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o useamman vuoden vaikuttaneet poikkeavat olot ovat lisänneet  
tarvetta tukea ihmisiä heidän arjessaan. Ilmastonmuutos ja sen 
aiheuttamat seuraukset sekä koronapandemia ovat viime vuodet 
olleet vahvasti läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Ukrai- 
nan sotatilanne sekä sen seurauksena kasvava inflaatio ovat 

omalta osaltaan lisänneet ihmisten turvattomuuden tunnetta. Nyt jos 
koskaan tarvitaan järjestöjä, jotka auttavat ja tukevat kansalaisia arjen 
hallinnassa, vahvistaen sitä kautta yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. 

Maa- ja kotitalousnaiset on pian 90 vuoden ajan tarjonnut perheille 
konkreettisia työkaluja arjessa pärjäämiseen. Tulevana vuonna Maa- ja 
kotitalousnaiset tarjoaa neuvontaa mm. terveellisen ja edullisen ruoan 
valmistamiseen, energiansäästöön, omavaraistalouteen, kohtuulliseen 
kuluttamiseen sekä yleiseen ennakointiin ja varautumiseen. Nämä 
valmiudet antavat samalla eväitä myös ilmastonmuutoksen torjuntaan 
sekä kestävämmän elämäntavan omaksumiseen. 

Järjestöjen roolia yhteisöllisyyden lujittajana ja sitä kautta ihmisten 
hyvinvoinnin vahvistajana ei pidä myöskään unohtaa. Tavoitteenamme 
on asukkaiden hyvän sekä turvallisen arjen vahvistaminen ja tätä työtä 
jatkamme myös tulevina vuosina. Kiitos, että Sinä olet tässä mukana!

Lämpimin syysterveisin,

Christell Åström
Toiminnanjohtaja, päätoimittaja     

Haasteellisissa oloissa  
järjestöjä tarvitaan!
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P.S. Kevään jäsenkysely tuotti ennätysmäärän vas-
tauksia – kiitos teidän, hyvät jäsenet. Jäsenkyselyn 
kautta saimme paljon käyttökelpoista tietoa, jota 
hyödynnämme yhdistyksemme toiminnassa ja sen 
kehittämisessä. Kyselystä, kuten hankkeesta laajem-
minkin tiedotetaan kotisivuillamme. Lokakuun lopul-
la, 26.10., järjestetään kaikille avoin webinaari, jonka 
yhteydessä kyselyn keskeisimmät tulokset julkaistaan.

Ilmoittaudu mukaan! Tarkemmin webinaarista  
Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilla.
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Juhlitaan kekriä – 
ilmoittakaa tapahtumat 
yhteiselle kartalle

AJAN- 
KOHTAISTA  
SYKSYLLÄ 
2022   

Maa- ja kotitalousnaiset viettävät syksyn satokauden päätteeksi  
17.10.–6.11.2022 kekriviikkoja, joiden aikana pääosassa on suo- 
malainen, lähellä tuotettu ruoka ja koko sen ympärille nivoutuva 
elinvoimainen maaseutu. Yhdistysten toivotaan järjestävän ylei-
sölle avoimia kekritapahtumia. 

Tapahtumissa yhdistykset voivat tuoda esille oman yhdistyksen ja järjestön 
toimintaa sekä suomalaista ruokaa, maisema- ja ympäristöasioita ja ripauk-
sen historiaakin kekriperinteistä. Tilaisuuksissa voi olla myyntiä, maistiai-
sia ja siellä voi antaa vinkkejä kekriajan ruokailuun. 

Tapahtuman voi järjestää esimerkiksi kauppojen ja kauppakeskuksien 
auloissa, sadonkorjuutoritapahtumana tai muiden tapahtumien yhteyteen.  
Päiväkoteihin ja kouluihin otetaan mielellään yhdistys kertomaan kekristä.  
Mikäpä estää järjestämästä ohjelmalliset kekripidot tai illan pimetessä 
ulkoilmatapahtuman, jossa poltetaan kekripukki. Jo parin-kolmen tunnin 
kekritapahtuma kaupan aulassa tuo järjestöämme ja yhdistyksiä esiin  ja 
kaupallisen halloweenin jalan alle jäänyttä kekriä ihmisten tietoisuuteen.  

Ilmoittakaa avoimet kekritilaisuudet ja niiden tiedot meille ennakkoon. 
Merkkaamme tapahtuman Suomen kartalle tapahtumatietoineen. Kekri-
sivuilta maajakotitalousnaiset.fi/kekri löydät linkit tapahtumien järjestä-
miseen, materiaaleihin ja karttasivulle, jossa voi ilmoittaa tapahtuman. 

Järjestö näkyviin värikkäästi
Jäseniltä on tullut toiveita 
yhtenäisestä asusteesta tapah-
tumiin. Asuksi on valittu moni-
käyttöinen huppari. Hupparei-
ta hankitaan ennakkotilausten 
perusteella, jolloin on mahdol-
lista valita väri useammasta 
vaihtoehdosta.
Kokoja S, M, L, XL ja XXL on saata-
vana logon väreissä: oranssi, punai-
nen, vihreä ja keltainen. Lisäksi on 

saatavana musta huppari edellisten 
kokojen lisäksi myös koossa 3XL, 
4XL ja 5XL. Hupparin materiaali on 
80 % puuvillaa ja 20 % polyesteriä. 
Hupparin hinta on 47 € + postikulu

Huppareiden tilausaika on 
joulukuun 2022 alkuun saakka. 
Hupparit toimitetaan alkutalvella. 
Tilaukset sähköpostilla: tilaukset@ 
maajakotitalousnaiset.fi

Merkitse tilaukseen hupparin 
koko, väri ja yhteystietosi, myös  

puhelinnumerosi ja sähköposti- 
osoitteesi. Lisäksi kannattaa mer-
kitä yhdistys, jolloin hyödynnät 
mahdollista yhdistyksen yhteistoi-
mitusta ja toimituskulu pienenee.
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Kokotaulukko, cm      S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
½ rinnanympärys 51 56 61 65 69 73 78 83
hupparin pituus 67 70 73 76 79 82 86 90
hihan pituus 59 60,5 62 63,5 65 66,5 68,5 70,5

Mitoitus on reilu. Mitoituksen tol +/- 2 cm.
Tee tilaus 

viimeistään 
30.11.2022.  
Toimitukset 

tammikuussa 
2023. 

Huppari 
on reilun 
kokoinen. 



2/2022 MKN Yhdistyskirje     5

Juhlavuoden monikäyttöhelmet ja korvakorut  
tulevat myyntiin loppusyksystä 
Maa- ja kotitalousnaisten 90-vuotisjuhlavuoden koruksi on valittu 
monikäyttöhelmet, jotka koostuvat kaksista 50 cm ja 85 cm pit-
kistä helmistä ja niistä saa monta erilaista korua. Helmet tulevat 
myyntiin myöhemmin syksyllä.

Helmissä on oransseja puuhelmiä, sekä helmen ja hopeapallojen näköisiä  
akryylihelmiä ja kapeita metallirenkaita, joihin upotettu kiviä. Siis vähän 
bling blingiä juhlavuoteen. Kummissakin helmissä on vahva magneettikiin- 
nitys. 

Helmiä voidaan pitää kaulassa erikseen. Pidempiin helmiin voidaan 
myös kiinnittää esimerkiksi avaimet tai kulkukortti. Helmet voidaan yhdis- 
tää keskenään magneeteilla ja silloin helmet voi kietaista kaksinkerroin 
kaulaan. Lyhyemmät helmet voi kietoa ranteeseen kaksinkerroin. Korva- 
korut ovat riippuvat oranssit helmet.

Monikäyttöhelmet: 40 € 
Korvakorut: 12 €
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Sähköpostit ajan tasalle     
Sähköpostiosoitteet ovat rekisterissämme kovin vajavaiset. Kysykää yhdistyksissä jäsenten sähköpostiosoitteet ja  
päivittäkää yhteystiedot. Jollei yhdistyksessä ole jäsenrekisterin hoitajaa, ilmoittakaa osoitteet piirikeskukseen.  
Näin tiedotus kulkee paremmin. Mikäli jäsenellä on tietokone käytössä, mutta ei sähköpostia, kannattaa yhdistyk- 
sissäkin ottaa yhteistuumin omaksi kampanjaksi sähköpostin luominen mahdollisimman monelle jäsenelle.
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Maa- ja kotitalousnaisten yhdis-
tyksillä on mahdollisuus vaikut-
taa toiminnallaan tulevaisuuden 
kansalaisten ruokaosaamiseen ja 
ruokatajun kehittymiseen järjestä-
mällä Kädet multaan -tapahtumia 
kouluissa ja päiväkodeissa.

TOIMENPITEITÄ
•  Talviaikaan onnistuu versojen kasvatus. Kylvetään siemenet 

yhdessä lasten kanssa ja annetaan kasvatusohjeet. Kun versot 
ovat kasvaneet, tutustutaan kasvatettuun satoon.

•  Samalla tutustutaan muihinkin kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin 
eri aisteja hyödyntäen. 

•  Keväällä yhdistys voi lahjoittaa ja istuttaa puun tai pensaan 
päiväkodin/koulun pihaan ja istuttaa sen lasten kanssa. 

•  Kasviksien kasvattaminen lavakauluksissa: siementen kylvämi-
nen lasten kanssa ➡ lomien ajaksi jaettava hoitovuorot, joissa 
lapsia mukana, syksyllä yhteinen sadonkorjuu ja tutustuminen 
satoon (sadonkorjuujuhla).

•  Bokashointi, samalla puhutaan ravinteiden kierrätyksestä ja 
muutama sana ruokahävikistä.

Samalla arvostus ruokaa kohtaan kasvaa. Lisää tietoa, linkkejä  
ja tulostettavia materiaaleja:  
maajakotitalousnaiset.fi/kadetmultaanyhdistys   

Varautumiseen kiinnitetään huo- 
miota osana kokonaisturvallisuutta. 

•  Kannustetaan ihmisiä vahvistamaan 
varautumistaitoja osallistumalla piirikes-
kusten varautumisinfoihin. 

• Kannustetaan yhdistyksiä järjestämään 
alueilla 72 tuntia- ja kotivarakoulutuksia.

• Tuotetaan häiriötilanteita varten ruoka-
kurssi, jota yhdistykset voivat tilata.

• Kannustetaan osallistumaan sidosryhmien 
järjestämään koulutukseen, esimerkiksi 
Naisten Valmiusliiton järjestämiin Nasta- 
harjoituksiin.
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Pellavaperinnettä  
tutuksi – neliömetri  
pellavaa -hanke  
jatkuu pellavan työstöllä langoiksi ja kankaiksi

 
Olemme mukana Taitoliiton vetämässä Neliömetri pellavaa -hankkeessa, jossa tänä vuonna  
kasvatettiin pellavaa. 

Sato on korjattu, ehkä jo liotettukin ja pellavan käsittelyn opastus jatkuu ensi vuonna. Maa- ja kotitalousnaisten 
kautta löytyi noin 20 yhdistystä tai yksityistä pellavan kasvattajaa, jotka kasvattivat pellavaa aarin alalla.  Taitoliiton 
toimesta pellavaperinteestä, kasvatuksesta, korjuusta ja käsittelystä järjestetyt webinaarit keräsivät 150 kuulijaa. 

Hanke jatkuu ensi vuonna ja hankkeen toimista kerrotaan nettisivuilla maajakotitalousnaiset.fi/pellava. 
Tavoitteena on saada kuidusta lankaa, langoista kangasta ja kankaasta lopputuotteita. Suomessa hanketta vetää 
Taitoliitto, jossa yhteistyökumppaneina Maa- ja kotitalousnaisten lisäksi ovat ProAgria ja Suomen Maatalousmuseo 
Sarka. Tavoitteena on tehdä pellavan viljelyä tutuksi sekä edistää pellavaperinnettä. 

maajakotitalousnaiset.fi/pellava
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Kädet multaan  
-tapahtumat

Varautuminen

JÄRJESTÖ 
2023
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Valokuvia yhdistysten toiminnasta
Maa- ja kotitalousnaisten 90-vuotisjuhlataipaleen esilletuomi- 
seksi pyydämme yhdistyksiä kaivamaan kätköistä yhdistyksen 
toimintaan liittyviä valokuvia parin lauseen tarinalla. Ohjeet  
kuvien lähettämisestä sähköisesti tulevat eri kanavissa tuonnem-
pana. Kuvia julkaistaan somessa ja järjestön nettisivuilla.

Osaava yhdistys -webinaarisarja  
Ensi vuonna järjestetään webinaari-sarja yhdistyksille. Webinaa-
reissa tarjotaan yhdistyksille tietoa mm. yhdistyslaista, yhdistyk-
sen hallinnosta, kokouskäytännöistä, sopimuksien ja tarjousten 
teosta sekä viestinnästä sivuten myös toimintaa.

V
IR

PI
 K

U
LO

M
A

A

 
Kekri 2023 
Ensi vuosi järjestön 90-vuotijuhlavuonna on mitä mainioin vuosi juhlistaa 
myös yhdistyksissä koko järjestön pitkää taivalta. Koska olemme profiloi-
tuneet yhdeksi kekriperinteen ylläpitäjäksi, juhlan pitäminen kekrihen-
keen lounaineen tai illallisineen sopii hyvin ajatukseen. 

Tarjotaan ja nautitaan kotimaisia, lähellä tuotettuja syksyn antimia 
taidokkaasti ruoaksi valmistettuina. Tapahtumassa voi vierailla kekripukki 
ennustuksineen ja juhlassa voi kertoa kekritarinoita tai valaista pimeää 
iltaa soihduin. Jatketaan iltaa kekrileikein, musisoiden ja tanssien – se 
varmasti onkin näiden poikkeusvuosien jälkeen mukavaa. 

 Tämä on myös mahdollisuus hyvään vuorovaikutukseen maaseudun 
ihmisten, kaupunkilaisten ja monipaikkaisten välillä. Kutsutaan kaikki 
mukaan. Nostetaan juhlassa esille ruoan sankaritarinat, suomalaisen 
ruoan tuottajat ja ruoan tekijät.                      
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Impin päivä 11.6.2023
Yhdistykset viettävät Impin päivää esimerkiksi luon-
toretkellä eväitä ja kahvia nauttien järjestön 90-vuo-
tisjuhlavuoden merkeissä.

Iltaan voi liittää yhdistyksen iäkkäämpien henki-
löiden muisteloita aiemmasta toiminnasta.

MKN 90-vuotisjuhlaseminaari ja -juhla
Loka-marraskuussa 2023 järjestetään Maa- ja kotitalousnaisten 
juhlaseminaari ja järjestöväen juhla. Päivä pyritään päättämään 
pian ja ilmoittamaan, ettei tilaisuuksia osu päällekkäin yhdistyk-
sien omien suunnitelmien kanssa.
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Varautuminen

90 VUOTTA
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MKN RuokaMKN Ruoka

Ruokakurssille?
Kun kaipaatte mukavaa tekemistä ja vinkkejä ruoanlaittoon, ota  
yhteyttä alueesi ruoka-asiantuntijaan ja kysy kurssia! Omalta  
ruoka-asiantuntijalta kuulet mitä kursseja ja luentoja on tarjolla. 
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Uudet ravitsemussuositukset 
RUOKA JA  
RAVITSEMUS

Isoäitien herkut 
Digitaalisen keittokirjan Isoäitien herkut pai-
nettua versiota on toivottu. Siihen on haettu 
rahoitusta. Kirjaanhan MKN ruoka-asiantunti-
jat keräsivät alueiltaan perinteisiä reseptejä ja 
muokkasivat niitä tähän päivään. Digitaalista 
versiota elävöittävät videot esimerkiksi ruoan 
valmistuksesta. 

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset ilmestyvät 
näillä näkymin vuoden 2023 kesällä. Valtion ravit-
semusneuvottelukunta (VRN) työstää jo suomalaisia 
suosituksia, jotka pohjautuvat näihin pohjoismaisiin 
suosituksiin. Suosituksista jo tihkuneiden tietojen 
mukaan, niissä tullaan painottamaan ruokavalion 
merkitystä ilmastoasioihin sekä kasvisten käytön 
lisäämistä ruokavalioon entistä enemmän. Kysy piirisi 
ruoka-asiantuntijalta kurssia kasvisten käytön lisää-
misestä tai ilmastomyönteisestä ruoasta, jos et sel- 
laista ole vielä käynyt.  

KOTIMAISET KASVIKSET RY
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Uusia kursseja 
MELONIA MEILLÄKIN? 
Munakoiso, latva-artisokka, monenlaiset 
kurpitsat ja melonit kasvavat jo meilläkin, 
etelässä jopa avomaalla. Tilaa ruoanvalmis-
tuskurssi asiantuntijaltasi.
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Edellisvuosien kurssit ovat edelleen tilattavissa:
PERUNARUOAT
Peruna on lähiruokaa, jonka käytöstä kroppa ja ilmasto kiittävät. Perunasta loihdit suolaista ja  
makeaa tarjottavaa niin kotiväelle kuin vieraillekin. 

ILMASTOMYÖNTEINEN ILTA 
Kurssilla opit, miten lisäät helposti kasviksia lautaselle!  Lähellä tuotettujen kasvisten runsas käyttö  
on myös ympäristöteko, sillä kasvikset sitovat kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia! 

KOTOISAA JUHLAVASTI
Arkiseksi mielletyt, perinteiset ruoat taipuvat loistavasti myös juhliin sopivaksi tarjottavaksi.  
Maakuntien mauista voi muokata mukavia tarjottavia isoihin tai pienempiin juhliin.  

SUOMIRUOKAA ULKOMAALAISILLE VIERAILLE 
Tavallinen suomalainen kotiruoka kiinnostaa ja maistuu myös ulkomaalaisille. Sesongin tuoreet tuotteet 
ovat hyviä raaka-aineita, joista saa maistuvia ja mieliinpainuvia aterioita. Kurssi sopii myös matkailuyrit-
täjille ja on muokattavissa esimerkiksi turistien kanssa yhdessä kokattavaksi! 

Ota yhteyttä ruoka-asiantuntijaan! 
maajakotitalousnaiset.fi/ruokaneuvot

SC
A

N
ST

O
C

K
PH

O
TO

 
Tulossa myös: 
RUOKAKURSSI HÄIRIÖ- 
TILANTEIDEN VARALLE
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Maisemapäivän yhteydessä järjestetään maisemavalokuvakilpailu, jonka teemana on ”minun maisemani”.  
Kilpailuun voi osallistua 17.–23.10.2022 otetuin kuvin. Kilpailuaika päättyy 23.10.2022. Kilpailun pääpalkintona on 
500 euron lahjakortti Rajala Pro Shopiin. Valokuvakilpailun kuvasatoa asetetaan näytteille ympäristöministeriöön 
ja Maisemapäivän verkkosivuille. Kilpailun voittaja julkistetaan 9.11.2022 järjestettävässä Maisema-symposiumissa 
Helsingissä. Lisätietoa kilpailusta ymparisto.fi/maisemapaiva -verkkosivuilta.                                                    

Maisemiin voit tutustua Maa- ja kotitalousnaisten järjestämillä ohjatuilla maisemakävelyillä. Kävelyjä järjes-
tetään eri puolilla Suomea Maisemapäivän 20.10. tienoilla. Kävelyt ovat maksuttomia. Tapahtumapaikkakunnat, 
tarkemmat tiedot ja ohjelmat löytyvät maajakotitalousnaiset.fi -kotisivuilta. 

Maisemapäivän kunniaksi järjestetään kampanjoita, kilpailuita ja ohjattuja maisemakävelyjä, 
jotka tarjoavat mahdollisuuksia tutustua maisemiin.

Lähde maisemakävelylle tai  
osallistu valokuvakilpailuun

MKN MaisemaMKN Maisema

Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja 
ympäristöasiantuntijat kampanjoivat 
luonnon monimuotoisuuden edistä-
misen puolesta vuosina 2022–2024

Vuoden 2023 erityisteemana on erilaisten 
niittyjen edistäminen. Hoida ja kehitä vanhaa 
tai perusta uusi niitty. Meiltä saat siihen myös 
vinkkejä. Kampanjaan voi tutustua Maa- ja 
kotitalousnaisten Facebookissa, Instagramissa, 
Twitterissä ja kotisivuilla koko vuoden ajan.  

Vuoden maisematekokilpailu 2023 etsii ja  
palkitsee monipuolisia luontotekoja

Maisemateolla voi nostaa esille paikallisen ympäristön 
arvoja, historiaa ja ominaispiirteitä, lisätä yhteisöllisyyttä 
ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville. 

Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, yhdistys, 
yhteisö, talkooporukka tai muu taho. Kilpailussa palkitaan 
alueellisia maisematekoja sekä myönnetään valtakunnalli-
nen tunnustus. Vuoden maisemateko -kilpailu järjestetään 
nyt jo kahdeksannen kerran. Kilpailu 
käynnistyy helmikuussa 2023. Seuraa 
ilmoituksia maajakotitalousnai-
set.fi -kotisivuilla sekä järjestön 
somekanavilla. 
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YMPÄRISTÖ  
JA MAISEMA
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ja maaseutu

Koti ja maaseutu on kannesta kanteen täynnä inspiroivia 
juttuja maaseudun elämästä ja naisista. 

Suomalaiset yrittäjät, suomalainen ruoka ja luonto ovat pääosassa 
joka numerossa.

Lehden sivuilla nousee esiin kaikki Maa- ja kotitalousnaisille tärkeät 
teemat: Ruokaneuvot, maisemanhoito, järjestötoiminta ja kotimai-
set yritykset.

Jos lehti ei ole tuttu, käy tutustumassa sisältöön nettisivuillamme 
kotijamaaseutu.fi. Tee lehtitilaus helposti netissä tai soittamalla 
numeroon 03 4246 5385. Voit tilata lehden myös sähköpostitse 
osoitteesta kotijamaaseutu@atex.com.

Edullinen kestotilaus vain 54 e/vuosi!

Seuraa  
Koti ja maaseutua  

myös Instassa!
@kotijamaaseutu

@kotijamaaseutu

TILAA 
MYÖS 

LAHJAKSI!

Tutustu                       -lehden  
nettisivuihin!
Löydät uusimmat artikkelit, maukkaimmat reseptit ja kätevät pihavinkit  
osoitteesta kotijamaaseutu.fi
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Juuret maalla

SEURAA MEITÄ
maajakotitalousnaiset.fi

Facebook: facebook.com/maajakotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous

Instagram: @maajakotitalousnaiset    @kotijamaaseutu
Youtube: Maa- ja kotitalousnaiset

Tämän yhdistyskirjeen pääyhteistyökumppani on VIKING LINE.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet laajoja vaikutuksia 
energian saatavuuteen ja hintaan. Suomi ja koko Eurooppa etsivät 
nyt tehokkaita ja nopeavaikutteisia keinoja energiansäästöön ja 
samalla fossiilisista energialähteistä irtautumiseen.

Energiansäästö on pieniä arjen tekoja,  
näistä on helppo aloittaa:
• Astetta alempi huonelämpötila
• Astetta kevyempi kaasujalka
• Astetta lyhyempi suihku
• Astetta vähemmän viihde-elektroniikkaa

Astetta alemmas -energiansäästökampanja haastaa kaikki  
suomalaiset säästämään energiaa ja tasaamaan sähkön  
kulutushuippuja. Lähtekää mukaan!  
Hyötytietoa ja vinkkejä: astettaalemmas.fi

Astetta alemmas on 10.10. käynnistyvä Motivan, Energiaviraston,  
työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston, työ- ja elinkeino- 
ministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön  
ja Sitran yhteistyökampanja. Maa- ja kotitalousnaiset on  
kampanjassa mukana kumppanina. 

Astetta alemmas –  
Ollaan ihan viileesti vaan!


