
 

 

Yhdistyskirje 2/2020 

ETELÄ-SAVON MKN:n EDUSTAJAKOKOUS SAVONLINNASSA 21.11.2020 

Tervetuloa vuoden 2020                

edustajakokoukseen ! 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajako-

kous pidetään Punkaharjulla Suomen Metsämuseo 

Luston auditoriossa lauantaina 21.11.2020.  

Valtakirjojen tarkastus ja aamukahvit ovat tarjolla klo 

10.00 – 11.00. Valtakirjojen tarkastuksen jälkeen aloi-

tamme varsinaisen kokouksen, jonka yhteydessä jul-

kistetaan Etelä- Savon Vuoden Maa- ja kotitalousnai-

sen valinta sekä vuoden 2020 maisemateko -kilpailun 

voittaja.   

Kokouksen jälkeen on lounasmahdollisuus Museora-

vintola Nilassa. Lounas on omakustanteinen hin-

taan 15 €/hlö. Kokousvieraiden on mahdollista myös 

tutustua Luston näyttelyihin edullisemmin ryhmälip-

puhinnoilla 9 €/aikuinen, 7 €/eläkeläinen ja opiskeli-

ja.  

Poikkeuksellisesta vuodesta johtuen pyydämme en-

nakkoilmoittautumista sekä kokoukseen 

että lounaalle 11.11. mennessä:  

marjo.h.laitinen@proagria.fi tai puh. 0400 256325  

 

Kuulumisia sekä 
toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Kuva: Saara Ryhänen 

Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten   

hallitus 2020:   
 

*puheenjohtaja Marttiina Sihvola, Sulkava   

*Päivi Lappalainen, Kangasniemi (henkilökohtainen 

varajäsen Kaisa Koivunen),   

*Anu Marttinen, Mikkeli (Taina Harmoinen),   

*Soili Montonen, Mikkeli (Kirsi Paasonen),   

*Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna (Tiina Malk-

ki),   

*Leena Pekonen, Pieksämäki (Mervi Hotti),  

*Riitta Savikurki, Pertunmaa (Kaija Hellman),  

*ProAgria Etelä-Savon edustaja, toimitusjohtaja 

Heikki Pahkasalo Mikkeli (Jukka Nousiainen),  

*hallituksen esittelijä ja sihteeri, toiminnanjohtaja  

Kirsi Mutka-Paintola 

Kuva vuoden 2016 edustajakokouksesta Mikkelistä, Ihastjärven 

koululta. Kuvaaja: Saara Ryhänen 



 

 

Järjestö 

TERVETULOA, RUOKA-ASIANTUNTIJA KATJA! 

Hei! 

 

Olen Katja Rissanen, Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten uusi 

ruoka- ja järjestöasiantuntija. Aloitin työt 17.8.2020. Toimipistee-

ni sijaitsee Juvalla, mutta liikun työtehtävissä koko Etelä-Savon 

alueella.  

 

Odotan innolla alkavaa syksyä ja teidän kaikkien tapaamista.  

Olen iloinen ja puhelias eteläkarjalainen, vaikka vuosia täällä Sa-

vossa on kertynyt jo lähes 15. Opiskeluvuodet kuluivat Rovanie-

mellä (AMK restonomi), ja siellä pääsin tutustumaan pohjoisen 

ruokakulttuuriin. Sittemmin olen työskennellyt Etelä-Savon alu-

eella ravintola-alalla.  

 

Hyvä ruoka ja ruoanvalmistus ovat kulkeneet mukana jo lapsuu-

desta. Meillä kotona on aina tehty ruokaa ja syöty saman pöydän 

ääressä. Tätä perinnettä haluan myös jatkaa omassa perheessäni. Lapsia meillä on kolme: teini, koululainen 

ja taapero. Joten arjessa riittää ihanasti vipinää.  

 

Omalta pihalta löytyy monen näköisiä yrttejä, marjapensaita sekä vihanneksia. Puutarhanhoitoon osallistuu 

koko perhe. Nyt syksyllä on ollut ihana kerätä oman maan satoa, keittää mehuja ja säilöä pihan antimia purk-

kiin talvea varten.  

 

Arjen syömiseen meillä vaikuttavat perheenjäsenten erityisruokavaliot. Sairastan itse keliakiaa, ja siksi tämä 

aihe onkin erittäin lähellä sydäntäni . Tulen varmasti panostamaan tähän alueeseen tulevassa työssäni. 

Uskon että tulen viihtymään ja nauttimaan uudesta työstäni.  

 

Terveisin,  

  Katja 

HEIJASTAVIA JÄRJESTÖTUOTTTEITA SYKSYYN 

Pipo  heijastavalla logolla 17€ 

Kevyt kaksinkertainen, hyvin korvat 

peittävä pipo moneen menoon. Värit 

oranssi ja musta. Materiaali 95 % puu-

villa/5 % elastaani. 

Kokoontaitettava heijastinkassi 10€ 
Nyt on viimeistään aika luopua muovi-

kasseista. Kätevä kokoontaitettava va-

rakassi nepparikiinnityksellä on helppo 

kuljettaa mukana vaikka käsilaukussa.                      

Maajakotitalousnaiset.fi/kauppa              

tilaukset@maajakotitalousnaiset.fi  



 

 

VUODEN MAA– JA KOTITALOUSNAISEN 2019 KUULUMISIA 

Kuulumisia Hirvensalmen                        
maa- ja kotitalousseuralta/-naisilta! 

Syksyinen tervehdys Hirvensalmelta! Poikkeuksel-
linen koronavuosi on tehnyt meidänkin toimin-
taamme jonkun verran muutosta, mutta ihan aloil-
lamme emme ole kuitenkaan olleet. Keväällä pi-
dimme johtokunnan kokouksen etäyhteyksillä, ja 
olipa erityisen mukavaa kuulla silloin johtokunnan 
jäsenten kevään kuulumisia ja saada kontaktia, 
vaikkakin etäyhteydellä, mutta kuvaakin välittäen.  

Kesällä järjestimme perinteisesti Impin iltakävelyn, 
mikä suuntautui tällä Kissakosken luontopolulle. 
Lettuja paistoimme niin Heikinniemen vanhuksille 
juhannusviikolla kuin Hietalan Luomutilan avoi-
messa vierailutapahtumassa kävijöille elokuun en-

simmäisenä sunnuntaina. Satulinnan ympäristössä kävimme kitkemässä palsamia ja tulimme havainneeksi sa-
malla, että viimevuotinen palsamin kitkentäalueen käsittely oli onnistunutta, koska alueelta löytyi vain muutama 
palsami enää!  

Tulevan syksyn tapahtumissa on suunnitteilla ainakin sadonkorjuukirkkopyhä, säilöntävinkkien jakamista sekä 
osallistuminen kirpputoritapahtumaan ja piparinpaistoa vanhusten kanssa. Ensi vuonna seuramme täyttää 100 
vuotta, ja toivottavasti pääsemme sitä juhlimaan joukolla!  

Terveisin Outi Kiesilä, Vuoden maa- ja kotitalousnainen 2019 

Järjestö 

Kuva: Outi Kiesilä 

Tunnistatko yhdistyksestäsi aktiivisen jäsenen, jolle voisitte hakea tunnustusta Vuoden Maa- ja kotitalousnaise-

na?  

Vaikka järjestötyö on yhteispeliä, tarvitsemme joukkoomme innostavia ja kannustavia henkilöitä, jotka jaksavat 

puurtaa rinnallamme. Valinnalla haluamme osoittaa arvostustamme niille henkilöille, jotka pitävät yhdistyksissä 

huolta toimintamme näkyvyydestä, jatkuvuudesta ja elinvoimasta. Tunnustus julkistetaan marraskuussa edusta-

jakokouksessa. Etelä-Savon vuoden Maa– ja kotitalousnainen valitaan jo neljännentoista kerran.  

Odotamme ehdotuksia sähköpostitse piirikeskukseen 23.10.2020 mennessä. Valinnan tekee ehdotusten ja pe-

rustelujen pohjalta Etelä-Savon MKN:n hallitus. Valinta julkistetaan edustajakokouksessa Savonlinnassa            

21.11.2020. Ehdotukset voi lähettää Kirsille osoitteeseen:  

kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi  

KENESTÄ VUODEN MAA– JA KOTITALOUSNAINEN 2020? 



 

 

Järjestö 

AVUSTUKSIA SEURANTALOILLE 

POISTOTUOTTEITA VERKKOKAUPASSA 

Tilaa nyt laadukkaita pikee- ja t-paitoja ja lippiksiä edullisin poisto-

hinnoin! Hajakokoja jäljellä.  

Tumman harmaa tai oranssi pikee-paita 10 €   

Valkoinen sanapilvi t-paita 5€ 

Musta lippis oranssilla brodeerauksella 5€ 

Yhdistykset huomio! Seurojentaloille 

haettavissa avustuksia: 

  

Korona-avustus  

Nyt on kiireellisesti haettavissa tukea 

seurantalojen ylläpitoon opetus- ja 

kulttuuriministeriön korona-

avustuksesta 5.10. mennessä (aikaa jat-

kettu). Avustushakemuksia on tois-

taiseksi tullut ministeriöön vähän. Hake-

muksen jättö onnistuu vain, jos yhdis-

tyksen edustajalla on Katso- tai Suomi.fi-

asiointivaltuutus. Valtuuksien käsittely-

aika voi olla kaksikin viikkoa. Nyt ensin 

Suomi.fi-valtuuksien haku käyntiin ja 

niitä odottaessa tukihakemuksen kimp-

puun.  

 

Ohje Suomi.fi -valtuuksien hakuun:  

https://minedu.fi/asiointipalveluun-

kirjautuminen-ja-valtuudet  

 

Avustuksen hakuilmoitus: https://

minedu.fi/-/korona-avustus-

seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille 

 

Korjausavustus 

Seurantalojen korjausavustuksien haku 

on auki 30.9. asti. Seurantaloja ylläpitä-

vät yhteisöt voivat hakea normaalia kor-

jausavustusta syyskuun ajan. Uutuutena 

on sähköinen allekirjoittaminen 

(vaatimuksena ainoastaan, että allekir-

joittajalla on toimiva sähköpostiosoite).  

 

Ohjeet hakuun:  

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/

seurantalojen-korjausavustus/  

tilaukset@maajakotitalousnaiset.fi   

Tiedustelut:  

Helena Velin p.040 527 1579 tai  

helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi  



 

 

Järjestö 

JÄSENEDUT KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ 

VERKKOKAUPPAUUTUUKSIA  

Termosmuki ja juomapullo lahjapakkauksessa 39€  

Pirteän oranssit termosmuki ja juomapullo kulkevat mukavasti menossa muka-

na. Ne ovat laadukkaita Colorissimo-tuotteita ja sopivat hyvin myös lahjaksi. 

Väritys on pirteän oranssi ja tuotteiden alalaidassa on tyylikkäästi merkattu 

Maa- ja kotitalousnaisten logo. Tuotteet toimitetaan näyttävässä lahjapak-

kauksessa. Termosmuki 0,45 l, juomapullo 0,7 l . Pinta miellyttävän matta: mu-

ki ja pullo pysyvät hyvin kädessä. Juomapullossa on ripustuslenkki, ja                        

pillin ansiosta juomapullosta on helppo juoda. 

Muistathan oman järjestösi jäsenedut. Olemme tänäkin vuonna 

neuvotelleet jäsenillemme konkreettisia etuja eteläsavolaisista 

laatuyrityksistä. Vielä ehdit hyödyntää etusi! 

 

Syksy on paras ajankohta puiden ja pensaiden istutukseen, muo-

dikas syyspukeutuminen lämmittää myös mieltä ja  pimenevät 

syysillat ovat ihan parasta leivonta-aikaa. 

 

Jäsenetuyrityksemme vuonna 2020 ovat perinteikäs Hirvensal-

men taimisto, Savonlinnan keskustassa palveleva Muotitalo Puki 

sekä pieksämäkeläinen Virtasalmen viljatuote. Jäsenedut ovat 

voimassa vain Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten tai ProAgria 

Etelä-Savon vuoden 2020 jäsenmaksun maksaneille.  

 

Ajantasaiset valtakunnalliset jäsenedut löytyvät Maa- ja kotita-

lousnaisten yhdistyssivuilta: 

www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta. 

 

Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyys kannattaa! 

 

Maajakotitalousnai-

set.fi/kauppa 

 

Tilaukset 

@maajakotitalousn

aiset.fi  

Jos et ole varma, oletko maksanut jäsenmaksusi, 

voit tiedustella asiaa Marjo Laitiselta               

marjo.h.laitinen@proagria.fi 

Tarjotin Maa- ja kotitalousnaisten logolla 20€ 

Tarjotin sopii yhdistysten käyttöön ja laina-astiastojen 

valikoimaan, lahjaksi ja omaan kotiin. Tarjottimet val-

mistetaan kotimaisesta koivuviilusta ja koko 42 x 32 

cm  ja kestää konepesun. Tarjottimet valmistaa Suo-

men Viilupuu Oy Pieksämäellä. 



 

 

Ruoka 

Syksyn ruokakurssit painottuvat kotimaisiin raaka-
aineisiin ja ilmastoystävälliseen ruo-
kaan. Käytämme kursseilla runsaasti lähituottajien 
tuotteita. Voitte valita toteutettavan kurssin alla ole-
vista valmiista teemoistamme. Kurssin sisältö voidaan 
myös räätälöidä toiveidenne mukaan! Kurssin hinta 
230€, lisäksi veloitetaan raaka-aineet toteutuneen 
mukaan. 
 
• Lähiruuan neljä vuodenaikaa  
Luonto kiittää, kun syömme lähellä tuotettua ruokaa. 
Ruoka kurssilla tehdään ruokaa vuodenajan sesonkien 
mukaan.  
• Kaurasta on moneksi  
Kotoinen ja kaikille tuttu kaura on jäänyt tarpeetto-
man vähälle huomiolle. Ruuanvalmistuksessa kaura 
taipuu moneen. Kurssilla pääset kokeilemaan uusia 
reseptejä ja käyttämään kauraa uudella tavalla.   
• Pure perunaa  
Perunasta on moneksi, kurssilla tutustutaan uusin ta-
poihin käyttää perunaa monipuolisesti 
• Superruokaa Suomesta  
Välimeren ruokavalion ylistäminen on vaihtunut Poh-
jolan ruokavalion kehumiseen.  Kotimaiset raaka-
aineet kunniaan. Tehdään kotimaisista ja lähituotta-
jien tuotteista upeita maistuvia ruokakokonaisuuksia.  
• Pidetäänkö pikkujoulut  
Valmistetaan pikkujoulu teemaan sopivia  ruokia ja 
juomia. Nautitaan ja otetaan talteen parhaat vinkit 
joulua varten.   

RUOKAKURSSEILTA UUSIA PIRISTÄVIÄ IDEOITA SYKSYYN 

Kysy lisää kursseista ja             

luennoista: 

Katja Rissanen Ruoka- ja järjestöasiantuntija   

Puh. 041 730 3397  

Katja.rissanen@maajakotitalousnaiset.fi 

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola 

Oman piirikeskuksen erityiskurssina nyt tarjolla 
myös gluteeniton ruoanvalmistus.  
 
Mikäli koet epävarmuutta valmistaessasi gluteenitonta 
ruokaa tai leivonnaisia juhliin, vierasvaraksi, keliakiaa 
sairastavalle läheisellesi tai kaipaat uusia vinkkejä 
omaan ruokavalioon, järjestetään yhdessä ruokakurssi 
tai vaikka nettikoulutus aiheesta. Katjalla on testattuja 
ja helppoja ohjeita gluteenittomaan ruoanvalmistuk-
seen ja leivontaan.  
 
Suunnitellaan samalla yhdessä, kuinka juuri teidän kurs-
sinne voidaan toteuttaa turvallisesti myös näin korona-
aikana!  



 

 

Ruoka 

SYKSYN HERKUTTELUUN 

SAVULOHIPIIRAKKA 
 
2 dl gluteenitonta kaurajauhoseosta   
1dl perunasosejauhetta  
1 tl leivinjauhetta  
100 g voita tai leivontamargariinia  
1 dl kaurajuomaa  
 
Sekoita keskenään gluteeniton jauhoseos, perunaso-
sejauhe, leivinjauhe. Nypi joukkoon rasva käsin tai tee 
taikina monitoimikoneessa. Lisää nopeasti kaurajuo-
ma. Sekoita tasaiseksi taikinaksi.  
 
Taputtele taikina gluteenittomien jauhojen avulla pii-
rakkavuoan (halkaisija 26 cm) pohjalle ja reunoille. 
Nosta vuoka jääkaappiin täytteen valmistuksen ajak-
si.   
 
300 g lämminsavulohta   
1 tl luomusitruunankuorta (hienoksi raastettuna)  
2 rkl sitruunamehua   
tilliä (1 ruukku, hienoksi silputtuna)  
2 1/2 dl kaurakermaa   
2 munaa   
1/2 tl mustapippuria (rouhittuna)  
 
Käsittele savulohi nahattomaksi ja ruodottomaksi. 
Mausta lohi sitruunankuorella ja -mehulla.  
Silppua tilli ja sekoita lohen kanssa. Jaa seos tasaisesti 
taikinapohjalle.  
 
Yhdistä kulhossa kaurakerma, munat ja pippurit. Kaa-
da kerma-munaseos tasaisesti lohitäytteen päälle.  
Paista piirakkaa 200-asteisen uunin keskitasolla n. 25 
min., kunnes täyte hyytyy. Anna piirakan vetäytyä 
hetken aikaa.  
 
Tarjoa sellaisenaan tai salaatin kanssa.  

LEHTIKAALI-PERUNAOHUKAISET  
6 annosta  
 
3-4 kpl kypsää keskikokoista perunaa raastettuna 
  (noin 2 dl raastetta) 
1  kananmuna  
2 dl  maitoa tai kookosmaitoa  
1,5 dl  kaurajauhoja (tai vehnäjauhoja)  
                     suolaa  
50 g  voita sulatettuna tai 0,5 dl rypsiöljyä  
2 dl  ryöpättyä ja hienonnettua lehtikaalia  
 
Sekoita raastettu peruna, kananmuna, maito, jauhot, 
suola ja sulatettu voi. Anna taikinan turvota puolisen 
tuntia. Lisää lehtikaali turvonneeseen taikinaan. Pais-
ta taikinasta pieniä ohukaisia tai isoja lettuja.  
 
Nauti joko makean tai suolaisen lisäkkeen ke-
ra. Ohukaiset maistuvat hyvin niin suolaisen täytteen 
kuin makean hillonkin kera.  
 

V i n k k i !  K o k e i l e  p u o l u k k a -

omenahilloa. 

Ohjeet: Maa- ja kotitalousnaiset 

Kuva: Janne Viitaniemi 

Tässä muutama Katjan valitse-

ma gluteeniton makupala syksyn 

herkutteluun: 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  



 

 

Maisema  

MAISEMATEKOKISASSA 2020 ETSITÄÄN  NIITYN LUMOA  

Maa- ja kotitalousnaisten vuoden 2020 

maisematekokampanjan teema Niityn 

lumo muistuttaa luonnon monimuotoi-

suuden merkityksestä maisemassa. Mo-

nilajiset kukkaniityt turvaavat perhos-

ten, pistiäisten ja muiden pölyttäjä-

hyönteisten elinympäristöä ja ilahdutta-

vat myös ihmissilmää. 

Kerro meille oma tai porukkasi niittyte-

ko ja osallistu kisaan joko netissä 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/

sisalto/vuoden-maisemateko-4714 tai 

suoraan maisema-asiantuntijallemme! 

Toimi heti tai 30.9.2020 mennessä! 

 MAITOTILOJEN LUMOKARTOITUKSIA 

YMPÄRI MAAKUNTAA 

Kuva: Saara Ryhänen 

Valion ja Maa- ja kotitalousnaisten yhteistyönä käynnis-

tetty maitotilojen luonnon monimuotoisuuden kartoi-

tus otettiin hyvin vastaan maitotiloilla Etelä-Savossa. 

Kartoitusten tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että 

maitotilamme ylläpitävät paitsi ruokaturvaa, myös 

luontoarvoja. Kartoituksia voidaan toivottavasti jatkaa 

myös tulevina kesinä. Kuvassa laiduntavat mikkeliläisen 

maitotilan hiehot torjuvat  vesistöjen umpeenkasvua ja 

ylläpitävät vesilinnuille suotuisaa matalaa rantaniittyä. 

Kuva: Saara Ryhänen 

NEUVO2020 Maisema- ja luontokohtei-

den kartoitus ja kosteikkokartoitus 

Tilallasi voi olla arvokkaita maisema- ja luontokohteita 

tai maatalouskosteikoksi soveltuvia paikkoja. Yhdessä 

maisema-asiantuntijan kanssa löydät kohteet ja saat 

neuvoja niiden säilyttämiseen ja hoitoon. Näitä koh-

teita voit myös hyödyntää tilan tuotteiden markki-

noinnissa. NEUVO2020-palvelut ovat käytettävissä 

vuoden 2020 loppuun, mikäli kansallisesti rahat riittä-

vät. Toimi siis pian! Ota yhteyttä Saara Ryhäseen. 

Neuvo 2020 -palvelun laskennallinen tuntihinta on 63 €/

h ja 0,43 €/km käynti ja matkat. Siitä laskutetaan vain 

alv:n osuus, jonka voi vähentää verotuksessa. 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisematekokampanjaa.  



 

 

Maisema  

VESPAIKKA NOSTAA ALUEIDENTITEETIN VALOKEILAAN 

VESPAIKKA - 

Vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa 

 

Vespaikka-hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa eteläsavolaista vesistöihin 

kiinnittyvää alueidentiteettiä sekä ammentaa sen pohjalta mm. ideoita yritysten 

toimintaan. 

 

Tällä tavoittelemme  

*kulttuuriympäristön ja aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä;  

*yritysten toimintaedellytysten parantumista; 

*asukkaiden hyvinvoinnin lisääntymistä. 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti maaseudun matkailu- ym. palveluyri-

tykset sekä kyläyhdistykset ja muut vastaavat toimijat. Vespaikka edistää osal-

taan mm. Saimaa Geoparkin ja Saimaa-Ilmiö 2026:n eli Savonlinnan EU-

kulttuuripääkaupunkihankkeen sekä VisitMikkelin ja VisitSavonlinnan tavoitteita.  

      

Ota yhteyttä!                                

Saara Ryhänen, maisema- ja 

ympäristöasiantuntija,                        

p. 040 4868 237,                     

saara.ryhanen@ maajakoti-

talousnaiset.fi 

Hanke toimii Etelä-Savossa ja 

hankkeen toteutusaikataulu on 

31.10.2019-30.6.2022. Han-

ketta toteuttaa Etelä-Savon 

Maa- ja kotitalousnaiset , 

ProAgria Etelä-Savo. Hanketta 

rahoittavat EU:n Maaseutura-

hasto ja Etelä-Savon ELY-

keskus. 

Lisätietoa hankkeesta: 

https://

www.maajakotitalousnaiset.fi/

vespaikka 

 

Kuva: Saara Ryhänen 



 

 

Yritys 

YRITYSRYHMÄHANKKEET ”FINAL CALL” 

Maaseutuohjelman ohjelmakausi (2014-2020) on loppusuoralla, joten nyt on viimeinen hetki laittaa yritysryh-

mähankkeiden suunnittelu käyntiin!  

Hankehakemukset tulee jättää rahoittajalle ennen vuodenvaihdetta, loka-marraskuun vaihteessa riippuen rahoi-

tuslähteestä (Etelä-Savon Ely-keskus tai paikalliset Leader-toimintaryhmät).  

  

Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3–10 yritystä voi kehittää yhdessä yritystoimintaansa suunnitellulla tavalla – 

yhteisiä tuotteita, markkinointia, yhdistää voimavaroja ja saada synergiaa yhdessä tekemiseen. Yrityskohtaiset 

kehittämistoimenpiteet mahdollistavat täsmäpalvelut yrityksen tarpeisiin peilaten. Julkinen tuki kehittämistoi-

menpiteisiin on 75%.  

  

Yritysryhmän kehittämishankkeessa ei voi olla mukana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä.  

  

ProKasvu-hanke mahdollistaa yritysryhmähankkei-

den muodostamiseen liittyvän suunnittelu-

työn maksutta Etelä-Savon alueella. Hanke on käynnis-

sä v. 2020 loppuun saakka.   

 

https://etela-savo.proagria.fi/hankkeet/prokasvu-11187   

 

Lisätiedot Tarja Pajarilta. 

NEUVO2020 Maatilojen nykyaikaistami-

nen ja kilpailukyvyn parantaminen  

Yritysasiantuntijoidemme kanssa löydät yrityksellesi 

parhaimmat ratkaisut. Mietitkö esimerkiksi investoin-

tia, sukupolvenvaihdosta tai yhtiöittämistä? Kaipaatko 

erilaisia näkymiä tilasi tulevaisuuden vaihtoehdoista? 

Tarvitsetko keskustelua asiantuntijan kanssa, miten 

investointisi toteutus sujuu ja mitä seuraavaksi pitäisi 

tehdä? Vai mietitkö tuotantosuunnan muutosta? NEU-

VO2020-palvelut ovat käytettävissä vuoden 2020 lop-

puun, mikäli kansallisesti rahat riittävät. Toimi pian! 

Ota yhteyttä!                                 

Kirsi Mutka-Paintola yritysasiantuntija, elintarvikkeet ja 

ruokapalvelut, p. 043 826 7882,  

kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi  

Tarja Pajari yritysasiantuntija, matkailu                                            

p. 0400 183 064 tarja.pajari@maajakotitalousnaiset.fi 

Neuvo 2020 -palvelun laskennallinen tuntihinta on 63 €/

h ja 0,43 €/km käynti ja matkat. Siitä laskutetaan vain 

alv:n osuus, jonka voi vähentää verotuksessa. 

Kuva: Tarja Pajari 



 

 

Yritys 

PORTAAT YRITTÄJÄKSI -VALMENNUS TOIMIVILLE HEVOSALAN YRITYKSILLE 

Liittyvätkö hevoset liiketoimintaasi? Toimitko talliyrittäjänä tai tarjoatko 

esim. hevosavusteisia hyvinvointipalveluja? Kaipaatko tietoa, tsemppausta 

tai tukea yrittäjyyteesi? Osallistu viiden kerran tehovalmennukseen! 

  

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten MKN Yrityspalvelut järjestää Por-

taat yrittäjäksi -valmennuksen loka-marraskuussa 2020. 

 

Vamennus koostuu viidestä 2-3 tunnin tilaisuudesta, jotka toteutetaan 

pienryhmissä joko Teams-etäyhteydellä tai mahdollisuuksien mukaan kas-

vokkain.  

  

Valmennuksessa saa tietoa, kannustusta sekä vertaistukea yrittäjyyteen. 

Valmennus on osallistujille maksuton. 

 

 Valmennuksen osiot 

Asiakastarpeet muuttuvat - muuttuvatko palveluni? 

”Vielä vähä parempaa” - keinoja kehittämiseen 

Apua talouden hallintaan ja palvelujen hinnotteluun 

Uusia vinkkejä palvelujen markkinointiin ja myyntiin 

Apua onnistumiseen yhteistyöstä 

 

 

    Tervetuloa mukaan! 

RYHMÄ ALOITTAA 6.10.2020   

Juvalla klo 10.00. 

Muut kokoontumiskerrat: 

28.10., 10.11., 24.11., 

9.12.2020. 

Valmentajina ja ryhmän vetäji-

nä toimivat Etelä-Savon Maa- 

ja kotitalousnaisten yritysasi-

antuntijat Kirsi Mutka-

Paintola ja Tarja Pajari. 

Valmentajilla on pitkä koke-

mus maaseudun  yritystoimin-

nan kehittämisestä, toimin-

taympäristön muutosten tun-

nistamisesta ja palvelumuotoi-

lun käyttämisestä toiminnan 

kehittämisessä. 

Hevosalan asiantuntemusta ja 

yrittäjäkokemusta valmennuk-

seen tuo  ProAgria Etelä-

Savon ja ProKasvu-hankkeen 

asiantuntija Jenni Vattulainen. 

 

Maa- ja kotitalousnaiset on saa-

nut tämän valmennuksen toteu-

tukseen tukea Opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä. 

Ilmoittaudu viimeistään 

30.9.2020! Ilmoittautuminen 

ja lisätietoa: https://

www.maajakotitalousnaiset.fi/

tapahtumat/portaat-yrittajaksi

-valmennus-hevosalan-

yrityksille-15494 

Kuva: Oona Pitkonen 



 

 

Järjestö 

KOTI JA MAASEUTU - SINUN LEHTESI 

Koti ja maaseutu -lehti on käytännönläheinen, maaseudun aiheisiin erikois-

tunut aikakauslehti. Lehti on tarkoitettu lukevalle ja tekevälle naiselle, jolla 

on jalat maassa ja juuret maaseudun mullassa. 

  

Esittelemme maaseudun naisia, maaseudun yrityksiä ja Maa- ja kotitalous-

naisten yhdistystoimintaa. Elämää pureksimme ihmissuhteiden, terveyden, 

hyvinvoinnin ja ilmiöiden kautta, miehiä ja mukuloita unohtamatta. 

  

Kokeiltuja ja hyviksi havaittuja, arkisia tai juhlavia ruokaohjeita on joka leh-

dessä. Ravitsemus- ja terveysjuttumme ovat tutkittuun tietoon perustuvia.   

Lukijoitamme innostavat käsityöt, askartelu ja puutarhanhoito. Lehdestä 

luetaan vinkit arkeen ja juhlaan, kodinhoitoon ja sisustukseen. 

  

Koti ja maaseutu on Maa- ja kotitalousnaisten ammatti- ja järjestölehti. Se 

tukee tehokkaasti Maa- ja kotitalousnaisten neuvonnan ajankohtaisia tee-

moja. Lehtemme tavoittaa kuukausittain noin 23 000 lukijaa. 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus 

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli 

https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/  

Ota yhteyttä! 

Asiakaspalvelu ja jäsenasiat Marjo Laitinen, p. 0400 256 325 marjo.h.laitinen@proagria.fi 

Toiminnanjohtaja Kirsi Mutka-Paintola, p.043 8267 882 kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi 

Ruoka- ja järjestöasiantuntija Katja Rissanen, p.041 730 3397 katja.rissanen@maajakotitalousnaiset.fi 

Maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen, p.040 4868 237 saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi 

Yritysasiantuntija Tarja Pajari, p.0400 183 064 tarja.pajari@maajakotitalousnaiset.fi 

Koti ja maaseutu -lehden vuo-
den jokaisessa numerossa pää-
huomion saa jokin kotimainen 
kasvis. Viimeisimmässä 6/2020  
numerossa teemana ovat mu-
nakoiso ja kesäkurpitsa. Ne 
sopivat moniin samoihin ruo-
kiin, mutta eivät ole sukua toi-
silleen. Ruokaneuvot-sivuilta 
löydät ohjeen mm. kesäkurpit-
sa-munakoisoruusujen tekoon.   

Edullinen kestotilaus  

54 euroa / vuosi. 

Vuositilaus 64 euroa. 

Tutustumistilaus   

32,5 euroa / puoli vuotta. 

Vuodessa 8 numeroa, 60 si-

vua / numero. 

Tilaa heti tänään! 

Puhelimitse asiakaspalvelus-

ta, p. 03 4246 5385   

Sähköpostilla:                          

kotijamaaseutu@ jaicom.com 

Seuraava       

numero ilmestyy 

1.10.2020! 

https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/

