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Elina Lindström, Hannele Veteli, Marja Niskanen, Heli Sahlman ja  Anne Spårman-Sievola

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten neuvontatyötä.

Yhdistysten toiminta- 
kertomukset 2022

Sähköiset ja perinteiset toimin-
takertomuslomakkeet löytyvät 
MKN:n nettisivuilta järjestö-
toiminnan alta > ajankohtaista 
toimintaa tai > yhdistyssivut.
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änä vuonna vietämme Maa- ja kotitalousnaisten 90-vuotista  
taivalta. Juhlavuotta toteutamme erilaisilla tapahtumilla pitkin  
vuotta, toivon mukaan järjestön merkkivuotta juhlistetaan myös  
paikallisyhdistyksissä. 

Vuoden aikana julkaistaan joka viikko sosiaalisessa mediassa  
vuosikymmenten takaisia neuvoja, jotka toimivat edelleen nykypäivänäkin. 
Tähän mennessä julkaistuista vinkeistä minulle on vahvistunut mielikuva jär- 
jestöstä, joka on ollut edelläkävijä monessa asiassa. Ja on sitä edelleen. On myös 
mahtavaa huomata, miten asiantuntevaa porukkaa tässä järjestössä on ja millä innolla 
on kautta vuosikymmenten levitetty uusinta tietoa perheiden keskuuteen. Edelleen tänä 
päivänä perustehtäviimme kuuluu jalkauttaa tutkittua tietoa käytäntöön.  

Juhlistetaan arjessa mukana  
olevaa järjestöä!

T
Moni arkinen asia on tuotu perheisiin maa- ja kotitalousnaisten järjestötoiminnan kautta. Yllättävän 

monet nykyisin esillä olevat asiat ovat olleet tärkeitä myös ennen. Niiden viestinnän painotus on ajan kuluessa 
toki voinut muuttua. Jo kolmekymmentä luvulla ohjeistettiin raaka-aineiden säästämisestä ja tarkasta käy-
töstä. Nykypäivänä puhutaan samasta asiasta ruokahävikin vähentämisenä. 

Viime vuonna tehdyssä jäsenkyselyssä useassa vastauksessa kävi ilmi, että maa- ja kotitalousnaisten jou- 
koissa löytyy useita henkilöitä, joiden jäsenyys on kulkenut perintönä edellisisiltä sukupolvilta. On hienoa 
ajatella, että joillekin järjestötoiminta on kulkenut arjessa mukana jo 90 vuotta. Toivon mukaan myös tulevat 
sukupolvet löytävät tämän järjestön. Edistämämme teemat, kuten ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta, 
maiseman- ja luonnonhoidon sekä yrittäjyyden edistäminen ja kestävän kehityksen huomioiminen, ovat tänä 
päivänä entistä ajankohtaisempia. 
    
Ihanaa kevättä toivottaen,

Christell Åström
Toiminnanjohtaja, päätoimittaja     
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Ajatuksia järjestötyön haasteista 
ja tulevaisuudesta voit lukea lisää 

puheenjohtaja Mervi Mäki-Nesteen 
blogikirjoituksesta  

maajakotitalousnaiset.fi/pjblogi
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JÄRJESTÖ 
2023 Askel askeleelta järjestö ja yhdistykset 

näkyvät paremmin!
Viime vuoden aikana järjestettiin kaksi yhdistysten ja järjestön 
toiminnan näkyvyyden lisäämistä edistävää toimenpidettä tuote-
hankinnoin.

Keväällä toteutettiin beach flagien yhteistilaus. Beach flagit lisäävät järjes-
tömme näkyvyyttä hyvin silloin kun osallistutaan esimerkiksi yhteistapah-
tumiin. Helposti mukaan napattavia beach flgeja tilattiin tällä tilauskierrok-
sella yli 20 kappaletta. 

Hupparien ennakkotilaukset jatkuivat pitkin syksyä ja niitä tilattiin 
yhteensä huikeat yli 450 kappaletta. Nyt suurin osa huppareista on jo toi-
mitettu. Toivotaan loppujenkin tulevan pian. Hupparien ansiosta tulemme 
näkymään värikkäänä maa- ja kotitalousnaisten joukkona.  

Mustat ja oranssit essut tapahtumissa vahvistavat näkyvyyttämme ja 
niitä voi tilata varastostamme jatkuvasti. 

Lämmin kiitos kaikille tilauksista. Näin yhdessä edistämme 
järjestön näkyvyyttä.
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Olemme mukana Taitoliiton vetämässä Neliömetri pellavaa 
-hankkeessa, jossa viime vuonna kasvatettiin pellavat. 

Sato on korjattu ja esikäsittelyt toivottavasti tehty. Maa- ja kotitalous-
naisten kautta löytyi noin 20 yhdistystä tai yksityistä pellavan kas-
vattajaa, jotka kasvattivat pellavaa aarin alalla.  Taitoliiton toimesta 
pellavaperinteestä, kasvatuksesta, korjuusta ja käsittelystä jär- 
jestetyt webinaarit keräsivät noin 150 kuulijaa. 

Hanke jatkuu tänä vuonna ja hankkeen toimista ker- 
rotaan nettisivuilla maajakotitalaousnaiset.fi/pellava. 

Tavoitteena on saada kuidusta lankaa, langoista kan- 
gasta ja kankaasta lopputuotteita.  Alustavasti on  
sovittu pidettäväksi kehruuwebinaari 11.4.2023,  
josta tiedotamme lisää mm. nettivuilla ja some- 
kanavissa.  

Suomessa hanketta vetää Taitoliitto, jossa yhteistyö- 
kumppaneina Maa- ja kotitalousnaisten lisäksi ovat ProAgria  
ja Suomen Maatalousmuseo Sarka. Tavoitteena on tehdä  
pellavan viljelyä tutuksi sekä edistää pellavaperinnettä. 

maajakotitalousnaiset.fi/pellava

ANU AINASOJA

Pellavaperinnettä tutuksi – neliömetri pellavaa 
-hanke jatkuu pellavan kehruulla

• Kannustetaan ihmisiä vahvistamaan varautumistai- 
toja osallistumalla piirikeskusten varautumisinfoihin 
ja 72 tuntia -koulutuksiin.

• Kannustetaan yhdistyksiä järjestämään alueilla  
72 tuntia ja kotivara -koulutuksia.

• Tilataan kotivaran pohjalta kehitetty ruokakurssi 
piirikeskuksesta.

• Osallistutaan sidosryhmien järjestämään koulutuk-
seen, esimerkiksi Naisten Valmiusliiton järjestämiin 
Nasta-harjoituksiin, joista seuraava on 21.–23.4. 
Säkylässä. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti  
2. ja 3.3.2023. Käy tutustumassa ilmoittautumis- 
ohjeisiin jo ennakkoon: naistenvalmiusliitto.fi > 
NASTA-harjoitukset 

Varautuminen
Varautumiseen kiinnitetään huomiota osana  
kokonaisturvallisuutta. 
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JÄRJESTÖ 
2023

Valokuvia yhdistysten toiminnasta 

Maa- ja kotitalousnaisten 90-vuotijuhlan taipaleen esilletuomiseksi pyydämme 
yhdistyksiä kaivamaan kätköistä yhdistyksen toimintaan liittyviä valokuvia parin 
lauseen tarinalla. 

Skannaa kuvat ja lähetä ne sähköpostilla info@maajakotitalousnaiset.fi.  
Kuvia julkaistaan somessa ja järjestön nettisivuilla.

MKN 90-vuotisjuhla
Marraskuun 18. päivä järjestetään Maa- ja kotitalousnaisten järjestöväen 
juhla Jyväskylässä.  

Osa piirikeskuksista järjestää juhlaan matkoja. Sokos-hotelleista Paviljonki ja  
Alexandra on varattu huonekiintiöitä, jotka ovat myös yksittäisten tulijoiden varat-
tavissa.  

Juhlasta ja majoituksesta ilmoitellaan jäsen- ja yhdistysviestinnässä, Koti- ja 
maaseutu -lehdessä 6 ja järjestön nettisivuilla sekä järjestön sometileillä lähempänä 
ajankohtaa. 

Varatkaa päivä ja kokoonnutaan juhlimaan suurella joukolla 90-vuotiasta jär-
jestöämme.
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Impin päivä 11.6.2023
Yhdistykset viettävät Impin päivää esimerkiksi luonto-
retkellä eväitä ja kahvia nauttien järjestön 90-vuotisjuh-
lavuoden merkeissä.

Iltaan voi liittää yhdistyksen iäkkäämpien henkilöi-
den muisteloita toiminnasta aiemmin. 

Järjestökäytännöt  
kätevimmiksi -webinaari-
sarja keväällä ja syksyllä 2023 
Maalis-toukokuussa järjestetään kaksi avointa 
webinaaria yhdistyksille. 

Webinaareissa tarjotaan yhdistyksille tietoa järjes-
töstä, yhdistyksen hallinnosta, kokouskäytännöistä, 
viestinnästä ja raportoinnista. Webinaarien ajankoh-
dista ilmoitellaan mahdollisimman pian. Syksyllä jär-
jestetään kolmas webinaari, jossa keskitytään kahden 
webinaarin aikana heränneisiin ja kentältä tulleisiin 
visaisiinkin kysymyksiin. Esillä ovat myös hankeha-
kemuksiin ja lainsäädäntöön liittyvät kysymykset.

Syksyn webinaarin luennoitsija valitaan esille tule- 
vien asioiden pohjalta. Yhdistystoimintaan liittyviä 
kysymyksiä voi jo lähettää info@maajakotitalous- 
naiset.fi. Merkitkää sähköpostiviestin otsikoksi 
kysymyksiä järjestöwebinaariin. 

Yhdistysten kekritapahtumat
Järjestömme pitkää taivalta kannattaa juhlistaa myös yhdistyk-
sissä. Koska olemme profiloituneet yhdeksi kekriperinteen yllä-
pitäjäksi, sopii ajatukseen hyvin pitää 90-vuotisjuhla esimerkiksi 
kekrihenkisenä lounaana tai illallisena.  

Tarjotaan ja nautitaan kotimaisia, lähellä tuotettuja syksyn antimia taidok-
kaasti ruoaksi valmistettuina. Ruoka voi olla vaikka helposti toteutettava 
juureskeitto ja kakkukahvit tai muhkea pitopöytä. Yhdistys voi myös ostaa 
juhlatarjoilut paikalliselta yrittäjältä ja olla muutoin juhlan organisoijana. 

Myydään tapahtuman illallislippuja myös kaupunkilaisille ja monipaik-
kaisille kuluttajille, jolloin syntyy hyvää vuorovaikutusta maaseudun tuot-
tajien ja toimijoiden kanssa. Nostetaan juhlassa esille ruoan sankaritarinat, 
suomalaisen ruoan tuottajat ja ruoan tekijät.

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 koronavuo-
sien jälkeen mukavaa. 

Jos yhdistyksessä on teatterikärpäsen puremia henkilöitä, Keskuksesta 
saa käsikirjoituksen mielenkiintoisiin järjestön historiasta tehtyihin kuvael-
miin, joihin on yhdistetty kuhunkin kuvaelmaan sopiva laulu.  Kuvaelmat 
esitettiin järjestön historiikin julkaisutilaisuudessa vuonna 2016.

Tapahtumia voi järjestää myös kekritoreina ja -markkinoina, myymälä-
tapahtumina sekä vierailuina päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa. 

Viime syksynä otettiin käyttöön kartta, johon avoimet tilaisuudet sai 
ilmoitettua. Ilmoitamme myöhemmin tapahtumienne lisäämisestä kartalle. SU
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Huomionosoituksia toimijoille  
Piirikeskukset ovat valinneet 
viime vuosina vuoden maa- ja 
kotitalousnaisia, maaseudun 
miehiä, toimijatiimejä ja vuo-
den yhdistyksiä. 

Näin 90-vuotijuhlavuoden kun-
niaksi lisätään yhdeksi kategori- 
aksi edellisten lisäksi myös elä-
mäntyöpalkinto. Piirikeskuksista 
viestitään tuonnempana, missä 
kategoriassa palkinto jaetaan.  
Yhdistyksissä kannattaa jo kuiten-
kin miettiä valmiiksi ehdokkaita.                                                
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Kestotoive – sähkö-
postit ajan tasalle 
viestinnän paranta- 
miseksi    
Kysykää yhdistyksissä jäsenten sähkö-
postiosoitteet ja päivittäkää yhteystie-
dot. Jollei yhdistyksessä ole jäsenrekis- 
terin hoitajaa, ilmoittakaa osoitteet pii- 
rikeskukseen.  Näin tiedotus kulkee 
paremmin. Mikäli jäsenellä on tietoko-
ne käytössä, mutta ei sähköpostia, kan-
nattaa yhdistyksissäkin ottaa omaksi 
kampanjaksi yhteistuumin sähköpostin 
luominen mahdollisimman monelle 
jäsenelle.

JÄRJESTÖ 
2023
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Maa- ja kotitalousnaisten 90-vuostisjuhlavuoden monikäyttöhelmet saivat 
hyvän suosion jo syksyllä. Helmet koostuvat kaksista 50 ja 85 cm pitkistä 
helmistä ja niistä saa monta erilaista korua. 

Helmissä on oransseja puuhelmiä, sekä helmen ja hopeapallojen näköisiä akryylihel-
miä ja kapeita kappaleita metallirenkaita, joihin upotettu kiviä. Siis vähän blig blingiä 
juhlavuoteen. Kummissakin helmissä on vahva magneettikiinnitys. 

Helmiä voidaan pitää kaulassa erikseen. Pidempiin helmiin voidaan myös kiinnit-
tää esimerkiksi avaimet tai kulkukortti. Helmet voidaan yhdistää keskenään magnee- 
teilla ja silloin helmet voi kietaista kaksinkerroin kaulaan. Lyhyemmät helmet voi kie-
toa ranteeseen kaksinkerroin. Hyvin ohutranteisilla rannekoru ei toimi. Hinta 40 €.
Kovakorut ovat riippuvat oranssit helmet. Hinta 12 €.

 

JÄRJESTÖ- 
TUOTTEET

Juhlavuoden monikäyttöhelmet  
ja korvakorut  
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Minkä tuotteen sinä  
haluaisit juhlavuoden  
järjestötuotteeksi?
Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksessa pohditaan myös 
toista juhlavuoden tuotetta ja yksi vaihtoehto on huivi. 
Kertokaa kentän toiveita juhlavuoden tuotteeksi pikai- 
sesti sähköpostilla info@maajakotitalousnaiset.fi.  
Merkitse sähköpostiosoitteen otsikoksi juhlavuoden 
järjestötuote. 
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MKN RuokaMKN Ruoka

Ruokakurssille?
Kun kaipaatte mukavaa tekemistä ja vinkkejä ruoanlaittoon, ottakaa yhteyttä alueenne ruoka-asiantuntijaan ja 
kysykää, mitä kursseja ja luentoja on tarjolla. 

Jos et ole vielä käynyt, nyt on hyvä hetki käydä ruokakurssilla, jossa saat vinkkejä kasvisten käytön lisäämisestä 
ruokavalioosi tai minkälainen on ilmastomyönteinen ruoka.  

Ympäristöystävällinen,  
terveellinen ruoka
Viimeisimmän tiedon mukaan uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistaan 
kesällä.  Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) työstää niiden pohjalta kansalliset 
suositukset. Suosituksista on jo tihkunut tietoja. Suosituksissa tullaan painottamaan 
entistä enemmän kasvisten käytön lisäämistä ja ruokavalion merkitystä ilmastoasioihin. 

Uudet kurssit:
Kotivara käyttöön
Kotivaraa voi joutua käyttämään monenlaisista syistä. Kan-
nattaa olla varautunut erilaisiin häiriötilanteisiin. Kurssilla 
käsitellään kotivaran koostamista, ylläpitoa ja hyödyntämistä.

Pääsiäistä kohti – kaikenlaista kananmunasta
Kananmuna on monipuolinen perusraaka-aine, jota käy-
tetään ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Tule kurssille 
oppimaan, mitä kaikkea kananmunasta voi valmistaa. 

H
E

LE
N

A
 V

E
LI

N

TI
M

O
 V

IL
JA

K
A

IN
E

N

Ota yhteyttä ruoka-asiantuntijaan! maajakotitalousnaiset.fi/ruokaneuvot

RUOKA JA  
RAVITSEMUS
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Vuoden maisemateko nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, 
tapahtumia ja ominaispiirteitä. Hieno teko lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen  
säilymistä myös tuleville sukupolville. 

Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka 
tai muu taho. Kilpailussa palkitaan maakunnallisia maisematekoja, jotka kilpailevat 
valtakunnallisesta tunnustuksesta. Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalvelut 
järjestää Vuoden maisemateko -kilpailun nyt kahdeksatta kertaa. 

Perustitteko niityn, kitkittekö haitallisia vieraslajeja, kunnostitteko kosteik- 
koa tai raivasitteko ja avasitteko kylämaisemaa? Juuri teidän tekonne voi  
olla vuoden maisemateko. 

Vuoden maisemateko -kilpailu 2023  
hakee merkittäviä luontotekoja 

YMPÄRISTÖ  
JA MAISEMA
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TI Rovaniemen Viirinkylä voitti vuoden 
maisemateko -kilpailun vuonna 
2021, Viirin kyläyhdistys.

Kilpailuun osallistuva maisemateko  
voi olla esimerkiksi:

- kunnostettu rakennus tai rakenne tai esim. luontopolku
- hoidettu niitty tai maisemapelto 
- vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde
- kunnostettu maisema, piha-alue tai muu ympäristökohde
- maisemaraivauskohde
- hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue
- laadittu ympäristönäyttely tai esitys.

Osallistukaa kilpailuun verkkosivuilla:  
maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko

- Kilpailuaika päättyy 30.9.2023.

- Alueelliset maisemateot valitaan  
lokakuussa 2023.

- valtakunnallinen voittaja julkistetaan  
joulukuussa 2023.

MKN MaisemaMKN Maisema

Teko voi siis olla pieni tai laaja miltä tahansa maiseman- ja luonnonhoidon alalta.   
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Kyselyllä selvitetään anonyymisti, miten te koette:
- suomalaisen maiseman mahdollisuudet yritystoiminnassanne
- osallistumismahdollisuuden kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskevaan paikalliseen kehittämistyöhön. 

Tavoitteena on myös kerätä näkemyksiä siitä:
- millaista tietoa ja tukea te tarvitsette, jotta kulttuuriympäristöstä ja maisemasta voisi syntyä lisää  

kannattavaa liiketoimintaa.  

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään ympäristöministeriön tilaamassa työssä, jossa tuotetaan ohjeistusta kunnan 
kulttuuriympäristöohjelmien laadinnan tueksi. Valmisteilla oleva aineisto täydentää vuonna 2009 julkaistua Kult-
tuuriympäristöohjelma – miksi ja miten? -opasta. Tuloksia hyödynnetään myös Aalto-yliopistossa, maisema- 
arkkitehtuurissa maisematietoisuutta, osallisuutta ja elinkeinoelämää käsittelevässä väitöskirjatyössä.   
 Vastaaminen vie noin vartin. Kysely on avoinna 1.4.2023 saakka

Kyselyyn pääsee vastaaman täältä: link.webropol.com/s/MaisemastaYrityksille  
tai QR-koodista: 

Tuletko kuulluksi, haluaisitko osallistua enemmän paikalliseen kehittämistyöhön, hyödynnätkö 
kulttuuriympäristöä liiketoiminnassasi? Vastaathan kyselyyn. 

Onko sinulla yritystoimintaa?
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KOTI JA MAASEUTU 1/2023 
KOTI JA MAASEUTU 1/2023 

Nainen, elämä ja vapaus
TEKSTI JA KUVA TUULA LEHTONEN 

minä ja maaseutu♥

Iranissa asunut nainen ymmärtää, että Suomessa voi hengit-

tää vapaasti. Nashmin Ebrahimi ei voi kuvitella palaavansa 

kotimaahansa nykyisen hallinnon aikana. Hän haluaa  
kuitenkin uskoa, että muutos on mahdollista.

Minun mielestäni 
”Ihmisellä on pakko olla toiveikkuutta. 

Muuten ei jää mitään. Vaikka Iranissa 
kouluttautunut nainen ei työllisty,  

moni pyrkii silti opiskelemaan.  
Se antaa perspektiiviä,  

kehittää ja motivoi.”

Nashmin Ebrahimi vetää välissä henkeä, 
kun kertoo mikä ajaa Iranin naisia entistä 
ahtaammalle. Syitä on monia: maantieteelli-
set, etniset ja uskonnolliset, muiden muassa. 
Naisilla ei Iranissa ole juurikaan oikeuksia. 
Maaseudulla vielä vähemmän.

”Nainen tekee ison osan maatilojen  
töistä, vaikka hän ei saakaan siitä palkkiota.  
Hän hoitaa talon, lapset, eläimet, on vaimo, 
työskentelee pellolla, tekee meijerituotteita  
ja valmistaa mattoja myyntiin. Silti hän ei 
yleensä saa Iranissa tuloja”, Ebrahimi ker-
too.

12 vuotta sitten Iranista Suomeen muut-
tanut Ebrahimi tietää, millaista on olla pelolla 
hallittu ja jatkuvasti varuillaan. Nyt hän tie-
tää myös, millaista on olla vapaa. 

”Kun saavuin tänne, tuli tunne, että olen 
turvassa. Iranissa ei ollut koskaan turvallista 
kulkea yksin.”

Myös uranäkymät tuntuvat Suomessa 
hyvältä. Maatalousalan yrityksessä työsken-
televällä kasvifysiologian tutkijalla on kaksi  
tohtorin tutkintoa, mutta vanhassa koti-
maassa korkeakouluttautuneelle naiselle ei 
heruisi syrjinnän vuoksi töitä. 

Naisten asema Iranissa on aina ollut  
todella huono, mutta tänä vuonna tilannet-
ta vastaan on noussut ennennäkemättömiä 
protesteja. Protestit alkoivat moraalipoliisin 
surmattua nuoren kurdinaisen, koska hän 
oli moraalipoliisin mielestä väärin pukeutu-
nut. Vaikka protestit ovat jatkuneet jo kuu-
kausia, tilanne ei näytä alun jälkeen juuri  
kehittyneen, ja mellakoissa on kuollut sato-
ja. Ebrahimi yrittää silti pysyä positiivisena. 
”On pakko pysyä toiveikkaana. Jää nähtä-
väksi, jaksavatko ihmiset taistella lopulta  
tämän asian puolesta.”

Maatalous yhtä huonona

Myös maatalouden tola Iranissa on huono. 
”Viljelijä ei tiedä, kuinka voisi kouluttau-
tua”, Ebrahimi sanoo. 

Maan vesivarannot ovat kärsineet liika-
kastelusta, ja lannoitteita ja kasvinsuojeluai-
neita käytetään aivan liikaa. ”Työ on ihmis-

voittoista, sillä koneellistumista ei tueta”, 
Ebrahimi kuvailee raakaa elämää maa-
seudulla.

Tulevaisuudessa ilmastonmuutos  
voi aiheuttaa entistä kurjemmat olot.  
Hallinto ei tee Ebrahimin mukaan asialle  
mitään, sillä vain öljy kiinnostaa päättäjiä. 
”He eivät välitä.”

Nainen naiselle

Suomessa uraa tekevä ja perheen perusta-
nut Ebrahimi ei aio palata entiseen koti- 
maahansa. ”Minä olen kurdi, nainen ja 
syntynyt sunniperheeseen, eli olen kaikis-
sa syrjityimmissä ryhmissä. Minä pysyn 
Suomessa.”

Vaikka Suomessa kasvanut ei voi edes 
kuvitella, millaista arkielämä Iranissa on, 
suomalainen voi auttaa. ”Erityisesti naiset 
voivat auttaa, muuttaa maailmaa. Voimme 
tehdä asioita näkyväksi.”

Ebrahimi haluaa vaikuttaa asioihin 
puhumalla aiheesta avoimesti ja tuomalla  
Iranin asioita näkyviin somessa. Ennen 
kaikkea vaadittaisiin kuitenkin valtioi-
den johdolta toimia, hän pohtii. ”Ira-
nissa tehdään kansalle samaa ter-
roria, kuin mitä Venäjä tekee Uk-
rainalle.”

Vaikka Iranin protestit 
ovat jatkuneet jo kuukausia, 
eikä asiat näytä alun toiveik-
kuuden jälkeen juuri edisty-
neen, Ebrahimi yrittää py-
syä positiivisena. 

”Jos naiset ovat vapaita,  
ihmiset ovat vapaita.” ●

Osallistu helposti netissä osoitteessa  
kotijamaaseutu.fi tai lähettämällä  
meille terveisesi postikortilla:
Vanha talvitie 2 A 15, 00580 Helsinki. 
Osallistumalla kilpailuun voittaja sallii nimensä  
julkaisemisen lehdessä.

Lukijakilpailussa 7/2022 MKN juomapullot 
voittivat Anneli Karhulahti,  
Antero Sipponen ja Anni Päivärinta.

Lehdessä on paljon luettavaa kaupunkilaisellekin. Kasvikset  
erityisesti kiinnostavat, koska kumppanini on kasvissyöjä. 
Lehdessä on aina hyviä ruoka- ja leivontavinkkejä, kuten  
pähkinäkakku isänpäiväksi.      Seija

Hyvä ja kiinnostava. Olen tilannut lehteä myös tyttärelle ja 
hän tykkää myös!      Sari 

Lehti on monipuolinen ja niin sanotusti raikas  
kaikin puolin.      Marja

Tilaukseni eka numero oli kiva kokonaisuus!      Kristiina

Lehdellä on myös hyvät kilpailut kun on niin  
kivoja palkintoja.      Riitta

Ristikon 1/2023 ratkaisu: 

Mitä pidit tästä 
Koti ja maaseutu 
-lehdestä? 

Mikä oli mielestäsi tämän numeron kiin-
nostavin juttu? Onnistuimmeko lehden 
uudistuksessa? Millaisista aiheista haluai-
sit lukea? Jokainen mielipide on tärkeä  
ja auttaa kehittämään lehteä entistä 
paremmaksi.

Arvomme vastaajien kesken ihanat 
Boråstapeterin Dahlia Garden -liinavaat-
teet (arvo 69,90 e)

ja lukijoilta

"Lukijapalautetta
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TEEMA- 
KASVIKSET 
PÄHKINÄ

15

PÄHKINÄ SOPII  suomalaiseen puutarhaan

TEKSTI ja KUVAT Tuula Lehtonen

Tämän numeron teema- 
kasvina ovat pähkinät.       Herkullisia reseptejä löydät   Ruokaneuvot-sivuilta.  

Pähkinäpensaat kasvavat meillä luontaisesti ja viljeltynä.  Ilmasto on muuttumassa suotuisammaksi  myös erilaisille jalopähkinöille.

Tilaa Koti- ja maaseutu 
lahjaksi kotijamaaseutu.fi

Seuraa meitä myös   
           instassa      
             @kotijamaaseutu

Koti ja maaseutu huolehtii tilaajiensa henkilötietosuojasta 
EU:n tietosuojalain mukaisesti. 
Voit lukea lehden rekisteriselosteen sivuilla kotijamaaseutu.fi

TILAUKSET JA MUUTOKSET netissä kotijamaaseutu.fi

ASIAKASPALVELU JA LASKUTUS  ma–pe 9–16
Puhelin 03 4246 5385
Sähköposti kotijamaaseutu@atex.com  
Posti Atex Oy/Tilaajapalvelu Puuvillakatu 4 C 4, 30100 Forssa

 

 

Ruoka kiinnosti. Viime lehden suosi-
tuimmat jutut kertoivat pähkinöistä.
Voit lukea lyhennetyt jutut myös  
osoitteessa kotijamaaseutu.fi. 

"
"

"
"

" 

Kiinnostavimmat  
jutut 7/2022
1. Pähkinä sopii suomalaiseen 

puutarhaan
2. Pähkinää purtavaksi
3. Tavallinen ruoka riittää

Vastausaika 
päättyy 

16.2.2023
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Kvinoa ja tattari tekevät tutuista ruoista hauskasti erilaiset.  

Kokeile bowliruokaa kvinoalla ja munakasrullaa tattarilla  

höystettynä. Kaikki gluteenittomina, totta kai!

RESEPTIT HELENA VELIN
KUVAT KATI LASZKA
TOIMITTANUT MARITA SUONTAUSTA JA TUULA LEHTONEN

Kotoisasti  
makumatkalla  
 
  
 

ruokaneuvot
ruokaneuvot

V  vegaaninen
G  gluteeniton
M  maidoton

>>

Keliaakikon kannattaa  
tarkistaa pakkauksesta,  
ettei kvinoa- tai tattari-
tuotetta ole käsitelty  

samoissa tiloissa  
gluteenia sisältävien  
tuotteiden kanssa.  
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ieni tammen taimi alkaa ensin kasvattamaan juu-
riaan uudessa paikassa. Vähitellen se kotoutuu 
puutarhaan ja ojentaa oksiaan yhä laajemmalle.  
Vuosien saatossa siitä kasvaa jykevä pihan koris-
taja. 

Kaikkeen kasvuunsa puu tarvitsee hiilidioksi-
dia, jota se sitoo vihreillä lehdillään ilmakehästä. 
Puhutaan yhteyttämisestä, kun kasvi samalla luo-
vuttaa happea ja varastoi hiilidioksidia lehtiinsä,  
oksiin, runkoon ja juuristoon. Jos pihan valtias  
kasvaa sata vuotta, se ehtii sitoa noin puolet pai-
nostaan hiiltä – melkoisen määrän. Eikä sata 
vuotta ole välttämättä tammelle ikä eikä mikään.

Kun puu kuolee ja alkaa lahota, osa hiilestä  
vapautuu takaisin ilmakehään. Osan hiilestä mik-
robit käyttävät omaan kasvuunsa. Eliöt muokkaa- 
vat hiiltä ilmastoedulliseen muotoon: ne muutta- 
vat sen vaikeasti hajoavaan muotoon, jolloin se 
pysyy maaperässä entistäkin pidempään. Maape-
rän eliöistä huolehtiminen onkin oikea ilmasto-
teko!

P
On tärkeää saada hiilidioksidia pois ilmake-

hästä pienessäkin mittakaavassa. Kun hiili on  
sitoutunut maahan tai puuhun, se on poissa il-
masta. Vapaana hiilidioksidina se olisi puoles-
taan juuri sitä kasvihuonekaasua, joka liiallisena 
määränä lämmittää ilmastoamme. 

Kasveja joka kerrokseen
Hiiltä reilusti kuluttava tammi ei sovi kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi joka pihaan hiilidioksi-
dia imemään. Puissa on kuitenkin valinnanvaraa. 
Hedelmäpuut mahtuvat melko pieneen tilaan, 
ja esimerkiksi orapihlajat ja pihlajat menestyvät 
Pohjois-Suomessa saakka.

Puiden lisäksi monivuotiset pensaat ja köyn-
nökset sitovat hiiltä vuosien ajaksi. Sijansa on 
myös kukkakasveilla, sillä osa niistä lähtee kas-
vuun ja kukkii jo aikaisin keväällä, kun taas vas-
taavasti toiset yhteyttävät pitkälle loppukesään 
saakka. 

Myös parjattua nurmikkoa voi suosia pitkä- 
ikäisyytensä vuoksi – kunhan sitä hoitaa rennos-
ti. Heinä saa välillä ryöpsähtää tavallista pidem- 
mäksi, jolloin sen seuraan alkaa ilmestyä voikuk-
kia, ratamoita, apiloita ja muita luonnonkasveja. 
Ilmaston kannalta ihanteellisinta olisikin istuttaa  
monilajinen ja -kerroksellinen puutarha. Tämä 
kannattaa huomioida myös pihasuunnittelussa!

vihreää, vehreää vihreää, vehreää

Saniaiset ovat näyttäviä, moni-
vuotisia aluskasveja.

Myös kesäkukilla on merkitystä 
hiilensitojina. Ne peittävät maata 
ja yhteyttävät kasvukauden läpi.

>>

Jotta puu kasvaa hyvin ja sitoo hiiltä, se pitää istuttaa sille sopivaan ympäristöön.Monet köynnöskasvit elävät vanhoiksi ja sitovat 
hiiltä juuristoon ja rankaan.

Metsäinen puutarha sitoo hiiltä tehokkaasti ja tarjoaa 
vehreyttä kasvukauden läpi. 

Istuta kasveja yhteyttämään joka 
kerrokseen.

Istuta puu. Pienikin puu 
sitoo hiiltä ilmakehästä. 

Viisaat vinkit puutarhaan

Anna mennä, villiinny. 
Mitä monimuotoisempi 
puutarha, sen parempi.

Älä turhaan kääntele  
maata. Pieneliöt eivät  
tykkää kuokkimisesta  
ja hiiltäkin pääsee 
karkuun maaperästä.
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Ilman aamiaistakin voi pärjätä, mutta sen syöminen on monella tapaa  

hyödyllistä. Riittävän kokoinen aamupala tukee syömisen hallintaa  

päivän aikana.

TEKSTI KRISTA KORPELA-KOSONEN KUVAT SHUTTERSTOCK

>>

amiaista kutsutaan usein päivän tär-
keimmäksi ateriaksi, sillä sen syöminen 
antaa hyvän startin päivään. Elimistöl-
lemme aamiainen on kuin piipahdus 
huoltoasemalla, josta se saa pitkän 
yöpaaston jälkeen käyttöönsä uutta

 energiaa. 
Laillistettu ravitsemusterapeutti Katja Nis-

sinen Terveystalosta pitää aamupalaa tärkeänä 
muttei kuitenkaan päivän tärkeimpänä ateriana. 

”Kaikki ateriat ovat tärkeitä päivän kokonai-
suuden kannalta. Tärkeintä on, että syömisessä 

on tasainen rytmi päivän aikana. Aamiaisesta  
tuo rytmi lähtee hyvin käyntiin”, Nissinen sanoo.

Nissisen mukaan aamupalan syöminen tuo 
selviä terveyshyötyjä. Tutkimusten perusteella  
tiedetään, että aamupalaa säännöllisesti syövillä  
ihmisillä saattaa olla paremmat veren rasva- ja 
sokeriarvot sekä matalampi verenpaine kuin heil-
lä, jotka jättävät aamupalan väliin. Myös tyypin 2 
diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien 
riski voi madaltua aamuisen ruoan myötä. 

HYVÄ STARTTI PÄIVÄÄN  

A

MURUSIA
KOONNUT MARITA SUONTAUSTA  

Tiesitkö kotitöistä? 
Naiset käyttävät kotitöihin 37 minuuttia enemmän aikaa päivässä 
kuin miehet. Tilastokeskuksen mukaan naiset käyttävät päivittäin ko-

titöihin keskimäärin 3 tuntia 15 minuuttia. Kotitöiksi lasketaan mm. 

lastenhoito, siivous, ruoanlaitto ja huoltotyöt.  
Naisten ja miesten työt kohtaavat nykyään aiempaa paremmin.  

Esimerkiksi ostoksiin käytetään lähes yhtä paljon aikaa. Lastenhoi-
toon töissä käyvät isät käyttävät jopa hieman enemmän aikaa kuin 

töissä käyvät naiset. Ruoanlaittoon, ostoksiin ja asiointiin käytettävä 

aika on hiukan tasaantunut naisilta miehille.
Naiset käyttävät edelleen miehiä enemmän aikaa ruoan valmista-

miseen, siivoukseen ja astianpesuun. Miehet taas hoitavat ”miesten 

töitä”, kuten korjaus- ja rakennustöitä sekä auton huoltoa.

Lähde: stat.fi 

UNOHDA KASVISTEN  
KUORIMINEN JA PALOITTELU
Ei enää jääkaapin perukoille unohtuneita kasvik-
sia tai yrttejä, kuorimista ja paloittelua. Olit sitten 
kasvissyöjä tai sekasyöjä, nyt on kasvisten käyttö  
tehty helpoksi. Vihannes-Laitila tarjoaa valmiiksi  
kuorittuja ja paloiteltuja kasviksia Via Kasvimaa 
-uutuuksina. Niillä saat lautaselle väriä ja ravinto-
aineita helposti.

VAIHTOEHTO RIISILLE
Ravintorikas ja ympäristöystävällinen kaura kas-
vattaa suosiotaan lisäkkeenä. Sen kypsymisaika-
kin on kilpailukykyinen riisin ja pastan kanssa.  
Se pysyy keitettäessä irtonaisena ja kiinteänä, 
mutta puuroutuu pitempään kypsennettäessä. 
Helsingin Myllyn Myllärin 
Pitkäjyväinen Kaura ja  
Myllärin Gluteeniton Kaura 
ovat saaneet Sydänmerkin 
ja ne sopivat niin lisäkkeeksi,  
salaatteihin kuin herkulli-
seen puuroonkin. 
 

ravitsemus 

Kirja, joka saa lapsen 
leipomaan
Mitä leivotaan Nuppu? johdat-
telee pienen taaperon tai isommankin 
kokkailijan alun hauskasti leivonnan 
maailmaan. Tarinallista keittokirjaa on 
kiva lukea iltasaduksi tai keittiössä kok-
kailun lomassa. Kirjassa käydään läpi  
erilaiset raaka-aineet ja työvaiheet – 
taikinan maistelua ja päähahmo  
Nuppua unohtamatta. Kirjaa luki- 
essa tekee mieli leipoa!

Mitä leivotaan Nuppu? Readme 2022. 
Lotta Lahti ja Kaisa Parén (kuvitus)

Kotitöiden tekeminen alkaa  
jakautua tasaisemmin miesten 
ja naisten välille.

Via Kasvimaan tuotteissa on kasvisten lisäksi mu-
kana myös mausteet. Se tekee kasvisten kokkaa-
misesta entistä helpompaa.  Valikoimassa on niin 
keittoja, patoja kuin uunikasviksia.

RUOKAKASVATUS MUKANA 
EDUCA-MESSUILLA
Johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa  
järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–28.1. 
Maksuton Educa tarjoilee opetus- ja kasvatus- 
alan uusimmat tuulet sekä polttavimmat 
puheenaiheet. 

Tule tapaamaan MKN Ruokaa ja Ruokahukkaa 
osastolle 6s68. Kanssamme samalla osastolla on 
muita ruokakasvatustoimijoita: Ruokakasvatus-
yhdistys Ruukku ry ja Ruokatutka, Ruokatieto ry 
sekä Sydänliiton Neuvokas perhe.
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Tattari ja kvinoa: virtaa moneen ruokavalioon  

1

Kotipuutarhan
pienet

ilmastoteot

Vanhalle  
villapaidalle  
uusi elämä

SATU SILVO:  Ruoka saa olla  leikkisää

Livđe palaa 
musiikki- 

perinteeseen

Maatiaiskissan 
tassunjäljillä

"

"

Tilaa Koti ja maaseutu -lehti omaksi
Koti ja maaseutu on kannesta kanteen täynnä inspiroivia juttuja 
maaseudun elämästä ja naisista. Uudistuneet lehden sivut täytty-
vät yrittäjien tarinoista ja herkullisimmista resepteistä. Suomalai-
set elintarvikkeet, ruoka, puutarha ja luonto ovat pääosassa joka 
numerossa.

Nostamme sivuilla esiin kaikkia Maa- ja kotitalousnaisille tärkeitä 
teemoja: Ruokaneuvot, maisemanhoito, järjestötoiminta ja koti-
maiset yritykset näkyvät vuoden jokaisessa lehdessä.

Edullinen kestotilaus vain 55 euroa/vuosi!

Tee tilaus helposti netissä tai soittamalla numeroon 03 4246 5385. 
Voit tilata lehden myös sähköpostitse osoitteesta 
kotijamaaseutu@atex.com.

Lehdestä sanottua: 
"Aivan upea lehti. Monipuoliset juttuaiheet."
"Yllätyin tosi positiivisesti. Roppakaupalla luettavaa!"
"Kiva, kun on luettavaa eri puolilta Suomea."

Seuraa Koti ja maaseutua myös Instassa! @kotijamaaseutu

@kotijamaaseutu
kotijamaaseutu.fi

ja maaseutu

Lehti on ihana  
lahja myös muille 
kuin Maa- ja koti- 

talousnaisille
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Kierrätä 
lempipaitasi  
tyynyksi

OHJE JA KUVAT  
VEERA JUSSILA/  
KÄSITYÖKEKKERIT

1. Pese tai pyyhi tahrat ja parsi mahdolliset reiät  
umpeen. Mikäli huomaat nurjalle tai oikealle puo- 
lelle tulleita langanvetoja, vedä ne neuleeseen virk-
kuukoukun tai neulan avulla (kuva 1). Pura hihasau-
mat ja irrota hihat kädentieltä (kuva 2). Ompele kä-
sin kädentiet ja pääntie kiinni piilopistoilla (kuva 3).

2. Sommittele helmaresoriin 3–5 napinläven paik-
kaa. Mittaa niille tasaiset välit. Ompele napinlävet 
käsin käyttäen napinläpipistoa. Vetämällä samalla 
neulottuja silmukoita yhteen, saat suurennettua  
napinläven kokoa (kuva 4, 5). Tarkasta, että nappi 
mahtuu napinläpien läpi. Ompele napit vastakkai- 
selle puolelle helmaresoria.

3. Voit halutessasi tehdä myös vetoketjullisen tyynyn. 
Jotta vetoketju olisi helppo ommella ja pysyisi kiinni  
joustavalla neulotussa resorissa, silitä tukikangasta  
noin 3 cm:n leveydellä koko helmaresorin nurjalle  
puolelle, aivan resorin alareunaan. Ompele reunan 
mittainen vetoketju resoriin oikeat puolet vastak-
kain. Taita vetoketjun reunat nurjalle puolelle ja  
silitä sauma auki (kuva 6).

4. Asettele tyynyliina sisätyynyyn. Valitse lähes  
samankokoinen sisätyyny, kuin mitä päällinen on. 
Muista pestä päällinen ja sisätyyny erikseen. Villalle 
riittää usein pelkkä tuuletus. ●

Koko
Tyynyn koko riippuu villapaidan koosta.
Tarvikkeet
1 vanha villapaita 
villalankaa ompeluun
tylppäkärkinen neula
3–5 nappia tai vetoketju ja tukikangasta
sisätyyny

1

2

3 4

tekeville käsille
tekeville käsille

Vanha villapaita sisältää usein paljon  
muistoja ja laadukasta lankaa. Jos pai- 
taa ei saa enää paikattua käyttöön,  
muuta se ihanaksi tyynynpäälliseksi.  
Tyynyn voi tehdä napeilla tai vetoketjulla.

Käsityökekkereiden Veera muutti 
jo edesmenneen mummonsa neu-
lomat lasten kirjoneulepuserot 
tyynynpäällisiksi. Muistot saivat 
uuden paikan kodista.

65

Helpoiten tyynyn  
teko onnistuu 

paidoista,  
jotka on neulottu  

paloina ja ommeltu  
yhteen käsin.
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Juuret maalla

SEURAA MEITÄ
maajakotitalousnaiset.fi

Facebook: facebook.com/maajakotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous

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


