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KANNEN KUVAT  

Ylärivi: Paula Ojala, Arja Äijälä, Satu Hiuspää-Hiltunen

Keskirivi: Helena Velin, Marjatta Stenius-Kaukonen, Maarit Satomaa

Alarivi: Liisa Välilä

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten neuvontatyötä.

Sähköpostit ajan tasalle
Otetaanpa oikein kampanja mahdollisemman monen jäsenen sähköpostin ilmoittamisesta omaan piiri-
keskukseen, näin tiedotus kulkee paremmin. Mikäli jäsenellä on tietokone käytössä,  mutta ei sähköpos-
tia, kannattaisi yhdistyksissäkin ottaa omaksi kampanjaksi yhteistuumin sähköpostin luominen mahdol-
lisimman monelle jäsenelle.

Liity ME Maa- ja  
kotitalounaiset 

(MKN) Facebook-ryh-
mään ja osallistu 
yhteiseen keskus- 

teluun.
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M
Maalaisjärjellä 
tavalliseen elämään

TV3- kanava on juhlistanut uutisten 
40-vuotista taivalta ohjelmasarjalla, 
jossa kerrataan lähihistorian merkit-
täviä uutistapahtumia. Ohjelmasarja 
kantaa nimeä: Missä olit, kun? Tuota 
kysymystä voisi jatkaa päivämäärällä 

16.3.2020. Tuolloin hallitus julisti maahamme poikke-
ustilan. Poikkeusolot ovat jatkuneet vaihtuvin rajoituk-
sin aina tähän päivään saakka. 

Jokainen meistä on joutunut puolentoista vuoden 
aikana miettimään omia arvojaan ja omaa käyttäyty-
mistään. Muutoksessa voi aina olla myös jotain hyvää. 
Jotain sellaista mitä ei tavallisen arjen keskellä huomaa 
tai pitää itsestäänselvyytenä. Muutos voi aidosti luoda 
uudenlaista ajattelutapaa, opettaa huomaamaan asioita 
ja kirkastaa ajatuksia siitä, mikä elämässä on tärkeintä 
sen normaalinkin arjen keskellä.

Koronapandemian myötä kiinnostus suomalaista 
ruokaa ja huoltovarmuutta kohtaan on noussut uudelle 
tasolle. Kansalaiset ovat myös kiinnostuneet omatoi-
misesta varautumisesta. Kotitalouksia on parin viime 
vuoden ajan kehotettu varautumaan pitkäkestoisiin 
häiriötilanteisiin niin, että ne pärjäisivät omillaan 72 
tunnin ajan. Oma kotivara kannattaa tarkistaa ennen 
syysmyrskyjä ja lumen mahdollisesti aiheuttamia säh-
kökatkoksia. 

Tietoisuutta varautumisesta on kasvattanut myös 
oma järjestömme. Osa piirikeskustemme asiantuntijoista 
on kouluttautunut 72 tuntia -kouluttajiksi ja syyskuun 
puolivälissä asiantuntijoitamme osallistui myös Naisten 
Valmiusliiton NASTA-harjoitukseen, jossa he perehtyi-
vät maasto-olosuhteissa tapahtuvaan elintarvikkeiden 
säilytykseen ja käsittelyyn sekä valmistamaan ruokaa 
isolle joukolle. Asiantuntijamme ovat myös yhdistysten 
käytettävissä. 

Yhteiskuntamme ei ole enää entisellään. Jälkihoi-
dossa tarvitaan meitä jokaista. Yksi osa varautumista on  
myös koronarokotteen ottaminen, mikäli siihen ei ole 
terveydellistä estettä. Näin Me pääsemme tapaamaan 
toisiamme kasvotusten mahdollisimman pian. 

Mervi Mäki-Neste
puheenjohtaja
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
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oronapandemian välitön uhka on onneksi syksyn aikana 
vähentynyt sitä mukaa, kun rokotuskattavuus kasvaa. 
Yhdistystoiminta on elpymässä melkein kahden vuoden 
”Prinsessa Ruususen” unen jälkeen.  Onneksi moni yhdistys 
on voinut kokoontua pandemian aikana joko kasvotusten 
tai internetin välityksellä. Monet yhdistykset ovat myös 

osoittautuneet ketteriksi sähköisten yhteyksien käytössä. Toki kasvotus-
ten tapaamista ja yhdessä tekemistä ei korvaa mikään. On hienoa, kun 
pystymme taas järjestämään toimintaa ja näkemään toisiamme.

Vuoden 2022 aikana aloitamme jäsenstrategian laatimisen ja siihen 
tarvitsemme sinun, meidän jäsenemme, apua. Tulemme loppuvuodesta 
avaamaan kyselyn, johon toivon mukaan mahdollisimman moni vastaa. 
Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, jotta tiedämme miten te, hyvät jäse-
net, näette järjestömme tulevaisuudessa.  Jäsenet ovat järjestön sydän, 
näin myös Maa- ja kotitalousnaisissa.

Christell Åström
toiminnanjohtaja, päätoimittaja
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Maa- ja kotitalousnaiset laatii  
jäsenstrategian ensi vuoden aikana

K

Toivomme mahdollisimman monen 
vastaavan loppuvuonna

avautuvaan  jäsenkyselyyn.

K
uv

a 
Pi

xh
ill

Jäsenet ovat 
järjestön  
sydän.
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AJANKOHTAISTA SYKSYLLÄ 2021

Kaksi viikkoa kekriä
Maa- ja kotitalousnaiset viettävät syksyn satokau-
den päätteeksi kekriviikkoja, joiden aikana pääosas-
sa on suomalainen lähellä tuotettu ruoka ja koko 
sen ympärille nivoutuva elinvoimainen maaseutu. 

Kahden viikon aikana muun muassa Maa- ja kotitalous-
naisten somekanavilla pyörii live-lähetyksiä, joissa ruo-
kaneuvonnan asiantuntijat kokkailevat kauden herkkuja 
paikallisin painotuksin. 

KEKRILIVET 2021
Ti 5.10. klo 13, Itä-Suomi
To 7.10. klo 9, Länsi-Suomi
Ke 13.10. klo 13, Oulu
Pe 15.10. livelähetys tulee Seinäjoelta,  
jossa maa- ja kotitalousnaiset viettä- 
vät Kekrijuhlia. 

Eri piirikeskusten alueilla kekri näyttäytyy eri tavalla. 
Oman alueen kekritapahtumista saa tietoa seuraamalla 
paikallisia kanavia aihetunnisteella #KekriMKN.

Yhteistyössä:

Vuodesta 1919 

KAUPPAPUUTARHALIITTO RY

Vielä ehdit osallistua kasviskisaan
Seuraa kolmen kuukauden aikajakso omaa kasvisten, marjojen ja hedelmien 
kulutusta. Merkitse ruksi kasviskorttiin päivän kohdalle, kun suositeltu määrä 
”puoli kiloa päivässä” täyttyy. 

Kisa-aika päättyy 31.12.2021. Lähetä vastaus 15.01.2022 mennessä nettilomak-
keella, jonka löydät osoitteesta: www.maajakotitalousnaiset.fi/kasviksiakaaliin 
tai postita kortti yhteystietoineen: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus / Kasviskisa, 
Vanha talvitie 2 A 15, 00580 Helsinki.

 Tulostettava kortti löytyy nettisivun materiaaleista: www.maajakotitalous-
naiset.fi/kasviskisa. Kasviskortin saat Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta, 
Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen tai yhdistysten pitämistä tilaisuuksista. 
Kortin voi myös leikata Koti ja maaseutu -lehdestä 4–5 / 2021.
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Palkintoina arvotaan kahden henkilön kahden vuorokau-
den lomapaketti perinteikkäässä maaseutulomakohteessa 
Ilorannassa Hauholla. Lisäksi arvotaan 10 kappaletta Maija 
Silvennoisen Maijan ruokavuodet -keittokirjoja.

Kekrijuhla 15.10.  
NYT JUHLITAAN YHDESSÄ!
Tule iloiseen Kekri-juhlaan ja seminaariin 
Seinäjoelle!

Tervetuloa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan järjestä- 
mään kekripäivään. Seminaarin aiheena on suo-
malainen ruoka. Illalla juhlimme yhdessä her- 
kullisen illallisen ja hauskan ohjelman parissa.  
Juhlapuhujana kansanedustaja Paula Risikko. 
Tarinaportti esittää: Lantut laariin -kekriohjel-
man. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 11.10. mennessä 
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi tai 
040 196 4434. Hinta 100 € (sis. seminaariohjel-
man, 2 kahvia, lounaan, illallisen ja kekrijuhla-
ohjelman)

Tule helposti junalla, tapahtuma on juna-aseman  
vieressä.
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VUODEN 2022 TOIMINNAN SUUNNITTELUUN

Pieni pala maaseutua -kampanjaa jatketaan kolmas vuosi mutta hieman eri painotuksin. 

PIENI PALA MAASEUTUA -järjestökampanja

Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa toiminnallaan tulevaisuuden ruoka- 
osaamiseen ja ruokatajun kehittymiseen järjestämällä Kädet multaan -tapahtumia kouluissa ja päivä-
kodeissa sekä viestimällä asiasta myös muissa tapahtumissa. Näin jatketaan ja levitetään järjestön 
asiantuntijoiden saman nimisessä hankkeessa aloittamaa hyvää työtä. Tilaisuuksien järjestäminen  
on yksi toimintavinkki yhdistyksille ensi vuoden toimintaan. 

LISÄÄ TIETOA, MATERIAALIA SEKÄ LINKKEJÄ WWW.MAAJAKOTITALOUSNAISET.FI/KADETMULTAAN

Kädet multaan -tilaisuuksia voidaan 
toteuttaa monilla eri tavoin. Jo tal- 
viaikana voi käydä päiväkodissa tai  
koulussa kylvämässä versoja ja an- 
taa ohjeet henkilökunnalle ja lapsille  
kasvatuksesta. Kun versot ovat kas- 
vaneet, tehdään toinen käynti päivä-
kotiin/kouluun, jolloin tutustutaan 
satoon.  Samalla voidaan tutustua 
muihinkin kasviksiin, hedelmiin ja 
marjoihin eri aisteja hyödyntäen. 
Kasvistapahtumia on  hyvä järjestää 
myös syksyllä sadon ollessa par-
haimmillaan. 

Keväällä yhdistys voi lahjoittaa 
ja istuttaa puun tai pensaan päivä- 

kodin/koulun pihaan yhdessä lasten 
kanssa tai kasvattaa kasviksia lava- 
kauluksissa. Huolehtikaa kasvin 
hoito kesän ajaksi, jotta saatte satoa 
syksyllä.  Satokautena on hyvä aika 
järjestää kasvistapahtumia tai jopa 
sadonkojuujuhlia.

Ravinteiden kierrätys ja ruoka-
hävikin vähentäminen ovat myös 
tärkeitä aiheita. Kompostointi ja  
bokashin käytön esittely sekä vinkit 
ruokahävikin vähentämisestä kasvis-
tapahtumien ohessa lisäävät lasten 
ymmärrystä ruoan tuotannosta ja 
kehittävät luontosuhdetta. Samalla 
arvostus ruokaa kohtaan kasvaa.

Kädet multaan -tapahtumat

KIINNOSTUITKO?
Nopeammille ehdimme pitää 
pienen esittelyn tapahtumien jär-
jestämisestä Teamsilla lokakuun 
aikana.

Ota yhteyttä helena.velin@
maajakotitalousnaiset.fi tai 040 
527 1579. Esitys sopii joko halli-
tuksen/johtokunnan kokouksen, 
tai yhdistyksen kokoontumisen 
yhteyteen. 

Esittelyyn voi osallistua myös 
kotona.
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Kasvimaan kaunotar -kilpailu
Järjestämme valokuvakisan pilke silmäkulmassa. Kasvimaan kaunotar voi olla se  
taidolla suureksi kasvatettu kasvis, mutta myös joku hieman tavanomaisesta muo- 
dostaan poikkeava tuote tai kasvimaalla touhuava kasvattaja, apulainen, ötökkä  
tai karvainen kaveri. Kauneushan on katsojan silmissä, joten joku voi nähdä kau- 
neuden myös ruosteisessa työkalussa.

Kädet multaan -tapahtumat

Somessa käytetään  
aihetunnistetta  

#KasvimaanKaunotar

Kasvisten käytön edistäminen
Maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset ovat tehneet työtä kasvisten käytön lisäämiseksi ja antaneet 
käytännönläheisiä vinkkejä kuluttajille. Työtä on hyvä jatkaa edelleen. Hyviä paikkoja tapahtumien 
järjestämiseen ovat kaupat ja kauppakeskukset sekä tilaisuudet ja tapahtumat, joissa väkeä liikkuu. 
Myös omissa yhdistysten tapahtumissa asiaa kannattaa pitää esillä.

Tapahtumissa 
•  havainnollistetaan mitä tarkoittaa ”puoli kiloa kasviksia päivässä”
•  esitellään monipuolista kasvis-, marja- ja hedelmätarjontaa: tuoreet ja varastoidut kasvikset, pakasteet,  

kuivatut tuotteet, valmisruoat
•  tarjotaan sesonkikauden tuotteista valmistettuja maistiaisia > paikalliset kaupat tekevät varmasti mielellään  

yhteistyötä, kun sinne ollaan yhteydessä hyvissä ajoin 
• jaetaan kasviskortteja kasvisten käytön seuraamista varten (kasviskisaan tulleiden vastausten perusteella kisaan 

osallistuneet ovat kokeneet käytön seuraamisen motivoivan kasvisten käyttöön)

Tapahtumissa suositaan ensisijaisesti kotimaisten tuotteiden käyttöä. 

TARKEMMAT OHJEET TULEVAT KEVÄÄLLÄ SIVULLE WWW.MAAJAKOTITALOUSNAISET.FI/KASVIMAANKAUNOTAR
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TARKEMPIA OHJEITA JA RUNSAASTI TULOSTETTAVAA  
MATERIAALIA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN LÖYTYY  
SIVULTA WWW.MAAJAKOTITALOUSNAISET.FI/KASVIKSIA 
KAALIIN
TAPAHTUMISSA JAETTAVIA KASVISKORTTEJA VOI TILATA: 
INFO@MAAJAKOTITALOUSNAISET.FI TAI NETTISIVUN 
LOMAKKEELLA. 
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HYVIÄ HETKIÄ RUOAN PARISSA
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Ota yhteyttä ruoka-asiantuntijaan!  
www.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut
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ILMASTOMYÖNTEINEN ILTA 
Ihan jo käyttämällä perinteisten, tuttujen kotiruokien 
joukossa hiukan erilaisia kasviksia, saadaan ruoan ra- 
vintosisältöä parannettua. Ja varsinkin lähellä tuotet-
tujen kasvisten runsas käyttö on myös ympäristöteko, 
sillä kasvikset sitovat kasvaessaan ilmakehän hiilidiok-
sidia! Tule kurssille valmistamaan maukkaita ruokia ja 
oppimaan, miten lisäät helposti kasviksia lautaselle. 

 
KOTOISAA JUHLAVASTI
Arkiseksi mielletyt, perinteiset ruoat taipuvat loista-
vasti myös juhliinkin sopivaksi tarjottavaksi. 

Maakuntien mauista voi muokata mukavia tarjottavia 
isoihin tai pienempiin juhliin.  Nostetaan kotiruoka 
kunniaan! 

SUOMIRUOKAA ULKOMAISILLE 
VIERAILLE 
Mitä tarjoaisit, jos saat ulkomaalaisen ruokavieraan? 
Lohi ja poro ovat ne yleisimmät, mutta ruokakult-
tuurissamme on paljon muutakin, jota kannattaa 
esitellä. Tavallinen suomalainen kotiruoka kiinnostaa 
ja maistuu myös ulkomaalaisille. Sesongin tuoreet 
tuotteet, erilaiset mädit ja riista ovat hyviä raaka-ai-
neita, joista saa maistuvia ja mieliinpainuvia aterioita. 

Kurssi sopii myös matkailuyrittäjille ja on muokatta-
vissa esimerkiksi turistien kanssa yhdessä kokatta-
vaksi! 

Kurssitarjontaa 2022
 
PERUNASTA ON MONEKSI
Vanha tuttu peruna on taas alkanut kiinnostaa! Eikä ihme, se on lähiruokaa parhaimmillaan. Myös kroppa ja 
ilmasto kiittävät sen käytöstä. Perunasta loihdit suolaista ja makeaa tarjottavaa niin kotiväelle kuin vieraillekin. 

Yhdessä kokkaaminen on ollut harvinaista herkkua koronan aikana. Toki se verkonkin välityksellä onnis-
tuu, kuten on huomattu: MKN-Ruoka-asiantuntijat ovat pitäneet hienoja etäkursseja. Mutta jospa tässä 
vähitellen päästäisiin ihan kasvotusten tapaamaan mukavan tekemisen ja hyvän ruoan parissa! Ottakaa 
yhteyttä alueenne ruoka-asiantuntijaan ja kyselkää kurssia! 

- Superruokaa Suomesta
- Gluteeniton leivonta 
- Maukkaat salaatit ja syötävät koristeet 
- Luonnollisesti herkullista – luonnonyrtit ja villivihannekset
- Potkua pavuista ja palkokasveista

MUISTA MYÖS NÄMÄ RUOKAKURSSIT

Muonitus ja varautuminen
Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksillä on pitkät perinteet isojenkin tapah-
tumien muonituksiin. Muonitustaitoja ja järjestömme laajaa kenttää voi-
daan tarvita esimerkiksi laajan tulipalon tai kadonneen henkilön etsintöjen 
yhteydessä sammuttajien ja etsijöiden muonituksiin. Ennakkoon varautu-
misella ja taitojen päivittämisellä homma toimii, jos joudumme tosipaikan 
eteen. Taidoista on hyötyä myös tilausmuonitusten hoitamiseen. Useista 
piirikeskuksista on mahdollisuus saada muonituskoulutusta.

- Kekri – perinteistä sadonkorjuun juhlaa
- Maijan maukkaat kasvisruuat
- Särkikala – herkkupala
- Erikoisen hyvää erikoiskasveista
- Kaikki ruhon osat lautaselle
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Ruoka-asiantuntijat (takarivi) Niina Vihelä,  
Asta Asunmaa, Suvi Malin ja (edessä) Janita  
Kylänpää osallistuivat muonittajakoulutus-
koulutukseen Naisten Valmiusliiton Nasta  
Friski -harjoituksessa. 
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” Ihana maanläheinen lehti, monipuolisia juttuja”
”Lehdessä on kaikille jotakin.”
” Kiinnostavia juttuja etukannesta takakanteen.”

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 
yritykset.

Vuonna 2022 ilmestyy kahdeksan numeroa. Yksi numero on tupla- 
numero. Lehden tuplanumero ilmestyy toukokuussa – se tarjoaa 
kesälomalle tuhdin paketin luettavaa.

Lukijamme ovat joka lehteen tyytyväisiä. Kehitämme juttuideoita 
myös lukijoilta saamamme palautteen mukaan.

1
6/2021 KOTI JA MAASEUTU

ja maaseutu

METSURITRIO  tuo naisvoimaa  metsätöihin 

Kirsikka ja luumu  kruunaavat kesäherkut!

PERHE  
KANNATTELEE 
MAATALOUS- 
YRITTÄJÄÄ

Lehti meille, joiden juuret ovat maalla 
82. vuosikerta. Irtonumero 8 e (sis.alv). 6/2021

Seuraa  
Koti ja maaseutua  

myös Instagramissa!
@kotijamaaseutu

@kotijamaaseutu
Vuonna 2022 uusia juttusarjoja
Ensi vuonna Koti ja maaseutu nostaa esiin Maa- ja kotitalousnaisten yritys-
asiantuntijoiden osaamista. Suomalaiset yritykset ja niiden kehittäminen ovat 
korona-aikana entistä tärkeämpiä. Tule kanssamme mukaan erilaisten yrittäjien 
maailmaan!

Koko vuoden voi seurata myös suomalaista maisemaa. Martina Motzbäuchelin 
ottamat upeat kuvat muuttuneesta maaseudun maisemasta ovat pääosassa uudes-
sa sarjassamme. Tule mukaan tutustumaan, miten maatalouden maiseman muutos 
on vaikuttanut eri alueiden ihmisiin ja yrityksiin.

Lehti täynnä inspiraatiota

34 KOTI JA MAASEUTU 6/2021

35
6/2021 KOTI JA MAASEUTU

Matkailukylä ammentaa maisemasta
TEKSTI JA KUVAT Sari ToikkanenILMAKUVA Martina Motzbäuchel

Vielä 1990-luvulla linja-autot hurauttivat pienen  
Tuovilan-lahden kylän ohi. Nyt sinne saattaa pölähtää  
bussilastillinen matkailijoita kerralla. Itä-Suomen  
maa- ja kotitalousnaiset on ollut mukana  tuotteistamassa kylämaisemaa.

Suomessa on yli 150 valtakunnallisesti arvokasta ja satoja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 

Maaseutualueiden maisemanhoidon edistäminen on yksi Maa- ja kotitalousnaisten ydinalueista.

ARVOKAS KULTTUURIMAISEMATuovilanlahden kylä Kuopion Maaningalla yllättää autoili-
jan. Kylätie kumpuilee ja kaartelee niin, että vauhtia on pak-
ko hidastaa. Samalla huomaa monet vanhat rakennukset ja 
pihapiirit, jotka ulottuvat aivan tien rajaan saakka. Maanin-
kajärven pohjukassa sijaitseva tiivis kylämiljöö eroaa ympäris-
töstään. Järven ympärillä olevissa muissa kylissä talot sijait-
sevat harvakseltaan viljelyalueiden lomassa. Koko kaksitoista 
kilometriä pitkä ja enintään kaksi kilometriä leveä Maanin-
kajärvi pohjoissavolaisine rantakylineen kuuluu valtakunnalli-
sesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.Myös Tuovilanlahden Korkeakoski on merkittävä maisemalli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti. Maamme korkein vesiputous 
on ollut tunnettu retkikohde jo 1800-luvulla.

 

>>
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TEKSTI JA KUVAT Veera Jussila/ Käsityökekkerit

      
iloa keittiöön

TEKEVILLE KÄSILLE

TEKEVILLE KÄSILLE

Tarvikkeet:

•  3–3,5 mm virkkuukoukku

•  Popkorniin tarvitset noin 35 g puu-

villalankaa, esim. Novita Cotton 

Soft. Kuvan työssä käytetty kolmea 

väriä, jokaista noin 10–15 g

•  Vinokuvioituun liinaan tarvitset   

25 g puuvillalankaa, esim Novita 

Cotton Soft

Popkorni-kuvion virkkaaminen

Virkkaa 6 avointa pylvästä samaan sil-

mukkaan ja vedä lopuksi lanka kaik- 

kien 7 silmukan läpi. (Kuva 1)

1. Virkkaa 3 mm:n virkkuukoukulla  

27 ketjusilmukkaa. Virkkaa ensimmäi- 

nen kiinteä silmukka toiseen ketjusil-

mukkaan. Virkkaa kiinteä silmukka 

jokaiseen ketjusilmukkaan ja käänny.

2. Virkkaa 2 ketjusilmukkaa. *Virkkaa 

popkorni, 1 pylväs*, toista*–* kerros 

loppuun. Käännä.

3. Virkkaa 2 ketjusilmukkaa. Virkkaa 

kiinteä silmukka jokaiseen silmukkaan. 

Käännä.
4. Toista kohtaa 2–3 seuraavassa väri-

järjestyksessä tai virkkaa haluamassasi 

järjestyksessä. Viininpunainen/ Keltai-

nen/ Valkoinen/ Keltainen/ Viininpu-

nainen/ Valkoinen/ Viininpunainen/ 

Keltainen/ Valkoinen/ Keltainen.

5. Päättele langat samalla kun virk-

kaat, eli jätä edellisen värin lanka aina 

uuden kerroksen silmukoiden sisälle.  

Näin lopuksi ei jää juurikaan päätel-

tävää. Kastele tai höyrytä liina muo-

toonsa.

Vinokuvion virkkaaminen

1. Virkkaa 3,5 mm:n virkkuukoukulla 

29 ketjusilmukkaa.

2. Virkkaa pylväs 3 silmukan pää-

hän viimeisimmästä ketjusilmukasta. 

Virkkaa pylväs jokaiseen seuraavaan 

silmukkaan. Työssä tulisi olla nyt 28 

silmukkaa. Käännä työ. Virkkaa seu-

raava kerros kiinteitä silmukoita.

3. *Virkkaa löysästi pylväs ensimmäi-

sen kerroksen pylvään läpi (kuva 2), 

virkkaa viereen yksi tavallinen pylväs*. 

Toista *–* kerros loppuun. Virkkaa 

yksi ketjusilmukka ja käännä työ.

4. Virkkaa kiinteä silmukka jokaiseen 

edellisen kerroksen silmukkaan. Virk-

kaa yksi ketjusilmukka ja käännä työ.

5. * Virkkaa yksi tavallinen pylväs, 

virkkaa seuraava pylväs ensimmäisen 

kerroksen pylvään läpi*. Toista *–* 

kerros loppuun. Virkkaa yksi ketjusil-

mukka ja käännä työ.

Nämä ihanat siivousliinat ovat kestäviä ja piristäviä. Tee Popkorni- ja  

vinokuviollisia liinoja vaikkapa viemisiksi kesäreissuille.

6. Virkkaa kiinteä silmukka jokaiseen 

edellisen kerroksen silmukkaan. Virk-

kaa yksi ketjusilmukka ja käännä työ.

7. Toista kohtia 3–6 yhteensä 6 kertaa. 

Katkaise lanka ja vedä se viimeisen sil-

mukan läpi. Päättele langat nurjalle 

puolelle ja höyrytä liina sileäksi. ●

1

2
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VIRKKAA Pirteä Popkorni on helppo virkata.

Vinokuvio on kaunista katseltavaa.
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Luontohelmi

Pääsiäisen virpomisvitsoista tuttu kiilto-

paju on Suomen yleisin pajulaji.

TEKSTI Tuula Lehtonen KUVAT Antti Lehtonen, Shutterstock

S
uomessa esiintyy kahta valoa tuottavaa kiiltomatolajia: kiiltomatoa 

(Lampyris noctiluca) ja tuikematoa (Phosphaenus hemipterus).  

Kiiltomato on näistä tunnetumpi ja varsin yleinen. Tuikemato on 

kiiltomatoa pienempi, eikä sitä tavata kuin Lounais-Suomessa. 

Tuikemato loistaa vain häirittynä.

Vesistöjen tuntumassa viihtyvä kiiltomato ei nimestään huo-

limatta ole mato. Se on sylkikuoriaisille sukua oleva kovakuoriai-

nen. Eniten kiiltomatohavaintoja tehdään Etelä-Suomessa, pohjoi-

sin havainto on Alavieskasta. 

”Kiiltomadot ovat aktiivisimmillaan juhannuksen tienoilla ja 

kesä-heinäkuussa”, kertoo väitöskirjatutkija Christina Elgert Hel-

singin Yliopistosta. 

Vaikka kiiltomato on yleinen, sen havaitseminen voi olla vai-

keaa. Se viettää lähes koko elämänsä toukkamuodossa. Vaihe voi 

kestää jopa 2–3 vuotta, kun hohtava aikuisvaihe vain muutaman 

viikon. Vain naaras hohtaa aktiivisesti.

Kiiltomadon valon tärkein tehtävä on houkutella koiras naa-

raan luokse. Aikuisen naaraan ainoa tehtävä on paritella ja munia. 

Se ei edes syö; sillä ei ole toimivia suuosia. 

Pimeydestä riippuvaisia

Maailmalla kiiltomatoja ja niihin luettavia tulikärpäsiä on yli 2 000 

lajia. Moni laji esiintyy tropiikissa, jossa yön pimetessä metsä tuik-

kii tuhansien tulikärpästen valoa.

”Kiiltomatojen ja tulikärpästen määrät ovat vähentyneet maa-

ilmanlaajuisesti”, Elgert toteaa. Yhdeksi syyksi epäillään valosaas-

tetta. Kaupunkien valot jättävät hyönteisen hohteen varjoonsa. Pa-

himmassa tapauksessa kiiltomatokoiras eksyy katuvalon perässä 

väärään paikkaan kauaksi naaraasta. 

Valosaasteen määrää pystyttäisiin hyvällä kaupunkisuunnitte-

lulla ja modernilla tekniikalla vähentämään, Elgert sanoo.

Ihmisen kiva kaveri 

Ihmiselle kiiltomato on täysin harmiton otus. ”Siitä on meille 

päinvastoin paljon hyötyä. Kiiltomadot ovat tärkeä osa monimuo-

toisuutta. Ilman niitä monien haittaeliöiden määrä kasvaisi.”.

Koska toukat ovat kokoonsa nähden hurjia petoja, ne vähentä-

vät viljelysten tuhoeliöitä. Kiiltomadon toukan lempiruokaa ovat 

puutarhoja mässäävät lehtokotilot. Kiiltomato itse ei kelpaa mo-

nellekaan ruoaksi pahan makunsa vuoksi.

Kiiltomadoilla on ollut myös iso rooli lääketieteessä. Niiden 

biolumenesenssi-entyymiä on käytetty esimerkiksi solujen merk-

kausaineena. Aiemmin tämä entsyymi saatiin keräämällä hyöntei-

siä luonnosta, nykyään sitä valmistetaan synteettisesti. 

”Kiiltomato on hyvä esimerkki luonnon monimuotoisuudesta 

ja ihmeellisyydestä: luonnossa harva eliö tuottaa itse valoa. Meille 

ihmiselle kiiltomadon kohtaaminen on aina yhtä taianomaista.” ●

Kemiallista valoa. Biolumenesenssi saa kiiltoma-

dossa aikaan voimakkaan valoreaktion, jolla len-

tokyvytön naaras houkuttelee koiraan luoksensa. 

Mitä kirkkaammin naaras hohtaa, sen tehok-

kaampi munija se yleensä on. Uhattuna myös  

koiras pystyy hohtamaan himmeästi.

Kiiltomadon toukan lempiruokaa 

ovat puutarhoja 

mässäävät lehtokotilot.

Keskikesän 
valopilkku

Mikä heinikossa hohtaa? Kiiltomato ilahduttaa kesä- 

yönä löytäjäänsä. Niitä kannattaa etsiä erityisesti  

järven tai meren rannoilta kasvuston seasta.

6
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Metsän voimanaiset
TEKSTI JA KUVAT Mari Vainio

Metsuritrion naiset ovat metsässä kuin  
kotonaan. Itsenäinen metsänhoitotyö 
palkitsee ja asiakkaiden luottamus  
kantaa eteenpäin.

>>

Emilia, Ella ja Anna ovat istutushommissa Karkkilan tienoolla Uudellamaalla. 
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Varhaiskasvisten  
(t)aika!

 

TEKSTI JA OHJEET Marita Suontausta 
KUVAT Kati Laszka, Kotimaiset kasvikset ry, Shutterstock 

RUOKANEUVOT

K ausi alkaa raparperilla, sitten tulevat varhaisperu-
nat, kaalit, salaatit, sipulit, kotimainen parsa, her-
neet, porkkanat, retiisit ja muut.

Ensimmäinen sato korjataan kasvihuoneista  
ja kevyistä kausihuoneista, sitten niitä saadaan 
harsojen alta ja avomaalta. Varhaiskasvisten kas-
vatus avomaalla vaatii Suomen oloissa viljelijältä  
erityistä huolenpitoa. Siksi meidän kuluttajienkin 
tulisi suhtautua satoon arvostuksella. Koska var-
haiskasvisten kuori on olematon, ne eivät kestä  
kolhuja. Niitä olisi käsiteltävä yhtä varoen kuin 
kananmunia. Ohuen kuoren ansiosta kasviksille  
riittää usein huolellinen pesu. Juureksia ei tarvitse  
kuoria. Varhaiskasviksista haihtuu kosteus nope- 
asti, joten ne on hyvä käyttää mahdollisimman 
pian noston jälkeen. Jos joudut säilyttämään kas-
viksia muutaman päivän, suojaa ne ja säilytä vii-
leässä. 

Varhaiskasvikset ovat parhaimmillaan sellai-
sinaan nautittuina tai vain kevyesti kypsennettyinä.  
Varhaisia juureksia voi nautiskella myös raakoina 
esimerkiksi dippikasviksina tai kuorimaveitsellä 
veistettyinä lastuina salaateissa.  Kypsennetyissä 
kasviksissakin saa olla purutuntumaa. Liika käsitte-
leminen ja ylikypsentäminen hävittää primöörien  

>>

herkät aromit. Höyrytä, pikapaista vokissa tai 
muurikalla tai grillaa. Ja mausta maltilla. 

Naatit ruoaksi?
Monet varhaiskasvikset myydään naatteineen. 
Juuresten naatit haihduttavat runsaasti kosteutta, 
joten ne kannattaa poistaa. Varsinkin porkkanat, 
retiisit, nauriit ja punajuuret nahistuvat nopeasti, 
jos niitä säilyttää naatteineen. 

Osan hyväkuntoisista naateista voi käyttää 
ruoanvalmistukseen, mutta Ruokavirasto ei suo-
sittele runsasta, esimerkiksi päivittäistä syöntiä 
naattien sisältämän nitraatin vuoksi. 

Nitraattipitoisuuteen vaikuttaa moni asia: mi-
ten kasvia on lannoitettu, missä se on kasvanut ja 
mikä kasvi on kyseessä. Esimerkiksi punajuuressa 
on luontaisesti enemmän nitraattia, joten sen naa-
teissakin on sitä reilummin kuin esimerkiksi  

20 KOTI JA MAASEUTU 4–5/2021 

Nyt se alkaa, ihana aika!  
Varhaiskasvikset eli primöörit ovat täällä.

porkkanassa. Samoin nuorissa, pienemmissä naa-
teissa on vähemmän nitraattia kuin vanhemmissa. 
Naattien nitraattipitoisuutta voi pienentää ryöp- 
päämällä tai kypsentämällä niitä, mutta sen jäl-
keen ne on heti syötävä tai jäähdytettävä ja siir-
rettävä jääkaappiin käyttöön asti. Lämpimässä 
niissä voi kasvaa bakteereja, jotka muuttavat nit-
raatin nitriitiksi. Nitriitti runsaana annoksena on 
lievästi myrkyllistä.  

Hyväkuntoisia pienehköjä naatteja kannattaa 
hyödyntää jonkin verran ruoanvalmistuksessa. 
Esimerkiksi harvennuksen yhteydessä ylijäävät 
pienet retiisin ja punajuuren lehdet ja alut  

antavat hyvin huuhdeltuina mainion lisän salaat-
tiin, porkkanat taas mukavan säväyksen kesäkeit-
toon tai kalasoppaan. Naatteja voi käyttää myös 
peston valmistuksessa tai silputa wokkien sekaan.   

Mutta nitraatin vuoksi ei naatteja eikä niistä 
valmistettuja ruokia saisi antaa pikkulapsille eikä 
varsinkaan alle yksivuotiaille. 

Sipulinvarret sekä parsa- ja kukkakaalin suo-
jalehdet voi hyvin käyttää ruoanvalmistukseen  
ilman pelkoa liiallisesta nitraatista.

214–5/2021 KOTI JA MAASEUTU

Liika käsitteleminen ja  
ylikypsentäminen  

hävittää primöörien  
herkät aromit. 

TEEMANA 
VARHAIS- 

KASVIKSET
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Lehtilahja ilahduttaa
Tilaa nyt Koti ja maaseutu -lehti yhdistyskirjeen kampanjahintaan 40 € (kesto- 
tilauksen ensimmäinen vuosi). Tilaa 5.11. mennessä oheiselle lomakkeella.

Lähetä oheinen lomake ja tilaa lehti heti. Voit myös tilata lehden osoitteessa  
www. kotijamaaseutu.fi, sähköpostitse osoitteesta kotijamaaseutu@jaicom.com  
tai puhelimitse numerosta 03 4246 5385.

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.  
Kestotilaus jatkuu automaattisesti, kunnes tilaus perutaan.

lahjaksi
itselleni

Kyllä kiitos, tilaan Koti ja maaseutu -lehden
edullisena kestotilauksena kampanjahintaan 40 e  
(norm. vuosikerta 64 e)

 

TILAAJA/MAKSAJA
Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin   

Sähköposti

Allekirjoitus

Vastaanottaja  
maksaa 

postimaksun
Mottagaren

betalar
portot

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

LAHJATILAUKSEN SAAJA
Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

 
Vastauslähetys
Sopimus 5020638
00003 HELSINKI

TILAUKSET  
MYÖS
puhelimitse  
03 4246 5385 tai  
www.kotijamaaseutu.fi

Tulosta lahjakortti osoitteessa  
www.kotijamaaseutu.fi

Hinta sisältää alv 10 %. Hinta on voimassa 5.11.2021 asti. 
Lehti on tilattavissa myös ulkomaille vuosi- ja kestotilauksena, 
jolloin tilausjakson hintaan lisätään 25 euron postimaksulisä. 

Haluan maksaa laskun 
kahdessa erässä 

1
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ja maaseutu

METSURITRIO  tuo naisvoimaa  metsätöihin 

Kirsikka ja luumu  kruunaavat kesäherkut!

PERHE  
KANNATTELEE 
MAATALOUS- 
YRITTÄJÄÄ

Lehti meille, joiden juuret ovat maalla 82. vuosikerta. Irtonumero 8 e (sis.alv). 6/2021

Sopii
joulu- 
lahjaksi

ja maaseutu

12/2021 KOTI JA MAASEUTU

ja maaseutu

Lehti meille suomalaisille, joiden juuret ovat maalla 
82. vuosikerta. Irtonumero 8 e (sis.alv). 2/2021

Myllypellon taimi tuottaa  
tomaatteja kaikissa väreissä 

Lenholman haka  
HURMAA  
PARAISILLA  

TUFTAUS  
ON HELPPO 

KÄSITYÖTRENDI!

Metsäpeura  
palasi Suomen 

luontoon

1
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ja maaseutu

Lehti meille suomalaisille, joiden juuret ovat maalla 
82. vuosikerta. Irtonumero 8 e (sis.alv). 3/2021

PAJU ON ENEMMÄN KUIN PÄÄSIÄISKORISTE 

Juurileipä osui   makuhermoon

KASVATA 
OMAT  

KIMPPU- 
KUKAT 

Ellun kanat  vipeltävät vapaasti

1
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ja maaseutu

Lehti meille suomalaisille, joiden juuret ovat maalla 

82. vuosikerta. Irtonumero 8 e (sis.alv). 1/2021

VILLAN PITKÄ MATKA PUIKOILLE 

Laitikkalassa  
yrittäjät  

innostavat toisiaan

ÄRJÄNSAARI  

LUMOAA 

MAISEMALLAAN

Lue näytelehti  
osoitteessa:

www.kotijamaaseutu.fi 
>näköislehti EDULLINEN  

KESTOTILAUS SISÄLTÄÄ  
8 NUMEROA  

KOTI JA MAASEUTU  
-LEHTEÄ VUODESSA.  

(kesällä ilmestyy  
tuplanumero)

Tunnetta ja  
tietoa

1
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ja maaseutu

NYT ON   VARHAIS- KASVISTEN  AIKA! 

Moni saa voimaa hevosista

RAIKASTA 
KESÄÄ!

NURMIKKOA  SUORAAN RULLASTA

Lehti meille suomalaisille, joiden juuret ovat maalla 

82. vuosikerta. Irtonumero 8 e (sis.alv). 4–5/2021KAKSOISNUMERO
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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

Tämän yhdistyskirjeen pääyhteistyökumppani on VIKING LINE.

Impin päivä 11.6.2022
Monilla yhdistyksillä on vakiintuneet perin-
teet viettää Impin päivää erilaisilla omilla 
ohjelmilla. Nyt Impin päivä osuu samaksi  
päiväksi Suomen kylät ry:n viettämän  
Avoimet kylät -päivän kanssa.  Kehitämme  
tapoja viettää päivää yhteistyössä, jotta 
kylän voimat saadaan yhteen ja tapahtumien 
järjestämiseen enemmän resursseja. Näin 
saamme enemmän näkyvyyttä kylien yhtei-
sille asioille. Seuraa päivityksiä sivulla  
www.maajakotitalousnaiset.fi/impinpaiva

Kalenteriin!

Maakunnallisen vuoden maa- ja kotitalousnaisen tai  
maaseudun naisen/miehen valinta 2022   
Maakunnittain valitaan 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 toimija-
tiimi/innostajatiimi. 
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