
 

 

Uu�skirje 2/2016 

Etelä-Savon Maa- ja ko�talousnaiset kokoontuvat edustajakokoukseen Mikkelin      

Ihastjärven koululle lauantaina 19.11. Valtakirjojen tarkastus ja aamukahvitarjoilu alkaa 

klo 10.00. Varsinainen edustajakokous käynnistyy klo 11.00. Kokousesitelmän pitää 

Maa- ja ko�talousnaisten keskuksen hallituksen puheenjohtaja Maija Silvennoinen. 

Kokouksen yhteydessä julkistetaan Etelä-Savon vuoden maa- ja ko�talousnainen sekä 

vuoden maisemateko. 

Kotoutumista yhdessä tekemällä 

Kuluvana vuonna on maakunnassamme osallistu!u monella paikkakunnalla ak�ivises� 

maahanmuu!ajien kotoutumista edistävään toimintaan. Kokouksessa Maa- ja ko�talo-

usnaisten Keskuksen järjestöpäällikkö Helena Velin esi!elee eri puolilla Suomea ja 

myös täällä Etelä-Savossa toimineen Kotoutumista yhdessä tekemällä –hankkeen toi-

mintaa. Kokouspäivän pää!eeksi on mahdollisuus osallistua maahanmuu!ajien ja MKN 

yhdessä valmistamalle arabialaiselle lounaalle. 

Tuote�edustelut:  Marjo 

Lai�nen p. 0400 256 325,  

marjo.h.lai�nen@proagria.fi  
sekä piirikeskuksen toimi-

henkilöt. Tutustu myös 

MKN verkkokauppaan 

osoi!eessa                       

maajako�talousnaiset.fi 

Tervetuloa edustajakokoukseen Ihastjärven koululle 

Etsimme ehdotuksia kylien ja kun�en maistuvimmista 

ruokayrityksistä, tuo!ajista, jalostajista, ruokapalvelu-

yrityksistä ja muista ruokaelämyksiä tarjoavista toimi-

joista. Tekemistänne ehdotuksista valitsemme Etelä-

Savon Maistuva maaseutu 2017 -yrityksen.  

Valinnan tekee maakunnan yritystoiminnan kehi!äjistä 

koostuva asiantun�jaraa�. Palkinnon saava yritys julkis-

tetaan Maistuva maaseutu -kampanjan lähtölaukauksena Naisvoimaa-viikolla 23.1.–

29.1.2017. Odotamme ehdotuksia sähköpos�tse piirikeskukseen 2.12.2016 mennessä. 

Valinnassa painotetaan mm. seuraavia tekijöitä: 

• Tuo!eiden ja palvelujen maistuvuus, elämyksellisyys sekä innova�ivisuus. 

• Yrityksen halu kehi!yä ja uudistua. 

• Yrityksen kyky verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. 

• Yrityksen toiminnan vaikutukset maaseudun ja ympäröivän yhteisön elinvoimai-

suudelle ja näkyvyydelle. 

Yhdistykset voivat Naisvoimaa-viikolla järjestää omia paikallisia tapahtumiaan, joissa 

voi!e esimerkiksi antaa osallistujien äänestää oman paikkakuntanne maistuvimpia toi-

mijoita tai yrityksiä. Erityises� Naisvoimaa -teemaviikolla haluamme nostaa esiin kylien 

ja kun�en ruokayritykset, tuo!ajat, jalostajat, ruokapalveluyritykset ja muut ruokaelä-

myksiä tarjoavat toimijat sekä tarjota yhteisiä maistuvia ruokakokemuksia.  

Lisä�etoja ja ehdotukset: 
 
Kirsi Mutka-Paintola Toiminnanjohtaja, elintarvike– ja yritysasiantun�ja, 

p. 043 826 7882, kirsi.mutka-paintola@maajako�talousnaiset.fi 

Etsitään itsenäisyyden juhlavuoden Maistuva maaseutu  –yri*äjää 

MKN uusia  

järjestötuo*eita 

Kyn-lä 
Nelivärinen, käsin vale!u 

kyn7lä. 100 % parafiini. 

Koko 7 x 15 cm. 

Valmistanut Jyväskylässä     

Pu7paja. 

10 € 

Kahvilautasliina 
 

Pake�ssa 60 kpl. 

Koko 24 x 24 cm. 

5 € 



 

 

Hanketoiminta käynnissä 

Keräämme ilmoitetut �edot 

paikka�etoaineistoon. Ilmoi-

tamme kilpailun tulokset vuo-

den 2017 lopulla. Kaikkien 

osallistuneiden kesken arvom-

me mukavia tuotepalkintoja.  

Olen Eeva Puustjärvi ja olen aloi!anut työt Etelä-Savon Maa- ja ko�talousnaisten maise-

ma- ja ympäristöasiantun�jana Mikkelissä. Tulen työskentelemään erityises� Kul!uu-
riympäristö näkyväksi (KYNÄ) –hankkeen parissa. Olen koulutukseltani maatalous- ja 

metsä�eteiden sekä kasvatus�eteen maisteri. Erityisiä osaamisalueitani ovat maiseman- 

ja luonnonhoito, maiseman ainee!omat arvot, kul!uuriperintö ja ruokakul!uuri. Har-

rastuksiini kuuluu matkailu, lavatanssit, par�o ja kaikenlainen käsillä tekeminen. Lisäksi 

perinnekul!uurin vaaliminen niin ruoan kuin käsitöidenkin muodossa on lähellä sydän-

täni. Muu�n sukuni juurille tänne Etelä-Savoon Helsingistä. 

Minut tavoitat: 

eeva.puustjärvi@maajako�talousnaiset.fi, p. 043 826 7890 

Satatuha*a kilometriä kiviaitaa 

Eeva Puustjärvi aloi- maisema– ja ympäristöasiantun�jana 

Kul!uuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hankkeessa tartutaan nopeas� ajankohtaisiin 

teemoihin. Tapahtumat, talkoot, kul!uuriympäristöinfot, retket ja kul!uuriympäris-

tökävelyt ja luennot ovat hankkeen toimintaa. Laadimme hankkeessa myös pieniä 

kul!uuriympäristön selvityksiä ja julkaisuja.  

 

V. 2017 juhlitaan Suomi 100 juhlavuo!a. Haluamme nyt selvi*ää, kuinka paljon 
kul*uurihistoriallises� ja maisemallises� arvokkaita kiviaitoja on säilynyt Etelä-
Savossa ja Keski-Suomessa ja julistamme kilpailun:   
 

Ilmoita meille, jos sinun maillasi on kiviaitaa.  

• aidan tyyppi (esim. korkea kiviaita, kivijalka-aita, missä puuaita päällä, kivinen 

karjakuja, piha-aita, jotain muuta)  

• sijain�  

• arvio aidan pituudesta 

• Ilmoi!ajan yhteys�edot 

• valokuvia 

 

 

 

 

Ilmoita kiviaitaa: 

ETELÄ-SAVO 

Saara Ryhänen  

p. 040 486 8237  

saara.ryhanen@maajako�talousnaiset.fi  

ProAgria Etelä-Savo 

Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI 

KESKI-SUOMI 

Kirsi Koskela 

p. 043 826 7290 

kirsi.koskela@maajako�talousnaiset.fi 

ProAgria Keski-Suomi 

PL 122, 40101 JYVÄSKYLÄ 

 

maajako�talousnaiset.fi/

kynahanke 

facebook > Kul*uuriympäristö 

näkyväksi KYNÄ 

 

 

Kul*uuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015-31.8.2018. 

Hanke toimii Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakun�en alueilla. Hanke*a toteu*avat 

alueiden ProAgria, MKN Maa- ja ko�talousnaiset. Hanke*a rahoi*avat Euroopan 

maaseudun kehi*ämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen Ely-

keskukset. 

100–vuo*a    

Suomalaista  

maisemaa 



 

 

 

Tunne asiakkaasi—palvele kilpailukykyisemmin 

Oletko poh�nut palvelualan yri!äjäksi ryhtymistä tai tuotatko jo palveluja koteihin tai 

vapaa-ajan asukkaille? Haemme parasta aikaa hankkeeseemme eteläsavolaisia yri!äjiä, 

jotka haluavat kehi!ää yritystoimintaansa ja etsiä uusia ansaintamahdollisuuksia. Tule 

rohkeas� mukaan! Tarjolla on koulutusta ja poh�mista, mikä yri!äjän palvelussa on 
hyvää, ja mitä osa-alue!a kehi!ämällä palvelusta tulee en�stä parempaa niin laadulli-

ses� kuin taloudellises�kin. 

Etelä-Savossa on käynnistynyt Tunne asiakkaasi – palvele kilpailukykyisemmin –hanke, 

jossa maaseudun yrityksien palvelu- ja tuotetarjontaa kehitetään vastaamaan erilaisten 
asiakkaiden toiveita. Asiakkaat toivovat nykyisin yksilöllisiä palveluita. Tämä voi avata 

myös yri!äjälle mahdollisuuden lisätuloihin.  

Maaseudulla on paljon eri alojen amma7laisia, jotka voisivat tarjota pitkälle kehite!yjä 
palvelukokonaisuuksia. Usein perinne ohjaa yri!äjien mielikuvitusta tarjonnan suun-

ni!elussa, yhteistyötä eri yri!äjien kesken ei edes ajatella ja asiakaslähtöisyys unohtuu.  

- Hanke kaipaa kehityshaluisia yri!äjiä tai yri!äjäksi aikovia, jotka haluavat vastata asi-
akkaiden palau!eeseen ja uusiin palveluideoihin. Hankkeella haetaan ratkaisua, kuinka 

maaseudun näkymä!ömät palvelutarpeet ja palvelujen tarjoajat kohtaavat sekä uusien 

palvelutapojen löytämiseen, kertoo hankevastaava Suvi Korhonen Etelä-Savon Maa- ja 

ko�talousnaisista.  

Kehitystyö vaa�i yri!äjältä vaivaa ja uskallusta, sillä yhtenä työkaluna toimii asiakasraa-

�, joka osallistui jo ensimmäiseen koulutuspäivään ja on mukana myös Inno-leirillä ensi 

keväänä. Näissä yhteisissä päivissä asiakaspalaute tulee kehi!ämisnäkökulman kanssa 

turvallises� yri!äjälle, Suvi Korhonen sanoo. 

Lue lisää! www.etela-savo.maajako�talousnaiset.fi/tunneasiakkaasi.                        

Lisä�etoja ja ilmoi*autumiset:hankevastaava Suvi Korhonen, puh. 043 824 9505,  

suvi.korhonen@maajako�talousnaiset.fi 

ProAgria Etelä-Savo ja Etelä-
Savon Maa- ja ko�talousnaiset 
ovat saaneet 1.6.2016 hankkeel-
le rahoituksen Etelä-Savon ELY-
keskukselta ja Maaseudun ke-
hi*ämisrahastosta. Yhteistyö-
kumppaneina ovat Etelä-Savon 
amma-opisto ja Helsingin yli-
opiston Ruralia-ins�tuu-.  

Asiakkaita ja urakoin�hommia! 

 Tiistaina 18.10.Etelä-Savon Maa

- ja ko�talousnaisten ja ProAgri-

an hankkeiden sekä lukuisten 

yhteistyöyritysten järjestämässä 

peltopäivässä Juvan Vehmaassa 

kuul�in mm. urakoin�in ja pelto-

töiden organisoin�in lii!yvää 

asiaa. Lisäksi pääs�in tutustu-

maan erilaisiin lai!eisiin, niin 

työnäytöksissä kuin itse ohjaa-

mosta käsin kokeilemalla.  

Urakoin� on hyvä vaihtoehto, 

jonka avulla �lat voivat tasata 

omaa työkuormaa ja kohentaa 

maataloustoiminnan taloudelli-

suu!a. Urakoitsijoille avautuisi 

nykyistä enemmän työ�laisuuk-

sia mm. palvelujen markkinoin-

�a lisäämällä ja urakoin�ketjuja 

kehi!ämällä.  

Asiakaslähtöisyys on avainsana 

myös urakoin�alalla. 

Hanketoiminta käynnissä 



 

 

 

Tietoa ravinteista ympäristön ja maa�lan hyväksi 

Rannat kuntoon Valvatus -yleisöilta 17.11.2016 klo 18.00  

Valtuustosali os. Mutalan�e 2, Joroinen 

Ohjelmassa: 

Avaussanat, Ravinnepiika-hanke ja Rannat kuntoon –toimintamalli                                 

ympäristö- ja maisema-asiantun�ja Saara Ryhänen, ProAgria Etelä-Savo, Maa- ja ko�ta-

lousnaiset 

klo 18.15 Joroisten vesiensuojelu�lanne 

Valvatuksen koekalastustulokset (2010-2016) ja toimenpidesuositukset,  

hydrobiologi Per7 Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus 

klo 19 Kanavan / Kotkatharjun ulkoilualueen virkistyskäy*ö,  

sivistysjohtaja Jaakko Kuronen, Joroisten kunta  

klo 19.15 Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta, esimerkkeinä Valvatukselle vastaperus-

te*u yhdistys sekä pitkään toiminut Valajärven suojeluyhdistys ry 

 

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita! 

Joroisten Valvatus on Etelä-Savon Rannat kuntoon –kohde. Alueen ak�ivisten maan-
omistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa viedään yhdessä eteenpäin han-
ke*a, joka tähtää konkree-siin vesienhoitotoimenpiteisiin ja samalla lisää laajempaa 
�etoisuu*a vesienhoidon merkityksestä. Rannat kuntoon Valvatus on osa EU:n Maa-
seuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoi*amaa Ravinnepiika-
�edotushanke*a, jota toteu*avat yhteistyössä Maa- ja ko�talousnaiset, ProAgria 

Hanketoiminta käynnissä 

Lisä�etoja: 

Maisema– ja ympäristöasiantun�ja Saara Ryhänen p. 040 486 8237, saara.ryhanen@maajako�talousnaiset.fi 

Hankkeen rahoi!aa Etelä-

Savon Ely-keskus yhdessä 

EU:n Maaseuturahaston 

kanssa. Hanke!a toteute-

taan yhteistyössä LUKE Mik-

keli kanssa 1.9.2015–

31.3.2018. 

Lisä�etoa Ravinnepiika-

hankkeesta: maajako�talo-

usnaiset.fi/ravinnepiika 

Ravinnepiika myös Faceboo-

kissa: facebook.com/

Ravinnepiika                     

Ravinnepiian tavoi!eena on 

parantaa heikentyneessä �lassa 

olevien vesistöjen vedenlaatua 

sekä turvata erinomaisessa tai 

hyvässä �lassa olevien vesistö-

jen �lan säilyminen. Tavoi!ee-

seen päästäkseen Ravinnepiika 

väli!ää tutki!ua ja ajankohtais-

ta �etoa viljelymenetelmistä ja 

ympäristön ja vesien �lan pa-

rantamisesta. Pääteemat ovat 

ravinteiden kierto, maan raken-

ne ja valumavesien hallinta. 

Ravinnepiika tähtää �edon vä-

li!ämiseen viljelijöille sekä laa-

jemminkin. Lisäksi suurelle ylei-

sölle halutaan väli!ää oikeaa 

�etoa mm. viljelyn ja ruuantuo-

tannon ympäristövaikutuksista.  



 

 

Lofoo7en matkalle lähdemme jo elokuun puolella. Matkan kesto on seitsemän päivää ja 

Etelä-Savon maa- ja ko�talousnaisista mukana matkalla on Mervi Kukkonen. 

Lofoo-en matkan alustava ohjelma: 

Matkalle lähdetään lauantaina 26.8 Mikkelistä ja illan tullessa majoitutaan Kemijoen ran-

nassa sijaitsevaan Kylpylähotelli Pohjanrantaan. Sunnuntaiaamuna 27.8. suunnataan 

Kemistä Tornion ja Pohjois-Ruotsin Kiirunan kau!a koh� Norjan rajaa ja Herjangsvuonon 

pohjukkaa, jossa majoitutaan hotelli Bjerkvikiin.  

Maanantaina 28.8. matka jatkuu koh� Lofoo7en jylhiä maisemia ja illan suussa saavu-

taan Svolveariin, missä majoitutaan kahdeksi yöksi VesIordhotelliin. Tiistaina 29.8. teh-

dään koko päivän retki Lofooteilla. Retkellä nähdään toinen toistaan upeampia vuoria, 

laaksoja, siltoja ja eri!äin kauniis� hoide!uja lofoo7laisia talo- ja pihapiirejä. Keskiviik-

kona 30.8. lähdetään lautalla Svolvearista Skutvikiin. Lau!amatka kestää kolme tun�a. 

Skutvikistä jatketaan Norlandin lääniä pitkin Fausken kau!a  Arjeplogiin, jossa majoitu-

taan Hornava- hotelliin Ruotsin puolelle.  

Torstaina 31.8. matkataan Pohjois-Ruotsin maaseudun ja kaupunkien läpi ja saavutaan 

illansuussa tu!uun Pohjanrantaan päivälliselle ja kylpylään, mistä perjantaina  1.9. voi-

daan pikkuhiljaa aloi!aa ko�matka Mikkeliin. 

 

Hinta noin 920 €/hlö kahden hengen huoneessa. Hinta tarkentuu syksyn aikana. Hinta 

sis. matkan hyvätasoisella �lausajobussilla, majoituksen kahden hengen huoneissa, 6 

aamiaista, 5 päivällistä, 5 lounasta, lau!amaksut, matkanjohtajan ja oppaan palvelut. 

Matka täytetään ilmoi!autumisjärjestyksessä. 

Ruskamatka uu�sia 

Viereisessä kuvassa syksyn rus-

kamatkalaiset ryhmäkuvassa 

Kuusamossa. Ruskamatka aloi-

te7in Kemijärven ja Sallan mai-

semissa, mistä siirry7in pohjoi-

semmaksi. Saariselän tukikoh-

dasta teh�in retket Inariin sekä 

Norjan puolelle Pykeijään. Vii-

meisen yön vie�mme Kuusa-

mossa.  

Matkan aikana oli useita mielen-

kiintoisia vierailukohteita aina 

suurpedoista Kalle Päätalon syn-

nyinko�in. 

Alla kuva Utsjoen Kirkkotuvilta. 

Lisä�etoa ja ilmoi!autumi-

set: Mervi Kukkonen,  

p. 040 842 3549  

mervi.kukkonen  

@maajako�talousnaiset.fi 

Tulossa upea matka Lofoo-en lumoon 26.8.-1.9.2017 

Terveiset ruskasta 



 

 

Ruoka-asiantun�jan vinkit  

 

Maa- ja ko�talousnaisten ruoka-asiantun�jat tarjoavat kekrikursseja, joilla perehdy-

tään sadonkorjuun parhaisiin perinneherkkuihin ja löydetään uu!a ideaa juhlatar-

joiluihin. 

Kekrijuhlassa pöydät notkuvat 

Perinteisiin kekriherkkuihin kuuluvat esimerkiksi alatoopi, erilaiset itse valmistetut 

makkarat, juuresruuat, piimä-, ko�- ja munajuustot sekä paikalliset leivät kuten 

rieskat, rievät, kakot, limput tai karjalanpiirakat. Väliruokana voi ilahdu!aa uu�s- tai 

talkkunapuuro. Entä oletko maistanut veripal!ua tai hernetuuvinkia? Parhaat pidot 

kruunataan rapeilla kaneliässillä tai raikkaalla kiisselillä. 

Maa- ja ko�talousnaiset juhlivat Suomen 100-vuo�sta matkaa vuonna 2017 teemal-

la Maistuva maaseutu. Haluamme kannustaa koko Suomen mukaan vie!ämään 

maaseudun perinteistä sadonkorjuun juhlaa, kekriä. Tule mukaan rakentamaan 

kaikkien aikojen juhlavuo!a. Kekrikurssilta saa ideoita ja ohjeita pitojen järjestämi-

seen. Syödään yhdessä! 

RYHMÄN SUOSITUSKOKO 8–15 henkeä 

KESTO 3–4 tun�a 

HINTA MKN-YHDISTYKSILLE 210 € (+ tarvikkeet) 

Lisää vinkkejä www.maajako�talousnaiset.fi/ruoka ja ruoka-asiantun�ja 

Mervi Kukkonen, p. 040 842 3549 tai  

mervi.kukkonen@maajako�talousnaiset.fi 

Ruoka-asiantun�jamme 

järjestävät amma7taidol-

la erilaisia ruoka- ja leivon-

takoulutuksia. Voimme 

järjestää myös yhteiskou-

lutuksen useamman yhdis-

tyksen kanssa. Otathan  

yhtey!ä suunnitellaan 

yhdessä! 

 

Miksipä et piristäisi pimeää syksyä mahtavalla kekripitojen tunnelmalla?  

Kuva: Makuja.fi 



 

 

Pieksämäen seudun Maa– ja 

ko�talousnaiset saivat viime 

vuonna valtakunnallisen yhdis-

tystunnustuksen. Palkintona 

järjestetyllä kurssilla valmis-

te7in syksyisiä makuja mm. riis-

tasta. Yllä kuvissa savustuspus-

sissa  savuste!u hirvipais� ja 

vadelmakas�ke Maija Silvennoi-

sen ohjeella. Ylimpänä nyhtö-

kaura-päärynäsalaa7. 

Uu�spuuro 

1 l                         ve!ä 

1,5–2 dl ruispuurojauhoja 

0,5 tl                   suolaa 

Ohje: 

Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää suola. Ripo!ele jauhot veteen koko ajan vatkaten 

kierrevatkaimella. Hauduta kannen alla noin tunnin ajan. Perinteises� uu�spuuroa tar-

jotaan voisilmän kera, mu!a se maistuu hyvältä myös marjasurvoksen kanssa (puolukka 

sopii erityisen hyvin). 

Säräjuurekset 

1–1,2 kg kuori!uja kasviksia: porkkanoita, punajuuria ja palsternakkaa ja (puna)sipulia.  

0,5 dl                  rypsiöljyä tai juoksevaa pullorasvaa 

suolaa 

(sitruunamehua) 

hunajaa tai ruokosokeria 

kuiva!uja tai tuoreita yr!ejä, esimerkiksi persiljaa ja/tai �mjamia 

Vuoraa uunipannu leivinpaperilla. Pane kasvikset pannulle. Voitele kasvikset rasvalla. 

Ripota pinnalle suolaa ja halutessasi pirskota hieman sitruunamehua. Valuta hunajaa 

pinnalle tai ripota sokeri. Sekoita. Paahda juureksia 250 asteessa kunnes kasvikset saa-

vat hieman väriä.  Alenna lämpö 200 asteeseen ja kypsennä kunnes kasvikset ovat sopi-

van (ei liian) kypsiä, yhteensä n. 45 minuu7a. 

Possumakkara 

800 g                   sianlihaa (lapa tai niska) 

250 g                   silavaa tai siankylkeä 

1 rkl                     suolaa 

0,25 tl                 mustapippuria 

0,25 tl                 meiramia 

0,25 tl                 �mjamia 

0,25 tl                 oreganoa 

0,25 tl                 jauhe!ua korianteria 

0,25 tl                 musko7a 

1,5 dl                  ve!ä tai olu!a 

1 tl                       sitruunamehua 

Paloi!ele possunliha ja silava 2–3 cm kuu�oiksi. Jauha ensin possunliha käy!äen liha-
myllyn suurireikäistä etulevyä. Lisää silavakuu�ot jo kertaalleen jauhetun lihan jouk-

koon ja jauha seos uudelleen. Lisää lihan joukkoon mausteet ja olut tai vesi ja sekoita 

hyvin. Jos massa on liian kiinteää, lisää 0,5 dl neste!ä. Paista massasta pieni pihvi ja 

tarkista maku. Lisää tarvi!aessa mausteita. Pursota makkaramassa liote!uihin suoliin ja 

sido sopivan kokoisiksi makkaroiksi. Kypsennä makkarat uunissa 175 asteessa noin 30 

minuu7a. 

Maistuvia makuja syksyn sadosta 

Ko� ja maaseutu -leh� (ent.  

KOTI-leh�) on käytännönlähei-

nen, maaseudun aiheisiin eri-

koistunut aikakausleh�. Leh� on 

tarkoite!u lukevalle ja tekevälle 

naiselle, jolla on jalat maassa ja 

juuret maaseudun mullassa. 

 

Edullinen kesto�laus,  8 lehteä 

vuodessa 49 euroa 

Lisä�etoa ja �laukset: 

Maajako�talounaiset.fi 

p. 0303 9778 

Ruoka-asiantun�jan vinkit  



 

 

Ajankohtaista järjestölle 

Eihän yhdistyksenne ole poistolistalla 

Paten7- ja rekisterihallitus on poistamassa yhdistysrekisteristä yhdistyksiä, jotka eivät 

ole tehneet rekisteri-ilmoituksia vuoden 1995 jälkeen. Poistouhan alla on toimiviakin 

yhdistyksiä, joissa esimerkiksi yhdistyksen nimenkirjoi!aja- ja osoitemuutokset ovat 

unohtuneet tekemä!ä. Aikaa asian korjaamiseen on 12.1.2017 saakka, joten nyt on 

aika toimia.  

Poistouhan alla on noin 41 00 yhdistystä. Lope!amisuhan alla olevat yhdistykset löyty-

vät PRH:n ne7sivuilta. Poistouhkalistalla on myös toimivia maatalousseuroja, maa-

miesseuroja, maa- ja ko�talousseuroja, pienviljelijäyhdistyksiä, maa- ja ko�talousnais-

ten yhdistyksiä ja vastaavia, joilta muutosilmoitukset ovat jääneet tekemä!ä. Nyt on 

aika huoleh�a, e!ä ilmoitus yhdistyksen toiminnan jatkumisesta, muu!uneista nimen-

kirjoi!ajista ja osoi!eenmuutoksista tehdään Paten7- ja rekisterihallitukseen.  

 

MAA- JA KOTITALOUSNAISILLA REKISTERÖITYMISEN PAIKKA  

Monet vilkkaas� toimivat maa- ja ko�talousnaisten yhdistykset ja naisosastot tai -

jaostot ovat pääseuran, esimerkiksi maaseutu- tai maamiesseuran rekisteröitymä!ö-

miä alaosastoja tai jaostoja. Rekisteröitymä!ömien yhdistysten luo!amus-henkilöiden 

�edot on yleensä anne!u �edoksi vain rekisteröidylle pääseuralle, eikä niitä ole ilmoi-

te!u yhdistysrekisteriin, koska alaseura on rekisteröitymätön. Jos pääseuran toiminta 

on loppunut ja alaosasto toimii, alaosaston on syytä rekisteröityä. Rekisteröitymä!ö-

mäksi yhdistykseksi ei kannata jä!äytyä, sillä rekisteriin merkitsemä!ömän yhdistyksen 

sitoumuksista vastaavat sen luo!amus-henkilöt henkilökohtaises� ja yhteisvastuullises-

�.  

Jos yhdistys löytyy poistouh-

kalistalta, toimi näin 

12.1.2017 mennessä:  

Tehkää normaali muutosilmoi-

tus, jossa ilmoitetaan ajantasai-

set nimenkirjoi!ajat ja yhdistyk-

sen osoite rekisteröitäväksi yh-

distys-rekisteriin. Ilmoituksen 

allekirjoi!aa yhdistyksen halli-

tuksen puheenjohtaja tai hänen 

valtuu!ama henkilö. Ilmoitus 

tehdään joko paperilla tai säh-

köises�. Ohjeet, ilmoituksen 

hinnat ja lomake löytyvät Pa-

ten7- ja rekisterihallituksen 

ne7sivuilta.  

Mikäli yhdistyksen nimenkir-

joi!ajat ja osoite�edot ovat py-

syneet samoina yli 20 vuoden 

ajan, voi toiminnan jatkumisesta 

ilmoi!aa vapaamuotoises�. Il-

moituksen allekirjoi!aa yhdis-

tysrekisteriin merki!y hallituk-

sen puheenjohtaja tai muu ni-

menkirjoi!aja tai näiden val-

tuu!ama henkilö.                     

Ilmoitus lähetetään sähköpos-

�tse:                                           

kirjaamo@prh.fi tai pos�tse  

Paten-- ja rekisterihallitus, 

Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 

1140, 00101 Helsinki.  

ÄÄNESTETÄÄN           

KANSALLISRUOKAA 

Kansallisista ruoka-aarteista 

voi äänestää omaa suosikki-

aan 6.12.2016 saakka. Ää-

nestyksen tulos julkistetaan 

tammikuussa 2017.  

www.kansallisruoka.fi 

#kansallisruoka  



 

 

Yritysneuvonta 

Järjestämme hygieniaosaamistestejä sekä hygieniaosaamiseen lii*yvää 
koulutusta.  
 
Tarvi!aessa myös räätälöityjä koulutuksia ja testauksia yhdistysten jäsenille, 

oppilaitosten opiskelijoille, yritysten työntekijöille.  

Kysykää tarjous, suunnitellaan teillle sopiva! 

Lisä�etoa: mervi.kukkonen@maajako�talousnaiset.fi 

Tapahtuma yri*äjyy*ä suunni*eleville naisille tai ”tuoreille” naisyri*äjille 

21.11.2016 klo 17.15 -19.30 jouluisessa Kenkäverossa Mikkelissä  

 Oletko haaveillut yri!äjyydestä? Oletko poh�nut, voisiko harrastuksen muu!aa kan-

na!avaksi liiketoiminnaksi? Askarru!aako sinua yritystoimintaan lii!yvät käytännön 

asiat? Tule hakemaan boos�a ajatuksillesi! Tilaisuudessa naisyri!äjät kertovat, kuinka 

siivet voivat kantaa.  

Etelä-Savon Maa- ja ko�talousnaiset, Taito Itä-Suomi ja Mikkelin Yri!äjänaiset kutsuvat 

sinut verkostoitumaan ja kuulemaan kokemuksia mikroyri!äjyydestä Kenkäveroon Mik-

keliin 21.11.2016 klo 17.15 – 19.30.  

Tilaisuus on suunna!u yri!äjyy!ä suunni!eleville tai yri!äjätaipaleensa alussa oleville 

naisille. Tapahtumassa on mahdollista keskustella yri!äjyydestä asiantun�joiden kans-

sa. Lisäksi tapaat muita, yri!äjyydestä kiinnostuneita naisia.  

Ilmoi*audu viimeistään 14.11.2016 osoi*eeseen marjo.h.lai�nen@proagria.fi . Tilai-

suus on maksuton. Kahvitarjoilu.  

Lisä�etoja tapahtumasta: yritysasiantun�ja Suvi Korhonen  

p. 043 824 9505 tai suvi.korhonen@maajako�talousnaiset.fi  

Lämpimäs� tervetuloa!  

TILAISUUDEN OHJELMA:  

Kansanedustaja, yri*äjä 

Heli Järvinen: Miten 

saamme pienet yritykset 

pärjäämään?  

Vastuuvalmentaja, tj.  

Kaisa Tupamäki-Kukkamo: 

Tuo*eisiin tulevaisuuden 

tarpeet  

Taiteilija Mari Jalava:   

Design-korukauppaa ja 

arjen palveluita  

Ohjaaja Saga Kiukas:  

Kuinka Joulupukki löysi 

piilopir-nsä?  

Valmentaja Piia Har�kai-

nen ja työelämäkehi*äjä, 

bisneskoutsi Tarja Kyllö-

nen: Siivet kantaa – uudet 

tavat tehdä töitä yri*äjä-

nä  

Toiminnanjohtaja Kirsi 

Mutka-Paintola: Yhdessä 

yritystoiminnan ra*aat 

pyörimään  

Yritysasiantun�ja Suvi 

Korhonen: Yritystuet 

aloi*ajan avuksi  

Ohjelman lomassa Hanna-

Liisa Kois�nen-Purps lau-

laa ja Hanna Lind lausuu 

runoja.  

Rohkeita vetoja -  minustako mikroyrittäjä 



 

 

Etelä-Savon Maa- ja ko�talousnai-

set, Mikonkatu 5,  

50100 Mikkeli 

Maajako�talousnaiset.fi 
Facebook:  

Etelä-Savon MKN Maa– ja ko�ta-

lousnaiset 

 

Hyvää alkutalvea ja lähestyvää adven-aikaa toivo*aen 
Etelä-Savon MKN Maa- ja ko�talousnaiset,  

Rii!a pj. sekä Kirsi, Mervi, Saara, Eeva ja Suvi 
Yhteys�edot: 

Rii*a Savikurki Puheenjohtaja, p. 040 5505883, rii!a.savikurki@surffi.fi 

Kirsi Mutka-Paintola Toiminnanjohtaja, elintarvike– ja yritysasiantun�ja, 

p. 043 826 7882, kirsi.mutka-paintola@maajako�talousnaiset.fi 

Suvi Korhonen Yritysasiantun�ja, p.  043 824 9505,  

suvi.korhonen@maajako�talousnaiset.fi 

Mervi Kukkonen Ruoka-asiantun�ja, järjestövastaava p. 040 842 3549,  

mervi.kukkonen@maajako�talousnaiset.fi 

Eeva Puustjärvi Maisema– ja ympäristöasiantun�ja, 

p. 043 826 7890, eeva.puustjärvi@maajako�talousnaiset.fi 

Saara Ryhänen Maisema– ja ympäristöasiantun�ja,  

Neuvo 2020 ympäristöneuvoja  

p. 040 486 8237, saara.ryhanen@maajako�talousnaiset.fi 

Yhteistyössä: 

Tapahtumakalenteri 
 

 

Marraskuu: 

12.11 Raakasuklaakurssi, Hatsola 

Juva 

16.11 Tuote- ja palvelusuunni!e-

lu, Mikkeli 

17.11 Rannat kuntoon Valvatus– 

yleisöilta, Joroinen 

19.11 Etelä-Savon Maa– ja ko�ta-

lousnaisten Edustajakokous, Mik-

keli, Ihastjärven koulu 

21.11 Rohjeita vetoja—minustako 

mikroyri!äjä, Mikkeli, Kenkävero 

24.11 Tutustuminen Saksalanhar-

jun valtakunnallises� arvokkaalle 

maisema-alueelle 

Joulukuu: 

3.12 Makeaa jouluksi –kurssi, Vii-

salan kartano, Rantasalmi 

3.12 Maahanmuu!ajien popup-

kahvila, Juvan�e 11, Juva 

4.12 Riistakurssi metsästäjille, 

Puumala 

Tammikuu: 

23.-29.1 Naisvoimaa –viikko 

Piirikeskuksen tapahtumat 

löytyvät aina myös MKN ko-

�sivuilta  

etela-

savo.maajako�talousnaiset.fi/

tapahtumakalenteri  

Tapahtumakalenteri  

IDEOITA JUHLAVUOTEEN  

• Naisvoimaa viikon Maistuva 

maaseutu -äänestykset ja 

mehumaljan nosto  

• Impi saunoo! -tapahtumat  

• Maistuva maaseutu -retket  

• Maistuva maaseutu -

sadonkorjuumarkkinat  

• Maistuva maaseutu -kekrijuhlat  

• Kekrijuhla vanhuksille 6.—8.10.2017 

• Tutustumiskäynnit paikallisiin ruokayrityksiin  

• Kekriruokakurssit  

• Perinneruokatyöpajat  

• Ruokamaisemaan tutustuminen ja 100 vuo!a suoma-laista maisemaa -

tapahtumat  

Yhdistyksille on tarjolla kor!eja ja julistepohjia, joita voi noutaa piirikeskuksista 

tammikuusta 2017 alkaen. Materiaalit on myös tuloste!avissa Yhdistyssivuilta  

Maistuva maaseutu -kampanja on osa laajempaa Syödään yhdessä -

kokonaisuu*a.  

Tehdään  

Maistuva maaseutu  

yhdessä 


