
 

 

Jäsenkirje 1/2021 

ETELÄ-SAVON MKN:n EDUSTAJAKOKOUSKUULUMISIA 

Edustajakokouksessa päästiin tapaamaan livenä koro-

nasta huolimatta 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous 

pidettiin Metsämuseo Luston auditoriossa Punkaharjul-

la 21.11.2020. Paikan päälle väljiin tiloihin kokoontui 

kolmisenkymmentä henkeä kokousväkeä eri puolilta 

maakuntaa.  

Puheenjohtaja Marttiina Sihvola esitteli kokoukselle 

Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallista strategiaa 

vuosille 2021-2025, jonka visiona on: ”Unelmien Suomi 

– maistuva, monimuotoinen, kestävä ja elinvoimainen”. 

Strategiakaudella on neljä teemaa, joiden alle toimenpi-

teet pääosin keskittyvät: suomalaisen ruoan sankaritari-

nat, ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta, moni-

muotoinen luonto ja Suomi kutsuu kylään.  

Vuoden Maa- ja kotitalousnainen valittiin Etelä-Savossa 

jo 14. kerran. Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten hal-

litus  valitsi  vuoden 2020 Maa- ja kotitalousnaisek-

si Arja-Riitta Revon Sulkavalta.  

Koskelan luomumaitotilan laitumet Sulkavan Lohikos-

kelta palkittiin Etelä-Savon vuoden 2020 maisemateko-

na teemalla Niityn lumo. Omistajat Kukka-Maaria ja Jo-

hannes Kärki. 

Hallitukseen valittiin uudeksi varsinaiseksi jäsenek-

si Emmi Mattila Pertunmaalta. Emmin  henkilökoh-

taiseksi varajäseneksi valittiin jatkamaan Kirsi Paaso-

nen Mikkelistä. Uudelleen varsinaiseksi jäseneksi valit- 

tiin Anu Marttinen Mikkelistä ja hänen henkilökohtaise-

na varajäsenenään jatkaa Taina Harmoinen Mikkelistä. 

Kuulumisia sekä 
toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Kuva: Katja Rissanen 

Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten   

hallitus 2021:   
 

*puheenjohtaja Marttiina Sihvola, Sulkava   

*Päivi Lappalainen, Kangasniemi (henkilökohtainen 

varajäsen Kaisa Koivunen),   

*Anu Marttinen, Mikkeli (Taina Harmoinen),   

*Emmi Mattila, Pertunmaa (Kirsi Paasonen),   

*Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna (Tiina Malkki),   

*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 

Kokouksen alussa Järvi-Saimaan kansalaisopiston pienet viulistit  Aino 

Kemppainen ja Aada Honkanen musisoivat opettajansa Anu Jussinie-

men johdolla. Kuva: Saara Ryhänen 



 

 

Järjestö 

ETELÄ-SAVON VUODEN MAA– JA KOTITALOUSNAINEN VALITTIIN JO 14. KERRAN 

VUODEN MAISEMATEKOPALKINTO 

LUOMUMAITOTILALLE Kuva: Katja Rissanen 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten halli-

tus valitsi vuoden 2020 Maa- ja kotitalousnaisek-

si Arja-Riitta Revon Sulkavalta. Arja-Riitta toimii täl-

lä hetkellä Lohikosken Maa- ja kotitalousnaisten pu-

heenjohtajana ja Sulkavan Maa- ja kotitalousnaisten 

varapuheenjohtajana.  

Arja-Riitta on aina sydämestään mukana, kun jotain 

järjestetään ja hän myös itse organisoi aktiivisesti 

erilaisia tapahtumia. Hänen ansiokseen voidaan lu-

kea monet vieraslajitalkoot niin lupiinien kuin jätti-

palsaminkin poistossa.  

Arja-Riitta käyttää myös mielellään maa- ja kotita-

lousnaisten järjestötuotteita ja jakaa ahkerasti Face-

bookissa MKN-julkaisuja, tehden näin näkyvyystyötä 

koko järjestölle tärkeille maaseutuhenkisille tee-

moille.   

Lämpimät onnittelut Arja-Riitta! 

Koskelan luomumaitotilan laitumet Sulkavan Lohi-

koskelta palkittiin Etelä-Savon vuoden 2020 maise-

mateko teemalla Niityn lumo. Omistajien Kukka-

Maaria ja Johannes Kärjen puolesta palkinnon 

otti kokouksessa vastaan Arja-Riitta Repo, tilan van-

ha emäntä. Kunniamaininnan saivat Yrjö Utti, B&B 

Majoitus Hepokatti Savonlinnan Punkaharjulta 

niittytietouden ansiokkaasta edistämisestä se-

kä Rantasalmen kunta yhteisöllisen maisemakoke-

muksen edistämisestä. Vuoden maisematekokilpailu 

järjestetään vuosittain, nyt jo kuudetta kertaa. Maa-

kunnalliset voittajat osallistuivat myös valtakunnalli-

seen Vuoden maisematekokilpailuun, jossa Etelä-

Savon maisemateko saavutti kunniamaininnan. 

Voittajan tervehdys löytyy Etelä-Savon Maa- ja koti-

talousnaisten facebook-sivuilta: 

Koskelan luomumaitotilan tervehdys  

https://www.facebook.com/etelasavonmaajakotitalousnaiset/videos/803388570506103/


 

 

VUODEN MAA– JA KOTITALOUSNAISEN 2020 KUULUMISIA 

Järjestö 

Vuosi 2020 jää muistiimme poikkeusvuotena, jolloin yhdistysten toiminta poikkesi 
monelta osin totutusta ja saattoi mennä välillä kokonaan tauollekin. Vuotta 2020 
tullaan varmasti tarkastelemaan myöhemmin moneen kertaan ja siitä tehdään tut-
kimuksia; esimerkiksi suomalaisten selviytymiskeinoista ja uusista kekseliäistä ta-
voista pitää yhteyttä, jakaa ajatuksia ja tuntoja turvaväleistä ja etäisyyksistä huoli-
matta. Moni yhdistys onnistui myös toteuttamaan toimintaa aiempien suunnitel-
mien mukaisesti. Onkin erityisen tärkeää koota kaikkien yhdistysten vuoden 2020 
tekemiset toimintakertomukseen. Muistakaa kirjata myös verkkotapahtumanne, 
kokoukset ja muut tapahtumat.  
 
Yhdistyssivuilta löytyy sähköinen lomake, jota toivomme ensisijaisesti käytettävän: 
Ilmoita toiminnasta tästä linkistä Samalta sivulta löytyy myös lomake käsin täyttöä 
varten. Palautusosoite: Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, Mikonkatu 5, 50100 
Mikkeli tai sähköpostitse kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi 

Käyttäjätunnus ja salasana 

järjestösivuille: 

mkn ja naisvoimaa10 

TOIMINTA KIRJOIHIN JA KANSIIN 

luonto ja kohisten sulava lumi oli elämys syysvaeltajal-

le.  

Lapinvaelluksella mietin järjestömme ikärakennetta… 

miten saisimme toimintamme innostavaksi ja nuorem-

pia yhteisen tekemisen ääreen. Yhteisössä on niin upea 

voima ja yhdessä työskentely antaa paljon. Korona-aika 

on tuonut mukavia ruokaohjestriimauksia ympäri maa-

ta, niitten soisi tavoittavan nuoriakin. 

Omalla kylällämme toteutimme yhdessä kyläyhdistyk-

sen kanssa "Illallinen yhdessä Lohilahden taivaan alla". 

Tarjosimme pöydät koronaetäisyyksillä, pöytäliinat, ku-

kat sekä hanurimusiikin. Tapahtuma keräsi ihmisiä per-

hekunnittain eväskorien antimille, syysilta helli upealla 

kelillä luonnon keskellä. Olipa meillä mukavaa! 

Rokotteita odotellessa on tärkeää säilyttää positiiviset 

ajatukset ja toiveikas mieli. Toivotan kaikille tervettä ja 

idearikasta vuotta 2021.  

Lohilahdella Saimaan rannalla keittiön pöydän ääreltä 

20.1.2020, terveisin  Arja-Riitta Repo 

 Vasta valittuna Etelä-Savon vuoden maa -ja kotitalousnai-

sena avaan v.2020 kalenterin ja silmäilen mennyttä eri-

laista vuotta. Hämmästelen miten paljon siellä on mer-

kintöjä ja mukavia muistoja. 

Alkuvuodessa on paljon kuntoilumerkintöjä: omalla kun-

nonkohottajaryhmällämme kuntosalia, uimahallia ja jopa 

Tanhuvaaran 3 pvän kuntokurssi. Suunnittelimme vuo-

delle paljon tapahtumia ja talkoita. Kuinkas sitten kävi-

kään?? 

Ensimmäinen peruutus tuli helmikuussa, kun lumen-

puutteen vuoksi peruutimme perinteisen laturetken. 

Pandemiasta emme tienneet vielä mitään. 

Maaliskuusta eteenpäin löysin itseni yhä useammin pak-

kaamassa eväsreppua lähialueen luontoretkille. Onneksi 

täällä Lohilahdella hienoja retkikohteita riittää. Vappua 

juhlimme laavulla retkiherkkuja grillaten. 

Pandemian vähän hellittäessä viikkoa ennen juhannusta 

heitimme retkivarusteet autoon ja suuntasimme keväi-

seen Lappiin Hetta-Pallas vaellukselle. Heräävä  

Kuva: Mervi Kukkonen 

Kyseessä ei ole kilpailu, mutta jokainen järjestötapahtuma on arvokas ja kerryttää yhteistä tekemistä, joten palauta 
toimintakertomus vähäisemmänkin toiminnan osalta. Lähetä toimintakertomus viimeistään 5.4.2021. Muista ottaa 
kopio myös yhdistyksen omaan arkistoon! Määräaikaan mennessä toimintakertomuksensa palauttaneiden yhdistys-
ten kesken arvotaan yksi Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen järjestämä kurssi tai tapahtuma. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/0cf88b32-f31e-469f-bd6e-6438f3a76fc1?displayId=Fin2179410


 

 

Järjestö 

PUOLI KILOA KASVIKSIA 

Kaikki mukaan Puoli kiloa päivässä -kisaan! 
 
Osallistu kasviskisaan - pääpalkintona lomapaketti maaseutumatkailutila Ilorannassa Hauholla. 
Kasvisten, marjojen ja hedelmien syöntisuositukset Puoli kiloa päivässä ja Kuusi kourallista päivässä ovat useim-
mille meistä tuttuja. Monilla tavoite jää saavuttamatta. Kiinnitetään nyt huomiota perheissä, yhdistyksissä, har-
rastus- ja työporukoissa riittävään kasvisten, marjojen ja hedelmien syöntiin. 
Kasviskortin avulla voit tsempata itseäsi lisäämään kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöä. Saat merkitä ruksin 
ruutuun, kun puoli kiloa päivässä täyttyy. Kun olet saanut kortin täyteen rukseja, voit osallistua kisaan, jossa on 
palkintona kahden hengen kahden vrk lomapaketti maaseutumatkailutila Ilorannassa Hauholla. Lisäksi arvotaan 
10 kpl Maija Silvennoisen Maijan ruokavuodet -keittokirjaa.  

RETKIHAAVEITA 

Ilmoittaudu kasviskisaan tästä tai lähetä kasviskorttisi 
15.1.2022 mennessä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus 
Kasviskisa, Vanha talvitie 2 A 15, 00580 HELSINKI.  
 
Kortteja saa myös Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksis-
ta. Isommille porukoille voi tilata kortteja yllä mainitusta 
osoitteesta tai linkistä: Tilaa kasviskortit tästä 
 
Yhdistysten toivotaan pitävän tapahtumia ja jakavan 
kasviskortteja yhdistysten tilaisuuksissa, kaupoissa ja kou-
luissa sitten, kun se koronatilanteen helpottaessa on mah-
dollista. Ilmoitathan järjestämäsi tapahtumat yllä olevaan 
osoitteeseen tai  Ilmoita järjestämäsi tapahtuma tästä 
 
Tulostettava kasviskortti, ohjeet ja materiaalit tilaisuuk-
siin: maajakotitalousnaiset.fi/kasviksilla-virkeytta-ja-
terveytta 

Etelä-Savon maa– ja kotitalousnaisten järjestömatka 21.-22.8.2021  

Lähde mukaan loppukesän järjestömatkalle Pohjois-Karjalaan. Ajankohta 21.-

22.8.2021. Matkan kohteina ovat upeat vaaramaisemat ja pysäkkeinä mm. puu-

tarhakohteita ja Rääkkylän Kukkakuhhaus. Matkan tarkoista kohteista ja aika-

taulusta lisää tietoa myöhemmin. 

Maa- ja kotitalousnaisten kekri 2021: Visiitti Ruokaprovinssiin 14.- 16.10.2021  

Kun syksy koittaa, lähdetään yhdessä kylään Pohjanmaalle Seinäjoel-

le ruokaprovinssiin. He ovat kutsuneet meidän viettämään yhdessä kaikkien pii-

rikeskusten kanssa kekrijuhlaa 14.-16.10.2021. Luvassa on paljon mielenkiintois-

ta ohjelmaa ja upeita ruokaelämyksiä. Matkan tarkemmasta sisällöstä lisää myö-

hemmin syksyllä.   

Retket toteutetaan, mikäli pandemiatilanne sen sallii. 

Kuva: Katja Rissanen 

Muistathan päivittää jäsentie-

tosi ja varmistaa, että sähkö-

postiosoitteesi voimassa. Ke-

vään aikana on tulossa paljon 

jäsenpostia sähköisessä muo-

dossa. Seuraathan meitä myös 

Facebookissa ja Instagramissa. 

Päivitämme sinne uusimmat 

tiedot niin tulevista matkoista 

kuin muistakin tapahtumista.   

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d998d6c4-2313-491c-863b-06207aa8959c?displayId=Fin2094070
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d76967b4-7054-46e4-9f51-98ed92dc0349?displayId=Fin1916463
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/fa893e6d-6ebe-4d82-af78-51fade7c116a?displayId=Fin1928844
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/kasviksilla-virkeytta-ja-terveytta-14207
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/kasviksilla-virkeytta-ja-terveytta-14207


 

 

Järjestö 

UNELMIEN SUOMI 

Maa- ja kotitalousnaisten uusi valtakunnallinen neli-

vuotinen strategiakausi on käynnistymässä. Raken-

namme yhdessä toiminnallamme UNELMIEN SUO-

MEA, joka on maistuva, monimuotoinen, kestävä ja 

elinvoimainen. Tule tutustumaan uuden strategiam-

me neljään pääteemaan ja ideoimaan yhdessä piiri-

keskuksen asiantuntijoiden kanssa, kuinka toteutam-

me teemoja yhdessä käytännön toiminnassamme.   

Unelmien Suomi – maistuva, monimuotoinen, kes-

tävä ja elinvoimainen. Pääteemamme: 

 

1. Suomalaisen ruoan  

sankaritarinat  

2. Ilmastomyönteinen ja kes-

tävä yhteiskunta  

3. Monimuotoinen luonto  

4. Suomi kutsuu kylään  

  

Yhteiset illat virtuaalisesti 

Järjestämme kevään aikana helmi-toukokuussa neljä kokoontumista virtuaalisesti 

etäyhteydellä alkaen to 25.2. klo 17.30. Kokoontumisissa jutustellaan strategian 

teemoista, toiminnastamme ja vaihdetaan ihan vain kuulumisia. Ehkä teemme jota-

kin myös käytännössä yhdessä, vaikkapa jotain syötävää tai keväämmällä hotelleja 

pörriäisille.  

Ota yhteyttä! 

Katja Rissanen  

Ruoka- ja järjestö-  

asiantuntija        

Puh. 041 730 3397   

Katja.rissanen 

@maajakotitalousnaiset.fi 

Mikäli etäyhteydellä osallistuminen vielä huolettaa, 

tule silti rohkeasti mukaan! Yhteyden käyttöä voit ko-

keilla etukäteen kaksin vaikka Katjan kanssa, 

tai koronarajoitusten salliessa voitte kokoontua vaik-

ka omissa yhdistyksissä pienillä porukoilla yhteisen 

etäyhteyden äärelle. Ilmoittaudu Katjalle. 

 

Tervetuloa tapaamaan meitä! 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten 
toimintaa.  Kuva: Kirsi Mutka-Paintola 



 

 

Järjestö 

KÄDET MULTAAN 

Toimintaidea yhdistyksille: 

 

Valitkaa yhdistyksenne yhteistyökumppaniksi paikal-

linen päiväkoti tai koulu. Lahjoittakaa pihalle hedel-

mäpuu tai marjapensas, jonka istutatte yhdessä las-

ten ja nuorten kanssa. Esim. jäsenetuyrityksemme 

Hirvensalmen taimisto antaa yhdistyksille tällaisesta 

”Kädet multaan” -taimiyhteistyöstä kampanja-

alennuksen. Lahjoitustaimen voitte vielä nimetä kyl-

tillä, jossa on yhdistyksenne nimi ja logo. Tilausoh-

jeet taimiin sekä kylttiin saatte Katjalta.  

 

Jatkossa lahjaan voidaan kytkeä monta uutta tapaa-

mista ja tapahtumaan tai neuvoa kuinka saajat voi-

vat vaalia lahjaansa. Sadon varmistamiseksi voi ra-

kentaa pölyttäjille hotellin, poimia yhdessä ensim-

mäiset marjat ja hedelmät sekä leipoa maistuvan 

piirakan. Näin me maa- ja kotitalousnaiset tarjoam-

me lapsille useiksi vuosiksi arvokkaita kokemuksia.  

 

Lisätietoa kampanjasta: Kädet multaan 

Kutsumme yhdistykset mukaan auttamaan lasten 

kädet multaan 

 

Ruokakasvatus on yhä tärkeämpää, sillä tutkimusten 

mukaan suurella osalla alakoululaisista on heikko 

käsitys ruoantuotannosta. Lasten ja nuorten oma-

kohtaiset kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään 

ovat vähentyneet. 

Maa- ja kotitalousnaiset haluavat olla viemässä tätä 

tietoa ja taitoa lapsille ja nuorille sekä heidän kans-

saan työskenteleville aikuisille. Ruokakasvatus on 

lasten ja nuorten ruoka-osaamisen kannalta todella 

tärkeää. 

 

Tavoitteenamme on 

• lisätä ravinteiden kierrätystä ja vähentää ruoka-

hävikkiä; 

• lisätä lasten ymmärrystä ruoantuotannosta ja kes-

tävistä ruokavalinnoista; 

• antaa konkreettisia esimerkkejä, miten lisätä kas-

visten ja kasvisruoan käyttöä sekä lasten luonto- ja 

maakontakteja. 

Ota yhteyttä! 

Katja Rissanen  

Ruoka- ja järjestöasiantuntija        

Puh. 041 730 3397   

Katja.rissanen 

@maajakotitalousnaiset.fi 

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta  

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kadet-multaan-aktiivisen-ruokakansalaisuuden-toimintamalli-14007


 

 

Järjestö 

UUSIA JÄSENETUJA VUONNA 2021 

VERKKOKAUPASTAMME 

ProAgria Etelä-Savon/Maa– ja kotitalousnaisten jäsenyys kannattaa! 

Olemme tänäkin vuonna neuvotelleet jäsenillemme konkreettisia 

etuja eteläsavolaisista laatuyrityksistä.  

 

Jäsenetuyrityksemme vuonna 2021 ovat perinteikäs Hirvensalmen 

taimisto, Savonlinnan keskustassa palveleva Muotitalo Puki sekä 

pieksämäkeläinen Virtasalmen viljatuote. Uutena jäsenetuyrityk-

senämme on Tertin kartano Mikkelissä.  

 

Postitamme jäsenmaksulomakkeet helmikuussa. Muistathan päi-

vittää jäsentietosi ja varmistaa, että sähköpostiosoitteesi on voi-

massa. Kevään aikana on tulossa paljon jäsenpostia sähköisessä 

muodossa. Seuraathan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa. 

Päivitämme sinne uusimmat tiedot ja  tapahtumat. 

  

Jäsenedut ovat voimassa vain Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten tai ProAgria 

Etelä-Savon vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneille. Samalla saat käyttöösi myös 

Maa– ja kotitalousnaisten valtakunnalliset jäsenedut. Lisätietoa Maa– ja kotita-

lousnaisten valtakunnallisesta toiminnasta: maajakotitalousnaiset.fi 

maajakotitalousnaiset.fi/kauppa  

tilaukset@maajakotitalousnaiset.fi  

Ilmoita puuttuvat tai 

muuttuneet yhteystietosi: 

Marjo Laitinen,  

asiakaspalvelusihteeri    

marjo.h.laitinen 

@proagria.fi  

p.0400 256 325  

Vauvan body 

Raikkaan värinen maatila-kuosinen vauvan 

body lahjaksi tai omalle mukelolle. Koko 74 

cm. Materiaali 95 % puuvillaa ja 5 % lycraa. 

Pesu 40 asteessa. Valmistaja Vekarat. 

  

HINTA 20 € 

 

Maan mainio mu-

kula –painatuksella 

oranssi vauvan bo-

dy. 100-% luomu-

puuvillaa. Koko 70 

cm. HINTA 15,50 € 

HUOM! POISTUVA TUOTE, loppumassa varastosta 

Lisätietoa toiminnastamme:  

 

Verkkosivut etela-
savo.maajakotitalousnaiset.fi 
 
Facebook-sivut facebook.com/
etelasavonmaajakotitalousnaiset  
 
Instagram mknetelasavo 

Maa- ja kotitalousnaisten 

jäsenyys kannattaa! 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/kauppa
https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/
https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/
https://www.facebook.com/etelasavonmaajakotitalousnaiset
https://www.facebook.com/etelasavonmaajakotitalousnaiset


 

 

Ruoka 

UUDET KURSSIT KEVÄÄLLE 2021 

Kysy lisää kursseista 

ja luennoista:                

Katja Rissanen Ruoka- 

ja järjestöasiantuntija             

Puh. 041 730 3397  Kat-

ja.rissanen@maajakotitalou

snaiset.fi 

Kuva: Katja Rissanen 

Esimerkkimenu I  

Savukaritsatartar, saaristo-

laisleipää,  karpalomajoneesi  

Paistettua kuhaa/siikaa/

ahventa (kala valitaan seson-

gin ja saatavuuden mukaan)   

Perunakakkua, tilliöljyä  

Paistetut letut ja appelsiinisii-

rappi  

Kahvi/ tee  

Esimerkkimenu II 

Samettinen kasviskeitto  

Wallenberg- pihvit karitsasta  

Hernepyree, Duchesse-

perunat ja juureskukat  

Pappilan hätävara  

Kahvi/tee  

Etäkurssi                

Kurssi voidaan toteuttaa myös verkkokurssina, mikä tarjoaa 

loistavan mahdollisuuden kokata yhdessä, vaikka emme ole-

kaan samassa paikassa. Ohjeet ja tarvikelistat toimitetaan 

etukäteen. Verkkokurssilla osallistuja pääsee kokkailemaan 

etäyhteydellä omasta kotikeittiöstä tai pienissä ryhmissä.  

Hyvän mielen  

lähiruokaillallinen!  

Voitte valita joko perin-

teisen ruokakurssin tai 

etätoteutuksen. Hinta 

230€ + raaka-aineet 

(jäsenyhdistyksille) 

Kaikille hyvän ruoan ystä-

ville suunnattu erilainen 

lähiruokakurssi. Kokoon-

numme yhteen valitse-

maanne paikkaan, valmis-

tamaan ruoka-annoksia 

etukäteen valitsemastan-

ne menusta. Kokonaisuu-

teen kuuluvat alku-, pää- 

ja jälkiruoka. Kurssin aluk-

si tutustutaan ohjeisiin ja 

raaka-aineisiin, jotka ovat 

kotimaisia ja lähellä tuo-

tettuja. Opitaan uusia 

teknikoita ja ruuanvalmis-

tusmenetelmiä hymyssä 

suin, rennolla ot-teella. 

Lopuksi opetellaan ko-

koamaan upeat 

a´la carte -annokset, istu-

taan kauniisti katettuun 

pöytään ja nautitaan. Jo-

kainen kaipaa vähän hem

-mottelua ja tämä on mi-

tä oivin tapa nauttia hy-

västä ruuasta ja seurasta.   

Tervetuloa kokeilemaan 

maksutonta ruokakurssia 

verkossa 25.3.2021 klo 

17.30-19.30 

Väriä ja lämpöä lautaselle, 

tehdään tortilloita yhdes-

sä!  

Miltä maistuu tortilla itse-

tehdyllä letulla, täytteenä 

haukea tai kuhaa? Millä 

kaikella voikaan tortillaa 

täyttää? Meksikosta kotoi-

sin olevat tortillat ovat 

rantautuneet suomaiseen 

ruokakulttuuriin. Niistä 

saakin oivan iltapalan per-

heelle tai mukavaa puu-

hastelua illanistujaisiin.   

Tule mukaan: kokkaillaan 

ja kokeillaan yhdessä. Ruo-

ka-asiantuntija Katja neu-

voo ja kokkailee etäyhtey-

dellä.  

Kurssi toteutetaan Micro-

soft Teams- yhteydellä. 

Voit käyttää puhelinta, 

tablettia tai tietokonetta. 

Ohjeet ja tarvikelistat toi-

mitetaan ilmoittautuneille 

hyvissä ajoin ennen kurs-

sia.  



 

 

Ruoka 

LÄHIRUOKAA LAUTASELLE, HYÖDYNNÄ KOTIMAISET JÄRVIKALAT 

Ateria neljälle, ole hyvä: 

 

Peruna- juureskukat  
 
800g   perunaa tai juureksia (porkkana, palster- 
  nakka, keltajuuri, punajuuri)  
1   valkosipulinkynsi 
2rkl   rosmariinia hienonnettuna tai (kuivattua 
  timjamia, rosmariinia) 
1 dl   kuohukermaa 
3rkl   voita 
1rkl   öljyä 
½ tl   suolaa 
½ tl   mustapippuria 
 
1. Voitele muffinipellin kolot.  
 
2. Pese perunat tai juurekset hyvin ja leikkaa niistä 
ohuita viipaleita. Käytä kuorimaveitseä tai leikkuria, 
viipaleiden tulee olla todella ohuita. Asettele viipaleet 
limittäin muffinipellin koloihin, täytä reilusti. Kauniin 
lopputuloksen saat, kun ladot ne ympyrän muotoon. 
Vaatii hiukan harjoittelua.  
 
3. Kuori ja hienonna valkosipuli, jos et halua käyttää 
valkosipulia voit korvata sen muulla sipulilla. Jos käy-
tät tuoreita yrttejä, hienonna ne. Sulata voi kattilassa 
lisää valkosipuli/ sipulit, yrtit ja 
muut mausteet ja lopuksi ker-
ma. Kaada seos juuresten pääl-
le.  
 
4. Peitä foliolla ja paista 175c -
asteisessa uunissa n.20 mi-
nuuttia ja poista folio ja jatka 
paistamista n.15 min kunnes 
ovat kypsiä. Kokeille kypsyyttä 
terävällä veitsellä.  
 
Alkuperäinen ohje: Yhteishyvä 
(muunneltu Katjan kokeilun 
pohjalta) 

 
 
Haukipullat 
  
n. 500 g  haukifileitä tai haukijauhelihaa  
1  sipuli  
1 prk  smetanaa  
puolikkaan limen mehu  
1dl   korppujauhoa (gluteenittomia)  
2 tl   suolaa  
1tl   sokeria  
10 kpl  valkopippuria murskattuna  
1-2 tl   sitruunapippuria  
½ nippua  tilliä  
1   kananmuna 
voita ja öljyä paistamiseen  
  
1. Jauha haukifileet, tarvittaessa kahdesti.   
 
2. Sekoita kaikki ainekset hienonnettuna haukijauheli-
han sekaan.  
 
3. Pyörittele haukijauhelihamassasta pyöryköitä tai 
pihvejä. Taikina jää pehmeäksi ja vaatii varovaista kä-
sittelyä.   
 
4.Paista keskilämmöllä pannulla voi-

öljysekoitteessa (tai 200 -
asteisessa uunissa leivinpaperin 
päällä, välillä käännellen, kun-
nes ovat kypsiä).   
 
Ohje: Katja Rissanen 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee 
Maa- ja kotitalousnaisten  

toimintaa.  

Ota yhteyttä! 

Katja Rissanen  

Ruoka- ja järjestöasiantuntija        

Puh. 041 730 3397   

Katja.rissanen 

@maajakotitalousnaiset.fi 

Kuva: Katja Rissanen 



 

 

Maisema  

TÄMÄ ON VESPAIKKA  - TÄÄLLÄ ASUU VESKANSA 

VESPAIKKA -Vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa 

Vespaikka-hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa eteläsavolaista vesistöi-

hin kiinnittyvää alueidentiteettiä sekä ammentaa sen pohjalta mm. ideoita yri-

tysten toimintaan. Vespaikka järjestää alkuvuodesta 2021 etäyhteyksin infotilai-

suuksia, joissa käsitellään  Saimaan alueen ruokaperintöä ja pohditaan, mitä voi-

si olla Saimaan geofood. Geoparkit ovat Unescon geologisesti arvokkaiden aluei-

den luettelo, johon Saimaa Geopark pyrkii. Geoparkeihin liittyy myös paikallinen 

lähiruoka, geofood. Saimaa Geopark toimii Etelä-Savossa Mikkelin, Puumalan, 

Juvan ja Sulkavan alueilla.  

 

Geofood, lähiruoka ja Saimaa Geopark Partner—mistä on kyse? 

26.1.2021 klo 14-15.30 Juvan ja Sulkavan yrityksille ja yhdistyksille 

16.2.2021 klo 14-15.30 sekä 16.2.2021 klo 17-18.30 Mikkelin ja Puumalan yri-
tyksille ja yhdistyksille, lisätiedot ja ilmoittautuminen: Geofood-info 16.2.2021 
16.3.2021 Geofood-työpaja 

 

Tulossa maaliskuussa: 17.3. Pihlajaveden yrityksille maiseman tuotteistuksesta 

ja 24.3. Savonlinnan ruokatoimijoille lähiruoasta infot! 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti maaseudun matkailu- ym. palveluyri-

tykset sekä kyläyhdistykset ja muut vastaavat toimijat.   

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: maaja-
kotitalousnaiset.fi/vespaikka 

Uitto on Saimaan elävää perintöä. Saimaa on ollut Suomen tärkein uittovesistö, ja tällä hetkellä Euroopan ainoa vesistö, 

jossa uittoa  vielä tehdään. Edustajakokouksessamme viime  marraskuussa Punkaharjun Lustossa pääsimme tutustumaan 

myös Luston näyttelyihin. Uittokulttuuri on ollut alkuvoimaista ja omalaatuista. Kuvat: Saara Ryhänen 

Ota yhteyttä!                                

Saara Ryhänen                 

maisema- ja ympäristöasian-

tuntija, Vespaikka-

hankevastaava                                     

p. 040 4868 237,                     

saara.ryhanen@ maajakoti-

talousnaiset.fi 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/geofood-lahiruoka-ja-saimaa-geopark-partnership-mista-on-kyse-16025
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/vespaikka
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/vespaikka


 

 

Maisema  

VUODEN MAISEMATEKOKILPAILU 2021  

Maa- ja kotitalousnaisten vuoden 2021 

maisematekokampanjan teema 

’Pieniä, suuria tekoja luonnon hyväksi’ 

muistuttaa, että jokainen meistä voi 

tehdä jotain luonnon monimuotoisuu-

den hyväksi.  

Kerro meille oma tai porukkasi luonto-

teko ja osallistu kisaan! Kilpailuaikaa 

30.9.2021 asti. Lisätietoja Saaralta. 

 

    MAISEMAKÄVELYLLÄ HILMAN KANSSA 

Kuva: Saara Ryhänen 

NEUVO2020 SAA JATKOA 

Maatiloille suunnattu Neuvo2020-

palvelu jatkuu myös vuosina 2021-22. 

Järjestelmä ei ole vielä auennut, mutta 

kannattaa seurata tiedotusta. Jos arve-

let, että tilallasi voisi olla arvokkaita 

maisema- ja luontokohteita tai maata-

louskosteikoksi soveltuvia paikkoja, 

ota yhteyttä Saaraan. 

Pieniä, suuria tekoja luonnon hyväksi 

Lisätietoa Saimaa Geoparkista:  
saimaageopark.fi 

Kansainvälistä maisemapäivää vietetään vuosittain 20.10. Poikkeus-

vuonna 2020 toteutimme myös kävelyn poikkeuksellisesti virtuaali-

sena. Saimaan rannalla, Mikkelin keskustan kupeessa sijaitseva 

Kaihun harju on yksi Saimaa Geoparkin kohteista ja upea lähiluonto-

kohde. Silloinkin, kun et voi lähteä ulos, voit lähteä maisemakävelyl-

le Kaihun harjulle netissä:  Kävelyllä Hilman kanssa –video 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee  
Maa- ja kotitalousnaisten  

Vuoden maisematekokampanjaa.  

Ota yhteyttä!                                

Saara Ryhänen,        

maisema- ja ympäristöasiantuntija,                        

p. 040 4868 237,                                          

saara.ryhanen@ maajakotitalousnaiset.fi Lisätietoa maisemapäivästä:  
 ymparisto.fi/maisemapaiva 

https://www.saimaageopark.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=jt92pw9E0dM
https://www.ymparisto.fi/maisemapaiva


 

 

Yritys 

MAASEUDUN YRITYSTUET SIIRTYMÄKAUDELLA 2021-22 

Maaseudulle ja sen yrityksille saatavilla rahoitusta myös vuosille 2021-

2022   

Maaseutuohjelman ohjelmakausi (2014-2020) on päättynyt ja uusi ei ole vie-

lä alkanut, mutta toiminta jatkuu rahoituskausien vaihtumisen välissä-

kin. Kyseessä on rahoituskausien väliin jäävä ns. siirtymäkausi, jolloin rahoi-

tuskohteet ovat samat kuin päättyneellä kaudella, mutta käytössä ovat uu-

den rahastokauden varat.   

  

Maaseudun yritystoimintaa rahoitetaan edelleen erilaisilla toimenpiteillä 

(mm. investointituki, perustamistuki). Yritystukia haetaan edelleen sähköi-

sen Hyrrä-järjestelmän kautta. Haku on jatkuvaa, mutta Etelä-Savon Ely-

keskukselle osoitetut hakemukset ratkaistaan ns. valintajaksoittain. Seuraa-

va valintajakso päättyy 31.3.2021 ja seuraavat jaksot ovat 2 kk välein. Tarkis-

ta Leader-toimintaryhmien vastaavat käytännöt erikseen.  

   

Yritysryhmähankkeita rahoitetaan myös siirtymäkaudella.  

Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3–10 yritystä voi kehittää yhdessä yri-

tystoimintaansa suunnitellulla tavalla – yhteisiä tuotteita, markkinointia, yh-

distää voimavaroja ja saada synergiaa yhdessä tekemiseen. Yrityskohtaiset 

kehittämistoimenpiteet mahdollistavat täsmäpalvelut yrityksen tarpeisiin 

peilaten. Julkinen tuki kehittämistoimenpiteisiin on 75%.  

  

Yritysryhmähankkeessa ei voi olla mukana  maatalouden alkutuotantoa pal-

velevaa kehittämistä.  Yritysryhmähankkeiden  suunnitteluun on tarjolla  alu-

eellisia kehittämishankkeita, kysy tarkemmin  ProAgrian  sekä Maa- ja kotita-

lousnaisten yritysasiantuntijoilta.  

Ota yhteyttä!   

                               

Kirsi Mutka-Paintola yritysasian-

tuntija, elintarvikkeet ja ruokapal-

velut, p. 043 826 7882,  

kirsi.mutka-paintola@  

maajakotitalousnaiset.fi  

 

Tarja Pajari yritysasiantuntija, 

matkailu                                            

p. 0400 183 064 tarja.pajari@ 

maajakotitalousnaiset.fi 

Esimerkki Tarjan luotsaamasta 

yritysryhmähankkeesta:  

Saimaan maaseutuhelmet  

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen 

NEUVO2020 SAA JATKOA 

yhteydessä. Kun järjestelmä aukeaa, 

ota yhteyttä Kirsiin tai Tar-

jaan, suunnitellaan miten Neuvo-

palveluja voidaan hyödyntää juuri 

sinun maatilayrityksessäsi! 

Haluatko kehittää maatilayrityksesi 

kilpailukykyä?  

Neuvo2020 maatilojen nykyaikaista-

minen ja kilpailukyvyn parantami-

nen -palvelu on edelleen käytettä-

vissä niissä maatilayrityksissä, joilla 

on aktiviinen tilatunnus ja jotka har-

joittavat esim. matkailua tai muuta 

yritystoimintaa perusmaatalouden 

https://visitsavonlinna.fi/saimaan-maaseutuhelmet/


 

 

Kuva: Mediafarmi, Oskari Virtanen 

Yritys 

KORONATUKEEN MUUTOKSIA 

Ota yhteyttä!                                 

Kirsi Mutka-Paintola yritysasiantuntija, 

elintarvikkeet ja ruokapalvelut,  

p. 043 826 7882,  

kirsi.mutka-paintola@ maajakotitalousnai-

set.fi  

 

Tarja Pajari yritysasiantuntija, matkailu                                            

p. 0400 183 064  

tarja.pajari@maajakotitalousnaiset.fi 

Huhtikuussa pääsiäisen jälkeen on tulossa info 

Green care –yrittäjyyden mahdollisuudet 

Käymme infossa läpi ihan peruslähtökohtia luonto-, eläin-, puutar-

ha- ja maatila-avusteisissa Green Care -palveluissa. Millaisia palve-

luja voisi olla, ketkä olisivat mahdollisia asiakaskohderyhmiä tai 

palvelujen maksajia, millaisia lupia ja sopimuksia toimintaan voi 

liittyä sekä mitä tulisi huomioida, kun lähtee suunnittelemaan/

tuotteistamaan Green Care -palvelua. Infossa äänessä alan asian-

tuntijoita ja yrittäjiä. Infotilaisuus järjestetään Teams -yhteydellä ja 

se kestää noin 2 tuntia. Seuraa verkkosivumme tapahtumakalen-

teria sekä ilmoitteluamme Facebookissa. Kerromme pian lisää 

ajankohdasta ja ohjelmasta. 

Maaseudun yritysten väliaikaista koronatukea jatketaan kesä-

kuulle  

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle 2021, 

jotta voidaan vastata koronavirusepidemian aiheuttamaan haas-

teelliseen tilanteeseen. Tuen alaraja laskee 2000 euroon ja ylära-

jaa nousee 80 000 euroon. Tukea myönnetään maatilojen yhtey-

dessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden ja-

lostusta harjoittaville mikroyrityksille. Tukea voi käyttää yritystoi-

minnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten hen-

kilöstö, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Hakuaika on alkanut 

31.12.2020. Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä -palvelussa. Tu-

kea voi hakea, jos aikaisempi tukihakemus on hylätty sen takia, 

että hyväksyttäviä kustannuksia on ollut liian vähän (alle 6250 

euroa). Aikaisemmin tukea saaneet voivat hakea tukea aikaisem-

paa tukijaksoa seuraavalle, enintään kuuden kuukauden jaksolle. 

Uudet tuenhakijat voivat hakea tukea enintään kuuden kuukauden 

pituiselle tukijaksolle, joka on alkanut 16.3.2020 jälkeen. 

Tarvittaessa opastamme hakemiseen liittyvissä kysymyksissä tai 

avustamme hakemuksen teossa. Lisätietoja Kirsiltä. 

Uusi ESR rahoitteinen hanke Vastuulli-

suudesta kasvua ja kannattavuutta on 

käynnistymässä. Hanke kokoaa kaikki 

eteläsavolaisen ruokajärjestelmän toi-

mijat pellolta pöytään. Hankkeen tu-

loksena eteläsavolaiset yrittäjät saavat 

etumatkaa, kilpailuetua ja mainetta 

aloittamalla yhteistyöllä vastuullisuus-

brändäyksen seudullisessa elintarvike-

ketjussa.  

KIINNOSTAAKO GREEN CARE? 

VASTUULLISUUDESTA  

KILPAILUETUA 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee  
Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  



 

 

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 

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 vuoden jokaisessa numeros-
sa päähuomion saa jokin kotimainen kasvis. Viimeisim-
mässä 1/2021  numerossa teemakasvina ovat palster-
nakka ja varastojuurekset. 

Ota talteen herkulliset reseptit. Palsternakka on moni-
puolinen ja terveellinen herkku. Alunperin lääkekasvik-
si Suomeen tuotu juures käy lähes ruokaan kuin ruo-
kaan. Leivo palsternakkapitsa tai tee sipsejä. Sopii 
myös moneen keittoon. 

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 

26.2.2021! 

Kuva: Scanstockphoto 

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

