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Maa- ja kotitalousnaiset julisti keväällä 2015 kilpailun pienestä tai suuresta maisemateosta, joka on 
muuttanut maisemaa paremmaksi. Kilpailulla haluttiin nostaa esille maakuntien ahkerat yhdistykset, 
talkoolaiset ja muut toimijat, jotka usein vapaaehtoisesti kohentavat kyliensä maisemaa. 

Rantasalmen Parkumäen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti tärkeän alueen 
kunnostus ja hoito yhteistyöllä on Etelä-Savon 2015 maisemateko! 
 
Rantasalmen Parkumäen asukkaita on harmittanut kyläkoulun ja kylätalon välisen, sijainniltaan keskeisen ja 
kulttuurihistoriallisesti tärkeän maisema-alueen pusikoituminen. Alue on Rantasalmen kunnan omistuksessa, 
mutta kunnalla ei ole ollut resursseja hoitaa aluetta säännöllisesti.  
 
Etelä-Rantasalmen kylät -kyläyhdistys otti yhteyttä Rantasalmen kuntaan alueen kunnostamiseksi. Kunta tuki 
kohteen raivausta ja yhdistys hoiti alkuraivauksen talkoilla. Samalla asukkaat miettivät alueelle kestävää 
hoitoratkaisua, sillä alueen hoito raivaten olisi vuosittain liian raskas urakka. Asukkaat neuvottelivat alueen 
jatkohoidosta rantasalmelaisen Putkisalon kartanon ja lammastilan kanssa. Putkisalon kartano lähti 
mielellään hankkeeseen mukaan ja kävi jatkoneuvottelut kunnan kanssa alueen vuokraamiseksi. 
Suunnitelmat alueen hoitamiseksi etenivät jouhevasti. Jo kesällä 2015 alueelle haettiin Ei -tuotannollista 
investointia alueen aitaamiseksi ja laidunnus aloitettiin väliaikaisten aitojen turvin.   
 
Lampaat keskellä kylää ovat todellinen ilontuoja kaikille kylän asukkaille kuin alueen matkailijoillekin. Myös 
Itä-Savo -lehti tarttui aiheeseen ja kirjoitti maisemateosta. Palkitsemisen perusteena on erityisesti monien 
toimijoiden välinen esimerkillinen yhteistyö sekä jatkohoidon turvaaminen kustannustehokkaasti ja 
tuotantoeläimiä maisemaan tuoden. Heidän toimintansa toimii maakunnassa hienona esimerkkinä 
muillekin.   
 

Valtakunnalliseen Vuoden maisemateko -kilpailuun saatiin kaikkiaan 45 ehdotusta. Etelä-Savon 
piirikeskukseen tuli viisi ehdotusta. Maakunnallisista ehdotuksista valittiin 16 alueellista voittajaa. 
Alueelliset voittajat lähetettiin kilpailemaan valtakunnallisesta maisemateosta. Parkumäen maisemateko 
oli Etelä-Savon ehdokas valtakunnallisessa kilpailussa. Valtakunnallisen kilpailun voittaja oli Köyliön 
Kankaanpään Kuninkaanlähteen puhdistustyön. 

Etelä-Savon maisemateko tunnustus julkistetaan Etelä-Savon edustajakokouksessa Pieksämäellä 
21.11.2015 klo 12.00 
 
Lisätietoa:  
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http://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-kilpailun-alueelliset-voittajat-5733
https://www.facebook.com/etelainenrantasalmi


 
 
Kuvat: Etelä-Rantasalmen kylät ry 

 
 

  
 
 

Maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoidon asiantuntijat tarjoavat maaseudun maisemaan ja 
luonnonhoitoon liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen 
ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä yksi maan suurimmista 
naisjärjestöistä.  

Maistuva, viihtyisä ja elinvoimainen maaseutu – hyvinvoivat suomalaiset 

 


