
 

 

Uutiskirje 1/2019 

ETELÄ-SAVON MKN:n EDUSTAJAKOKOUKSESSA  

PIEKSÄMÄEN PARTAHARJUSSA LOIKATTIIN LIIKKEELLE 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous pi-

dettiin Pieksämäellä, Partaharjun toimintakeskuksessa 

17.11.2018.   

Ennen kokousta loikattiin liikkeelle upeassa auringonpais-

teessa Partaharjun Pienelle pyhiinvaelluspolulle ja reippailun 

jälkeen maistuivat nokipannukahvit kodan hämys-

sä. Varsinainen kokouksen aluksi jaettiin tunnustukset Vuo-

den Maa- ja kotitalousnaiselle ja Vuoden Maisemateosta 

sekä palkittiin Etelä-Savon parhaat Loikkaa liikkeelle -ryhmät. 

Näistä lisää seuraavilla sivuilla.  

Piirikeskuksen hallituksen varsinaiset jäsenet Marja Sisko 

Nousiainen Savonlinnan Kerimäeltä ja Riitta Savikurki Per-

tunmaalta valittiin edelleen jatkamaan. Nousiaisen varajäse-

neksi valittiin edelleen Tiina Malkki Enonkoskelta. Savikurjen 

varajäseneksi valittiin Kaija Hellman Juvalta.  

Kuulumisia sekä 
toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Kuva: Saara Ryhänen 

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola 

Vuonna 2019 Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten hal-

lituksen muodostavat:  

puheenjohtaja Marttiina Sihvola, Sulkava  

Päivi Lappalainen, Kangasniemi (henkilökohtainen varajä-

sen Leena Valjakka),  

Anu Marttinen, Mikkeli (Taina Harmoinen),  

Soili Montonen, Mikkeli (Kirsi Paasonen),  

Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna (Tiina Malkki),  

Ritva Poikolainen, Pieksämäki (Mervi Hotti), 

Riitta Savikurki, Pertunmaa (Kaija Hellman), 

ProAgria Etelä-Savon edustaja, toimitusjohtaja Heikki Pah-

kasalo Mikkeli (Esa Karjalainen), 

hallituksen esittelijä ja sihteeri, toiminnanjohtaja Kirsi 

Mutka-Paintola. 

Kuva: Saara Ryhänen 



 

 

Palkitsemisia ja tunnustuksia 

MARJAANA PAJUNEN JUVALTA ON VUODEN 2018 MAA– JA KOTITALOUSNAINEN 

Marjaana Pajunen on aktiivisena talkoolaisena mukana lähes kai-
kessa, mitä Kaskiin kylällä tapahtuu. Hänen ansiokseen voidaan 
lukea, että kylällä on paljon vakituisia asukkaita ja kesäasukkaita 
yhdistävää toimintaa. Marjaana innostuu nopeasti asioista, jotka 
voivat kehittää Kaskiin seutua. Jos kyläyhteisölle tärkeät asiat uh-
kaavat jäädä tekemättä, tarttuu Marjaana toimeen. Hänellä on 
myös taitoa ja tarmoa aktivoida toisia mukaan kehitystoimintaan.  

Vuosina 2016-2018 Marjaana toimi kyläläisten yhteyshenkilönä 
hankkeessa, jossa selvitettiin valtakunnallisesti arvokkaan Kaskiin 
viljelymaisema-alueen nostamista maisemanhoitoalueeksi. Pro-
jektityön tuloksena valmistui Kaskiin maisema-alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelma.  Maisemanhoitotyö jatkuu kyläläisten omin 
voimin mm. kylänrajakylttejä suunnitellen.   

Kaskiissa järjestettiin paikallisten yhdistysten voimin kesäjuhlat 
neljänä kesänä 2014-2017 ja perinne on toivottavasti jatkumassa 
ensi kesänä. Marjaanan vastuulla on ollut pitkälti tapahtuman 
taloudenpito ja rahaliikenne.  

Kaskiinseudun maa- ja kotitalousseuran toiminnassa Marjaana on 
ollut mukana jo lapsesta saakka. Seuran hallituksen puheenjohta-
jana hän toimi vuosina 1995 - 2007. Puheenjohtajakauden jäl-
keen hän siirtyi rahastonhoitajaksi. Omalla kylällä aktiivina toimi-
misen ohella Marjaanalla on ollut useita kuntatason luottamus-
tehtäviä.  

Vuoden Maa– ja kotitalousnai-
sen valinnan teki Etelä-Savon 
Maa– ja kotitalousnaisten piiri-
keskuksen hallitus. Tunnustuk-
sen jakoivat edustajakokoukses-
sa puheenjohtaja Marttiina Sih-
vola (oik.) ja toiminnanjohtaja 
Kirsi Mutka-Paintola. 

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola 

MIKKELIN HEINÄLAHDEN MAA– JA KOTITALOUSNAISET  

 LOIKKAA LIIKKEELLE –LIIKUNTAKISAN PARHAAT  

Loikkaa liikkeelle -liikuntakisassa ajalla 1.1.-15.10.2018 perustettiin ryhmiä, joissa 
kannustettiin toinen toistaan liikkumaan ja keräämään vähintään puolen tunnin reip-
paita liikuntasuorituksia. Kisassa laskettiin liikuntasuoritteet keskimäärin ryhmän jä-
sentä kohti, joten jokaisen suoritus vaikutti lopputulokseen. Etelä-Savossa tuloksen 
ilmoitti 14 ryhmää ja voittajaksi selviytyi Mikkelin Heinälahden maa- ja kotitalousnais-
ten kuuden hengen ryhmä tuloksella 225 liikuntakertaa.  

Toisen sijan saavutti Puumalan Viljakansaaren maa- ja kotitalousseuran 21 hengen 
ryhmä 179 liikuntakerralla ja kolmannen sijan Etelä-Savon suurin ryhmä Luoteis-
Juvan maa- ja kotitalousseurasta 151 liikuntakerralla. 

Kunniakirjan ja palkinnon vastaanotti 
Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten 
edustajakokouksessa Kyllikki Rahikai-
nen (oik.) ja sen hänelle ojensivat Etelä-
Savon Maa– ja kotitalousnaisten pu-
heenjohtaja Marttiina Sihvola (vas.) 
sekä järjestöasiantuntija Mervi Kukko-
nen. 

Kuva: Saara Ryhänen 

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola 

Lisätietoa: 
Toiminnanjohtaja  
Kirsi Mutka-Paintola  
p. 043 826 7882,  
kirsi.mutka-paintola@ 
maajakotitalousnaiset.fi  
www.maajakotitalousnaiset.fi



 

 

HUOM! Vuoden 2019 Maisematekoteema:  

Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot 

Palkitsemisia ja tunnustuksia 

Pieksämäen Iso-Pappilan puistopuutarhan kunnostus ja nimeäminen Sylvi Kekko-
sen puistoksi on Etelä-Savon maisemateko 2018. Kunnostuksen on pitkälti talkootyö-
nä toteuttanut Pieksämäen Iso-Pappilan Tukiyhdistys ry.  
 
Vuoden maisematekokilpailun teemana oli Laita hyvä kiertämään. Palkitsemisen pe-
rusteet: Yleiseen käyttöön kunnostetulla puistopuutarhalla on suuri merkitys asuk-
kaille. Se kohentaa maisemaa ja viherympäristön laatua, säilyttää kulttuurihistorialli-
sia arvoja ja nostaa kaupungin profiilia. Puistosta on kehittynyt matalan kynnyksen 
paikka, joka mahdollistaa ja luo puitteet oleskeluun, ihmisten kohtaamiseen ja Piek-
sämäen kulttuurielämän elävöittämiseen. Asukkaat ovat jo nyt ottaneet puiston 
omakseen ja se on houkuttanut kävijöitä ja ryhmiä kauempaakin.  

ETELÄ-SAVON VUODEN 2018 MAISEMATEKO TEHTIIN PIEKSÄMÄELLÄ 

Lisätietoa: 
maisema- ja ympäristöasian-

tuntija Saara Ryhänen  

p. 040 486 8237, saa-

ra.ryhanen@ 

maajakotitalousnaiset.fi 

www.maajakotitalousnaiset.

fi 

Kuva:Pieksämäen Iso-Pappilan Tukiyhdistys ry 

Kuva: Saara Ryhänen 

Maakunnallisen maisemateko-
raadin myöntämä tunnustus 
luovutettiin Etelä-Savon Maa - 
ja kotitalousnaisten edustaja-
kokouksessa Pieksämäellä. 
Palkintoa olivat vastaanotta-
massa Pieksämäen Iso-
Pappilan tukiyhdistyksen aktii-
vit puheenjohtajansa Ilkka Se-
pän (vas.) johdolla.  

Aktiivisesti eteläsavolaisen luomukarjatilan arkea esiin tuova Siiriäisten tila Hirven-
salmelta on valittu vuoden 2018 Etelä-Savon maistuvimmaksi maaseutuyritykseksi. 

Tilan pellot ovat olleet luomuviljelyssä jo vuodesta 2000 lähtien ja eläimet vuodesta 
2004. Valinnassa painotettiin erityisesti tuotteiden ja palveluiden maistuvuutta, ku-
ten nimikin sen sanoo. Lisäksi arvoja olivat elämyksellisyys ja innovatiivisuus. Tär-
keänä pidettiin myös yrityksen halua kehittyä ja uudistua sekä verkostoitua ja tehdä 
yhteistyötä. Pisteenä i:n päälle mitattiin myös yrityksen toiminnan vaikutuksia maa-
seudun ja sen yhteisön elinvoimaisuudelle ja näkyvyydelle.  

Maistuvimman maaseutuyrityksen valitsivat yhteistyössä nyt jo toista kertaa Etelä-
Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo ja MTK Etelä-Savo. Valinnalla 
halutaan nostaa esiin maaseudun upeita makuja, raaka-aineita ja ruokayrityksiä. 
Yleisöltä saatuja ehdotuksia tuli asiantuntijaraadin tietoon noin 30.  

ETELÄ-SAVON VUODEN 2018 MAISTUVIN MAASEUTUYRITYS HIRVENSALMELLA 

Lisätietoa: 
toiminnanjohtaja  
Kirsi Mutka-Paintola  
p. 043 826 7882,  
kirsi.mutka-paintola@ 
maajakotitalousnaiset.fi  
www.maajakotitalousnaiset.
fifacebook.com > Etelä-Savon 

– Maistuvin maaseutuyritys-
palkinto tuntuu todella upealta. 
Arvostamme sitä kovasti. On hie-
noa saada tällä tavoin kiitosta 
tekemästään työstä, kommentoi 
tilan emäntä Anna Siiriäinen.  

mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Ajankohtaista 

Juva, Kaskii, helmikuu 2019 

Mitä kylällemme tänään kuuluu, tulee 

heti mieleen kysyttäessä, mitä vuoden 

maa- ja kotitalousnaiselle tällä hetkellä 

kuuluu. Tunnenhan hyvin vahvasti näi-

den asioiden yhteyden.  

Hyvillä mielin voin kertoa, että asiat 

ovat nytkähtäneet eteenpäin. Vuosi 

sitten kevättalvella saatuamme Eeva 

Puustjärven laatiman maisemanhoito-

suunnitelman, keskityimme viime kesä-

nä vieraslajien poistoon.  

Kylän halki kulkevan maantien molem-

min puolin paikoitellen hyvin näkyvästi 

rehottava lupiinikasvusto tulee näin 

keskitalvellakin mieleen. On aika laatia 

jatkotoimintamalleja entisten lisäksi.  

Tänä vuonna ovat kylän opastaulut 

nousseet päällimmäiseksi. Eihän kyläm-

me nimi näy missään tienviitassa. Vuosi 

sitten saimme ilouutisen, että Kaskiin 

kylämaisema on hyväksytty Saimaa 

Geoparkin luonto- ja kulttuurikohteeksi. 

Tähän liittyvä opastaulun suunnittelu on 

asiantuntijoilla meneillään parast´aikaa.  

Opastaulujen ja tienviittojen sijoitus-

paikkojen selvittämisessä on tullut mon-

ta kysymystä vastaan. Onneksi on autta-

via yhteistyötahoja, kuten oma järjes-

tömme. Aurinko pilkistää pilvien takaa 

harmaan aamupäivän jälkeen. On aika 

lähteä kirkonkylään Leader-toimistolle 

laittamaan alulle uutta hanketta. 

Terveisin, 

 

Marjaana Pajunen 

KUULUMISIA VUODEN 
MAA– JA KOTITALOUS-

NAISELTA 

TUTTUJA JA UUSIA KASVOJA  
MAA– JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMISTOLLA 

Yhteystiedot: 
Marttiina Sihvola puheenjohtaja, p. 
050 593 9688 
Kirsi Mutka-Paintola toiminnanjohta-
ja, elintarvike ja –yritysasiantuntija p. 
043 826 7882, kirsi.mutka-
paintola@maajakotitalousnaiset. 
Mervi Kukkonen, ruoka-asiantuntija, 
järjestövastaava p. 040 842 3549, 
mervi.kukkonen@ maajakotitalous-
naiset.fi 
Tarja Pajari, yritysasiantuntija, mat-
kailu p. 0400 183064, Tarja.pajari@ 
proagria.fi 
Saara Ryhänen maisema– ja ympäris-
töasiantuntija, Neuvo 2020 -
ympäristöneuvoja p. 040 486 8237, 
saara.ryhanen@ maajakotitalousnai-
set.fi 

Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten toimihenkilöt vas. Saara Ryhänen, Tarja Pajari, 

Mervi Kukkonen ja Kirsi Mutka-Paintola kuvattuina Pieksämäen Partaharjussa 2018 

edustajakokouksen yhteydessä.  

Yritysneuvoja Tarja Pajari aloitti Etelä-

Savon Maa– ja kotitalousnaisten palve-

luryhmässä yritysneuvoja Suvi Korho-

sen siirryttyä toimivapaalle. Tarja on 

tuttu monelle jo vuosien takaa, hän on 

toiminut tähän saakka ProAgria Etelä-

Savossa yritysneuvojana. Tarjan erikois-

ala on matkailu. Myös vapaa-ajalla hän 

on monessa mukana,  mm. Sulkavan 

soutujen muonitukset ovat tuttuja Sul-

kavalta kotoisin olevalle, Savonlinnassa 

asuvalle Tarjalle. Hänet voi tavata 

ProAgrian Savonlinnan toimistolta, sil-

loin kun ei ole kiertämässä alueen mat-

kailuyrityksiä ja tapaamassa yrittäjiä.  

Nyt hygieniapassit kesätapahtumiin ja kesätyöntekijöille kuntoon! 
Järjestämme hygienia-osaamistestejä sekä hygienia-osaamiskoulutusta.  
Myös räätälöityjä koulutuksia ja testauksia  
yhdistysten jäsenille, oppilaitosten opiskelijoil-
le, yritysten työntekijöille. Kysy tarjous, suunni-
tellaan teille sopiva! 
Lisätietoa: mervi.kukkonen@ maajakotitalous-
naiset.fi Kuva: Mervi Kukkonen 

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola 

mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Ruoka 

 

Maksa on talvipäivän täyttävää pikaruokaa 
 
Sydäntalvi kutsuu keittiöön. Kun tuulet ja tuiskut myllertävät ulkona, kotona kelpaa nauttia 
lieden lämmöstä ja maukkaasta ruuasta. Maksapannu täyttää nälkäisen ulkoilijan. Maksa kyp-
syy nopeasti, joten ruoka on äkkiä valmista. 
 
Maksapannuun voi käyttää naudan-, porsaan- tai broilerin maksaa. Maultaan miedointa ja 
rakenteeltaan hienointa on broilerin maksa, sian maksa on voimakkaimman makuista. Mak-
san voi tarvittaessa pyyhkiä kostealla talouspaperilla ja kuivata ennen ruoanvalmistusta. Nau-
dan maksasta on hyvä poistaa sitkeä paksu kalvo. Maukkaimman lopputuloksen saa, kun kyp-
sentää maksan miedolla lämmöllä ja jättää sen aavistuksen punertavaksi sisältä.  
 

Herkullinen maksapannu kahdelle Gluteeniton, maidoton 

UPOTA KÄDET TAIKINAAN, KAUHA SOPPAAN,  
KUULE UUTTA RAVITSEMUKSESTA, OPI RUOKATAITOJA! 

Tilaa yhdistyksellesi ruokakurssi, 

luento tai tapahtuma ruuan val-

mistuksesta, leivonnasta, ravitse-

muksesta tai arjen taidoista. 

Kurssitarjottimella tänä vuonna 

muun muassa: 

Kaikki ruhon osat lautaselle -

kurssilta hyödylliset opit. Herkul-

lista ruokaa edullisista aineksista. 

Tule mukaan kurssille tutustu-

maan ruhon eri osien hyödyntä-

miseen. Sisäelimet ja vähempiar-

voiset lihat ovat arvokasta ruokaa, 

josta syntyy mainioita herkkuja 

asiantuntevassa opissa. 

Raskileivonta tutuksi - tule mu-

kaan leivontakurssille! Uutta ma-

kua leipiin ja leivonnaisiin. 

Kaurasta on moneksi. Kotoinen ja 

kaikille tuttu kaura on jäänyt tar-

peettoman vähälle huomiolle, 

vaikka se on laadultaan ja käyttö-

ominaisuuksiltaan yksi monipuoli-

simmista perusraaka-aineista.  

Erikoisen hyvää erikoiskasveista. 

Tule ruokakurssille tutustumaan 

peltoviljelyä ja ruokavaliota moni-

puolistaviin kasveihin kuten kvino-

aan ja härkäpapuun 

Särkikala - herkkupala. Opi 

käyttämään särkeä, lahnaa ja mui-

ta kotimaisia luonnonkaloja. 

Suussa sulavaa suklaasta Kaipaat-

ko pientä piristystä? Tilaa Suussa 

sulavaa suklaasta -kurssi! 

Maijan maukkaat kasvisruuat 

Hyödynnä keittiömestari Maija 

Silvennoisen vinkit! 

Kurssien ja ruokatapahtumien 

sisältö voidaan myös räätälöidä 

toiveiden mukaan! 

Kuva: Timo Viljakainen 

Lisätietoa: 

Ruoka-asiantuntija Mervi 

Kukkonen puh. 040 842 3549 

mervi.kukkonen 

@maajakotitalousnaiset.fi  

www.maajakotitalousnaiset.

fi 

250 g   naudan tai broilerin maksaa 

1 rkl   voita tai öljyä paistamiseen 

1  pieni  punasipuli 

100 g   herkku- tai metsäsieniä (tuoreita) 

1-2   valkosipulinkynttä 

hiukan  basilikaa, suolaa ja pippuria,  

runsaasti persiljaa koristeluun 

(tilkka  valkoviiniä) 

 

 

 

1. Leikkaa maksa melko pieniksi kuutioiksi.  

2. Kuori ja viipaloi sipuli ja valkosipulinkynnet. 

Puhdista ja viipaloi sienet.  

3. Paista aluksi sipulit kullankeltaisiksi miedolla 

lämmöllä rasvassa. Ota ne pois pannulta ja kuivaa 

pannu talouspaperilla. Paista sitten kuumemmas-

sa pannussa rasvassa maksakuutiot. Kääntele 

niin, että ne paistuvat joka puolelta.  

4. Lisää herkkusienet ja lopuksi sipuli ja mausteet. 

Jos haluat, voit huuhdella pannun valkoviinillä ja 

kaataa sen ruuan joukkoon.  

5. Tarjoile ruoka hyvän, tuoreen leivän ja vihreän 

salaatin kanssa. 

Huomatkaa, että ruokakurssin hinta 

omalle yhdistyksellemme on yksi jä-

senetu!  Ruokakurssin jäsenetuhinta 

230 € sisältää: kurssin suunnittelun, 

raaka-aineiden hankinnan, matkakulut, 

ruokaohjeet, käytännönläheinen oh-

jauksen "kädestä pitäen", kurssiaineis-

ton jokaiselle osallistujalle 



 

 

Maisema ja ympäristö 

Lisätietoa: 

maisema- ja ympäristöasian-

tuntija Saara Ryhänen  

p. 040 486 8237,  

saara.ryhanen@ 

maajakotitalousnaiset.fi 

www.maajakotitalousnaiset.fi 

Maisematekohaaste 

Haasteen voi lähettää eri ta-

voin, voit kilauttaa kaverille tai 

ottaa puheeksi kauppareissulla, 

ja yksi mahdollisuus on kir-

joittaa Etelä-Savon Maa- ja ko-

titalousnaisten FB-sivulle pos-

taus, jossa mainitaan @-merkin 

jälkeen haastettu henkilö tai 

porukka, esim.: 

Juvan Maa- ja kotitalousnaiset 

haastaa @Sulkavan Maa- ja 

kotitalousnaiset Vieraslajital-

koisiin tai  

Saara Ryhänen haastaa 

@Mervi Kukkonen kokoamaan 

porukan Vieraslajitalkoisiin.  

Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko -kilpailun teemalla haluamme tänä 

vuonna kannustaa yhdistyksiä ja yksittäisiä toimijoita laajaan yhteistyöhön vierasla-

jien torjunnassa Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kokoa oma kil-

paporukka ja haastakaa ja kutsukaa kilpailuun mukaan muita toimijoita ja yhdistyksiä!  

• Tutustukaa vieraslajeihin. 

• Kartoittakaa niitä omassa kotiympäristössänne. 

• Tehkää toimenpiteitä ja järjestäkää talkoita. 

• Muistakaa tarvittavat luvat. 

• Kertokaa vieraslajiongelmasta myös toisille. 

On hyvä muistaa, että torjuntatoimenpiteille tulee olla aina maanomistajan suostu-

mus. Lisäksi, jos kohde on maantien läheisyydessä, ottakaa yhteyttä tien kunnossapi-

dosta vastaaviin henkilöihin paikallisessa ELY-keskuksessa. Jos kohde on radan lähei-

syydessä, ottakaa yhteys radan kunnossapidon aluevastaaviin.  

Kilpailuun osallistuminen: Kilpailuaika päättyy 30.9.2019 

Lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn vaikuttavuudesta 

nettilomakkeen kautta www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko 

Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2019 ja ne kilpailevat valtakun-

nallisesta tunnustuksesta. 

TULE SINÄKIN MUKAAN  

SUURIIN SUOMALAISIIN VIERASLAJITALKOISIIN 

Kuva: Sinikka Jokela 

Kuva: Saara Ryhänen 

Kuva: Sinikka Jokela 

NEUVO2020 Maisema– ja luontokohteiden kartoitus  

Tilallasi voi olla useita arvokkaita maisema- 
ja luontokohteita. Yhdessä maisema-
asiantuntijan kanssa löydät ympäristö-
sopimukseen sopivat kohteet. Näitä kohtei-
ta voit myös hyödyntää tilan tuotteiden 
markkinoinnissa. Pyydä maisema-
asiantuntija tilallesi kartoittamaan kohteet 
ja neuvomaan niiden hoidosta.  

www.proagria.fi/neuvo2020  

Neuvo 2020 -palvelun laskennalli-

nen tuntihinta on 63 €/h ja 0,43 

€/km käynti ja matkat. Siitä lasku-

tetaan vain alv:n osuus, jonka voi 

vähentää verotuksessa. 

Palvelu sisältää: 

• Alkukartoitus tilan arvoista  

• Neuvonnallinen maastokäynti yhdes-
sä viljelijän kanssa  

• Ehdotukset hoidon kohteiksi, ilmaku-
vaan tai karttaan  

mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Yritys 

ProKasvu -hanke tarjoaa Etelä-Savon maaseudun yrityksille maksuttoman kartoitus-
käynnin. Kartoituksen aikana asiantuntija auttaa sinua tarkastelemaan yritystäsi uu-
desta perspektiivistä. Haemme yhdessä ratkaisuja yrityksesi haasteisiin ja tulevaisuu-
den tavoitteisiin. Annamme ulkopuolisen, riippumattoman asiantuntijan lausunnon 
yrityksesi nykytilasta ja autamme sinua löytämään ratkaisuja rahoitukseen, kehittä-
miseen ja kansainvälistymiseen. Yrityksesi tarpeet määrittävät, miten voimme olla 
avuksi. Olemme varanneet sinulle maksuttoman päivän yrityksesi kehittämiseen. 
 
Onko sinulla ja kumppaniyrittäjilläsi on yhteisiä suunnitelmia nostaa toimintaa uudel-
le tasolle? Autamme sinua yritysryhmähankkeen kasaamisessa ja rahoituksen hake-
misessa. Yhdessä kehittäminen on kustannustehokasta.  
  
Ota yhteyttä ja varaa aikasi asiantuntijaltamme! 
Elintarvikkeet ja ruokapalvelut, Kirsi Mutka-Paintola, p. 043 826 7882 
Matkailu, Tarja Pajari, p. 0400 183 064 
Puu ja tekniikka, Jukka-Pekka Keronen, p. 043 826 7885 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi ja Kirsi Mutka-Paintola myös maajakoti-
talousnaiset.fi  

Yritysryhmässä  
yhteinen haaste  

helpottuu 
 
Kokoa ympärillesi vähintään 
kaksi muuta yritystä, niin 
voitte hakea ELY-keskuksesta 
75 %:n tuen yritysryhmän ke-
hittämiseen. Yritysryhmän 
kehittämishankkeessa 3–10 
yritystä kehittää yhdessä toi-
mintaansa ja samalla voidaan 
kehittää jokaista yritystä myös 
yrityskohtaisilla toimenpiteil-
lä. Kehittämistoimet voivat 
liittyä esim. markkinointiin, 
talouden suunnitteluun tai 
tuotekehitykseen. 

ProKasvu – HYÖDYNNÄ MAKSUTON  

ASIANTUNTIJAKÄYNTI YRITYKSESSÄSI  

 

NEUVO2020 Maatilojen nykyaikaistaminen  
ja kilpailukyvyn parantaminen  

Neuvo 2020 -palvelun laskennal-

linen tuntihinta on 63 €/h ja 0,43 

€/km käynti ja matkat. Siitä las-

kutetaan vain alv:n osuus, jonka 

voi vähentää verotuksessa. 

 

Lisätietoa: 
Elintarvikkeet ja ruokapalve-
lut, yritysasiantuntija  
Kirsi Mutka-Paintola  
p. 043 826 7882,  
kirsi.mutka-paintola@ 
maajakotitalousnaiset.fi  
 
Matkailu, yritysasiantuntija 
Tarja Pajari, p. 0400 183 064, 
tarja.pajari@proagria.fi 
 
www.maajakotitalousnaiset.
fifacebook.com > Etelä-
Savon MKN Maa- ja kotita-

www.proagria.fi/neuvo2020  

Neuvo 2020 maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen –palvelu antaa mah-

dollisuuden tarpeen mukaisiin selvityksiin, kehittämissuunnitelmien tekemisiin tai pienempiin 

projekteihin liittyen tilasi kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.  

Mietitkö esimerkiksi investointia, sukupolvenvaihdosta tai yhtiöittämistä? Kaipaatko erilaisia 

näkymiä tilasi tulevaisuuden vaihtoehdoista? Tarvitsetko keskustelua asiantuntijan kanssa, 

miten investointisi toteutus sujuu ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? Mietitkö tuotantosuun-

nan muutosta? 

Näissä ja monissa muissa tilasi kehittämistä ja tuotantoa koskevissa asioissa voit hyödyntää 

Neuvo 2020 -palvelua. Tarjoamme sinulle selvityksiä, arviointeja, suunnitelmia, keskusteluja 

ja seurantaa. Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme ja mietitään yhdessä sinulle parhaimmat 

ratkaisut.  

mailto:etunimi.sukunimi@proagria.fi


 

 

Järjestö 

KOTI JA MAASEUTU –LEHTI SINUNKIN KOTIISI MKN-tuotteita 

Tuotetiedustelut:  Marjo 
Laitinen p. 0400 256 325,  
marjo.h.laitinen@ 
proagria.fi sekä piirikes-
kuksen toimihenkilöt. Tu-
tustu myös MKN verkko-
kauppaan osoitteessa 
maajakotitalousnaiset.fi 

Uudet hopeakorut  
Logoamme mukaileva riipus on 
2,5 cm leveä. Valittavana kaksi 
ketjuvaihtoehtoa, jossa kummas-
sakin säätömahdollisuutta 42/45 
cm ja 45/50 cm. Rintakoru on 5 
cm leveä ja siinä on neulakiinnitys. 
Koru on pakattu tyylikkääseen 
Maa- ja kotitalousnaisten logolla 
merkittyyn pakkaukseen. Materi-
aali: 925 hopeaa. Valmistaja: Sau-
rum Oy, Kuopio. HINTA RIIPUS 
KETJUINEEN 75 €. RINTAKORU 99 

Koti ja maaseutu -lehti (ent. KOTI-lehti) on käy-

tännönläheinen, maaseudun aiheisiin erikoistunut 

aikakauslehti. Lehti on tarkoitettu lukevalle ja te-

kevälle naiselle, jolla on jalat maassa ja juuret 

maaseudun mullassa. 

 

8 numeroa vuodessa. 

Edullinen kestotilaus 54 € 

Määräaikaistilaus 12 kuukaudeksi 64 € 

tutustumistilaus, 4 lehteä 32,50 € 

Lisätietoa ja tilaukset: 

Mervi Kukkonen puh. 040 842 3549  

mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 

Naiset raivaussahan varressa 

Raivaussaha on kätevä työväline metsänhoi-
dossa. Tutustu naisten raivaussahakurssiin ja 
ota hyötyniksit talteen. 

Ruokaneuvot: Kauraiset herkut  

Kaura on ympäristöystävällinen ja terveelli-
nen herkku. Tammikuun ruokaneuvoista 
saat neuvoja ihaniin kauraisiin herkkuihin. 
Kokeile vaikkapa kaurapannareita. 

Leikkuu-/tarjoilulauta 
Kaunis leikkuu-/tarjoilulauta on kestävä ja monikäyttöi-
nen. Valmistettu Suomessa melamiinipintaisesta koivu-
vanerista. Koko 20 x 30 cm. Valmistaja: Suomen Viilu-
puu Oy, Pieksämäki. HINTA 20 €. 

MKN-tuotteita 

Kotisäkki  
Kotisäkin käyttökohteet sekä sisäl-
lä että ulkona ovat lähes rajatto-
mat. Siinä voi säilyttää vaatteita tai 
kenkiä, sitä voi käyttää kasvatus-
säkkinä puutarhassa tai kasvihuo-
neessa tai siihen voi kerätä kasvi-
maan satoa. on valmistettu kierrä-
tetyistä muovipulloista. Materiaali 
on kestävä ja pestävä. tilavuus 30 l 
Valmistaja: Vilikkala Tradehouse 
Oy, Salo. HINTA 18 €. 



 

 

Järjestö 

TULE MUKAAN MAAILMAN KAUNEIMMALLE MERIMATKALLE,  
HURTIGRUTENIN RISTEILYLLE 29.8.-3.9.2019 

MATKAOHJELMA (pienet muutokset vielä mahdollisia) 

Torstai 29.8. 
Klo 7.00 Lähtö linja-autolla Mikkelistä kohti pohjoista, lounas matkalla ja jatketaan Oulun kautta Ruotsin Kalixiin, jossa ma-
joittuminen kahden hengen huoneissa. www.hotellvalhall.com   
Perjantai 30.8. 
Klo 8.00 aamiainen hotellin ravintolassa, minkä jälkeen klo 9.00 lähtö Kiirunan ja Bjerkvikin kautta Hardstadiin, jonne saavu-
taan illalla. Lounas matkalla. Majoittuminen Scandic hotellin kahden hengen huoneisiin. www.scandichotels.com/harstad 
  
Lauantai 31.8.    
Klo 8.30 aamiaisen jälkeen lähtö Harstadista Hurtigrutenin M/S Nordkapp laivalla kohti Lofootteja. Risteillään kauniiden 
saarten ja kuntien mm.  Sortlandin ja Stokmarknesin kautta Peikkovuonoon, Trollfjordiin. Illalla pysähdymme tutussa Svol-
vearin kaupungissa, josta parin tunnin tauon jälkeen jatketaan risteilyä kohti Lofoottien Stamsundia. Majoittuminen laivalla 
valitussa hytissä. 
Sunnuntai 1.9.  
Meriaamiainen laivalla. Aamulla aikaisin laiva saapuu Örnesiin, jonka jylhät ja komeat vuoret ovat Norjan rannikon kau-
neimpia. Ylitetään Napapiiri ja koetaan Napapiirin ylitysseremonia Hurtigrutenin tapaan. Mitä etelämmäs mennään sen 
rehevämmäksi vuonojen rannikot muuttuvat. Keski-Norjan pysähdyspaikkakuntia on Alsten, Nesna, Sandnessjøen, 
Brønnøysund ja Rørvik. Ohitamme myös Torghattanin, jonka erikoisuus on koko vuoren läpi menevä ihmisten käveltävä 
reikä. Majoittuminen laivalla valitussa hytissä.  
Maanantai 2.9.   
Klo 6.30 Tulo Trondheimiin, klo 7.00-8.00 aamiainen, jonka jälkeen lähtö omalla Savon Linjojen linja-autolla kohti Trond-
heimin Nidarosin tuomiokirkkoa. Kirkon jälkeen matka jatkuu kohti Ruotsia ja illalla saavutaan Uumajaan. Matkalla syödään 
lounas kiinalaisravintolassa. Majoittuminen Uumajassa First Hotel Dragonissa kahden hengen huoneessa. 
www.firsthotels.se/dragonen  
Tiistai 3.9. 
Klo 8.00 Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen Wasalinen laivalla ylitys Uumajasta Vaasaan, lounas saaristolaispöydästä.  Vaa-

sasta matka jatkuu pikkuhiljaa kohti Mikkeliä.   
Jäsenhinta          Normaali hinta 
1100 €/hlö  jaetussa 2 hengen sisähytissä      1130 €/hlö 
1125 €/hlö  jaetussa 2 hengen ulkohytissä (rajattu näkymä)   1155 €/hlö 
1160 €/hlö  jaetussa 2 hengen ulkohytissä keskikannella    1190 €/hlö 
1220 €/hlö  jaetussa 2 hengen ulkohytissä (parivuode, ylempi kansi)  1250 €/hlö 
Huom. hyttejä varattu 1-5 kpl ylläolevista hyttiluokista, varaukset matkan varausjärjestyksessä 

Hinta sis. kuljetuksen tilausajobussilla, lounaan Suomessa menomatkalla, Hurtigrutenin risteilyn (2 päivää ja 2 yötä valitus-
sa hytissä), herkulliset meriaamiaiset, kolme hotellimajoitusta 2 hengen huoneessa aamiaisineen Ruotsin Kalixissa ja Uuma-
jassa ja Norjan Bjerkvikissa, lounaat matkalla Harstadiin ja Uumajaan , laivamatkan Uumajasta Vaasaan ja lounaan laivan 
saaristolaispöydästä sekä matkanjohtajien Mervi Kukkosen ja Päivi Kostamon palvelut. Hintaan ei sisälly: ateriat Hurtigru-
tenilla, jotka voi tilata erikseen (lounas á NOK 390 = n. 40,50 €, päivällinen á NOK 505= n. 52 €), juomarahat, muut ruokai-
lut, ruokajuomat, matkavakuutus (suositellaan) 
 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 26.2.2019 mennessä!    
Mervi Kukkonen   
puh. 040 842 3549 tai  
mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi  
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Travel Kemi-
järvi /Päivi Kostamo p. 044 2400 972  

MS Nordkapp on remontoitu v. 2016, laivalla on moderni, mutta 
arktisuuden innoittama sisustus, näköala-aula baareineen, 3 ravin-
tolaa, kahvila, kauppa, sauna, kuntoiluhuone, kannella 2 lämmintä 
allasta, laivalla on myös oma retkitiimi, joka pitää luentoja ja erillis-
maksusta voi osallistua laivan järjestämille retkille mm. poniajelu, 
moottorivenesafari vuonoon katsomaan merikotkia. Laivassa on 590 
matkustajapaikkaa.  

http://www.hotellvalhall.com
http://www.scandichotels.com/harstad
http://www.firsthotels.se/dragonen
mailto:mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Järjestö 

VUODEN 2018 TOIMINNAN RAPORTOINTI 

On jälleen aika koota yhdistysten toiminta kirjoihin ja kansiin. Yhdistyksen toimijat ovat vaivojaan säästämättä olleet tuotta-

massa mitä erilaisempia tapahtumia ja toimintaa yhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille. Tällä kaikella talkoilla tehdyllä 

vapaaehtoistyöllä on iso merkitys yhteisen hyvän tuottajana. Haluamme tuoda nähtäväksi työnne määrän ja merkitykselli-

syyden.  

Kun keräämme kaiken tehdyn yhteen paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti, se kuvaa myös ulospäin Maa- ja 

kotitalousnaisten toiminnan vaikuttavuutta omille jäsenille ja ympäröivälle yhteisölle. Toivomme pientä mietintää siitä, 

kuinka paljon aikaa tunneissa on kulunut, kun kokouksissa on suunniteltu asioita ja erilaisia tapahtumia on järjestetty.  

Kiitos aktiivisesta toiminnasta ja kiitos myös etukäteen sen raportoinnista. Näin yhteis-

voimin teemme Maa- ja kotitalousnaisten toiminnasta entistä näkyvämpää ja voimme 

viestiä sen vaikuttavuudesta! 

JÄSENEDUT 2019 

TeaHouse of Wehmais, Juva  

TeaHouse sijaitsee Juvalla ja on englantilai-

seen teeperinteeseen erikoistunut teehuo-

ne. Ruusukankain ja kukkatapetein sisuste-

tuissa huoneissa tarjoilemme englantilaisen 

teeperinteen mukaisesti valmistettuja tee-

kattauksia kuten Afternoon Tea ja Cream 

Tea.  

• Ryhmävarauksissa joka 16. henkilö vapaa 

ja lyhyt talon esittely veloituksetta.  

• Kokousvarauksissa kaikille osallistujille 

raikas smoothie veloituksetta.  

• Henkilökohtaisena etuna teekattauksen 

yhteydessä oman valinnan mukaan yli-

määräinen sconssi, lemon curdia tai toi-

nen tee veloituksetta.  

Hirvensalmen Taimisto, Hirvensalmi  

Anssi ja Sisko Krannilan 1980-luvun alku-

puolella perustaman taimiston ideana on 

säilyttää ja lisätä vanhoja suomalaisia hedel-

mäpuulajikkeita. Viime vuosina lajikevalikoi-

maan on tullut myös laaja valikoima kestä-

viä venäläisiä lajikkeita. Taimiston asiakkai-

na ovat hedelmänviljelijät, taimimyymälät ja 

yksittäiset puutarhaharrastajat ympäri maa-

ta. Myymälän valikoimiin kuuluu hedelmä-

puiden lisäksi koristepuita, pensaita, peren-

noja ja kesäkukkia  

• 10% alennus Hirvensalmen taimiston myy-

mälän tuotteista (Etu ei koske verkkokau-

pasta tehtyjä tilauksia.)  

Muotitalo Puki, Savonlinna 

Muotitalo Puki on muodin asiantuntija Sai-

maan helmen, Savonlinnan sydämessä. 

Kauppias Jaana palvelee joukkoineen asiak-

kaita jo 25 vuoden kokemuksella. Laadukas 

ja laaja tuotevalikoima sekä ainutlaatuisen 

hyvä palvelu ovat pukilaisille sydämen asioi-

ta. Suosituimpien kansainvälisten merkki-

tuotteiden lisäksi löydät valikoimista yksilöl-

liset erikoisuudet ja kauden uusimmat hitit. 

Kokovalikoima on sekä naisten että miesten 

osastoilla kaupungin laajin. Apunasi on am-

mattitaitoinen ja kokenut henkilökunta. 

Olet lämpimästi tervetullut palveltavaksi 

Muotitalo Pukiin! 

• Jäsenetuutena -10 % alennus normaalihin-

taisista tuotteista.  

Jäsenenä kuulut omaan paikallisyhteisöön ja samalla suureen maaseudun järjestöön, joka toimii Maaseudun Puolesta! 

Olemme myös neuvotellen jäsenillemme uusia konkreettisia etuja eteläsavolaisista yrityksistä. Henkilökohtaisiin jä-

senetuuksiin oikeuttavat jäsenetukupongit varausohjeineen postitetaan jokaiselle jäsenelle jäsenmaksulaskun yhteydessä.  

ProAgria Etelä-Savon ja Etelä-Savon Maaja kotitalousnaisten jäsenetukumppaneita ovat vuonna 2019:  

Kuva: Suvi Korhonen 

Palauta toimintakertomus ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka löytyy  
yhdistyssivuilta:  
www.maajakotitalousnaiset → järjestötoiminta → yhdistyssivut → asiakirjapohjat.  
Yhdistyssivujen käyttäjätunnus on mkn ja salasana naisvoimaa10.  

http://www.maajakotitalousnaiset


 

 

Järjestö 

ROSKAREIPPAILU UKOSTA IMPIIN 4.4.−11.6.2019 

Keväällä lumien sulaessa tienvarsilta paljastuu monenlaista roskaa. Muovijäte ja juomatölkit voivat pahimmillaan 

säilyä luonnossa vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja ellei niitä kerätä pois. Pelloille ja tienvarsille heitetyt juoma-

tölkit ovat vaarallisia tuotantoeläinten, erityisesti lehmien terveydelle, koska ne menevät helposti rehuntekovai-

heessa rehun joukkoon ja sitä kautta edelleen eläinten ruoansulatukseen. 

Yhdistyksillämme on vuosien perinteet siivoustalkoiden järjestämisestä.  Nyt roskien keräämiseen tuo uutta tyyliä 

ns. plogging, joka on rantautunut meille Ruotsista. Ploggingissa yhdistyvät hölkkä (jogging) ja poiminta (plocka 

upp). Yhdistetään siis liikunta ja ympäristön siistiminen innostamalla kylien ihmisiä roskareippailuihin 

4.4.−11.6.2019. Pitkä aikaväli antaa väljyyttä osallistua kampanjaan 

oikealla hetkellä, koska kevät tulee eri aikoina eri puolella maata. 

Tuloksena saamme viihtyisämmän ja turvallisemman ympäristön ja 

samalla omaa terveyttä edistävää liikuntaa. 

Lisätietoa kampanjasta ja mm. tienpiennarten siivousohje löytyvät: 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/roskareippaillen-

ymparisto-siistiksi-ukosta-impiin-44-1162019-11109 

RUOKAHUKKA JA HUKKARUOKA 

Maa- ja kotitalousnaiset jatkavat myös vuonna 2019 tee-
maa Hyppää hyvän kierteeseen.  

Tavoitteena on kiinnittää huomio toimintaamme, jossa kulu-
tustottumuksia saadaan muutettua kestävimmiksi ja vähem-
män ympäristöä kuormittaviksi. Ruokahävikki kuormittaa ym-
päristöä kahteen kertaan. Ensin käytetään luonnonvaro-
ja  turhaan ruoan tuottamiseen ja ruoka jätteeksi joutuessaan 
kuormittaa toistamiseen luontoa.   

Yhdistykset voivat haastaa kuluttajia vähentämään ruokahä-
vikkiä toteuttamalla esimerkiksi paikallisen kaupan hävikki-
tuotteista hukkaruokapöydän. Pöydän tuotteilla havainnollis-
tetaan jokaisen suomalaisen keskimääräinen vuosittainen 
ruokahävikki.  

Kuva: Helena Velin 

Ruokahukka järjestää myös rantatapahtumia, joissa väli-
tetään tietoa ruoantuotannon ja vesistöjen kunnon yh-
teydestä. Miten ruokahävikki vaikuttaa epäsuorasti myös 
vesistöihimme ja miten voimme hyödyntää nykyistä pa-
remmin järvikalaa, etenkin poistokalastuksessa saatavia 
ns. vähäarvoisempia särkikaloja. 

Kuva: Mervi Kukkonen 

Kuva: Saara Ryhänen 



 

 

Etelä-Savon Maa- ja  
kotitalousnaiset,  

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli 
Maajakotitalousnaiset.fi 

Facebook: Etelä-Savon MKN 
Maa– ja kotitalousnaiset 

Tapahtumakalenteri 

Maaliskuu 2019 
7.3.    Ruokatreffit keittiössä -
nuorten paja, Juva 
9.3. Hyppää hyvän kiertee-
seen –rantatapahtuma, Ruoka-
hukka ruotuun –hanke, Juva 
21.3.  Ruokatreffit keittiössä -
nuorten paja, Juva 
22.3.  Ruokaketjun tulevaisuus-
tärskyt - visioita viljelyyn, jalos-
tukseen ja kauppaan, ProKasvu-
, Ravinnepiika-, Unelmakauppa 
–hankkeet, Saimaa Stadiumi, 
Aulatila Vire, Mikkeli 
23.3.  Hygieniapassikoulutus- ja 
testi, Pertunmaa  
27.3. Ruokahukka ruotuun -
tapahtuma, Hatsolan koulu, 
Juva 
 

Huhtikuu 2019 
4.4.  Maijan maukkaat kasvis-
ruoat -ruokakurssi, Heinälahti 
Mikkeli 
11.4.Ruokatreffit keittiössä -
nuorten paja, Juva 
25.4. Kahvipöydän suolaiset 
tarjottavat -kurssi, Kerimäki 
27.4. Kahvipöydän suolaiset 
tarjottavat -kurssi, Kangasniemi 
 

Toukokuu 2019 
9.5. Voileipäkakut ja juhlien 
suolaiset tarjottavat -kurssi, 
Kerimäki 
15.5. Hyppää hyvän kiertee-
seen –rantatapahtuma, Ruoka-
hukka ruotuun –hanke, Mikkeli 
 

Piirikeskuksen tapahtumat 
löytyvät aina myös MKN ko-
tisivuilta etela-savo. maaja-
kotitalousnaiset.fi/
tapahtumakalenteri  

RUOKAKETJUN TULEVAISUUSTÄRSKYT - 
Visiota viljelyyn, jalostukseen ja kauppaan  
  
Aika: Perjantai 22.3.2019 klo 11.00-15.30 
Paikka: Saimaa Stadiumi, Mikkeli, Raviradantie 22B, Ravintolaparvi Vire 2. krs  
  
Tapahtumassa kuullaan tuoreita näkemyksiä huomisen ruokaketjusta: viljelystä, elintarvikeja-
lostuksesta ja ruokakaupasta. Tulevaisuusnäkymiä esittelevät tutkimuksen, jalostuksen sekä 
kaupan edustajat. Paneelissa keskustelevat maatalousyrittäjien, tutkimuksen, jalostuksen ja 
edustajat siitä, onko suomalaisella ruokaketjulla tulevaisuutta ja millä edellytyksillä. Esittely-
pisteillä tuotemaistiaisia, yrityksiä ja alan toimijoita.  
  
Ohjelma: 
11.00 Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja tutustumista esittelypisteisiin 
11.30 Avaussanat, toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo, ProAgria Etelä-Savo  
11.40 Ruoantuotanto kannattavaksi – selvityshenkilön havaintoja, vuorineuvos Reijo Karhi-
nen  
12.10 Näkökulmia tulevaisuuden ruoantuotantoon, professori Juha Helenius, Helsingin yli-
opisto, Ruralia-instituutti 
12.40 Jalostuksen puheenvuoro, toimitusjohtaja Markus Hellström, Fazer Leipomot Oy 
13.10 Tuotemaistiaisia ja tutustumista esittelypisteisiin, keittiömestari, Grüne woche –kokki 
Teemu Kaijanen ja ruoka-asiantuntija Mervi Kukkonen, Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, 
ProAgria Etelä-Savo 
14.00 Suomesta maailman kekseliäin ruokamaa, kenttäjohtaja Arttu Laine, SOK 
14.30 Paneeli: Onko suomalaisella ruokaketjulla tulevaisuutta? Keskustelijoina toiminnanjoh-
taja Kirsi Mutka-Paintola, professori Juha Helenius, toimitusjohtaja Markus Hellström, SOK:n 
kenttäjohtaja Arttu Laine, maatalousyrittäjä Elina Vauhkonen, maatalousyrittäjä Katriina 
Klinckowström ja Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtaja Mia Hassi-
nen. Keskustelua johdattaa päätoimittaja Tapio Honkamaa. 
15.20 Päätössanat ja yhteenveto, johtava tutkija Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus 
 
Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon välityksellä.  
Ilmoittautuminen viimeistään 14.3.2019 puh. 0400 261 094. Paikkoja rajoitetusti.   
Lisätietoja: Kirsi Mutka-Paintola, kirsi.mutka-paintola@proagria.fi, 043 826 7882.  
Järjestäjät: ProAgria Etelä-Savo, Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, Luonnonvarakeskus, 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä hank-
keet  Kilpailukykyä kasviyrityksiin - Kipakka,  Ravinnepiika,  Unelmakauppa - elintarvikkeesta 
euroja,  ProKasvu  ja KURVI-Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivi-
suutta. 

Ruokaketjun tulevaisuustärskyt -  
Visioita viljelyyn, jalostukseen ja kauppaan 


