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aa- ja kotitalousnaiset laatii parhaillaan jäsenstrategiaa. 
Työn aikana mietimme mm. millainen on tulevaisuuden 

jäsen ja mitä järjestöllämme on tarjota hänelle.  Tiedossam-
me on, että yhdistystoiminta on melkoisessa muutoksessa. 

Monessa yhdistyksessä jäsenmäärät vähenevät ja on vaikeaa 
saada uusia tulijoita sitoutumaan pidempiaikaiseen toimin-

taan. Koronapandemia on myös omalta osalta vaikuttanut tähän 
muutokseen sitä osittain vahvistaen. 

Samalla tiedämme, että ne teemat ja asiat joita järjestömme nostaa esille 
ja edistää, kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän. Terveellinen ja hyvä ruoka, 
lähiruoka ja ruoan alkuperä kiinnostaa niin kaupungeissa kuin maaseudulla 
asuvia. Luonnon monimuotisuus, maisemanhoito ja luonnossa liikkuminen,  
luonnosta energiaa ammentaen innostaa monia. Yhdessä tekemisen riemua 
ja miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ei myöskään tule vähätellä. 
Tapaamista kasvotusten ja yhdessä tekemistä ei korvaa mikään. Koronan 
toivon mukaan viimein hellittäessä, onkin tuhannen taalan paikka, miten 
saamme mukaan toimintaamme niin vanhoja kuin uusia jäseniä. 

Maa- ja kotitalousnaisten perustan muodostatte te, hyvät jäsenemme. 
Teidän näkemyksenne ovat meille kullan arvoisia, kun kehitämme toimin-
taa tulevaisuutta varten. Joten, jos ette vielä ole käyneet vastaamassa jäsen-
kyselyymme, toivon mukaan teette sen nyt. Kysely on auki 20. maaliskuuta 
saakka. Jäsenkyselyyn pääset osallistumaan tämän linkin kautta:  
webropol.com/s/mknjasenkysely 

Christell Åström
toiminnanjohtaja, päätoimittaja
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Maa- ja kotitalousnaiset suunnittelee  
tulevaisuuttaan, ole mukana vaikuttamassa!

M
Vastaamalla oheiseen  
kyselyyn olet mukana  

vaikuttamassa järjestömme  
tulevaisuuteen.
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Maa- ja kotitalousnaisten 
kannanotot Ukrainan  

tilanteeseen liittyen löydät  
Maa- ja kotitalousnaisten 

kotisivuilta maajakoti- 
talousnaiset.fi
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Impin päivä 11.6.
Impin päivä osuu tänä vuonna samaksi päiväksi 
Suomen kylät ry:n viettämän Avoimet kylät -päivän 
kanssa. Pistetään kylän voimat yhteen ja järjestetään 
tapahtumia yhdessä niissä paikoissa, joissa kumpikin 
yhdistys toimii. Ohjelmat voi sopia myös niin, että 
kylälle tulevat ihmiset voivat osallistua sekä kyläyh-
distyksen että maa- ja kotitalousnaisten tapahtumaan, 
jos ne ovat erilliset. Yhteistyöllä saamme enemmän 
näkyvyyttä kylien yhteisille asioille. 

Järjestömme näkyvyys esiin!
On tärkeää, että järjestömme näkyy hyvin erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 
Tarjoamme yhdistyksille mahdollisuuden hankkia  yhteistilauksena beach flagin, 
jonka säilyttäminen ei vie paljon tilaa ja se on helppo ottaa mukaan ja kuljettaa 
säilytyspussissa tapahtumiin.

Beach flagit toimitetaan postitse yhdistyksille. Kaikkien tilausten yhteismäärä  
vaikuttaa tuotteen hintaan seuraavasti: 

        5 kpl, 134 €
  6–10 kpl, 129 €
11–29 kpl, 124 €
30–49 kpl, 115 €
50–     kpl, 110 €

Paketti sisältää: lipun, maston, taittuvan ristijalan, säilytyspussin ja toimitus- 
postimaksun. Lippu on B1 palosuojattu ja sen koko on 45 x 170 cm. 
Lisämaksusta (15,50 €) voi pakettiin ottaa vesipainon, jonka tilaaminen on  
suositeltavaa, jolloin lippu on vakaampi ulkotilaisuuksissa. 

Tilaukset 31.4.2022 mennessä helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi tai 
040 527 1579

Pidetään Maa- ja kotitalousnaiset näkyvissä! Esitellään oman yhdistyksen toimintaa ja tarjotaan jäsenyyttä.  
Tehdään tutuksi ja myydään Koti ja maaseutu -lehteä. Muistetaan viestiä tapahtumista somessa aihetunnisteella 
#Impinpaivä2022 ja #maajakotitalousnaiset kyläyhdistysten toimijoiden kanssa sovitun yhteistyön lisäksi.
Avoimet Kylät -nettisivuilta löytyy tietoa tapahtumaan koulutuksista, joihin kannattaa osallistua.

Lisäinfoa, tulostettavaa materiaalia ja linkit Avoimet kylät -sivuille:  
maajakotitalousnaiset.fi/impinpaiva2022

Jo nyt kannattaa  
ottaa yhteyttä 

paikallisiin kylätoimi-
joihin ja suunnitella 
oman kylän aktivi-
teetteja yhdessä.                                                                                                                          

Aiheet ovat vapaat, omalle yhdistykselle sopivia toimintoja:
•     liikunta (ohjatut liikuntahetket ja -retket)
•     villiyrtit (kävelyt, tunnistaminen, käyttövinkit: ruoka, jalkakylvyt)
•     työpajat (esimerkiksi hyönteishotellit, kukkakranssit, leivonta jne...)
•     kannustetaan osallistumaan #KasvimaanKaunotar -valokuvauskisaan
•     kasvisten käytön lisääminen  
•     tapahtumabuffetin pitäminen
•     vanhojen leikkien opastaminen
•     saunominen jne...
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Vuoden 2022 toiminnan suunnitteluun
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Järjestämme somessa kaikille avoimen valokuvakisan. 

Kasvimaan kaunotar voi olla se taidolla suureksi kasvatettu kasvis, 
mutta se voi olla myös joku hieman tavanomaisesta muodostaan 
poikkeava tuote tai kasvimaalla touhuava puutarhuri, apulainen tai 
karvainen kaveri. Kauneushan on katsojan silmissä, joten joku voi 
nähdä kauneuden myös ruosteisessa työkalussa.

Osallistu rohkeasti kilpailuun vaikka usealla kuvalla. Julkaise kuvasi 
Instagramissa aihetunnisteella #KasvimaanKaunotar tai Facebookin 
ryhmässä Kasvimaan kaunotar viimeistään 30.9.2022. 

Raati valitsee kuvien joukosta 10 kuvaa, joista kuka tahansa voi 
valita suosikkinsa maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilla  7.–16.10. 
Kolme eniten ääniä saanutta kuvaa palkitaan ja myös äänestäneiden 
kesken arvotaan palkintoja.

Yhdistysten toivotaan välittävän tietoa kilpailusta kevään,  
kesän ja alkusyksyn aikana. Ohjeet ja mm. tilaisuuksiin tulostettava 
kilpailuohje: maajakotitalousnaiset.fi/kasvimaankaunotar

KUVAT TUULA LEHTONEN

✿Kasvimaan kaunotar -kilpailu
KUVAT HANNELE VAARANEN, SHUTTERSTOCK

PIENI PALA MAASEUTUA -järjestökampanja
Pieni pala maaseutua -kampanjaa jatketaan kolmas vuosi, mutta hieman aiempaa eri painotuksin.  
Seuraavilla sivulla esitellään kampanjaan liittyvä liittyviä aiheita ✿. 
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Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa toiminnallaan tulevaisuuden ihmis-
ten ruokaosaamiseen ja ruokatajun kehittymiseen järjestämällä Kädet multaan -tapahtumia kouluissa 
ja päiväkodeissa sekä viestimällä asiasta myös muissa tapahtumissa. Näin jatketaan ja levitetään 
järjestön asiantuntijoiden saman nimisessä hankkeessa aloittamaa hyvää työtä. Tilaisuuksien järjestä-
minen on myös yksi toimintavinkki yhdistyksille tämän vuoden toimintaan.  

Kädet multaan tilaisuuksia voidaan 
toteuttaa monilla eri tavoin. Jo talvi- 
aikana voi käydä päiväkodissa tai 
koulussa kylvämässä versoja ja antaa 
ohjeet henkilökunnalle ja lapsille ja  
kasvatuksesta. Kun versot ovat kasva- 
neet, tehdään toinen käynti kouluun/ 
päiväkotiin, jolloin tutustutaan kas- 
vatettuun satoon. Samalla voi olla  
mukana muitakin kasviksia, hedel-
miä ja marjoja, joihin tutustutaan 
eri aisteja hyödyntäen. Ohjeita ohes- 
sa mainituilla nettisivuilla. Kasvik- 
siin tutustumistapahtumia on hyvä 
järjestää myös syksyllä sadon ollessa 
parhaimmillaan. 

Keväällä yhdistys voi lahjoittaa 
ja istuttaa puun tai pensaan päivä-
kodin/koulun pihaan yhdessä lasten 
kanssa tai kasvattaa kasviksia lava-
kauluksissa. Tällöin on organisoita-
va kastelu ja kasvuston hoito kesän 
aikana, jotta saadaan satoa syksyllä.  
Satokauden aikana on hyvä aika jär-
jestää kasviksiin tutustumistapahtu-
mia tai jopa sadonkorjuujuhlia.  

✿Kädet multaan -tapahtumat

Ravinteiden kierrätys ja ruoka-
hävikin vähentäminen ovat myös 
tärkeitä aiheita. Kompostointi ja 
bokashin käytön esittely sekä vinkit 
ruokahävikin vähentämisestä kasva-
tustapahtumien ohessa lisäävät las-
ten ymmärrystä ruoan tuotannosta 
ja kehittävät lasten luontosuhdetta. 
Samalla arvostus ruokaa kohtaan 
kasvaa. 
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Lisää tietoa, linkkejä ja  
tulostettavia materiaaleja: 
maajakotitalousnaiset.fi/ 
kadetmultaanyhdistys
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Maa- ja kotitalousnaiset on tehnyt työtä vuosikymmenien ajan 
kasvisten käytön lisäämiseksi. 

Yhdistykset ovat tärkeässä roolissa levitettäessä kasvisten käytön ilosano-
maa käytännön läheisesti. Hyviä paikkoja tapahtumien järjestämiseen ovat 
kaupat ja kauppakeskukset sekä tilaisuudet ja tapahtumat, joissa väkeä 
liikkuu. Myös omissa yhdistysten tapahtumissa asiaa kannattaa pitää esillä. 
Tapahtumissa suositaan ensisijaisesti kotimaisten tuotteiden käyttöä.

Tapahtumissa voi edelleen jakaa nyt jo loppuneesta kasviskisasta tuttuja 
kasviskortteja. Kuluttaja voi seurata kortin avulla omaa kasvisten kulutusta. 
Kasviskisan palautteen perusteella käytön seuraaminen on miltei poikkeuk-
setta lisännyt kasvisten käyttöä. Jaettavia kasviskortteja voi tilata: 
 info@maajakotitalousnaiset.fi tai nettisivun lomakkeella. 

Tarkempia ohjeita ja runsaasti tulostettavaa materiaalia tapahtumien  
järjestämiseen löytyy sivulta
maajakotitalousnaiset.fi/kasviksiakaaliin
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Ilmastonmuutoksen myötä kasvikset ja hedelmät, joiden kasvatus on 
meillä ollut harvinaista, ovat alkaneet menestyä jopa avomaalla. Niiden 
tunnettuus ja käyttö ovat vielä vähäistä. 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen vuoden 2022 aikana toteutettavassa Melonia 
meilläkin? -hankkeessa on tarkoitus tehdä näitä useimmille vielä tuntemattomia 
kasviksia tunnetuksi, jakaa viljelytietoja ja kannustaa niiden käyttöön. Näitä kas-
viksia on esimerkiksi munakoiso, latva-artisokka, monenlaiset kurpitsat, melonit  
ja paprikat. 

MKN Keskus kehittää maa- ja kotitalousnaisten nettisivuille kaikille avoimen 
työkalupakin, jossa on

•  opetusmateriaalia kasvisten terveys- ja ympäristövaikutuksista,
•  tietopaketti vähemmän tunnetuista kasviksista ja niiden viljely- 

mahdollisuuksista kotipuutarhassa,
•  tietoa kasvisten kotitarveviljelystä ja vinkkejä niiden käytöstä  

ruoanvalmistuksessa esimerkiksi resepteinä.

Seuraa hankkeen etenemistä, toimenpiteitä ja mahdollisuutta osallistua  
mukaan esimerkiksi ruokakurssin muodossa maajakotitalousnaiset.fi/ 
meloniameillakin

Kasviskisan  
voittajat löydät
maajakotitalous-

naiset.fi/ 
kasviskisa

✿Melonia 
 meilläkin? 
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✿Kasvisten käytön edistäminen
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Pitkiä pellavia… huudettiin ennen laskiaismäessä ja mitä pidem-
mälle kelkka liukui, sitä pidempiä pellavia uskottiin seuraavana 
kesänä kasvavan. 
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Ruotsissa Neliömetri pellavaa -han-
ke on innostanut runsaan joukon 
ihmisiä kokeilemaan pellavan kas- 
vatusta neliön alalla. Ruotsi on kut-
sunut muita Pohjoismaita mukaan 
(tutustumaan pellavan kasvatuk-
seen). Suomessa hanketta vetää 
Taitoliitto, jossa yhteistyökumppa- 
neina Maa- ja kotitalousnaisten 
lisäksi ovat ProAgria ja Suomen 
Maatalousmuseo Sarka. Tavoitteena 
on tehdä pellavan viljelyä tutuksi 
sekä edistää pellavaperinnettä.

Pellava oli aiemmin Suomessa 
tärkeä viljelykasvi. Pellava käsitel-
tiin langoiksi, joista kudottiin kan-
kaat ja niistä valmistettiin vaatteita, 
pöytäliinoja sekä liinavaatteita. 
Tekokuidut ja puuvilla ovat korvan- 
neet pellavaa paljon vaatteissa ja  
puuvilla liinavaatteissa, joten pella- 
van viljely tyrehtyi lähes täysin Suo-
messa. Viljely elpyi hetkellisesti pa-
kon sanelemana sotien aikana. Nyt 
kuitupellavan viljely jälleen kiinnos-
taa jälleen harrastusmielessä. 

Maa- ja kotitalousnaisten osalta 
hankkeeseen tavoitellaan mukaan 
yhdistyksiä, jotka kasvattaisivat 
pellavaa 100 neliömetrin eli aarin 
alalla. Projekti tarjoaa paikkakun-
nalla yhteisöllistä tekemistä pella-
van kasvatuksessa ja käsittelyssä. 
Hyvä viljelypaikka on esimerkiksi 
taajaman, kirkonkylän tai kaupun-
gin liepeillä, jolloin yleisö voi myös 
helposti seurata pellavan kasvamista 
ja pellolla tehtäviä toimenpiteitä. 
Aihe kiinnostaa varmasti myös me- 
diaa. Syksyllä työt jatkuvat sadon 
korjuulla ja pellavan käsittelyllä ja  
ensi vuonna kehräämisellä ja kudon-
nalla. 

Tavoitteena on saada yhdistysten 
lisäksi myös yksittäisiä osallistujia 
mahdollisimman paljon kasvatta-

maan pellavaa neliömetrin alalla. 
Taitoyhdistysten toimipaikoista voi 
ostaa muutamalla eurolla siemen-
pussin, joissa on siemeniä sopivasti 
neliömetrin alalle. 

Tutkikaapa myös aitat ja ullakot, 
jos sieltä löytyisi pellevan käsit-
telyyn tarvittavia välineitä kuten 
rohka, pallavaloukku, lihta, häkilä 
ja rukki. 

Lisää aiheesta: maajakotitalousnaiset.fi/pellava 

Jos kiinnostuitte edistämään pellavaperinnettä, ottakaa pikaisesti  
yhteyttä helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi tai 040 527 1579 siemen-
ten toimittamiseksi. Siemenet ovat ovat ilmaiset.

8    MKN Yhdistyskirje 1/2022

✿Pellavaperinnettä tutuksi
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Matkareitti
• Lähtö Helsingistä  

(M/S Viking Gabriella ) torstaina 
15.9.2022 klo 16.30

• Saapuminen Maarianhaminaan 
perjantaina 16.9. klo 9.00 

• Kiertoajelu busseilla maatiloille.
• Paluu satamaan kello 17.30. 
• Lähtö Maarianhaminasta  

perjantaina 16.9. kello 19.00  
(M/S Viking Gabriella). 

• Paluu Helsinkiin lauantaina 17.9. 
kello 15.15.

Hinnat Helsinki – Maarianhamina –
Helsinki

2 henkilöä inside 4 hytissä,  
295 € / henkilö.
1 henkilö inside piccolo hytissä  
305 € / henkilö.

Sadonkorjuujuhla on upea kokemus, jossa yhdistyvät maanviljely, 
ruoantuotanto sekä paikallinen ruoka- ja käsityökulttuuri. 

Matkaamme Maarianhaminan satamasta bussilla avoimille tiloille, maiste-
lemme kauden raaka-aineista valmistettuja makupaloja ja juomia, tapaamme 
ruoantuottajia ja voimme ostaa paikallisia artesaaniruokia sekä käsitöitä. 
Maaseudun ruoka- ja pienyrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville matka on 
oiva opintomatkakohde. Lue lisää: maajakotitalousnaiset.fi/ahvenanmaa2022

 
Ahvenanmaan sadonkorjuujuhla 15.–17.9.2022!

Hintaan sisältyy risteilyn lisäksi
• 3 lajin illallinen laivan á la carte 

ravintolassa menomatkalla sisältäen 
viinipaketin. 

• buffetillallinen ruokajuomineen (olut, 
viini, vesi, virvokkeet) paluumatkalla.

• aamiaisen menomatkalla ja brunssin 
paluumatkalla laivalla 

• lisäksi omaa mielenkiintoista ohjel-
maa laivalla, ohjelman yhteydessä 
17.9. klo 11–13 tarjolla kahvia ja 
hedelmiä.

• bussikuljetukset opastuksineen 
Ahvenanmaalla.

Kuljetukset Helsingin satamaan ja 
satamasta eivät sisälly hintaan. 
Maatilavierailujen ruoka- ja juomapal-
velut ovat omakustanteisia.
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Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
torstaina 27.6.2022.

Sähköpostilla: 
info@maajakotitalousnaiset.fi
Puhelimella Helena Velin 
040 527 1579

Ilmoita ilmoittautuessasi sukunimi, 
etunimi, syntymäaika (ppkkvvvv), su-
kupuoli, kansalaisuus, erityisruokavalio 
sekä haluatko menomatkan illallisella 
pääruoaksi liha-, kala- vai kasvisruoan, 
puhelinnumero, postiosoite ja sähkö-
posti, johon lasku lähetetään.

                      

Matkaa emännöi Helena Velin  
Maa- ja kotitalousnaisten  

Keskuksesta.   

 Lähde mukaan ja koe 
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Tapahtumien ei tarvitse olla pelkkää perinnettä vaan kekriviikkojen pääosassa on suomalainen lähellä tuotettu 
ruoka, yhteisöllisyys ja koko sen ympärille nivoutuva elinvoimainen maaseutu. 

Suomen 100-vuotisjuhlavuonna järjestimme lukuisia kekritapah-
tumia eri puolilla Suomea. Maa- ja kotitalousnaiset on tunnus-
tettu järjestön ulkopuoleltakin yhdeksi kekriperinteen vaalijaksi, 
joten haluamme jatkossakin viettää joka syksy satokauden 
päätteeksi kekriviikkoja. Onhan se meidän omaa perinnettä, 
joka on päässyt hiipumaan Amerikasta rantautuneen kaupallisen 
halloweenin alle.  

Yhdistykset voivat toteuttaa kekriä monin eri tavoin:
•  järjestää toripäivän yhteyteen tai kauppakeskuksissa tapahtuman, jossa voi olla myynnissä  

lähialueen tuotteita tai itse tehtyjä säilykkeitä, samalla voi kertoa toiminnasta ja kekriperinteestä,
•  järjestää yhdessä tai yhteistyössä sadonkorjuutoreja,
•  viedä kekriä ihmisille, jotka eivät voi osallistua tapahtumiin: esimerkiksi tarjoamalla hoito- tai vanhus- 

palvelulaitoksissa uutispuuroa pienen ohjelman kera,
•  järjestämällä kasvisten tunnistusta ja maistelua päiväkodissa tai kouluissa ja kertoa kekristä
•  järjestämällä kekrijuhlia tarjoamalla perinteisiä tai tuunattuja kekriruokia,
•  yhdistykset voivat somettaa ja toivottaa hyvää kekriä, päivityksiin kannattaa lisätä  

aihetunnisteita #KekriMKN #LähiRuoka #Yhteisöllisyys

Kekriviikkojen aikana Maa- ja kotitalousnaisten some-kanavilla pyörii live-lähetyksiä, joissa  
ruokaneuvonnan asiantuntijat kokkailevat kauden herkkuja pakallisin painotuksin. 

Aiheesta lisää ja ohjeita: maajakotitalousnaiset.fi/kekri

Kekriviikot 42–44  
17.10.–6.11.2022
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Isoäitien herkut 
Oletko jo huomannut? Digitaalisen keittokirjan! MKN 
ruoka-asiantuntijat keräsivät alueiltaan perinteisiä resep-
tejä ja muokkasivat niitä tähän päivään. Tarinoita ruoista 
ja videoita esimerkiksi ruoan valmistuksen avuksi saatiin 
myös talteen. Kirjanen on tällä hetkellä vain digitaalisessa 
muodossa. Mutta toiveena on saada se myös painettua. 

maajakotitalousnaiset.fi/isoaititenherkut 

Ota yhteyttä ruoka-asiantuntijaan!  
maajakotitalousnaiset.fi/palvelut

Ruokakurssin aika?    

Päästäänköhän tässä vähitellen tapaamaan ihan kasvotusten mukavan tekemisen ja hyvän ruoan 
parissa? Ota yhteyttä alueen ruoka-asiantuntijaan ja kysy kurssia! Omalta ruoka-asiantuntijalta 
kuulet mitä muita kursseja on tarjolla. 
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Uudet kurssit 2022
Kekri on sadonkorjuun juhla!
Kekrin on kautta aikojen ollut sadonkorjuun juhla. 
Runsaalla ruoalla kestittäminen oli kekrinvietossa 
tärkeässä asemassa. Tule kurssille valmistamaan 
perinteisiä ja niistä tähän päivään muunneltuja 
herkkuja. 

Melonia meilläkin? 
Munakoiso, latva-artisokka, monenlaiset kurpit-
sat, melonit ja paprikat. Tule kurssille kuulemaan 
näiden kasvien kotikasvatuksesta ja valmistamaan 
sadosta ruokaa. 

Säilö sato talteen 
Säilöntäkurssilla saat vinkkejä uusiin hillo- ja me-
huvinkkeihin sekä makuyhdistelmiin. Ja pikkelöinti 
on taas pop!

MKN RuokaMKN Ruoka

MUISTA MYÖS NÄMÄ

Villiyrttikurssi 
Villiyrttikurssilla valmistetaan monenlaisia herkkuja luon-
nonantimista. Yhdistä ruokakurssiin villiyrttikävely. 

Perunaruoat
Vanha, tuttu peruna on lähiruokaa, jonka käytöstä kroppa 
ja ilmasto kiittää. 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 ym-
päristöteko, sillä kasvikset sitovat kasvaessaan ilmakehän 
hiilidioksidia! 

Kotoisaa juhlavasti
Arkiseksi mielletyt, perinteiset ruoat taipuvat loistavasti 
myös juhliinkin sopivaksi tarjottavaksi. Maakuntien mauis-
ta voi muokata mukavia tarjottavia isoihin tai pienempiin 
juhliin.  

Suomiruokaa ulkomaalaisille vieraille 
Tavallinen suomalainen kotiruoka kiinnostaa ja maistuu 
myös ulkomaalaisille. Sesongin tuoreet tuotteet, erilaiset 
mädit ja riista ovat hyviä raaka-aineita, joista saa maistuvia 
ja mieliinpainuvia aterioita. Kurssi sopii myös matkailu-
yrittäjille ja on muokattavissa esimerkiksi turistien kanssa 
yhdessä kokattavaksi! 

K
U

VA
 K

A
TI

 L
A

SZ
K

A

12    MKN Yhdistyskirje 1/2022



1/2022 MKN Yhdistyskirje     13

Vuoden 2022 erityisteemana on laidunnuksen merkitys luonnon 
monimuotoisuudelle, maisemalle ja yleiselle alueiden viihtyisyy-
delle. Kampanjaan voi tutustua Maa- ja kotitalousnaisten Faceboo-
kissa, Instagramissa, Twitterissä ja kotisivuilla koko vuoden ajan.  

Julkaisemme kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa blogitekstejä, 
joissa asiantuntijamme avaavat laidunnuksen hyötyjä tutkittuun 
tietoon perustuen. Kampanjassa esitellään myös kummitiloja, 
kummieläimiä ja monia mielenkiintoisia laiduntarinoita ympäri 
Suomen. 

Maakunnallisen vuoden maa- ja kotitalousnaisen tai  
maaseudun naisen/miehen valinta 2022   

Maakunnittain valitaan syksyllä aktiivinen, järjestön toimintaa tunnetuksi tekevä ja muita toimintaan 
kannustava vuoden maa- ja kotitalousnainen tai maaseudun nainen/mies. Kentältä tulleen idean myötä 
voidaan valita myös maakunnallinen maa- ja kotitalousnaisten vuoden toimijatiimi /innostajatiimi. 

MKN MaisemaMKN MaisemaYMPÄRISTÖ JA MAISEMA

Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantunti-
jat kampanjoivat luonnon monimuotoisuuden edistämisen 
puolesta vuosina 2022–2024. 
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RUOKANEUVOT

Keskitalvi on kotimaisten kasvisten kannalta hankalaa aikaa.  

Vihannekset ovat kalliita ja maku ei ole parhaimmillaan.  

Iduista saat maukkaan ja ravinteikkaan lisän ruokapöytään. 

sellesi, kokeile idätystä. Se hajottaa papujen ilma-

vaivoja aiheuttavia aineita. Idätetyt pavut, kuten 

soijapapu ja kikherne, pitää vielä kiehauttaa ennen 

syömistä, jotta papujen luontaiset haitta-aineet 

(mm. papusokerit ja lektiinit) hajoavat. 

Hygienia ennen kaikkea

Älä ahnehdi ja idätä kerralla isoa satsia. Siemenet 

eivät pääse kunnolla itämään paksuna kerroksena, 

ja ne voivat myös homehtua. Lisäksi valmiit idut 

säilyvät huonosti. 

Esimerkiksi auringonkukansiemeniä kannat-

taa idättää vain kerralla käytettävä määrä, sillä 

idut muuttuvat helposti kitkeriksi. Jos kuitenkin 

idätit liikaa, ripottele osa auringonkukan iduista 

multapedille ja kasvata meheviksi versoiksi. Ne-

kin ovat hyvä lisä ruokavalioon ja maistuvat lei-

vän päällä tai salaatissa.  

21

voimaa

onen mielestä idut ovat tyhjää syötävää. 

Mutta vaatimaton ulkonäkö pettää! Idut 

sisältävät proteiineja, kuitua, kivennäisai-

neita (mm. rautaa, kalsiumia ja sinkkiä) se-

kä vitamiineja (mm. C-, A- ja B-ryhmän). 

Idätetyn siemenen tai pavun vitamiinipitoi-

suus on myös korkeampi kuin siemenen tai 

kasvavan kasvin. Kivennäisainepitoisuus ei 

kasva, mutta esimerkiksi sinkin ja raudan imey-

tyvyys paranee. Se johtuu siitä, että kivennäisai-

neita liukenemattomaan muotoon sitova fytii-

nihappo hajoaa idätyksen aikana.

Idut ovat myös ruoansulatukselle mieluista 

ravintoa. Siemenien ja papujen proteiinit ja tärk-

kelys muuttuvat idätyksen aikana, ja elimistö pys-

tyy hyödyntämään niitä paremmin. Itujen kuitu 

tekee hyvää suolistolle. 

Jos pavut eivät tunnu sopivan ruoansulatuk-

TEKSTI JA RESEPTIT Marita Suontausta  

KUVAT Kati Laszka

TALVINEN ITUKEITTO

4 annosta 

2  sipulia

100 g  lanttua tai palsternakkaa

100 g  juuriselleriä

2  porkkanaa

5–6 dl  ituja

1 pkt (n. 150 g) pekonia 

3 rkl (n. 70 g) tomaattipyreetä

1 rkl  (savu)paprikajauhetta

1 l  vettä

2  liha- tai kasvisliemikuutiota

0,5 tl  rouhittua mustapippuria

1. Kuori kasvikset ja raasta karkeaksi 

raasteeksi. Huuhtele idut tarvittaessa.

2. Leikkaa pekoni saksilla suikaleik-

si suoraan kattilan pohjalle. Kuumen-

na pekonia, kunnes rasva alkaa irrota. 

Anna ruskistua kevyesti. 

3. Nosta pekoni talouspaperilla vuo-

ratulle lautaselle ja jätä odottamaan. 

Kuumenna tomaattipyreetä ja papri-

kajauhetta pari minuuttia pekonin  

rasvassa koko ajan sekoittaen. Älä 

päästä palamaan. 

4. Lisää kasvisraasteet kattilaan ja 

kuullota sekoitellen muutama minuut-

ti. Kaada päälle vesi ja kuumenna kie-

huvaksi. Lisää liemikuutiot ja pippu-

ri. Keitä hiljalleen kannen alla noin 10 

minuuttia, kunnes kasvikset ovat peh-

menneet.
5. Sekoita joukkoon idut sekä pekonit 

ja kuumenna vielä kiehuvaksi. Maista, 

mausta tarvittaessa lisää ja nosta tar-

jolle. 

Iduissa C-vitamiini on  
hyvin säilyvässä muodossa.  

Pitoisuus ei juurikaan  
laske nopean kuumen- 

nuksen aikana.

Vegaani  ä Gluteeniton ä      Maidoton ä  

ää   

100 grammassa ituja  

on mm. keskimäärin

- energiaa 36 kcal (150 kJ) 

- proteiinia 4 g

- C-vitamiinia 32 mg

- kalsiumia 20 mg 

- K-vitamiinia 147µg

- rautaa 1,7 mg 

- sinkkiä 0,9 mg 

Lähde: Fineli

>>
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KASVIKSET 
IDUT

” Lehti on todella kiinnostava ja 
kaikki jutut kiinnostavia.”

” Kyllä on hyvä ja mielenkiintoinen 
lehti , kiinnostavia juttuja joka 

lehdessä. Hyvä lehden toimittajat, 
olette onnistuneet hyvin!”

”Iso Kiitos!”

ja maaseutu

Koti ja maaseutu on kannesta kanteen täynnä inspiroivia juttuja 
maaseudun elämästä ja naisista. Suomalaiset yrittäjät, suomalai-
nen ruoka ja luonto ovat pääosassa joka numerossa.

Jokaisessa numerossa näkyvät eri tavoin Maa- ja kotitalousnaisille 
tärkeät teemat: Ruokaneuvot, maisemanhoito, järjestötoiminta ja 
yrittäjyys.

Lehden tuplanumero ilmestyy toukokuussa – se tarjoaa kesälo-
malle tuhdin paketin luettavaa. TILAA NYT!

1
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ja maaseutu

Piirrä pihaunelmasi paperille

Moottorisaha  luo uutta elämää

FENKOLI JA 
VARSISELLERI 
RAIKASTAVAT 

RESEPTIT

Lehti meille, joiden juuret ovat maalla 
83. vuosikerta. Irtonumero 8 e (sis.alv). 2/2022

SAUKKO  
SULATTAA  SYDÄMET

Seuraa  
Koti ja maaseutua  
myös Instassa!

@kotijamaaseutu

@kotijamaaseutu

Lehtilahja ilahduttaa
Tilaa nyt Koti ja maaseutu -lehti kestotilaushintaan 54 €. Tilaa helposti uusien 
nettisivujen kautta www.kotijamaaseutu.fi. 

Voit myös tilata lehden sähköpostitse osoitteesta kotijamaaseutu@jaicom.com 
tai puhelimitse numerosta 03 4246 5385.

Lue näytelehti  
osoitteessa:

www.kotijamaaseutu.fi 
>näköislehti

12

13

KOTI JA MAASEUTU 1/2022 

1/2022 KOTI JA MAASEUTU

minä ja 
maaseutu

tulee 

isompi kuva

TEKSTI Tuula Lehtonen KUVAT Viirinkylä/Arto Sääskilahti

VUODEN MAISEMATEKO

KARJAN JÄLKEEN 

Lampaat pitävät Kemijoen varren siistinä 

ja maiseman avoimena. Aluetta on raivattu 

yhteensä 15 hehtaarin alalta.  

Kun Viirinkylältä ajan saatossa lähti kaikki  

karja, maisema alkoi pusikkoitua. Nyt kyläläisten  

talkootyö on taas avannut Kemijoen upean  

jokivarsimaiseman. 

VIIRINKYLÄ
Rovaniemen Viirinkylä  

voitti Vuoden maisemateko- 

kilpailun 2021. Kylällä on rai- 

vattu pusikoitunutta Kemijoen 

jokivarsimaisemaa koko  

kylän voimin. 

>>
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Sulapaikan 
lutraaja

TEKSTI Tuula Lehtonen  KUVAT Shutterstock

Veikeä saukko on tehnyt onnistuneen paluun isoon osaan maata. Nyt on hyvä aika yrittää nähdä joentörmällä saukkoperhe, joka harrastaa erilaisia metkuja, noutaa ja kieppuu.

Luontohelmi

Lisääntymisaikana naaras ja uros kulkevat hetken yhdessä. Kun parittelu on ohi, uros pois-tuu omille teilleen. Saukon pesä on yleensä veden äärellä tai läheisyydessä, mutta pesiä löydetään harvoin. Pentuja syntyy kerralla 1–3 ja ne pysyvät emonsa hoivissa lähes vuoden ikäiseksi saakka. 
Saukon bongaus vaatii onneaKasvaneen kannan ansiosta saukon voi nähdä nykyään millä tahansa sulalla koskipaikalla. Kes-kitalvella saukot liikkuvat valoisan aikana, joten nyt on hyvä aika bongata saukko. ”Tuuria saukon näkeminen kuitenkin vaatii. Mutta kiikari mukaan ja katselemaan kauempana rannalta, sukeltelisiko  koskella jotain. Ja jos saukko siellä on, niin aika  pian se nousee jään reunalle syömään”, Sulkava kannustaa.

Mutta ovatko saukot oikeasti niin leikkisiä, kuin niiden maine antaa ymmärtää. ”Perheryh-mät ovat kovinkin leikkisiä. Mäenlaskukin on ihan todellista ja toisinaan pelkkää huvittelua”, Sulkava sanoo. Saukon voi nähdä kieppumassa häntänsä perässä, noutamassa pikkukiviä poh- jasta, peuhaamassa ja tappelemassa. ”Pennut ovat ihan kuin koiranpentuja. Uteli-aita, kokeilunhaluisia veijareita.” ●

uomen saukkokanta on onnistu-neesti levinnyt lähes koko maahan. Saukkoja (Lutra lutra) on arvion mukaan tällä hetkellä noin 5 000. Yli kolmenkymmenen vuoden  tauon jälkeen niitä voi nyt nähdä myös saaristoalueilla.
”Saukkokanta kasvoi hienosti  1980–1990-luvuilla”, kertoo vuosikymmeniä saukkoja tutkinut Risto Sulkava. ”Kannan kokoa rajoittaa Suomessa lähinnä ankarat talvet, sillä saukot tarvitsevat riittävästi  sulapaikkoja.” Ihmisten toimesta saukon uhkia 

ovat erilaiset kalapyydykset ja vapaana liikkuvat koirat. Eniten saukkoja kuitenkin kuolee ihmis-ten toimesta autojen alle. ”Petovihaa ei onneksi enää saukkoa kohtaan ole”, Sulkava sanoo. Eläin voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kalanviljely-laitoksille, ja niille onkin vuosittain myönnetty tappolupia. ”Parempi kuitenkin olisi suojata lai-tos niin, ettei saukkoa tarvitse tappaa. Alueelle nimittäin tulee vesistöjä pitkin yleensä aina uusi saukko, eikä ongelma poistu.”Saukko syö kalojen lisäksi esimerkiksi sam-makoita, rapuja ja piisameita. Saukko sukeltelee saalistaessaan veden alla. Yleensä sukellukset py-syvät lyhyinä, mutta voivat kestää useita minuut-tejakin. Kun herkku on napattu, saukko nousee veden äärelle mässäilemään jykevällä purukalus-tollaan.

Pitkin joen vartta
Saukoilla on laaja elinpiiri. Ne voivat kulkea kymmeniä, urokset jopa satoja kilometrejä joen-varsia pitkin. Saukko ei ole tiukkapipo reviirinsä suhteen. Vaikka naaraat ajavat lisääntymisikäi- sinä muita naaraita pois, ja urokset hätistelevät  toisiaan parhailta jokivarsilta muualle, edellisvuo- sien pennut ja naaraat elelevät sovussa samoilla  alueilla. 

Saukon jäljet on talvella helppo tunnistaa. Lumeen jää usein hännän laahaus-jälkiä. Pitkiä liukujälkiä voi nähdä, sillä saukko liukuu usein vatsallaan alamäessä ja tasaisellakin maalla.
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I. K. Inhan (Museovirasto) otta-ma kuva Punkaharjun Valtion-hotellista harjutien suunnasta  1890-luvulta.

Martina Motzbäuchelin ottama kuva samasta paikasta vuonna 2021.

Harjun hurmos Punkaharjun hurmos tarttui Saimi Hoyeriin jo lapsena. 
Hän on ottanut kunnianhimoiseksi elämäntehtäväkseen 
huolehtia siitä, että kulttuurihistoriallisesti merkittävä  
entinen valtionhotelli kukoistaa myös 2000-luvulla.TEKSTI JA KUVAT Tiina Makkonen

m
ai

se

ma   muutoksessa 

Maisemat muuttuvat mutta eivät hallitsemattomasti, jos niistä  
pidetään huolta. Vanha ja tuore kuva samasta kohteesta näyttävät, 
miten suomalainen maaseutumaisema muuttuu vuosikymmenien 
kuluessa. Juttusarjassa kierrämme tutkimassa näkymiä valtakunnal-
lisesti arvokkailla maisema-alueilla. 

Entinen malli Saimi Hoyer on vienyt Hotelli Punkaharjun toimintaa 
eteenpäin seitsemän vuotta.
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Tutustu                       -lehden  
uusiin nettisivuihin!
Löydät uusimmat artikkelit, maukkaimmat reseptit ja kätevät pihavinkit osoitteesta 
kotijamaaseutu.fi

Maa- ja kotitalousnaisten nettisivu-uudistus
Tänä keväänä Maa- ja kotitalousnaisten kotisivut uusitaan kokonaan. Rakenneuudistuksen lisäksi sivujen sisäl-
töön ja etenkin ulkoasuun tulee muutoksia. Teknisesti sivut nykyaikaistetaan, mutta huomiota on kiinnitetty 
myös käyttäjäystävällisyyteen. Uusilta sivuilta tiedon pitäisi löytyä helpommin. Kävijäseurannan mukaan reseptit 
ovat olleet nykyisten sivujen suosituinta sisältöä. Uusilla sivuilla reseptit ja erilaiset muut ruokaneuvot ovatkin 
nyt suuremmassa roolissa, ja ne saavat aiempaa suuremman näkyvyyden. 

Sivujen uudistusprojekti tehdään yhdessä ProAgrian kanssa. MKN:n sivut ovat kuitenkin niistä erilliset, joskin 
meillä tulee olemaan paljon yhteistä sisältöä ProAgrian sivujen kanssa. 

Yksi uudistuksen tarkoitus on lisätä Maa- ja kotitalousnaisten tunnettuutta. Haluamme kertoa toiminnastamme 
ja asiantuntemuksestamme ja houkutella samalla uusia jäseniä mukaan. 

Uudet sivut avataan huhtikuussa. 

ja maaseutu

Sähköpostist ajan tasalle – tieto kulkee paremmin
Jäsenkyselypostitus osoitti jälleen, että sähköpostiosoitetiedot 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 yhdistyksissäkin ottaa omaksi kampanjaksi yhteistuumin sähköpostin 
luominen mahdollisimman monelle jäsenelle.
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Juuret maalla

SEURAA MEITÄ
www.maajakotitalousnaiset.fi

Facebook: www.facebook.com/maajakotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous

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


