
 

 

Jäsenkirje 2/2021 

ETELÄ-SAVON MKN:n EDUSTAJAKOKOUS PIEKSÄMÄELLÄ 20.11.2021 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous 

järjestään: 

lauantaina 20.11.2021 klo 11.00 Pieksämäellä 

Annamme lisätietoja kokousjärjestelyistä syksyn ede-

tessä, mutta merkkaathan ajankohdan jo kalenteriisi. 

Kokouksessa käsitellään Etelä-Savon Maa- ja kotita-

lousnaisten piirikeskuksen sääntöjen 5 §:n edustaja-

kokoukselle määräämät asiat, kuten: 

-Vuoden 2020 toiminta ja talous 

-Kuluvan vuoden toiminta ja talous  

-Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

-Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallituksen 

jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 

erovuoroisten tilalle vuosille 2022 - 2024  

 

Kokouksen yhteydessä julkistetaan myös Etelä-Savon 

Vuoden MKN-tiimi ja palkitaan Etelä-Savon vuoden 

maisemateko. 

 

Tervetuloa vuoden  2021 edustajako-

koukseen ! 

Kuulumisia sekä 
toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Kuva: Katja Rissanen 

Vuoden 2015 edustajakokous pidettiin Pieksämäen Veturitalleil-

la. Kuva: Saara Ryhänen 

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 Malk-

ki),   

*Leena Pekonen, Pieksämäki (Mervi Hotti),  

*Riitta Savikurki, Pertunmaa (Kaija Hellman),  

*ProAgria Etelä-Savon edustaja, toimitusjohtaja 

Heikki Pahkasalo (Jukka Nousiainen),  

*hallituksen esittelijä ja sihteeri, toiminnanjohtaja 

Kirsi Mutka-Paintola 



 

 

VUODEN MAA– JA KOTITALOUSNAISEN  KUULUMISIA 

 

Järjestö 

Kuva: Outi Kiesilä 

Syysterveiset Lohilahdelta Sulkavalta! 

Jo toinen koronavuosi kääntyy syksyksi. Mieli on edelleen kummastu-

nut tästä muuttuneesta tilanteesta. Olemme oppineet seuraamaan 

teemapäiviä digitaalisesti, kokoustamaan teamsissä, paljon hyviäkin 

asioita. Yhdessä kasvokkain tapaamista, tekemistä kaipaamme, koska 

siinä on järjestömme voima. 

Toimintamme Lohilahdella on ollut varsin maltillista, vaikka olemme-

kin haikailleet monenkinlaiseen toimintaan. Hellekesänä osallistuim-

me aktiivisen kyläyhdistyksemme torikahviovuoroihin, parhaimmil-

laan kahvittelijoita oli 250, joten leipoa saimme urakalla. Osallistuim-

me myös  perinteisesti  Sulkavan suursoutujen muonitustalkoisiin. 

Helteisimmällä viikolla kitkimme lupiinia tienvarsilta. Helpotusta toi 

helle, kun kukinnot kuivuivat 1 vrk:ssa eikä kukkia tarvinnut säkittää, 

koska siemenet eivät kypsyneet. 

Koulun alettua torjuimme kitkemällä jo neljäntenä vuonna jättipalsa-

mia yhdessä Lohilahden ahkerien ja innokkaiden koululaisten kanssa, 

arvokkaassa myllymiljöössä. Oli hienoa huomata, kuinka oppilaatkin 

osasivat iloita palsamien vähentymisestä vuosien työntuloksena ja 

näin arvostivat omaa talkootyötään. 

Syksyn toimintana ahkerat naiset ovat aloittaneet  perinteikkään me-

huaseman pyörittämisen...se on kuulkaa vaativaa puuhaa!!Onneksi 

meillä on kokeneet ja taitavat tekijät. 

Syksyn aikana kehoitan kirjaamaan joka päivä joku hyvä ja kiva 

asia...ajattele miten monta myönteistä asiaa on tallessa kun vuosi 

vaihtuu. Hyvää loppuvuotta 2021 jokaiselle. 

terveisin vuoden 2020 maa- ja kotitalousnainen  

Arja-Riitta Repo 

Omaa jaksamistani ovat kan-

natelleet luontoretket ystävien 

ja läheisten kanssa. Lapinvael-

luslomaa sain viettää Ylläksel-

lä parhaan retkikumppanini 

(aviomieheni) kanssa. Akut 

tuli ladattua ja upeita maise-

mia ihailtua.                         

Kuva Arja-Riitan perhealbumista 

Luottamushenkilöpinssi 
 
Maa- ja kotitalousnaisten hopeinen luottamushenkilöpinssi kertoo 
työstä järjestön hyväksi. Luottamushenkilöpinssin voi tilata jokainen 
nykyinen Maa- ja kotitalousnaisten luottamushenkilö tai entinen 
luottamushenkilönä toiminut. HINTA 23 € 

Lisätietoa: 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/

kauppa 

Tilaukset: 

tilaukset@ maajakotitalousnaiset.fi  

VERKKOKAUPAN TARJONTAA  



 

 

Kuva: Janne Viitaniemi 

VUODEN MKN-TIIMIÄ ETSITÄÄN  

Toimiiko teidän yhdistyksessänne aktiivinen 
joukko, jolle voisitte hakea tunnustusta Vuo-
den MKN -tiiminä? 

Järjestötyö on yhteispeliä, jossa tarvitaan ahkeria ar-
jen puurtajia, innostavia ja kannustavia henkilöitä, 
juhlatunnelman loihtijoita ja myös niistä hallinnon 
kiemuroista huolehtivia. Useimmiten siihen, että saa-
daan tapahtumaan, tarvitaan enemmän kuin yksi ah-
kera maa- ja kotitalousnainen. 

Tänä vuonna valitsemmekin yhden muistettavan hen-
kilön sijaan Vuoden MKN-tiimin, joka voi koostua vä-
hintään kahdesta ja tarvittaessa vaikka kuinka mones-
ta maa- ja kotitalousnaisesta tai -miehestä. Valinnalla 
haluamme osoittaa arvostustamme niille henkilöille, 
jotka pitävät yhdistyksissä huolta toimintamme näky-
vyydestä, jatkuvuudesta ja elinvoimasta. Tunnustus 
julkistetaan marraskuussa edustajakokouksessa. 

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

Järjestö 

Olitko mukana, vieläkö muistat vuoden 2013 auringonkukkakampan-

jan?  Kuva: Saara Ryhänen 

Nyt on vielä hyvää aikaa suunnitella yhdistyksen voi-
min oma tapahtuma tai tempaus Kekriviikoille. Juhlis-
tetaan kotimaista satoa kekrijuhlilla, -kurssilla tai vaik-
ka toritapahtumalla. Leivotaan kotiin tai työpaikalle 
tai ilahdutetaan muutoin toisiamme uuden sadon an-
timilla.  
 
Viestimme valtakunnallisesti ja paikallisesti maa- ja 
kotitalousnaisten kekriviikoista, joten vinkkaathan 
piirikeskukseen tapahtumastanne jo etukäteen ja lä-
hetät pienen kuvauksen toteutuneesta kuvan kera:  
katja.rissanen@maajakotitalousnaiset.fi 

KEKRI—SUURI SADONKORJUUN JUHLA 

Odotamme ehdotuksia sähköpostitse piirikeskukseen 
11.10.2021 mennessä ja valinnan tekee ehdotusten 
ja perustelujen pohjalta Etelä-Savon MKN:n hallitus. 
Valinta julkistetaan edustajakokouksessa Pieksämäel-
lä 20.11.2021. 

Kekriä – suurta sadonkorjuun juhlaa vietetään tänä vuonna ympäri Suomea Maa- ja kotitalous-
naisten voimin 4. – 15.10! 

mailto:katja.rissanen@maajakotitalosunaiset.fi


 

 

Järjestö 

AVUSTUKSIA SEURANTALOILLE 

Seurantalojen korona-avustus 2021 

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä 

olevia taloja ylläpitäville yhteisöille ja säätiöille, joiden 

toiminta on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta 

johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi ajalla 1.4.-

31.12.2021. Avustus on tarkoitettu talojen ylläpitokus-

tannusten kattamiseen. 

 

Hakuaika alkaa 23.8.2021 ja päättyy 23.9.2021 klo 

16.15. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneita ha-

kemuksia ei voida ottaa huomioon. Älä jätä hakemuk-

sen tekoa viimeiseen haun aukiolopäivään, jotta sähköi-

nen hakujärjestelmä ei ylikuormittuisi.  

 

Hakijayhteisöjen kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, että 

yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hake-

muksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla 

asiointivaltuuksilla.  

 

Lisätietoja: 

Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille 

2021 - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)  

 

Seurantalon korjausavustus 2021 

Avustukset haettavana Suomen Kotiseutuliitosta. Avus-

tushakemus täytetään sähköisessä verkkopalvelussa. 

Tarvittaessa avustusta voi hakea myös paperilomak-

keella. Avustuksen hakuaika päättyy 30.9.2021.  

 

Jos korjaustyöt aloitetaan ennen avustushakemuksen 

jättämistä, korjaussuunnitelmista pitää pyytää ennakko-

tarkastuslausunto Suomen Kotiseutuliiton rakennustut-

kijalta ennen töiden aloittamista. Samalla lomakkeella/

sähköisellä hakemuksella voi hakea avustusta eri koh-

teisiin (esim. katon korjaus ja sisämaalaus), älä siis täytä 

useita lomakkeita. Päätökset postitetaan kaikille haki-

joille maalis-huhtikuussa.  

 

Lisätietoja ja avustushakemus:  

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-

korjausavustus/avustuksen-hakeminen/  

Kiekan maamiesseurantalo Joroisissa on rakennettu v. 1926.  

Kuva: Saara Ryhänen 

Älä missaa tätä! Saimaan teatteri on joutunut perumaan teatterikier-

tueensa Saimaan rannoilla sijaitsevien seurantalojen näyttämöillä, 

mutta sen sijaan he ovat toteuttaneet kiinnostavan podcast-sarjan 

näistä seurantaloista. Sarjassa esiintyvät seuraavat seurantalot: Juva, 

Moinsalmi, Virmutjoki, Puumala, Sulkava, Taipalsaari, Joutseno, Oravi, 

Himalansaari, Anttola, Kokonsaari.  

Kuuntele netissä milloin haluat:  
http://saimaanteatteri.fi/?page_id=967 

SAIMAAN SEURANTALOT –PODCAST 

Kuva: Ada Halonen, Saimaan teatteri 

https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille
http://saimaanteatteri.fi/?page_id=967


 

 

Järjestö 

JÄSENEDUT KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ 

ILMASTOTEKOJA 

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, muodikas syys-

pukeutuminen lämmittää myös mieltä ja  pimenevät syysillat ovat ihan 

parasta leivonta-aikaa. 

Jäsenetuyrityksiämme vuonna 2021 ovat mm. perinteikäs Hirvensalmen 

taimisto, Savonlinnan keskustassa palveleva Muotitalo Puki sekä pieksä-

mäkeläinen Virtasalmen viljatuote. Jäsenedut ovat voimassa vain Etelä-

Savon Maa- ja kotitalousnaisten tai ProAgria Etelä-Savon vuoden 2021 jä-

senmaksun maksaneille.  Lisätietoa jäsenyydestä Maa- ja kotitalousnaisten 

yhdistyssivuilta:  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta 

Jos et ole varma, oletko maksanut 

jäsenmaksusi, voit tiedustella asiaa 

Marjo Laitiselta                                

marjo.h.laitinen@proagria.fi 

Mikä on sinun yrityksesi ener-

giateko? Sinut haastetaan vies-

timään oman maatilasi, yrityk-

sesi tai yhteisösi energiateosta     

Energiansäästöviikolla           

11.-17.10.2021                       

Tämän vuoden Energiansääs-

töviikon teema perustuu aja-

tukseen, että jokainen meistä 

voi omilla, pienilläkin teoilla 

vaikuttaa ilmastonmuutoksen 

hillintään. Jokaisella energiate-

olla on merkitystä, koska pie-

nistäkin teoista syntyy suuri 

säästö. Lue lisää: https://

www.motiva.fi/ratkaisut/

energiansaastoviikko 

52 Arjen ilmastotekoa 

Ilmastoahdistus voi lamauttaa - lamaantuminen ei kannata!  Jokainen meistä 

voi tehdä pieniä arjen ilmastotekoja ja tekoja luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymisen pysäyttämiseksi.  

Kannustamme kaikki suomalaisia iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta riip-

pumatta tekemään konkreettisia tekoja, niitä pieniäkin. Jotta tekoihin tarttu-

minen olisi helppoa, julkaisemme joka viikko yhden helposti toteutettavan 

arjen ilmastoteon sosiaalisen median kanavissamme.  Tule mukaan teke-

mään pieniä, suuria arjen ilmastotekoja!  

 #52arjenilmastotekoa 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/52-arjen-ilmastotekoa-16026 

Viikko 36. Uusiokäytä kynttilänjämät! 

Puut kannattaa sytyttää päältä, jolloin 

palaminen on mahdollisimman puhdas-

ta. Kynttilänjämistä tehdyt sytykkeet 

ovat mainio apu tulisijan sytyttämiseen. 

Seuraava asiakas- ja jäsenlehtemme 

ProAgria Itä-Suomi ilmestyy syys-

kuun loppupuolella sähköisenä nä-

köislehtenä. Voit käydä lukemassa 

sen ProAgrian nettisivuilla, josta löy-

tyvät kaikki lehden numerot aina 

vuodesta 2016 alkaen. 

https://etela-savo.proagria.fi/sisalto/

proagria-ita-suomi-lehti-1363  

Ilmoittelemme lehden ilmestymises-

tä eri kanavissa. Tervetuloa selaile-

maan! 

Maa- ja kotitalousnaisten 

jäsenyys kannattaa! 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiansaastoviikko
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiansaastoviikko
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiansaastoviikko
https://etela-savo.proagria.fi/sisalto/proagria-ita-suomi-lehti-1363
https://etela-savo.proagria.fi/sisalto/proagria-ita-suomi-lehti-1363


 

 

Järjestö 

KÄDET MULTAAN! 

Kädet multaan – ei niitä perunoita sieltä muuten saa    

Valtakunnallisella Kädet multaan -hankkeella on liikuttu ympäri Etelä

-Savoa mm. kouluissa, päiväkodeissa ja maatiloilla. Jokaisessa pai-

kassa vastassa on ollut iloinen lapsijoukko, joka on innolla odottanut 

pääsevänsä tositoimiin – laittamaan kädet multaan. Erilaisia tapah-

tumia on järjestetty Kerimäellä, Kangasniemellä, Sulkavalla, Punka-

harjulla, Hirvensalmella ja Pieksämäellä. Tapahtumissa on istutettu 

marjapensaista ja omenapuita, nostettu perunaa sekä hoidettu ja 

ruokittu eläimiä. On ollut ilo huomata miten innostuneita lapset 

ovat olleet. Myös lasten tietoisuus ruuan kulusta pellolta pöytään on 

ollut positiivinen yllätys.  

Mieleeni ovat elävästi jääneet muutaman lapsen kommentit, kun 

kyselin, miksi kannattaa laittaa kädet multaan. Pieni tyttö vastasi 

minulle, että se tekee hyvää mielelle. Eikö ollutkin loistava oivallus? 

Samoin eräs reipas tokaluokkalainen tuumasi, ettei niitä perunoita 

muuten sieltä maasta saa. Konkreettinen toiminta on ollut lapsille 

mielekästä ja heidät on ollut helppo saada mukaan. Innolla on kai-

vettu kuoppia, istutettu pensaat ja puut sekä lopuksi kasteltu. Lasten 

kanssa on myös keskusteltu pölyttäjistä ja kasvisten syönnin tärkey-

destä. Tämän hankkeen kautta olen päässyt tutustumaan ja tapaa-

maan teitä jäseniämme ja ihania lapsiryhmiä. On ollut ilo huomata, 

miten lämmöllä meidät on otettu vastaan kouluilla ja päiväkodeilla. 

Pitkäjänteinen työ lasten ruokakasvatuksessa onkin erityisen tärke-

ää. Koulujen ja päiväkotien resurssit ovat valitettavasti hyvin rajalli-

set tähän työhän. Monen ryhmän kanssa totesimme, että olisi mu-

kava tavata taas ensi vuonna ja leipoa yhdessä istutetun pensaan tai 

puun antimista. Meillä maa- ja kotitalousnaisilla olisi hyvät edelly-

tykset toimia ja auttaa tässä lasten ja nuorten ruokakasvatustyössä. 

Toivottavasti mietitte ensi vuodelle myös yhdistystenne toimintaan 

uusia tapahtumia, joissa lapset sekä nuoret saavat kätensä multaan 

ja jotka toimivat jatkumona nyt yhdessä aloitetulle hyvälle työlle. 

Pensaiden ja puiden sijaan voisimme ensi vuonna istuttaa vaikka pe-

runaa, vihanneksia ja yrttejä kasvilaatikoihin.  

Kiitos myös kaikille aktiivisille yhdistyksille, jotka ovat yhdessä mei-

dän kanssamme tai täysin omin voimin toteuttaneet näitä antoisia 

Kädet multaan -tapahtumia.        

     Terveisin ruokaneuvojanne Katja 

Omenapuun istutusta Hirvensalmella.            

Kuva: Saara Ryhänen 

Marjapensaiden istutusta Pieksämäellä.        

Kuva: Katja Rissanen 

Kädet multaan -hankkeen lähtökohtana on 

ollut kehittää lasten ruokakasvatusta, sillä tutki-

musten mukaan suurella osalla alakoululaisista 

on heikko käsitys ruoantuotannosta. Lasten ja 

nuorten omakohtaiset kokemukset ruoan reitis-

tä pellolta pöytään ovat vähentyneet. Maa- ja 

kotitalousnaiset haluavat olla viemässä tätä 

tietoa ja taitoa lapsille ja nuorille sekä heidän 

kanssaan työskenteleville aikuisille. Ruokakasva-

tus on lasten ja nuorten ruokaosaamisen kan-

nalta todella tärkeää. 

Tavoitteenamme on         

*lisätä ravinteiden kierrätystä ja vähentää ruo-

kahävikkiä.           

*lisätä lasten ymmärrystä ruoantuotannosta ja 

kestävistä ruokavalinnoista.       

*antaa konkreettisia esimerkkejä, miten lisätä 

kasvisten ja kasvisruoan käyttöä sekä lasten 

luonto- ja maakontakteja.   

Lisätietoa: https://

www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kadet-

multaan-aktiivisen-ruokakansalaisuuden-

toimintamalli-14007 



 

 

Ruoka 

Syksyn ruokakurssit tilattavissa jäsenhintaan 230 € sisältäen 
kurssin ohjauksen ja reseptiikan 
 
Pure perunaa -kurssi  
Koe peruna uudella tavalla! Se voi olla muutakin kuin lisäke: paista, raasta, 
keitä, muussaa, leivo… tällä kurssilla pääset kokeilemaan perunan moni-
puolista käyttöä. 
 
Suussa sulavaa suklaasta  
Helli hetki itseäsi ja sukella suklaan syleilyyn. Kurssilla opetellaan valmista-
maa monipuolisesti suklaaleivonnaisia ja muita pikku herkkuja. Erinomai-
nen kurssi syksyn pimeneviin iltoihin.  
 
Tehdään yhdessä Pienen piirin pikkujoulut (Voidaan toteuttaa haluttaes-
sa myös ulkona esim. laavulla)  
Arkihuolesi heitä ja nauti pieni hetki joulun taikaa. Makuja, värejä, tuoksu-
ja, niistä on joulu tehty.  
Vietetään pienen piirin pikkujoulut nauttien hyvästä seurasta, ruuasta ja 
juomasta ilman turhaa stressiä.  
Valitse juuri teille sopiva teemavaihtoehto: 

*Pientä purtavaa ja hurmaavia herkkuja kuuman glögin kanssa 
*Juhlavasti kohti joulua, tehdään yhdessä kaunis kattaus ja valmis-
tetaan maistuva illallinen 

Kurssit voidaan toteuttaa myös verkkokurssina, mikä tarjoaa loistavan 
mahdollisuuden kokata yhdessä, vaikka emme olisikaan samassa paikassa. 
Ohjeet ja tarvikelistat toimitetaan etukäteen. Verkkokurssilla osallistuja 
pääsee kokkailemaan etäyhteydellä omasta kotikeittiöstä tai pienissä ryh-
missä. 

RUOKAKURSSEILTA UUSIA PIRISTÄVIÄ IDEOITA SYKSYYN 

Kysy lisää: 

Katja Rissanen Ruoka- 

ja järjestöasiantuntija   

Puh. 041 730 3397  

Katja.rissanen@ maajakotitalous-

naiset.fi 

Oman piirikeskuksen eri-
tyiskurssina tarjolla myös  
gluteeniton ruoanvalmis-
tus 
 
Mikäli koet epävarmuutta val-
mistaessasi gluteenitonta ruo-
kaa tai leivonnaisia juhliin, vie-
rasvaraksi, keliakiaa sairasta-
valle läheisellesi tai kaipaat uu-
sia vinkkejä omaan ruokavali-
oon, järjestetään yhdessä ruo-
kakurssi tai vaikka nettikoulu-
tus aiheesta. Katjalla on tes-
tattuja ja helppoja ohjeita glu-
teenittomaan ruoanvalmistuk-
seen ja leivontaan.  

Peruna-suklaakakku, ohje seuraavalla sivulla. Kuva: Laura Riihelä 

Siskonmakkara-perunapihvit. Ohje 

seur. sivulla. Kuva: Katja Rissanen 



 

 

Ruoka 

ANNA PERUNAN YLLÄTTÄÄ MONIPUOLISUUDELLAAN 

SISKONMAKKARA-PERUNAPIHVIT 
4–6 annosta (kuva ed. sivulla) 
 
1,5 l   raastettua perunaa 
1   sipuli 
2   valkosipulinkynttä 
400–500 g  siskonmakkaroita 
0,25 tl  rouhittua mustapippuria 
0,5 dl  silputtua ruohosipulia tai persiljaa 
1–2 dl (50–100 g) juustoraastetta 
 
1.  Kuori perunat ja sipulit. Raasta perunat sekä 
sipuli ja murskaa valkosipulit. 
2.  Puserra siskonmakkaroiden sisus kulhoon. Li-
sää peruna-sipuliraaste, pippuri, ruohosipuli ja juus-
toraaste. Suolaa ei tarvita, koska makkaroissa ja 
juustossa sitä on riittävästi.  
3.  Muotoile massasta 8 pihviä kostutetuin käsin 
leivinpaperin päälle uunipellille. 
4.  Kypsennä 175 asteessa 30–40 minuuttia riippu-
en pihvien paksuudesta. Tarjoa esimerkiksi salaatin 
kanssa kevyempänä ateriana tai juuresmuusin kera 
isompaan nälkään.  

PERUNA-SUKLAAKAKKU 
(kuva ed. sivulla) 
 
350g   jauhoisia perunoita     
200 g  tummaa suklaata 
4   kananmunaa 
0,5 dl  vahvaa kahvijuomaa     
1 dl   mantelijauhoa         
2,25 dl  vehnäjauhoa     
1 tl   jauhettua kanelia     
1 tl   kardemummaa 
200 g  voita 
2,75 dl  sokeria             
puolikkaan appelsiinin mehu ja raastettu kuori 
2,5 rkl  konjakkia     
Koristeluun: sulatettua suklaata tai valmista  
   suklaakastiketta 
   appelsiinin lohkoja 
   Perunalastuja 
 
1.  Kuori perunat ja keitä tai höyrytä ne kypsäksi. 
Soseuta kypsät perunat siivilän läpi painamalla tai 
sähkövatkaimella ja jäähdytä. Voitele halkaisijaltaan 
26 cm irtoreunavuoka ja laita uuni kuumenemaan 
200 asteeseen.  
2.  Sulata suklaa ja sekoita kuivat aineet keske-
nään. Valmista kahvi. Erottele kananmunista  
keltuaiset ja valkuaiset. 
3.  Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja siirrä 
odottamaan.  
4.  Vaahdota toisessa kulhossa voi ja sokeri peh-
meäksi vaahdoksi. Vatkainta ei tarvitse huudella val-
kuaisten vaahdottamisen jäljiltä. Lisää keltuaiset yk-
sitellen voimakkaasti vatkaten. 
5.  Lisää joukkoon perunasurvos, sulatettu suklaa, 
appelsiinin mehu ja kuoriraaste sekä kahvi ja konjak-
ki. Sekoita joukkoon kuivat aineet. 
6.  Kääntele valkuaisvaahto varovasti taikinan 
joukkoon. Kaada taikina vuokaan.  
7.  Laita kakku uuniin ja laske lämpötilaa 175 as-
teeseen. Paista kakkua noin 45 minuuttia.  
Laske lämpötilaa, jos kakun pinta tummuu liikaa. 
8.  Tarjoile kakku sellaisenaan tai koristele suklaa-
kuorrutuksella, appelsiininlohkoilla, perunalastuilla.  

Tässä muutama Katjan valitse-

ma PERUNAINEN makupala syksyn 

herkutteluun! 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  

Ohjeet: Maa- ja kotitalousnaiset 

Vinkki: Valitse perunalajike käyttötarkoituksen 

mukaan, jotta  ruoka onnistuu ja peruna pääsee lois-
tamaan. Kaupoissa lajikkeet on usein merkattu väri-
koodein, jotka helpottavat valintaa: 
PUNAINEN: jauhoiset lajikkeet, runsaasti tärkkelystä, 
käytetään soseutuviin ruokiin tai ruokiin, joihin  
kaivataan runsasta tärkkelystä. 
KELTAINEN: yleisperunat, tärkkelyspitoisuus suunnil-
leen kiinteän ja jauhoisen puolivälissä, soveltuvat 
keitettäviksi ja kaikenlaiseen ruuanvalmistukseen.  
VIHREÄ: kiinteät lajikkeet, vähän tärkkelystä eli pysy-
vät kypsinä hyvin koossa, sopivat ruokiin, joihin  
tarvitaan soseutumattomia perunoita.  



 

 

Ruoka 

PERUNA ON POP 

Peruna, se tuttu mukula, joka on totuttu aina näkemään ruokalautasillamme 
päivän energian antajana. Perunan historia Suomessa on kuitenkin vain muu-
tamien vuosisatojen mittainen. Sen kulutus on kokenut ylä- ja alamäkiä histo-
riansa alusta aivan viime vuosiin saakka. Nyt kulutus on taas noussut kasvuun 
ja perunaa valitsee lautaselleen vastuullinen kuluttaja.  
 

Peruna on ilmastoteko 
Perunasta voi valmistaa lukuisia eri ruokia niin keittoja, laatikoita, peltiruokia 
kuin lisukkeita. Peruna taipuu myös leivontaan ja vaikka pizzaan. Ja entä sen 
ekologisuus! Perunan käytön lisäämien on helppo ilmastoteko, koska sen hiili-
jalanjälki on huomattavasti pienempi kuin pastalla tai riisillä. Sen kasvattami-
seen tarvitaan esimerkiksi vain vajaa viidennes siitä vesimäärästä, joka kuluu 
riisikilon tuottamiseen.  
 

Edullinen lähieväs 
Perunan puolesta puhuu myös sen edullisuus ja se on lähes aina lyhyiden kul-
jetusmatkojen lähiruokaa. Perunan kotiviljelynkin voi aloittaa helposti, se on-
nistuu mainiosti vaikka ämpärissä myös pienessä tilassa, kuten parvekkeella. 
Kotimainen maistuva peruna on kaiken lisäksi ravitsemuksellisesti hyvä valin-
ta, sillä se sisältää runsaasti B- ja C-vitamiinia, magnesiumia, mangaania, ka-
liumia, rautaa, kuitua, mutta ei juurikaan rasvaa. 
 

Lajike käyttötarkoituksen mukaan 
Peruna on arkiruokien pelastaja, mutta se kuuluu myös moniin vuoden juhla-
hetkiin. Kesän odotus huipentuu, kun päästään maistamaan ensimmäisiä uusi 
perunoita. Nykyisin arjesta on helppoa tehdä vähän juhlavampaa kokeilemalla 
tutun perunalajikkeen sijaan jotakin uutta vaihtoehtoa. Uusien perunalajikkei-
den jalostuksessa on nimenomaan panostettu makuun ja hyviin ominaisuuksin 
eri käyttötarkoituksessa! Siksi kannatta rohkeasti kokeilla uusia lajikkeet ja löy-
tää sieltä oma uusi suosikki. Perunan lajike tulee myös muistaa valita käyttö-
tarkoituksen mukaan, jotta valmistettava ruoka onnistuu ja peruna pääsee 
myös loistamaan siinä sille kuuluvan arvon mukaisesti! 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  

Perunan historia Suomessa                                             

Perunaa viljeltiin Suomessa ensimmäisenä Fagervikin kartanossa Inkoossa 1730-

luvun alussa. Peruna lähti leviämään maamme talonpoikien käyttöön Pommerin 

sodasta palanneiden ruotsalaisten sotamiesten mukana 1750 -luvun tienoilla. 

Kirkonmiehillä oli tärkeä merkitys perunan viljelyn lisääntymisessä. Monet papit 

valistivat perunan merkityksestä ja saivat epäluuloiset perunan viljelyyn, ma-

kuun ja käyttöön tottumattomat suomalaiset vakuuttumaan tämän oudon muku-

lan ominaisuuksista. Perunan hyvä säilyvyys talven yli kevääseen varmisti jatkos-

sa sen voittokulkua ruokapöytien perusraaka-aineeksi. 

Punkaharjun koululaisia Kädet 

multaan –kampanjan tapahtu-

massa elokuussa 2021.         

Kuvat: Tarja Pajari 

Vinkki:  

 

Vaihda pasta ja riisi peru-
naan! Peruna on kevyttä:  
 
100g keitettynä   
  
 riisi 147 kcal 
 pasta 94 kcal 
 peruna 78 kcal  



 

 

Maisema  

PÖLYTTÄJIEN JA LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PUOLESTA 

Pölyttäjäkato on jo tosiasia joissain osissa maapalloa. 

Kiinassa tehdään paikoin elintarvikkeiksi viljeltävien 

kasvien pölytystä drone-koptereiden avulla. Pölyttäjiä 

uhkaavat sopivien elinympäristöjen köyhtyminen ja ka-

toaminen, torjunta-aineet, taudit, vieraslajit, äärevät 

sääilmiöt ja ilmastonmuutos. 

 

Pienelläkin pihalla tai parvekkeella voi tehdä pörriäis-

tekoja:  

Rakenna pölyttäjille sopiva hyönteishotelli. Muista oike-

at mittasuhteet: reikien on oltava riittävän syviä, 10-18 

cm, jotta erakkoampiaiset ja –mehiläiset pystyvät muni-

maan niihin. Aseta hotelli  aurinkoiselle paikalle. 

 

Jätä osa nurmikkoa leikkaamatta, jotta apilat, voikukat, 

niittyhumalat ja tädykkeet ym nurmikoilla yleiset kukka-

kasvit pääsevät kukkimaan. 

 

Kaupassa voit valita luomu-tuotteita, joiden kasvatuk-

sessa ei käytetä torjunta-aineita.  

Saimme olla mukana upeassa tiedettä ja taidetta yhdis-

televässä Luonnon konserttisali –tapahtumassa Punka-

harjulla Suomen luonnon päivänä 28.8.2021 pääjärjes-

täjä Metsähallituksen kanssa. Opastimme hyönteisho-

tellin rakentamisessa, kerroimme niityn hyönteisistä ja 

esittelimme hyönteispölytyksen merkitystä ruoantuo-

tannossa. 

Testaa tietosi: 

Mitkä seuraavista ruoka-aineista ovat hyönteispölyttei-

siä? (oikea vastaus sivun alalaidassa)   

 Tomaatti   

 Kurkku 

 Herne   

 Minttu   

 Puolukka   

 Omena   

 Leipä/ viljat   

 Sitruuna   

 Kahvi   

 Suklaa   

Pölyttäjiä voi auttaa mm. hyönteishotelleja rakentamalla. Ilman pölyttäjiä suurin osa nykyisistä ruoka-aineistamme häviäisi ruokava-

liostamme. Kuvat: Saara Ryhänen ja Katja Rissanen 
Oikea vastaus: kaikki muut paitsi vilja ovat hyönteispölytteisiä. 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  



 

 

Maisema  

MAISEMATEKOKISAAN TERVETULLEITA KAIKKI PIENET JA SUURET TEOT  

Maa- ja kotitalousnaisten vuoden 2021 maisematekokampanjaan 

toivotaan mukaan kaikkia pieniä ja suuria tekoja luonnon hyväksi. 

Kisassa tärkeintä ei ole kilpaileminen, vaan halu osoittaa miten tär-

keää luonnon ja maiseman hoito on ja toisaalta miten paljon erilai-

sia hyviä asioita jo tehdään. Tule siis rohkeasti mukaan! 

Opetus– ja kulttuuriministeriö tukee  
Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisematekokampanjaa.  

Kerro meille oma tai porukkasi maisemateko ja osallistu kisaan: 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko

-4714 

tai ilmoittaudu suoraan maisema-asiantuntijallemme Saara Ryhä-

selle. Toimi heti tai viimeistään 30.9.2021 mennessä! 

Hoida vesistöä 

Korjaa rakennus 

Kunnosta kiviaita 

Rakenna hyönteishotelli 

Hoida niittyä 

Perusta maisemapelto 

Raivaa maisema 

Rakenna riukuaita 

Kylvä niitty 

Torju vieraslajeja 

Kunnosta kosteikko 

Talkoile yhdessä 



 

 

Maisema  

SAARISTON YMPÄRISTÖNHOITOON SAA AVUSTUSTA 

Tiesitkö, että saaristoalueita on myös 

sisämaan isoilla järvillä? Saimaan ja 

Puulan kunnista Enonkoski, Puumala ja 

Sulkava luokitellaan saaristokunniksi, 

Hirvensalmi, Mikkeli ja Savonlinna 

puolestaan saaristo-osakunniksi. Näissä 

kunnissa asuvat tai kiinteistöjä omista-

vat voivat hakea tietyin ehdoin saaris-

ton ympäristöhoitoavustusta Etelä-

Savon ely-keskuksesta.  Avustus tulee 

haettavaksi syksyn 2021 aikana. Avus-

tuskohteita esimerkiksi venevajan tai  

perinteisen laiturin kunnostus tai ranta-

niityn raivaus ja niitto. Lisätietoa:  

https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-
saariston-ymparistonhoitoon-elinkeino-liikenne
-ja-ymparistokeskus/9c6c31d9-e3cd-4ef5-9171-
db550ce98cee 

Lisäksi rakennusperinnön hoitoavustus 

haettavissa koko maakunnan alueella:  

https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-
rakennusperinnon-hoitoon-elinkeino-liikenne-ja
-ymparistokeskus/486b6148-a8fd-467a-b529-
5c2eb9314da0 

NEUVO Maisema- ja luontokohteiden 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. NEUVO-palvelut ovat edelleen käytettävis-

sä, mutta vuoden 2021 määrärahat ovat loppumassa. 

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. 

Kuva: Saara Ryhänen 

Muista myös Etelä-Savon ely-keskuksesta haettava 

rakennusperinnön hoitoavustus!  

Ota yhteyttä!                                

Saara Ryhänen, maisema- ja ympäristöasiantuntija,                        

p. 040 4868 237         

saara.ryhanen@ maajakotitalousnaiset.fi 

https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-saariston-ymparistonhoitoon-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/9c6c31d9-e3cd-4ef5-9171-db550ce98cee
https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-saariston-ymparistonhoitoon-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/9c6c31d9-e3cd-4ef5-9171-db550ce98cee
https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-saariston-ymparistonhoitoon-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/9c6c31d9-e3cd-4ef5-9171-db550ce98cee
https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-saariston-ymparistonhoitoon-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/9c6c31d9-e3cd-4ef5-9171-db550ce98cee
https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-rakennusperinnon-hoitoon-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/486b6148-a8fd-467a-b529-5c2eb9314da0
https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-rakennusperinnon-hoitoon-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/486b6148-a8fd-467a-b529-5c2eb9314da0
https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-rakennusperinnon-hoitoon-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/486b6148-a8fd-467a-b529-5c2eb9314da0
https://www.suomi.fi/palvelut/avustus-rakennusperinnon-hoitoon-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/486b6148-a8fd-467a-b529-5c2eb9314da0


 

 

Maisema  

TUNNISTATKO EROOSION? 

Karkaavatko ravinteet, häviääkö multavuus? 

Peltoeroosiota on Suomessakin, mutta tunnistatko 

sen omilta pelloiltasi? Rinnepellolle muodostuu ehkä 

railoja, ojanpenkat syöpyvät, ranta kasvaa umpeen? 

Lumen sulamisvesien, runsaiden sateiden ja tulvien 

mukana kulkeutuu maa-ainesta pelloilta, sen reuna-

alueilta ja uomista. Sitä kutsutaan eroosioksi. Eroosi-

olle herkkiä alueita ovat myös mm. kovassa kulutuk-

sessa olevat eläinten kulkureitit ja ruokintapaikat sekä 

salaojaputkien laskuaukkojen ympäristöt.  

Pidentynyt lumipeitteetön aika ja lisääntyneet vesisa-

teet kasvukauden ulkopuolella sekä rankat sateet kas-

vukaudella kiihdyttävät eroosiota. Veden mukana läh-

tevä maa-aines vie mukanaan hedelmällistä maaperää 

ja siihen sitoutuneita ravinteita, jotka päätyvät usein 

vesistöön. Vesistöön kulkeutunut kiintoaines ai-

heuttaa rantojen madaltumista ja edistää umpeenkas-

vua. Liukoiset ravinteet aiheuttavat vesistöissä myös 

levien runsastumista. 

  

Ota yhteyttä!                                

Saara Ryhänen, maisema- ja ympäristöasiantuntija,                         

p. 040 4868 237         

saara.ryhanen@ maajakotitalousnaiset.fi 

Jos aihepiiri kiinnostaa enemmän, voit liittyä 

11.10.2021 starttaavaan eroosiopienryhmään Pien-

ryhmätapaamisissa tutustutaan aiheeseen lisää ja rat-

kotaan tilojen eroosio-ongelmia myös maastossa.  

Eroosioon liittyvä, kaikille avoin ja maksuton info on 

ma 11.10.2021 klo 14-15.30 Teams -etäyhteydellä. 

Infossa kuullaan mm. maalajin vaikutuksesta eroosi-

oon sekä peltolohkojen eroosioriskin arviointiin käy-

tettävästä mallista. Info toimii samalla myös aloitukse-

na pienryhmätoiminnalle. 

Lisätietoa Hiili hallintaan, ravinne ruokkimaan -

hankkeen sivuilta tai Saaralta: 

https://proagria.fi/tapahtumat/karkaavatko-ravinteet

-haviaako-multavuus-17145 

https://proagria.fi/hankkeet/hiili-hallintaan-ravinne-

ruokkimaan-13961 

Kuva: Riitta Savikurki 



 

 

Yritys 

MAASEUTUYRITYKSILLE SAATAVILLA RAHOITUSTA EDELLEEN  

Maaseutuyrityksille saatavilla rahoitusta edel-

leen vuosille 2021-2022  

Maaseutuohjelman ohjelmakausi (2014-2020) 

on päättynyt ja uusi ei ole vielä alkanut, mutta toiminta 

jatkuu rahoituskausien vaihtumisen välissäkin. Kyseessä 

on rahoituskausien väliin jäävä ns. siirtymäkausi, jolloin 

rahoituskohteet ovat samat kuin päättyneellä kaudella, 

mutta käytössä ovat uuden rahastokauden va-

rat. Maaseudun yritystoimintaa rahoitetaan edelleen 

erilaisilla toimenpiteillä (mm. investointituki, perusta-

mistuki). Yritystukia haetaan edelleen sähköisen Hyrrä-

järjestelmän kautta.  

 

Haku on jatkuvaa, mutta Etelä-Savon Ely-

keskukselle osoitetut hakemukset ratkaistaan ns. valin-

tajaksoittain. Käynnissä oleva valintajakso päättyy 

30.9.2021. Seuraavat v. 2021 valintajaksot ovat 1.10.–

30.11. ja 1.12.–31.12. Tarkista Leader-toimintaryhmän 

vastaavat käytännöt erikseen.  

 

Yritysryhmähankkeita rahoitetaan edelleen siirtymä-

kaudella. Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3–10 yri-

tystä voi kehittää yhdessä yritystoimintaansa suunnitel-

lulla tavalla – yhteisiä tuotteita, markkinointia, yhdistää 

voimavaroja ja saada synergiaa yhdessä tekemiseen. 

Yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet mahdollista-

vat täsmäpalvelut yrityksen tarpeisiin peilaten. Julkinen 

tuki kehittämistoimenpiteisiin on 75 %. Yritys-ryhmän 

kehittämishankkeessa ei voi olla mukana maatalouden 

alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä.  

 

Yritysryhmähankkeiden suunnitteluun on tarjol-

la alueellisia kehittämishankkeita, kysy tarkem-

min ProAgrian sekä Maa- ja kotitalousnaisten yritysasi-

antuntijoilta.  

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 

TAIDOT JA TUOTTEET ESIIN 

Taidot ja tuotteet esiin Etelä-Savossa 

Olisitko kiinnostunut pienimuotoisesta kädentaito-

tuotteiden valmistamisesta ja myynnistä? Entä satun-

naisesta oppaana toimimisesta? Kiinnostaisiko Sinua 

toimia paikallisosaajana, -tietäjänä tai –tuottajana mm. 

matkailuverkostoissa? 

 

Olemme toteuttaneet kuluvan vuoden aikana jäsenis-

töllemme kyselyn ja peräänkuuluttaneet uusia yhteis-

työmahdollisuuksia sekä tuotteita mm. matkailuyritys-

ten kanssa tehtyinä. Kiitos kaikille jo vastanneille! Vas-

taukset ovat meillä tallennettuna. Vielä on mahdolli-

suus ilmoittaa uusia ideoita, palveluita ym. mukaan. 

  

Järjestämme loppusyksyn aikana kaikille ilmoittautu-

neille erillisen infotapaamisen etäyhteyksien kautta. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse Tarja Pa-

jarille! 
Kuva: Saara Ryhänen 



 

 

Yritys 

YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT TUTUKSI 

Tunnetko yritysten kehittämispalvelut 

ELY-keskus tarjoaa Suomen johtavien asiantuntijoiden 

apua ja räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita 

pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, 

kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. Palvelua voivat 

käyttää myös alkutuotannon yritykset suunnitellessaan 

tai kehittäessään alkutuotannon ulkopuolista liiketoi-

mintaa tai laajentuessaan esim. elintarvikejalostukseen. 

 

Analyysi -palvelu 

Analyysissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi 

liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen kilpailuedut 

yhdessä asiantuntijan kanssa. Saat yrityksellesi konk-

reettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään 

tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpi-

teet 2–3 vuodeksi eteenpäin. Analyysin jälkeen yrityk-

sesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointi-

palveluita tai muita yrityspalveluita. Analyysin kesto on 

tavallisesti yhden päivän, ja se maksaa yritykselle 260 

euroa + alv/päivä. Joissain tapauksissa palvelu voidaan 

myöntää kahdeksi päiväksi. 

 

Konsultointi -palvelu 

Suunnitteletko yrityksellesi kasvua kotimaassa, kansain-

välistymistä tai omistajanvaihdosta? Mietitkö liiketoi-

minnan digitalisointia tai kaipaatko markkinoinnille 

uutta suuntaa? Onko yritykselläsi rekrytointisuunnitel-

mia? Vai haluatko tukea innovaatiollesi? Voit löytää 

avun näihin ja moniin muihin yrityksesi tarpeisiin ELY-

keskuksen tarjoamasta Konsultointi-palvelusta. Palvelu 

räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin. Konsultointi-

palvelu on jaettu viiteen osa-alueeseen: 

Kasvu ja kansainvälistyminen 

Tuottavuus ja digitalisointi 

Markkinointi ja asiakkuudet 

Johtaminen ja henkilöstö 

Innovaatioiden kaupallistaminen 

 

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se 

maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultoin-

tia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden ai-

kana. 

 

Meillä Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisissa/ProAgria 

Etelä-Savossa ELY:n hyväksymänä kehittämispalvelu-

konsulttina toimii Kirsi Mutka-Paintola palveluosioissa 

Analyysi, kasvu ja kansainvälistyminen sekä tuottavuus 

ja digitalisointi. 

 

Lisätietoja: Etelä-Savon ELY-Keskus, Tiina Väärä 

tiina.vaara@ ely-keskus.fi, puh. 0295 024 104. 

Ota yhteyttä!                               

Kirsi Mutka-Paintola yritysasian-

tuntija, elintarvikkeet ja ruokapal-

velut, p. 043 826 7882,  

kirsi.mutka-paintola@ maajakoti-

talousnaiset.fi  

Tarja Pajari yritysasiantuntija, 

matkailu                                            

p. 0400 183 064 tarja.pajari@ 

maajakotitalousnaiset.fi 

NEUVO SAA JATKOA 

yhteydessä. Ole yhteydessä Kirsiin tai 

Tarjaan, suunnitellaan miten Neuvo-

palveluja voidaan hyödyntää juuri 

sinun maatilayrityksessäsi! 

Haluatko kehittää maatilayrityksesi 

kilpailukykyä?  

Neuvo—maatilojen nykyaikaistami-

nen ja kilpailukyvyn parantaminen -

palvelu on edelleen käytettävissä niis-

sä maatilayrityksissä, joilla on aktivii-

nen tilatunnus ja jotka harjoittavat 

esim. matkailua tai muuta yritystoi-

mintaa perusmaatalouden yhteydes-



 

 

Yritys 

KELLUUKO KALAKUKKO? 

Kelluva kalakukko- tapahtumassa Riihisaaren museon 

piha-alueella Savonlinnassa haluttiin tehdä eteläsavolai-

sia perinneleivonnaisia tutuksi niin alueen asukkaille 

kuin matkailijoille ja kesäasukkaillekin. 

 

Hyvistä raaka-aineista syntyy hyvä kalakukko 

Paras kalakukko- kilpailussa käytiin tiukka taisto. Kilpai-

lijoiden pistemäärät olivat hyvin tasaiset ja asiantuntija-

raadissa käytiin kiivasta keskustelua voittajasta. Kilpai-

lussa arvioitiin maun ohella myös ulkonäköä ja raken-

netta. Lisäksi paikan päällä kuultiin jokaisen kukon ihas-

tuttavat taustatarinat tekijöidensä kertomana.   

 

Voittajaksi selviytyi Savonlinnasta Hopearannan palve-

lutalon asukkaiden yhteisesti leipoma kalakukko. 

Voittajatiimin yhteisikä oli 675 vuotta, keski-iän ollessa 

84,3 vuotta. Kunniamaininnalla palkittiin Eeva Tikka Sul-

kavan Lohilahdelta.  

 

Asiantuntijaraatiin kuuluivat Punkaharjun yrittäjien pj. 

Ruth Lähdeaho-Kero, Etelä-Savon maa- ja kotitalous-

naisten pj. Marttiina Sihvola sekä Sirkan Leipomon keu-

lahahmo Sirkka Makkonen. Juontajana toimi Etelä-

Savon Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Kat-

ja Rissanen. Kaikille avoimeen kilpailuun osallistui seit-

semän kalakukkoa. 

 

Lörtsy- ja piirakkatyöpajoihin jonotettiin 

Yleisöllä oli mahdollisuus kokeilla itse perinneleivon-

naisten tekoa Kerimäen ja Makkola-Kuokkalan maa- ja 

kotitalousnaisten sekä Sirkan Leipomon piirakka – ja 

lörtsyleivontapajoissa. Itsetehdyt piirakat ja lörtsyt ihas-

tuttivat etenkin kansainvälisiä matkailijoita, onhan ruo-

ka ja paikalliset ruokatuotteet matkailijoita kiinnostava 

ja yhdistävä tekijä sekä kotimaassa että ulkomailla.   

 

Ruokamatkailutuotteissa parhaimmillaan asiakas pää-

see itse tekemään ja kokemaan paikalliset puhtaat 

maut ja raaka-aineet. Paikallisuutta voi korostaa esim. 

tuomalla paremmin esiin EU:n nimisuojatuotteita. Suo-

malaisista tuotteista nimisuojan piirissä ovat jo mm. 

kalakukko ja karjalanpiirakka sekä Puruveden muikku. 

Kerimäen ja Makkola-

Kuokkalan maa– ja kotitalous-

naiset opastivat kävijöitä karja-

lanpiirakan leivonnassa Kelluva 

kalakukko –tapahtumassa.  

Kuva: Tarja Pajari 

Tapahtuman järjestivät 

ProAgria Etelä-Savon ja Etelä-

Savon maa- ja kotitalousnaisten 

Vespaikka-hanke, Savonlinnan 

Hankekehityksen Luonto-

Saimaa - ja Laiturilla -hankkeet 

sekä Riihisaaren museo. 

Lisätietoa: maajakotita-
lousnaiset.fi/vespaikka 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/vespaikka-vesistomaisemat-vetovoimatekijana-etela-savossa-15273
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/vespaikka-vesistomaisemat-vetovoimatekijana-etela-savossa-15273


 

 

Yritys 

VASTUULLISUUDELLA LISÄARVOA RUOKAKETJUUN  

Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta – 

hanke kokoaa elintarvikealan toimijat 

 

Vastuullisuus on ruokakeskustelun päivän puheenaihe. 

Tulevaisuudessa sen merkitys ja kiinnostus tulee enti-

sestään kasvamaan.  Nyt on aika nostaa vastuullisuus 

aktiivisesti mukaan maatilojen ja maaseutuyritysten 

tulevaisuuden strategioihin. Tarvitaan tietoa ja tekoja. 

Vastuullisuus on aina ollut kantava tekijänä suomalai-

sessa ruoantuotannossa. Jatkossa entistä tavoitteelli-

semman ja näkyvämmän vastuullisuustyön on tuotetta-

va kilpailuetua ja lisäarvoa kotimaiselle korkealaatuisel-

le ruoantuotannolle.  

 

Hankkeessa luomme vuoropuhelua eteläsavolaisen 

elintarvikeketjun sisälle keskustelutilaisuuksilla, verkos-

totapaamisilla ja työpajoilla. Näissä kokoontumisissa 

muodostuu maakuntamme ruokaketjun yhtenäinen 

näkemys vastuullisuudesta, sen kehittämistavoitteista 

ja yhteisestä kuluttajalle suunnattavasta selkeästä ja 

ymmärrettävästä viestinnästä.  

 

Hankkeessa mukana oleva maatila tai maaseutuyritys 

saa konkreettisen tiedon missä vaiheessa oman tilan/

yrityksen vastuullisuustyö on sen seitsemällä eri osa-

alueella: ympäristö, eläinten hyvinvointi, tuoteturvalli-

suus, työntekijöiden hyvinvointi, ravitsemus, paikalli-

suus ja talous. Yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kans-

sa määritetään omien vastuullisten toimintatapojen 

tavoitetasot ja arjessa toteutettavat kehittämistoimen-

piteet. Mukana olevien maatilojen /maaseutuyritysten 

osaaminen kasvaa, kuinka viestiä yhdessä muun ruoka-

ketjun kanssa vastuullisista toimenpiteistä niin, että ko-

timaisen ruoan arvostus ja kilpailukyky kasvavat. Vas-

tuullisen tuotantotavan on oltava jatkossa selkeä han-

kinta- ja hinnoitteluperuste, ei vain toiminnan perusläh-

tökohta. 

 

Hankkeen tavoitteena on saada osallistujille ja koko 

elintarvikeketjuun uutta osaamista, tietoa, yhteisiä ta-

voitteita, yrityskohtaisia mittareita, uusia toimintamal-

leja ja yhteisiä viestejä vaikuttavuuden konkretisoi-

miseksi ja kilpailukyvyn rakentamiseksi. Näiden tekijöi-

den avulla varmistetaan, että elintarvikeketju kehittyy 

alueellisesti vastuullisuuden näkökulmasta ja kytkeytyy 

vahvana osana valtakunnallisiin ketjuihin.  

 

Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo ry. yhdessä ProAgria Kes-

kusten Liiton kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahas-

to ja Etelä-Savon ELY-Keskus. Hankeaika: 1.11.2020 – 31.12.2022. 

 
Lisätietoa:  proagria.fi/vastuullisuushanke 

Ota yhteyttä!                                

Kirsi Mutka-Paintola yritysasiantuntija, 

elintarvikkeet ja ruokapalvelut, p. 043 

826 7882,  

kirsi.mutka-paintola@ maajakotitalous-

naiset.fi  

https://proagria.fi/vastuullisuushanke


 

 

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 vuoden jokaisessa nume-
rossa päähuomion saa jokin kotimainen kasvis. Vii-
meisimmässä 6/2021  numerossa Ruokaneuvoissa on 
tällä kertaa pihapuiden herkut. Ota talteen ihanat 
ohjeet kirsikka- ja luumuherkkujen valmistamiseen.    

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 19.10.2021! 

Vinkki:  

Lehti on tilattavissa myös    
ulkomaille!  

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

