
 

 

Uutiskirje 2/2017 

EDUSTAJAKOKOUS KERIMÄELLÄ 18.11.2017  

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous pidetään 18.11.2017 Savonlin-
nassa Kerimäellä. Kokoonnumme Päivölän seurantalolle klo 11.00 alkaen. Kahvitarjoilu 
ja valtakirjojen tarkistus alkaa klo 10.00. Kokouksen yhteydessä julkistetaan Etelä-
Savon Vuoden MKN sekä vuoden 2017 maisema- ja yhdistysteko -kilpailun voittajat. 
Virallisten kokousasioiden lisäksi piirikeskuksemme asiantuntijat antavat ideoita ja työ-
kaluja yhdistysten viestinnän kehittämiseen. Kokouksen jälkeen nautitaan yhteinen 
Kekrilounas Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Lounas on omakustanteinen hintaan 
15 €/hlö. Ilmoittautumiset lounaalle 10.11. mennessä: marjo.h.laitinen@proagria.fi 
tai puh. 0400 256325. 

Tervetuloa edustajakokoukseen ja järjestömme yhteiselle sadonkorjuuaterialle! 

Palkitsemme Maistuva maaseutu -yhdistysteon 

Maistuva maaseutu -teema on Maa- ja kotitalousnaisten lahja satavuotiaalle itsenäi-
selle Suomelle. Juhlavuosi on täynnä toimintaa, ja yhdistyksillä on monta eri tapaa to-
teuttaa teemaa. Yhdistykset ovat hyödyntäneet toiminnassaan valtakunnallisia tapah-
tumaideoita sekä ideoineet omia itsenäisyyden juhlavuoden henkeä juhlistaneita tilai-
suuksia ja toimia. Vuoden alusta alkaen 100-vuotiasta Suomea on jo juhlittu monin eri 
tavoin. On neulottu sukkia ja peittoja sekä vietetty Mämmien ja ämmien yötä. Kesä-
kuussa Impi saunoi ja syksyn täyttävät erilaiset kekri-, sadonkorjuu- ja makumuisto-
tempaukset. 

Millaisen Maistuva maaseutu -yhdistysteon teidän yhdistyksenne on tänä vuonna jo 
toteuttanut tai tulee toteuttamaan? Teko voi olla uusi, täksi vuodeksi ideoitu tai sellai-
nen, jota yhdistyksenne on toteuttanut jo aiemminkin. Tärkeintä on, että se on toteu-
tettu Maistuva maaseutu ja Suomi-100 -hengessä. 

Lähettäkää kuvaus yhdistyksenne teosta sähköpostitse piirikeskukseen 13.10.2017 
mennessä. Mukaan voi liittää esim. kuvamateriaalia, lehtijuttuja tai muita doku-
mentteja teostanne. Palkittavan yhdistysteon valitsee ehdotusten ja perustelujen poh-
jalta Etelä-Savon MKN:n hallitus. Valinta julkistetaan edustajakokouksessa Kerimäellä 
18.11.2017. Ehdotukset voi lähettää osoitteeseen kirsi.mutka-paintola@proagria.fi 

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 

VUODEN  

MAA– JA KOTITALOUSNAISTA 

ETSITÄÄN 

Tunnistatko yhdistyksestäsi  
aktiivisen jäsenen, jonka voisit 
ilmiantaa Vuoden Maa– ja koti-
talousnaisena? Valinnalla halu-
amme osoittaa arvostustamme 
niille henkilöille, jotka pitävät 
yhdistyksissä huolta toimintam-
me näkyvyydestä, jatkuvuudes-
ta ja elinvoimasta. Suomi 100 -
juhlavuosi antaa valinnalle 
oman erityisen lisäarvonsa. Ni-
mitys julkistetaan marraskuun 
lopun edustajakokouksessa. 
Etelä-Savon vuoden Maa– ja 
kotitalousnainen valitaan jo yh-
dennentoista kerran. 

Odotamme ehdotuksia sähkö-
postitse piirikeskukseen 
13.10.2017 mennessä ja valin-
nan tekee ehdotusten ja perus-
telujen pohjalta Etelä-Savon 
MKN:n hallitus. Valinta julkiste-
taan edustajakokouksessa Keri-
mäellä 18.11.2017. Ehdotukset 
voi lähettää osoitteeseen kir-
si.mutka-paintola@proagria.fi  
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Ajankohtaista 

MKN tuotteita 

Tuotetiedustelut:  Marjo 
Laitinen p. 0400 256 325,  
marjo.h.laitinen@ 
proagria.fi sekä piirikeskuk-
sen toimihenkilöt. Tutustu 
myös MKN :n tuotteisiin 
osoitteessa maajakotita-
lousnaiset.fi/
jarjestotuotteet . 

Uutuustuote: Oranssi pieni 
Orthexin kauha (24 cm) Maa– 
ja kotitalousnaisten logolla 
 

Hinta: 2 €/kpl 

Kaunis tunnelman luoja  
järjestön väreissä.  
100 % parafiinia. Koko 7,3 cm x 15 
cm. Paloaika 75 tuntia. 
Valmistaja: Puttipaja, Jyväskylän 
Vaajakoski 
 

Hinta:  10 €/kpl 

  

JÄSENREKISTERIKOULUTUKSET ALKAVAT 

ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten uusi valtakunnallinen jäsenrekisteri Sense on nyt 

käytössä. Rekisteriin on siirretty yhdistysten ja jäsenten tiedot, ja jäsenmaksujen lasku-

tus on loppusuoralla. Nyt on yhdistysten vuoro ottaa rekisteri haltuun.  

Nykyaikainen jäsenrekisteri antaa 

yhdistyksille mahdollisuuden pitää 

uudella tavalla yhteyttä jäseniinsä ja 

luoda uusia verkostoja. Yhdistykset 

voivat helposti lähettää jäsenilleen 

sähköpostia tai uutiskirjeitä. Ohjel-

malla voi myös luoda kätevästi osoite-

tarrat kirjeisiin. Tiiviimpi yhteydenpito 

jäseniin luo uudenlaista yhteisölli-

syyttä ja tuo lisää imua yhdistystoi-

mintaan. Uudessa jäsenrekisterissä 

jäsentietojen ylläpito on helppoa ja 

jäsentietoja.  

Etelä-Savon Maa- ja Kotitalousnaisten 

piirikeskus järjestää lokakuun aikana 

kolme koulutustilaisuutta yhdistysten 

jäsenrekisterin hoitajille. Koulutusti-

laisuudet pidetään Mikkelissä 17.10., 

Savonlinnassa 19.10. ja Pieksämäellä 31.10.2017. Jäsenrekisterikoulutuksen ohjaajina 

ovat toiminnanjohtaja Kirsi Mutka-Paintola ja järjestövastaava Mervi Kukkonen sekä 

mahdollisuuksien mukaan jäsenrekisterin pääkäyttäjä Marjo Laitinen ja IT-asiantuntija 

Eija Haaranen. 

Jäsenrekisterikoulutus järjestetään yhdistysten jäsenrekisterin hoitajille (puheenjohtaja, 

sihteeri, rahastonhoitaja tai muu yhdistyksen nimeämä). Koulutukseen tulee ilmoittau-

tua viikkoa ennen tilaisuutta, jotta jokaiselle osallistujalle ehditään luoda omat käyttäjä-

tunnukset ja salasanat. Koulutuksessa harjoitellaan oman yhdistyksen jäsenrekisterin 

käyttöä, joten oma kannettava tietokone tulee olla mukana. Ilmoittakaa etukäteen, jos 

omaa konetta ei ole mahdollista tuoda koulutukseen. Tervetuloa koulutukseen! 

Ilmoittautumiset koulutuksiin viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuutta sähköisesti 

oheisesta linkistä https://www.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/jasenrekisterikoulutukset-

yhdistyksille-8819 tai marjo.h.laitinen@proagria.fi puh. 0400 261 094. 

Jäsenrekisteri-koulutukset  
klo 18—20: 

Mikkeli ProAgrian toimisto 
17.10. 

Savonlinna Linnala 19.10. 
Pieksämäki paikka avoin 

31.10. 
 

Ilmoittautumiset  
viimeistään viikkoa ennen 

Lisätietoa jäsenasioista ja koulutuksista  
järjestövastaava Mervi Kukkonen, p. 040 842 3549  

mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi . 
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HYPPÄÄ HYVÄN KIERTEESEEN –  

VASTUULLISILLA VALINNOILLA KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA  

Ajankohtaista järjestölle 

Maa- ja kotitalousnaisten seuraavan kahden vuoden toimintaa ohjaa se, että sitoudum-
me edistämään kestävää kehitystä.  Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla 
kestävää hyvinvointia -teema vuosille 2018−2019 ponnistaa kestävän kehityksen ylei-
sestä määritelmästä: 

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa 
ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tule-
ville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 

Hyvän kierre puolestaan käynnistyy siitä, että huomioimme toiminnassamme seuraavia 
kestävän kehityksen periaatteita ja viestimme niistä. 

1. Luonnon kantokyky on rajallinen 
2. Ajattelemme tulevia sukupolvia 
3. Teemme yhdessä 
4. Kannamme globaalia vastuuta 
5. Tiedot ja taidot luovasti käyttöön 
Hyppäämme tulevina vuosina kaikilla toiminnan alueilla hyvään kierteeseen. Jos yhdis-
tyksessänne tulee toteuttamisideoita esiin, niin otamme niitä mielihyvin vastaan. Laite-
taan hyvä kiertämään niin yhdistyksissä, maisemanhoidossa, ruokaneuvoissa kuin yri-
tysten kehittämisessäkin. 

ILMIANNA VUODEN 2017 MAISEMATEKO 

Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät kolmannen kerran Vuoden maisemateko -kilpailun. 
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kilpailun teema on ”Itsenäisyyden merkit maisemas-
sa”. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toimii kilpailun suojelijana. Kilpailussa myön-
netään maakunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, joista valitaan valtakunnal-
linen Vuoden maisemateko.  

Kerro maisemastasi -  
ehdota oman kyläsi kohde mukaan 
Maisematekoon voivat osallistua sekä pienet että 
suuret teot ja kohteet. Teko voi nostaa esille paikalli-
sen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtu-
mia ja ominaispiirteitä, lisätä yhteisöllisyyttä tai edis-
tää kohteen säilymistä tuleville sukupolville. Maise-
mateko voi olla esimerkiksi rakennusten tai raken-

nelmien kunnostusta tai kulttuurihistoriallisesti keskeisen alueen hoitoa tai hoidon 
suunnittelua, esim. muistomerkkialueen hoitoa. Kilpailuun voi osallistua myös työnäy-
töksellä, kuten maalinkeitto-, päre- tai niittotalkoilla tai kiviaidankorjausnäytöksellä. 
Teko voi olla myös uuden kasvillisuuden istuttamista esimerkiksi itsenäisyyden kunni-
aksi. Samoin kulttuuriympäristöön liittyvän piirteen ja perimätiedon esille tuominen, 
esimerkiksi kirjoitus, artikkeli, esitys, juttusarja, valokuvanäyttely tms. voi olla kilpailus-
sa mukana.  
 
Vuonna 2016 Etelä-Savon Vuoden maisemateko -tunnustus myönnettiin Mäntyharjun 
kirkonkylän kylätoimikunnalle Iso-Pappilan pihamiljöön kunnostuksesta ja vuonna 2015 
kilpailun voitti Etelä-Rantasalmen kylät -kyläyhdistys Parkumäen taistelun muistomerk-
kialueen kunnostuksesta ja hoidon järjestämisestä.  

Ohjeet 

• Kilpailuaika päättyy 

30.9.2017.  

• Lähetä kuvailu maisema-

teosta, työn tekijöistä ja pe-

rustelut työn merkityk-sestä. 

• Liitä mukaan valokuvia ja 

mahdollisia lehtileikkeitä. 

Etelä-Savon alueellinen maisemate-

ko valitaan lokakuussa 2017. 

Valtakunnallinen voittaja julkiste-

taan Maa- ja kotitalousnaisten kes-

kuksen varsinaisessa kokouksessa 

23.11.2017 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  

Saara Ryhänen, puh. 040 486 8237, 

saara.ryhanen@ 

maajakotitalousnaiset.fi 

tai maisema– ja ympäristöasiantun-

tija Eeva Puustjärvi p. 043 826 7890 

eeva.puustjarvi@ 

maajakotitalousnaiset.fi 

Tykkää Maa– ja  

kotitalousnaisista  

Facebookissa 
 

Etelä-Savon Maa– ja kotitalous-

naisten Facebook sivuilla on jo 

reilut 330 tykkääjää. Tavoittelem-

me lisää näkyvyyttä toiminnallem-

me, ja kun saamme 400 tykkääjää 

täyteen, arvomme tuotepalkinnon 

tykkääjien kesken.  

Päivitämme tapahtumiamme Fa-

cebookiin ja nettisivuillemme jat-

kuvasti, joten käy kurkkaamassa, 

mitä kaikkea toimintaa meiltä löy-

tyykään. 
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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 

MAKUMUISTOJA VANHUSVIIKOLLA LOKAKUUSSA 

Herkullinen puuro, yhteislaulua, kekritari-
noita - viedään vanhuksille pala Maistuvaa 
maaseutua! 
 
Maa- ja kotitalousnaiset juhlistavat satavuo-
tiasta itsenäistä Suomea tarjoamalla maa-
kuntien makuja Maistuva maaseutu -
tapahtumissa ja kohtaamisissa. Yhtenä juh-
lavuoden teemana on Syödään yhdessä.  
 
Makumuistoja mummoille ja papoille 6.–8.10.2017  
Maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset voivat järjestää ohjelmallisen muistoja herättävän 
hetken palvelu- ja vanhustentaloissa ja tuottaa hyvää mieltä vanhuksille. Uutispuuro on 
jokaisen vanhuksen mieleen. Keittäkää puuro tai sopikaa palvelukeskuksen kanssa sen 
keittämisestä. Neuvotelkaa henkilökunnan kanssa järjestelyistä, joissa mahdollisimman 
moni asukas voisi tulla nauttimaan puurosta juhlasaliin. Ruokasalia voi koristella kekrita-
pahtuman hengessä luonnon koristein. Ohjelma tuo lisäarvoa, joten kertokaa vaikkapa 
kekrijuttuja ja laulakaa yhdessä.  
Ilmoittakaa järjestämistänne tapahtumista piirikeskukseen Mervi Kukkoselle, puh. 
040 842 3549, mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi tai suoraan Maa- ja kotita-
lousnaisten Keskukseen osoitteeseen info@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 

Lähialueen upeat kohteet voivat joskus yllättää. Sulkavalla sijaitsee Pisamalahden linna-

vuoren historia heräsi eloon, kun Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke järjesti sin-

ne retken Luonnon päivänä 20.5. teemalla Makuja muinaismaisemassa. Mukaan lähti yli 

40 maisemasta ja historiasta kiinnostunutta retkeläistä.  

Elämysretkellä päästiin teeman mukaisesti tutustumaan linnavuoreen ja sen historiaan 

kaikilla aisteilla. Arkeologi oli paikalla kertomassa linnavuoren mahdollisista käyttötar-

koituksista. Historiaa elävöitettiin esittelemällä rautakautisia ja keskiaikaisia pukuja ja 

koruja. Makunystyrät viritettiin tuhannen vuoden takaisiin tunnelmiin maistelemalla 

haudutettuja nauriita. Retken kruunasivat Sulkavan Maa- ja kotitalousnaisten valmista-

mat savolaiset perinneherkut, rantakala ja mustikkakukkoset.  

Retkellä havainnollistettiin sitä, miten maisemasta ja 

sen tarinasta voidaan jalostaa elämyksellisiä matkailu-

palveluita. Upeiden maisemien ja mielenkiintoisen his-

torian vuoksi Pisamalahden linnavuori on mainio mat-

kailukohde, joka on määritelty valtakunnallisesti arvok-

kaaksi maisema-alueeksi. Vahvimmin retkeläisten mie-

leen jäikin pitkälle Saimaan yli aukeavan maiseman kau-

neus, jylhän luonnon mahtavuus, kevään tuoksu ja puh-

taan luonnon yksinkertaisen hyvät maut. Moni retkeläi-

sen tunnot kiteytyivät ajatukseen ”Tänne täytyy tulla 

toistekin”.  

MAKUJA MUINAISMAISEMASSA SULKAVALLA 

mailto:mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi
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Ajankohtaista 

Messumatka ELMA-messuille 11.11.2017 

Jaossa myös erillisavustus kuntokartoituksiin 
Seurantalojen korjausavustusten hakuaika on alkanut. Hakemukset on toimitettava Suomen 
Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2017. 
Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä 
parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi 
hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seuranta-
lojen korjausavustusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa. 
Erillisavustus kuntokartoituksiin 
Tänä vuonna on haettavana lisäksi seurantalojen kuntokartoituksiin tarkoitettu erillisavustus, 
jota jaetaan vähintään kahden seurantalon omistavan yhteisön muodostamille ryhmille. Erillis-
tä avustusta kuntokartoituksiin haetaan Suomen Kotiseutuliiton sivuilla olevalla tulostettavalla 
lomakkeella. 
Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansa-
laistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella. Ratkaisevassa osassa avustuksia myön-
nettäessä ovat hyvät korjaussuunnitelmat. Vuonna 2017 korjausavustusta myönnettiin 168 
seurantalon omistavalle yhteisölle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Hakijoina oli 261 eri yhteisöä. 
Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö 
on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusten myöntämisestä päättää Suomen 
Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella helmi-
maaliskuussa 2018. Määräraha avustuksiin varataan valtion talousarviossa veikkausvoittova-
roista. 
Seurantalojen korjausavustusten hakeminen: www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset 
Lisätietoja: Sanna Käyhkö, tiedottaja-hankesihteeri, Suomen Kotiseutuliitto 
puh. (09) 612 63223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi 

Lähde mukaan Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten 

matkalle ELMA-messuille Helsingin Messukeskuk-

seen. Elmassa on elämää, eläimiä ja ostoksia. ELMA 

kokoaa alleen viisi suosikkitapahtumaa: ELMA-

maaseutumessut, Metsämessut, Kädentaito-

tapahtuma, OutletExpo ja Lemmikki.  

Tapahtuma on osa Tunne asiakkaasi – palvele kilpailukykyisemmin –hanketta. Meno-

matkalla pääset osaksi hankkeeseen osallistuvien palvelualan yritysten asiakasraatia, 

jonka tehtävänä on antaa yrittäjille tietoa, miten he voivat kehittää tuotteitaan ja pal-

veluitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. 

Hinta on 55 €/henkilö, ja se sisältää edes-takaisen kuljetuksen Virta Linesin bussilla Hel-

sinkiin Messukeskukseen sekä messulipun (normaalihinta aikuisille ovelta ostettaessa 

18 €). Ruokailut ja kahvit ovat omakustanteisia.  

Bussi lähtee Savonlinnan linja-autoasemalta aamulla klo 6.30 ja kyytiin pääsee valtatie 

14:n ja 5:n varrelta. Mikkelistä kyytiin pääsee klo 8 matkakeskukselta. Messuilla olem-

me klo 11-17.Palaamme samaa reittiä ja Mikkelissä olemme n. klo 19.30 ja Savonlin-

nassa n. klo 21.15. 

Ilmoittautuminen 30.10.mennessä ProAgriaan marjo.h.laitinen@proagria.fi       (p. 0400 

261 094)  

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUSTEN HAKU ON ALKANUT  

Kilpailukyky Neuvo 2020: 

Yritys– ja elintarvikeasian-

tuntija Kirsi Mutka-

Paintola  

P. 043 826 7882,  

kirsi.mutka-paintola@ 

maajakotitalousnaiset.fi.  

Yritysasiantuntija Suvi Kor-

honen, p. 043 824 9505 

suvi.korhonen@ 

maajakotitalousnaiset.fi  

 

Maisema– ja luonnonhoi-

don Neuvo 2020:  

maisema- ja ympäristöasi-

antuntija Saara Ryhänen p. 

040 486 8237,  

saara.ryhanen@ 

maajakotitalousnaiset.fi  

 
NEUVO2020 laajenee 

maatilan kilpailukyvyn 

kehittämiseen  

Onko investointi, sukupolvenvaih-

dos tai yhtiöittäminen ajankohtai-

nen? Mietitkö tuotantosuunnan 

muutosta tai monialaistamista? 

Miten saat investoinnin tuotta-

maan sekä uutuudet käyttöön ja 

toimimaan? 

Neuvo 2020 -palvelujen uusin osa 

on maatilan nykyaikaistaminen ja 

kilpailukyky, joka antaa mahdolli-

suuden syventyä tilasi tulevaisuu-

den ratkaisuihin, keskittyä talou-

den hallintaan ja parantaa tuotan-

totaloutta. Ennen kaikkea tarjoam-

me sinulle sen kautta uusia mah-

dollisuuksia ja kehitysaskelmia. 

Myös aikaisemmat Neuvo 2020 -

palvelut ovat käytössäsi. Muodos-

tetaan näistä kokonaisuuksista 

juuri sinun tilasi tarpeisiin sopiva 

ratkaisu. 
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Kysy lisää ruokakursseista yhdistyksellesi tai tarjotkaa kurssi vaikka 
paikkakuntanne yläkoululle! Lisätietoja saat Merviltä,  
mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi tai p. 0400 842 3549. 

Ruoka-asiantuntijan vinkit  

 

Peruna pärjää hyvin ravintosisältövertailussa pastan ja riisin kanssa. Esimerkiksi ta-
vanomaisen vehnämakaronin ja valkoisen riisin peruna päihittää kevyesti kuitupitoi-
suudellaan. Perunassa on lisäksi C-vitamiinia ja monia B-ryhmän vitamiineja. Myös 
kaliumin lähteenä peruna on poikkeuksellisen hyvä.  
 
Säästä ravintoaineet:  
• säilytä viileässä ja pimeäs-

sä  
• kypsennä kuorineen 
• keitä höyryssä tai vain vä-

hässä vedessä  
Monien mittareiden mukaan 
peruna on varsin ekotehokas 
ruoka-aine. Se kuormittaa ympä-
ristöä huomattavasti vähemmän 
kuin esimerkiksi riisi. Riisin viljely 
aiheuttaa merkittävästi enem-
män kasvihuonepäästöjä kuin 
perunoiden kasvattaminen. Tuo-
re peruna ja monet puolivalmis-
teet ja pakasteetkin ovat yleensä 
kotimaisia. Näin myös kuljetus-
matkat jäävät kohtuullisiksi. 
Valmista syksyn perunasta ja kasviksista maukas sosekeitto: 
 
Perunainen kasviskeitto 4 annosta 
700 g jauhoisia perunoita 
2 sipulia 
350 g kukkakaalia 
150 g palsternakkaa 
2 rkl  öljyä 
1,3 l kasvislientä 
2 dl omenamehua 
200 g paprikasulatejuustoa 
2 tl  kirveliä 
  suolaa 
  chilijauhetta tai –rouhetta 
 
1. Kuori ja paloittele perunat ja sipulit. Leikkaa kukkakaali kukinnoiksi. Paloittele 
kuorittu palsternakka. Kuullota kasviksia ison kattilan pohjalla öljyssä noin 7 mi-
nuuttia koko ajan sekoitellen. Varo, etteivät kasvikset pala.  
2. Lisää kasvisliemi ja omenamehu, keitä kasviksia 10 minuuttia. Lisää sulatejuusto 
ja jatka keittämistä noin 15 minuuttia, kunnes kasvikset ovat kypsiä.  
3. Soseuta keitto sauvasekoittimella ja mausta mausteilla makusi mukaan. 
Tarjoa keiton kanssa uunituoretta leipää. 

Ohje: Kaija Nieminen, Kausala  

PERUNASTA POTKUA SYKSYYN 

Järjestämme erilaisia ruoka- ja 
leivontakursseja ympäri vuo-
den ja näin syksyllä kutsumme 
erityisesti nauttimaan perunas-
ta sekä maukkaista kasvisher-
kuista.  

Pure peruna -
kurssilla  kokeillaan keittiömes-
tariopiskelijoiden Pure peruna 
-hankkeessa kehittämiä peru-
naherkkuja ja perunareseptikil-
pailun parhaimmistoa!  Huo-
maat, että peruna on moni-
puolinen ja maukas perusruo-
ka, joka taipuu yllättävän mo-
neen. 

Maijan maukkaat kasvisruuat 
-kurssilla tutustutaan kasvis-
kokkailuun. Keittiömestari Mai-
ja Silvennoisen vinkit ja koke-
mukset auttavat monipuolista-
maan arkiruokaa kasvisten 
avulla. 

Syksyn sadosta nautitaan myös 
Kekri -perinteistä sadonkor-
juun juhlaa -kurssilla, joka on 
osa Maa- ja kotitalousnaisten 
Maistuva maaseutu -
kampanjaa, jolla juhlistamme 
100-vuotiasta itsenäisyyttä 
yhdessä syöden. 

 
 
 
 
 
Maistuva Etelä-Savo -
perinneruokien tuunauspajat -
kurssilla valmistetaan Kaakkois
-Suomen ammattikorkeakou-
lun opiskelijoiden tuunaamia 
eteläsavolaisia perinneherkku-
ja. Tule testaamaan 
Rättänäkakkua tai Lammasbur-
geria. 

 

Tule mukaan  
ruokakurssille!  
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Ruoka-asiantuntijan vinkit  

RUOKAKURSSITARJOTIN 

Koti ja maaseutu -lehti on 

käytännönläheinen, maa-

seudun aiheisiin erikoistu-

nut aikakauslehti. Lehti on 

tarkoitettu lukevalle ja teke-

välle naiselle, jolla on jalat 

maassa ja juuret maaseu-

dun mullassa. 

 

Edullinen kestotilaus, 

8 lehteä vuodessa  

49 euroa 

Lisätietoa ja tilaukset: 

Maajakotitalousnaiset.fi 

p. 0303 9778 

Maa- ja kotitalousnaiset ovat juhlistaneet satavuotiasta itse-
näistä Suomea tarjoamalla maakuntien makuja Maistuva maa-
seutu -tapahtumissa ja kohtaamisissa eri puolilla maata. Maa-
seudun antimia on maisteltu mm. ruokakursseilla, retkillä, 
maaseudun ruokayrityksissä ja maisemassa. Juhlavuosi on 
täynnä toimintaa, ja yhdistyksillä ja yrityksillä on monta eri 
tapaa toteuttaa teemaa.  

Elämyksellinen juhlavuosi lähenee loppuaan. Kuinka teidän yhdistyksessänne syötiin 
yhdessä ja jaettiin tarinoita Maistuvasta maaseudusta? Lähetä kuvia ja kertomuksia 
tapahtumistanne piirikeskukseen.  

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

KERRO MEILLE TOTEUTUNEET  

MAISTUVA MAASEUTU—JA KEKRIJUHLA –TAPAHTUMANNE 

Ruisleipä - leivotaan kansallisruokaa 

Vuoden 2016 äänestyksessä ruisleipä valittiin Suomen kansallisruuaksi. Joko osaat itse leipoa 

ruisleipää? 

Suussa sulavaa suklaasta 

Pieneksi piristykseksi sopii hemmottelevan herkullinen suklaakurssi, jolla suklaasta loihditaan 

mitä unohtumattomimpia herkkuja. 

Potkua pavuista ja palkokasveista  

Oletko jo kokeillut suomalaista härkäpapua? Miltä maistuvat papu-siemennäkkäri tai kidneypa-

pujen täydentämä makaronilaatikko?  

Kurssien sisältö voidaan myös räätälöidä ryhmän toiveen mukaan! Kysy lisää ja tilaa kurssi ruo-

ka-asiantuntija Mervi Kukkoselta: mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi tai puh. 040 842 

3549 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/kotijamaaseutu
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Maisema ja ympäristö 

UUSI JULKAISU: ONNELLISIA TARINOITA – Rakennusten uusi elämä 

 Onnellisia tarinoita -julkaisu esittelee 
vanhoja rakennuksia, jotka on kunnos-
tettu ja otettu uuteen tuottavaan 
käyttöön. Mukaan on valittu monenlai-
sia esimerkkejä niin matkailu- ja juhlati-
loista kuin liike- ja tuotantotiloistakin eri 
puolilta Etelä-Savoa ja Keski-Suomea. 
 
Opas tarjoaa myös napakasti perustie-
toa rakennusperinnöstä, sen suojelusta 
ja kunnostamisesta. Opas neuvoo, mistä 
saa tietoa, asiantuntija-apua ja taloudel-
lista tukea niin rakennuksen korjaami-
seen kuin uuden yritystoiminnan käyn-
nistämiseenkin. Uutta yritystoimintaa 
vanhaan rakennukseen suunnittelevalle 
yrittäjälle opas tarjoaa myös vinkkejä, 
kuinka vanhan rakennuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia voi parhaiten hyödyn-
tää yritystoiminnassa.   

 

Opas on tehty osana Kulttuuriympäristö 
näkyväksi KYNÄ-hanketta. Hanketta to-
teuttavat Etelä-Savon ja Keski-Suomen 
Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat. 
Hankkeen tarkoituksena on lisätä yleistä 
tietoisuutta kulttuuriympäristöstä sekä 
innostaa maaseudun asukkaita, maan-
omistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityk-
siä ja muita toimijoita hoitamaan 
kulttuuriympäristöä sekä hyödyntä-
mään sitä yritystoiminnassaan. KYNÄ -
hankkeen rahoittaa Euroopan unionin 
maaseudun kehittämisen maatalousra-
hasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen 
ELY-keskukset. 
Opas löytyy nettijulkaisuna maajakotita-

lousnaiset.fi/palvelut/julkaisut ja sen on 

kirjoittanut Eeva Puustjärvi ja Suvi Kor-

honen. 

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ
-hanketta toteuttavat yhteistyössä 
Etelä-Savon ja Keski-Suomen Maa- 
ja kotitalousnaiset ja ProAgriat. 
Hanketta rahoittavat EU:n maata-
lousrahasto ja Etelä- Savon ja Keski
-Suomen ELY-keskukset.  
Lisätietoa: maajakotitalousnai-
set.fi/kynahanke 
Facebook > Kulttuuriympäristö 
näkyväksi KYNÄ 

LAMMASKAALIA LAITUMELLA MIKONPÄIVÄNÄ SAVONLINNASSA 

Tervetuloa viettämään elämyksellinen 

Mikonpäivän ilta Tiisanmäen lammas-

tilalla perinneruon ja lampaiden paris-

sa! Kävelykierroksella tutustumme tilan 

lampaisiin ja laidunalueisiin. Auringon 

laskiessa pääsemme maistelemaan pe-

rinteistä savolaista syysruokaa lammas-

kaalia. Ruokailun lomassa kuulemme 

tarinoita Mikonpäivän kansanperintees-

tä.  

KYNÄ-hanke tarjoaa maksuttoman bus-
sikuljetuksen Savonlinnasta sekä kahvit 
tilalla. Lammaskaali-ruokailu on oma-
kustanteinen 10 e /hlö.  

Lähtö Savonlinnan linja-autoasemalta 
klo 17:00 ja paluu klo 20:00.  

Ilmoittautuminen 24.9 mennessä  

http://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/

tapahtumat/lammaskaalia-laitumella-8861 

tai p. 0400 261 094 

Lisätiedot: suvi.korhonen@ 

maajakotitalousnaiset.fi ,  

p. 043 824 9505 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/onnellisia-tarinoita-rakennusten-uusi-elama-7998
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Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten Lofoottien matka onnistui elo-syyskuun vaihteessa hienosti. Vastuullisena mat-
kanjärjestäjänä oli Päivi Kostamo, joka riimitellen tahtoo kiittää matkaisia. 

Uusia tuulia 

KÄYTÄNNÖN TIETOA, TAITOA JA TYÖTÄ MAAHANMUUTTAJILLE 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana tukemassa maahanmuuttajien ko-
toutumista erilaisin konkreettisin toimin, jotta oleskeluluvan saaneet maahanmuutta-
jat oppivat suomalaisia toimintatapoja, verkostoituvat kantaväestön kanssa ja jäisivät 
asumaan maakuntaan, pääsevät urapolulle ja löytävät paikkansa suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Järjestövastaava Mervi Kukkonen tulee mielellään kertomaan hyvistä 
kokemuksista Juvalla ja Mikkelissä toteutetuista kohtaamisista ja yhteisistä tapahtu-
mista maahanmuuttajien kanssa.  

Lähtekää rohkeasti mukaan tukemaan oman paikkakuntanne uusia asukkaita. Alkuun 
pääsette ottamalla yhteyttä paikkakunnalla jo vapaaehtoista työtä tekeviin järjestöi-
hin (monella paikkakunnalla SPR) tai maahanmuuttotoimiston työntekijöihin. 

Miten voitte yhdistyksenä olla mukana: 
Kutsukaa maahanmuuttajia tutustumaan suomalaiseen maaseudun elämään: 
• järjestämällä tila- ja yritysvierailuja maahanmuuttajille 
• kutsumalla maahanmuuttajia yhdistyksen tapahtumiin, juhliin, retkiin, talkoi-

siin, kyläiltoihin, harrastuspiireihin (esim. metsäretket, maisemanhoitotalkoot, 
puutarhatyöt, käsityöpiirit) 

• Järjestäkää yhteinen ruokakurssi ja/tai Syödään yhdessä -tapahtuma 
• opitaan vastavuoroisesti erilaisista ruokakulttuureista  
• tehdään suomalaista ruokaa ja maahanmuuttajien ruokaa 

Tukekaa mahdollisuuksienne mukaan maahanmuuttajien matalan kynnyksen työkokeiluja esim. maaseutuyrityksissä, puu-
tarhoilla, kotipalvelussa, vanhustenhoidossa. 
Piirikeskuksesta saatte lisää tietoa ja vinkkejä maahanmuuttajien kotouttamiseen: Ottakaa yhteyttä Mervi Kukkoseen, mer-
vi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 842 3549. 

Tapasimme Keminmaassa,  
ikään kuin ihmemaassa. 
Jatkoimme matkaa Pajalaan,  
Lars Levi Laestadiuksen rajalaan. 
Kiirunassa lounastimme  

ja sitten suurta kirkkoa ihastelimme. 
Illaksi Norjaan,  
Hotelli Bjerkvik -sorjaan. 
Lumoavilla Lofooteilla vihreät vuonot nähtiin  
ja lumihuippuiset vuoret kovalla sateella pestiin. 
Matkalla Å i Lofoteniin kyytiin saimme paikallisen asukkaan, 
nimeltänsä hän oli Eila Strauman.  
Saimme kuulla tarinoita 
 ja nähdä Lofoottien myrskyn ja pauhun. 
Kilpisjärvellä olimme yhteiskuvassa  
ja päivällisen söimme yhteistuvassa. 
Keminmaahan taas palasimme 
 ja yhdessä halasimme. 
Kiitos mukavasta matkasta  
ja paljon kiitoksia lämpimistä sukista 
 ja ajatuksista rakkaista! 
             Päivi Kostamo 

Eteläsavolaiset Lofooteilla 26.8. – 1.9.2017 
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Etelä-Savon Maa- ja  
kotitalousnaiset,  

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

MKN Maa– ja kotitalous-
naiset 

Virkeää syksyä 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 

Syyskuu 

21.9. Salaojapäivä Karilassa klo 10-14, salaojitusinfo ja salaojien huuhtelunäytös pellolla 

24.9. Makumuistoja -tapahtuma, Juva 

29.9. Lammaskaalia laitumella –tapahtuma, Juvola Savonlinna 

 

Lokakuu 

2.10  Kekri -perinteistä sadonkorjuun juhlaa -kurssi, Juva 

4.10. Elintarvikeyrittäjien pyöreän pöydän kokoontuminen, Savonlinna 

5.10 Makumuistoja palvelukotiin, Kerimäki Savonlinna 

7.10  Kaiken kansan Kekrijuhla, Juva 

10. – 11.10. Pohjanmaalla tehdään eikä tuumata -opintomatka 

14.10  Kekri -perinteistä sadonkorjuun juhlaa -kurssi, Kangasniemi 

17.10  Sense -jäsenrekisterin käyttökoulutus yhdistyksille, Mikkeli 

19.10  Sense -jäsenrekisterin käyttökoulutus yhdistyksille, Savonlinna 

21.10  Kekri -perinteistä sadonkorjuun juhlaa -kurssi, Heinävesi 

28.10  Kekri -perinteistä sadonkorjuun juhlaa -kurssi, Hirvensalmi 

29.10  Sense -jäsenrekisterin käyttökoulutus yhdistyksille, Pieksämäki 

 

Marraskuu 

4.11. Kekri -perinteistä sadonkorjuun juhlaa, Makkarakurssi Ihastjärvellä 

11.11. Messumatka ELMA-messuille Helsingin Messukeskukseen. 

18.11. Edustajainkokous ja Kekri-ruokatarjoilu Kerimäen Makkolassa Päivölän-seurojentalolla. 

25.11. Joulun ruokalahjat -kurssi Ihastjärvellä 

 
Piirikeskuksen tapahtumat löytyvät aina myös MKN kotisivuilta  

etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri  
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