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Toimintaideoita
ja -vinkkejä
yhdistyksen

vuoteen

Kevättä kohti!

Onneksi talven pimein ja väsyttävin aika on jo ohi. Kun aamulla 
pimeällä lähti töihin ja illansuussa yhtä pimeässä saapui kotiin, 
saattoi tuntua ettei jaksa mitään ylimääräistä. Omasta itsestä 
huolehtiminen jäi vapaapäiviin tai viikonloppuun. Tammikuussa ei 
tapahtunut oikein mitään. Paitsi että lumitöitä kyllä riitti vaikka 
muille jakaa.  

Mutta heti kun aurinko rupesi paistamaan ja kelit sallivat, hyp-
päsimme suksille ja sivakoimme lähiladuilla. Voi sitä riemua, kun 
suksi luisti ja matka taittui. Hiihtoretken jälkeen lämmin kaakao 
lämmitti mukavasti. Ilolla olenkin seurannut, miten meidän kylän 
naiset täyttävät Loikkaa liikkeelle- liikuntakortteja. Toimintasuun-
nitelmiin on kirjattu hiihtoretkiä lähilaavuille tai kodille. Hiihtoret-
ki onkin mukava yhteinen tapahtuma ilman sen kummempia jär-
jestelyponnisteluja. Liikuntakisa jatkuu lokakuun puoleen väliin ja 
uskon, että koko Etelä-Savosta tulee paljon suorituksia.

Naisvoimaa-viikolla koottiin Hukkaruokapöytiä. Aihe on toteut-
tamiskelpoinen ja herättelevä muulloinkin. Hukkaruokapöytä 
kaupan aulassa vaikkapa pääsiäisruuhkan alla tavoittaa varmasti 
myös paikkakunnalle saapuvat lomalaiset, mahdolliset yhdistyk-
sen uudet jäsenet, vink vink. 

Aurinkoista ja toimeliasta kevättä!
Toivottelee Marttiina

Marttiina Sihvola
Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten hallituksen puheenjohtaja

Saimme jo usean kauden tauon jälkeen 
taas edustuksen Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksen hallitukseen. Marttiina valittiin 
hallituksen jäseneksi Keskuksen varsinai-
sessa kokouksessa Helsingissä 23.11.2017.



Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous pidettiin Päivölän seurantalolla Kerimäen Makkolassa 
18.11.2017. Kokouksessa juhlistettiin yhteisellä kekriaterialla Maa- ja kotitalousnaisten Suomi 100 -juhlavuoden 
teemaa ”Maistuva maaseutu”. Makkola-Kuokkalan Maa- ja kotitalousnaiset olivat kattaneet edustajakokousväelle 
sadonkorjuuajan makuja niin kahvi- kuin lounaspöytäänkin. Tilaisuudessa vieraili myös Kekritär kertomassa tarinoi-
ta suomalaisen sadonkorjuuajan ja kekrijuhlien perinteistä. 

Hallitukseen valittiin uudeksi varsinaiseksi jä-
seneksi Anu Marttinen Mikkelistä. Anun hen-
kilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Taina 
Harmoinen Mikkelistä. Uudelleen varsinaisek-
si jäseneksi valittiin Soili Montonen Mikkelistä 
ja hänen varajäsenekseen Kirsi Paasonen Mik-
kelistä. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet 
vuonna 2018 ovat Marttiina Sihvola Sulkaval-
ta, Marja Sisko Nousiainen Savonlinnasta, Päivi 
Lappalainen Kangasnimeltä, Ritva Poikolainen 
Pieksämäeltä ja Riitta Savikurki Pertunmaalta 
sekä ProAgria Etelä-Savon edustajana Heikki 
Pahkasalo Mikkelistä. Hallituksen esittelijänä 
ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kirsi Mut-
ka-Paintola.

EDUSTAJAKOKOUKSESSA JUHLITTIIN 100-VUOTIASTA SUOMEA

Järjestöuutisia

Nyt on aika koota yhdistysten toiminta kirjoihin ja kansiin. Yhdistyksen 
toimijat ovat vaivojaan säästämättä olleet tuottamassa mitä erilaisempia 
tapahtumia ja toimintaa yhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille. Tällä 
kaikella talkoilla tehdyllä vapaaehtoistyöllä on iso merkitys yhteisen hyvän 
tuottajana. Haluamme tuoda nähtäväksi työnne määrän ja merkitykselli-
syyden. 

Kun keräämme kaiken tehdyn yhteen paikallisesti, maakunnallisesti ja val-
takunnallisesti, se kuvaa myös ulospäin Maa- ja kotitalousnaisten toimin-
nan vaikuttavuutta omille jäsenille ja ympäröivälle yhteisölle. Toivomme 
pientä mietintää siitä, kuinka paljon aikaa tunneissa on kulunut, kun ko-
kouksissa on suunniteltu asioita ja erilaisia tapahtumia on järjestetty. 

Palauta toimintakertomus ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka löy-
tyy yhdistyssivuilta osoitteesta: www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoi-
minta. Yhdistyssivujen käyttäjätunnus on mkn ja salasana naisvoimaa10. 
Toimintakertomuksia toivomme piirikeskukseen 4.4.2018 mennessä. 

Kiitos aktiivisesta toiminnasta ja kiitos myös etukäteen sen raportoinnista. 
Näin yhteisvoimin teemme Maa- ja kotitalousnaisten toiminnasta entistä 
näkyvämpää ja voimme viestiä sen vaikuttavuudesta.

VUODEN 2017 TOIMINNAN RAPORTOINTI

Yritysasiantuntijaltamme Suvilta 
sujui myös Kekrittären rooli edus-
tajakokouksessa. 



Vuoden 2017 Maistuva maaseutu 
-yhdistysteko:
Louhen Maa- ja kotitalousseuran 
Sadonkorjuujuhla

Yhdistysten välinen yhteistyö on Louhella arvos-
saan. Kolme vuotta sitten Savonlinnan Louhen Maa- 
ja kotitalousseura ja paikallinen metsästysseura jär-
jesti ensimmäistä kertaa Sadonkorjuujuhlan kylän 
uudella kodalla. Juhlan teemana oli syksyn sato ja 
lähiraaka-aineet, joista oli yhdessä paikan päällä 
valmistettu ateria. Hieno juhla on saanut jatkoa jo 
kolmena vuonna.

-Sadonkorjuujuhla tuo väkeä yhteen ja lisää näin ky-
län yhteisöllisyyttä. Itsetehty ruoka on myös tärkeä 
osa tilaisuutta. Kenelläkään ei ole kiire ja joka kerta 
on jo seuraava vuorokausi vaihtunut, ennen kuin 
olemme malttaneet lähteä kotiin, seuran sihteeri 
Päivi Matilainen sanoo. Juhlaan ovat osallistuneet 
lähes kaikki seuran jäsenet ja kaikki ovat osallistu-
neet myös ruoan valmistukseen. 

Louhen toiminnassa käytetään hyödyksi jäsenten 
monitaitoisuutta. Sadonkorjuujuhlaan liittyi mie-
hille järjestetty kalankäsittelykurssi. Samaan aikaan 
naiset osallistuivat kakunkoristelukurssille. Vetä-
jät näille kursseille löytyivät omasta yhdistyksestä. 
Seuran muukin monipuolinen toiminta luo vireyttä 
ja yhteenkuuluvuutta jäsenistölleen, jonka vuoksi  
toimintaan on saatu mukaan  myös aktiivijäsenten 
lapset ja lapsenlapset. 

PALKITTUJA

Vuoden 2017 Maa- ja kotitalousnainen: 
Pirjo Lahikainen, Kangasniemi

Pirjo on vuosikymmenet ollut mukana kangasnieme-
läisten tapahtumissa talkoolaisena. Aktiivinen ihminen 
on tartuttanut tekemisen ilon myös muihin, ja hommat 
ovat yhteisesti hoituneet, olkoonpa kyseessä suuren 
kesätapahtuman kahvituksista, seurakunnan yhteis-
vastuurokasta tai torin lettukahvilasta.

- Välillä urakka voi hieman hirvittää etukäteen, mutta 
kertaakaan talkootöistä palatessa minulla ei ole ollut 
huono mieli. Aina on tunne, että olipa tosi mukava, kun 
tuli lähdetyksi, Pirjo naurahtaa. Häntä innostaa toimin-
nassa onnistumisen ja osallistumisen ilo.

Hän sai innostuksen Maa- ja kotitalousnaisten toimin-
taan jo äidinmaidossa. Seuratoiminta tuli tutuksi ko-
tikylällä Kaihlamäellä 1970-luvulla Pienviljelijä-osas-
tossa. 1980-luvulla Pirjo valittiin Maatalousnaisten 
johtokuntaan ja siitä pitäen hän on ollut todella aktiivi-
sesti toiminnassa mukana. Päivätyönsä Pirjo teki seura-
kunnan päiväkerho-ohjaajana ja huolehti siinä ohessa 
perheyrityksen toimistotyöt. Perhepiirissä Pirjo huus-
hollaa äitiään, miestään, 3 lastaan ja 7 lapsenlastaan.

Pirjo tunnetaan sitkeydestään ja neuvokkuudestaan 
sekä erityisestä tavastaan toimia yhdistyksessä iloises-
ti ja toisia kannustaen. Esityksessään Kangasniemen 
Maa- ja kotitalousnaiset perustelivat valintaa seuraa-
vasti: ”Pirjo on oikea Monen Toimen Pirjo, jolta töiden 
lisäksi lentävät myös hersyvät jutut”. 

Järjestöuutisia



Ajankohtaista jäsenistölle

MKN-TUOTTEITA

Kehrä-huopa

Vihreä Kehrä-huopa on Lapuan 
Kankureiden suunnittelija Sari 
Myöhäsen taidonnäyte.  Materiaali 
puhdasta uutta villaa. 
Väri sammal-valkoinen. 
Koko 130 cm x 180 cm.

Hinta 60 €

Juoksuvyö

Kevyt juoksuvyö on varustettu 
LED-valolla, joka näkyy hyvin hä-
märässä ja pimeässä. Vyötaskuun 
mahtuu kätevästi kännykkä ja avai-
met. Valmistettu vedenpitävästä 
materiaalista. 
Koko 110 x 4,5 cm.

Hinta 15 €

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

ProAgrioiden uusi valtakunnallinen jäsenrekisteri Sense on ollut käytössä 
vuoden verran. Yhtenäinen jäsenrekisteri tuo helpotusta laskutuskäytän-
töihin ja viestintään, mutta rekisteristä aiheutuu myös uusia kustannuksia 
keskuksille (mm. laskujen postituskulut). Jäsenmaksukäytäntöjen yhtenäis-
tämiseksi ProAgria Etelä-Savo ry:n varsinainen kokous on päättänyt muut-
taa ProAgria Etelä-Savon jäsenmaksun talouskohtaisesta jäsenmaksusta 
henkilöjäsenmaksuksi. 

Vuonna 2018 jäsenmaksu yhdistyksen jäseniltä on 10 € /jäsen (aikaisem-
min 10 € /talous). ProAgria Etelä-Savo lähettää jäsenlaskut postitse suoraan 
yhdistyksen jäsenille, huolehtien näin käytännön laskutustyöstä ja sen kus-
tannuksista, mikä vähentää yhdistyksen työtä ja kustannuksia verrattuna 
vanhaan jäsenlaskutuskäytäntöön. Vuoden 2018 jäsenmaksut laskutetaan 
kevään aikana. Muutokset jäsenmaksuihin ja jäsentietoihin kannattaa il-
moittaa ympäri vuoden, jotta jäsen- ja maksutiedot ovat ajan tasalla. 

Syksyn 2017 aikana järjestettiin koulutuksia jäsenrekisterin käyttäjille Mik-
kelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Monet yhdistykset ovat jo ottaneet 
jäsenrekisterin haltuun ja pystyvät näin ylläpitämään omia jäsentietojaan 
sekä hyödyntämään jäsenrekisteriä entistä helpommin myös viestinnäs-
sään. Jäsenrekisteristä pystyvät paikallisyhdistyksen rekisterinkäyttäjät nä-
kemään suoritetut jäsenmaksut ja voimassa olevat jäsenyydet. Järjestämme 
jatkossakin koulutuksia ja autamme jäsenrekisterin käytössä tarvittaessa.
 

VUONNA 2018 SIIRRYTÄÄN 
HENKILÖJÄSENMAKSUUN

Perustakaa ryhmä kannustamaan toinen toistanne liikkumaan tai ilmoita 
itsesi valtakunnalliseen ryhmään. Tilaa samalla liikuntakortit. Kisa on avoin 
kaikille. Kampanjassa mukana Melan Välitä viljelijästä -projekti ja Maaseu-
dun tukihenkilöverkko. Katso tarkemmat ohjeet verkkosivuiltamme:www. 
maajakotitalousnaiset.fi -> järjestötoiminta -> toimintavinkit -> Loikkaa liikeelle.

Liikunta on myös Impin päivän teemana 11.6. Silloin yhdistys voi kokeilla 
yhdessä jotain uutta liikuntalajia tai vaikkapa järjestää leikkimieliset Loik-
kaa liikkeelle -olympialaiset. Lajeina esimerkiksi pussijuoksu, puujalkakäve-
ly, saappaan heitto, köydenveto ja nännikumien heitto maitotonkkaan.

LOIKKAA LIIKKEELLE -LIIKUNTAKISA

Loikkaa liikkeelle -liikunta-
kisa on käynnistynyt, mutta 
vielä ehditte hyvin mukaan! 
Tyyli on vapaa, nyt saa har-
rastaa liikuntaa omien miel-
tymysten mukaan, mutta… 
kannattaa tutustua myös 
uusiin lajeihin. 



JÄSENYYS KANNATTAA - 
SUORA HENKILÖJÄSENYYS MAHDOLLISTAA 

UUSIA JÄSENETUJA ETELÄ-SAVON JÄSENILLE! 

Jäsenenä kuulut omaan paikallisyhteisöön ja samalla suureen maaseudun järjes-
töön, joka toimii Maaseudun Puolesta! Olemme myös neuvotellen jäsenillemme 
uusia konkreettisia etuja eteläsavolaisista yrityksistä. Henkilökohtaisiin jäsene-
tuuksiin oikeuttavat jäsenetukupongit varausohjeineen postitetaan jokaiselle jä-
senelle jäsenmaksulaskun yhteydessä. ProAgria Etelä-Savon ja Etelä-Savon Maa- 
ja kotitalousnaisten jäsenetukumppaneita ovat vuonna 2018:

TeaHouse of Wehmais, Juva
TeaHouse sijaitsee Juvalla ja on englantilaiseen teeperinteeseen erikoistunut teehuone. 
Ruusukankain ja kukkatapetein sisustetuissa huoneissa tarjoilemme englantilaisen teepe-
rinteen mukaisesti valmistettuja teekattauksia kuten Afternoon Tea ja Cream Tea.

• Ryhmävarauksissa joka 16. henkilö vapaa ja lyhyt talon esittely veloituksetta.
• Kokousvarauksissa kaikille osallistujille raikas smoothie veloituksetta.
• Henkilökohtaisena etuna teekattauksen yhteydessä oman valinnan mukaan   
   ylimääräi nen sconssi, lemon curdia tai toinen teen veloituksetta.

Hotel & Spa Resort Järvisydän, Rantasalmi
Tule rentoutumaan Järvikylpylään Saimaan järvimaisemiin. Erityistarjouksena rentout-
tava kylpyläloma sisältäen 1 yön majoittumisen Elämyshotellin Suitessa, aamiaiset, si-
säänpääsyn uuteen Järvikylpylään sekä osallistumisen opastetulle retkelle tai hyvinvoin-
titunnille. Voit valita puuveneretken (kevät, kesä, syksy), luisteluretken tai rekiretken 
kansallispuiston Kaarnetsaareen (talvi), SUP Outdoor -kurssin (kevät, kesä, syksy), ilma-
joogatunnin, toisen kylpyläkäynnin tai nuotioretken Porosalmen käkkyrämetsiin (syksy, 
talvi, kevät).  

• Kylpyläloma 149 €/hlö (Normaalihinta 178 €/hlö)  

Hirvensalmen Taimisto, Hirvensalmi
Anssi ja Sisko Krannilan 1980-luvun alkupuolella perustama taimisto sijaitsee Etelä-Savos-
sa Hirvensalmen kirkonkylässä. Taimiston ideana on säilyttää ja lisätä vanhoja suomalai-
sia hedelmäpuulajikkeita. Viime vuosina lajikevalikoimaan on tullut myös laaja valikoima 
kestäviä venäläisiä lajikkeita. Taimiston asiakkaina ovat hedelmänviljelijät, taimimyymä-
lät ja yksittäiset puutarhaharrastajat ympäri maata. Myymälän valikoimiin kuuluu hedel-
mäpuiden lisäksi koristepuita, pensaita, perennoja ja kesäkukkia

• 10% alennus Hirvensalmen taimiston myymälän tuotteista 
  (Etu ei koske verkkokaupasta tehtyjä tilauksia.)

Neuvottelemme koko ajan jäsenillemme uusia etuuksia eteläsavolaisista yrityksistä. 
Otamme mielellämme vastaan vinkkejä, millaiset etuudet jäseniämme kiinnostaisivat tai 
onko alueellanne yrityksiä, joiden kanssa neuvotella jäsenetuyhteistyöstä.

Hyödynnä myös valtakunnalliset jäsenedut:  
• Viking Line ja Eckeröline: matkaetuja Ruotsiin ja Tallinnaan
• Saariselän majat -15 %
• majoitusetuja Cumulus Resort -kylpylähotelleissa (tuotetunnus SIPIETU12)  
• Novita: lehti 25 € (norm. 29 €), normaalihintaiset langat -15 %

Ajantasaiset valtakunnalliset jäsenedut löytyvät Maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistyssivuilta: www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta

Ajankohtaista jäsenistölle

Upota kädet taikinaan, kauha 
soppaan, kuule uutta ravitse-
muksesta, opi ruokataitoja!

Tilaa yhdistyksellesi ruoka-
kurssi, luento tai tapahtuma 
ruuan valmistuksesta, leivon-
nasta, ravitsemuksesta tai ar-
jen taidoista.

Kurssitarjottimella tänä 
vuonna muun muassa:
• Suussa sulavaa suklaasta
• Pure peruna 
• Leivotaan ruisleipää
• Maijan maukkaat kasvis      
    ruuat
• Kekri – perinteistä sadon       
   korjuun juhlaa

Kurssien ja ruokatapahtumien 
sisältö voidaan myös räätälöi-
dä toiveiden mukaan!

Ruokakurssin jäsenetuhinta 
210 € sisältää:
• kurssin suunnittelun
• raaka-aineiden hankinnan
• matkakulut
• ruokaohjeet
• käytännönläheisen 
   ohjauksen "kädestä pitäen"
• kurssiaineiston jokaiselle    
   osallistujalle

Kysy lisää ja tilaa 
kurssi Merviltä!

RUOKAKURSSIT
 YHDISTYKSILLE 

JÄSENETUHINTAAN



Jokaisella on nyt mahdollisuus pienin teoin 
osallistua ruokahävikin vähentämiseen ja välit-
tää viestiä eteenpäin.  Pienet teot ovat helppoja 
toteuttaa arjessa ja ne voivat olla esimerkiksi:

• kahvin hukkaamisen vähentäminen
• järjestä jääkaappi siten, että ensiksi käytettävät  
   tuotteet ovat edessä tai omalla hyllyllä
• jääkaapin lämpötilan mittaaminen – miksi se on  
   tärkeää?
• parhaiden tähde- ja sesonkiruoka vinkkien 
   jakaminen
• ruokajätteen kompostoinnin aloittaminen
• pidä kaapintyhjennyspäivä
• kutsu ystävät hukantorjunta-aterialle 
• mikä on oma vinkkisi?

LAITETAAN YHDESSÄ RUOKAHUKKA RUOTUUN!

Käytä nyytteihin kypsiä kasviksia, keitettyä perunaa, pastaa tai 
riisiä, lihapullia, paistia, kastikeruokia tai muuta tähderuokaa. 
Lisää mausteita tai maustekastikkeita maun mukaan ja tarvit-
taessa ruokaa mehevöittämään maitopohjaisia ruoanvalmis-
tustuotteita tai tuore- tai sulatejuustonokareita. Kuivahtaneet 
juustokannikat raastettuna maustavat nyyttejä. Kuumenna 
nyytit uunissa tai grillissä.
Kalanyytit 
4 annosta
700 g (8–10 kpl) keitettyjä perunoita
200 g  tähteeksi jäänyttä savukalaa tai muuta kypsää kalaa
pala  purjosipulia
1–2 rkl  kapriksia
0,5 tl  suolaa
mustapippuria myllystä
ruokakermaa tai maustettua kermaa tai tuorejuustoa
Pinnalle ruohosipulia tai tilliä
Lisäksi  alumiinifoliota ja leivinpaperia 
1. Leikkaa 4 reilua palaa foliosta ja leivinpaperista. 
2. Viipaloi perunat. Mausta suolalla ja mustapippurilla. 
3. Leikkaa savukala paloiksi. Hienonna tai viipaloi purjo. 
4. Kerrostele ainekset folio-leivinpaperipalojen keskelle.  
 Kohota folion reunoja ylös. Lisää kerma tai tuorejuus-
 tonokareet. Sulje nyytit. 
5. Kypsennä uunissa 250 asteessa n. 25 min tai anna 
 hautua grillissä, kunnes sipuli on kypsää ja ruoka 
 kuumaa. Ripota avattujen nyyttien pinnalle hienon- 
 nettua ruohosipulia tai tilliä.

Ruoka-asiantuntijan vinkit 

Hukantorjuntapartio on vapaaehtoisten joukko, joka torjuu 
ruokahävikkiä. Hukantorjuntapartiotoimintaan kuluu myös 
hävikinvähentämisideoiden jakaminen eteenpäin aivan ar-
kisessa kanssakäymisessä. Hukantorjuntapartion toiminta 
alkaa 1.3.2018 ja mukaan voi ilmoittautua maa- ja kotitalo-
usnaisten sivuilla: www. maajakotitalousnaiset.fi -> järjestö-
toiminta -> toimintavinkit -> hukantorjuntapartiot

Yhdistysten toiminnassa kannattaa varata aikaa tilaisuuksis-
sa pienille asiaan liittyville tietoiskuille. Hukkaruokapöydän 
toteuttaminen on näyttävä tapa viedöä viestä kuluttajille. 
Hukkaruokapöydän kokoamisohjeet löytyvät nettivisuiltam-
me.

Hukkapaloista herkkua: 
NYYTTEJÄ JOKAISEEN MAKUUN

PERUSTA HUKANTORJUNTAPARTIO

Kangasniemen maaseutuseura järjesti Naisvoimaa-viikolla 
erityisesti koululaisille suunnatun ruokahävikki-teemapäi-
vän, jossa pureuduttiin niin kotitalouksien kuin suurkeit-
tiöidenkin ruokahukkaongelmiin. Mukana yhteistyössä oli 
kunnan ruokahuolto, terveystarkastaja, paikalliset ruo-
kakaupat, jätekuljetusyritys sekä huoltoasema. Maa- ja 
kotitalousnaisten hukkaruokapöydät on huomattu myös 
Enonkoskella ja Pieksämäellä!

Säästä ruokamenoissasi 

– säästät myös luonnon-

varoja ja ympäristöä!

Hukantor juntapart iot 
ovat osa ympäristöminis-
teriön rahoittamaa Maa- 
ja kotitalousnaisten Ruo-
kahukka ruotuun  –  Katse 
vesistöihin -hanketta, jol-
la tarjotaan kuluttajille 
tietoa mahdollisuuksista 
vaikuttaa ympäristön, eri-
tyisesti vesistöjen tilaan 
omilla valinnoillaan sekä 
edistää ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on vähentää 
ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyö-
tä havainnollistamisen ja positiivisen viestinnän avulla.



Mietitkö esimerkiksi investointia, sukupolvenvaihdosta 
tai yhtiöittämistä? Kaipaatko erilaisia näkymiä tilasi tule-
vaisuuden vaihtoehdoista? Tarvitsetko keskustelua asi-
antuntijan kanssa, miten investointisi toteutus sujuu ja 
mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? Mietitkö tuotantosuunnan 
muutosta?

Uusi Neuvo 2020 maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailu-
kyvyn parantaminen -osio antaa mahdollisuuden tarpeen 
mukaisiin selvityksiin, kehittämissuunnitelmien tekemisiin 
tai pienempiin projekteihin liittyen tilasi kehittämiseen ja 
kilpailukyvyn parantamiseen. 

Näissä ja monissa muissa tilasi kehittämistä ja tuotantoa 
koskevissa asioissa voit hyödyntää Neuvo 2020 -palvelua. 
Tarjoamme sinulle selvityksiä, arviointeja, suunnitelmia, 
keskusteluja ja seurantaa. Ota yhteyttä asiantuntijoihim-
me ja mietitään yhdessä sinulle parhaimmat ratkaisut. 
Keskuksemme asiantuntijoiden kautta yhdistyvät talous- 
ja tuotanto-osaaminen. Toimimme verkostona ja teemme 
sinua hyödyntävää tiimityötä yhdistäen eri asiantuntijoi-
demme osaamista. 

     Ajankohtaista yritysneuvonnasta

MIKÄ ON NEUVO 2020?
Kaikkien viljelijöiden on mahdollista saada suunnitelmia, 
selvityksiä ja kartoituksia maatilan nykyaikaistamiseen 
ja kilpailukyvyn parantamiseen, ympäristökysymyksiin, 
kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioi-
hin, energiatehokkuuteen sekä luomutuotantoon.

Käytettävissäsi 7000 euroa asiantuntijapalveluihin yri-
tyksesi kehittämiseen koko ohjelmakauden aikana 
2015–2020. Maksat vain alv:n osuuden, joka on vähen-
nyskelpoinen arvonlisäverotuksessa.

Neuvonnan käyttö ei lisää viljelijän paperityötä. Asian-
tuntijat hoitavat käytännön asiat puolestasi. Samalla 
tilakäynnillä tilalla voi olla yhtä aikaa useampia asian-
tuntijoita eri osaamisalueilta. Neuvontaa voidaan antaa 
myös ryhmälle, jossa on enintään 10 henkilöä. 

Neuvo-järjestelmän kautta ei voida tehdä palveluja, 
jotka on laskettu korvauksen piiriin muissa järjestel-
missä tai joissa tehdään kirjanpitoa tai viranomaisten 
edellyttämiä ilmoituksia tai hakemuksia (esimerkiksi vil-
jelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma ja viljavuus-
näytteiden otto, jotka on jo huomioitu ympäristökorva-
uksessa). 

Lisätietoa löydät:
etela-savo.proagria.fi/asiantuntijapalvelut/neuvo-2020

KILPAILUKYKY-NEUVOLLA SUUNNITTELET 
JA KEHITÄT LIIKETOIMINTAA TILALLASI

Portaat yrittäjäksi -valmennuksemme koostuu viidestä 2–3 tun-
nin tilaisuudesta, jotka toteutetaan pienryhmissä. Valmennuk-
sessa saat tietoa, kannustusta sekä vertaistukea yrittäjyyteen. 
Valmennuksen osiot ovat yrittäminen ammattina, yrityksen 
suunnittelu ja perustaminen, talouden hallinta, markkinointi 
ja myynti sekä johtaminen. Valmennus on suunnattu erityises-
ti naisille sekä maaseutualueilla yrittäjyyttä suunnitteleville. 
Ryhmä alkaa heti, kun saamme vähintään viisi ilmoittautunut-
ta mukaan. Valmennuksen hinta on 124 €/hlö (100 € ALV 0%). 
Hinta sisältää iltapalan jokaisella kokoontumiskerralla ja 2–3 
yritysvierailua.

Ota yhteyttä yritysasiantuntija Suvi Korhoseen, niin kerron li-
sää. suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi, p. 043 824 9505

PORTAAT YRITTÄJÄKSI -VALMENNUS

Haaveiletko yrittäjyydestä? 
Kaipaatko tietoa, tsemppausta tai tukea yrittäjyyteen? 

Osallistu viiden kerran tehovalmennukseen! 

Lähde tutustumaan Suomen 
suurimpaan ruoka- ja ravintola-alan 

tapahtumaan Gastro-messuille 
to 15.3.2018

Käymme myös 
tutustumassa 
Suomen suurim-
paan Citymar-
kettiin Helsingin 
Itäkeskuksessa. 
Opintoretken jär-
jestää Unelma-
kauppa-hanke. 

Lähtö Hiismäki–Juva–Mikkeli.
Retken hinta 30 €+alv /hlö. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 4.3. mennessä: 
kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.



Mietitkö, onko tilallasi maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maise-
man hoito -sopimukseen soveltuvia kohteita tai kosteikoksi sopivia koh-
teita? Neuvo-palvelua hyödyntäen voit kysyä Maa- ja kotitalousnaisten 
maisema-asiantuntijoilta, soveltuuko kohde ympäristösopimukseen. 

Maastokartoituksessa yhdessä tilan väen kanssa perehdytään siihen, mil-
laisia maisema- ja luontokohteita tilalta löytyy ja miten niitä hoidetaan. 
Kartoitus ei edellytä hoitosuunnitelman tai muun palvelun tilaamista. 
Halutessasi voit tilata suunnitelman käynnin jälkeen erikseen tai suunni-
telman voi tehdä myös itse.

Neuvo 2020 -palvelun käynti ja matkat ovat maksuttomia. Palvelun las-
kennallinen tuntihinta on 63 €/h ja 0,41 €/km. Siitä laskutetaan vain alv:n 
osuus, jonka voi vähentää verotuksessa.  
www.proagria.fi/neuvo2020

Uusia ympäristösopimuksia on vuonna 
2018 mahdollista jälleen tehdä. Voit ha-
kea kosteikon hoitosopimusta sekä maa-
talousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoitosopimusta. 

Molemmissa sopimustyypeissä kohde täy-
tyy olla valmis otettavaksi käyttöön heti 
sopimuskauden alkaessa 1.5.2018. Tämän 
hetkisen tiedon mukaan haku päättyy 
päätukihaun mukaisesti 15.6.2018. 

Vuonna 2018 ei-tuotannollisia investoin-
teja koskevaa korvausta ei ole mahdollista 
hakea uusiin kosteikkoinvestointeihin tai 
perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten 
alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Jo myön-
nettyjen ei-tuotannollisten investointikor-
vausten jatkoksi voi hakea ympäristösopi-
musta.

Hoitosuunnitelmat ympäristösopimusta 
varten: kysy lisää Saaralta!

Fingrid on ottanut käyttöön uuden voimajohtoalueiden perinneym-
päristön maisemanhoitoon suunnatun tuen. Tuen tavoitteena on 
lisätä ja elvyttää perinneympäristökohteita ja innostaa maanomis-
tajia ylläpitämään ja hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja 
luontoarvoja. Voimajohtoalueista voidaan kehittää luonnon moni-
muotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä 
aktiivisella hoidolla. Pienetkin kohteet ovat tärkeitä! Hoito voi olla 
raivausta, niittoa tai laidunnusta.

Tuki käsittää kohteen hoitajalle maksettavan hoitotuen sekä lisäksi 
asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman. Hoitotuen määrä on 300 
euroa (alv 0 %) hehtaarille tukikaudelle, joka on kolme vuotta. Aluet-
ta tulee hoitaa suunnitelman mukaisesti, niin että tavoitteet toteu-
tuvat ja arvot lisääntyvät. Hoidettava alue on oltava vähintään 0,3 
hehtaaria. Tukea voi hakea ympäri vuoden. Hakija voi joko itse täyt-
tää hoitosuunnitelman tai teettää sen Maa- ja kotitalousnaisten MKN 
maisemapalveluilla Fingridin kustannuksella. 

KARTOITA MAATILASI MAISEMAN JA LUONNON 
ARVOKOHTEET NEUVO 2020 -PALVELULLA 

Ajankohtaista maisemapalveluista

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 
JA EI-TUOTANNOLLISET 

INVESTOINTIKORVAUKSET 
VUONNA 2018

UUSI KORVAUS VOIMAJOHTOLINJOJEN MAISEMANHOITOON

Neuvo2020 – palvelu, 
Maisema- ja luontokartoitus:

• Alkukartoitus tilan arvoista
• Neuvonnallinen maastokäynti
   yhdessä viljelijän kanssa
• Ehdotukset hoidon kohteiksi, 
   ilmakuvaan tai karttaan 

Lisätietoa kaikista maisemapalveluista: 
Saara Ryhänen, p. 040 486 8237 saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi



KYMMENEN TARINAA KIVESTÄ 
Kiven monta perinteistä käyttötarkoitusta

EEVA PUUSTJÄRVI

Vuoden maisemateko valitaan nyt neljättä kertaa. Kilpailun teema on 
Laita hyvä kiertämään. Tänä vuonna kilpailulla halutaan erityisesti edis-
tää kiertotaloutta ja kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuden turvaami-
seen, kierrätettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden käyttöön ja 
hoitotoimenpiteistä syntyvän materiaalin jatkohyödyntämiseen.

Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalveluiden järjestämässä kil-
pailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuk-
sia, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa. 

Kerro maisemasta, hoida ympäristöä
Laita hyvä kiertämään -teemaa on lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden mai-
semateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön ar-
voja ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymis-
tä tuleville sukupolville kestävällä tavalla.  

Kilpailuohjeet
Lähetä Eevalle tai Saaralle kuvaus maisemateosta, työn tekijöistä ja pe-
rustelut työn merkityksestä. Liitä mukaan valokuvia ja mahdollisia lehti-
leikkeitä. Kilpailuaika päättyy 30.9.2018.
eeva.puustjarvi@maajakotitalousnaiset.fi
saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi

Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2018. 
Valtakunnallinen voittaja julkistetaan marraskuussa 2018.

www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
#vuodenmaisemateko 

LAITA HYVÄ KIERTÄMÄÄN 
– VUODEN 2018 MAISEMATEKOKILPAILU 

Itä-Suomi tunnetaan kivisistä seuduistaan. Pel-
loiltamme on kerätty kiviä vuosisatojen ajan ja 
kalliosta on louhittu lisää kiviainesta. Mutta mi-
hin kaikkeen niitä kiviä on käytetty?

Uusi julkaisu Kymmenen tarinaa kivestä ker-
too, miten monipuolisesti kiviä on hyödynnetty 
erilaisissa tarkoituksissa historiamme aikana. 
Julkaisussa esitellään kivirakenteita aina linna-
vuorista rajakiviin, kivikanavista kivisiltoihin, 
kuppikivistä kaskiröykkiöihin ja kivinavetoista 
kivikaivoihin. Upeasti kuvitetussa teoksessa on 
mukana runsaasti esimerkkejä eri puolilta Ete-
lä-Savoa ja Keski-Suomea. 

Lisäksi mukana on elämänmakuisia paikallistari-
noita, jotka ilmentävät kivirakenteiden merkitys-
tä niin entisaikaan kuin nykypäivänäkin ja tuovat 
esiin kivirakenteiden vaalimisen eteen tehtyä 
työtä. Kuka pelasti Puulan kummelit? Millä kivi-
sillalla on vietetty häitä? Miten rauniouunin voi 
adoptoida? Millainen tarina piilee Jylkynkiven 
takana?

Teos julkaistaan keväällä 2018, jonka jälkeen jul-
kaisua pääsee lukemaan osoitteessa:
www.maajakotitalousnaiset.fi/10tarinaakivesta

Painettua julkaisua on saatavilla maksutta    
ProAgria toimistoilta Mikkelistä, Juvalta ja Sa-
vonlinnasta. Julkaisu on laadittu Kulttuuriympä-
ristö näkyväksi KYNÄ-hankkeessa

KIVEN PERINTEISET 
KÄYTTÖTARKOITUKSET

TULOSSA PIAN!

VUODEN 2017 MAISEMATEKO:
Otavan koulutilan puiston vaaliminen

Otavan koulutilan ystävät ry on järjestänyt Otavan koulutilan puistos-
sa erilaisia tapahtumia ja talkoita usean vuoden ajan. Yhteistyötä on 
tehty monen tahon kanssa. Otavan alakoulun oppilaat käyvät puis-
tossa haravoimassa ja siistimässä syksyisin. Salosaareen siirtyneen 
maatalous- ja puutarha-
oppilaitoksen oppilaat 
auttavat pensaiden ja 
puiden leikkauksissa. 
Puiston kasveja tehdään 
tunnetuiksi nimikylttien 
ja opastettujen puisto-
kävelyiden kautta. Vie-
raslajeja on poistettu 
joka kesä alueelta. Kaikki 
tämä yhdessä puurtami-
nen on lisännyt yhteisöl-
lisyyttä niin yhdistyksen 
sisällä kuin koko kylällä 
ja toiminta on tehnyt 
puistoa tunnetuksi.

Ajankohtaista maisemasta



RYHTYISITKÖ PAIMENLOMAYRITTÄJÄKSI?

Info- ja ideointitilaisuus matkailuyrittäjille 
ja lampureille

to 15.3.2018 
klo 12‒16 
Pirteä Pässi, 
Heinävesi
Ilmoittautumiset 
11.3. mennessä.

Paimenlomien kysyntä vain kasvaa, mutta onko Ete-
lä-Savossa tarpeeksi tarjontaa? Onko sinulla vuokra-
mökki, jonka ympäristöön lampaat sopisivat maise-
manhoitajiksi ja matkailijoiden iloksi? Tilaisuudessa 
kuulet käytännön kokemuksia paimenlomayrittäjältä 
ja saat mahdollisuuden verkostoitua alueesi matkailu-
yrittäjien ja lampureiden kanssa. Tilaisuus on maksu-
ton ja sisältää kahvitarjoilun.

UUSINTA TIETOA JA HYVIÄ IDEOITA 
MAISEMANHOITOON JA VILJELYMENETELMIIN

RAVINNEPIIAN KEVÄTINFOT

Ravinnepiian suositut Kevätinfot saavat jatkoa jälleen tänä keväänä. Ajankohtaiset aiheet ja viimeisintä tutkimus-
tietoa käytäntöön sovellettuna. Tilaisuuksia voi seurata paikan päällä tai etäyhteydellä omalta tietokoneelta tai Pro-   
Agrian toimistolla Mikkelissä tai Savonlinnassa, jossa asiantutijamme on tavattavissa ja keskustelua vetämässä. 
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilu!

Kevätinfo I
Fosforin kierto ja käyttäytyminen pellolla 
Ke 14.3.2018 klo 12–16 
Kenkävero, Mikkeli 
Ilmoittautumiset 8.3. mennessä.

Kevätinfo II
Orgaaniset maanparannusaineet
ja kuivikevaihtoehdot 
Ke 21.3.2018 klo 12–16 
Paviljonki, Savonlinna
Ilmoittautumiset 14.3. mennessä. 

PERINNEBIOTOOPPIEN HOITO 
JA HOIDON RAHOITUS

to 22.3.2018 klo 12–15  
Partalan Kuninkaankartano, Juva
Ilmoittautumiset 19.3. mennessä.

Viljelijöiden kokemuksia ja näkemyksiä perinnebiotoop-
pien hoidosta on tutkittu Jyväskylän yliopistossa ja niistä 
kertoo tuoreen väitöskirjan aiheesta tehnyt tutkija Kai-
sa Raatikainen. Ohjelmassa myös maatalouden ympä-
ristösopimusten haku 2018, Neuvo2020 -palvelut sekä 
Fingridin uusi maisemanhoitokorvaus. Tilaisuus on mak-
suton ja sisältää kahvitarjoilun.

Ajankohtaisia tapahtumia

Ilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiin p. 0400 261 094 
tai etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumakalenteri



LÄHDE MUKAAN ETELÄ-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN 
RUSKAMATKALLE ITÄISEEN LAPPIIN 9.9.–15.9.2018

Järjestömatka

MATKAOHJELMA (muutokset mahdollisia)

Sunnuntai 9.9. 
Klo 7.00 lähtö Mikkelistä, Mikonkatu 5 (Juva ABC klo 7.35, Varkaus klo 8.20) 
Kahvitauko Kuopion jälkeen (omakus-tanteinen) ja lounas (alustavasti) Pal-
tamolla Jättiläisenmaassa (www.jattilaisenmaa.fi). Illan suussa saavutaan 
Pyhätunturille, jossa majoittuminen Hotelli Pyhätunturin kahden hengen 
huoneisiin. Päivällinen hotellin ravintolassa. 
www.ski-inn.fi/majoitus/pyha/hotelli-pyhatunturi 

Maanantai 10.9. 
Aamiaisen jälkeen omatoiminen retkipäivä. Hotellin vierestä lähtee hyvin merkityt patikointiretit Pyhäntunturin kansallispuis-
toon, jossa on mm. mieleenpainuva käyntikohde Pyhänkasteen putous. Tällä reitillä on portaita, mutta siellä on myös muita 
reittejä jossa ei ole portaita. Pyhätunturin huipulla voi käydä tuolihissillä nauttimassa ma-keat vohvelikahvit kauas siintävän 
tunturimaiseman kera. Päivällinen hotellin ravintolassa. 

Tiistai 11.9. 
Aamiaisen jälkeen lähdetään Päivi Kostamon opastuksella Pelkosenniemen kautta kohti Kostamon perinteistä maalaiskylää. 
Nautimme Kostamon kylätalossa kahvit makean piirakan kera, minkä jälkeen vierailu Lappi Timberin Keiteleen sahalla, jossa Bo-
real Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala kertoo Kemijärven metsäalan mielenkiintoisista näkymistä. Lounas Kemijärvellä Mes-
tarin Kievarissa, minkä jälkeen lähtö kohti Inaria. Tulo illan suussa Inariin ja majoittuminen upouuteen Wilderness Hotel Inariin.

Keskiviikko 12.9. 
Aamiaisen jälkeen opastettu puolipäiväretki Inarissa: tutustaan Inarin keskustaan, käydään porotilalla ja nautitaan kahvit nuo-
tiolla. Omatoimisen iltapäivän jälkeen klo 17.00 päivällinen perinteikkäässä herkullisesta ruuastaan kuulussa Tradition Hotel 
Kultahovissa 

Torstai 13.9. 
Omatoiminen päivä Inarissa: mahdollisuus mm. retkeillä, osallistua veneretkelle Ukonkivelle, tutustua saamelaismuseo Siidaan 
tai käydä saamelaiskulttuurikeskuksessa Sajoksessa. Päivällinen hotellin ravintolassa. 

Perjantai 14.9. 
Lähtö Inarista kohti Kemijärveä. Matkalla mahdollisuus vierailla Sodankylän vanhassa kirkossa. Lounas Sodankylässä. Iltapäiväl-
lä majoittuminen Kemijärven keskustassa sijaitsevaan hotelli Kemijärveen.
Illalla mahdollisuus osallistua Perävaaran maisematanssipaikan tansseihin (varmistuu myöhemmin).
 
Lauantai 15.9. 
Aamiaisen jälkeen alkaa kotimatka kohti Etelä-Savoa. Matkan varrella pysähdyksiä toiveiden ja tarpeen mukaan. Lounas reitin 
varrella (paikka vielä avoin.) Kotimatka samaa reittiä kuin menomatka.

Hinta 815 €/hlö   Huom!  Jäsenhinta 790 €/hlö  
(Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Etelä-Savon yhdistysten jäsenille)
Hinta sisältää matkat hyvätasoisella tilausajobussilla, matkanjohtajan palvelut, majoituksen 
kahden hengen huo-neissa aamiaisella Hotelli Pyhätunturissa 2 yötä, Wilderness Hotel
 Inarissa 3 yötä ja Hotelli Kemijärvessä 1 yö, 4 lounasta ja 4 päivällistä ja runsaasti 
elämyksellistä ohjelmaa (Kemijärven ja Inarin opastetut retket). 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 6.4. mennessä:   

Mervi Kukkonen    
puh. 040 842 3549 tai mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 

Ruskamatkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Travel Kemijärvi /Päivi Kostamo p. 044 2400 972

Maa- ja kotitalousnaisten 

ja ProAgria Etelä-Savon
yhdistysten jäsenyys

kannattaa! Lisätietoa 
jäsenyydestä Merviltä 



To 8.3.2018 Jäsenrekisterikoulutus, Kangasniemi 

Ti 13.3.2018    Tarjottavaa pääsiäispöytään -ruokakurssi, Sulkava, Lohilahti

Ke 14.3.2018  Kevätinfo I, Fosforin kierto ja käyttäytyminen pellolla, Kenkävero, Mikkeli 

Ke 14.3.2018    Asiakastarpeita vastaavat tuotteet ja palvelut – liharaaka-aineesta tuotteeksi -valmennuspäivä

To 15.3.2018  Ryhtyisitkö paimenlomayrittäjäksi? Pirteä Pässi, Heinävesi

To 15.3.2018 Opintomatka Gastro-messuille ja Citymarket Eastoniin Helsinkiin

Ke 21.3.2018  Kevätinfo II, Orgaaniset maanparannusaineet ja kuivikevaihtoehdot, Paviljonki, Savonlinna

To 22.3.2018 Perinnebiotoopit ja niiden hoidon rahoitus, Partalan Kuninkaankartano, Juva

La 24.3.2018  Hygieniaosaamiskoulutus- ja testi, Karkialampi, Mikkeli, MPK ry:n kurssi

Ti 3.4.2018  Vihreän lumoissa – eteläsavolaisia säätyläispuutarhoja, Iso-Pappila, Mäntyharju

Ma 9.4.2018 Pure peruna -ruokakurssi, Kerimäki

La 5.5.2018 Kymmenen tarinaa kivestä – opastettu bussiretki Savonlinnasta

Lisäksi tulossa keväällä mm.:

  Hyönteisruokaa lautaselle -info, Juva

  Unelmakauppa-hankkeen valmennuspäivät: 
   Asiakastarpeita vastaavat tuotteet ja palvelut – marjoista, kasviksista ja viljasta tuotteeksi
   Sosiaalinen media käyttöön lähielintarvikkeiden markkinoinnissa ja myynnissä 

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

YHTEYSTIEDOT:

Marttiina Sihvola puheenjohtaja, p. 050 593 9688
Kirsi Mutka-Paintola toiminnanjohtaja, elintarvike ja -yritysasiantuntija, 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 
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
maajakotitalousnaiset.fi

TYKKÄÄ ETELÄ-SAVON 
MAA- JA KOTITALOUSNAISISTA

 FACEBOOKISSA JA VOITA VUODEN 
KOTI JA MAASEUTU -LEHDET!

Yhteistyössä:

Aurinkoista kevättä 2018!
Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset,

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

Tervetuloa mukaan joukkoon! Facebook-
sivujamme seuraamalla saat kätevämmin 
tiedon ajankohtaisista järjestöasioista ja 
kiinnostavista tapahtumista. 

Kun saamme 400 
tykkääjää täyteen, 
arvomme tykkääjien
kesken vuosikerta-
tilauksen Koti ja 
Maaseutu -lehdestä.

www.facebook.com/etelasa-
vonmaajakotitalousnaiset

TAPAHTUMAKALENTERI


