
 

 

Jäsenkirje 2/2022 

ETELÄ-SAVON MKN:n EDUSTAJAKOKOUS PUUMALASSA 19.11.2022 

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous  

lauantaina 19.11.2022 klo 11.00  

Puumalan seurakuntakoti os. Kirkkotie 1  

Kokouksessa käsitellään Etelä-Savon maa- ja kotita-

lousnaisten piirikeskuksen sääntöjen 5 §:n edustaja-

kokoukselle määräämät asiat. Valitaan erovuoroisten 

jäsenten sekä puheenjohtajan tilalle uudet luottamus-

henkilöt. Kokouksen yhteydessä julkistetaan myös 

Etelä-Savon Vuoden MKN-tiimi.  

Klo 10-11 valtakirjojen tarkistus ja aamukahvi  

Klo 11 kokous alkaa  

Kokouksen yhteydessä ohjelmaa: 

Yrittäjäpuheenvuoro  Harri Kautonen, Pop up –

ravintola KauHa   

Viljakansaaren Maa- ja kotitalousseuran pieni 

teatteriesitys  

Musiikkia 

Kokouksen jälkeen lounas: Lohikeitto ja kakku-

kahvit 15€, omakustanteinen  

Viljakansaaren Maa- ja kotitalousnaiset huolehtivat 

kokouksen lounastarjoiluista. Lounaat maksetaan pai-

kan päällä käteisellä.  

Ilmoittautuminen kokoukseen ja lounaalle  14.11.22 

mennessä:  

Marjo Laitinen,  marjo.h.laitinen@proagria.fi  ja 0400 

261094. Ilmoitattehan myös erikoisruokavaliot.   

Kuulumisia sekä 
toimintaideoita  
ja -vinkkejä 
yhdistyksen 
vuoteen 

Kuva: Saara Ryhänen 

Etelä-Savon Maa– ja kotitalousnaisten   

hallitus 2022:   

*puheenjohtaja Marttiina Sihvola, Sulkava   

*Anu Marttinen, Mikkeli (henkilökohtainen varajä-

sen Taina Harmoinen, Mikkeli) 

*Päivi Lappalainen, Kangasniemi (Kaisa Koivunen, 

Juva)  

*Emmi Mattila, Pertunmaa (Kirsi Paasonen, Mikkeli)  

*Eija Utti, Savonlinna (Päivi Matilainen, Savonlinna)  

*Leena Pekonen, Pieksämäki (Mervi Hotti, Pieksä-

mäki) 

*Riitta Savikurki, Pertunmaa (Kaija Hellman, Juva)  

*ProAgria Etelä-Savon edustaja, toimitusjohtaja 

Heikki Pahkasalo, Mikkeli (Jukka Nousiainen, Savon-

linna),  

*hallituksen esittelijä ja sihteeri, toiminnanjohtaja 

Katja Rissanen, Sulkava (31.10.2022 asti) 

Tule tapaamaan myös piirikeskuksen uutta toimin-

nanjohtajaa Sanna Lento-Kemppiä. Virallisten ko-

kousedustajien lisäksi kaikki kiinnostuneet ovat ter-

vetulleita kokoukseen.  

 

Tervetuloa vuoden  2022  

edustajakokoukseen ! 



 

 

HENKILÖUUTISIA 

Järjestö 

Sanna Lento-Kemppi Etelä-Savon maa- ja kotita-

lousnaisten toiminnanjohtajaksi 

MMM Sanna Lento-Kemppi on valittu Etelä-Savon maa- 

ja kotitalousnaisten piirikeskuksen uudeksi toiminnan-

johtajaksi. Hänen toimenkuvaansa ProAgria Etelä-

Savossa kuuluu myös yritysasiantuntijan tehtäviä. San-

na Lento-Kemppi siirtyy Etelä-Savoon ProAgria Etelä-

Suomesta, jossa hän on toiminut Maa- ja kotitalous-

naisten yritysasiantuntijana ja järjestövastaavana. 

MMM Sanna Lento-Kemppi on työskennellyt jo yli 25 

vuotta Maa- ja kotitalousnaisten tehtävissä. Vuosina 

1997-2012 hän toimi Etelä-Karjalan maa- ja kotitalous-

naisten toiminnanjohtajana ja organisaatiomuutoksen 

jälkeen Etelä-Karjalan alueella Etelä-Suomen maa- ja 

kotitalousnaisten yritysasiantuntijana ja järjestövastaa-

vana. 

Sanna Lento-Kemppi aloittaa toiminnanjohtajan teh-

tävässä marraskuun alussa. Etelä-Savon maa- ja kotita-

lousnaisten edellisen toiminnanjohtajan Kirsi Mutka-

Paintolan siirryttyä muihin tehtäviin hänen sijaisenaan 

on toiminut ruoka- ja järjestöasiantuntija Katja Rissa-

nen 1.2.2022 alkaen. 

 

Toivotamme  

Sannan  

tervetulleeksi  

Etelä-Savoon! 

VUODEN MKN-TIIMIÄ ETSITÄÄN  

Toimiiko teidän yhdistyksessänne aktiivinen 

joukko, jolle voisitte hakea tunnustusta Vuoden 

MKN -tiiminä? 

Järjestötyö on yhteispeliä, jossa tarvitaan ahkeria arjen 

puurtajia, innostavia ja kannustavia henkilöitä, juhla-

tunnelman loihtijoita ja myös niistä hallinnon kiemu-

roista huolehtivia. Useimmiten siihen, että saadaan ta-

pahtumaan, tarvitaan enemmän kuin yksi ahkera tekijä. 

Tänä vuonna valitsemme viime vuotiseen tapaan Etelä-

Savon Vuoden MKN-tiimin, joka voi koostua vähintään 

kahdesta ja tarvittaessa vaikka kuinka monesta maa- ja 

kotitalousnaisesta tai -miehestä. Valinnalla haluamme 

osoittaa arvostustamme niille henkilöille, jotka pitävät 

yhdistyksissä huolta toimintamme näkyvyydestä, jatku-

vuudesta ja elinvoimasta. Tunnustus julkistetaan mar-

raskuussa edustajakokouksessa. 

Odotamme ehdotuksia sähköpostitse piirikeskukseen 

6.11.2022 mennessä ja valinnan tekee ehdotusten ja 

perustelujen pohjalta Etelä-Savon MKN:n hallitus. Va-

linta julkistetaan edustajakokouksessa Puumalassa 

19.11.2022. 

Ehdotukset voi lähettää Katjalle osoitteeseen:             

katja.rissanen@maajakotitalousnaiset.fi 

 

Kuva: Katja Rissanen 



 

 

RUOKA-ASIANTUNTIJAN MIETTEITÄ 

 

 

 

 

 

Järjestö 

Ruokakasvatustyö murroksessa—järjestön va-

paaehtoisten työn merkitys kasvaa 

Kun minulta kysellään ammattiani ja vastaan olevani 

Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija, saan osak-

seni ihmettelyä, että mitä se sellainen tekee? Joskus 

pohdin sitä itsekin. Työni koostuukin monesta eri osa-

alueesta ja on välillä kuin palapeli monine pienine pala-

sineen. On ruokaneuvontaa, tiedottamista, raportoin-

tia, somettamista, lehtiartikkelien laatimista, ruokakurs-

seja, hankkeita ja tapahtumien järjestämistä —monen 

näköistä toimintaa ympäri Etelä-Savon.  

Ruoka-asiantuntijan työhön kuuluvaa ruokakasvatus-

työtä on tehty pitkälti Opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavulla. Tämän avustuksen osuus on pienentynyt 

viime vuosikymmeninä merkittävästi. Se velvoittaa mei-

tä toimimaan avoimesti ja toteuttamaan toimintaa eri 

kohderyhmille. Painopisteinä ovat yhä enemmän ku-

luttajavalistus sekä lasten- ja nuorten ruokakasvatus. 

Toiminta raportoidaan ministeriölle ja sen vaikutta-

vuutta arvioidaan jatkuvasti.  Muutos on suuri, jos ver-

rataan siihen, että aikoinaan kotitalousneuvoja kulki 

talosta taloon opastamassa esimerkiksi pakastimen 

käyttöä. Tällaiselle toiminnalle ei ole enää resursseja, 

jos ei toisaalta tarvettakaan. Tietoa on runsaasti ja no-

peasti verkossa kaikkien saatavilla.  

Isoin muutos työssä koettiin varmasti koronavuosina, 

kun pandemia eristi meidän koteihimme.  

ja ravitseva ruokavalio koostuu. Myös ruokaperinnön 

ylläpito niin arjessa kuin juhlissakin on tärkeää. Ruoka-

kasvatustyöllä on yhä paikkansa tässä yhteiskunnassa, 

vaikka sille on koko ajan vähemmän aikaa ja rahoitusta. 

Tilalle ovat tulleet kehittämishankkeet.  

Mitä tämä hanketyö sitten on? Hanke on projekti, jonka 

tarkoituksena on saada aikaan muutos tai uusi toimin-

tatapa. Hankkeet perustuvat aina suunnitelmaan, jota 

lähdetään toteuttamaan. Hankkeet kestävät yleensä 2–

4 vuotta ja toiminnasta raportoidaan rahoittajalle sään-

nöllisesti. Hankkeita rahoitetaan eri lähteistä, yksi suu-

rimpia rahoittajia on Euroopan maaseuturahasto. 

Tällä hetkellä olen mukana toteuttamassa kolmea eri 

hanketta: Vespaikka-Vesistömaisemat vetovoimatekijä-

nä Etelä-Savossa, Yhessä lihat liikkeelle -pienten liha-

ketjujen kehittämishanke ja Puutarhasankarit. Hanke-

työ on mielenkiintoista ja tuo vaihtelua. Samalla se vie 

meitä uuteen suuntaan järjestökentällä. Emme ole vain 

tiedon jalkauttajia, vaan uuden tiedon ja toiminnan ke-

hittäjiä. Toiminnan painopiste on muuttunut kentältä 

jalkautustyöstä yhteistyöksi sidosryhmien kanssa.  

Kenttätyötä ei kuitenkaan saa unohtaa, ja toivonkin 

teiltä yhdistyksiltä aktiivista roolia täyttämään tätä teh-

tävää yhteistyössä meidän kanssamme. Yhdistysten jär-

jestämät tapahtumat ja tempaukset, vaikka pienetkin, 

ovat todella tärkeitä.  

Ei ollutkaan mahdollista kokoontua tai 

pitää perinteisellä tavalla kasvokkain 

järjestettyjä ruokakursseja. Toiminta 

siirtyi yhä enemmän verkkoon. Se ei 

kuitenkaan ole sama asia kuin aidot 

kohtaamiset. Ruokaan ja syömiseen 

liittyy vahvasti yhteisöllisyys, yhdessä 

tekeminen ja oleminen.  

Ruoan hintojen noustessa on yhä tär-

keämpää miettiä, mistä monipuolinen  

Ruokatietouden lisäämistä voidaan 

tehdä omissa kylissä ja yhdistyksissä tai 

vaikka ’puoli kiloa päivässä’ -esittelyllä 

lähikaupassa.  

On tärkeää että Maa- ja kotitalousnai-

set näkyvät järjestönä ja ottavat aktiivi-

sen roolin maaseudun elinvoimaisuu-

den säilyttämisessä.   

Syysterveisin, Katja  

Katja Rissanen, ruoka– ja järjestöasiantuntija, 

vt.toiminnanjohtaja 31.10.2022 asti 



 

 

VUODEN MAA– JA KOTITALOUSTIIMIN  KUULUMISIA PUUMALASTA 

 

 

 

 

 

Järjestö 

Syksyisiä terveisiä Puumalasta Viljakansaarelta!  

Viime vuonna saimme Vuoden tiimi -palkinnon. Sitä juhlistimme isommalla porukalla kodalla avaten samalla jou-

lun. Tarjolla oli riisipuuroa, väskynäsoppaa sekä glögit ja joulutortut. Ennen puuron nauttimista, kävimme pienel-

lä lyhtykävelylenkillä. Näky oli upea illan hämärtyessä ja lyhtyjen loistaessa metsikössä.  

Koronan jo vähän hellittäessä, aloittelimme keväällä perinteisillä ompeluseuroilla. Vuosikokouksessa teimme toi-

mintasuunnitelmaa, mutta matkanvarrella suunnitelmat elävät: jotakin jää listalta pois tuoden tilalle jotain muu-

ta. Yleensä meillä on ollut syksyllä ruokakurssi, mutta tänä vuonna halusimme opetella paremmiksi grillimesta-

reiksi yhdistäen grilliruokaan sopivia viinejä. Paikalla oli reilut kolmekymmentä henkilöä ja se yllätti järjestäjät 

täysin, saimme liikkeelle myös miehet!  

Keväällä yhteistyössä Puumalan kansalaisopiston kanssa järjestimme kierrätyskurssin ”Kulutussekoilusta ekote-

koihin”, jossa käytiin läpi muun muassa vaatteiden kierrätystä.  

Aari pellavaa -hankkeen myötä kylvimme pellavat maisemapeltoon, jälleen perinteitä noudattaen ja piennarkah-

vit juoden. Syksyllä kävimme niitä talkoilla nyhtämässä kimppuihin, joita sitten myimme Puumalan yrittäjien jär-

jestämällä syystorilla. Torilla päätuotteena meillä kuitenkin oli ruispuuro. Pellavan tarina jatkuu vielä, katsotaan 

saadaanko tehtyä langaksi asti.  

Kesällä tanssimme perinteisissä iltamissa useamman vuoden tauon jälkeen. Ohjelmassa ei ollut tällä kertaa kuin 

pieniä puheita, laulua, kisailua ja tanssia. VaPePa (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) järjesti sekä keväällä että syk-

syllä etsinnän peruskurssin, jossa olimme muonittamassa kurssilaisia.  

Satu Valtonen 

Viljakansaaren Maa- ja kotitalousseura 

Yhdistetty huvi ja hyöty Puumalan malliin: kahvipussitalkoot ja jalkahoito. Kuva: Satu Valtonen 

Pääsimme käymään upeassa savusaunassa ja Saimaan vil-

voittavissa aalloissakin. Kahvipusseja avasimme talkoilla ja 

samalla teimme virkistävän jalkahoidon. Kahvipusseihin pa-

laamme myös syksyn mittaan. Meillä on oma kahvipussitaitu-

ri, joka opastaa vaihe vaiheelta askartelua kahvipusseista.  

Tiedossa on syksylle kaikenlaista kivaa aina teatterimatkasta 

joulun avaukseen. Kyselin muutamilta jäseniltä tuntoja ja 

tunnelmia Viljakansaaren maa- ja kotitalousseuran puitteissa 

kuluneesta vuodesta ja sain vastaukseksi ”Yhteisöllisyyttä, 

pienillä teoilla isoja iloja! Mukavaa touhua ja uskomattoman 

aktiivista porukkaa!”. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin! 



 

 

VUODEN MAA– JA KOTITALOUSTIIMIN  KUULUMISIA MAKKOLA-KUOKKALASTA 

 

 

 

 

 

Järjestö 

Vuoden 2021 MKN-tiimi, se toinen niistä 

Tiimin tavoite on varsin konkreettinen edelleen, säilyttää seurojen talo Päivölä, joka on vihitty käyttöön 1955. 

Sitä ennen oli viisitoista vuotta kylä ilman taloa, koska se paloi ja aikaa kului uuden suunnitteluun.  

Päivölässä on voinut kutomapiiri toteuttaa itseään vuosikymmenien ajan, niin on jo alkanut tänäkin syksynä, tai 

liikuntakasvatus ruumiin ja sielun hyvinvointia ajatellen myös. Esille voi tuoda monien elämän kohokohtien to-

teuttaminen juhlien pitopaikkana. Sukua kokoontui ja me keitot keitettiin ja Päivölään tarjottavat keksittiin, vai-

vatta sekin. Hirvipaistilla meitä heti muistettiin kukilla, jo seuraavana päivänä joku nokkela oli havainnon tehnyt 

verkkolehdessä, että meidät oli mainittu. 

Kauneimmat joululaulut joulupuuron lomassa toteutuivat, mutta moni ei uskaltanut lähteä ihmisten ilmoille, ko-

rona oli opettanut varovaiseksi.  

Päivölä on myös omenatuoremehun valmistuspaikka. Tämä tiimi on siinä ollut iskemätön. Omenasadon kypsyes-

sä meistä tulee kovin kysytty tiimi. Samoin on ollut tänä syksynäkin, useampi omena on puristunut mehuksi. 

2021 toteutui invaluiskan rakennuttaminen tällä tiimin aikaansaamilla varoilla ja yhteiskunnan myöntämällä tuel-

la. Olemmehan taas vuoden vanhempina, niin on helpompi liikkua luiskalla niin asiakkaiden kuin tekijöiden. On-

neksi joukkoomme on tullut kaksi uutta tekijää, toivotamme tervetulleeksi tosi lämpimästi heidät.  

MKN-tiimi oli mukana Farmarissa opastamassa karjalanpiirakoiden tekoa. Lämmintä ainakin riitti ja taitoa auliisti 

jaettiin sitä kyselleille. Kokemus oli mukava. Muutamat juhlat laitettiin seurakunnan tukipilarina toimien ja muu-

tenkin. 

 Terveisin Marja Sisko 

 Makkola-Kuokkalan maa- ja kotitalousseura ry 

 

Huolena on loputon energian hinnan kohoaminen ja kuinka 

selviää seuraavan tai jopa sitä seuraavan talven energia-

maksuista. Joka kolmen kuukauden välein hinta tarkistetaan 

sähkössä tosin ylöspäin. Odotamme aikaa, jolloin tilanne 

olisi toisen suuntainen, aika näyttää. 

Vielä jatkamme toimiamme entiseen tahtiin ja mietimme, 

kuinka nuoremmat innostuisivat yhdistystoiminnasta. Sitä 

odotellessa mukavaa syksyn jatkoa jokaiselle ja pitäkää huo-

li toisistanne! 

Päivölän tuoremehuasemalla ahkeroitiin. Kuva: Marja Sisko Nousiainen 



 

 

Järjestö 

Iso kiitos kaikille talkoolaisille Farmari-maatalousnäyttelyyn osallistuneille!   

Kiitos teille kaikille, jotka olitte mukana tekemässä onnistunutta Farmari 2022 maatalousnäyttelyä. Piirakkapaja ja 
hyönteishotelli eivät olisi onnistuneet ilman teidän talkoopanostanne. Kolmen päivän aikana piirakkapajassa pyö-
räytettiin 1300 piirakkaa ja samalla naapurissa porailtiin satoja uusia kotikoloja pölyttäjille. Vaikka helle helli mei-
tä, oli todella ilo olla toteuttamassa tätä kokonaisuutta teidän kanssanne.  

FARMARI TEHTIIN YHDESSÄ 

Kuvat: Saara Ryhänen 



 

 

Järjestö 

JÄSENEDUT KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ 

PELLAVAPERINNETTÄ TUTUKSI 

Muistathan oman järjestösi jäsenedut  

Olemme tänäkin vuonna neuvotelleet jäsenillemme 

konkreettisia etuja eteläsavolaisista laatuyrityksistä. 

Vielä ehdit hyödyntää etusi! 

Syksy on paras ajankohta puiden ja pensaiden istutuk-

seen, muodikas syyspukeutuminen lämmittää myös 

mieltä ja  pimenevät syysillat ovat ihan parasta leivon-

ta-aikaa. 

Jäsenetuyrityksiämme vuonna 2022 ovat Hirvensal-

men taimisto, pieksämäkeläinen Virtasalmen viljatuo-

te, Heikkilän yrttitila Mikkelistä, Lauran Ommellus Sul-

kavalta sekä Juvan Optiikka. Jäsenedut ovat voimassa 

vain Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten tai ProAgria 

Etelä-Savon vuoden 2022 jäsenmaksun maksaneille.  

Lisätietoa jäsenyydestä Maa- ja kotitalousnaisten yh-

distyssivuilta:  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta 
 

Jos et ole varma, oletko maksanut jäsenmaksusi, voit tiedustella 

asiaa Marjo Laitiselta: marjo.h.laitinen@proagria.fi 

 

Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyys kannattaa! 

Olemme mukana Taitoliiton vetämässä Neliömetri pellavaa -

hankkeessa  

Tänä vuonna kasvatettiin pellavaa. Sato on korjattu, ehkä jo liotettukin ja pella-

van käsittelyn opastus jatkuu ensi vuonna. Maa- ja kotitalousnaisten kautta löy-

tyi noin 20 yhdistystä tai yksityistä pellavan kasvattajaa, jotka kasvattivat pella-

vaa aarin alalla.  

Tavoitteena on tehdä pel-

lavan viljelyä tutuksi sekä 

edistää pellavaperinnettä. 

Hanke jatkuu ensi vuonna. 

Tavoitteena on saada kui-

dusta lankaa, langoista 

kangasta ja kankaasta lop-

putuotteita. Suomessa 

hanketta vetää Taitoliitto, 

jossa yhteistyökumppa-

neina Maa- ja kotitalous-

naisten lisäksi ovat 

ProAgria ja Suomen Maa-

talousmuseo Sarka. 

Lisätietoa: 

https://

www.maajakotitalousnais

et.fi/ajankohtaista/

pellavaperinnetta-tutuksi Aari pellavaa Puumalan Viljakansaaressa. Kuva: Satu Valtonen 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/pellavaperinnetta-tutuksi
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/pellavaperinnetta-tutuksi
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/pellavaperinnetta-tutuksi
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/pellavaperinnetta-tutuksi


 

 

Järjestö 

PUUTARHASANKARIT TULEE! 

Mistä ruoka tulee?  

Suurella osalla lapsista on heikko käsitys ruoantuotannosta, kerto-

vat opettajien havainnot. Enää ei tiedetä, miten ja mistä maito tai 

leipä tulevat kaupan hyllylle, koska lasten ja nuorten omakohtaiset 

kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään ovat vähäisiä tai puuttu-

vat kokonaan. Harvalla lapsella on nykyisin lähipiirissä suora yhteys 

maatiloille.  

Iloa ja riemua kasvun ihmeestä 

On tärkeää saada lasten sormet multaan kasvimaalla, puutarhassa 

tai kerrostalon pihan kasvilavaviljelmällä. Kasvien kasvattaminen 

tuo iloa, lisää ruoan arvostusta ja auttaa vähentämään ruokahävik-

kiä. Luontokosketus auttaa rauhoittumaan ja luo vastapainoa digi-

taaliselle ympäristölle, jossa nykyisin elämme. Kasvun ihmettä seu-

raamalla karttuu tieto ja ymmärrys ihmisen ja luonnon vuorovaiku-

tuksesta.  

Mukaan toimintaan ja puutarhasankareiksi 

Puutarhasankarit-hanke toimii Rantasalmella, Juvalla, Sulkavalla ja 

Joroisissa keväästä 2022 vuoden 2023 syksyyn. Jokaisesta kunnasta 

valitaan yksi 4. – 5. luokka tai muu vastaava ryhmä Puutarhasankari-

luokaksi. 

Luokkien ympärille kootaan Puutarha-sankarien yhteistyöverkosto, 

joka kattaa esimerkiksi koulun, seurakunnan, lasten perheet, alueen 

vapaaehtoiset järjestö-toimijat ja yrityksiä. 

Yhdessä mietitään paikkakuntakohtainen puutarhaprojekti, jossa 

tekeminen lähtee lapsista ja yhteisön tarpeesta. Puutarhasankarien 

toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi lava-, ämpäri- tai pienen pel-

lon puutarhaviljely, kumppanuusviljely maatilan kanssa, yhteisö-

puutarhan perustaminen ja sen hoitaminen tai ruokatuotannon 

edellytyksiä vaalivat luonnon moni-muotoisuusteot, mm. pölyttäjä-

kannan ylläpito. Sadonkorjuuvaiheessa lapsia ohjataan yhdessä sa-

don korjaamiseen ja hyödyntämiseen. 

ProAgria | Puutarhasankarit  

HAEMME aiheesta kiinnostuneita VA-

PAAEHTOISIA JA YRITYKSIÄ yhteisöstä 

lasten ja nuorten tueksi. Muodostuva 

alueellinen verkosto lisää sukupolvien 

välistä oppimista ja tukee alueen yh-

teisöllisyyttä.  

Ota yhteytttä 

Katja Rissanen Ruoka- 

ja järjestöasiantuntija   

Puh. 041 730 3397  

Katja.rissanen@ maajakotitalousnaiset.fi 

Kuva: Katja Rissanen 

https://www.proagria.fi/hankkeet/puutarhasankarit


 

 

Järjestö 

NYT ON KEKRIN AIKA 

Kekriä voi viettää monella tapaa. 

Tänä ja ensi vuonna toivomme ja kan-

nustamme teitä järjestämään tahoil-

lanne erilaisia kekrijuhlia ja luomaan 

uusia omia perinteitä kekrin viettoon. 

Mukaan voi ottaa isommankin järjestä-

jäporukan kuten Pien-Toijolassa, tai 

tehdä pienemmän oman porukan juh-

lan. 

Tämän vuoden kekrijuhlat ovat esillä 

uudessa kekrikarttasovelluksessa. Käy-

kää täyttämässä omasta tapahtumasta 

tiedot, ja Helena Velin vie tapahtuman 

kartalle.  

Kekri oli maatalousyhteisön vuoden tärkein juhla, jol-

loin siis juhlittiin satovuoden päätöstä ja uuden vuoden 

alkua.  

Kekrillä ei alkuun ollut vakituista päivämäärää, vaan ku-

kin maatalo juhli sitä sen mukaan miten syksyn työt 

saatiin päätökseen: kekrin aika koitti kun karja oli tuotu 

sisätiloihin, jyvät olivat laarissa, juurekset maakuopassa 

ja syksyn teurastukset tehty.  

Monilla paikkakunnilla kekriä vietettiin monta päivää 

peräkkäin, aina talo kerrallaan. Kekrin juhlinnassa tär-

keitä olivat uuden sadon antimet, yhteisöllinen juhlimi-

nen, vainajien muistaminen sekä tarinat ja taiat, joilla 

tulevaisuutta pyrittiin ennustamaan sekä ottamaan hal-

tuun. 

Kekrijuhlassa on ollut tapana syödä ja juoda ylenpaltti-

sesti. Näin pyrittiin takaamaan, että seuraavasta sato-

vuodesta tuli runsas. Kenellekään ei saanut jäädä nälkä, 

sillä se olisi merkinnyt laihaa satovuotta. 

Kekrinä oli tapana, että nuoret pukeutuivat kekripukeik-

si. Kekripukilla oli yllään nurinpäin käännetty turkki ja 

tuohinaamari. Turkkiin oli saatettu ripustaa erilaisia ka-

pistuksia ja sarvina pukilla oli lusikat, kapustat tai kerit-

simet.  

Kekriä on juhlittu Suomessa jo ennen 1000-lukua, jol-

loin siihen alkoi hiljalleen liittyä kristillisiä piirteitä. Kekri 

oli monin paikoin joulua ja pääsiäistäkin tärkeämpi juh-

la vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella.  

Vanhastaan ajateltiin, että kekristä alkaa uusi sato- ja 

karjanhoitovuosi, joten isännät kutsuivat torpparinsa 

kekriaterialle. Kekristä alkoi palvelijoiden vapaaviikko ja 

mahdollinen uuden talon etsintä.  

Kekri, köyri, kööri ja keyri-sanoilla on tarkoitettu myös 

jonkin ajanjakson päättymistä, viimeiseksi jäänyttä tai 

pelättiä.  

lähde:Elävä perintö  

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/vinkkeja-

kekritapahtuman-jarjestamiseen 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/vinkkeja-kekritapahtuman-jarjestamiseen
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/vinkkeja-kekritapahtuman-jarjestamiseen


 

 

Järjestö 

PIEN-TOIJOLASSA VIETETTIIN KEKRIÄ 

Kekrijuhlat Pien-Toijolan talonpoikaismuseolla Ristii-

nassa, Mikkelissä 1.10.2022  

Usean päivän ajan oli Pien-Toijolassa valmisteltu Kekri-

juhlia. Entisajan kekritunnelma ja juhlatavat haluttiin 

esitellä meille nykyajan eläjille. Aamu valkeni sumuise-

na, edelliset kaksi päivää oli satanut vettä, tälle päivälle 

oli kuitenkin luvattu poutaa. Autoon oli pakattu hella ja 

kaikki muut piirakkapajan tarvikkeet. Ristiinan Maa- ja 

kotitalousnaiset Kertut, kuten he itseään kutsuvat, oli-

vat luvanneet valmistella piirakkapohjat ja puurot. Mat-

ka kohti Ristiinan Pien-Toijolaa saattoi alkaa. Jo talvella 

aloitettu suunnittelutyö oli saatu päätökseen ja alka-

massa oli usean eri hankkeen ja Ristiinan seuran kanssa 

toteutettava yhteistyö Kekrijuhla. Juhlaan oli suunnitel-

tu paljon mielenkiintoista nähtävää ja koetettavaa.  

Oli ennustuksia tulevaa satoa varten, entisaikojen 

kekripöytä katettuna museon tuvan pöydälle katsotta-

vaksi. Yleisölle oli mielenkiintoisia luentoja ja infoja se-

kä riukuaidan tekonäytös. Mm. oma Vespaikka-

hankkeemme oli mukana Astuvansalmen kalliomaalaus-

sovellusta esittelemässä. Lapsille oli askartelua ja varjo-

teatteria. Käsityöläiset ja pientuottajat tulivat paikalle 

myymään omia tuotteitaan.  

Tietenkin paikalla oli myös meidän piirakkapajamme, 

jossa jokainen halukas pääsi kokeilemaan piirakante-

koa. Hella kannettiin navetan vanhaan karjakeittiöön, 

jossa piirakat paistetiin. Näin jokainen leipuri sai omak-

seen itse leipomansa lämpimän piirakan.   

Lokakuun hiukan koleassa säässä maistui Ristiina-

seuran talkooväen valmistama uutispuuro ja lihakeitto. 

Päivän tuotto käytettäisiin museon rakennusten kun-

nostukseen. Puoliltapäivin sytytettiin myös perinteinen 

kekrikokko, joka paloikin upeasti auringonpaisteessa.  

Tunnelma oli rento, ja ihmiset viihtyivät pressukaton 

lepattaessa päämme päällä. Bändin soittaessa olisi voi-

nut pistää vaikka tanssiksi. Ikimuistoinen kekrijuhla oli 

saatu onnistuneesti päätökseen. Viimeiset vieraat pois-

tuivat bussin lähdettyä kohti Mikkeliä.  

Iloa ja naurun hörinää oli piirakkapa-

jassa eloa ihanaa. Piirakkapulikka pik-

kukäteen sujahtaa, kohta jo valmiin pii-

rakan uunista ulos saa. On monta tapaa 

piirakoita pyörittää. Tänään vanha tai-

taja mallia näytti, seuraavan polveen 

opin vei! Runoili Katja Rissanen 

Kuvat: Saara Ryhänen Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  



 

 

Ruoka 

Värejä, tuoksuja, makuja — tutustutaan vii-
nin saloihin -viinitasting kurssi  
 
Tällä kurssilla tutustutaan yhdessä viinien monipuo-
liseen maailmaan, opetellaan haistamaan, maista-
maan, pyöräyttämään sekä yhdistämään eri ruoka-
lajeja ja viinejä.  
Punaista tai valkoista, tanniinista, pirskahtelevaa, 
täyteläistä vai kevyttä mitä nämä sanat tarkoittavat, 
miten sen maistaa? Näihin termeihin ja tutustut 
kurssilla, sen lisäksi perehdytään perinteisiin rypäle-
lajeihin ja opetellaan viininmaistamisen tekniikkaa. 
Opitaan mitä kaikkea pullon etiketti kertoo ja miksi 
maku muuttuu eri ruokien kanssa.  
Kurssilla maistellaan 4-6 viiniä toiveiden mukaan. 
Mestariksi ei opita yhdessä illassa, mutta alkuun 
päästään hyvässä seurassa. Rennossa ja mukavassa 
porukassa viineistä voi avautua aivan uudenlainen 
maailma.  
 
Kurssi jäsenhintaan 250€ 
Kurssi sisältää kirjallisen opetusmateriaalin ja ope-
tuksen. 
Anniskelulainsäädännön vuoksi kurssin tilaaja hank-
kii maisteltavat viinit.  
 

Melonia meilläkin? 
 
Ilmastonmuutoksen myötä kasvikset ja hedelmät, 
joiden kasvatus on meillä ollut harvinaista, ovat al-
kaneet menestyä jopa avomaalla. Näitä kasviksia on 
esimerkiksi munakoiso, latva-artisokka, monenlai-
set kurpitsat, melonit ja paprikat. Niiden tunnettuus 
ja käyttö ovat vielä vähäistä.  
Ruokakurssilla laitetaan pata ja kattila soimaan näil-
lä uutuuksilla.  
Lisätietoa aiheesta, reseptejä ja vinkkejä taimien-
kasvatukseen: 
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/
ajankohtaista/melonia-meillakin 
 
Kurssi jäsenhintaan 250€ 

Uudet kurssit syksylle ja tulevalle talvelle 2022-23  

Kysy lisää: 

Katja Rissanen Ruoka- ja järjestöasiantuntija   

Puh. 041 730 3397  

Katja.rissanen@ maajakotitalousnaiset.fi 

Oman piirikeskuksen erityiskurssina tarjolla 
myös gluteeniton ruoanvalmistus 
 
Mikäli koet epävarmuutta valmistaessasi gluteenitonta 
ruokaa tai leivonnaisia juhliin, vierasvaraksi, keliakiaa 
sairastavalle läheisellesi tai kaipaat uusia vinkkejä 
omaan ruokavalioon, järjestetään yhdessä ruokakurssi 
tai vaikka nettikoulutus aiheesta. Katjalla on testattuja 
ja helppoja ohjeita gluteenittomaan ruoanvalmistuk-
seen ja leivontaan.  

Kuva: Katja Rissanen 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/melonia-meillakin
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/melonia-meillakin


 

 

Ruoka 

ANNA KASVISPIHVIEN YLLÄTTÄÄ 

Härkäpapu-juurespihvit 
4 annosta 
 
2 dl härkäpapurouhetta 
2 dl kaura- tai ruuanvalmistuskermaa 
300 g (4-5 kpl) perunaa 
200 g (2-3 kpl) punajuuria (tai mukulaselleriä ja palsternakkaa) 
200 g (2-3 kpl) porkkanaa 
1 iso sipuli 
1 rkl rypsiöljyä tai juoksevaa margariinia 
2 rkl perunajauhoja 
0,75 tl suolaa 
0,5 tl rouhittua pippuria 
1–2 tl jauhettua paprikaa (myös savupaprika sopii) 
voiteluun öljyä tai juoksevaa margariinia 
 

Mittaa härkäpapurouhe kulhoon kerman kanssa pehmene-
mään. 
Puhdista, kuori ja pilko juurekset ja kuori ja hienonna sipuli ja 
kuullota se öljyssä. 
Hienonna juurekset monitoimikoneella ja sekoita kaikki ainek-
set sekaisin. 
Aseta leivinpaperi uunipellille, voitele se rasvalla ja muotoile 
paperille lusikalla pieniä pihvejä (noin 30 kpl), tiputtele myös 
päälle hiukan rasvaa. 
Paista 200 asteessa 30 minuuttia, käännä pihvit lastalla paiston 
puolivälissä. 
Tarjoa perunoiden tai viljalisäkkeen ja salaatin tai lämpimien 
kasvisten kanssa, lisäkkeeksi yrteillä maustettu kermaviili. 

Ohje: Maa- ja kotitalousnaiset 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee 
Maa- ja kotitalousnaisten             

toimintaa.  

Onko kotivarasi kunnossa, tiedätkö mitä sen pitäisi sisältää? Maailmalla myller-

tää ja sähkökatkot uhkaavat jo täällä kotimaassakin.  Miten selviät, jos sähköt 

katkeavat useiksi tunneiksi tai päiviksi? Kotivarasta helppoa ja herkullista -

kurssilla perehdytään, mitä kotivaran tulisi sisältää ja miten sitä hyödynnetään 

esim. sähkökatkojen aikana.  Ruokakurssilla kokataan ilman sähköä kotivarasta 

helppoa ja herkullisia ruokia. Kurssi voidaan järjestää ulkona tai tilassa, jossa ei 

ole sähköjä, kuten laavulla ja grillikodalla.  

Kurssi jäsenhintaan 250€ 

KOTIVARASTA HELPPOA JA HERKULLISTA 

Kuva: Katja Rissanen 

Kuva: Katja Rissanen 



 

 

Ruoka 

RIISTA MAISTUU MYÖS PIIRAKASSA 

Ohje:  

Maa- ja kotitalousnaiset 

Rahkavoitaikina 
 
250 g margariinia tai voita 
250 g maitorahkaa 
4-4,5 dl (250g) vehnäjauhoja 
(2 tl leivinjauhetta) 
Sekoita huoneenlämpöiseen rasvaan 
rahka ja jauhot. Älä vaivaa taikinaa. 
Anna taikinan levätä kylmässä pei-
tettynä. 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  

Vinkki:  

Voit tehdä piiraasta myös 
rullan. Riistarulla on val-
miiksi viipaloituna kätevä 
tarjottava noutopöydässä. 

Kuva: Timo Viljakainen 

Riistapiiras 
8–10 annosta 
 
400 g riistan jauhelihaa 
100 g pekonia 
1 sipuli 
1 paprika 
2 kynttä valkosipulia 
5 kpl katajanmarjaa 
1 prk tomaattipyreetä 
0,5 tl suolaa 
ripaus mustapippuria 
(2 kpl kovaksi keitettyä kananmu-
naa) 
500 g (rahka)voitaikinaa 

Leikkaa pekoni pieneksi ja paista kuumalla pannulla. 
Lisää pannulle jauheliha, hienonnettu sipuli ja kuutioitu paprika sekä maus-
teet. Paista kypsäksi. 
Jäähdytä seos ja lisää kovaksi keitetyt munat. Kananmunat voi myös lisätä 
päällimmäiseksi täytteeseen. 
 
Jaa voitaikina kahteen osaan ja kauli levyiksi. 
Laita toinen voitaikinalevy leivinpaperin päälle uunipellille. Levitä täyte le-
vyn päälle. 
Laita toinen taikinalevy täytteen päälle ja sulje reunat. 
 
Voitele piiras kananmunalla, pistele haarukalla. 
Paista piirasta 200 asteessa noin 30 minuuttia. 



 

 

Maisema  

GEOFOOD—KIVIÄ LAUTASELLA? 

Geofood, mitä se on?  

Suomessa on neljä Unescon kansainväliseen verkostoon kuuluvaa geopuistoa eli geoparkia. Meitä lähinnä on Ete-

lä-Savon ja Etelä-Karjalan alueella sijaitseva Saimaa Geopark. Geoparkeihin liittyy sana geofood, jolla tarkoitetaan 

geoparkin alueella ja lähiseuduilla tuotettua ja kasvanutta ruokaa. Olemme tehneet geofoodia tunnetuksi yhteis-

työssä Saimaa Geoparkin kanssa. Geoparkin sitoutuneet kumppaniyritykset (Saimaa Geopark Partners) ovat läh-

teneet kehittämään geofood-tuotteita ja -aterioita. Saimme myös vieraita, kun ryhmä Etelä-Pohjanmaalta tutus-

tui Saimaa Geoparkin kohteisiin, maisemiin ja geofoodiin. Geofoodia ovat lähteneet tuotteistamaan ja retkieväitä 

kehittämään mm. Sulkavalla toimiva yritys Reporetket ja savonlinnalainen Lomalehdon Lomamökit. 

ASTUVANSALMESTA MOBIILISOVELLUS 

Vieraita Etelä-Pohjanmaalta. Kuva: Katja Rissanen 

Astuvansalmen kalliomaalaukset Mikkelin Ristiinassa 

on Suomen merkittävin kalliomaalauskokonaisuus ja 

yksi Saimaa Geoparkin kohde. Yhdessä Saimaa 

Geoparkin kanssa tuotimme Astuvansalmen Elämys -

mobiilipohjaisen elämyskierroksen.  

SALMI AR -sovelluksessa olevat videot havainnollista-

vat, miltä Astuvan maisema on mahdollisesti näyttä-

nyt vuosituhansien aikana ja miten maalaukset ovat 

kenties syntyneet, sekä mahdollistavat eri kuvasym-

bolien lähemmän tarkastelun.  

Lisätietoa mobiilisovelluksesta:  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/uploads/

Astuvansalmen-Elamys-_ohje-sovelluksen-

kayttoon.pdf 

Haukiburger. Kuva: Uta Blau 

Mobiilisovellusta testaamassa Astuvansalmella. Kuva: Saara Ryhänen 

Lisätietoa Geoparkista: https://www.saimaageopark.fi/ 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/uploads/Astuvansalmen-Elamys-_ohje-sovelluksen-kayttoon.pdf
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/uploads/Astuvansalmen-Elamys-_ohje-sovelluksen-kayttoon.pdf
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/uploads/Astuvansalmen-Elamys-_ohje-sovelluksen-kayttoon.pdf
https://www.saimaageopark.fi/


 

 

Maisema  

LUONTOTEKOJA LAIDUNTAMALLA 

Ota yhteyttä!                                

Saara Ryhänen, maisema- ja ympäristö-

asiantuntija,    p. 040 4868 237            

saara.ryhanen@ maajakotitalousnaiset.fi 

Luontotekoja-kampanjalla luonnon monimuo-

toisuuden köyhtymistä vastaan 

Jotta luonnon köyhtymiskehitys saadaan pysäytettyä, 

tarvitaan meiltä kaikilta tekoja. Viimeisimmän uhan-

alaisluokituksen mukaan Suomessa elävistä eliölajeista 

joka yhdeksäs on uhanalainen. Tieto on pysäyttävä. Vii-

meisen 70 vuoden aikana Suomesta on hävinnyt mer-

kittävä osa perinnebiotoopeista, eli perinteisen maata-

loustuotannon synnyttämistä niityistä, hakamaista ja 

metsälaitumista. Samalla on hävinnyt ja on vaarassa 

hävitä osa suomalaista kulttuurihistoriaa, monimuotois-

ta maalaismaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta. 

Järjestömme maisema- ja ympäristöasiantuntijat kam-

panjoivat luonnon monimuotoisuuden edistämisen 

puolesta vuosina 2022-2024. Vuoden 2022 erityistee-

maksi valitsimme laidunnuksen ja sen merkityksen 

niin luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle kuin 

alueiden yleiselle viihtyisyydelle. 

Vaikka ilmastonmuutoksen torjunta ja karjatalous ase-

tetaan usein vastakkain, karjataloudella ja laiduntajilla 

on suuri merkitys maatalousalueiden luonnon moni-

muotoisuudelle. Laidunnus vähentää maaperän ravin-

teisuutta, mikä hyödyttää vähäravinteisuuteen sopeu-

tuneita niittykasveja. Laidunnus on usein ainoa keino 

hoitaa puustoisia perinnebiotooppeja sekä torjua ran-

tojen umpeenkasvua. Laidunnuksella voi torjua tehok-

kaasti myös haitallisia vieraslajeja. On hyvä muistaa, 

että mitä monimuotoisempi ympäristö on, sen parem-

min se sopeutuu myös ilmastonmuutokseen. 

Lue lisää kampanjasta:  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-

mielessa/luontotekoja-kampanjalla-luonnon-

monimuotoisuuden-koyhtymista-vastaan 

Lue myös maisema-asiantuntijamme Saara Ryhäsen 

blogikirjoitus: 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-

mielessa/kosteikon-hoito-laiduntamalla---vesipuhvelit-

ja-muut-hyotyelaimemme-tyossa 

Ota seurantaan myös kampanjamme 

kummitilat Facebookissa: 

Koskelan luomumaitotila 

Puulan puhveli 

Suomen ainoat vesipuhvelit kosteikolla Kangasniemellä. Kuva: Anniina Laurema 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.  

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa/luontotekoja-kampanjalla-luonnon-monimuotoisuuden-koyhtymista-vastaan
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa/luontotekoja-kampanjalla-luonnon-monimuotoisuuden-koyhtymista-vastaan
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa/luontotekoja-kampanjalla-luonnon-monimuotoisuuden-koyhtymista-vastaan
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa/kosteikon-hoito-laiduntamalla---vesipuhvelit-ja-muut-hyotyelaimemme-tyossa
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa/kosteikon-hoito-laiduntamalla---vesipuhvelit-ja-muut-hyotyelaimemme-tyossa
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa/kosteikon-hoito-laiduntamalla---vesipuhvelit-ja-muut-hyotyelaimemme-tyossa
https://www.facebook.com/koskelanluomumaito
https://www.facebook.com/Puulan-Puhveli-582426748874157


 

 

Yritys 

RUOKAKLUSTERI VAUHDITTAA RUOKA-ALAN KEHITTÄMISTÄ  

Etelä-Savon ruoka-ala otti kesällä ison harppauksen, 

kun Etelä-Savon ruokaklusteri (South Savo Food Clus-

ter) perustettiin. Klusteri vahvistaa Etelä-Savon asemaa 

menestyvänä ja innovatiivisena ruokamaakuntana.  

 

Ruokaklusteri jakaa Etelä-Savon ruoka-alan kehittämis-

ohjelman 2021-2027 vision vastuullisesta, menestyväs-

tä ja muutosjoustavasta ruoka-alasta.  

– Ruokaklusterin toiminnassa keskitytään erityisesti 

ruoka-alan toimijoiden osaamisen lisäämiseen, verkos-

toitumiseen ja kansainvälistymiseen sekä luomaan 

edellytyksiä uusille innovaatioille ja elinikäisen oppimi-

sen ekosysteemille, Etelä-Savon ruokaklusterin johta-

ja Teija Rautiainen kertoo.  

 

Ruokaklusteri on avoin ruoka-alan toimijoille. Se koko-

aa yhteiseen verkostoon toimijoita alkutuotannosta, 

elintarvikkeiden jalostajista, koulutuksesta, tutkimuk-

sesta sekä elintarvikekaupan ja ravitsemispalvelujen  

 

 

Ruokaklusterin palveluita kehitetään yhteistyössä jä-

senten ja sidosryhmien toimijoiden kanssa. Käynnistys- 

ja alkuvaiheessa sen palveluihin kuuluvat:   

 

• Jäsenten välisen yhteistyön edistäminen   

• Säännöllinen tiedottaminen ja viestintä verkos-

toissa 

• Näkyvyyden edistäminen kansallisesti sekä EU-

kumppanuusverkostoissa  

• Tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen  

 

Etelä-Savon ruokaklusterin toiminta on käynnistetty 

Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle –

hankkeessa, jota toteuttavat Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 

Luonnonvarakeskus, Etelä-Savon Koulutus Oy ja 

ProAgria Etelä-Savo. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon 

maakuntaliitto Maakunnan omaehtoisen kehittämisen -

määrärahasta sekä Mikkelin seudun kunnat. Hanke 

päättyy 31.10.2022.  

 

Ota yhteyttä!                               

Tarja Pajari yritysasiantunti-

ja, matkailu                                            

p. 0400 183 064  

tarja.pajari@ maajakotita-

lousnaiset.fi 

Koska klusteri on vasta 

saatu perustettua, niin 

tavoitteena on jatkaa klus-

teritoiminnan jäsenistön 

ja palveluiden laajentamis-

ta EU-rahoitteisissa ke-

hittämishankkeissa vuo-

sien 2023–2024 aikana.   



 

 

Yritys 

PROVISIO-HANKE TUKEE MAASEUTUALUEIDEN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ  

Yritystoimintaa suunnitteleville ja toimintaansa kehittä-

ville yrittäjille on tarjolla ProVisio-hankkeen kautta asi-

antuntija-apuja yrityksen toiminnan eri vaiheisiin. Vaik-

ka kuluva rahoituskausi on loppumassa, niin katseet 

kääntyvät jo uuteen rahoituskauteen CAP27:aan. Nyt 

on hyvä aika miettiä oman yritystoiminnan tilaa tässä 

haastavassa maailmantilanteessa. 

 

ProVisio-hankkeen avulla luodaan lisää tietoisuutta 

mm. yrityksen johtamiseen, uudistumiseen sekä inves-

tointien suunnitteluun. Lisäksi verkostoitumiseen, stra-

tegioihin, muutosten hallintaan ja energia-asioihin tul-

laan panostamaan hankkeen tulevissa tapahtumissa. 

 

Hankkeessa tarjoamme yrityskohtaisia tulevaisuuskes-

kusteluja eri teemoilla, yrittäjätilaisuuksia sekä 

tulevaisuus-työpajoja, joissa kiikaroidaan tulevaa tun-

nistaen samalla nykyhetken haasteita  ja sudenkuoppia. 

Tuomme esille uuden CAP27-rahoituskauden yrityksille 

kohdennettuja kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksia. 

 

Hankkeen kesto on 31.12.2023 saakka, rahoitus Euroo-

pan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. 

 

Lisätietoa:  ProAgria | ProVisio  

Infotilaisuus: Ruoka-alan yritysten rahoitus- ja 

tukimahdollisuudet uudella ohjelmakaudella 

to 24.11. klo 14-16 Teahouse of Wehmais, Juva 

ma 28.11. klo 14 -16 Löydön kartano, Mikkeli  

Ohjelma 

13.45  Kahvitarjoilu 

14.00  Etelä-Savon ruoka-alan kuulumisia 

14.10  TEM- ja ELY –rahoitusmahdollisuudet ruoka-alan yrityksil-

le,  

14.40  Leader-rahoituksen mahdollisuudet yrittäjille,  

15.00 Elinkeinotoimen tukipalvelut ruoka-alan yrittäjille /  Mil-

laista tukea kunnan elinkeinotoimelta 

15.20  Yrittäjäpuheenvuoro  

15.40  Loppukeskustelu 

16.00 Tilaisuuden päätös 

 

Järjestäjät: ProVisio– ja Urakka-hankkeet 

Yhteyshenkilöt:  

Pekka Häkkinen,  

pekka.hakkinen@proagria.fi,  

p. 0400 381 432,  

Tarja Pajari 

tarja.pajari @proagria.fi,  

p. 0400 183 064. 

https://www.proagria.fi/hankkeet/provisio
https://www.proagria.fi/hankkeet/provisio


 

 

Järjestö 

OPINTO- JA VIRKISTYSMATKA TALLINNAAN 25.-27.11.2022  

Toimi nopeasti! 
  
Kohteina: Tallinnan joulumarkkinat, Botaniikkitarha = 
Viron kasvitieteellinen puutarha, Balti Jaama Turg ja 
Kangadzungel eli ”kangasviidakko” 
  
Ajankohta: perjantai - sunnuntai 25.-27.11.2022  
Laiva-aikataulu: pe Helsinki – Tallinna klo 13:30 – 
15:30 Megastar  
su Tallinna – Helsinki klo 16:30 – 18:30 Megastar  
Hotelli: Rixwell Viru Square Hotel  
Hotelli (ent. Wana Viru) sijaitsee Tallinnan keskiaikaisen 
kaupunginmuurin vieressä 240 metrin päässä Vanhan-
kaupungin aukiolta.  
 
Matkan hintaan sisältyy:  
• Menopaluu laivamatka kansipaikoin  
• 2 yötä hotellissa, kahden hengen huoneissa  
• aamiainen hotellissa kahtena aamuna  
• kuljetukset Helsinkiin menopaluu, bussi ryhmän mu-
kana Tallinnassa  
• puolihoito Rixwell hotellissa  
• Delight buffet meno ja paluu laivalla  
• 2 x retki Tallinnan lähialueella  
 
Lisämaksusta: yhden hengen huonelisä Rixwell 52 € /
hlö, 2 yötä.  
Matkan hinta: Jäsenille 490 €/henkilö ja muille 510 €/
henkilö.  
Jokaisella lähtijällä pitää olla matkalla mukana voimassa 

oleva passi tai EU-henkilökortti.  
 
Ajoreitti  Jyväskylä-Joutsa-Helsinki. Matkan varrelta kyy-
tiin voi nousta esim. Joutsan Huttulasta ja Heinolan 
Tähtihovista. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 21.10.2022 mennessä:  
eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 
576 8740 tai mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi, 
p. 0400 932 054.  

BLOGIT 

Huomisen hyvä teko 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/huomisen-hyva-teko 

Maisema mielessä 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa 

Yrittäjyyden asialla 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/yritysblogi 

MKN-ruokablogi 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/mkn-ruokablogi 

Listaamme joka 
viikko hyvän teon 
ympäristön hyväk-
si. Viikolla 42 blo-
gimme aiheena 
Kimppakyyti. Käy 
lukemassa kaikki 
vinkit! Muistathan 
myös muut kiin-
nostavat blogim-
me! 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/huomisen-hyva-teko
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/maisema-mielessa
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/yritysblogi
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/blogit/mkn-ruokablogi


 

 

Järjestö 

YHTEISELLÄ ASULLA NÄKYVYYTTÄ! 

Jäseniltä on tullut toiveita yhtenäisestä asus-
teesta tapahtumiin  
Asuksi on valittu monikäyttöinen huppari. Järjestöasus-
teilla edistämme näkyvyyttä ja luomme yhteisöllisyyttä. 
Tuotteita ostamalla tuet Maa- ja kotitalousnaisten toi-
mintaa. 
 
Huppareita hankitaan ennakkotilausten perusteella, 
jolloin on mahdollista valita väri useammasta vaihtoeh-
dosta. Kokoja S, M, L, XL ja XXL on saatavana logon vä-
reissä: oranssi, punainen, vihreä ja keltainen. Lisäksi on 
saatavana musta huppari edellisten kokojen lisäksi 
myös koossa 3XL, 4XL ja 5XL. Mitoitus on reilu 
(mitoituksen tol +/- 2 cm). 
Materiaali on 80 % puuvillaa ja 20 % polyesteriä. 
 
Hupparitilaukset tehdään ennakkotilausten perusteella  
joulukuun 2022 alkuun saakka. Hupparit toimitetaan 
alkutalvella. 
 
Merkitse tilaukseen  hupparin koko, väri ja yhteystieto-
si, myös puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Yh-
distysten kannattaa tehdä yhteistilauksia postikulujen 
minimoimiseksi. Yksittäisiä tilauksiakin pyrimme ni-
puttamaan samoihin lähetyksiin, joten jos lähistöllä on        

  HINTA 47€ + postikulut 

Koko S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 

Leveys  51 56 61 65 69 73 78 83 

Pituus 67 70 73 76 79 82 86 90 

Hihan 

pituus 

59 60,5 62 63,5 65 66,5 68,5 70,5 

Maa- ja kotitalousnaisten 90-vuotisjuhlavuoden koruksi on valittu moni-

käyttöhelmet  

Helmet koostuvat kaksista 50 cm ja 85 cm pitkistä helmistä ja niistä saa monta eri-

laista korua. Helmissä on oransseja puuhelmiä, sekä helmen ja hopeapallo-

jen näköisiä akryylihelmiä ja kapeita metallirenkaita, joihin upotettu kiviä. 

Siis vähän bling blingiä juhlavuoteen. Kummissakin helmissä on vahva mag-

neettikiinnitys. Helmiä voidaan pitää kaulassa erikseen. Pidempiin helmiin 

voidaan myös kiinnittää esimerkiksi avaimet tai kulkukortti. Helmet voidaan 

yhdistää keskenään magneeteilla ja silloin helmet voi kietaista kaksinkerroin 

kaulaan. Lyhyemmät helmet voi kietoa ranteeseen kaksinkerroin. Korvako-

rut ovat riippuvat oranssit helmet. Monikäyttöhelmet: 40 € Korvakorut: 12 €  

Osta omaksi vuosikokouksessamme 19.11.2022 Puumalassa. Tulossa myöhemmin 

syksyllä myös verkkokauppaan: 

 https://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/verkkokauppa 

Ihastuttavat uudet järjestötuotteet! 

yhdistys, se kannattaa merkitä tilaukseen. 
Tilaukset sähköpostilla: 
tilaukset@maajakotitalousnaiset.fi 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/verkkokauppa
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/jarjestotoiminta/verkkokauppa


 

 

Järjestö 

KOTI JA MAASEUTU - SINUN LEHTESI 

Koti ja maaseutu -lehti on käytännönläheinen, maaseudun aiheisiin erikois-

tunut aikakauslehti. Lehti on tarkoitettu lukevalle ja tekevälle ihmiselle, 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 261094 marjo.h.laitinen@proagria.fi 

Toiminnanjohtaja Sanna Lento-Kemppi (1.11.2022 alkaen) sanna.lento-kemppi@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 

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 

https://kotijamaaseutu.fi/ 

Seuraava numero  

ilmestyy 2.12.2022! 

Vinkki:  

Lehti on tilattavissa myös    
ulkomaille!  

Koti ja maaseutu -lehden vuoden jokaisessa numeros-
sa päähuomion saa jokin kotimainen kasvis. Viimeisim-
mässä 7/2022 numerossa on tällä kertaa puhetta päh-
kinöistä. Tutustu pähkinänkasvatukseen ja ota talteen 
ihanat ohjeet! 

Kuva: Kati Laszka 

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

