
Uutiskirje 2/2018   

EDUSTAJAKOKOUS PIEKSÄMÄELLÄ 17.11.

Toimintaideoita
ja -vinkkejä
yhdistyksen
syyskauteen

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edusta-
jakokous pidetään Pieksämäellä Partaharjun 
toimintakeskuksessa lauantaina 17.11.2018

Partaharjulle voi saapua omaan tahtiin klo 9.30 al-
kaen ja kiertää ”Loikkaa liikkeelle” -hengessä noin 
puolentoista kilometrin pituisen pyhiinvaelluspo-
lun. Aamukahvit ovat tarjolla kodalla klo 10-11. 
Valtakirjojen tarkastuksen jälkeen aloitamme var-
sinaisen kokouksen, jonka yhteydessä julkistetaan 
Etelä- Savon Vuoden MKN sekä vuoden 2018 mai-
semateko -kilpailun voittaja. Kokouksen jälkeen lou-
nasmahdollisuus.

Lounas on omakustanteinen hintaan 15 €/hlö
Ilmoittautumiset lounaalle 2.11. mennessä: 
marjo.h.laitinen@proagria.fi tai puh. 0400 256325
 
Olkaan yhteydessä, jos on tarvetta esim. kimppa-
kyyteihin kokouspaikalle.

Osoite: Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
www.partaharju.info

Tervetuloa edustajakokoukseen! 

OHJELMA

9.30–         Mahdollisuus kiertää n. 1,5 km 
       pyhiinvaelluspolku 
10–11.00   Nokipannukahvit ja partaharjulaiset
         sarvet kodalla
11–11.30   Valtakirjojen tarkastus
       aikaa järjestötuoteostoksille 
       kokoustila Järviluokan aula/eteinen
11.30         Kokous alkaa, kokoustila Järviluokka
14.00         Lounas (sis. jälkiruoka ja kahvi)

Kuva: Eeva Puustjärvi

Kuva: Saara Ryhänen



Ajankohtaista jäsenistölle

UUSIA MKN-TUOTTEITA

Uudet hopeakorut
Logoamme mukaileva riipus on 
2,5 cm leveä. Valittavana kaksi 

ketjuvaihtoehtoa, jossa kummas-
sakin säätömahdollisuutta 42/45 
cm ja 45/50 cm. Rintakoru on 5 
cm leveä ja siinä on neulakiinni-

tys. Materiaali: 925 hopeaa.
 Valmistaja: Saurum Oy, Kuopio

Leikkuulauta 
Leikkuulaudan pintaa koristaa kuva, jossa aiheena 
on kotitekoinen hedelmäsäilyke. Väritys sopii hy-
vin syksyyn ja jouluun.  Valmistettu kotimaisesta 
koivuviilusta, pinta melamiinia, koko 20 x 30 cm. 

Valmistaja: Suomen Viilupuu Oy, Pieksämäki. 

Hinta 20€

Tuotetiedustelut: 
Marjo Laitinen p. 0400 256 325
marjo.h.laitinen@proagria.fi 
sekä piirikeskuksen toimihenkilöt. 
Tutustu myös muihin MKN-tuotteisiin osoitteessa: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/kauppa

VUODEN MAA- JA KOTITALOUS-
NAISTA ETSITÄÄN

Vaikka järjestötyö on yhteispeliä, tarvitsemme 
joukkoomme innostavia ja kannustavia henki-
löitä, jotka jaksavat puurtaa rinnallamme. Tun-
nistatko yhdistyksestäsi aktiivisen jäsenen, jolle 
voisitte hakea tunnustusta Vuoden Maa- ja koti-
talousnaisena? 

Valinnalla haluamme osoittaa arvostustamme 
niille henkilöille, jotka pitävät yhdistyksissä huol-
ta toimintamme näkyvyydestä, jatkuvuudesta ja 
elinvoimasta. Tunnustus julkistetaan marraskuussa 
edustajakokouksessa. Etelä-Savon vuoden Maa– ja 
kotitalousnainen valitaan jo kahdennentoista ker-
ran.

Odotamme ehdotuksia sähköpostitse piirikeskuk-
seen 14.10.2018 mennessä ja valinnan tekee ehdo-
tusten ja perustelujen pohjalta Etelä-Savon MKN:n 
hallitus. Valinta julkistetaan edustajakokouksessa 
Pieksämäellä 17.11.2018. 

Ehdotukset voi lähettää Kirsille osoitteeseen:
kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi

Kuvassa vuoden 2017 Maa- ja kotitalousnai-
nen Pirjo Lahikainen Kangasniemeltä.

Kotisäkki
Kotisäkki käy moneen sisällä ja 

ulkona: siinä voi säilyttää vaatteita 
tai kenkiä, sitä voi käyttää kasva-
tussäkkinä puutarhassa tai kas-

vihuoneessa tai siihen voi kerätä 
kasvimaan satoa. Säkin kestävä ja 

pestävä huopa on valmistettu kier-
rätetyistä muovipulloista. Valmis-

taja: Vilikkala Tradehouse Oy.

Hinta 18 €

Hinta riipus 75 €, rintakoru 99 €

Kuva: Saara Ryhänen



Luomutila Siiriäinen Hirvensalmelta on vuoden 2018 
Maistuvin maaseutuyritys Etelä-Savossa. Valinnan teki asi-
antuntijaraati noin 30 yleisöltä saadun ehdotuksen poh-
jalta. Valinnalla halutaan nostaa esiin maaseudun upeita 
makuja, raaka-aineita, ruokayrityksiä ja ruoka-aarteita. 
Valinnan järjestivät Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, 
ProAgria Etelä-Savo ja MTK Etelä-Savo nyt toista kertaa.

Siiriäisen luomutilalla kasvatetaan Charolais -rotuista pih-
vikarjaa puhtaassa eteläsavolaisessa perinnemaisemassa. 
Siiriäisen perhe on harjoittanut Hirvensalmella sijaitseval-
la tilallaan luonnonmukaista viljelyä ja karjankasvatusta jo 
yli 15 vuotta. Tila myy tuottamaansa naudanlihaa suora-
myyntinä kuluttajille ja ravintoloille. Tilan luomunaudan-
lihasta onkin tullut hyvin suosittua eettisestä alkuperästä 
tarkkojen kuluttajien keskuudessa.

Anna ja Eerik ovat myös avanneet tilansa ovet tilavierai-
luille. Erilaisilla retkillä ja avointen ovien päivissä tilalla on 
vieraillut niin kuluttajia, asiantuntijoita, tiedotusvälineitä 
kuin koululaisiakin. 

Tila tuo aktiivisesti esille facebook -sivullaan eteläsavolai-
sen karjatilan arkea. Ilot ja harmit tuodaan esiin avoimes-
ti, mutta silti aina positiivisessa ja tulevaisuuteen luotta-
vassa hengessä. Kuvat välittävät tunnelmaa onnellisista 
eläimistä ja työlleen omistautuneista ja siitä innostuneista 
yrittäjistä. 

Raadin mielestä Siiriäisten tila tarjoaa kuluttajien kaipaa-
maa ruuan tuotannon läpinäkyvyyttä, luo elämyksiä ja tuo 
toiminnallaan myönteistä näkyvyyttä koko eteläsavolai-
selle maaseutuyrittämiselle. 

    

SIIRIÄINEN – ETELÄ-SAVON 
MAISTUVIN MAASEUTUYRITYS 

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke on tulos-
sa päätökseen ja niin myös minun pestini Etelä-Sa-
von Maa- ja kotitalousnaisilla on lopuillaan. Kahden 
vuoden aikana olen saanut tutustua tähän hienoon 
järjestöön, sen monialaiseen asiantuntijajoukkoon ja 
aktiivisiin paikallisyhdistyksiin.

Niin asiantuntijatyössä kuin järjestöihmisiä tavates-
sanikin olen vaikuttunut siitä innosta ja antaumuk-
sesta, jolla tätä työtä tehdään. Yhdessä olemme 
tehneet kulttuuriympäristöä näkyväksi monella ta-
voin. Mieleenpainuvimpia päiviä työssäni ovat olleet 
yhdessä toteutetut tapahtumat, kuten muinaisretki 
Sulkavan linnavuorelle, omenankukkajuhla Rantaky-
län kartanolla ja kiviretki Kerimäelle. 

Mitä olemmekaan keksineet, te paikallisyhdistysten 
naiset olette olleet valmiita auttamaan. Ilman teitä 
monet tapahtumamme olisivat jääneet toteuttamat-
ta. Paikallisyhdistyksissämme piilevästä osaamisesta 
kertoo se, miten taidolla olette järjestäneet retkikah-
vituksia, muonittaneet niittytalkoita, leiponeet tee-
man mukaiset tarjottavat kestikievarin kahvipitoihin 
ja jopa keittäneet toiveestamme rautakautista sop-
paa muinaisella linnavuorella. 

Ihmisiin ja järjestöön tutustumisen lisäksi olen naut-
tinut suuresti tutustumisesta eteläsavolaisiin maise-
miin ja paikalliskulttuuriin. Muistoksi Etelä-Savosta 
minulle jää myös kahdessa vuodessa opittu Mikkelin 
murre.  Tulen varmasti liputtamaan Maa- ja kotita-
lousnaisten arvoja ja Juuret maalla -asennetta myös 
jatkossa, missä ikinä kuljenkin.

Kiittäen,
Eeva

MAISEMA-ASIANTUNTIJAN 
TERVEHDYS

Kuva: Vesa Kallio

Kuva: Eeva Puustjärvi



Vuoden maisemateko valitaan nyt neljättä kertaa. Kilpailun teema on ”Laita hyvä kiertämään”. Tänä vuonna kilpailulla halu-
taan erityisesti edistää kiertotaloutta ja kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuden turvaamiseen, kierrätettävien materiaalien 
ja rakennustarvikkeiden käyttöön ja hoitotoimenpiteistä syntyvän materiaalin jatkohyödyntämiseen. Maa- ja kotitalousnais-
ten järjestämässä kilpailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakunnal-
lisesta tunnustuksesta.

Kerro maisemasta, hoida ympäristöä
Laita hyvä kiertämään -teemaa on lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kult-
tuuriympäristön arvoja ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä 
tavalla.  

Edellisten vuosien voittajat Etelä-Savossa: 
2017 Otavan koulutilan puiston vaaliminen ja kehittäminen
          Otavan koulutilan ystävät ry 
2016 Mäntyharjun Iso-Pappilan pihamiljöön kunnostus
          Mäntyharjun kirkonkylän kyläyhdistys ry
2015 Rantasalmen Parkumäen Parkumäentaistelun muisto-
          merkkialueen hoito, Etelä-Rantasalmen Kylät ry 

Kulttuuriympäristökohteet Etelä-Savosta on nyt koottu yh-
delle verkkosivustolle. Samasta osoitteesta löytyvät mai-
sema-alueet, kansallismaisemat, muinaisjäännökset ja pe-
rinnebiotoopit esittelytekstein, valokuvin ja sijaintikartoin. 
Kulttuuriympäristökartat on tuotettu Kulttuuriympäristö nä-
kyväksi KYNÄ –hankkeessamme. Käyhän selaamassa!

www.maajakotitalousnaiset.fi/kulttuuriympäristökartta/ES

maajakotitalousnaiset.fi/kynahanke 
facebook > Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ

LAITA HYVÄ KIERTÄMÄÄN – 
VUODEN 2018 MAISEMATEKOKILPAILU ETELÄ-SAVOSSA 

ETELÄ-SAVON KULTTUURIYMPÄRISTÖT KARTOILLA 

KILPAILUOHJEET

Lähetä Saaralle kuvaus maisemateosta, työn teki-
jöistä ja perustelut työn merkityksestä. Liitä mukaan 
valokuvia ja mahdollisia lehtileikkeitä. 
Kilpailuaika päättyy 30.9.2018.

Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 
2018. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja 
kotitalousnaisten keskuksen varsinaisessa kokoukses-
sa marraskuussa 2018.

Lisätietoa maisema- ja ympäristöasiantuntijaltamme: 
Saara Ryhänen, p. 040 486 8237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi

Kuva: Sampo Kiviniemi, Wikimedia Commons. Lisenssi CC BY-SA 4.0 

Kuva: Riitta-Liisa Pettersson



Melan Välitä viljelijästä -projekti järjestää yhteis-
työssä MTK-Etelä Savon kanssa maatalousyrittäjien 
hyvinvointipäivän Savonlinnassa Tanhuvaaran ur-
heiluopistolla. Päivän teemana on ihmissuhteet ja 
vuorovaikutus.
 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana mi-
nimessuilla aiheena: Ruokarytmi ja ravitsemus osana 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mukana minimessuilla 
myös muita maakunnan toimijoita. Tilaisuus on ruo-
kailuineen osallistujille maksuton, mutta siihen pitää 
ilmoittautua etukäteen.

Ilmoittaudu 29.10. mennessä Etelä-Savon Maa- ja ko-
titalousnaisten tapahtumakalenterin katta tai suoraan 
linkistä: https://link.webropolsurveys.com/EP/C77C-
6997F69C520C

Osoite: Tanhuvaaran urheiluopisto, 
Moinsalmentie 1042 (voimistelusali).
Lisätietoja: Pirjo Ristola
pirjo.ristola@mela.fi, p. 040 588 0744

SUHTEET SUJUVIKSI – ARKI PAREMMAKSI
HYVINVOINTIPÄIVÄ MAATALOUSYRITTÄJILLE 14.11.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin: www. etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri

OHJELMA
9.00  Aamukahvit ja minimessut – tutustu yhteistyö 
 kumppaneiden osastoihin
 Mahdollisuus maksuttomiin kehon kuntoindeksi 
 mittauksiin (ennakkoilmoittautuminen)
10.00  Päivän avaus, Välitä viljelijästä
10.10 Suhdesoppaa kotona ja kylällä, maaseutuyrittäjät  
 ja parisuhdetyöntekijät Terhi Ruokonen-Jalo ja  
 Erkki Jalo
11.45  Avomielisen Annelin ihmissuhdevinkit, näyttelijä  
 Pauliina Hukkanen
12.15  Ruokailu, minimessut ja kuntoindeksimittaukset  
 jatkuvat
13.30  Avomielisen Annelin ihmissuhdevinkit jatkuvat,  
 näyttelijä Pauliina Hukkanen
13.45  Uni hyvinvointimme perustana – murehdinko  
 yölläkin? unilääkäri Henri Tuomilehto, Oivauni Oy
14.45  Vinkkejä arjen jaksamiseen, Tanhuvaaran liikunta 
 opisto
15.15 Arvonta ja päätössanat
15.30  Kehon kuntoindeksi -mittausten palaute
15.30–16.15 Päätöskahvit
16.15  Liikunnan iloa (ennakkoilmoittautuminen)

MIKONPÄIVÄ LAMMASTILALLA  29.9. KLO 11–14

KYNÄ-hanke järjestää elämyksellisen mikonpäivän tapahtuman Tiisanmäen lammastilalla Savonlinnassa. Vanhas-
sa talonpoikaiskulttuurissa mikonpäivä oli talven portti, jolloin lampaat ja muut eläimet tuotiin laitumelta sisälle 
ja talon väkikin siirtyi sisätöihin. Os. Juvolantie 1504, Savonlinna

OHJELMASSA
• Mikkeliltä nauriit kuoppaan ja akat uunille:   

tarinoita entisajan mikonpäivän vietosta
• Kurkista maisemaan: opastetuilla kierroksilla tietoa 

perinnemaisemista ja luonnon monimuotoisuudesta
• Suomenlammas, dorset, suffolk, texel:    

tutustu erirotuisiin lampaisiin
• Lammastilan tarina ja paimenkoiranäytös:   

tilan isäntäväki esittäytyy
• Mikonpäivän enteet ja taiat: koko perheen tehtävä- 

pisteessä mikonpäivän kansanperinne tutuksi
• ”Modernia lammaskaalia” lammashodareita ja   

coleslawta tarjolla Maa- ja kotitalousnaisten kahviossa
• Ekologista lampaanlihaa: Tiisanmäen tilamyymälä auki

Kuva: Tiisanmäen lammastila



KOKKAILLAAN YHDESSÄ SYKSYN PIRISTYKSEKSI  

HÄRKÄPAPU – SIENIPIIRAKKA 
(pellillinen)

Pohja:
1 iso  porkkana tai kaksi pientä
2 dl  härkäpapujauhoa
1 ½ dl  tattarijauhoa
½ dl  hamppurouhetta
1 tl  leivinjauhetta (ei ole pakko käyttää)
½ tl  suolaa
200 g  voita
150 g  juustoraastetta (emmental)

Täyte:
1 rasia  BBQ Härkistä
1 l  sieniä, esim. kanttarelleja tai suppilovahveroita 
 (ryöpättyjä)
2  sipulia
2 tl  sitruunapippuria
5 dl  ruokakermaa
4  munaa
2 dl  juustoraastetta

1. Sekoita huoneenlämpöisen voin joukkoon jauhot, 
pieneksi raastettu porkkana, juustoraaste ja suola. 
2. Taputtele tasaisesti leivinpaperin päälle uunipellille. 
3. Pienennä sipuli ja sienet. Kuullota sipulia hetki paistin-
pannulla. Lisää pannulle sienet ja Härkis. Kaada lämpimät 
kasvikset pohjan päälle. 
4. Tee kermajuustoseos ja lisää siihen sitruunapippuri. 
5. Kaada seos kasvisten päälle ja kypsennä uunin 
keskiosassa 200 asteessa n. 30 minuuttia.

Ruoka-asiantuntijan vinkit 

Upota kädet taikinaan, kauha soppaan, kuule uutta ravitse-
muksesta, opi ruokataitoja! Tilaa yhdistyksellesi ruokakurssi, 
luento tai tapahtuma ruuan valmistuksesta, leivonnasta, ra-
vitsemuksesta tai arjen taidoista. 

Kurssitarjottimen uutuuskurssit:

• Erikoisen hyvää erikoiskasveista
Kurssilla valmistetaan herkullisia alku-, pää- ja jälkiruokia 
saatavilla olevia erikoiskasvituotteita hyödyntäen. Lopuksi 
syödään yhdessä ja jokainen saa mukaansa reseptejä kotiin 
vietäväksi. 

• Kaikki ruhon osat lautaselle
Hävikkiä ei synny, kun kaikki ruhon osat hyödynnetään her-
kullisesti.  Kieli, sydän, maksa ja poskilihat ovat arvokasta 
ruokaa ja flank stake oikea trendiherkku. Tule mukaan kurs-
sille tutustumaan ruhon eri osien hyödyntämiseen. Sisäeli-
met ja vähempiarvoiset lihat ovat arvokasta ruokaa, josta 
syntyy mainioita herkkuja asiantuntevassa opissa. 

• Kaurasta on moneksi
Kotoinen ja kaikille tuttu kaura on jäänyt tarpeettoman vä-
hälle huomiolle, vaikka se on laadultaan ja käyttöominai-
suuksiltaan yksi monipuolisimmista perusraaka-aineista. 
Ruuanvalmistuksessa kaura taipuu moneen. Kauraa on help-
po yhdistellä muihin ruoka-aineisiin.

• Lähiruuan neljä vuodenaikaa
Kurssilla valmistetaan lähiruokaa sesonkien mukaisista 
paikallisista raaka-aineista 

Syksyyn sopivat myös mainiosti kurssit:
• Suussa sulavaa suklaasta
• Maijan maukkaat kasvisruuat
• Kekri – perinteistä sadon korjuun juhlaa
• Rehtiä riistaruokaa

Kurssien ja ruokatapahtumien sisältö voidaan myös 
räätälöidä toiveiden mukaan!

SYKSYISTÄ KURSSITARJONTAA

Ruokakurssin jäsenetuhinta 210 € sisältää:

• kurssin suunnittelun
• raaka-aineiden hankinnan
• matkakulut
• ruokaohjeet
• käytännönläheisen ohjauksen ”kädestä pitäen”
• kurssiaineiston jokaiselle osallistujalle

Kysy lisää ja tilaa kurssi Merviltä!

Lisätietoa ruoka-asiantuntijaltamme: 
Mervi Kukkonen, p. 040 842 3549, mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi
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La 29.9. Mikonpäivä lammastilalla, Tiisanmäki, Savonlinna (KYNÄ-hanke)
La 6.10. Maijan maukkaat kasvisruoat -ruokakurssi, Kangasniemi
Ti 9.10.   Maijan maukkaat kasvisruoat -ruokakurssi, Telataipale, Sulkava 
To 11.10. Kehitysvammaisten kokkikurssi, Juva
Pe 12.10. Ruokahukka ruotuun -info, Savonlinna
Pe-la 12.-13.10. Tiältä päin -lähiruokatapahtuma Savonlinnan Citymarketissa (Unelmakauppa-hanke)
La 13.10.Kekriruokakurssi, Juva 
Ke 17.10. Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten hallituksen kokous
La 20.10. Maijan maukkaat kasvisruoat -ruokakurssi, Halkokumpu, Pieksämäki
30.10.-3.11. Opintomatka Islantiin (Unelmakauppa-hanke)
To 1.11. Kuivikepäivä, Juva (Ravinnepiika-hanke)
To 1.11. Suussa sulavaa suklaasta -kurssi, Hirvensalmi
To 8.11. Kehitysvammaisten kokkikurssi, Juva
vko 46 Kuinka kuvaan ja käsittelen markkinointivideoita (Unelmakauppa-hanke)
Ke 14.11. Suhteet sujuviksi – arki paremmaksi! Hyvinvointipäivä maatalousyrittäjille, Savonlinna 
La 17.11. Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous, Pieksämäki
La 24.11. Kokkaa koko ruho lautaselle -ruokakurssi, Juva
To 22.11. Kehitysvammaisten kokkikurssi, Juva 
To 13.12. Kehitysvammaisten kokkikurssi, Juva

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tapahtumiin
Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten verkkosivuilta
etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri

YHTEYSTIEDOT:

Marttiina Sihvola puheenjohtaja, p. 050 593 9688
Kirsi Mutka-Paintola toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija elintarvikkeet 
ja yrityspalvelut, Neuvo 2020 kilpailukykyneuvoja 
p. 043 826 7882, kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi
Suvi Korhonen yritysasiantuntija, Neuvo 2020 kilpailukykyneuvoja
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 (19.10 asti)
p. 043 826 7890, eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi
Saara Ryhänen maisema- ja ympäristöasiantuntija, Neuvo 2020 ympäristöneuvoja
p. 040 486 8237 saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset 
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

ETELÄ-SAVON MKN
 NYT MYÖS INSTAGRAMISSA!

Yhteistyössä:

Tunnelmallista syksyä 2018!
Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset,

Marttiina pj. sekä Kirsi, Mervi, Saara, Eeva ja Suvi

 @mknetelasavo 
 Instagramin kautta pääset  
kurkistamaan asiantuntijoidemme 
työpäiviin. Kuvia maisemista, tapah-
tumista, ruokakursseilta ja kulissien 
takaa. Tervetuloa seuraamaan!

TAPAHTUMAKALENTERI

Portaat yrittäjyyteen -valmennus 
jatkuu Rantasalmella:
OP Rantasalmen kokoushuone, 
Kylätie 28, 2 krs.
2. kerta ke 3.10. klo 16
3. kerta ma 15.10. klo 16
4. kerta to 1.11. klo 16
5. kerta ma 12.11. klo 16


