakamaan tarinoita Maistuvasta maaseudusta!  

Maa- ja kotitalousnaiset juhlistavat sata-
vuotiasta itsenäistä Suomea tarjoamalla 
maakuntien makuja Maistuva maaseutu 
-tapahtumissa ja kohtaamisissa. Maa-
seudun antimia maistellaan mm. ruoka-
kursseilla, retkillä, maaseudun ruokayri-
tyksissä ja maisemassa. Juhlavuosi hui-
pentuu syksyyn, kun järjestämme kaik-
kien aikojen kekrin, 100 kekritapahtu-
maa eri puolilla Suomea.   

Juhlavuosi on täynnä toimintaa, ja yhdistyksillä ja yrityksillä on monta eri tapaa to-
teuttaa teemaa.  

Tervetuloa mukaan herkulliseen Maistuva maaseutu -teemavuoteen! 

JUHLAVUONNA TAPAHTUU 

 Impi saunoo! -tapahtumat 11.6.2017 
 Maistuva maaseutu -kekritapahtumat 
 Kekrijuhla vanhuksille – Makumuistoja -tempaus  
 6.–8.10. 
 Tutustumiskäynnit paikallisiin ruokayrityksiin 
 Maistuva maaseutu -retket 
 Kekriruokakurssit 
 Perinneruokatyöpajat 
 Ruokamaisemaan tutustuminen, Vuoden maisemateko ja 100 vuotta suomalais-

ta maisemaa -tapahtumat 
 
 Lue lisää: www.maajakotitalousnaiset.fi/maistuvamaaseutu 

Maistuva maaseutu -kampanja on osa laajempaa Syödään yhdessä -kokonaisuutta ja 
Suomi 100 -vuoden virallista ohjelmaa. 

#maistuvamaaseutu #syödäänyhdessä #suomi100 

Suomi 100 

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 

Tarjotkaa koululaisille Suo-
mi 100 –ruokamuisto! 
Voitte sponsoroida ruoka-
asiantuntijamme pitämään 
vaikka ruokakurssin perin-
neruokien teemalla. Suun-
nitellaan yhdessä! Ota yh-
teyttä Merviin piirikeskuk-
seen. 

Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten  

Suomi 100 –tapahtumat 

Kekri - perinteistä  

sadonkorjuun juhlaa 

Maa- ja kotitalousnaiset juhlivat 

Suomen 100-vuotista matkaa tee-

malla Maistuva maaseutu. Osana 

tätä teemaa haluamme kutsua 

koko Suomen mukaan viettämään 

maaseudun perinteistä sadonkor-

juun juhlaa, kekriä. Kekrijuhla on 

yhdistyksen yhteinen ponnistus, 

joka kokoaa juhlaväen yhteen an-

keimman pimeän ajan keskelle 

nauttimaan seurasta ja ruuasta. 

Tilaa kurssi yhdistykseesi jo nyt, 

niin syksyn tapahtuma tulee suun-

nitelluksi ja ruoat testatuksi samal-

la.  

mailto:mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Ruoka-asiantuntijan vinkit  

 

Maa- ja kotitalousnaiset ja Haaga-Helia haluavat nostaa perunan arvostusta sekä 
palauttaa perunan etenkin nuorten lautasille.  Pure peruna -hankkeessa järjeste-
tään koulutuksia ammattikeittiöosaajille ja infotapahtumia nuorille kuluttajille.  
Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijat järjestävät vuoden 2017 aikana koulu-
tus– ja info-tilaisuuksia yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tilaisuuksissa tuodaan 
esiin perunan ravitsemuksellisia ja ekologisia etuja ja innostetaan nuoria perunan 
käyttöön. Etelä-Savossa järjestetään Perunaviikolla (vko 7) kaksi infotilaisuutta ja 
myöhemmin keväällä yksi koulutustapahtuma. Maa- ja metsätalousministeriö ra-
hoittaa hanketta. 

 

Maistuisiko  peruna-hernerouheohukaiset?  
Haaga-Helian keittiömestariopiskelijat kehittivät uusia käyttötapoja perunalle. Opis-
kelijoiden hyppysissä peruna maistui niin makeissa jälkiruuissa, terveellisissä ja raik-
kaissa salaateissa ja välipalatyyppisissä ruuissa. 

  

Peruna-hernerouheohukaiset  (6 annosta) 
4 dl  hernerouhetta 
2 dl  vettä   
125 g  jauhoista perunaa (kuorittuna)  
puolikas ruukku timjamia   
2  isoa oksaa rosmariinia  
1  iso sipuli  
3-4  valkosipulin kynttä   
2,5 dl  maitoa  
3  kananmunaa  
1 dl  vehnäjauhoa  
1,5 tl  suolaa 
  mustapippuria myllystä 
 öljyä paistamiseen 

 

1. Laita hernerouhe likoamaan. Kuori perunat ja raasta ne hienoksi raasteeksi. 

2. Riivi yrteistä lehdet ja hienonna ne. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulit. 
3. Sekoita kaikki ainekset yhteen ohukaistaikinaksi. 
4. Paista öljyssä miedolla lämmöllä molemmin puolin. 
 
Seuraa viestintää Pure peruna –hankkeen tapahtumista: 
Facebook: Maa- ja kotitalousnaiset,   Instagram: @maajakotitalousnaiset ja #pureperuna, Twitter: 
@maajakotitalous ja #pureperuna   
Teksti: Silja Varjonen ja Katja Pethman  Kuva: Laura Riihelä 

Pure peruna! 

Maijan maukkaat kasvisruuat 

Hyödynnä pu-
heenjohtajamme, 
keittiömestari 
Maija Silvennoisen 
vinkit. Miltä mais-
tuvat lehtikaali-
perunaohukaiset 
tai kasvis-
Mifupaistos Mai-

jan tapaan? Maijan maukkaat kas-
visruuat -kurssilla tutustutaan kas-
viskokkailuun. 

Ruokakursseilta 

iloa ja oppia 
 Ruokakursseilla tehdään, opitaan 
ja syödään yhdessä. Tule kokeile-
maan jotain uutta tai päivittämään 

tietosi. Kurssitarjottimella on 
vuonna 2017 mielenkiintoisia uu-
tuuksia. Kurssien sisältö voidaan 
myös räätälöidä ryhmän toiveen 
mukaan – kysy lisää ja tilaa kurssi 
Merviltä piirikeskuksesta. 

Ruisleipä on Suomen  

kansallisruoka  

Leipätaikinan alustaminen ja vasta-

paistetun leivän lumoava tuoksu 

ovat hitaan elämän luksusta. Leivän 

leipomisen jaloa taitoa kannattaa 

vaalia. Ruisleivän leipominen onnis-

tuu ihan tavallisessa sähköuunissa, 

tarvitaan vain aikaa ja malttia. Tule 

harjoittelemaan ruisleivän leipo-

mista kurssille! 

Superruokaa Suomesta 

 Huippusuositut superruokakurssit 
löytyvät yhä kurssitarjottimelta! 
Tule kokkaamaan terveellistä ruo-
kaa kotoisista superruuista: mar-
joista, kaurasta, pellavasta, ham-
pusta, järvikaloista ja juureksista!  



 

 

Tyylikäs esiliina. Väreinä musta 
ja oranssi. Rinnassa Maa- ja 
kotitalousnaisten logo. Edessä 
tilava tasku. Aikuisten essun 
pituus 82 cm ja lev. 70 cm. Las-
ten 60 cm ja lev. 50 cm. Sol-
mittava niskalenkki.  
Hinta: aikuisten 22.00 €  
lasten 13,50 € 

Ajankohtaista 

Maistuva Etelä-Savo – perinneruokien tuunauspajat 

Rannan asukkailla, maanomistajilla ja yhdistyksillä on kiinnostusta ja tahtoa kunnostaa 
rantoja, mutta heiltä puuttuu usein tietoa, miten lähteä liikkeelle ja mistä saada rahoi-
tusta. Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hankkeessa kehitettiin muunneltavis-
sa oleva toimintamalli rantojen kunnostamiseen.   

Rannat kuntoon -toimintamalli ja sen osaohjeet löytyvät yhdestä paikasta Maa- ja koti-
talousnaisten kotisivuilta verkko-osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/
rannatkuntoon  

Toimintamallin tueksi on laadittu käytännönläheisiä osaohjeita: rannan kunnostamisen 
ABC, rahoitus, vesistön tilan arviointi, rannan perinnebiotoopit, rantametsän hoito, ve-
sikasvillisuuden poisto, suojavyöhykkeet ja kosteikot, uimaranta, rannan rakenteet sekä 
ruoppaus. Pienet osakokonaisuudet on helppo ymmärtää ja valita juuri sille alueelle 
sopivat toimenpiteet. Kaikissa toimintamallin osaohjeissa on otettu huomioon toimen-
piteiden vaikutus vesistön tilaan. 

Rannat kuntoon -toimintaohjeilla helposti rannat kuntoon 

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset ovat saaneet Maakuntaliitolta Suomi100 –aluetukea Mais-
tuva Etelä-Savo – perinneruokien tuunauspajat –hankkeeseen. Etelä-Savon hanke on osa maa- ja 
kotitalousnaisten Maistuva maaseutu –kampanjaa, jonka tavoitteena on kasvattaa ylpeyttä maa-
seudusta maistuvien makujen ja elämyksien lähteenä, herättää kiinnostusta maakuntien ruoka-
perinteitä ja raaka-aineita kohtaan, lisätä alueellista ja 
paikallista yhteisöllisyyttä sekä luoda uusia perinteitä 
yhteisöllisyyden tukemiseksi.  

Hankkeella halutaan herättää erityisesti nuorten kiin-
nostus maakunnan ruokaperinteitä kohtaan ja tuoda 
uusia näkökulmia perinneruokien raaka-aineisiin ja 
valmistukseen. Hankkeessa pilotoidaan Xamkin opis-
kelijoiden työpajatyöskentely yhdessä erilaisten ryh-
mien kanssa. Mallia ja syntynyttä reseptiikkaa voidaan 
soveltaa ja kehittää edelleen oppilaitoksissa. Hanke 
toteutetaan Mikkelissä ja Juvalla vuoden 2017 aikana 
keväällä tai syksyllä. 

Maistuva Etelä-Savo - haaste yhdistyksille 

Haastamme yhdistykset Maistuva Etelä-Savo – kampanjaan ja herättämään oman alueen koulu-
laisten kiinnostus ruokaperinteitämme kohtaan. Tilatkaa perinneruokatyöpaja piirikeskuksesta 
omalle koulullenne tai seurantalolle! Työpajassa valmistetaan yhdessä nuorten kanssa perintei-
siä sekä tuunattuja paikallisia ruokia ja leivonnaisia, välitetään perinnetietoa uudelle sukupolvel-
le ja tietysti lopuksi Syödään yhdessä.   

Tarttukaa haasteeseen ja ottakaa yhteyttä ruoka-asiantuntija Mervi Kukkoseen, puh. 040 842 
3549 tai mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 

Juhlista kahvihetkenne Maa– ja 
kotitalousnaisten logolla kuosi-
tetulla paperiservieteillä. Pake-
tissa 60 kpl.  
Hinta: 5 € /pkt 

Oranssi tuubihuivi Maa– ja  
kotitalousnaisten logolla. 
Hinta: 5 €/kpl 

MKN tuotteita 

Tuotetiedustelut: Marjo Laiti-
nen p. 0400 256 325,  
marjo.h.laitinen@ 
proagria.fi tai verkkokauppa 
www.maajakoti-talousnaiset.fi 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/rannat-kuntoon-2015-2016-5306
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/rannat-kuntoon-2015-2016-5306


 

 

Maisema ja ympäristö 

NEUVO2020  

ASIANTUNTIJAMME: 

maisema- ja ympäristö-

asiantuntija Saara Ryhä-

nen p. 040 486 8237, 

saara.ryhanen@ 

maajakotitalousnaiset.fi 

• 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 0,43€/km. 

Siitä laskutetaan vain alv:n 

osuus, jonka voi vähentää vero-

tuksessa. 

www.proagria.fi/neuvo2020 

NEUVO2020 

Ruokaa pellolta pöytään maakunnallisessa peltopäivässä 

Etelä-Savon maakunnallinen peltopäivä järjestetään torstaina 10.8.2017 klo 10-16 Luonnonvara-

keskuksen Karilan tutkimusasemalla Mikkelissä (Karilantie 2). Karilassa on esillä koko elintarvike-

ketju pellolta pöytään. Pelloilla esitellään ja havainnollistetaan eri kasvien viljelyä koeruuduilla, 

havaintokokeilla ja työnäytöksin. Esittelyssä on myös kasvien jatkojalostus elintarvikkeiksi ja 

muiksi tuotteiksi. Lisäksi avautuu mahdollisuus tutustua Karilan 98-vuotiaan tutkimusaseman 

historiaan, rakennuksiin ja kulttuuriympäristöön! 

Järjestäjinä mm. ProAgria Etelä-Savon ja Maa- ja kotitalousnaisten hankkeet Ravinnepiika, Tunne 

asiakkaasi, KYNÄ sekä lukuisia muita toimijoita. Tervetuloa opintoretkelle! 

Ravinnepiika, Tunne asiakkaasi ja Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ ovat EU:n Maaseuturahaston ja Etelä-

Savon ELY-keskuksen rahoittamia kehittämishankkeita.  

Lammaspaimenlomat-infotilaisuus järjestetään 21.3. klo 13‒16 matkailuyrittäjille ja 

lampureille  Juvan Kannashovissa. Lammaspaimenlomat ovat nousseet suureen suosi-

oon ja ne ovat oiva keino paitsi saada uusia asiakkaita matkailutiloille, myös pitää pe-

rinnemaisemat kunnossa. Infotilaisuudessa kerrotaan, mitä hyötyjä laidunnuksesta on 

matkailutiloilla ja miten päästä alkuun paimenlomien tarjoamisessa matkailijoille. Sa-

malla lampurit ja matkailuyrittäjät pääsevät verkostoitumaan.  

Lisätietoa: Eeva Puustjärvi eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi p. 043 826 7890 
Tapahtuma on osa Kynä– ja ProYritys- hankeita, joita rahoittavat  EU:n Maaseuturahasto ja Etelä-Savon 
ELY-keskus. 

Lammaslomista etua lampurille ja matkailuyrittäjälle 

 Onko sinulla vuokramökki, jonka ympärys kaipaisi maisemanhoitoa? 

Onko sinulla lampaita, jotka tarvitsevat lisälaidunta?  

Kiinnostaako geokätköily 

kulttuurimaisemassa? 

Geokätköily on modernia aar-

teenetsintää, jossa etsitään gps-

paikantimen avulla toisten harras-

tajien piilottamia geokätköjä tai 

piilotetaan omia kätköjä muiden 

löydettäväksi. Hauskan ja kaiken-

ikäisille sopivan ulkoiluharrastuksen 

pariin pääsee helposti tutustumaan 

yhteisellä geokätköilyretkellä.  

KYNÄ-hankkeen puitteissa järjeste-

tään paikallisyhdistyksille geokät-

köilyretkiä lähiseudun kulttuuriym-

päristöön. Jos kiinnostuit, ota yh-

teyttä: Eeva Puustjärvi ee-

va.puustjarvi@ 

maajakotitalousnaiset.fi  

p. 043 826 7890  

mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.proagria.fi/neuvo2020
mailto:eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Hankkeissa tapahtuu 

Lisätietoja maisemateko-kisasta ja kiviaidoista saat:  

maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen p. 040 486 8237, saa-

ra.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi tai maisema– ja ympäristöasiantuntija Eeva 

Puustjärvi p. 043 826 7890 eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi 

Ravinnepiian kevät-infot 

Ilmianna kiviaitasi 

Ravinnepiian tavoitteena on parantaa heikentyneessä tilassa olevien vesistöjen vedenlaatua sekä turvata erinomaisessa tai 
hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan säilyminen. Tavoitteeseen päästäkseen Ravinnepiika välittää tutkittua ja ajankohtais-
ta tietoa viljelymenetelmistä ja ympäristön ja vesien tilan parantamisesta. Pääteemat ovat ravinteiden kierto, maan raken-
ne ja valumavesien hallinta. Ravinnepiika tähtää tiedon välittämiseen viljelijöille sekä laajemminkin.  

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

Tervetuloa Ravinnepiika -hankkeen järjestämiin kevätinfoihin. Paikkana on  

Kyyhkylä Mikkelissä ja infot pidetään joka kerran klo 12-16: 

15.3.2017  Maan viljavuus  

22.3.2017  Tilan ravinnetalouden tehostaminen 

29.3.2017  Lannan ravinteiden hyödyntäminen  

Seuraa ilmoittelua: www.maajakotitalousnaiset.fi/Ravinnepiika ja 

www.facebook.com/Ravinnepiika 

Vuonna 2017 juhlitaan Suomi 
100 -juhlavuotta. Haluamme 
selvittää, kuinka paljon kulttuuri-
historiallisesti ja maisemallisesti 
arvokkaita kiviaitoja on säilynyt 
Etelä-Savossa ja julistamme Sa-
tatuhatta kilometriä kiviaitaa -
kilpailun. 

Ilmoita meille, jos maillasi on 
kiviaitaa. Kerro seuraavat tiedot: 
 aidan tyyppi (esim. korkea 

kiviaita, kivijalka-aita, mis-
sä puuaita päällä, kivinen 
karjakuja, piha-aita, jotain 
muuta)  

 sijainti  
 arvio aidan pituudesta  
 Ilmoittajan yhteystiedot  
 valokuvia  
Keräämme ilmoitetut tiedot 
paikkatietoaineistoon. Ilmoitam-
me kilpailun tulokset vuoden 
2017 lopulla. Kaikkien osallistu-
neiden kesken arvomme muka-
via tuotepalkintoja. 

Ilmoita kiviaidat Saara Ryhäselle 
tai Eeva Puustjärvelle piirikes-
kukseen. 

Itsenäisyyden merkit maisemassa – maisemateko 2017 

Vuoden maisemateko 2017 –kilpailun teemana on 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 
”Itsenäisyyden merkit maisemassa” 

Kilpailuaika on 28.2.-30.9.2017 ja kilpailun suojelijana toimii ministeri Kimmo Tiilikai-
nen.  

Itsenäisyyden merkit maisemassa –teemaa voi käsitellä hyvin monella tavalla, joten 
rohkeasti vain mukaan! Juuri nyt on sopiva aika valita maisemateko kohde.  

Liitä hakemukseen kohteen ja toimijoiden esittely, toimenpiteiden esittely ja myös hoi-
don jatkuvuuden näkökulma. Kerro myös, mitä muita vaikutuksia maisemateolla on 
ollut (esim. yhteisöllisyys, uudet hankkeet ja toimenpiteet, viestinnällinen onnistumi-
nen). Liitä hakemukseen myös runsaasti kuvia! Kuvaa kohde nyt, maisemateon aikana 

ja lopuksi vielä valmiin lopputu-
los.  

Maakunnallinen voittaja kilpai-
lee totuttuun tapaan valtakun-
nallisesta vuoden maisemateko-
tunnustuksesta. 

Kuva: Vuoden 2016 maisemate-
ko-tunnustus myönnettiin Män-
tyharjun Iso-Pappilan pihamil-
jöön kunnostukselle ja Mänty-
harjun kirkonkylän kylätoimi-
kunta (kuvaaja Riitta Liukkonen) 

mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.facebook.com/Ravinnepiika


 

 

Yritysneuvonta 

Hygieniapassit  
kesätyöntekijöille  

kuntoon 
 
Järjestämme hygienia-
osaamistestejä sekä  
hygieniaosaamiseen liittyvää 
koulutusta.  
 
Tarvittaessa myös räätälöityjä 
koulutuksia ja testauksia  
yhdistysten jäsenille,  
oppilaitosten opiskelijoille, 
yritysten työntekijöille.  
 
Kysykää tarjous, suunnitel-
laan teillle sopiva! 
Lisätietoa: mervi.kukkonen 
@maajakotitalousnaiset.fi 

Maksuttomia kartoituskäyntejä maaseutuyrityksille 

ProAgrian hallinnoimassa ProYritys –hankkeessa tehdään maksuttomia kartoituskäyntejä. Eli 
jos sinä olet kehittämässä yritystoimintaa, vaihtamassa toimialaa tai vasta suunnittelemassa 
yrityksen perustamista, voit olla asiantuntijoihimme yhteydessä. Kartoituskäynnillä keskustel-
laan yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Yrittäjä saa käynnistä raportin, jos-
sa on toimenpidesuunnitelma. Jos itselläsi ei ole yritystoimintaa, niin vinkkaa asiasta eteen-
päin! 

Yritystuet 
Maaseudulla sijaitseva mikroyritys tai maatalouden ulkopuolelle yritystoimintaansa monipuo-
listava maatila voivat saada tukea yritystoiminnan perustamisvaiheeseen sekä yrityksen laa-
jentamiseen ja kehittämiseen.  Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu 
liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistukea voit käyttää 
yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen, esimerkiksi 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 liiketoimintasuunnitelma ennen 
tuen hakemista.  Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa 
tai kolmessa erässä. Kokeilutukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa. Perustamistuki hel-
pottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella.  

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämi-
seen. Ole yhteydessä, niin kerromme lisää kartoituskäynneistä ja yritystuista. 

Pekka Häkkinen, palvelupäällikkö p. 0400 381 432, Suvi Korhonen, markkinointi p. 043 824 
9505, Kirsi Mutka-Paintola, elintarvikkeet p. 043 826 7882, Jukka-Pekka Keronen p. 043 826 
7885, Panu Jouhkimo, energia p. 043 827 0633, Tarja Pajari, matkailu p. 0400 183 064  
Virpi Rönkkönen, hevoset p. 040 186 5374, Arja Seppänen, kirjanpito p. 0400 256 593 , Liisa 
Nyyssönen, kirjanpito p. 040 756 3948  
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi ja Suvi Korhonen sekä Kirsi Mutka-Paintola myös 
maajakotitalousnaiset.fi  

Neuvontaa ja tukea ProYrityksellä 

Yritysryhmässä  

yhteinen haaste  

helpottuu 
 
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. 

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 

mailto:etunimi.sukunimi@proagria.fi


 

 

Yritysneuvonta 

Lofootit kutsuvat 
Ruskamatka täyttyi nopeasti, 
mutta saimme muutamia li-
säpaikkoja hotelleista. Pikai-
set ilmoittautumiset 24.2. 
mennessä Mervi Kukkoselle 
p. 0400 842 3549 tai mer-
vi.kukkonen@ 
maajakotitalousnaiset.fi 

Kotityöpalveluyritysten tuotekehityksen aika on NYT 
Tunne asiakkaasi– ja  
Unelmakauppa –hankkeita 
rahoittavat Euroopan maa-
seudun kehittämisen maata-
lousrahasto ja Etelä-Savon 
ELY-keskus. 

Löytyykö yhdistyksenne alueelta koteihin palveluja 
tarjoavia yrityksiä?  

Anna yrittäjälle viikon vinkki: Jos yrittäjä aikoo hyödyn-
tää SOTE-uudistuksen tuomat myyntimahdollisuudet, 
yrityksen on toimittava nyt, sillä 1.1.2019 asiakas voi 
päättää, keneltä sosiaaliperustein esim. sairauden tai 
vanhuuden vuoksi kotityöpalvelunsa ostaa. Jotta yritys 
voi tarjota palveluaan sosiaalipalveluna, on yrityksellä 

oltava tehtynä mm. palvelun omavalvontasuunnitelma. Lisäksi selkeästi tuotteistetut 
palvelut helpottavat asiakkaan valintaa. 

Palvelun tuotteistamisen voi aloittaa Tunne asiakkaasi – palvele kilpailukykyisemmin –
hankkeessamme, jossa yrittäjän apuna ovat kotityöpalveluiden ja yritysasiantuntijat. 
Hankkeessa on jäljellä ajankohtaisinfoja ja yrityskohtaisia konsultointipäiviä. Maalis-
kuun 15. päivä on tarjolla tietoa palvelun laadusta ja omavalvonnasta ja huhtikuussa 
infon aiheena on muuttunut hankintalaki ja palveluiden kilpailutus. Paneudumme myös 
tuotekehitykseen ja hinnoitteluun. 

Anna yrittäjälle rahanarvoinen vinkki hankkeestamme. Tuotteistetut ja selkeästi hinnoi-
tellut palvelut helpottavat asiakasta valitsemaan ja parantavat yrityksen kilpailukykyä. 

Lue lisää hankkesta: www.maajakotitalousnaiset.fi/tunneasiakkaasi  

ProAgrian ja Maa– ja kotitalousnaisten hankekumppanina ovat Etelä-Savon am-
mattiopisto sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. 

 Lisätietoja yritysasiantuntija Suvi Korhonen, p. 043 824 9505 tai su-
vi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  

Millainen on toiveidesi lähielintarvike? 
Missä sitä myydään? Millaisia tuotteita 
haluaisit ostaa? Mitä haluat tietää lähi-
ruuasta, sen tuottamisesta tai tuottajis-
ta sen takana? Tai millaisia unelmia yli-
päätään haluaisit lähiruuan ympärillä 
toteuttaa? 

Anna asiakkaana meille käyttöön ideasi 
ja toiveesi. Ovatpa ne arjen pieniä oival-
luksia tai korkealla lentäviä unelmia, 
tarvitsemme niitä eteläsavolaisen lähi-
ruokatarjonnan kehittämiseksi. 

Unelmakauppa -ideakilpailu on avoinna 
10.2. – 12.3.2017. Asiakkailta saaduista 
toiveista valitaan 3 – 5 tuote- ja palve-
luideaa jatkotyöstettäviksi Unelmakaup-
pa -elintarvikkeesta euroja -hankkeessa. 
Ideoilla kehitämme eteläsavolaisten 
lähiruuan tuottajien tuote- ja palvelu-

tarjontaa sekä koko ruokaketjun toimin-
tatapaa. Parhaat ideat kokeillaan käy-
tännössä ja ne tulevat näkymään osana 
maakunnan lähiruokatarjontaa. 

Oman ideasi pääset antamaan alla ole-
van linkin kautta. Linkin kilpailuun löy-
dät myös Etelä-Savon Maa- ja kotita-
lousnaisten verkkosivuilta sekä face-
book sivultamme. Kaikkien vastannei-
den kesken arvotaan kolme 50 euron 
arvoista lähiruokakassia. 

Siirry tästä  antamaan ideasi 
 
Ideakilpailu on osa eteläsavolaisille lähi-
ruuan tuottajille suunnattua koulutus-
hanketta. Unelmakauppa – elintarvik-
keesta euroja hanketta toteuttavat Ete-
lä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, 
ProAgria Etelä-Savo ja Helsingin Yliopis-
ton Ruralia-Instituutti. Hanketta ra-
hoittaa Euroopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahasto ja 
Etelä-Savon Ely-keskus. 

Osallistu ideakilpailuun! 

Laitetaan lähiruokaideat lentoon – unelmat on tehty toteutettaviksi! 

http://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/tunne-asiakkaasi-palvele-kilpailukykyisemmin-6137
https://www.webropolsurveys.com/S/0B6D1320ECA43474.par


 

 

Etelä-Savon Maa- ja  
kotitalousnaiset,  

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli 
Maajakotitalousnaiset.fi 
Facebook: Etelä-Savon 

MKN Maa– ja kotitalous-
naiset 

Virkeää kuluvaa vuotta 2017! 
 

Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset,  
Marttiina pj. sekä Kirsi, Mervi, Saara, Eeva ja Suvi 

Yhteystiedot: 
Marttiina Sihvola puheenjohtaja, p. 050 593 9688 
Kirsi Mutka-Paintola toiminnanjohtaja, elintarvike ja –yritysasiantuntija p. 043 826 7882, 
kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset. 
Suvi Korhonen yritysasiantuntija, p.  043 824 9505,  
suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi 
Mervi Kukkonen, ruoka-asiantuntija, järjestövastaava p. 040 842 3549,  
mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 
Eeva Puustjärvi, maisema- ja ympäristöasiantuntija, p. 043 826 7890  
eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi  
Saara Ryhänen maisema– ja ympäristöasiantuntija, Neuvo 2020 ympäristöneuvoja p. 
040 486 8237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi 

Yhteistyössä: 

Tapahtumakalenteri 

Helmikuu 
11.2.2017 Superruokaa Suomesta ruokakurssi, Heinävesi 
14.2.2017 Pure peruna -infotapahtuma,  Pieksämäki, Esedun Kuusitien yksikkö 
16.2.2017 Pure peruna –infotapahtuma, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Pohjolankadun kampus 
 

Maaliskuu 
11.3 2017 Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Kangasniemi 
15.3.2017  Maan viljavuus, Ravinnepiika-hanke, Kyyhkylä, Mikkeli  
15.3.2017 Laatu ja sen arviointi kotiin tuotettavissa palveluissa, Juva, Partalan Kuninkaankartano 
21.3.2017 Lammaspaimenlomat—infotilaisuus matkailuyrittäjille ja lampureille, Kannashovi, Juva 
22.3.2017  Lannan ravinteiden hyödyntäminen, Ravinnepiika-hanke, Kyyhkylä, Mikkeli   
25.3.2017 Lammasta lautaselle -ruokakurssi, Kangasniemi 
29.3.2017  Tilan ravinnetalouden tehostaminen, Ravinnepiika-hanke, Kyyhkylä, Mikkeli  
  Tulossa maaliskuussa Gluteenittomat leivonnaiset –kurssi Ristiinassa.  
 

Huhtikuu 
4.4.2017  Inno-sessiosta lisää ideaa 1, tuotteen ja palvelun kehittäminen, asiakasraati ja yrittäjät, paikka avoin 
6.4 .2017 Mämmien ja ämmien yö -tapahtuma, Kahvila Alku, Savonlinna 
20.4.2017 Kilpailulainsäädännön muutokset ., paikka vielä avoin.  
25.-27.4.2017 Unelmaleiri -opintomatka Pohjanmaalle oman tilan tuotteita jalostaville, myyville tai sitä  

suunnitteleville maaseutuyrittäjille.  
28.4.2017 ProAgria Etelä-Savo ry vuosikokous 
 

Toukokuu 
4.5.2017  Inno-sessiosta lisää ideaa 2, tuotteen ja palvelun kehittäminen, asiakasraati ja yrittäjät, paikka avoin 
  Elintarvikkeesta euroja -valmennus, aloitus toukokuussa. Valmennuskokonaisuuden tarkka sisältö  
  räätälöidään osallistuvien yritysten kehittämistarpeet huomioiden. 

Piirikeskuksen tapahtumat löytyvät aina myös MKN kotisivuilta  
etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri  

mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi

