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KESKI-SUOMEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN VARSINAISEN
EDUSTAJAKOKOKOUKSEN VALINTOJA 24.10.2020 (Uurainen)
Keski-Suomen Vuoden maa- ja kotitalousnainen 2020
Hanna Kaihlajärvi Saarijärveltä.
Perusteluina Hannan valinnalle:
Hanna on toiminut aktiivisesti Saarijärven maa- ja kotitalousnaisten sihteerinä vuodesta
2003. Hän on ollut aktiivisesti kehittämässä järjestöä ja tuonut osaamisensa toiminnan
tueksi. Hanna on aktiivinen viestijä, joka jakaa tietoa jäsenille niin sähköpostilla, whatsappilla kuin tekstiviestein. Hän jaksaa aina kannustaa ja lähtee mukaan tapahtumiin
innolla ja muitakin innostaen.
Hanna osallistuu työnsä kautta maaseudun kehittämiseen ja lähiruoan esilletuomiseen.
Hän ei arastele esiintyä aitona maaseudun puolestapuhujana, josta esimerkkinä Onnenlaakson tapahtuman kehittäminen ja organisointi. Hanna pitää myös aktiivisesti yhteyksiä muihin yhdistyksiin esim. MTK, MHY, Yrittäjät, olemalla paikalla asiantuntijana ja
maaseudun äänenä.
Hanna on mukana Saarijärven kaupungin elinkeinotiimissä vastaamassa maaseudun
yritysten kehittämisestä. Jamkin projektipäällikkönä hän kouluttaa tulevia maaseudun
yrittäjiä Tarvaalan kampuksella. Kestävä kehitys on Biotalousinstituutin kantava ajatus.
Luonnonvarojen säästäminen ja kiertotalous korostuu kaikessa toiminnassa.
Kaiken tämän lisäksi hän hoitaa hevostilaansa suurella sydämellä Koskenkylällä puolisonsa kanssa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on Hannan toiminnan periaate. Jos
emme itse arvosta työtämme ja ympäristöämme, ei sitä tee muutkaan.
Vuoden Maa- ja kotitalousnaisen tai maaseudun miehen valinnan kriteerejä ovat:
- edistää alueellaan Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa
- toimii aktiivisesti Maa- ja kotitalousnaisten hyväksi
- innostaa ja kannustaa muita toimintaan mukaan
- tänä vuonna huomioitiin erityisesti: kestävän kehityksen, maaseudun elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden eteen tehtyä työtä.
Ehdotuksia vuoden Maa- ja kotitalousnaiseksi voivat tehdä yhdistykset sekä yksityiset henkilöt.
Lisätietoja:
Eeva-Liisa Kivimäki, toiminnanjohtaja
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
p. 040 5768740 / eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi
Hanna Kaihlajärvi, p. 040 5635431
hanna.kaihlajarvi@jamk.fi
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Vuoden 2020 maisematekokilpailun Keski-Suomen voittaja
Petäjäveden vanhan kirkon säätiö
Vuoden maisemateko -kilpailu järjestettiin kuudetta kertaa. Tämän vuoden teemana kilpailussa on ”Niityn lumo”. Maakunnallinen voittaja pääsee kilpailemaan seuraavaksi valtakunnallisesta palkinnosta.
Kriteereinä voittajan valinnassa olivat erityisesti:
• Nostaa esille paikallisia lumo- ja kulttuuriympäristöarvoja.
• Lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä
tavalla.
• Lajisto on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti.
Petäjäveden vanhan kirkon säätiön hoitama niittylaidun vanhan kirkon pihamaalla on
laajalti tunnettu ja hyvässä jatkuvassa hoidossa. Hoidossa toteutuu myös hyvä yhteistyö
alueen toimijoiden kesken. Niityn hoitoon on haettu myös tukea.
Hyvin tasaväkisen kilpailun ja erinomaisten ehdokkaiden takia raati haluaa antaa Kunniamaininnan Aatulan perinnemaisemalle (Äänekoski).
Raadin kommentteja Aatulasta.
• Aatulassa yhdistyvät harvinaisella tavalla hienon perinnebiotooppikokonaisuuden
luonut historia ja pitkäjänteinen hoitotyö, jossa on haluttu keskittyä perinnebiotooppiarvojen säilyttämiseen.
• Aatulan niittyjä ja muita tilan perinnebiotooppeja on hoidettu pitkään perinteisin menetelmin. Kohteella on useita harvinaisia kasvi- ja sienilajeja, sekä kaikkiaan yli 200
putkilokasvilajia. Kohteelle järjestetään mm. luonnonkukkapäiväretkiä ja se on ollut
myös osana monia tutkimushankkeita. Omistaja ja alueen hoitaja pitävät kohdetta
arvokkaana ja pyrkivät kehittämään sitä.
• On inventoitu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi.
Lisäksi kilpailussa raatia sykähdytti pihaniityt, jotka ovat ihania esimerkkejä siitä
arvokkaasta työstä, mitä jokainen omakotiasuja voi pihallaan tehdä. Onneksi näitä pieniäkin niittyjä on yhä enemmän.
Opetus ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa. www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
#vuodenmaisemateko #niitynlumo
Lisätietoja: Paula Salonen, Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi
043 824 9641 paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi
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Kuva: Petäjäveden vanhan kirkon säätiö

