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Tutustumistilaus 30 euroa/4 numeroa
Irtonumeron hinta 7,90 euroa

Koti ja maaseutu -lehti
lukevalle ja tekevälle naiselle
Koti ja maaseutu on maaseutuhenkiselle ihmiselle suunnattu
asialehti. Lehden lukija on kiinnostunut kodin, perheen ja ympäristön hoidosta, hyvästä ruuasta sekä maaseutuyrittämisestä.
Lehti esittelee ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa terveydestä,
ihmissuhteista ja ilmiöistä. Lehdessä on hyvät, ajankohtaiset
ruokaohjeet, käsitöitä, pihoja ja puutarhoja. Maaseudun ilmiöt
ja ihmiset, eritoten naiset ja järjestömme, ovat hyvin esillä.

Aihepiireistä lukijoita kiinnostavat eniten
•
•
•
•
•
•

terveys ja hyvinvointi
ruoka ja ravitsemus
elämä maaseudulla
käsityöläiset ja muut maaseudun yrittäjät
asuminen ja kodinhoito sekä
puutarhanhoito ja käsityöt.

Koti ja maaseutu on kotitalouden ammatti- ja järjestölehti ja sitä
julkaisee Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Lehti on kaikkien
tilattavissa eikä se ole sidottu järjestön jäsenyyteen.
Koti ja maaseutu -lehti on mukana lukuisissa järjestön tapahtumissa ja tilaisuuksissa ympäri Suomen.
Lehti luetaan yleensä kannesta kanteen, se säilytetään ja siitä
haetaan tietoa myös myöhemmin. Lukijoita lehden joka
numerolla on arviolta 25 000.

Sivumäärä: 60/numero
Ilmestyminen: 8 numeroa/vuosi
Keskimääräinen painos: 9 665 kpl
Levikki: 8 777 kpl

www.kotijamaaseutu.fi

Lue näytelehti
osoitteessa:
www.kotijamaaseutu.fi
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Silmukoita myöten

AIKATAULU 2017

SUOMALAINEN KAINO
Laadukkaista luonnonma
teriaaleista, ajattomuud
esta ja ekologisuudesta
– niistä on persoonalliset,
Kaino-neuleet tehty.
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TEKSTI Marja Heikkilä, KUVAT

Jorma Heikkilä

ykevä saksalainen neulekone
sylkee silmukoita.
Okrankeltaisista merinovillaja kampapuuvillalangoista syntyy koneen
paukkeessa hienoa, kuviollista neulosta Köyliön
Kepolan kylän vanhassa
pankkikiinteistössä.
Värikäs, omintakeinen
kuosi
kuntalaisen neuleyritys Kainon kuvastaa sataperustajan Niina
Sinisalon luovuutta ja rakkautta
väreihin.
”Väreillä on suuri vaikutus
mielialaan. Pukeutumisessa kannattaisikin
suosia mustan, valkoisen
ja harmaan sijaan värejä”,
Sinisalo yllyttää.
Neulekoneiden jytke kuuluu
enää vain muutamasta suomalaisesta
tekstiilialan yrityksestä.
Nämä nyt Kainon käytössä
olevat masiinatkin
olivat vähällä vaieta. Koneiden
Köyliön neule, oli lopettelemassaaiempi isäntä,
toimintaansa
reilu viisi vuotta sitten. Onneksi
Sinisalo huomasi
lehdessä neulekoneiden
myynti-ilmoituksen.
Kampaamoyrittäjänä kymmenkunta
vuotta toiminut Sinisalo oli kolmannesta
lapsestaan äitiyslomalla ja tuumaili uutta
suuntaa elämälleen.
Samankaltaisessa tilanteessa
oli hänen ystävänsä
Sanni Salonen. Myynti-ilmoitu
ksen innoittamina, pikaisen harkinnan
jälkeen naiset ostivat
neulekoneet ja vuokrasivat
tilat. Sinetti tekstiilialan yrittäjyydelle oli lyöty.

käännä

Niina Sinisalo rakastaa värejä.
Kevään mallistossa
iloa kylvää pirteä keltainen
Perustettu vuonna 2010.kuvio.
Yrityksen tuotantotilat ja
kauppa sijaitsevat
Satakunnassa Köyliössä.
Valmistaa erilaisia neuletuotteita
Kainotavaramerkillä, pääpaino
naisten vaatteissa.
Neuleiden raaka-aineina
käytetään ekologisesti ja
eettisesti tuotettua merinovillaa
sekä kampapuuvillaa. Kaikki neuleet
ovat konepestäviä.
Aidosti suomalainen, sillä
kaikki tehdään itse
kuosien ja mallien suunnittelusta
ja värivalinnoista
neuloksen valmistukseen
sekä ompeluun.
Työllistää yrittäjän lisäksi
viisi henkilöä.

Laatua ja ajattomuutta
Kaino aloitti lasten vaatteista,
laajeni pian naisten vaatteisiin. mutta tuotanto
jotain myös miehille. Sinisalolle Aina on tehty
oli iso yllätys,
miten hyvin naisten vaatteet
alkoivat mennä kaupaksi lama-ajasta huolimatta.

1.6.

käännä

www.kaino.fi
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MAA-JA KOTITALOUSNAISTEN

SESONKIHERKKU

Härkäpavuista

MAA-JA KOTITALOUSNAISTEN

potkua pakkaspäiviin
TEKSTI ja RUOKAOHJEET
Outi Penttilä
KUVAT Timo Viljakainen,
Kotimaiset Kasvikset, ScanStockPhoto.
KUVAUSJÄRJESTELYT Kati
com
Laszka
TOIMITTANUT Katja Pethman

			
		
sivu

Punajuuri-härkäpapupihv
it
itämaisittain ä

4 annosta

eivät sisällä arvonlisäveroa

1. Jauha keitetyt härkäpavut
monitoimikoneessa tasaiseksi massaksi.
2. Kuori ja raasta punajuuret.
Kuori ja hienonna sekä sipuli että valkosipuli.
3. Lisää papujen joukkoon
hienonnetut
sipuli ja valkosipuli, raastettu
punajuuri,
suola, korianteri, jeera, jauhot
ja leivinjauhe.
Sekoita massa tasaiseksi.
Lisää tarvittaessa
tilkkanen vettä.
4. Peitä kulho muovikelmulla
ja jätä taikina
tekeytymään noin puoleksi
tunniksi.

4-värinen

2/1		 3 100 
1/1		

ä

3 dl
keitettyjä härkäpapuja
3 (300 g) raakaa punajuurta
1
hienonnettu sipuli
3
valkosipulin kynttä
1–2 tl suolaa
1,5 tl jauhettua korianteria
2 tl
jeeraa eli juustokuminaa
0,5 tl leivinjauhetta
2–3 rkl vehnäjauhoja
(tilkkanen vettä)
(paistamiseen öljyä)

.
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Suomalainen härkäpapu
on monikäyttöinen palkokasvi.
Hetkellisen unohduksen
jälkeen se on noussut uudelleen
suosioon, eikä syyttä – härkäpapu
on loistava lähiruoka,
joka ravitsee ja maistuu
monin tavoin.

Ruokaisat pihvit käyvät
ateriasta
miltei sellaisenaan. Lisäkkeeksi
voi tarjota myös perunaa
ja
vihersalaattia.

1 950 

5. Muovaa taikinasta pihvejä
ja laita uunipellille leivinpaperin päälle.
Paista 200 asteessa
15–20 min pihvien koosta
riippuen. Käännä
pihvejä paistamisen välillä.
Pihvit voi kypsentää myös pannulla.
Käytä silloin paistamisessa öljyä.
6. Tarjoa yrttisen jogurttikastikke
en kera.

20
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1/2		 1 200 
1/4 		

800 

1/8

480 

TEKSTI ja KUVAT Sari Toikkanen

Takakansi		 2 300 
Liitteet: Liimatippa, stiftattu, irtoliite sopimuksen mukaan

Mehitähti valloittaa kuivat
ja paahteiset kivikot. Sitä
on helppo jakaa uusiin
irrottamalla poikasia. Näyttävät
kasvupaikkoihin
mehiruusukkeet komistavat
myös ruukkuistutuksia.

ALENNUKSET

Kivikko kukkimaan

Toisto- ja vuosialennukset sopimuksen mukaan.

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään ko. numeron varauspäivänä.

TOIMITUSEHDOT

Mehitähti poikasineen miehittää
kalliopainanteen ja neilikkatupa
s värittää kivenkolon.
Eräät lajit oikein viihtyvät
kivikolla.

K

allio voi olla pihan
komistus. Myös isoista
luonnonkivistä on katseenpysäyttäjiksi eikä
niistä aina kannata hankkiutua eroon. Kivien vastapainoksi saatetaan kuitenkin
kaivata
vihreyttä ja kukkien
värikkyyttä. Se
onnistuu oikeilla lajivalinnoilla:
pihan
karuimmatkin kasvupaikat
saa kukkimaan kivikkoperenno
illa.
Kaikkein ohuimmassa,
muutaman
sentin multakerroksessa
menestyvät kel-
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taisenaan kukkiva keltamaksaruoh
keästi piikkimattona levittäytyvä o, vei- jäkkärä koristaa talveakin. Myös muotähti ja pehmeä, jo lapsuuden mehi- dikkaista heinistä esimerkiksi sininata
ja
ahoilta hopeatoppo menestyvät
tuttu kissankäpälä.
aurinkoisessa ja
kuivassa kasvupaikassa.
Maata alkavat tehokkaasti
peittävät
myös monet värikkäät
maksaruohot, Hiekkapitoiseen maahan
kukinnallaan häikäisevä
sammalleimu, Yleisimmin
tuoksuva kangasajuruoho
pienille kivikkokasveill
sekä sievä har- varataan
e
10–20 senttiä syvä alusta,
maakurjenpolvi.
kun
taas isommille multaa
Multataskuissa viihtyvät
saa
olla 30–40
korkeutta senttiä. Rikkaruohoton
kasvavat perennat: kultatyräkki
ta multaa kevensädehtii netään reilusti
keväällä, isot maksaruohot
hiekalla tai soralla, sillä
ovat muh- talvimärkyys
keimmillaan syksyllä ja
on kivikkolajien pahin
helminukka- uhka. Myös
voimakas typpilannoitus

Mehitähdissä on valinnanvaraa,
ja ruusukkeet voivatkin
olla esimerkiksi villaisia,
sinertäviä tai punaisia. Tummanpunais
vihreitä,
en mehitähden lisäksi
levat keltamaksaruoho
ja aniliininpunainen sammalleimu. kivikolla kasvutilasta kilpai-

on kivikon kaunottarille
haitaksi, sillä
niiden kasvusto menettää
tuolloin värikkyyttään.
Perennat istutetaan
lajeittain
ryhmiin, jolloin alueesta
tulee näyttävämpi. Niiden joukkoon
sopivat
lehti- ja havupensaat. Esimerkiksipienet
piövuorimänty ja tuivio rauhoittavat käävihreydellään kirjavana kukkivaa
kivikkoa.
Ne elävöittävät myös talvista
näkymää,
kun monet perennat jo
peittyvät lumen
alle.

Suloinen kissankäpälä tuo mieleen
lapsuuden kesät.
Tämä vaatimaton
luonnonkasvi viihtyy hyvin puutarhan vähämultaisilla kivikoilla, joissa
se leviää mattomaiseksi kasvustoksi.

käännä
Koti ja maaseutu 5/2016

Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Ilmoittaja vastaa lehteen
nähden siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään
tekijänoikeutta loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen. Lehti ei vastaa ilmoituksissa luvatuista eduista.
Maksuehdot ovat 14 päivää netto.

Lisää lihasvoimaa

REKLAMAATIOT

L
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TERVEYS JA HYVÄ OLO
Hyvinvointia liikunnalla
-sarja, osa 1/3 lihaskunto
Seuraavissa numeroissa
käsitellään liikkuvuutta
ja kestävyyskuntoa.

TEKSTI Taija Oksanen, KUVAT

TERVEYS JA HYVÄ OLO

Rodeo, ScanStockPhoto

iike ja liikkuminen ovat
ainoita iästä. Lihasvoima
on huipussaan 20–30
keinoja, joilla liikuntaelimistö
Kuntosaliharjoittelu ja
n vuoden iässä ja pysyy
kuntopiirit
toimintakykyä voidaan ylläpitää
melko muuttu- sopivat
lihasvoiman kehittämiseen.
mattomana noin 50 ikävuoteen
ja parantaa.
Voi50 ikävuoden jälkeen lihasvoimasaakka. maharjoittelemalla kaksi kertaa viikossa
Suuri osa kehon ongelmista
heik- on mahdollista
on seu- kenee noin 1
kasvattaa lihasvoimaa
rausta siitä, että lihakset
prosentin vuodessa ja 65
eivät toimi ikävuoden
muutamassa kuukaudessa
jälkeen 1,5–2 prosenttia
oikeassa järjestyksessä,
20 % tai
vuo- enemmän, mikä
niveliin syntyy dessa.
vastaa jopa 20 vuoden
Suuri osa
virheellisiä liikkeitä, ja ne
kuormittuvat västä lihasvoiman ikääntymiseen liitty- nuorentumista.
väärissä asennoissa ja kipeytyvät.
heikkenemisest
seurausta lihasten käyttämättömy ä on
Liikkumiseen tarvitaan lihasten
ydestä. Harjoita lihasta
kes- Ikä ei siis ole este
tovoimaa. Se on lihasten
lihasvoiman lisäämikykyä suo- selle.
Harjoittelun rasittavuus
rittaa toistuvia, voimaa
ja määrä
vaativia liikriippuu aina lähtötasosta.
keitä väsymättä. Päivittäisessä
Voimaharjoitelämässä
lihasten kestovoima on tärkeää
käännä
asennon Terveysliiku
ja ryhdin säilyttämisessä.
nnan suositus
Esimerkiksi
heikko selkälihasten kestävyys
nopealle väsymiselle liikuttaessa. altistaa
Kaksi lihaskuntoharjoitusta
viikossa riittää

Viikoittainen

LIIKUNTAPIIRAKKA

Lisäksi
kohenna lihaskuntoa ja
kehitä liikehallintaa
ainakin 2 kertaa viikossa.

ei

pp

aa

st

Kestävyyskuntoa

i

kävely
sauvakävely

pyöräily
(alle 20 km/t)

raskaat kotija pihatyöt

pallopelit
luistelu

re

2 t 30 min
viikossa

Lihaskuntoa
ja liikehallintaa
kuntopiiri
kuntosali
jumpat

marjastus
kalastus
metsästys

ip

pa

a
i

Paranna kestävyyskuntoa
liikkumalla useana päivänä
viikossa yhteensä ainakin
2 t 30 min reippaasti
tai
1 t 15 min rasittavasti.

st

Liikunta ylläpitää terveyttä,
fyysistä toimintakykyä ja ehkäisee
kansansairauksia. Ylipainoinen henkilö
voi pienentää riskiään sairastua
aineenvaihdunta-, hengitys- ja
verenkiertoelimistön sairauksiin parantamalla
lihaskuntoaan voimaharjoitte
lulla. Lihaskunnon parantaminen voi
tuottaa merkittäviä terveyshyötyjä, vaikka
ei laihtuisikaan.

r

Ilmoitusten painoasua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti
14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu
enintään ilmoituksesta maksettuun hintaan.
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arki-, hyötyja työmatkaliikunta

2 kertaa
viikossa

venyttely
tasapainoharjoittelu
tanssi

vauhdikkaat
liikuntaleikit

sauva-, porras-

Ikä ei hävitä lihaksia, vaan
1 t 15 min
ja ylämäkikävely
pyöräily
viikossa
kuntouinti
liikkumattomuus
juoksu
vesijuoksu
maastohiihto
aerobic
maila- ja juoksuVoimaharjoittelulla lihas
pallopelit
kasvaa
Terveysliikunnan suositus
mantuotto lisääntyy. Vuodelepo ja voira s i t t ava s t i
18–64-vuotiaille
tai muu
lihaksen vähentynyt käyttö
taas johtaa
2009
lihaksen surkastumiseen
.
Yli 65-vuotiaille on oma
Lihasvoima ja lihaskestävyys
liikuntapiirakka, jossa korostetaan
kooslihasvoiman
Lihasvoimaa, tasapainoa
tuvat maksimivoimasta,
tärkeyttä.
ja notkeutta suositellaan
nopeasta voiharjoitettavaksi 2–3 kertaa
mantuotosta ja väsymyksen
viikossa.
siedosta.
Lapsilla ja nuorilla liikunta
vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistön
Lihasten voimantuoton
suuruus pohja aikuisiän liikuntatottumu
kehittymiseen ja on
riippuu lihasten koosta,
ksille. Nuorille 13–18-vuotialle
hermotuksen jossa suositellaan
on oma liikuntasuositus
tehokkuudesta, sukupuolesta
kestävyyttä parantavaa
,
liikuntaa joka päivä, lihaksia
sekä liikuntaa kolme
kuormittavaa
18

kertaa viikossa ja kannustetaan

Tiesitkö?

Lihaskoon kasvattaminen
voi vähentää
kehon rasvan määrää ja
siten parantaa
insuliiniherkkyyttä ja verensoke
ritasapain

oa.

hyötyliikuntaan.
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ILMOITUSKOOT
1/8 sivu
90 x 60 mm

1/4 sivu
90 x 128 mm

1/1 sivu, 183 x 263 mm
(bleed 220 x 297 + 5 mm leikkausvara)
2/1 sivu, 400 x 263 mm
(bleed 440 x 297 + 5 mm leikkausvara)

1/2 sivu vaaka: 183 x 128 mm
(bleed 220 ja 148 + 5 mm leikkausvara)
1/2 sivu pysty: 90 x 263 mm
(bleed 110 x 297 + 5 mm leikkausvara)

www.kotijamaaseutu.fi

Muut ilmoituskoot
sopimuksen mukaan.

Takakanteen sijoitettavaan ilmoitukseen
jätettävä yläreunaan
30 mm valkoista pohjaa
osoitetietoja varten.

