
 

 

Maa- ja kotitalousnaisten 

edustajakokous pidetään 

Pieksämäen Veturitalleilla 21. 

11.2015 klo 11.00 alkaen. Ko-

kousesitelmän pitää Maa- ja 

kotitalousnaisten Keskuksen 

toiminnanjohtaja Mirja Hell-

stedt. Kokouksen yhteydessä 

julkistetaan  Etelä-Savon Vuo-

den MKN sekä maisemateko -

kilpailun voittaja.  

Uudistetut Veturitallit 

Pääsemme katsastamaan uu-

sittujen Veturitallien kokousti-

lat. Virallisten kokousasioiden 

lisäksi kehityspäällikkö Miia 

Nätti  Maa- ja kotitalousnais-

ten keskuksesta kertoo Koti– 

ja maaseutu –lehden asia-

miestoiminnasta. Tule pohti-

maan ja ideoimaan kanssam-

me lehden markkinointia.  

MKN 2015 Edustajakokous 

Pieksämäen Veturitalleilla 

Uutiskirje 2/2015 

Toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Vuoden Maa– ja Kotitalousnaista etsitään 

Tunnistatko yhdistyksestäsi aktiivisen jäsenen, jonka voisit ilmiantaa Vuoden 

Maa– ja kotitalousnaisena? On jälleen se aika, jolloin haluamme osoittaa kiitol-

lisuuttamme niille henkilöille, jotka jaksavat uurastaa yhteisen hyvän eteen. Ni-

mitys julkistetaan marraskuun lopun edustajan kokouksessa. Etelä-Savon vuo-

den Maa– ja kotitalousnainen valitaan jo yh-

deksännen kerran.  

Aiemminen tunnustuksen ovat saaneet: 

2007 Leila Lehtinen, Mikkeli  

2008 Leena Toiviainen, Kerimäki  

2009 Kirsi Paasonen, Ristiina  

2010 Mirja Lignell, Sulkava  

2011 Marjatta Valkonen, Kangasniemi  

2012 Marketta Tyrväinen, Pieksämäki 

2013 Soili Montonen, Mikkeli  

2014 Jaana Hottinen, Heinävesi 

Odotamme ehdotuksia sähköpostitse piirikes-

kukseen 26.10. 2015 mennessä ja valinnan te-

kee ehdotusten ja perustelujen pohjalta Etelä-

Savon MKN:n hallitus. Valinta julkistetaan 

edustajakokouksessa Pieksämäellä 21.11.2015.   

Lisätietoja ja ehdotukset: 

Toiminnanjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen p. 0400 875 326,  

leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  

Ympäristönasiantuntija Saara Ryhänen p. 040 486 8237, saa-

ra.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi,  

mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Syksyn ruskamatkan pääkohteena oli Käsivarren Lappi ja sen jylhät tunturimaise-

mat. Koko ruskamatkaviikko sujui onnellisten tähtien alla mahtavassa seurassa ja 

sään haltijoiden suosiollisella avustuksella. Ensimmäinen kohteemme oli Kukkolan-

koski Tornionjoella. Kukkolan vierastalojen Risto Kantola toimi isäntänämme ja hie-

noon iltaohjelmaan sisältyi perinnekalastuksen esittelyä koskikentällä, varrassiian 

paistoa avotulella ja lopuksi varrassiikaruokailu Siikakartanolla.  

Kukkolankoskelta jatkoimme matkaa Käsivarren tunturimaisemiin. Majoituimme 

neljäksi vuorokaudeksi Kilpisjärvelle Tundrean lomakeskukseen ja saimme nauttia 

syksyn lämmössä värikkäistä ruskamaisemista niin Suomen kuin Norjankin puolella. 

Ruotsinkin puolella päästiin pyörähtämään, kun kävimme Kolmen valtakunnan ra-

japyykillä. Patikoijat pääsivät nauttimaan tunturimaisemista Mallan luonnonpuis-

tossa sekä Saana-tunturilla. Kilpisjärveltä teimme Tony Mannelan asiantuntevalla 

opastuksella päivän retken Norjan Tromssaan, jossa tutustuimme mm. maailman 

pohjoisimpaan akvaarioon ja sen valloittaviin asukkaisiin; hylkeisiin, kaloihin ja mui-

hin meren eläviin. Aurinko paistoi ja maisemat matkalla olivat kuin postikortista.  

Kilpisjärven lähipolut tulivat myös matkalaisille tutuiksi. Matkan ja patikoinnin rasi-

tuksista päästiin virkistymään Tundrean rantasaunan löylyissä ja Kilpisjärven virkis-

tävissä aalloissa.  Taivaskin hieman itki, kun jätimme Kilpisjärven taaksemme. Mat-

kalla kohti Kemiä pysähdyimme Ylläksen luontokeskus Kellokkaassa, jossa paistoim-

me eväsmakkarat ja nautimme kahvit. Hotellin päivällisen jälkeen ei unta tarvinnut 

houkutella. Kotimatkapäivä sujui vesisateessa, joka aina sopivasti laantui, kun py-

sähdyimme tauoille. Nautimme herkullisen keittolounaan Utajärvellä Merilän kar-

tanossa, jossa saimme myös kuulla isännän kertomana, millaista elämä Merilän 

kartanossa ja sen lähialueella on ollut ennen ja mitä se on nyt.  

Kiitos kaikille matkalaisille sekä vakiokuljettajallemme Hannulle!  

Ajankohtaista 

Ruskamatkalla tunturiluonto näytti koko komeutensa 

MKN historiikki valmistuu 

Maa- ja kotitalousnaisten historiasta löytyy paljon voimanaisia ja uraauurtavia teko-
ja. Runsas aineisto, mielenkiintoiset henkilökuvaukset ja taitava kirjoittaja, FT Kirsti 
Manninen, tulevat takamaan meille elämyksellisen kokemuksen järjestömme histo-
riaan. Historiikki ilmestyy huhtikuussa 2016.  

Koko järjestön historiikki on arvokas perintö yhdistysten tuleville toimijoille. Toi-
vomme, että haluatte hankkia sen yhdistykseenne jäsenten luettavaksi. Historiikin 
koostaminen on suuri ponnistus järjestölle. Kaikki hankkeen tukijat julkaistaan kir-
jassa. Vähintään 120 €:n lahjoituksella saa historiikin omakseen. Etelä-Savo on osal-
listunut aktiivisesti historiikin kokoamiseen sekä myös rahoitukseen. Parhaat kiitok-
set kaikille talkoisiin jo osallistuneille. 

Järjestämme Etelä-Savosta matkan historiikin julkistamistilaisuuteen Helsinkiin  
8.-9.4.2016. Samaan aikaan Helsingin Messukeskuksessa on useita tapahtumia, 
voi osallistua samalla kertaa Lähiruoka & Luomu, Kevätpuutarha, Oma Ko-
ti, OmaMökki ja  Sisusta -messuille. Lisätietoa matkasta Mervi Kukkonen,  
mervi.kukkonen@maajakotitalounaiset.fi 

Lomaemäntä toimintaa 1970-luvun 

alussa Etelä-Savossa Rantasalmella 

Historiaa 

Itä-Suomen viimeinen maaherra Pir-

jo Ala-Kapee toimi kasviskampanjan 

kummina v. 2002 

MKN rekisteröityneitä yhdistyksiä 

alkoi syntyä 2000 -luvun alussa. 

Ristiinan naiset rekisteröityivät 

omaksi yhdistyksekseen v. 2011  

Ruskaa 



 

 

Tyylikäs esiliina ruokakurssille, 
kotikokille tai muonitukseen. 
Väreinä musta ja oranssi. Rin-
nassa Maa- ja kotitalousnaisten 
logo. Edessä tilava tasku. Aikuis-
ten essun pituus 82 cm ja leveys 
70 cm. Lasten 60 cm ja leveys 50 
cm. Solmittava niskalenkki.  
Hinta: aikuisten 22.00 € ,  
lasten  13,50 € 

 

Ajankohtaista 
 

Hyvät Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset! 

Minun on tullut aika kiittää yli kuuden vuoden työrupeamasta keskuudessan-

ne. Kiitokset kuuluvat aktiivisille järjestön jäsenille ympäri maakuntaa, piiri-

keskuksemme hallitukselle ja erityisen lämmin kiitos huikeille kollegoille 

omassa keskuksessa ja ympäri Suomea. Opetitte minulle, kuinka nähdä hyvä 

lähellä. Opin näiden vuosien aikana aivan uudella tasolla arvostamaan koti-

maista ruokaa ja sen tuottajia, monitaitoisia maaseutuyrittäjiä sekä ympäröi-

vää maaseutumaisemaa. Koin, miten tarvittaessa naisissa on maaseudun voi-

ma ja talkoilla yhdessä tekemällä saadaan pystyyn vaikka minkälaiset tapah-

tumat ja tarjoilut. Omaksuin rinnallanne omankin perheen arkeen aivan uu-

sia taitoja ja nyt meilläkin muun muassa syödään omassa uunissa itse pais-

tettua ruisleipää.  

Tätä kirjoittaessani olen työskennellyt jo kuukauden verran uuden työnanta-

jani palveluksessa Primehotels Oy:n Savonlinnan toimipaikkojen myyntipääl-

likkönä. Silti tunnen suurta iloa ja ylpeyttä, kun lehdessä vilahtaa järjestöm-

me tapahtuma, käsi tarttuu kaupassa tutun tuottajan pakkaukseen tai saan 

kuulla asiakasyritysten onnistumisista. Halataan kun tavataan, minä jatkan 

nyt kanssanne matkaa järjestön rivijäsenenä! 

 Hyvää syksyä kaikille!  Terveisin, Kirsi 

Kirsi Mutka-Paintolan terveiset järjestöväelle 

Uutuus!  
HARLEKIINI- 
villahuopa 

Lämmin Harlekiini-torkkupeitto 
on 100 % villaa. Valmistaja La-
puan Kankurit. Raikkaan kuosin 
on suunnitellut suomalainen 
huippusuunnittelija Marja Rauti-
ainen. Koko 130 x 180 cm  
100 % villaa 
Hinta: 60 € 

MKN tuotteita 

Tuotetiedustelut:  Marjo Laitinen p. 0400 256 325,  
marjo.h.laitinen@proagria.fi  sekä piirikeskuksen toimihenkilöt. Tutustu myös MKN verkkokaup-
paan osoitteessa maajakotitalousnaiset.fi 

http://www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi/


 

 

Lähellä kasvavat superruuat ansaitsevat arvostusta. Maa- ja kotitalousnais-
ten Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan – Pohjolan superruuat lautasille -
hankkeen tavoitteena on kertoa lähellä kasvavista ja tuotetuista superruuista 
ja niiden terveellisyydestä. Pohjoisia superruokia ovat muun muassa metsä-
marjat, järvikalat, täysjyväviljat, rypsi, kaalit ja juurekset.  

Haluaisiko yhdistyksenne ottaa pohjoiset superruuat kylässänne/
kunnassanne järjestettävän yleisötapahtuman teemaksi? Tapahtuma voi 
olla esimerkiksi sadonkorjuutapahtuma, kylätori, joulumarkkinat tai muu ta-
pahtuma, jonka arvioitu kävijämäärä on 300 - 400 henkeä. Piirikeskuksen 
asiantuntija tuo maksutta tarvittavat materiaalit, esitteet ja muun tarpeiston 
paikalle. Hän on paikalla tapahtumassa ja voi myös pitää lyhyen esityksen 
aiheesta, jos siihen on tapahtumassa mahdollisuus.  

Teidän apuanne tarvitaan pöytäpaikan varaamisessa, talkooväen rekrytoimi-

sessa ja käytännön järjestelyissä auttamisessa. Olisi mahtavaa, jos esittely-

pöydän ympärillä olisi teidän yhdistyksenne väkeä kertomassa alueenne par-

haista superruuista! Otamme 

mielellämme vastaan myös 

ehdotuksia tapahtuman sisäl-

töön – haluatteko esimerkiksi 

maistattaa jotain kylänne eri-

koisuuksia tai järjestää arvon-

nan? Toivomme, että paikalli-

sesta tapahtumasta tulisi tei-

dän yhdistyksenne näköinen. Olemme olleet Superruoka-teemalla jo useassa 

tapahtumassa loppukesän ja syksyn aikana, ja yleisö on ottanut teeman hie-

nosti vastaan. Superruoka kiinnostaa ihmisiä. 

Tarjoamme teille myös Pohjolan superruoat -ruokakurssia. Ruokakurssi 
toteutetaan hankeavustuksella, joten se on yhdistykselle maksuton. Mak-
suttomia kursseja on kuitenkin rajallisesti. Kurssin tilaaja hankkii tilat. Mah-
dollisista raaka-aineista aiheutuvista lisäkuluista neuvotellaan tarvittaessa.  
Kaksivuotista Pohjolan superruuat -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalous-
ministeriö.  

Hanketapahtumat 

Pohjolan superruuat esiin naisvoimin 
 

KASVISAARTEEN  

ARVOITUS  

PÄIVÄKOTI-IKÄISILLE 

Toteutamme alueemme päivä-
koteihin tai perhepäivähoitajien 
ryhmille 3– 7- vuotiaille 
suunnattuja Kasvisaarteen ar-
voitus -tapahtumia, joissa tutus-
tutaan erilaisiin kasviksiin, he-
delmiin ja marjoihin. Kasvisaar-
teen arvoitus -tapahtumassa 
houkutellaan esiin ruokarohke-
at salapoliisit ja tutustutaan 
kasviksiin, hedelmiin ja marjoi-
hin kaikin aistein. Tapahtuma 
huipentuu, kun nokkelat salapo-
liisit saavat omat suurennuslasit 
ja kunniakirjat! 

Kampanja jatkuu vuonna 2016. 
Hanketta rahoittaa maa- ja met-
sätalousministeriö. 

MISSÄ LEIPÄ KASVAA -
koululaistapahtumat 

Leipätiedotus on yhteistyö-
kumppanina Missä leipä kasvaa 
– koululaistapahtumien toteu-
tuksissa. Etelä-Savossa järjeste-
tään syksyllä neljä koululaista-
pahtumaa, jossa päästään tu-
tustumaan ja perehtymään kai-
kin aistein leivän tiehen pellolta 
pöytään. Hankkeen tapahtumia 
järjestetään myös vuonna 2016. 
Hanketta rahoittaa maa– ja 
metsätalousministeriö. 

Yhdistysten apu tapahtumien järjestämisessä on ter-
vetullutta!  

Jos haluatte olla mukana Pohjolan superruokaa -, Kasvisaarteen arvoitus – 
tai  Missä leipää kasvaa –tapahtumien toteutuksessa ottakaa rohkeasti 
yhteyttä.  
Lisätietoja hankkeista ja tapahtumista: ruoka-asiantuntija  
Mervi Kukkonen, p. 040 842 3549 

Kuva: Sari Toikkanen 



 

 

Ruoka-asiantuntijan vinkit  

Smoothiet piristää ja ravitsee 

Smoothieohjeet                        Ohjeista tulee noin 1,5 l smoothieta.  

Green card (maidoton)  

360 g                   parsakaalia  

120 g                   vihreää salaattia (esim. jääsalaattia)  

1,5 – 2                banaania  

1,2 l                     omenatäysmehua  

Valmistusohje:  

1. Revi salaatti ja paloittele parsakaali tehosekoittimen kannuun, lisää osa 
mehusta. Sekoita tehosekoittimessa tasaiseksi. (lisää ainekset vähän kerral-
laan, ettei tehosekoitin tukkeudu). Lisää paloiteltu banaani ja loppu mehu. 
Sekoita smoothie tasaiseksi. 
 

Mahtava mave  

250 g                   mansikoita  

0,5 l                     mansikkajogurttia  

0,5 l                     maitoa  

(0,5 dl                 sokeria) 
 

Aurinkotervehdys  

6 dl                      porkkana-ananasmehua (Gefilus)  

3 dl                      persikkasosetta  
6 dl                      kevytmaitoa 

Valmistusohje Mahtavalle mavelle ja Aurinkotervehdykselle: 

Yhdistä smoothien ainekset korkeaan kulhoon ja sekoita sauvasekoittimella 
tasaiseksi juomaksi tai sekoita smoothie tehosekoittimessa. 

Lisää vinkkejä www.maajakotitalousnaiset.fi/ruoka ja ota yhteyttä ruoka

-asiantuntija Mervi Kukkoseen, p. 040 842 3549 tai  

mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 

Kuva: Makuja.fi 

Tulossa vuonna 2016 

Syö hyvää –tietoiskuja ja 

luentoja ikääntyneille  

Lisätietoa: Mervi Kukko-

nen, mervi.kukkonen 

@maajakotitalounaiset.fi 

Muistattehan! 

Miljoona litraa metsämar-

joja –kampanja 

Ilmoittakaa joukkueenne 
jäsenet sekä keräämänne 
marjalitrat 15.10.2015 men-
nessä maajakotitalounai-
set.fi nettisivujen kautta.  
Ryhmän tuloksen yhteystie-

toineen voi myös postittaa 



 

 

Toimintaratojen hinta 250 € (sis. 

suunnittelu, toteutus, matkat ja 

materiaalit). 

Kurssitarjontaa 
Upota kädet taikinaan ja kauha soppaan 

Ruokakurssista piristystä toimintaan 

Ruoka-asiantuntijamme järjestävät ammattitaidolla erilaisia ruoka- ja leivontakurs-

seja. Metsästä voimaa -kampanjan aikana tarjoamme teemaan sopivia metsäruoka-

kursseja, joita voidaan järjestää vaikka useamman yhdistyksen yhteisenä tapahtu-

mana. Metsäruokakurssin suositeltava koko on 8–15 henkeä ja kesto 3–4 tuntia.  

METSÄSTÄ VOIMAA –KAMPANJAN TEEMAN METSÄRUOKAKURSSIT:  

Kuusenkerkästä maitohorsmaan – 10 villiä vihannesta 

Tunnetko oman ympäristösi villiherkut? Miltä maistuvat parsan tapaan  

valmistetut maitohorsman versot tai voikukka-ketunleipäpesto? Tule  

oppimaan ja kokkaamaan villivihanneksista! 

Ruokaa tulistellen – koe elävän tulen elämys 

Nuotiolla hiilloksella hitaasti kypsyvä ateria, sen tuoksu, tulen hiljaiset äänet ja ym-

päröivä luonto on elämys, joka muistetaan pitkään. Kokeillaan yhdessä, miten ruo-

kaa valmistetaan elävän tulen ääressä.   

Metsässä liikkujan eväsreppu – pakkaa uudet ideat mukaan 

Hyvä retkieväs antaa sopivasti energiaa sekä tuo virkistävän elämyksen. Valmiste-

taan yhdessä maukkaat ja ravitsevat retkieväät!  

Maistuisiko kaalinlehtiin kiedottu riista-sienimureke tai riistacarpaccio? Joko 

osaat valmistaa ruokaa linnuista? Tule päivittämään riistareseptit ja oppimaan 

uutta! Rehtiä riistaruokaa -kurssi antaa uusia ideoita riistan käyttöön. Kurssilla 

voidaan keskittyä yhteen saaliseläimeen tai luoda monipuolinen katsaus riistaan 

saatavuuden mukaan. 

Järjestämme kursseja myös muista aiheista. Kokeile minikursseja ja ruokakouluja!  

Kurssien sisältö voidaan räätälöidä ryhmän toiveen mukaan. Sopisiko Raakasuklaa –

kurssi tai Juhlakurssi? Pyydä tarjous piirikeskuksesta! Tehdään yhdessä  hyvää! 

Hevi-etsivä ja kasvisaarteen arvoi-

tus -tapahtuma on 

suunniteltu 6–13-

vuotiaille lapsille ja 

nuorille. Ruokara-

dan tavoitteena on 

herättää lasten ja 

nuorten kiinnostus kasviksia, hedel-

miä ja marjoja kohtaan sekä rohkais-

ta heitä syömään niitä ennakkoluu-

lottomasti ja monipuolisesti.  

Tilaa lähikoululle lasten toiminta-

rata  -  olet mukana edistämässä 

lasten ruokakasvatusta! 

Maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat 

vuosien kokemuksella lapsille ja nuo-

rille suunnattuja hauskoja ja opetta-

vaisia toimintaratoja. Maa- ja kotita-

lousnaisten paikallisyhdistys, van-

hempainyhdistys tai muu taho voi 

tilata ruokaradan lähikoulun oppilail-

le.  

Älä ruoki hukkaa – biojäte paastolle 

-tapahtumassa 

opitaan keinoja 

ruokahävikin vä-

hentämiseksi. 

Toimintaradalla lapset pääsevät 

miettimään visaisia tehtäviä ruoka-

hävikkiin liittyen. Rata soveltuu 8–12

-vuotiaille lapsille ja nuorille.  

Lue lisää kursseista ja toimintaradoista www.maajakotitalousnaiset.fi/

ruoka ja ota yhteyttä ruoka-asiantuntija Mervi Kukkoseen,  

p. 040 842 3549 tai  mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 

Viljan tie vie lapset 

seuraamaan ja osallis-

tumaan toimintaradal-

la, jonka tehtävät haas-

tavat aistit ja tarjoavat 

pohdintaa viljojen maailmasta. Teh-

tävät sopivat 7–10-vuotiaille lapsil-

le.  Tapahtuma on kehitetty yhdessä 

Leipätiedotuksen kanssa.   



 

 

Onko tilallasi maatilamatkailua? Käykö teillä asiakkaita suoramyynnin, itse-

poiminnan, ratsastuksen jne. vuoksi? Haluatko kehittää yrityksesi ympäristöä 

nykyistä monipuolisempaan ja houkuttelevampaan suuntaan? 

Tilallasi voi olla kiinnostavia ja arvokkaita maisema- ja luontokohteita, joita hoi-

tamalla voit tuottaa lisäarvoa yritystoimintaan ja  houkutella uusia asiakkaita. 

Hoidettu ympäristö vahvistaa myönteistä mielikuvaa tilasi toiminnasta ja hou-

kuttelee asiakkaita käymään uudelleen. Hoidettua maisemaa ja luontoa voit 

hyödyntää myös tilasi tuotteiden markkinoinnissa. Kohteita hoitamalla kohen-

nat samalla kotimaisemaasi.  

NEUVO2020-palvelun kautta tilatunnuksen omaavat maaseudun yritykset voivat 

tilata meiltä maisema- ja luontokohteiden kartoituksen, jolloin kartoitus on 

maksuton. Neuvonnallisen maastokäynnin aikana kartoitamme tilasi maiseman 

ja luonnon arvokohteet ja keskustelemme kanssasi niiden hoidosta. Kartoituk-

seen voidaan liittää myös selvitystyötä kohteiden historiasta ja kulttuuriarvoista. 

Maisema ja ympäristö 

NEUVO2020 ASIANTUNTIJAMME: 

Maisema-asiantuntija Leena Lahdenvesi-Korhonen p. 0400 875 326, leena.lahdenvesi-

korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  

Ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen p. 040 486 8237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi,  

www.maajakotitalousnaiset.fi, facebook.com > Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset 

• Alkukartoitus tilan arvoista 

• Neuvonnallinen maastokäynti 

yhdessä viljelijän kanssa 

• Ehdotukset hoidon kohteiksi 

Neuvo 2020 -palvelun käynti ja 

matkat ovat maksuttomia. 

Palvelun laskennallinen hinta on  

63 €/h ja 0,44€/km. 

Siitä laskutetaan vain alv:n 

osuus, jonka voi vähentää vero-

tuksessa. 

www.proagria.fi/neuvo2020 

NEUVO2020 
Hoidettu maisema lisää maaseutuyrityksen vetovoimaa 

mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
http://www.maajakotitalousnaiset.fi
http://www.proagria.fi/neuvo2020


 

 

Maa- ja kotitalousnaiset pilotoivat Metsästä voimaa kampanjaan liittyen METSO -

kävelyitä yhteistyössä Ely-keskusten ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa 10 piirikes-

kuksen alueella. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa järjestään syk-

syn aikana yhteensä kuusi tapahtumaa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen MET-

SO-kävely hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  Hankkeessa luodaan 

toimintamalli METSO-kävelyille, joiden avulla lisätään tietoutta metsien monimuo-

toisuudesta, suojelusta, metsäluonnonhoidosta ja niiden rahoitusmahdollisuuksista. 

METSO-kävelyt on suunniteltu yhdessä metsäalan toimijoiden ja asiantuntijoiden 
kanssa. Tapahtumilla viestitään METSO-ohjelmasta Maa- ja kotitalousnaisten jäse-
nille ja muille maaseudun asukkaille. 
 

Etelä-Savossa METSO -kävelyitä yritysyhteistyössä 

Maakunnan ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Juvan Vehmaalla, Wehmaan Kar-

tanon METSO -alueella 22.8.2015 ja toinen tapahtuma Mikkelin Otavassa 5.9.2015. 

Metso-tapahtumien asiantuntijoina toimivat luonnonhoidonneuvoja Riikka Salomaa 

Suomen Metsäkeskuksesta, biologi Jukka Välijoki ja metsätalousinsinööri Markku 

Heikkinen Etelä-Savon Ely-keskuksesta.  

Juvan tapahtuman yhteydessä osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Wehmaan Kar-

tanon monipuoliseen yritystoimintaan ja hankkia mm. Teahouse of Wehmais:lta 

piknik eväät kävelylle mukaan.  Mikkelin tapahtuman yhteydessä InStile Mannila 

esitteli kävelijöille monipuolista yritystoimintaansa.  

Lähes 30 innokasta aiheesta kiinnostunutta osallistui kävelyille mukaan. Tapahtuma 

tarjosi ideoita METSO kohteiden hyödyntämiseen mm. matkailussa, mutta myös 

useampi mukana ollut metsänomistaja jäi pohtimaan, voisiko heidänkin metsistään 

löytyä Metsoon sopivia kohteita.  

 

Maisema ja ympäristö 

Haluatko sinä lisätietoa Metsosta, järjestettäisiinkö Metso-kävely teidän yhdistyksen kanssa: 

Lisätietoa: Maisema-asiantuntija Leena Lahdenvesi-Korhonen p. 0400 875 326, leena.lahdenvesi-

korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  

Metso liikuttaa 

mailto:leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi
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Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen ydinajatus on mahdollistaa työnantajille help-
po tapa rekrytoida pitkään työtä hakenut henkilö erilaiset tuet ja palvelumme hyödyn-
täen.  

Tänä syksynä jalkaudumme entistä enemmän työnantajien luokse. Jos et ole vielä saa-
nut meitä vieraaksemme, pyydä ihmeessä! Tulemme mielellämme kertomaan toimin-
nastamme ja kauttamme saatavista tuetun työllistämisen palveluista. Olemme kiin-
nostuneita työnantajien kuulumisista ja toiveista sekä siitä, minkälaisia yrityksiä ja 
työnantajia alueeltamme löytyy. 
 

Maaseudun yrittäjä, tarvitsetko ulkohommiin apulaista? Aidan korjausta? Pellon rai-
vausta? Valmistaudu NYT ensi kevään sesonkiin ja varmista työvoiman saantisi! Meiltä 
löytyy motivoituneita työnhakijoita, joista esittelemme sinun tehtäviisi sopivia ehdok-
kaita. Tunnemme työnhakijamme, sillä kaikki haastatellaan. Päätät itse palkkaatko 
työntekijän.  

 

Valmistaudu ajoissa tulevaan sesonkiin ja ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! 

 
Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut,  
työnsuunnittelijat :     asiakaspalvelu : 
Kaija Väisänen, p. 044 794 5728 ja   Mira Myyryläinen, p. 040 129 4272 
Ari Myyryläinen, p. 044 794 5726  
 
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi  www.tyollisyysmikkeli.fi 

Vuoden maisemateko 
Vuoden maisemateko kam-
panjan jokavuotiseksi! 
 
Juuri nyt on sopiva aika valita 
maisemateko kohde, kuvaa 
kohde nyt vielä ennen talven-
tuloa. Muistathan kuvata 
kohdetta maisematekoa to-
teuttaessa ja lopuksi vielä val-
miin lopputuloksen.  
 
Kampanja-aika ensi vuonna 
elokuun 2016 loppuun saak-
ka. 
 
Ehdotukset vuoden 2016 mai-
semateoksi:  
leena.lahdenvesi-korhonen 
@maajakotitalousnaiset.fi 

Saimme Vuoden maisemateko kampanjaan Etelä-Savossa viisi hienoa ehdotusta. Jou-
kossa oli rakennusperinnön kunnostusta, keskeisen maiseman raivausta, alueen mai-
semalaidunnuksen järjestelyä ja puulajipuiston perustamista. Kaikki teot olivat onnis-
tuneita ja yksilöllisiä ja monissa tehtiin laajaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kans-
sa.  

Etelä-Savon paras maisemateko on jo valittu ja se on lähetetty kilpailemaan valta-
kunnnan parhaan maisemateon palkinnosta. Pidämme peukkuja meidän ehdokkaalle.  
Valtakunnallinen voittaja valitaan lokakuussa 2015.  

Etelä-Savon vuoden maisemateko palkinto julkistetaan edustajakokouksessa. Kaikki 
maisemateot tullaan esittelemään MKN uutiskirjeissä sekä ProAgria Itä-Suomi lehdes-
sä ensi vuoden aikana.  

Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille! Etelä-Savossa tämäkin kampanja saavutti 
hyvän suosion! 

 

Ajantasaiset tiedot  

jäsenrekisteriin 

Tervehdys Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluista! 

Muistathan päivittää yh-
distyksen tiedot jäsenre-
kisteriin.  
 
Tiedot voi toimittaa: 
Marjo.h.laitinen 
@proagria.fi 
 
p. 0400 256 325 

http://www.tyollisyysmikkeli.fi


 

 

Yritysneuvonta 

Palvelumme 
Järjestämme hygieniaosaa-
mistestejä sekä hygie-
niaosaamiseen liittyvää kou-
lutusta.  
 
Tarvittaessa myös räätälöityjä 
koulutuksia ja testauksia yh-
distysten jäsenille, oppilaitos-
ten opiskelijoille, yritysten 
työntekijöille.  
 
Kysykää tarjous, suunnitel-
laan teillle sopiva! 
Lisätietoa:  
mervi.kukkonen 
@maajakotitalousnaiset.fi 

Uusi EU:n elintarviketietoasetus määrittelee aiempaa tarkemmin elintarvik-
keista annettavia tietoja. Tarkoituksena on tarjota kuluttajille selkeämpi kuva 
siitä, missä ja mistä elintarvikkeet on valmistettu sekä mitä ainesosia, ravinto-
aineita ja allergeenejä ne mahdollisesti sisältävät. 
 
Nyt tiedot on annettava pakattujen elintarvikkeiden lisäksi myös pakkaa-
mattomien ruokien myyntipaikoilla, esimerkiksi torikojulla tai paistopistees-
sä. Laajennus koskee myös elintarvikkeiden nautintapaikkoja, eli kahviloita, 
ravintoloita ja muita paikan päällä syötävää tai mukaan otettavaa valmista 
ruokaa myyviä toimijoita. 
 
Maa- ja kotitalousnaiset ja Elintarviketieto esiin! –hanke kumppaneineen 
järjestävät aiheesta koulutuksen Mikkelissä 13.10.2015 klo 11.30 – 16 Etelä
-Savon ammattiopiston auditoriossa (Otavankatu 4, Mikkeli). 
 
Koulutus on tarkoitettu ruokateollisuuden, ammattikeittiöiden ja kaupan 
henkilöstölle, yritysneuvojille, koulutuksen, elintarvikevalvonnan ja järjestö-
jen ammattilaisille sekä alan opiskelijoille ja opettajille.  Koulutuksen ta-
voitteena on uuden elintarvikeasetuksen tuomien muutosten vieminen yri-
tysten ja kuluttajien arkeen. Tilaisuuden yhteydessä pidetään etukäteisva-
rausten perusteella pakkausmerkintäklinikka, jossa voi käsitellä oman yrityk-
sen pakkausmerkintäkysymyksiä asiantuntijan kanssa. Klinikka järjestetään 
välittömästi koulutustapahtuman jälkeen. Tapahtuma on maksuton. 
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 6.10.2015 nettisivujemme maajakotitalous-
naiset.fi kautta tai p. 0400 261 094.  
 
Vastattavaksi toivottuja kysymyksiä voi lähettää etukäteen Suvi Korhoselle 
mieluiten 9.10. mennessä. Asiantuntijat välittävät kysymykset ennen tilai-
suutta panelisteille, jolloin he voivat valmistautua niihin. Etukäteen lähetetyt 
kysymykset ovat etusijalla paneelissa vastattavien kysymysten joukossa. 
 
Lisätietoja: yritysasiantuntija Suvi Korhonen,   
suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  tai p. 043 824 9505 

 

Hanketta koordinoi Ruokatieto Yhdistys ry kumppaneinaan Elintarviketeollisuusliitto ry ja 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hanketta yh-

dessä hankekumppanien kanssa.  

 

 

Elintarviketieto esiin 

MKN tunnustuspalkinto 

MKN Keskus myöntää v. 

2015 tunnustuspalkinnon 

yhdistykselle.  Olemme saa-

neet Etelä-Savosta useita 

hakemuksia palkinnon saa-

jaksi. Teemme viikolla 41 

päätöksen yhdistyksestä , 

jonka hakemus lähetetään 

hakemaan valtakunnallista 

tunnustusta. 

Lämmin kiitos hyvistä hake-

muksista ja hienosta toimin-

nasta! Valtakunnallinen tun-

nustuspalkinto luovutetaan 

25.11. Helsingissä 

mailto:suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

Piirikeskuksen tapahtumat löytyvät aina myös MKN kotisivuilta  

etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri  

Etelä-Savon Maa- ja kotita-
lousnaiset, Mikonkatu 5, 
50100 Mikkeli 
Maajakotitalousnaiset.fi 
Facebook >Etelä-Savon MKN 
Maa– ja kotitalousnaiset 
 

Syysterveisin, 
Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset,  
Riitta pj. sekä Leena, Mervi, Saara ja Suvi 

 
Yhteystiedot: 
Riitta Savikurki Puheenjohtaja, p. 040 5505883, riitta.savikurki@surffi.fi 
Leena Lahdenvesi-Korhonen Toiminnanjohtaja, maisema-asiantuntija, Neu-
vo 2020 ympäristöneuvoja 
 p. 0400 875 326, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  
Suvi Korhonen Yritysasiantuntija, p.  043 824 9505 ,  
suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi 
Mervi Kukkonen Ruoka-asiantuntija, järjestövastaava p. 040 842 3549,  
mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi  
Saara Ryhänen Ympäristöasiantuntija, Neuvo 2020 ympäristöneuvoja  
p. 040 486 8237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi 

Yhteistyössä: 

Tapahtumakalenteri 
Lokakuu 

13.10. Elintarviketieto esiin, Mikkeli ESEDU, lisätietoa Suvi Korhonen 

17.10 on Ristiinassa Superruokaa Pohjolasta –ruokakurssi 

27.10 Kasvisaarteen arvoitus -tapahtuma Kulennoisten päiväkodissa 

Loka-marraskuussa on neljä Missä leipä kasvaa –tapahtumaa alakouluilla 

Marraskuu 

21.11. klo 11.00 alkaen Etelä-Savon MKN Edustajakokous, Pieksämäki, Veturitalli 

25.11. Yhdistysten valtakunnallisen tunnustuspalkinnon voittaja julkistetaan MKNK edustajakokouksessa Helsingissä 

Joulukuu 

Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ –hankkeen tapahtumat käynnistyvät, isätietoa Leena Lahdenvesi-Korhonen 

MKN 3/2015 uutiskirje ilmestyy 

ProAgria Itä-Suomi lehti 4/2015 ilmestyy 

Tammikuu 

Yhdistysten toiminnan suunnittelutapahtumia, lisätietoa Mervi Kukkonen 

25.-31.1. Naisvoimaa –teeman viikko  

Helmikuu 

ProAgria Itä-Suomi lehti 1/2016 ilmestyy 

Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ –hankkeen tapahtumat  

Maaliskuu 

Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ –hankkeen tapahtumat käynnistyvät 

Huhtikuu 

8.-9.4. Järjestön matka MKN historiikin julkistamiseen ja Kevätmessuille Helsinkiin 
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