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ETELÄ-SAVON MKN:n EDUSTAJAKOKOUSKUULUMISIA JUVALTA 23.11.2019

Etelä-Savon Maa- ja ko talousnaisten edustajakokous 
pide in Juvalla Teahous of Wehmaisissa 
23.11.2019. Varsinainen kokouksen aluksi jae in 
tunnustukset Vuoden Maa- ja ko talousnaiselle ja 
Vuoden Maisemateosta sekä palki in Etelä-Savon 
vuoden yhdistysteko. Näistä lisää seuraavilla sivuilla. 
Piirikeskuksen hallituksen varsinainen jäsen Päivi Lap-
palainen Kangasniemeltä vali in edelleen jatkamaan 
ja uutena jäsenenä hallituksessa aloi aa Leena Peko-
nen Pieksämäeltä. Pekosen varajäseneksi vali in 
edelleen Mervi Ho  Pieksämäeltä. Lappalaisen vara-
jäseneksi vali in Kaisa Koivunen Juvalta. Kokouspäi-
vän pää eeksi nau in jouluisessa tunnelmassa 
teestä ja skonssi-bufeesta.

Kuulumisia sekä 
toimintaideoita 
ja -vinkkejä
yhdistyksen
vuoteen

Kuva: Saara Ryhänen

Etelä-Savon Maa– ja ko talousnaisten 
hallitus 2020:  

*puheenjohtaja Mar ina Sihvola, Sulkava  
*Päivi Lappalainen, Kangasniemi (henkilökohtainen 
varajäsen Kaisa Koivunen),  
*Anu Mar nen, Mikkeli (Taina Harmoinen),  
*Soili Montonen, Mikkeli (Kirsi Paasonen),  
*Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna (Tiina Malkki),  
*Leena Pekonen, Pieksämäki (Mervi Ho ), 
*Rii a Savikurki, Pertunmaa (Kaija Hellman), 
*ProAgria Etelä-Savon edustaja, toimitusjohtaja Heik-
ki Pahkasalo Mikkeli (Jukka Nousiainen), 
*hallituksen esi elijä ja sihteeri, toiminnanjohtaja 
Kirsi Mutka-Paintola

Vas. Teahouse of Wehmaisin skonssi-bufee maistui kokousväelle.  Oik. Hallitukseen vali in Päivi Lappalainen ja Leena Pekonen.

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola Kuva: Saara Ryhänen



ETELÄ-SAVON MKN:n EDUSTAJAKOKOUSKUULUMISIA JUVALTA 23.11.2019

Ak ivisen yhdistyksen palkitseminen

Etelä-Savon Maa- ja ko talousnaisten piirikeskuksen 
hallitus pää  vuonna 2019 palkita edustajakokouk-
sessa ak ivises  ja näkyväs  toimineen yhdistyksen. 
Yhdistyspalkinnon sai Enonkosken Maa- ja ko ta-
lousseura. Perusteluina on jäsenmäärältään kompak-

n seuran ak ivinen ja näkyvä toiminta. Enonkosken 
MKTS on tuonut toiminnassaan esille MKN ajankoh-
taisia ja yhteisiä teemoja. Vuonna 2019 seura on to-
teu anut muun toimintansa ohessa mm. Jätelauan-
tain ja opastanut yhdessä kauppojen kanssa ruoka-
hävikin vähentämiseen.

Kokouksessa onnistel in myös Kangasniemen Maa-
seutuseuraa, joka o  marraskuussa Helsingissä vas-
taan Maa- ja ko talousnaisten Keskuksen myöntä-
män valtakunnallisen tunnustuspalkinnon. Peruste-
luissa kehu in Kangasniemen ak ivista verkostoitu-
mista ja toimintaa ruokahävikin vähentämiseksi.

Kuva: Saara Ryhänen

Vuoden Maa- ja ko talousnainen 2019

Vuoden Maa- ja ko talousnainen vali in Etelä-
Savossa jo kolmannentoista kerran. Tulleista ehdo-
tuksista Etelä-Savon Maa- ja ko talousnaisten halli-
tus valitsi vuoden 2019 Maa- ja ko talousnaiseksi 
Ou  Kiesilän Hirvensalmelta. Vuoden maa- ja ko ta-
lousnainen on ulospäin suuntautunut, helpos  lähes-
ty ävä ideanikkari ja tekipä hän mitä tahansa, on 
hän ylpeäs  maa- ja ko talousnainen. Hänen ensä 
oman ko paikkakunnan järjestössä on kulkenut joh-
tokunnan jäsenestä sihteeriksi, varapuheenjohtajaksi 
ja puheenjohtajaksi. Jäsenistö arvostaa hänen innos-
tustaan, hyvää ”business”-vainuaan ja delegoin ky-
kyään. Yksi ihminen ei toki voi olla monessa paikassa 
ja vuoden maa- ja ko talousnainen osaa arvostaa 
myös muita seuran jäseniä ja heidän työtään yh-
teiseksi hyväksi. Vuoden Maa- ja ko talousnaisen 
kuulumisia seuraavalla sinulla!

Enonkosken Maa- ja ko talous-
seurasta tunnustusta vastaan-
o amassa oik. Varpu Kautonen 
ja Helena Auvinen. Tunnustusta 
jakamassa Mervi Kukkonen ja 
Mar ina Sihvola. Taustalla Kirsi 
Mutka Paintola.

Järjestö

Vuoden maisemateko ”Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot”

Lohikosken maa ja ko talousseuran sekä Lohilahden koulun yhteiset Lohikosken 
myllymiljöön jä palsamitalkoot on vuoden maisemateko Etelä-Savossa. Vieraslaji-
talkoissa torju in jä palsamia ja poiste in myös komealupiinia. Kyläläiset ovat 
havainneet jä palsamin levinneen alueella nopeas  muutamassa vuodessa, ja 
torjunta aloite in yhdessä koululaisten kanssa jo vuonna 2018. Tämän vuoden 
talkoissa kitke in jä palsamia säkkikaupalla. 

Raadin perustelut

Talkoolaiset toimivat kyläläisten yhteises  omistaman caravan-alueen ympäristös-
sä, joten hyötyjänä on koko kylä. Kyseessä on maakunnallises  arvokas Lohilah -
Lohikosken maisema-alue, jolla käy vuosi ain paljon matkailijoita. Jä palsamin 
torjunta antaa laa muulle lajistolle ja mahdollistaa mm. arvokkaan perinne-
biotooppilajiston leviämistä ympäristöön. Koululaiset oppivat talkoissa yhteistyön 
merkityksen, omasta ympäristöstä huoleh misen tärkeyden, luonnontuntemus 
lisääntyy ja vastuullisuuden kokemus lisääntyy. Eri sukupolvien toimiminen yhdes-
sä vahvistaa yhteisöllisyy ä ja lisää ymmärrystä toisia kohtaan.  



VUODEN MAA– JA KOTITALOUSNAINEN 2019 

Kuulumisia Hirvensalmen maa- ja ko talousseuralta/-
naisilta!

Allekirjoi anut tuli valituksi Etelä-Savon maa- ja ko talousnaiseksi 
vm.2019. Kiitos siitä! Vaikka Iso Kiitos kuuluu samalla myös koko meidän 
Hirvensalmen maa-ja ko talousseuramme toimijoille, joiden kanssa yhdes-
sä on paljon touhu u ja tehty! Pitäjämme seurat yhdistyivät yhdeksi aino-
aksi kuntaseuraksi vuonna 2004, mikä varmaan olikin yhdistävä ja ak voiva 
tekijä ainakin meidän alueellamme.

Itse olen aloi anut osallistumisen maa- ja ko talousnaisten toimintaan jo 
vuonna 1978 maatalousnäy elyissä talkoolaisena. Näy elystä jäi mieleen 
mm. Urho Kekkosen vierailu näy elyyn ja työasu, mihin kuului ruskea-
valkearuudullinen essu. Työtehtävänä oli munakkaiden valmistus ja myyn  
tel akatoksessa. Ilmeises  silloin jo nuorena ty önä koin, e ä maaseutu-
henkiset tapahtumat ja yhdessä touhuaminen on mielenkiintoista.

Hirvensalmella olen ollut maa- ja ko talousnaisten toiminnassa mukana n. 
25 vuo a ja sitä kau a on ollut mukava oppia tuntemaan ihmisiä eri kyliltä. 
Olemme tehneet vuosi ain Impin iltakävelyjä eri kylillä, jolloin kävellään 
joku rei  yhdessä tutustuen pitäjän eri osiin.  Vuosien varrella toimin-
taamme on sisältynyt monenlaisia ruokakursseja ruisleivän teosta kasvis-
ruokiin, vinkkejä puutarhaan lii yen,  järjeste y teematapahtumia energi-
an, jä eiden laji elun ja ruokahävikin suhteen sekä saatu koulutusta mm. 

etokonetaitoihin. Porukalla on myös askarreltu pajutöitä, joulukor eja, 
kransseja ja joulukoristeita. Lisäksi olemme retkeilleet tea ereissa, tutus-
tuen erilaisisiin maaseudun yrityksiin mm. leipomo, taimitarha ja matkai-
luyritykset kuten Järvisydän Rantasalmella. Talkootöitä olemme harrasta-

neet vuosi ain tervaleppäjuhliin osallistumalla letunpaiston merkeissä ja RaceHirvensalmi -moo orivenekisoissa tal-
koolaisten ja vieraiden ruokkimiseen ja kahvitukseen. Seuramme naiset ovat ilahdu aneet vanhainkodin asukkaita 
paistamalla le uja juhannuksen aikaan sekä joulun aikaa pipareita. Oma kuntosalivuoro on saanut myös mukavas  
osano ajia.

Yhdessä tekeminen ja aikaan saaminen antaa paljon kokemuksia ja elämyksiä kuten oppiakin erilaisiin taitoihin.  Eri-
laisten tapahtumien järjestäminen ja suunni elu vaa i aina vastuun o amista ja sitoutumista tekemiseen. Maa- ja 
ko talousnaisten joukossa on ollut hyvä touhuta, koska meillä on ollut ak ivisia osallistujia niin talkoihin kuin muihin-
kin laisuuksiin.  Vastuuhenkilöitä aina helpo aa, kun löytyy vapaaehtoisia tekijöitä avuksi, koska jokainen tapahtuma 
vaa i panostusta myös ennen ja jälkeen eikä vain laisuudessa mukanaolon. 

Mukavaa on touhuta samanhenkisten ihmisten kanssa, joilla rii ää innostusta ja aikaa yhteisiin rientoihin. Vuoden 
2020 toiminnassa meillä on suunnitelmissa mm. kurssi juureen tehtävästä vaaleasta leivästä ja säilönnästä sekä retki 
keilaamaan perinteisten tapahtumien lisäksi. Silmäilin seuramme toimintakertomusta vuodelta 2010, jolloin Farmari- 
maatalousnäy elyyn Mikkelissä saimme talkoolaisia töihin 37 henkilöä. Tavoi eena myös saada tänä vuonna vastaa-
va määrä talkoolaisia paikalle kokemaan yhdessäolon ja -tekemisen meininkiä. Muistoja ja elämyksiä yhdessä tekemi-
sestä on mukava saada ja muistella jälkeenkin päin. 

Ou  Kiesilä, Hirvensalmen maa- ja ko talousseura, puheenjohtaja

Järjestö

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola



TEHDÄÄN YHDESSÄ ONNISTUNUT FARMARI 2.-4.7.2020

Farmari-Maatalousnäy ely järjestetään seuraavan kerran 2.-4.7.2020 Mikkelissä. Odotamme näy elyyn 75 000 kävi-
jää ja 500 näy eillease ajaa.  Näy ely järjestetään uudistuneella näy elyalueella Kalevankankaalla.  Näy elyssä on 
asiaa ja elämyksiä koko perheelle. 
Farmari-näy ely on seutukunnan yhteinen voimainnäytös, jossa tekijöitä tarvitaan. Näy ely on loistava laisuus yh-
distyksille ja seuroille osallistua näy elyyn mielenkiintoisissa tehtävissä, ja samalla kerätä varoja omaan toimintaan. 
Omassa tutussa porukassa on mukava työskennellä. Tarvitsemme talkoovoimia pääravintolaan ja näy elyn rakenta-
miseen ja purkuun. Aiemmasta kokemuksesta on hyötyä useissa tehtävissä, joten hyödynnämme sen mahdollisuuk-
sien mukaan. Töiden sujumisen kannalta on hyvä, jos samat henkilöt voivat osallistua talkoisiin useampana päivänä. 
Arvostamme kokemusta erityises  seuraavissa tehtävissä:

rakentaminen /kirvesmiestaito 
ravintolakassat/rahan käsi ely 
ruokahuolto (hygieniapassi)

Talkookorvaus 6 €/ tun  
voidaan maksaa rekisteröidylle yhdistykselle, jolla on Y-tunnus 
maksetaan koko päivän paikalla oleville talkoolaisille
talkoolainen saa lisäksi T-paidan, päähineen sekä ruoka- ja kahviliput
matkakulut voidaan maksaa kimppakyydeistä
Yhdistys voi vaihtaa halutessaan osan talkookorvauksesta pääsylippuihin. 

Hinta 24 € - 10 % alv = 21,6 €.
Huomioikaa, e ä talkookorvauksesta ei tarvitse maksaa 13 % ennakonpidätystä vero ajalle, jos yhdistys on ilmoi au-
tunut ennakkoperintärekisteriin ennen talkootyön tekemistä. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa yritys- ja yhteisö-

etojärjestelmästä www.ytj.fi. Sivuilta löytyy myös lomake, jolla ilmoi audutaan ennakkoperintärekisteriin. 
Talkootyöhön ilmoi autuminen:

Valitkaa yhdistyksestänne yhteyshenkilö;
Kootkaa talkooporukka - sopivia talkootyötehtäviä on kaikille;
Yhdistyksen talkooilmoi autumisen voi kätevimmin hoitaa sähköises  Farmari 2020 -ne sivuilta avautu-

valla ilmoi autumislomakkeella: www.farmari.net Jos teillä ei ole mahdollisuu a käy ää sähköistä 
ilmoi autumislomake a, o akaa yhtey ä Marjo Lai seen tai Tuomas Ruo seen.

Lisä etoa ja ilmoi autumiset: 

Rakentaminen ja purku  
Tuomas Ruo nen, puh. 043 826 7888 
tuomas.ruo nen@proagria.fi 

Ravintola 
Marjo Lai nen, puh.  0400 256 325 
marjo.h.lai nen@proagria.fi 

Huom! Talkooilmoi autumiset 
31.3.2020 mennessä.



Järjestö
FARMARI KESÄRETKIKOHTEEKSI

YHDISTYSTEN TAPAHTUMAT KIRJOIHIN JA KANSIIN

Hyödynnä Farmarin edullinen ennakkolippu
Farmarin ennakkolippujen myyn  on nyt alkanut! 
Hyödynnä edullisempi Earlybird-hinta, joka on voimas-
sa maaliskuun loppuun saakka ProAgria Etelä-Savon ja 
Etelä-Savon Maa- ja ko talousnaisten jäsenille.
www. cketmaster.fi/ar st/farmari-2020-
lippuja/1020663
Syötä kampanjakoodi: FARMARI1 lauksen yhteydessä!
Ennakkoliput myynnissä 31.3.2020 saakka!
1 päivän lippu 20 €
3 päivän lippu 49 €
Lippujen hinta sisältää jo lipun toimi ajan käsi elykulut. Nyt saata-
villa jo ennakkoon asiaa ja elämyksiä. Ennakkolipulla vältät jono a-
misen lippu skillä.

Pääsyliput por lta:
Aikuinen, 24 €
Lapset (7-15 v.), 11 €
Perhelippu (2 aik. + 7-15 v. lapset), 62 €
Näy elypassi 3pv, 50 €
alle 7 v. maksu a 

Kuvat: Saara Ryhänen

Viime vuonna tapahtui yhdistyksissä taas paljon: roskareippailuja, Impin päivän 
tapahtumia, vieraslajitalkoita, kursseja, hyvän olon päiviä, retkiä, myyjäisiä, juh-
lia, kahvituksia, hukkaruokatapahtumia, muistamisia, saunailtoja, osallistu u 
piirikeskuksien ja keskuksen matkoille jne. 

Jälleen on aika koota kaikkien yhdistysten vuoden 2019 tekemiset toimintaker-
tomukseen. Yhdistyssivuilta löytyy sähköinen lomake, jota toivomme ensisijai-
ses  käyte ävän. Sivulta löytyy myös lomake käsin täy öä varten. h ps://
www.maajako talousnaiset.fi/jarjesto…/yhdistyssivut 

Kyseessä ei ole kilpailu, mu a jokainen järjestötapahtuma on arvokas ja ker-
ry ää yhteistä tekemistä, joten palauta toimintakertomus vähäisemmänkin toi-
minnan osalta. Lähetä toimintakertomus viimeistään 5.4.2020. Muista o aa 
kopio myös yhdistyksen omaan arkistoon! Maa- ja ko talousnaisten keskus jär-
jestää arvonnan toimintakertomuksen 5.4.2020 mennessä palau aneiden yhdis-
tysten kesken. Palkintona ruokakurssi!

Farmariin ryhmämatkalle?
Tilaamalla liput ennakkoon voi hyödyntää edullisem-
paa 20 €/lippuhintaa. Ryhmälippujen vähimmäis -
lausmäärä on 20 lippua. Annamme ryhmänjohtajille 
parhaat vinkit Farmarin amma laisille suunnatuista 
vierailukohteista. Niiden avulla ryhmämatkan rei n 
suunni elu sopivine tutustumis- ja taukokohteineen 
on vaivatonta. 
Tilaa ryhmien pääsy- ja ruokaliput ennakkoon lai a-
malla sähköpos a osoi eeseen: 
marjo.h.lai nen@proagria.fi

Käy äjätunnus ja salasana 
järjestösivuille:
mkn ja naisvoimaa10



Järjestö
KERRAN MAA- JA KOTITALOUSNAINEN, AINA MAA- JA KOTITALOUSNAINEN

”Eilinen päivä ele y, tämä päivä tähän as . Huomiseen herra neuvot keksii.” Näihin Mauno Koiviston lausumiin 
sanoihin minäkin luotan, kun noin kahdentoista monipuolisen ja upean vuoden jälkeen, jätän työni Etelä-Savon 
maa- ja ko talousnaisten palveluksessa. 
Lämmin kiitos teille kaikille hienoista kohtaamisista ruokakursseilla, erilaisissa tapahtumissa, talkoissa, ruskamat-
koilla ja yhdistysten kokouksissa. On ollut suuri ilo tehdä järjestömme arvojen mukaises  työtä maaseudun puo-
lesta, perinteitä arvostaen, uu a luoden ja rohkeas , yhdessä ja avoimin mielin. 
Kerran maa- ja ko talousnainen, aina maa- ja ko talousnainen 
Helmikuun alusta jatkan järjestötoimintaa rakkaana harrastuksena Juvan Maa- ja ko talousnaisten riveissä. Maa- 
ja ko talousnaisten verkosto tulee edelleen olemaan hyvin tärkeä osa elämääni. Meidän kaikkien maaseutua ar-
vostavan tehtävänä on, e ä järjestömme on meitä lähellä. Jäsenyys siis kanna aa  

Mielirunoni maa- ja ko talousnaisten runokilpailujen sadosta:
Omistan vahvan verkon.
     Se on kudo u
   ilosta ja naurusta,
 kylän kekkereistä,
  naapuriavusta.
Lepään verkkoni päällä
  ystävälleni verkkoa kutoen. 
   -Tarja Tervo, Huomasitko -runokilpailu 2008

Pidetään yhdessä huolta, e ä järjestömme verkko kantaa meidät 
ja tulevat sukupolvet.

Mervi Kukkonen

Ruoka- ja järjestöasiantun jamme Mervi Kukkonen saatel in uusille urille 
lämpimissä, vaikkakin haikeissa tunnelmissa, kukkien ja halausten kera. Kuvas-
sa halausvuorossa toiminnanjohtaja Kirsi Mutka-Paintola. Kuva: Tarja Pajari

UUSIA JÄRJESTÖTUOTTTEITA

Nyörireppu 23€
Repussa kuljetat esim. urheiluvaa eet 
jumppaan, salille tai uimahallille. Repussa 
vetoketjullinen reilunkokoinen tasku, jonne 
voit lai aa rahat ja puhelimen 
Kokoontaite ava heijas nkassi 10€
Nyt on viimeistään aika luopua muovikas-
seista. Kätevä kokoontaite ava varakassi 
nepparikiinnityksellä on helppo kulje aa 
mukana vaikka käsilaukussa.                      
Maajako talousnaiset.fi/kauppa              

laukset@maajako talousnaiset.fi 



Ruoka

Saksasta kotoisin oleva laskiaispulla tuli meille Ruotsin kau a 1600-luvulla. Alun perin pulla oli ris n muotoinen. 
Myöhemmin siitä tuli pyöreä, ja pulla täyte in kermavaahdolla sekä mantelimassalla. Laskiaissunnuntain ajan-
kohta määräytyy pääsiäisen mukaan, se on aina seitsemän viikkoa ennen pääsiäistä. Laskiaisen - alkuaan katoli-
sen kirkon juhlan - myötä laskeudu in kevätpaastoon, joka lopete in pääsiäisenä. Ennen laskiaisena syö in run-
saas , tyhjenne in talon lihavarastot ja syö in, mitä joululta jäi. Nykyään laskiaisesta on kehi ynyt koko per-
heen iloinen ja riehakas päivä ulkosalla. Ulkoilun jälkeen maistuu lämmin kaakao ja  laskiaispulla. 

SYDÄNTALVEN HERKKULEIVONNAISET

LASKIAISPULLAT  (25-30 kpl) 
5 dl maitoa
50 g hiivaa tai 3 pss kuivahiivaa
2 kananmunaa
2 tl suolaa
2dl sokeria
2tl kardemummaa
2dl perunajauhoja
12–14 dl vehnäjauhoja
100 g voita

Lämmitä maito kädenlämpöiseksi ja lisää siihen hiiva, suo-
la, sokeri, kardemumma ja kananmunat.
Alusta taikina jauhoilla. Lisää pehmeä voi ja alusta taikina 
kimmoisaksi. Anna kohota kaksinkertaiseksi.
Kaada taikina jauhotetulle leivinpöydälle. Vaivaa hyvin ja 
pyöri ele tangoksi. Jaa tanko 15 osaan ja pyöri ele palat 
pulliksi. Nosta leivinpaperin päälle pellille ja anna kohota 
leivinliinan alla. Voitele pullat munalla, ripo ele pinnalle 
mantelilastuja tai rouhe a. Paista pullia +225 ºC:ssa n. 10 
min.

Voiteluun: 1 muna
Pinnalle: mantelilastuja tai -rouhe a tai raesokeria

Täyte 1:
4 dl  vaahdote ua kermaa
2 tl vaniljasokeria
2rkl sokeria
Mansikka- tai vadelmahilloa

Täyte 2:
200 g mantelimassaa
2–3rkl kermaa mantelimassan notkistamiseen
4 dl vaahdote ua kermaa

Leikkaa jäähtyneistä pullista kansi ir  ja täytä haluamallasi 
täy eellä.

GLUTEENITTOMAT LASKIAISPULLAT
5 dl  maitoa
2 tl  psylliumia
1 tl  suolaa
1,5 - 2 dl  sokeria
1 rkl  kardemummaa
2  kananmunaa
1 dl rypsiöljyä
2 dl  hienoja riisijauhoja (Risenta)
7 dl  gluteenitonta jauhoseosta
3 pss kuivahiivaa tai 50g tuore a hiivaa 

Maito, psyllium, suola, sokeri ja kardemumma (tuore 
hiiva) sekoitetaan keskenään. Lisää munat ja öljy. 
Riisijauhot, kuivahiiva ja puolet jauhoseoksesta se-
koitetaan keskenään ja lisätään nesteseokseen vat-
katen. (Pallovatkain on kätevä hiivataikinoiden te-
koon.) Seoksen annetaan turvota 10-15 min. jonka 
jälkeen loput jauhoseoksesta lisätään taikinaan.
Taikinasta tulee sen verran löysä, e ä sitä voi annos-
tella ruokalusikalla. Taikina on löysyydestään riippu-
ma a kuitenkin käsin leivo avaa. Jauhota kädet jau-
hoseoksella ja ota taikinasta sopivan kokoisia palloja 
lusikalla. Pyöräytä taikina palloiksi käsissä ja laita lei-
vinpaperin päälle uunipellille. Kohota pullat, voitele 
kananmunalla ja ripo ele päälle raesokeria tai man-
telilastuja. Paista pullat +200ºC n. 10 min.

Kuva: Timo Viljakainen

Vinkki!

Jos haluat mai-

dottomia las-

kiaispullia, käy-

tä nesteenä vet-

tä ja täytteessä

kasviskermoja.

Vinkki!

Jos käytät kuva-

hiivaa, lämmi-

tä neste hieman

kädenlämpöistä

lämpimämmäk-

si. (väh.+42ºC).

Ohje: Maa- ja ko talousnaiset



Maisema 
MAASEUTUMAISEMAN LUMOA 2020

Maa- ja ko talousnaisten vuoden 2020 
teema Maaseudun lumoa näy äytyy 
maisemassa mm. monilajisina kukka-
nii yinä, jotka turvaavat myös perhos-
ten, pis äisten ja muiden pöly äjä-
hyönteisten elinympäristöä.

Nii yluonnon monimuotoisuus on esillä 
myös Mikkelissä Farmarissa 2.-
4.7.2020. Farmari-maatalousnäy ely 
tarjoaa asiaa ja elämyksiä kaiken ikäisil-
le. Maa- ja ko talousnaisten osastolla 
esitellään mm. nii yjä ja nii yluonnon 
monimuotoisuu a. Tervetuloa tutustu-
maan!

VIERASLAJITYÖTÄ 
YMPÄRI MAAKUNTAA

VOIMAJOHTOALUEIDEN     
HOITOKORVAUS

Fingrid kannustaa maisemanhoitoon voimajohtoalu-
eilla. Maanomistajia innostetaan kehi ämään ja hoi-
tamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoar-
voja. Alueista voidaan kehi ää arvokkaita perin-
neympäristöjä ak ivisella hoidolla. Pienetkin kohteet 
ovat tärkeitä! Hoito voi olla esimerkiksi raivausta, 
nii oa tai laidunnusta. Myös riistan ja linnuston hy-
väksi tehtävät toimenpiteet käyvät sopimukseen.

Tuki käsi ää kohteen hoitajalle makse avan hoito-
korvauksen lisäksi asiantun jan laa man hoitosuun-
nitelman. Hoitokorvauksen määrä on 300 euroa (alv 
0 %) hehtaarille tukikaudella, joka on kolme vuo a. 
Alue a tulee hoitaa suunnitelman mukaises , niin 
e ä tavoi eet saavutetaan. Hoide ava alue on olta-
va vähintään 0,3 hehtaaria. Tukea voi hakea ympäri 
vuoden. Hakija voi tehdä hoitosuunnitelman itse tai 

lata Fingridin kustantamina maastokäynnin ja suun-
nitelman Maa- ja ko talousnaisten MKN maisema-
palveluilta. 

Kuva: Saara Ryhänen

Maa- ja ko talousnaisten järjestämä Vuoden maisema-
tekokilpailu 2019 kannus  torjumaan vieraslajeja. Lohi-
kosken maa ja ko talousseuran sekä Lohilahden koulun 
yhteiset Lohikosken myllymiljöön jä palsamitalkoot 
Sulkavalla nousi voi ajaksi, mu a raa  myönsi kunnia-
kirjoja ansiokkaasta vieraslajityöstä myös Perhe Al-
brech lle Kangasniemelle, Hietalan luomu lalle Hirven-
salmelle ja Kaskiin Maa- ja ko talousseuralle Juvalle.

Kuva: Lohikosken maa- ja ko talousseura



Maisema 
VUODEN MAISEMATEKO 2020

Niityn lumo
Maa- ja ko talousnaiset järjestää vuoden maisematekokilpailun jo kuude a ker-
taa. Niityn lumo -teemalla kannustamme kiinni ämään huomiota luonnon mo-
nimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään nii yjen monimuotoisuu a. 
Kilpailun suojelijana toimii kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius.
Maisemateko 

*nostaa esille paikallisia lumo- ja kul uuriympäristöarvoja;
*lisää yhteisöllisyy ä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville 
kestävällä tavalla.  

Niityn lumo -teemaa voi toteu aa vapaas . Hoide ava nii y voi olla esimerkiksi
*pitkän laidun-/nii ohistorian aikaansaamaa edustava perinnebiotooppi;  
*monilajiseksi kehi ynyt en nen pelto;
*pihanurmesta kehite y tai luontaises  kehi ynyt pihanii y; 
* envarren monilajinen piennar. 

Kohde voi olla pieni tai laaja. Keskeistä on, e ä lajisto on monipuolinen ja e ä 
alue a hoidetaan ja kehitetään ak ivises .
Kilpailuun osallistuminen:
Kilpailuun voi osallistua sähköisellä lomakkeella tai ilmoi autumalla suoraan 
oman alueen piirikeskukseen. Lomakkeen löydät osoi eesta: 
www.maajako talousnaiset.fi/vuodenmaisemateko

Ota yhteyttä!
Saara Ryhänen, maisema- ja 
ympäristöasiantun ja,                        
p. 040 4868 237,                     
saara.ryhanen@ maajako -
talousnaiset.fi

Niityn lumo

Kilpailuaika pää yy 30.9.2020.



Yritys
YRITYSRYHMÄSTÄ TUKEA JA YHTEISTYÖN VOIMAA

Saimaan maaseutuhelmet tarjoaa matkailijoille arjen luksusta

Saimaan Maaseutuhelmiä yritysryhmä koostuu seitsemästä Punkaharjulla ja 
Savonlinnassa sijaitsevasta yksilöllisestä ja ainutlaatuisesta maaseutumat-
kailuyrityksestä, jotka tarjoavat majoitus-, ruoka- ja ohjelmapalveluita. Yri-
tykset sijaitsevat taajamien ja matkailukeski ymien ulkopuolella Saimaan 
rannoilla Pihlajavedellä ja Puruvedellä. Yritykset nostavat yhteistyöllä, suun-
nitelmallisuudella sekä pitkäjänni eisellä kehi ämistyöllä matkailukohteen-
sa suomalaisten ja kansainvälisten asiakkaiden etoisuuteen. 

Saimaan maaseutuhelmet – yhdessä enemmän
Verkoston yritykset sijaitsevat lähellä toisiaan ja ne muodostavat kokonai-
suuden, joka pystyy tekemään monenlaista yhteistyötä ja täydentämään 
palvelutarjontaa verkostoyritysten asiakkaille.

Yritysryhmähankkeessa mukana olevan Puruveden Lomahuviloiden yri äjä 
Katri Paajasen mukaan yri äjät haluavat poh a ja kehi ää omista lähtökoh-
distaan, miten seutukunnan ja matkailuyritysten vetovoimaisuu a ja veto-
voimatekijöitä voitaisiin yhdessä lisätä.

Jokaisella yrityksellä on omat kontak nsa, mu a me voimme hyötyä tois-
temme yhteyksistä, kertoo Tynkkylän Lomaniemen yri äjä Jukka Heikko-
nen. Yritykset sijaitsevat lähellä toisiaan ja ovat saman kokoluokan mikroyri-
tyksiä.

Yhteistä ja yrityskohtaista kehi ämistä
Yritysryhmähanke on mahdollistanut yrityksille mm. tuo eistamistyöpajat 
tuotekehitykseen ja markkinoinnin kehi ämiseen saksankielisen Keski-
Euroopan suuntaan. Yhteisten palveluiden markkinoin - ja myyn ratkaisu-
jen selvi äminen on osa hankesuunnitelmaa, kuten myös tuotetestaukset 
ja koemarkkinoin . 

Yrityskohtaisissa kehi ämistoimenpiteissä on mm. liiketoiminnan ja inves-
toin en suunni elua, tapahtumien ja sähköisten markkinoin materiaalien 
kehi ämistä. 

Kuva: Tarja Pajari

Yritysryhmähankkeet

kannattaa suunnitel-

la ja hakea rahoitus-

ta nyt!

Maaseutuohjelman ohjelma-
kausi (2014-2020) on kohta 
loppusuoralla, joten nyt kan-
na aa lai aa ra aat pyöri-
mään yritysryhmähankkeiden 
osalta. Yritysryhmähankkeiden 
suunni eluun on tarjolla alu-
eellisia kehi ämishankkeita, 
kysy tarkemmin ProAgrian se-
kä Maa- ja ko talousnaisten 
yritysasiantun joilta.

Ota yhteyttä!

Matkailu, yritysasiantun ja                                         
Tarja Pajari, p. 0400 183 064                                       
tarja.pajari@ maajako talousnai-



NEUVO2020
NEUVO2020: Maisema- ja luontokohteiden kartoitus ja kosteikkokartoitus

Elintarvikkeet ja ruokapalvelut, yritysasiantun ja 
Kirsi Mutka-Paintola p. 043 826 7882, 
kirsi.mutka-paintola@maajako talousnaiset.fi 
Matkailu, yritysasiantun ja                                             
Tarja Pajari, p. 0400 183 064                                           
tarja.pajari@maajako talousnaiset.fi

NEUVO2020: Maa lojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen 

Maa lojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn pa-
rantaminen. Palvelu antaa mahdollisuuden tarpeen 
mukaisiin selvityksiin, kehi ämissuunnitelmien teke-
misiin tai pienempiin projekteihin lii yen lasi ke-
hi ämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Mie tkö 
esimerkiksi investoin a, sukupolvenvaihdosta tai 
yh öi ämistä? Kaipaatko erilaisia näkymiä lasi tu-
levaisuuden vaihtoehdoista? Tarvitsetko keskustelua 
asiantun jan kanssa, miten investoin si toteutus 
sujuu ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? Vai mie tkö 
tuotantosuunnan muutosta? Näissä ja monissa muis-
sa lasi kehi ämistä ja tuotantoa koskevissa asioissa 
voit hyödyntää Neuvo 2020 -palvelua. Tarjoamme 
sinulle selvityksiä, arviointeja, suunnitelmia, keskus-
teluja ja seurantaa. 

Ota yhtey ä yritysasiantun joihimme ja mie tään 
yhdessä sinulle parhaimmat ratkaisut.

Maisema- ja luontokohteiden kartoitus ja kosteik-
kokartoitus. Maatalousluonnon monimuotoisuuden 
säily äminen on tärkeää. Perinnebiotoopit ovat yksi 
rikkaimmista elinympäristöistämme. Hoidetut maise-
mat luovat hyvinvoin a. Kosteikoilla voidaan paran-
taa vesistöjen laa. 

Tilallasi voi olla arvokkaita maisema- ja luontokohtei-
ta tai maatalouskosteikoksi soveltuvia paikkoja. Yh-
dessä maisema-asiantun jan kanssa löydät kohteet 
ja saat neuvoja niiden säily ämiseen ja hoitoon. Näi-
tä kohteita voit myös hyödyntää lan tuo eiden 
markkinoinnissa. 

Pyydä maisema-asiantun ja lallesi kartoi amaan 
kohteet ja neuvomaan niiden hoidossa. 

Ota yhteyttä!
Saara Ryhänen, maisema- ja ympäristöasiantun ja,                        
p. 040 4868 237                                                       
saara.ryhanen@maajako talousnaiset.fi

Neuvo 2020 -palvelun laskennallinen tun hinta on 63 
€/h ja 0,43 €/km käyn  ja matkat. Siitä laskutetaan 
vain alv:n osuus, jonka voi vähentää verotuksessa.

Kuva: Saara Ryhänen



Järjestö
KOTI JA MAASEUTU - SINUN LEHTESI

Ko  ja maaseutu -leh  on käytännönläheinen, maaseudun aiheisiin erikois-
tunut aikakausleh . Leh  on tarkoite u lukevalle ja tekevälle naiselle, jolla 
on jalat maassa ja juuret maaseudun mullassa.

Esi elemme maaseudun naisia, maaseudun yrityksiä ja Maa- ja ko talous-
naisten yhdistystoimintaa. Elämää pureksimme ihmissuhteiden, terveyden, 
hyvinvoinnin ja ilmiöiden kau a, miehiä ja mukuloita unohtama a.

Kokeiltuja ja hyviksi havai uja, arkisia tai juhlavia ruokaohjeita on joka leh-
dessä. Ravitsemus- ja terveysju umme ovat tutki uun etoon perustuvia.

Lukijoitamme innostavat käsityöt, askartelu ja puutarhanhoito. Lehdestä 
luetaan vinkit arkeen ja juhlaan, kodinhoitoon ja sisustukseen.

Ko  ja maaseutu on Maa- ja ko talousnaisten amma - ja järjestöleh . Se 
tukee tehokkaas  Maa- ja ko talousnaisten neuvonnan ajankohtaisia tee-
moja. Lehtemme tavoi aa kuukausi ain noin 23 000 lukijaa.

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
h ps://etela-savo.maajako talousnaiset.fi/ 

Ota yhteyttä!
p. 0400 256 325 asiakaspalvelu ja jäsenasiat Marjo Lai nen, marjo.h.lai nen@proagria.fi
P.043 8267882 toiminnanjohtaja Kirsi Mutka-Paintola, kirsi.mutka-paintola@maajako talousnaiset.fi

Ko  ja maaseutu -lehden vuo-
den jokaisessa numerossa pää-
huomion saa jokin ko mainen 
kasvis. Vuoden 2020 ensim-
mäisessä numerossa nostam-
me esiin erilaiset sipulit. Nii-
den herkullisen maun salai-
suus on umami, joka on perus-
maku siinä, missä hapan, suo-
lainen, karvas tai makeakin. 

Edullinen kestotilaus
54 euroa / vuosi
Vuositilaus 64 euroa
Tutustumistilaus
32,5 euroa / puoli vuotta
Vuodessa 8 numeroa, 60
sivua / numero

Tilaa heti tänään!
Puhelimitse asiakaspalve-
lusta, p. 03 4246 5385
Sähköpostilla
kotijamaaseutu@
jaicom.com


