
 

 

Uutiskirje 2/2019 

ETELÄ-SAVON MKN:n EDUSTAJAKOKOUS JUVALLA 23.11.2019 

Edustajakokous pidetään Juvalla TeaHouse of 
Wehmaisissa lauantaina 23.11.2019. Aamutee/-
kahvi ja Smörrebröd -tarjoilu ja valtakirjojen tarkis-
tus alkaa klo 10.00 tallirakennuksen ylisillä. Valta-
kirjojen tarkastuksen jälkeen aloitamme varsinai-
sen kokouksen klo 11.00, jonka yhteydessä julkis-
tetaan Etelä- Savon Vuoden MKN sekä vuoden 
2019 maisemateko -kilpailun voittaja. Kokouksen 
jälkeen on mahdollisuus nauttia teehuoneen 
maittavasta Scones buffeesta, joka sisältää suolai-
sia ja makeita sconsseja lisukkeineen sekä sa-
laattia, kurkkua, tomaattia, kananmunia sekä kol-
mea eri haudutettua teetä. Scones buffet on oma-
kustanteinen hintaan 25 €/hlö 

 
Ilmoittautumiset lounaalle 12.11.2019  mennessä:  
marjo.h.laitinen@proagria.fi tai puh. 0400 256325  
Olkaa yhteydessä, jos on tarvetta esim. kimppa-
kyyteihin kokouspaikalle. 
Osoite: Pieksämäentie 234, 51900 Juva 

 

Kuulumisia sekä 
toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Kuva: Saara Ryhänen 

Kuva: Mervi Kukkonen 

Jäsenetukumppanimme TeaHouse of Wehmais sijaitsee 
Juvalla, vanhan herraskartanon pihapiirissä ja on englanti-
laiseen teeperinteeseen erikoistunut teehuone. TeaHou-
sen vieressä sijaitsee herkku- ja sisustusliike Wehmais De-
li&Deco, jonka valikoimissa on paikallisten tuottajien ruo-
katuotteita, laaja valikoima luomutuotteita sekä sisustus-
tuotteita, joita ei löydy muualta Suomesta. 
www.teahouse.fi     

Edustajakokouksessa tuttuun tapaan tarjolla myös Maa- ja 

kotitalousnaisten kauniita ja laadukkaita järjestötuotteita! 

Miellyttävän kevyt kaksinkertainen, hyvin korvat peittävä pipo moneen menoon. 

- värit: oranssi ja musta 

- materiaali: 95 % puuvilla, 5 % elastaani 

- vasemmalla puolella harmaa heijastava  Maa- ja kotitalousnaisten logo 

Pipot heijastavalla logolla 17 euroa 

Uutuus! 

Tervetuloa! 

mailto:marjo.h.laitinen@proagria.fi
http://www.teahouse.fi/


 

 

VUODEN MAA– JA KOTITALOUSNAISTA ETSITÄÄN 

Vaikka järjestötyö on yhteispeliä, tarvitsemme joukkoomme innostavia ja 
kannustavia henkilöitä, jotka jaksavat puurtaa rinnallamme. Tunnistatko yh-
distyksestäsi aktiivisen jäsenen, jolle voisitte hakea tunnustusta Vuoden Maa
- ja kotitalousnaisena?  

Valinnalla haluamme osoittaa arvostustamme niille henkilöille, jotka pitävät 
yhdistyksissä huolta toimintamme näkyvyydestä, jatkuvuudesta ja elinvoi-
masta. Tunnustus julkistetaan marraskuussa edustajakokouksessa. Etelä-
Savon vuoden Maa– ja kotitalousnainen valitaan jo kolmannentoista kerran. 

Odotamme ehdotuksia sähköpostitse piirikeskukseen 27.10.2019 mennessä 
ja valinnan tekee ehdotusten ja perustelujen pohjalta Etelä-Savon MKN:n 
hallitus. Valinta julkistetaan edustajakokouksessa Juvalla 23.11.2019.  

 Ehdotukset: kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi                                                           
 

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola 

TARJOTTIMET ENNAKKOTILAUKSESSA 

Tuodaan järjestöämme esille omilla tarjottimilla. 
Raikaskuvioinen, Maa- ja kotitalousnaisten logolla varustettu tar-
jotin sopii hyvin niin yhdistysten käyttöön ja laina-astiastojen va-
likoimaan kuin kotikäyttöönkin. Tarjotin on myös mainio lahja-
tuote. Tarjottimet valmistetaan kotimaisesta koivuviilusta. Koko 
on 42 x 32 cm ja tuote kestää konepesun. Tarjottimet valmistaa 
Suomen Viilupuu Pieksämäellä. Hinta on 20 euroa. 
 
Huom! Tarjottimia hankitaan ennakkotilausten mukaan, jos saamme ennakkotilauksia riittävästi.  
 
Nyt kannattaa tehdä yhteistilaus -  saat etuja! 
Vähintään viiden kappaleen tilaukset postikuluitta ja tilaamalla 10 tarjotinta saa lisäksi yhden tarjottimen 
kaupan päälle. 
Ilmoitamme hankkeen toteutumisesta 10.12.2019 mennessä tilaajille. Tuotteet valmistetaan alkuvuonna, 
jonka jälkeen ne toimitetaan tilaajille. Lisätietoja: 
Helena Velin p. 040 527 1579 tai helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi  
 

Kuvassa vuoden 2018 Maa- 

ja kotitalousnainen Marjaa-

na Pajunen Juvalta 

Huppukassi 38 euroa 

Reilu kassi, jonka tilavuutta ja turvallisuutta lisää suljettava huppu. Kassia voidaan käyttää myös avo-

kassina, jolloin huppu lasketaan vuoriksi kassin seinämille. Sopii ostoskassiksi, urheilukassiksi, pieneksi 

reissukassiksi, asiakirjakassiksi, tavaroiden kuljetukseen jne. Avotasku ulkopuolella, sisäpuolella veto-

ketjutasku, lyhyet ja pitkät kantohihnat. Mitat  lev. 38 cm, syv. 17 cm, kork. 32 cm. 

Maa- ja kotitalousnaisten logo- ja nimibrodeeraus 

Lisää Maa- ja kotitalousnaisten järjestötuotteita: 

Uutuus! 

Uutuus! 

Järjestö 

mailto:mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

TEHDÄÄN YHDESSÄ ONNISTUNUT FARMARI 2.-4.7.2020 

Farmari-Maatalousnäyttely järjestetään seuraavan kerran 2.-4.7.2020 Mikkelissä. Odotamme näyttelyyn 
75 000 kävijää ja 500 näytteilleasettajaa.  Näyttely järjestetään uudistuneella näyttelyalueella Kalevankan-
kaalla. Näyttelyssä pääsee tutustumaan maa- ja metsätalouden uusimpiin ratkaisuihin ja verkostoitumaan 
alan osaajien kanssa.  Kotieläimet ovat monipuolisesti esillä Farmarin laajalla kotieläinkentällä. Myös ete-
läsavolainen ruokakulttuuri maistuu tapahtuman aikana.  Näyttelyssä on asiaa ja elämyksiä koko perheelle.  

 

Farmari -näyttely on seutukunnan yhteinen voimainnäytös, jossa tekijöitä tarvitaan. Näyttely on loistava ti-
laisuus yhdistyksille ja seuroille osallistua näyttelyyn mielenkiintoisissa tehtävissä, ja samalla kerätä varoja 
omaan toimintaan. Omassa tutussa porukassa on mukava työskennellä. Tarvitsemme talkoovoimia pääravin-
tolaan, lipunmyyntiin ja näyttelyn rakentamiseen ja purkuun. 

 

Kertokaa talkoomahdollisuudesta yhdistyksessänne ja laittakaa Farmaritalkoot toimintasuunnitelmaanne. 
Lisätietoa talkootehtävistä saatte marraskuun aikana, jolloin ilmoittautuminen talkoolaiseksi alkaa. 

Yhteisvoimin teemme Mikkelin Farmarista parhaan maatalousnäyttelyn kautta aikain! 

Lisätietoja ja alustavat ilmoittautumiset talkoisiin:  
Mervi Kukkonen, mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 842 3549 

mailto:mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi


 

 

YHDISTYKSET  

HALUATKO TILALLESI SUKUTILATUNNUKSET? 

Farmari 2020 maatalousnäyttelyssä Mikkelissä on mahdollista jälleen vastaanottaa sukutilatunnustuksia. Su-
kutilakunniakirjan voi saada maatila, joka on ollut nykyisen omistajasukunsa hallussa yhtäjaksoisesti vähin-
tään 200 vuotta, on toimiva maa- ja metsätaloustila ja myöntämistä edeltää Kansallisarkistossa teetetty tut-
kimus tilan omistusvaiheista. Sukutilaviirin voi hankkia tila, jolle on tehty sukutilatutkimus ja jolla on sukuti-
lakunniakirja. Sukupolvien Ketju -taulun saajan tulee kuulua sellaista sukutilaa edelleen viljelevään sukuun, 
jonka tilalle on myönnetty sukutilakunniakirja. Pienoissukutilaviirin voi saada jokainen sukutilalta kotoisin 
oleva henkilö tai tämän jälkeläiset edellyttäen, että sukutilalle on myönnetty sukutilaviiri. 

Mitä tunnukset maksavat? 

• Sukutilakunniakirja 240 € (sukutilakunniakirja edellyttää aina lisäksi tutkimusmaksun 90-190 €) 

• Sukutilaviiri n 540 € 

• Sukupolvien ketju -taulu 53 € 

• Sukupolvien ketju -taulu + pienoissukutilaviiri yhdessä 330 € 
Pienoissukutilaviiri 300 € + kaiverrettu laatta 30 € 

Hakulomakkeet ja lisätietoa sukutilatunnuksista löytyy ProAgria Keskusten Liiton sivuilta osoitteesta:  
www.proagria.fi/sukutilatunnukset 

 

Farmari 2020 Maatalousnäyttelyssä vastaanotettavia sukutilatunnuksia varten hakemukset tulee palauttaa 
ProAgria Etelä-Savoon 27.2.2020 mennessä, osoite Mikokatu 5, 50100 MIKKELI. Hakemuksiin liitetään virka-
todistus sukututkimusta varten. 

Lisätietoja Marjo Laitinen, marjo.h.laitinen@proagria.fi, p. 0400 256 325 

Yhdistykset huomio! Vuosi on jo lopuillaan ja alkaa olla aika toimittaa yhdistyksenne tietoja vuoden 2020 
jäsenlaskutusta varten. Lähetämme jäsenlaskut ja niiden liitteenä jäsenetukupongit alkuvuoden aikana. 

ProAgria Etelä-Savon jäsenmaksu vuonna 2020 on 10 €/jäsen.   

Toimittakaa tiedot oman yhdistyksenne jäsenmaksusta, luottamushenkilöistä sekä täydennetyt jäsenluette-
lot 31.12.2019 mennessä joko postitse ProAgria Etelä-Savo/Marjo Laitinen, Mikonkatu 5, 

50100 MIKKELI tai sähköpostiin marjo.h.laitinen@proagria.fi  Ottakaa yhteyttä Marjoon, jos haluatte jäsen-
listanne sähköpostitse tai jos teillä on kysyttävää ensi vuoden jäsenlaskutuksesta.  

USB-ladattava plasmasytytin logolla 29 euroa 

Helppokäyttöinen ja turvallinen sytytin, joka toimii tuulisellakin säällä. Kätevä kuljettaa muka-

na. Tyylikäs tuote sopii hyvin lahjaksi. Väri puna-hopeanharmaa, Maa- ja kotitalousnaisten 

logo ja nimi hopeanharmaalla. Pakattu mustaan lahjapakkaukseen. Koko 8,7 cm x 2,6 cm x 1,8 

cm. Turvakytkin estää vahinkokäytön. Mukana 20 cm pitkä USB-latausjohto. 

Lisää Maa- ja kotitalousnaisten järjestötuotteita: 

Uutuus! 

Järjestö 

http://www.proagria.fi/sukutilatunnukset
mailto:marjo.h.laitinen@proagria.fi
mailto:marjo.h.laitinen@proagria.fi


 

 

Järjestö 

KOKKAILLAAN YHDESSÄ 

Tulossa uusia kursseja keväälle 2020 

Kotoisaa juhlavasti 
Vinkkejä perinneruokien muuttamiseksi juhlatar-

jottavaksi 
 

Suomiruokaa ulkomaalaisille 
Mitä tulee ottaa huomioon kun saat ulkomaalaisia 

ruokavieraita? 

 
Ilmastomyönteinen ilta 

Kasvispainotteisella ruokakurssilla asiaa myös ilmas-
toystävällisestä ruokavaliosta 

 
Ruokakurssin jäsenetuhinta 230 € sisältää: 
• kurssin suunnittelun 

• raaka-aineiden hankinnan 

• matkakulut 

• ruokaohjeet 

• käytännönläheisen ohjauksen ”kädestä pitäen” 

kurssiaineiston jokaiselle osallistujalle 

 

Kysy lisää ja tilaa kurssi Merviltä! Kuva: Sami Piskonen 

Muista myös nämä kurssit: 
• Maijan maukkaat kasvisruuat 

• Kaikki ruhon osat lautaselle 

• Erikoisen hyvää erikoiskasveista 

• Kekri – perinteistä sadonkorjuun juhlaa 

Rehtiä riistaruokaa 

 
Kurssien sisältö voidaan myös räätälöidä toivei-
den mukaan! 
 
Meiltä myös hygieniapassikoulutukset ja -
testaukset! 

Mikä sen mukavampaa, kuin yhdessä kokkaaminen! Vaihdetaan ajatuksia ja opitaan uutta. Nyt on hyvä hetki 
suunnitella myös kevään kursseja – tutustukaa tarjontaan ja ottakaa yhteyttä Mervi Kukkoseen 
mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 

KUVATERVEISIÄ NORJASTA 

Kuvaterveisiä Etelä-Savon maa- ja ko-
titalousnaisten ja Travel Kemijärven 
järjestämältä Hurtigrutenin risteily-
matkalta  29.8.-3.9.2019 

Kuvat: Mervi Kukkonen 



 

 

Ruoka 

 

Höyryävä sosekeitto on kuin lämmin halaus sisältäpäin!  

Hyödynnä syksyn kotimaiset juurekset ja tee herkullinen sosekeitto. Vaihtelua ohjeeseen saat erilaisilla maku-
juustoilla ja yrteillä.  

 

 

 
 
 
  
 
 

HAUSKOJA HETKIÄ RUOAN PARISSA  

Kuva: Mervi Kukkonen 

PEHMEÄ PALSTERNAKKAKEITTO (kuudelle) 

 

2                    (n. 500 g) palsternakkaa 

4–5                (n. 500 g) jauhoista perunaa 

1                    sipuli 

1 l                  vettä 

1                    kasvisliemikuutio 

100–150 g     kevyttä sulatejuustoa (esim.valkosipuli) tai ruoka-dippi sulatejuustoa (Koskenlaskija) 

Pinnalle:       tuoretta ruohosipulia 

 

1. Kuori ja paloittele palsternakat, perunat ja sipulit reiluiksi lohkoiksi. 

2. Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää kasvisliemikuutio ja kasvikset. 

3. Keitä miedolla lämmöllä noin 20 minuuttia. 

4. Lisää sulatejuusto ja anna sen sulaa. 

Soseuta keitto ja höystä tuoreella ruohosipulilla. 

PORKKANA-INKIVÄÄRIKEITTO (neljälle) 

 

1 rkl               rypsiöljyä 

10 kpl            porkkanoita 

2 kpl              sipulia, pilkottuna 

20 g               tuoretta inkivääriä, raastettuna 

1 l                  vettä 

3 rkl               kasvisfondia 

1 kpl              appelsiinin puristettu mehu 

                     suolaa ja mustapippuria  

1. Kuullota öljyssä pieniksi paloitellut porkka-

nat, sipulit ja raastettu inkivääri. 

2. Lisää vesi ja fondi ja anna kiehua, kunnes 

porkkanat ovat pehmeitä. Soseuta keitto. 

3. Korvaa haihtunut vesi ja kuumenna. Purista 
appelsiinista mehu ja kaada keittoon. Mausta 
suolalla ja pippurilla ja lisää halutessasi inki-
vääriä. 
 
Tarjoa keiton kanssa tuoretta leipää. 

Ohje: www.touchoftaste.fi 

http://www.touchoftaste.fi


 

 

Maisema  

Maisema- ja luontokohteiden kartoitus ja kosteikkokartoitus. Maatalous-

luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää. Hoidetut maisemat 

luovat hyvinvointia. Kosteikoilla voidaan parantaa vesistöjen tilaa. Tilallasi 

voi olla arvokkaita maisema- ja luontokohteita tai maatalouskosteikoksi so-

veltuvia paikkoja. Yhdessä maisema-asiantuntijan kanssa löydät kohteet ja 

saat neuvoja niiden säilyttämiseen ja hoitoon. Näitä kohteita voit myös hyö-

dyntää tilan tuotteiden markkinoinnissa. Pyydä maisema-asiantuntija tilal-

lesi kartoittamaan kohteet ja neuvomaan niiden hoidosta.  

Maisema- ja ympäristöasiantuntija  

Saara Ryhänen, p. 040 4868 237                                                                         

saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi 

ARKIMAISEMASSA JUHLAPÄIVÄNÄ - KANSAINVÄLINEN MAISEMAPÄIVÄ 

Mikkelissä kierrettiin Kaihunharjun 

upeissa maisemissa tutustumassa 

geologiseen historiaan, luontoon ja 

kulttuuriympäristöön 20.10.2019 

järjestetyn kansainvälisen maisema-

päivän kunniaksi. Kierroksen veti 

maisema- ja ympäristöasiantunti-

jamme Saara Ryhänen ja nokipannu-

kahvit keitti Mikkelin maa- ja kotita-

lousnaisten Lea Pietiäinen ja Ulla 

Laakso. 

Neuvo 2020 -palvelun laskennallinen tuntihinta on 63 €/h ja 0,43 €/km 

käynti ja matkat. Siitä laskutetaan vain alv:n osuus, jonka voi vähentää vero-

tuksessa. 

NEUVO2020 

HANKEMATERIAALIT 

Kulttuuriympäristö näkyväk-
si KYNÄ -hanke päättyi, ja 
jälkeen jäi joukko erinomai-
sia julkaisuja ja materiaaleja.  
Muistathan mm. sähköiset 
oppaamme Onnellisia tari-
noita, Kymmenen tarinaa 
kivestä ja Vihreän lumo. 
Kaikki materiaalit löytyvät: 
www.maajakotitalousnaiset.
fi/kynahanke 

Samoin päättynyt maatalou-
den vesiensuojeluhanke Ra-
vinnepiika jätti jälkeensä 
materiaaleja mm. ravintei-
den kiertoon, maan raken-
teeseen ja valumavesien hal-
lintaan liittyen: 
www.maajakotitalousnaiset.
fi/ravinnepiika 

Kuvat: Saara Ryhänen 



 

 

Yritys 

RUUASTA ETSITÄÄN ELÄMYKSIÄ – TILARUOKAILUTAPAHTUMILLE OLISI KYSYNTÄÄ 

Näissä ja monissa muissa tilasi kehittämistä ja tuo-

tantoa koskevissa asioissa voit hyödyntää Neuvo 

2020 -palvelua. Tarjoamme sinulle selvityksiä, arvi-

ointeja, suunnitelmia, keskusteluja ja seurantaa. 

Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme ja mieti-

tään yhdessä sinulle parhaimmat ratkaisut.  

Elintarvikkeet ja ruokapalvelut, yritysasiantuntija  

Kirsi Mutka-Paintola p. 043 826 7882,  

kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi  

Matkailu, yritysasiantuntija                                     

Tarja Pajari, 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. 

NEUVO2020 

Elokuun viimeisenä perjantaina Vierulan tilalle 

Mäntyharjulle kokoontui yli satapäinen joukko 

nauttimaan lähiruokatuottajien yhteistyöllä ko-

koon ponnistamasta Maistuva maaseutu – sadon-

korjuuillallisesta. Tapahtuman aikana päästiin pel-

loille ja kasvihuoneisiin katsomaan kuinka ruoka 

kasvaa ja jokainen sai itse poimien täyttää ostos-

laatikkonsa tuoreilla vihanneksilla ja marjoilla.  

WHD Gårdin ravintola Juureskellari oli valmistanut 

maistuvan menun, joka koostui Vierulan, Kuvalan 

ja Siiriäisen tilan raaka-aineiden lisäksi myös Puula 

Särpimen ja Jalon Myllyn tuotteista. Juomina oli 

mahdollista maistella Nilkko Breweryn käsityö-

läisoluita. Tunnelma hämärtyvässä elokuun illassa 

oli onnistunut ja tarjoilut maistuivat.  

Vastaaville pop up -tapahtumille olisi Etelä-Savossa 

kysyntää, sillä kyseisen tapahtuman liput myytiin 

loppuun verkkokaupassa vain reilussa kahdessa 

viikossa. Tulevan talven aikana tapahtuman järjes-

telyissä mukana olleessa Unelmakauppa – elintar-

vikkeesta euroja -hankkeessa pyritäänkin laajenta-

maan yhteistyössä tuottajien ja ravintoloiden kans-

sa tapahtumatarjontaa ensi vuodelle  

Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn pa-

rantaminen. Palvelu antaa mahdollisuuden tarpeen 

mukaisiin selvityksiin, kehittämissuunnitelmien teke-

misiin tai pienempiin projekteihin liittyen tilasi ke-

hittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Mietitkö 

esimerkiksi investointia, sukupolvenvaihdosta tai yhti-

öittämistä? Kaipaatko erilaisia näkymiä tilasi tulevai-

suuden vaihtoehdoista? Tarvitsetko keskustelua asi-

antuntijan kanssa, miten investointisi toteutus sujuu 

ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? Vai mietitkö tuotan-

tosuunnan muutosta?  

Kuvat: Kuwaako, Sampo Luukkainen  


