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1. Johdanto 

Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman ja kulttuuriympäristön sekä 
yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto. 
Järjestöllä on noin 70 asiantuntijaa ja yli 40 000 jäsentä. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toimintasuunnitelmavuosi 2018 on kolmas vuoteen 2020 ulottuvaa Maa- ja kotitalousnaisten 
strategiakautta. Tämä toimintasuunnitelma on laadittu Maa- ja kotitalousnaisten järjestön strategian 
pohjalta huomioiden myös opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamat toimialan strategiset painopisteet ja 
muut tavoitteet.  
 
Yhteiskunnalliset haasteet toimintakentällämme ovat yhä moninaisempia: epäterveelliset elintavat ja niiden 
uhka kansanterveydelle, ympäristön tilan heikkeneminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja 
maiseman umpeutuminen, väestön taloudellinen eriarvoistuminen, syrjäytyminen, ikääntyminen sekä 
kaupungistuminen. 
 
Maailmanlaajuisesti tärkeiksi haasteiksi ovat nousseet ruuan, veden ja energiantuotannon riittävyyden 
varmistaminen rajallisia luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen sekä ilmastonmuutoksen ja sen torjuntaan 
liittyvien toimien vaikutukset globaaliin ruokajärjestelmään. Resurssitehokkuuden ja kiertotalouden 
periaatteet muovaavat tulevaisuuden tuotantoa ja kulutusta.  
 
Toimintavuoden suunnittelun ja toteutuksen keskiöön olemme nostaneet kestävän kehityksen edistämisen, 
ja siihen pohjautuu myös järjestön teema vuosille 2018–2019.  
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Maa- ja kotitalousnaisten strategiset avaintavoitteet 

Maa- ja kotitalousnaisten strategiset avaintavoitteet vuosina 2016–2020 ovat  
 

 arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 

 tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 

 vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 

 taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
 
Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle  
 
Maa- ja kotitalousnaisten kolmessa avaintulosalueessa panostetaan toimintavuonna edellisten vuosien 
tapaan arvon tuottamiseen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle. Arvolla tarkoitetaan määrällistä tai 

Maa- ja kotitalousnaisten visio 2020 
 

Maistuva, viihtyisä ja elinvoimainen maaseutu – hyvinvoivat 
suomalaiset. Rakennamme tulevaisuuden maaseutua, jonka 
vahvuuksina ovat vahva paikallinen ruokakulttuuri, hoidettu 

maaseutu- ja kulttuurimaisema, kilpailukykyinen 
yritystoiminta ja yhteisöllisyys. Tunnetun ja vetovoimaisen 

järjestömme työstä hyötyy koko Suomi. 
 
 

Teema vuosille 2018–2019 
 

Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää 
hyvinvointia 
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laadullista hyötyä. Määrällistä hyötyä on esim. ruokahävikin väheneminen, yritysten liikevaihdon 
kasvattaminen ja uusien tuotteiden syntyminen. Laadullista hyötyä on esim. luonnon monimuotoisuuden 
säilyminen ja laajeneminen, hyvinvoinnin lisääntyminen ja yhteisöllisyyden kokeminen.  
 
Strategiakauden aikana halutaan edistää suomalaisten hyvinvointia tarttumalla maa- ja kotitalousnaisten 
toimialalla esiintyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Toimintavuonna ruoka-, ravitsemus- ja 
kotitalousneuvonnan palveluissa, järjestötoiminnassa sekä yhteisöllisyyden vahvistamisessa vaikutetaan 
kuluttajiin ruokahävikin vähentämiseksi. Ruokahävikki on noussut vahvasti kansalliseen keskusteluun, sillä 
ruokaketjumme ruokahävikki on Luonnonvarakeskuksen tutkimuksissa arvioitu 400—500 miljoonaksi 
kiloksi syömäkelpoista ruokaa vuosittain. 
 
Toinen tärkeä tavoite on saada suomalaiset liikkumaan enemmän. Vaikka monella suomalaisella liikunta on 
osa elämäntapaa ja arkea, silti vain harva saavuttaa liikuntasuosituksen mukaisen minimimäärän liikuntaa. 
Nykyään arkea hallitsee istuminen. Istumisen arvioidaan lisäävän riskiä lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen 
ja sydän- ja verisuontauteihin, sekä jopa kuolleisuuteen 
 
Vähenevä luonnon monimuotoisuus, maiseman umpeutuminen sekä vesiympäristöjen muutokset ovat 
näkyviä ilmiöitä maassamme. Maiseman- ja luonnonhoidon palveluissa kehitetään maaseutumaiseman ja 
kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä palveluja. Vesiensuojeluun liittyvien kysymysten noustessa yhä 
tärkeämmäksi tuodaan esille vesiympäristön hoidon mahdollisuuksia.  
 
Suomen kilpailukyvyn perusta on menestyvä yritystoiminta. Maa- ja kotitalousnaisten yrityspalveluiden 
yhtenä tavoitteena on naisyrittäjyyden edistäminen erityisesti maaseudulla. Naisyrittäjyyden kehittyminen 
maaseudulla on mahdollisuus ja luo mahdollisuuksia monesta ei näkökulmasta tarkasteltuna. Yrittäjyyden 
vahvistamisen lisäksi yrityspalveluissa kehitetään erityisesti ruoka-, elintarvike- ja matkailuyritysten 
osaamista liittyen mm. elintarvikelainsäädännön uudistumiseen.  Lisääntyvä matkailun tarpeisiin vastataan 
panostamalla maaseutumatkailun kehittymiseen.  
 
Osaavat ihmiset ovat kaiken arvon tuottamisen perusedellytys. Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja 
yhteiskunnalle sekä palvelujen kehittäminen edellyttää vahvaa ammatillista osaamista ja sen jatkuvaa 
kehittämistä. Toimintavuonna panostetaan vahvasti asiantuntijuuden kehittämiseen.  
 
Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen  
 
Tutkimus- ja viestintätoimisto Funcin keväällä 2015 tekemän selvityksen mukaan Maa- ja kotitalousnaisten 
brändin vaatii kirkastamista ja yhtenäistämistä sekä asiantuntijuuden esille nostoa. Tämä on välttämätöntä 
rahoituksen sekä asiakkaiden ja jäsenten sitoutumisen varmistamiseksi.  
 
Strategiaan kirjattiin keskeisiksi tavoitteiksi viestinnän yhtenäistämisen, asiantuntijuuden esilletuomisen ja 
toiminnan tunnettuuden kasvattamisen. Viestinnän tavoitteena on, että mielikuva järjestöstä vuonna 2020 
on asiantunteva, nykyaikainen, aktiivinen, tehokas, kiinnostava ja vaikuttava.  
 
Viestintästrategiaan kirjattiin vuoden 2018 kehitystoimenpiteiksi erityisesti jäsenviestintä. Tavoitteena on 
edelleen kehittää viestintävastuun jakamista Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen ja piirikeskusten välillä. 
Uuden jäsenrekisterin myötä aletaan tehdä tehokkaampaa sähköistä jäsenviestintää suoraan jäsenille. 
Lisäksi tavoitteeksi on kirjattu piirien jäsenviestinnän yhtenäistäminen.  
 
Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen  
 
Yhteisöllisyydellä ja yhteisten arvojen jakamisella on todettu olevan terveydelle positiivisia vaikutuksia mm. 
onnellisuuden tunteen lisääntymistä. Yhteisöllisen toiminnan toivotaan ensisijaisesti olevan toiminnallis-
kokemuksellista, jossa yhteisöllisyys muodostuu yhdessäolosta ja yhdessä tekemisestä, vuorovaikutuksesta, 
luottamuksesta sekä yhteenkuuluvaisuuden tunteesta.  
 
Maa- ja kotitalousnaisten järjestöllä on pitkät perinteet ja tiheä paikallisyhdistysverkko, joten useammalla on 
mahdollisuus osallistumiseen lähellä kotiaan. Haasteena tänä päivänä on pitkäaikainen, aatteellinen 
sitoutuminen perinteiseen järjestötoimintaan, sillä sitä ei koeta muodikkaana. Osallistuminen nähdään 
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jonkun asian projektiluonteisena hoitamisena. Järjestön haasteena on kehittää uudenlaisia toimintatapoja, 
jotta osallistujien mielenkiinto säilyy ja työ yhteisen vision eteen jatkuu.  
 
Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi toimintavuonna kutsutaan maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistysten edustajia yhteen pohtimaan miten tulevaisuudessa rakennamme maaseutua, jonka vahvuuksina 
ovat paikallinen ruokakulttuuri, hoidettu maaseutumaisema ja kulttuuriympäristö, kilpailukykyinen 
yritystoiminta sekä yhteisöllisyys. 
 
Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
 
Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan perusta pohjautuu julkiselle rahoitukselle. Tavoitteena on edelleen 
rahoituspohjan laajentaminen ja vahvistuminen mm. eri osapuolia hyödyntävällä kumppanuuksilla, 
yritysyhteistyöllä ja sponsoroinnilla. Tavoitteena on myös palvelumyynnin lisääminen.  
 
 

1.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan strategiset painopistealueet  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian tahtotilana vuoteen 2020 saakka on, että Suomi on osaamisen, 
osallistumisen ja luovuuden kärkimaa.  Vahva osaamis-, luovuus- ja osallisuusperusta ja siihen liittyvien 
voimavarojen vahvistaminen on Suomen menestyksen tae.  
 
Toimialan strategiset painopisteet ovat: 
 

 sivistyksen vetovoiman säilyminen 

 yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistaminen 

 alueiden ja elinympäristöjen elinvoimaisuuden tukeminen 

 osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen 
  

Maa- ja kotitalousnaiset edistävät opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan strategisia ja muita tavoitteita 
mm. vahvistamalla kuluttajien elintarvikkeisiin, ruokaan, ravitsemukseen ja kotitalouteen liittyvien tietojen 
ja taitojen kehittymistä. Siten vaikutamme myönteisesti yksittäisten kuluttajien ja perheiden 
elämänhallintataitoihin ja hyvinvointiin. Kohderyhmämme ovat vauvasta vaariin. Tavoitamme tällä 
avaintulosalueella vuosittain vähintään kymmeniä tuhansia kuluttajia.  

Yhteiskunnan kilpailukyvyn perusta on menestyvä yritystoiminta. Maa- ja kotitalousnaisten yritysneuvonnan 
asiantuntijat auttavat yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Meitä lähellä ovat nais- ja perheyrittäjyys sekä 
erityisesti elintarvikeala, ruoka-, matkailu- ja hyvinvointipalvelut. Näiden yritysten osaamisen kehittäminen 
ja kilpailukyvyn vahvistaminen on Maa- ja kotitalousnaisten yrityspalveluiden ydintä. 
 
Alueen elinvoimaisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi vetovoimaisen ympäristön, kilpailukykyisen 
yrityskannan, osaamisen ja työvoiman saatavuuden, palvelujen sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden 
näkökulmasta. Kaikilla avaintulosalueilla edistämme elinympäristöjen, erityisesti maaseutualueiden ja 
kaupunkien läheisten taajamien, elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaa erilaisin menetelmin.  

Erilaisten neuvonnan keinoin ja yhteisöllisyyttä lisäävillä toimintatavoilla Maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat 
kansalaisille osallistavaa ja luovaa toimintaa sekä elämälle merkitystä antavaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samalla pystymme omalta osaltamme ehkäisemään kansalaisten 
syrjäytymistä. 
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1.3 Vuosien 2018−2019 teemana Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla 
valinnoilla kestävää hyvinvointia  
 
Suomen kestävän kehityksen politiikka on saanut maailmalla arvostusta. Viimeisin laajasti yhteiskuntaa 
osallistava, Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, on herättänyt laajaa kiinnostusta.  Kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumus,”Suomi, jonka haluamme 2050”, on Suomen Kestävän kehityksen 
toimikunnan laatima. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu 
edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Sitoumuksen päämääränä on luonnon 
kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi.  
 
Maa- ja kotitalousnaiset sitoutuvat toiminnassaan edistämään kestävää kehitystä.  Hyppää hyvän kierteeseen 
– vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia -teema vuosille 2018−2019 ponnistaa kestävän kehityksen 
yleisestä määritelmästä: maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua 
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen 
mahdollisuudet. 
 
Hyvän kierre puolestaan käynnistyy siitä, että huomioimme toiminnassamme seuraavia kestävän kehityksen 
periaatteita ja viestimme niistä. 
 

1. Luonnon kantokyky on rajallinen 
 
Maapallon elämää ylläpitävien järjestelmien hyvinvointi on ihmisten hyvinvoinnin edellytys. 
Ihmisten määrä kasvaa, jolloin henkeä kohti käytettävissä olevat luonnonvarat vähenevät. Luonnon 
järjestelmien kyky tuottaa ja ylläpitää ihmisten ja muiden lajien hyvinvoinnille elintärkeitä 
toimintoja on vaarantunut.  Toimintamme on sopeutettava luonnon uusiutumis- ja kantokyvyn 
rajoihin, jotta voimme turvata ihmiskunnan hyvän elämän mahdollisuudet myös tulevaisuudessa. 
 

2. Ajattelemme tulevia sukupolvia 
 
Toimintamme vaikutuksia on arvioitava pitkälle tulevaisuuteen. Sen sijaan, että edistäisimme lyhyen 
aikavälin intressejä, tarkastelemme päätöstemme vaikutuksia yli tulevien sukupolvien. Sukupolvet 
ylittävä näkökulma edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa, ratkaisujen keskinäisten 
vaikutuksien ymmärtämistä sekä vastuunottoa. 
 

3. Teemme yhdessä 
 

Kestävän kehityksen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia. Jokaisella on oltava valmius kestävien 
valintojen tekemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomessa asioista kyetään sopimaan 
yhdessä ja voidaan luottaa yhteiskunnan toimivuuteen. Koko elämänkaaren läpi kantava hyvinvointi 
ja perusturva luovat perustan kestävälle yhteiskunnalle. 

 
4. Kannamme globaalia vastuuta 

 
Toimintamme vaikutukset ulottuvat pitkälle maamme rajojen ulkopuolelle. Maailman haasteet ovat 
myös Suomen haasteita ja meillä on mahdollisuus ottaa edelläkävijän rooli yhteisten ongelmien 
ratkaisemisessa. Globaalin vastuun kantaminen edellyttää oikeudenmukaisuutta: Suomen on 
varmistettava toiminnallaan myös muiden mahdollisuudet kestävään kehitykseen ja sitä kautta 
turvallisuuteen ja rauhaan. 
 

5. Tiedot ja taidot luovasti käyttöön 
 

Tutkimus luo perustan yhteiskunnan sekä ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiselle. 
Osaamisen, tiedon, taidon ja luovuuden yhdistäminen on viisaan ja pitkäjänteisen tekemisen 
edellytys. Tarvitsemme sekä kokemusperäisen että tieteellisen tiedon avoimuutta ja jatkuvaa 
kehittämistä. Olemassa olevaa tietoa ja  taitoja tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin kestävien 
ratkaisujen löytämiseksi. Yhteistyö, aloitteellisuus, kokeileminen ja erehtyminen ovat edellytyksiä 
uusien ratkaisujen löytymiselle. 
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1.4 Maa- ja kotitalousnaisten avaintulosalueiden painopistealueet vuonna 2018 
 
1.4.1 Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousalan painopistealueet vuonna 2018  
 
Ohjaamme ruokavalintoihin kiertotalouden, resurssiviisauden ja kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 
 
Ruokahävikki on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestämätöntä. EU:ssa heitetään vuosittain hukkaan 88 
miljoonaa tonnia ruokaa ja joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmannes maailmassa tuotetusta ruuasta 
päätyy hävikkiin. Suomessa kotitalouksien ruokahävikki on vuosittain 120–160 miljoonaa kiloa, 20–25 kiloa 
henkilöä kohden. Kestävän kehityksen tavoitteena on puolittaa maailmanlaajuinen ruokahävikki henkeä 
kohti vähittäismyynnin ja kuluttajien tasolla vuoteen 2030 mennessä.     
 
Ruokahävikin vähentämiseksi tarvitaan ruuan arvostusta lisäävää ruokakasvatusta. Yhdessä syöminen, 
ruuan laittaminen, tietoisuus ruokakulttuurista ja luonnon antimista sekä ruuan alkuperästä ja reitistä 
lisäävät kiinnostusta ja arvostusta ruokaamme kohtaan. 
 
Ruokahävikin vähentämisen lisäksi kuluttaja voi vaikuttaa ruokavalinnoillaan. Esimerkiksi kasviperäisen 
ruuan osuuden lisääminen ruokavaliossa vaikuttaa myönteisesti paitsi ympäristöön, myös terveyteen. 
Neuvonnassa huomioidaan myös vaihtoehtoiset proteiininlähteet kuten hyönteisperäiset tuotteet, jotka ovat 
todennäköisesti tulossa markkinoille toimintavuoden aikana.  
 
Valtioneuvoston Ruoka 2030 -selonteossa todetaan, että kilpailukykyinen, kestävä ja joustava suomalainen 
ruokajärjestelmä ja tuotanto edistävät myös maailmanlaajuista ruokaturvaa. Ruokaturva voidaan parhaiten 
taata pitämällä yllä vastuullista kotimaista tuotantoa ja kulutusta sekä hyödyntämällä kansainvälisen kaupan 
tarjoamat mahdollisuudet. Kuluttajat toivovat elintarvikkeilta jäljitettävyyttä, ja lähiruualla on monia 
resurssiviisauden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kannalta myönteisiä vaikutuksia. Lähiruuan 
suosiminen tukee paikallistalouden hyvinvointia ja usein myös kiertotaloutta. Neuvonnalla tuetaan myös 
Lähiruoka- ja luomuohjelmien tavoitteita, joita tarkistetaan vuoden 2018 aikana. 
 
Jaamme ruokaosaamista monipuolisella yhteistyöllä avoimesti ja digitaalisesti  
 
Kestävän kehityksen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia. Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla valinnoillaan.  
Tarvitsemme sekä kokemusperäisen että tieteellisen tiedon avoimuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Olemassa 
olevaa tietoa ja taitoja tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Yhteistyö, 
aloitteellisuus, kokeileminen ja erehtyminen ovat edellytyksiä uusien ratkaisujen löytymiselle.  
 
Ruoka 2030 -selonteko huomauttaa, että kuluttajilta vaaditaan osaamista yhä monimutkaisemmassa 
ruokaympäristössä. Tämä puolestaan vaatii uusia toimintamuotoja ja resursseja kuluttajaneuvontaan. Maa- 
ja kotitalousnaiset toteuttavat kuluttajaneuvontaa selonteon mukaisella monikanavaisella, uusia välineitä ja 
mahdollisuuksia hyödyntävällä viestinnällä, jolla lisätään kuluttajien tietoisuutta suomalaisesta ruuasta, 
ruokakulttuurista ja ruokakasvatuksesta.  
 
Toimintaa ja neuvontaa kehitetään entistä avoimemmaksi. Neuvonta ja vapaaehtoistyö jakavat yhä 
voimakkaammin samoja tavoitteita. Sekä asiantuntijatyöllä että vapaaehtoisten voimin työskennellään 
kestävän kehityksen, kiertotalouden ja resurssiviisauden tavoitteita kohden.  
 
Myös digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään entistä voimakkaammin.  
 
Yhteistyötä tehdään entistä tiiviimmin ja pitkäjänteisemmin myös elinkeinoelämän kanssa. Vastuullisten 
yritysyhteistyökumppaneiden kanssa luodaan laajoja, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia 
yhteistyökokonaisuuksia ja kumppaniverkostoa laajennetaan. 
 
Tuemme ruokasuositusten mukaista, elämänmittaista hyvinvointioppimista  
 
Ruokakasvatuksen menetelmiä pitää kehittää tutkimustietoon perustuen. Kaikki maa- ja kotitalousnaisten 
neuvonta pohjautuu valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamiin ravitsemussuosituksiin. Neuvonnassa 
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hyödynnetään myös ruokakasvatuksen hyviä käytäntöjä, kuten Sapere-menetelmää ja aikaisemmassa 
neuvonnassa kehitettyjä tehokkaita, osallistavia toimintamalleja. 
 
Koko väestön ravitsemustavoitteiden tapaan myös maa- ja kotitalousnaisten neuvonnassa tuetaan kasvisten, 
hedelmien ja marjojen, palkokasvien, kalan, pähkinöiden ja siementen käytön lisäämistä sekä punaisen 
lihan, sokerin ja suolan käytön maltillisuutta. Erityisesti kasvisten käytön vähäisyys ja ylipainoisuus ovat 
yleisempiä maaseudulla kuin kaupungeissa. 
 
Riittävän liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on kiistaton. Liikunnan harrastamista 
maaseudulla estävät pimeänä aikana valaistujen teiden ja useasti myös liikuntakaverin puute. Varsinaisille 
liikuntapaikoille on pitkät matkat. Maa- ja kotitalousnaisten liikuntakampanjoilla on innostettu useita 
kertoja järjestöväkeä harrastamaan liikuntaa jopa koko perheen voimin. Kisailuhenki on noussut ja 
liikuntakampanjoilla on saavutettu mittavia tuloksia. 
 
Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti, mikä asettaa paineita terveydenhuollolle ja terveyden 
edistämiselle. Maaseudulla ikääntyneiden osuus on vielä kaupunkia suurempi. Neuvonnalla ja 
järjestötoiminnalla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia yhteisöllisyyden, osallisuuden, hyvän ravitsemustilan 
sekä monipuolisen liikunnan keinoin. 
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1.4.2 Maiseman- ja luonnonhoidon alan painopistealueet vuonna 2018  
 
Yhteinen kulttuuriympäristö 
 
Kulttuuriympäristö ilmentää ihmisen toimintaa ja suhdetta ympäristöönsä. Se muodostuu maisemassa 
erottuvista piirteistä ja elementeistä: rakennetusta kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja perinnebiotoopeista 
sekä muinaisjäännöksistä. Mutta myös aineeton kulttuuriperintö on tärkeä osa kulttuuriympäristöä. 
Kulttuuriympäristöä suojellaan lainsäädännön, ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyön ja kansalaisten 
toiminnan avulla. Suomen kulttuuriympäristöstrategian (2014) ja sitä täydentävän 
toimeenpanosuunnitelman (2015) mukaan tavoitteena on lisätä kulttuuriympäristöä koskevan tiedon yhteen 
toimivuutta, saatavuutta, kattavuutta ja käytettävyyttä niin, että kansalaiset saavat helposti haluamaansa 
tietoa kulttuuriympäristöstä.  
 
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat monipuolisen ja laadukkaan 
kulttuuriympäristön esimerkkialueita. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu 
ympäristöministeriön toimesta viimeksi vuosien 2008–2014 aikana.  
 
Kulttuuriympäristön hoidossa usein korostuu suojelu. Suojelun ohella kulttuuriympäristön kestävällä 
hyödyntämisellä yritystoiminnassa, on todettu olevan kulttuuriympäristöä hoitava ja säilyttävä merkitys. 
Arvokkaiden maisema-alueiden brändääminen ja maisema-alueilla syntyvät aidot matkailutuotteet ovat 
keskeisiä keinoja lisätä alueiden tunnettuutta ja niiden arvostusta. Maisemapalveluiden tehtävänä on tuoda 
esille kulttuuriympäristön arvoa ja merkitystä sekä edistää niiden hoitoa ja kestävää hyödyntämistä. Suuren 
yleisön innostamiseksi kulttuuriympäristön hoitoon järjestämme vuosittain vuoden maisemateko-kilpailun. 
Maisematekokilpailu on myös Maa- ja kotitalousnaisten Kulttuuriympäristösitoumus. 
 
Luonnonmonimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut 
 
Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien 
runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Elinympäristössä tapahtuva muutos aiheuttaa 
muutospaineita lajistoon. Kaikki eivät sopeudu uusiin olosuhteisiin. Luonnon köyhtymisellä on laskettu 
olevan myös vakavat taloudelliset seuraukset. 
 
Maatalouden merkitys maaseutuympäristön ja maiseman hoidossa on tulevaisuudessakin keskeinen. 
Vähenevä luonnon monimuotoisuus, maiseman umpeutuminen sekä voimakkaasti lisääntyvä 
vieraslajiongelma tarvitsevat uusia ja kustannustehokkaita innovaatioita luonnonhoidon järjestämiseen. 
Perinnebiotoopit ovat maaseudun luonnon monimuotoisuuden helmiä, mutta lumoa voidaan lisätä myös 
taajamissa ja kaupungeissa. Maatalouden keinoilla etenkin laiduntamisella olisi suuri potentiaali myös 
taajamien ja kaupunkien viheralueiden hoidossa. Useissa selvityksissä on huomattu, että laiduntaen tai 
niittäen luonnonmukaisten alueiden hoidon kustannusta voidaan pienentää jopa 1/10 osaan tehohoitoon 
kuten jatkuvaan raivaukseen ja säännölliseen nurmen leikkaukseen verrattuna. Samalla kun oikealla 
laidunpaineella lisätään hoidettavien alueiden luonnon monimuotoisuutta ja hoidetaan kulttuurimaisemaa, 
laiduntavat eläimet lisäävät alueiden moninaista virkistysarvoa. Nuoret ja lapset kohtaavat yhä harvemmin 
tuotantoeläimiä. Kaupungin ja maaseudun välinen ero kasvaa. Tuotantoeläinten määrä ei kuitenkaan 
merkittävästi vähene ja samalla myös maisemalaidunnukseen hyvin soveltuvat laiduntajat mm. lampaat 
monissa maakunnissa jopa lisääntyvät. Taajamien viheralueiden ohjelmoinnilla ja laajemmin luonnon 
tuottamien aineellisten ja aineettomien hyötyjen, ekosysteemipalveluiden, kartoittamisella voitaisiin 
hyödyntää maatalouden lumoa lisääviä toimenpiteitä myös taajamien viheralueiden hoidossa.  
 
Myös maatiloille ja yhdistyksille tarkoitetussa ympäristökorvausjärjestelmässä painotetaan luonnon 
monimuotoisuutta ja vesiensuojelua. Vuonna 2016 alkaneen MMM:n NEUVO 2020 -järjestelmän avulla 
maisemasuunnittelijat ovat auttaneet viljelijää kartoittamaan maisema- ja luontokohteensa. 
Maisemapalveluiden tehtävänä on tuoda esille lumon merkitystä. Maatalouden keinojen hyödyntäminen 
taajamien viherympäristön hoidossa on tärkeä yhteiskunnallinen teema, minkä edistämiseksi 
maisemapalveluilla on laaja tietotaito.  
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Kiertotalous ja vesiympäristön hoito  
 
Vesiympäristöissä on viime vuosikymmenien aikana tapahtunut voimakkaita muutoksia. Rantoihin ja 
vesiensuojeluun liittyvät kysymykset ovat nousseet yhä tärkeämmäksi sekä valtakunnallisella että EU:n 
tasolla. Myös paikallistasolla, yhdistyksissä ja ranta-asukkailla, on suurta kiinnostusta toteuttaa 
vesiympäristöjen hoitoa. Toteuttamiseen tarvitaan neuvontaa ja ohjausta töiden suunnittelusta ja 
rahoituksen hakemisesta aina töiden toteutukseen ja hankerahoituksen raportointiin asti. Edelleenkään 
kunnostamiseen ei ole helppo löytää tietoa. Rantojen maanomistus on pirstaleinen ja monimuotoinen, mikä 
osaltaan tekee kunnostushankkeista haastavia. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on joskus vaikeaa. Maa- 
ja kotitalousnaisten kehittämän Rannat kuntoon -toimimallin tavoitteena on kannustaa toimijoita pienin 
askelin eteenpäin. On todettu, että usein pienet toimenpiteet johtavat myöhemmin isompiin ja 
merkittävimpiin kunnostustoimiin, mutta samalla myös jo kevyemmilläkin toimenpiteillä voi hyviä 
vaikutuksia vesiympäristöön. Toimijoille tarvitaan paljon tietoa ja kannustusta. Alan yrittäjyyden 
kehittyminen on keskeistä. Kunnostusyrittäjien kysyntä kasvaa ja kysyntä edistää laitekehitystyötä. Myös 
kunnostustoiminnassa syntyvien sivutuotteiden (mm. ruoko- ja ruoppausmassat) hyödyntäminen ja 
hyötykäyttö ovat vasta kehitteillä.   
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1.4.3 Yrityspalveluiden painopistealueet vuonna 2018 
 
Naisyrittäjyyden edistäminen maaseudulla  
 
Suomen kilpailukyvyn perusta on menestyvä yritystoiminta. Toimet kilpailukyvyn parantamiseksi 
vahvistavat kotimarkkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja vientiä. Maaseutualueita pidetään 
hyvänä toimintaympäristönä innovatiiviselle yrittäjyydelle ja maaseutualueilla nähdään runsaasti 
hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia.  
 
Naisyrittäjyyden kehittyminen maaseudulla nähdään mahdollisuutena useasta eri näkökulmista. Sen 
motiiveina ovat tavallisesti itsensä toteuttaminen ja itsensä työllistäminen, joka mahdollistaa asumisen 
maaseudulla.  Toiseksi maaseutuyrittäjyyden merkittävistä aloista voidaan nostaa hyvin esille 
naisyrittäjyyteen sopivia aloja kuten esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostus, maaseutumatkailu ja 
hevostalous. Kansalaiskyselyn 2013 vastaajia pyydettiin arvioimaan eri elinkeinojen kehitystä 
maaseutupaikkakunnallaan. Parhaimmat edellytykset lisääntymiseen vastaajien näkemyksen mukaan ovat 
muun muassa hoiva- ja hyvinvointialan palveluilla sekä matkailulla. 
 
Maaseudun elinkeinorakenne on jo pitkään elänyt muutosta. Yhä useampi maatila monialaistuu ja maa- ja 
metsätalouden rinnalle etsitään uusia tulonlähteitä. Työpaikkojen luominen ja säilyttäminen 
maaseutualueilla on elinvoimaisen maaseudun ylläpitämisen kannalta elintärkeää. Naisten rohkeutta ja 
yritteliäisyyttä tarvitaan säilyttääksemme suomalainen maaseutu elävänä ja vetovoimaisena. Maaseudun 
rakennemuutoksen mukana moni perhe ja nainen on joutunut miettimään elämänpolkunsa uusiksi.  Suomen 
Gallup Elintarviketieto Oy:n Maatilojen kehitysnäkymät 2022 -tutkimuksen mukaan esimerkiksi maatiloilla 
tullaan lähivuosina harjoittamaan myös muuta yritystoimintaa kuten esimerkiksi elintarvikkeiden 
jatkojalostusta, matkailu-, majoitus- ja virkistyspalveluja, käsitöiden valmistusta myyntiin sekä hoito- ja 
hoivapalveluja. Tämä luo pohjaa naisyrittäjyyden kehittymiselle maaseudulla.   
 
Myös väestörakenteen kehityksessä on paineita, sillä ikääntyvien osuus kasvaa maaseudulla nopeammin 
kuin muualla Suomessa. Tämä puolestaan kasvattaa kysyntää ja luo mahdollisuuksia mm. erityyppiselle 
sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrittäjyydelle. 
 
Maa- ja kotitalousnaisten yrityspalveluiden asiantuntijat auttavat erilaisia yrityksiä yritystoiminnan eri 
vaiheissa. Yrityspalveluiden ytimessä ovat erityisesti maaseudulla toimivat elintarvike-, ruoka- ja 
matkailuyritykset sekä hyvinvointipalvelua tarjoavat yritykset.  
 
Maaseutumatkailun kehittäminen 
 
Suomalaisten matkailu kotimaassa on noin 70 % koko matkailusta maassamme, mutta ulkomailta Suomeen 
suuntautuvalla matkailulla on vahva kasvupotentiaali. Ulkomaalaisten matkailu Suomeen kasvanee 
keskimäärin 4-5 %:n vuosivauhtia. Maaseutumatkailu on nyt myös selvässä nosteessa.  
 
Maaseutumatkailu on maaseudun luontaisiin edellytyksiin ja voimavaroihin – luonto, maisema, kulttuuri, 
ihminen – sekä perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaa matkailun yritystoimintaa. Maaseutumatkailussa 
yhdistetään vastuullisen matkailun periaatteita noudattaen sopusoinnussa paikallisen elämäntavan kanssa 
suomalaista väljää ja rauhallista maaseutuasutusta, puhdasta luontoa metsineen, vesistöineen ja 
saaristoineen sekä maaseudun ihmisten monipuolista osaamista. Maaseutumatkailu on suurelta osalta myös 
hyvinvointimatkailua ja luontomatkailua. Lisääntyvässä määrin se on myös ruokamatkailua. 
 
Hyvinvointimatkailussa, "Finrelaxissa",  Suomen maaseudulla luontoineen on erinomaiset edellytykset 
tarjota hyvinvointia keholle ja mielelle.  Hyvinvointiloma Suomen maaseudulla on rentouttava. Se tuo esiin 
suomalaisia, autenttisia erityispiirteitä koostuen esimerkiksi saunasta ja saunaperinteistä, mökkeilystä, 
puhtaasta vedestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, metsästä ja kevyistä luontoaktiviteeteista, 
hiljaisuudesta ja ruoasta.   
 
Ruoka on tärkeä osa mitä tahansa matkaa ja sen merkitys matkailussa on kasvanut vauhdilla. Suomen 
maaseudulla maatiloineen, elintarvike- ja ravitsemispalveluyrityksineen on mitä parhaimmat edellytykset 
nostaa Suomen matkailullista vetovoimaa. Suomalainen luonto, paikalliset raaka-aineet ja ruoka 
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mahdollistavat monipuolisen toiminnan kehittämisen olipa kyseessä vaikkapa erätapahtumat, ruoka- ja 
juomatastingit tai ruokasafari.  
 
Maaseutumatkailun ja siihen kiinteästi liittyvän hyvinvointimatkailun, luontomatkailun ja ruokamatkailun 
uudet ja nousevat trendit sekä uudenlainen asiakaskysyntä ja kuluttaminen haastavat yrityksiä kehittämään 
palvelutarjontaansa. Palvelujensa kehittämiseksi yritykset tarvitsevat tukea ja neuvontaa 
liiketoimintaosaamisensa eri osa-alueilla. 
 
 
Ruoka- ja elintarvikeyritysten osaamisen vahvistaminen 
 
Pienillä ruoka- ja elintarvikealan yrityksillä on monia erilaisia kysymyksiä ja haasteita, joiden selvittämiseen 
tarvitaan usein ulkopuolista apua. Yrittäjät kokevat, että erilaisia vaatimuksia liittyen esimerkiksi 
lainsäädäntöön on paljon ja lainsäädäntöä en vaikea tulkita. Tietoa ei välttämättä löydä ja olennaisimmat 
asiat hukkuvat. Aikaa ei ole asioiden selvittämiseen. Pieni yritys ei tiedä mahdollisuuksistaan. Viranomaiset 
ovat kaukana pienestä yrittäjästä ja puhuvat usein eri kieltä.  
 
Tällä hetkellä käynnissä on elintarvikelain kokonaisuudistus. Uusi elintarvikelaki astunee voimaan vuonna 
2019. Samaan aikaan on käynnissä hallitusohjelmaan 2015-2019 Ratkaisujen Suomi kirjattu 
norminpurkutavoite, joka koskettaa myös yrityksiä: ”Kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, 
investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa on helpotettu merkittävästi 
turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla”. Ruoka- 
ja elintarvikeyritysten näkökulmasta normipurku on mahdollisuus, mutta myös uhka. 
 
Elintarvikelain kokonaisuudistus, normipurku ja monet muut ajankohtaiset asiat sekä niiden ymmärtäminen 
yrityksen toiminnan kannalta edellyttävät asiantuntijoiden neuvontaa ja oheistusta.  Maa- ja 
kotitalousnaisten yritysasiantuntijat yhteistyössä Eviran pk-neuvontahankkeen edustajien kanssa 
vahvistavat ruoka- ja elintarvikeyritysten osaamista liittyen mm. uuteen elintarvikelainsäädäntöön sekä 
muihin ajankohtaisiin asioihin. 
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2. Maa- ja kotitalousnaisten avaintulosalueiden toimenpiteet strategisten 
avaintavoitteiden saavuttamiseksi   

2.1 Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan palvelut  
 
2.1.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 
 
Hyppää hyvän kierteeseen -teema ruokaneuvonnan ja yhteisöllisyyden osana  
 
Maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden viestinnässä 
ja neuvonnassa. Vuoden aikana maa- ja kotitalousnaiset yhdistyksineen ja jäsenineen toimivat ruokahävikin 
vähentämisen, liikunnan lisäämisen ja osaamisen jakamisen kokonaisuuksilla. Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus ja piirikeskukset tukevat tapahtumien järjestämistä neuvonnalla, koordinoinnilla, materiaaleilla ja 
viestinnällä. Teema näkyy maa- ja kotitalousnaisten toiminnassa mm. seuraavasti: 
 

 Naisvoimaa-viikolla torjutaan ruoan hukkaamista   

 lähialueille tehdään retkiä 

 Impin päivänä liikutaan luovasti 

 pistetään pystyyn hukantorjuntapartioita   

 järjestetään hyväntekeväisyystempauksia   
 
Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö, muu erillinen rahoitus 
 
Kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ruokavalinnat 
 

 Ruokahukka ruotuun katse vesistöihin - kuluttajien kannustaminen ravinteiden 
kierrätystä parantavaan toimintaan maaseudulla 
Päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristön, erityisesti 
vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä edistää ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on vähentää 
ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä havainnollistamisen ja positiivisen viestinnän  
 

 Future crops – tietoa uusien kasvien tuotannosta, käytöstä,  liiketoiminta-
mahdollisuuksista sekä suhteesta ihmisiin  
Luonnonvarakeskus Luken ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan Future Crops – 
Uusia kasvilajeja tuotantoon.  Tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi -hanketta. Sen 
tavoitteena on mm. edistää erikoiskasvien tuotantoon, jatkojalostukseen ja raaka-aineen käyttöön 
liittyvän tiedon välitystä tapahtumien avulla sekä vahvistaa erikoiskasvikulttuuria mm. keräämällä 
ruuanvalmistusohjeita ja perinnetietoa sekä järjestämällä maistiaistapahtumia. Hankkeessa ovat 
mukana Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Rahoitus: Hämeen, Pirkanmaan, 
Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen Ely-keskukset  
 

Hyvinvointioppimista, yhteisöllisyyttä ja osaamisen jakamista 
 

 Liike, lautanen ja luonto kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin lähteinä. 
Suomi ikääntyy nopeasti. Vanhenevan väestön halutaan asuvan mahdollisimman pitkään kotona. Se 
on myös monen ikäihmisen oma toive. Hankkeen tavoitteena on kehittää käytännönläheinen ja 
helposti toteutettava toimintamalli kotona asuvien ikäihmisten ja omaishoitajien hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarjoamalla heille käytännönläheistä ruoka- ja liikuntaneuvontaa 
sekä luontokokemuksia. Yhteistyö kumppaneina mm. Ikäinstituutti, Kainuun, Keski-Suomen, Länsi-
Suomen, Etelä-savon ja Etelä-Suomen piirikeskukset. Rahoitus: Stea 
 

 Yhteinen keittiö 
Yksinäisyys on merkittävä ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteisöllisyyden muodot ovat 
muuttuneet, eivätkä kaikki ole päässeet niihin osalliseksi. Tarvitaan matalan kynnyksen 
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kohtaamispaikkoja ja yhteisöllisyyttä luovia tiloja ja toimintoja. Hankkeen tavoitteena on perustaa 
maakuntiin yhteisiä keittiöitä ja lisätä yhteisöllisyyttä mm. ruoanvalmistuksen avulla. 
Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö (2017-2018) 

Ruoka- ja ravitsemusneuvonnan palvelut  
 
Ruoka- ja ravitsemusneuvonnan palveluja kehitetään tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.  Palveluiden 
tuotteistus tehdään yhteistyönä useamman piirikeskuksen edustajan kanssa. Tuotteistamisen myötä 
löydetään keskeiset alueet ja tavat, joilla myös osaamista kehitetään jatkossa.  MKNK koordinoi 
tuotteistamista. Ruokakurssien osalta kehitetään suosittuja ja ajankohtaisia aiheita, erityisesti sellaisia, jotka 
tukevat kiertotalouden mukaisia ruokavalintoja ja ruokahävikin vähentämistä. Lisäksi kehitetään tarpeen 
mukaan uusia valtakunnallisia kurssiaiheita. Rahoitus: piirikeskukset ja muut mahdolliset rahoituslähteet  
 
Koulutuspäivät ja osaamisen vahvistaminen 
 
Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijoiden verkostoa ja osaamista vahvistetaan järjestön kaikkien 
asiantuntijoiden yhteisillä koulutuspäivillä (tammikuussa 2 pvää) ja webex-koulutuksilla sekä -kokouksilla 
(noin 10 kpl). Substanssiosaamisen lisäksi mm. viestintä- ja tuotekehityskoulutuksia toteutetaan tarpeen 
mukaan. Lisäksi osaamisen vahvistumista ruoka- ja yritysneuvonnassa tuetaan osaamisalueiden 
tiimityöskentelyllä. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

2.1.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
 
Viestinnän ensisijainen nosto vuonna 2018 on Hyppää hyvän kierteeseen -teema, joka liittyy vastuullisten 
valintojen, kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun. Lisäksi viestitään Ruokaneuvot-
konseptin sisältöjä sekä ajankohtaista hankkeista ja tuotteista, mm. ruokakursseista. Teemoja tuodaan esille 
aktiivisesti mediaviestinnässä sekä verkko- ja someviestinnässä erillisen viestintäsuunnitelman mukaan. 
Tavoitteena on tuoda esiin Hyppää hyvän kierteeseen myös yhteisöllisyyden lisääjänä. Lisäksi tuodaan esiin 
ruoka-asiantuntijoiden osaamista sekä työn merkitystä suomalaiselle ruokakulttuurille ja hyvinvoinnille. 
 
Ruokaneuvot-konsepti 
 
Ruokaneuvot-konsepti jatkuu tuottaen 8 kertaa vuodessa sesonginmukainen ruokakokonaisuus kuvineen. 
Kokonaisuuksia hyödynnetään mm. mediatiedottamisessa, Koti ja maaseutu -lehdessä, nettisivuilla ja 
sosiaalisessa mediassa (mm. Pinterest, Facebook, Instagram ja Twitter). Ruokaneuvot on osa ruoka-
asiantuntijuuden brändäystä. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Uudenlaista viestintää 
 
Jatketaan monikanavaista viestintää ruoka-asiantuntijuuden ja toiminnan esilletuomiseksi. Viestintää 
tehdään mm. sosiaalisessa mediassa. MKNK koordinoi toimintaa. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Yritysyhteistyö 
 
Jatketaan yritysyhteistyötä näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi. Kehitetään uusia toimintamuotoja ja 
kumppanuuksia erityisesti Hyppää hyvän kierteeseen -teemalla.  
 
Hanketoiminta 
 
Toimintavuonna jatketaan aktiivisesti suomalaisten hyvinvointia edistävien ja piirikeskuksia palvelevien 
hankkeiden hakemista. Tunnettuutta ja myönteistä mielikuvaa vahvistetaan viestimällä tehokkaasti ja 
monipuolisesti kampanjoista ja hankkeista. Rahoitus: Hankkeiden rahoituslähteet 
  

2.1.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
 
Maaseudun naisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaalisen median ja 
verkkoneuvonnan avulla  
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Hankkeella edistetään maaseudun naisten hyvinvointia kannustamalla heitä pysyviin terveyttä edistäviin 
elämäntapoihin toteuttamalla ravitsemussuositusten mukaisia ruokatottumuksia, liikkumalla riittävästi ja 
kiinnittämään huomio riittävään uneen. 
 
Hanketta toteutetaan tuottamalla ruoka- ja ravitsemusneuvontaa, ohjaamalla monipuoliseen liikuntaan sekä 
antamalla vinkkejä terveelliseen elämän rytmiin. Neuvonnassa hyödynnetään maksuttomia digitaalisia 
kanavia ja valtakunnallista järjestöverkostoa tehden osallistuminen mahdollisimman helpoksi. Hankkeen 
yhteydessä toteutetaan Loikkaa liikkeelle -liikuntakisa. Rahoitus: Wihurin säätiö ja muu rahoitus 
 
Loikkaa liikkeelle -liikuntakisa 
 
Maaseudun ihmisiä kannustetaan liikkumaan Loikkaa liikkeelle -liikuntakisan avulla monipuolisesti. 
Kampanjassa kerätään vähintään puolen tunnin mittaisia liikuntasuorituksia, jotka merkitään 
liikuntakorttiin tai digitaalisen sovelluksen avulla. Parhaat suoritukset palkitaan ja osallistuneiden kesken 
järjestetään arvonta. Rahoitus: Wihurin säätiö ja muu rahoitus 
 
Naisvoimaa-viikolla torjutaan ruoan hukkaamista   
 
Naisvoimaa-viikkoa vietetään 29.1.–4.2.2018. Maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset tekevät paikallisen 
kaupan kanssa yhteistyötä kokoamalla hukkaruokapöydän. Pöytään kootaan yhden ihmisen vuodessa 
hukkaan heittämä ruoka. Tavoitteena on herättää ihmisiä miettimään omaa ruokakäyttäytymistään ja 
vähentämään ruokahävikkiä. Samalla pöydän luona poikkeavia ohjeistetaan hyödyntämään pian viimeisen 
myyntiajankohdan saavuttavia tuotteita sekä kertomaan mitä tarkoittaa parasta ennen päiväys. Toiminta-
ohjeet lähetetään syksyn yhdistyskirjeessä. Asiasta viestitään myös mm. nettisivuilla ja piirikeskusten 
tiedotteissa. Rahoitus: yhdistysten talkootyönä kaupan vanhentuneista raaka-aineista 
 
Impin päivänä 11.6. liikutaan luovasti  
 
Impin päivänä 11.6. yhdistysväki liikkuu. Tuttujen liikuntamuotojen lisäksi kannustamme kokeilemaan 
jotain uutta liikuntalajia. Tapahtumassa osallistujat kertovat omista liikuntaharrastuksistaan jakaen niistä 
tietoa ja kannustaen muita kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Impin päivän tapahtuma linkittyy Loikkaa 
liikkeelle -liikuntakisaan. Rahoitus: yhdistysten rahoitus 
 
Hukantorjuntapartiot - pieniä tekoja ruokahävikin vähentämiseksi 
 
Kuluttajia haastetaan ruokahävikin vähentämiseen pienilläkin teoilla ja kutsutaan liittymään mukaan 
hukantorjuntapartioihin.  Kuluttajat voivat valita oman tekonsa hävikin vähentämiseksi ja ilmoittaa 
toteutuksesta maa- ja kotitalousnaisille.  Tekoja tuodaan esille eri medioissa ja osa palkitaan.  
Rahoitus: ympäristöministeriö, vapaaehtoisten talkootyö 
 
Toteutukoon sinun tahtosi -tilaisuudet 
 
Piirikeskukset tai yhdistykset järjestävät yhteistyökumppanipankin tai -vakuutusyhtiön kanssa tilaisuuksia, 
joissa käsitellään varautumista yllättäviin tilanteisiin ja/tai ikääntymiseen liittyen. Käsiteltäviä asioita ovat 
esim. säästäminen, vakuutukset, perintöasiat, edunvalvonta ja hoitotestamentit. Rahoitus: yksityisrahoitus 
 
Jäsenrekisterin käyttöönotto 
  
Piirikeskukset järjestävät yhdistyksille valmennuksia jäsenrekisterin käyttöön ja kannustavat yhdistyksiä 
hyödyntämään sitä.  Rahoitus: piirikeskukset, yhdistykset ja Opintokeskus Siviksen tuki, säätiöt 
 
Yhdistystoiminnan osaamisen lisääminen  
 
Kannustetaan järjestöväkeä lisäämään yhdistysosaamistaan. Osaamisen kehittäminen aloitetaan pieninä 
paloina hyödyntäen Opintokeskus Siviksen järjestöille yhteisesti suunnattuja osaamismerkkejä. Otetaan 
käyttöön hallituksen puheenjohtajan sekä sihteerin osaamismerkit. Merkki myönnetään henkilölle, joka on 
antanut hyväksytyn näytön osaamisestaan annettujen kriteerien perusteella. Rahoitus: Opintokeskus Sivis 
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Maakunnallisen vuoden maa- ja kotitalousnaisen valinta    
 
Maakunnittain valitaan aktiivinen, järjestön toimintaa tunnetuksi tekevä ja muita toimintaan kannustava 
vuoden maa- ja kotitalousnainen.  
 
 

2.1.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
 
Varmistetaan julkiset rahoitukset toteuttamalla käynnissä olevat hankkeet luotettavasti ja tehokkaasti sekä 
etsitään jatkuvasti sopivia rahoituslähteitä toiminnan kehittämiseen. Kehitetään sidosryhmäviestintää niin, 
että järjestön vaikuttavuus tunnetaan ja se luo pohjan monipuolisen yhteistyön rakentamiselle. Luodaan 
uusia yhteistyö- ja kumppanuussuhteita avoimesti ja innovatiivisesti.  
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2.2 Maiseman- ja luonnonhoidon palvelut  
 

2.2.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 
 
Palvelujen kehittäminen 
 
Maaseudun viihtyisyyden, elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kehitetään nykyisiä 
maaseutumaiseman ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä palveluja.  Palvelukehitystyötä tehdään 
kolmessa palvelukehitysryhmässä: Luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotoopit, Kulttuuriympäristö ja 
Rannat ja vedet. Palveluista viestitään aktiivisesti ja markkinointia toteutetaan markkinointisuunnitelman 
mukaisesti valtakunnallisesti ja alueellisesti eri kohderyhmille. Asiantuntijoiden alueellisista toimenpiteistä 
tiedotetaan sisäisesti, jotta uusia ideoita pystytään hyödyntämään myös muilla alueilla eri puolella Suomea. 
Alueiden palvelutoiminnasta myös kootaan käytännönläheisiä esimerkkejä valtakunnalliseen 
sidosryhmäviestintään. Rahoitus: piirikeskukset  
 
Yhteinen kulttuuriympäristö 
 

 ”Laita hyvä kiertämään” 
Vuoden 2018 maisemateko -kilpailun teema on ”Laita hyvä kiertämään”.  Teemalla haluamme 
kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuteen ja kestäviin valintoihin kulttuuriympäristön 
rakentamisessa ja hoidossa. Maisemateko voi olla pieni tai se voi olla suuri. Etsimme maisematekoja, 
mitkä nostavat esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja ja ominaispiirteitä, lisäävät 
yhteisöllisyyttä ja edistävät kohteiden säilymistä tuleville sukupolville. Kutsumme muita 
kulttuuriympäristötoimijoita valitsemaan kansamme parhaat maisemateot sekä palkitsemme ja 
viestimme aktiivisesti maisemateoista. Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, 
talkooporukka tai muu taho. Kilpailu järjestetään 16 toiminta-alueella ja piirikeskusten esittämistä 
voittajista valitaan valtakunnallinen Vuoden maisemateko. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö  
 

 Kylään maisemaan - maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina 
Tavoitteena on innostaa toimijoita hyödyntämään arvokkaiden maisema-alueiden 
kulttuurimaisemaa sekä kulttuuriympäristöä ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä paikallista 
ruokakulttuuria ja historiaa monimuotoisesti ja aidosti yritystoiminnassa. Järjestetään työpajoja 
tapahtumien, historian, paikalliskulttuurin hyödyntämisestä ja profiloinnista sekä viestinnästä. 
Toimenpiteillä tuodaan alueiden arvot ja mahdollisuudet asukkaiden ja maanomistajien 
tietoisuuteen ja kannustetaan heitä niiden hyödyntämiseen ja niiden tarjoamiseen 
yritystoiminnassa. Nostetaan alueiden paikallisesta kulttuuriympäristöstä, historiasta ja 
kulttuurimaisemasta aihioita, mihin yrittäjät voivat tarttua ja mitä voivat tuotteistaa. Toteutus 
viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia työpajoissa ja 
paikallisissa tapahtumissa. Tavoitteena on edistää valtakunnallisen arvokkaiden maisema-alueiden 
verkoston syntymistä ja brändäystä. Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto 

 
Luonnonmonimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut 
 

 Elävää maaseutua taajamiin -Toimintamalli päiväkotien ja koulujen läheisten 
luonnonmukaisten julkisten alueiden hoitamiseksi laidunnuksella 
Tavoitteena on koota monipuolinen, mutta käytännönläheinen ja selkeä toimintamalli, kuinka 
päiväkodin tai koulun läheisen julkisen viheralueen tai muun luonnonmukaisen alueen hoito 
voidaan toteuttaa laiduntaen. Toimintamallissa tuodaan esille, millaisia sopimuksia kunta tai muu 
maanomistaja voi solmita maatalousyrittäjän kanssa, mitä maatalousyrittäjän tulee huolehtia ennen 
eläinten siirtoa, millaiset aidat ja porttijärjestelmät soveltuvat julkisille viheralueille, kuinka aitojen 
rakentaminen ja eläinten siirto voidaan toteuttaa, kuinka laiduntavat eläimet kohteelle valitaan, 
kuinka eläinten valvonta vastuutetaan, kuinka eläinten hyvinvoinnista huolehditaan sekä mm.  
kuinka laidunnuskausi ja laidunnuspaine arvioidaan, millaisia vakuutuksia kohteissa voidaan 
hyödyntää sekä kuinka alueen hoidosta viestitään ja kuinka kohteet varustetaan opastein.  
Rahoitus: ympäristöministeriö 
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Kiertotalous ja vesiympäristön hoito  
 

 Ruokahukka ruotuun katse vesistöihin - kuluttajien kannustaminen ravinteiden 
kierrätystä parantavaan toimintaan maaseudulla 
Päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristön, erityisesti 
vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä edistää ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on vähentää 
ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä havainnollistamisen ja positiivisen viestinnän 
avulla. Keskeistä on kuluttajaviestintä sekä verkostojen vahvistaminen ja kokoaminen yhteisten 
ongelmien äärelle. Erityisesti vesistöjen kunnostuksessa tuodaan eri toimijoiden toimintaa yleiseen 
tietoisuuteen käytännönläheisesti, nostetaan esiin hyviä esimerkkejä vesien tilan parantamisesta, 
visiointiin, rahoitushakuihin ja ravinteiden kierrätykseen. Eri teemojen kautta saadaan tietoa levitettyä ja 
uusia toimijoita innostettua vesienhoitoon.  Tuloksena syntyy kuluttajille käytännön taitoja ruokahävikin 
vähentämiseen ja siten ravinnekuormituksen vähentämiseen kotitalouksissa sekä tietoa omien valintojen 
vaikutuksesta ympäristön tilaan, erityisesti vesistöjen tilaan. Kuluttajille syntyy myös tietoa 
vesienhoidossa korjaavista toimenpiteistä sekä verkostojen merkityksestä ja voimasta vesienhoitotyöstä. 
Hankkeen tuloksena myös syntyy toimijoiden verkostoitumista, kokemusta. Verkottuminen on oleellista 
uusien paikallisten vesien ja rantojen hoidon hankkeiden käynnistämisessä. Innostetaan ja synnytetään 
uusia paikallisia hankkeita, kun käytännönläheisten tapahtumien avulla toimijat tuodaan kohteisiin 
keskustelemaan kohteiden hoidosta sekä lisätään kohteisiin liittyvien erilaisten osallisten ja ryhmien 
välistä vuoropuhelua. Käytännönläheisillä tapahtumilla myös lisätään tuotannon (maatalous) ja 
kuluttajien välistä vuoropuhelua sekä haastetaan osalliset arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia sekä 
korjaavia toimenpiteitä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tutkimustiedon jalkauttaminen, ja 
käytännönläheisyys on kuluttajaviestinnässä keskeistä. Rahoitus: ympäristöministeriö 

 

2.2.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
 
Viestinnän nostoja vuonna 2018 on ”Laita hyvä kiertämään” -maisematekokilpailu, maaseudun ja taajamien 
luonnonmonimuotoisuuden merkitys ja edistäminen, kulttuuriympäristön mahdollisuudet ja vesiympäristön 
hoito. Näitä teemoja tuodaan esille aktiivisesti mediaviestinnässä sekä verkko- ja someviestinnässä erillisen 
viestintäsuunnitelman mukaan. Tavoitteena on tuoda esiin maisema-asiantuntijoiden osaamista sekä työn 
merkitystä suomalaiselle kulttuuriympäristölle, yritystoiminnalle sekä hyvinvoinnille. 
 
Maisema-asiantuntijuuden tunnettuuden lisääminen ja osaamisen vahvistaminen 
 
Lisätään asiantuntijoiden ja maakuntien välistä yhteistyötä. Nostetaan esille asiantuntijoiden erikoisalueet 
eri keskuksissa ja hyödynnetään niitä muissa keskuksissa. Hyödynnetään yhteisiä referenssejä ja päivitetään 
niitä säännöllisesti.  Hyödynnetään tehokkaasti nettisivuja sekä sosiaalista mediaa. Markkinoidaan 
asiantuntijapalveluja valtakunnallisesti sidosryhmätapaamisissa ja koulutustilaisuuksissa.  
 
Pidetään esillä maisema-asiantuntijoiden koulutustarpeita. Järjestetään kahdet koulutuspäivät, joista toinen 
on piirikeskusten ja Keskuksen välinen erityispiirteiden esille nostamiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi. 
Toiset koulutuspäivät pidetään opintomatkana. Pidetään 6-8 webex-koulutusta ajankohtaisista ja 
asiantuntemusta syventävistä aiheista. Lisätään asiantuntijoiden yhteistyötä, verkostoitumista ja toisilta 
oppimista. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

2.2.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen   
 
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen maiseman- ja luonnonhoidon toimenpiteillä 
 
Kehitetään uusia toimintatapoja osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi ja maiseman- sekä 
luonnonhoidon arvostuksen lisäämiseksi. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

2.2.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
 
Etsitään jatkuvasti sopivia rahoituslähteitä toiminnan kehittämiseen. Lisätään sidosryhmäviestintää niin, 
että järjestön vaikuttavuus tunnetaan ja se luo monipuolisen yhteistyön rakentamiselle. Luodaan uusia 
yhteistyö- ja kumppanuussuhteita avoimesti ja innovatiivisesti. Pyritään lisäämään eri osapuolia 
hyödyntävää sidosryhmäyhteistyötä. 
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2.3 Yrityspalvelut 
 

2.3.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle  
 
Naisten kannustaminen yrittäjyyteen 
 
Yrittäjyydestä kiinnostuneille naisille tarjotaan matalan kynnyksen Portaat yrittäjäksi -valmennusta. 
Valmennus koostuu viidestä eri tavoin teemoitetusta toteutuskerrasta. Teemoina ovat mm. yrittäminen 
ammattina, yrityksen suunnittelu ja perustaminen, talouden hallinta, markkinointi ja myynti sekä 
johtaminen. Valmennuksessa huomioidaan myös valmennettavien suuntautuminen eri toimialoille.  
Tilaisuuksien tarkoituksena on tarjota tiedon lisäksi kannustusta, vertaistukea ja mahdollisuutta mentor-
valmennukseen yrittäjäpolulla. Valmennus toteutetaan sekä keväällä että syksyllä. 
Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö, yksityisrahoitus  
 
Maaseutumatkailun kehittäminen 
 
Matkailun lisääntyessä ja kiinnostuksen kohdistuessa vahvasti maaseutumatkailuun panostetaan matkailun 
kehittämiseen seuraavilla hankkeilla: 
 

 Visit countryside- Kiertomatkat maalle-kiertomatkailun kehittäminen yhteistyössä 
Lomalaidun ry:n kanssa.  

Tavoitteena on suunnitella maaseutumatkailun kansainvälisen ja kotimaisen kiertomatkailun ja 
reittien tuotekehityksen yhteistyövalmennus maaseutumatkailun kasvua sekä ylimaakunnallista 
yhteistyötä ja kehittämistä tukemaan, toteuttaa valmennus 8 maakunnassa 
maaseutumatkailuyrityksille ja alueellisille matkailutahoille, lisäksi ylimaakunnalliset yhteiset 
kehittämistoimet sekä aktivoida maaseutumatkailuyrityksiä keskinäisiin, erityisesti kiertomatkojen 
ja ruokamatkailupalvelujen, ohjelmapalvelujen ja yöpymisten tuotteistamiseen keskittyviin 
yritysryhmähankkeisiin. Hankkeen toiminta-alueet ovat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, 
Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo sekä Kainuu. Rahoitus: Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma  

 

 Kylään maisemaan - maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina 

Tavoitteena on innostaa toimijoita hyödyntämään arvokkaiden maisema-alueiden 
kulttuurimaisemaa sekä kulttuuriympäristöä ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä paikallista 
ruokakulttuuria ja historiaa monimuotoisesti ja aidosti yritystoiminnassa. Järjestetään työpajoja 
tapahtumien, historian, paikalliskulttuurin hyödyntämisestä ja profiloinnista sekä viestinnästä. 
Toimenpiteillä tuodaan alueiden arvot ja mahdollisuudet asukkaiden ja maanomistajien 
tietoisuuteen ja kannustetaan heitä niiden hyödyntämiseen ja niiden tarjoamiseen 
yritystoiminnassa. Nostetaan alueiden paikallisesta kulttuuriympäristöstä, historiasta ja 
kulttuurimaisemasta aihioita, mihin yrittäjät voivat tarttua ja mitä voivat tuotteistaa. Toteutus 
viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia työpajoissa ja 
paikallisissa tapahtumissa. Tavoitteena on edistää valtakunnallisen arvokkaiden maisema-alueiden 
verkoston syntymistä ja brändäystä. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma  

 

 MALOn kehityshanke 
 

Helpolle sekä maaseutumatkailun asiantuntijoita että yrittäjiä palvelevalle, Malon kaltaiselle, mutta 
kehittyneemmälle ja tähän päivään sopivalle sekä tulevaisuuteen luotsaavalle laatutyökalulle on 
ilmennyt kysyntää. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen maaseutumatkailun 
kehittymiseen tähtäävä työkalu, joka kattaa asiakkaan kokemat palvelut mm. sähköiset palvelut 
ennen kohteeseen saapumista, kohteen tilat (mm. rakennukset, tilat, varustustaso), tunnelman (mm. 
maisema ja viihtyisyys) ja oheispalvelut (mm. ruoka, saunapalvelut). Kehitystyö tehdään 
yhteistyössä piirikeskusten yritysasiantuntijoiden kanssa. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma  
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Ruoka- ja elintarvikeyritysten osaamisen vahvistaminen 
 
Ajankohtaista juuri nyt ruoka- ja elintarvikealalla -tilaisuudet 
 
Ruoka- ja elintarvikealalla esille nousevien uusien asioiden viestimiseksi järjestetään maakunnissa  
Ajankohtaista juuri nyt ruoka- ja elintarvikealalla -tilaisuuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen sekä Eviran edustajien kanssa. Suunnittelussa 
huomioidaan alueiden asiakkaiden tarpeet sekä mahdollinen muu koulutustarjonta. Tavoitteena on järjestää 
15 tilaisuutta eri puolella Suomea. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö  
 
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja markkinointi  
 
Jatketaan ruoka-, matkailu- ja elintarvikeyrityksille suunnattujen palveluiden kehittämistä. Hyödynnetään 
tuotekehitystyössä luotua pienryhmätoimintamallia, jota Maa- ja kotitalousnaisten Keskus koordinoi. 
Palveluille tehdään markkinointisuunnitelma.  Palveluiden kehittämisessä huomioidaan mm. kestävä 
kehitys. Rahoitus: piirikeskukset, opetus- ja kulttuuriministeriö   
 

2.3.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
  
Viestinnän nostoja vuonna 2018 on naisyrittäjyyden edistäminen, maaseutumatkailu ja ajankohtaiset 
koulutustilaisuudet. Näitä teemoja tuodaan esille aktiivisesti mediaviestinnässä sekä verkko- ja 
someviestinnässä erillisen viestintäsuunnitelman mukaan. Tavoitteena on tuoda esiin yritysasiantuntijoiden 
osaamista sekä työn merkitystä yhteiskunnalle. 
 
Yritysasiantuntijuuden tunnettuuden lisääminen ja osaamisen vahvistaminen 
 
Lisätään asiantuntijoiden ja maakuntien välistä yhteistyötä. Nostetaan esille asiantuntijoiden erikoisalueet  
ja pyritään hyödynnetään niitä muissa keskuksissa. Hyödynnetään yhteisiä referenssejä ja päivitetään niitä 
säännöllisesti.  Hyödynnetään tehokkaasti nettisivuja sekä sosiaalista mediaa.  
 
Järjestetään tammikuussa koulutuspäivät ja vuoden aikana pidetään 7-8 webex-kokousta/koulutusta 
ajankohtaisista ja asiantuntemusta syventävistä aiheista. Lisätään asiantuntijoiden yhteistyötä, 
verkostoitumista ja toisilta oppimista. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Yrityspalvelujen viestintä 
 
Jatketaan uudenlaista viestintätapaa yritysasiantuntijuuden ja toiminnan esilletuomiseksi. Monikanavaista 
viestintää tehdään mm. sosiaalisessa mediassa järjestelmällisesti. Maa- ja kotitalousnaisten keskus koordinoi 
toimintaa. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 
  
Yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen 
 
Lisätään sidosryhmäyhteistyötä valtionavullisten ja hankerahoitteisten tilaisuuksien toteutusten yhteydessä. 
Verkostoidutaan, vahvistetaan yhteistyötä ja luodaan uusia kumppanuuksia strategisten päämäärien 
saavuttamiseksi. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

2.3.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
 
Kannustetaan naisia yrittäjyyteen Portaat yrittäjäksi -tilaisuuksien avulla. Tilaisuuksien avulla tarjotaan 
myös mahdollisuutta samanhenkisten naisten verkostoitumiseen sekä tiedon lisäämiseen yrittäjyydestä. 
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

2.3.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
  
Lisätään palvelumyyntiä hyödyntämällä asiakaslähtöisen tuotekehitystyön avulla. Varmistetaan julkisten 
rahoituslähteiden hyödyntäminen yritysneuvonnan palveluissa sekä tehdään palveluille 
markkinointisuunnitelma. Rakennetaan kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja, joista saadaan 
taloudellistakin hyötyä. 
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 2.4 Viestintä  
 
Vuonna 2018 viestinnän kärjet ovat 
 

 ruokahävikin vähentäminen 

 vesiympäristön hoito 

 arvokkaat maisema-alueet 

 naisyrittäjyys 

 maaseutumatkailu 
 

 
Vastuut  
 
Keskuksen viestintäpäällikkö suunnittelee ja toteuttaa valtakunnallista viestintää ja markkinointia 
hallituksen ja toiminnanjohtajan linjausten mukaisesti. Kehityspäälliköt osallistuvat viestintätoimenpiteiden 
suunnitteluun ja valmisteluun. Vastuu alueellista viestinnästä on piirikeskuksilla. Valtionapua kohdistetaan 
piirikeskuksiin siten, että asiantuntijoiden joukosta valitaan 6-10 henkeä toteuttamaan valtakunnallista 
viestintää. Näistä henkilöistä kolme tekee Ruokaneuvot-kokonaisuuksia ja loput pääasiassa someviestintää 
tai ovat viestintäpäällikön tukena markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Vastuut 
ja tarkemmat toimenpiteet jaetaan valittujen asiantuntijoiden osaamisen ja toiveiden perusteella.  
 
Mediaviestintä 
 
Mediatiedotusta jatketaan Ruokaneuvot-teemoista (tiedotemäärä 8 kpl vuosi). Maisema- ja yrityspalveluiden 
sekä yrityspalveluiden ajankohtaisista aiheista ja uusista palveluista tiedotetaan 2–4 kertaa vuoden aikana. 
Mediaviestinnän tavoitteena on nostaa asiantuntijoiden osaamista esille. Hankkeiden ja kampanjoiden 
mediaviestintä ja mediayhteistyö ovat tärkeä osa valtakunnallista viestintää. Näitä toteutetaan kunkin 
hankkeen ja kampanjan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tiedottamisen lisäksi lisätä 
yhteistyötä median kanssa. Juttuja ideoidaan erityisesti Maaseudun Tulevaisuuden mutta myös muiden 
keskeisten medioiden kanssa, aiheesta riippuen.  
 
Sidosryhmäviestintä 
 
Sidosryhmille viestitään ajankohtaisista hankkeista, kampanjoista ja palveluista 2–4 kertaa vuodessa 
lähetettävän sähköisen uutiskirjeen avulla. 
 
Jäsenviestintä  
 
Toimintavuonna tehostetaan jäsenrekisteri hyödyntämistä. Keskuksesta lähetetään tarpeen mukaan 1–2 
kertaa perinteistä postia jäsenyhdistyksille. Keskus tuottaa materiaalia piirikeskusten jäsenviestintään, kuten 
uutiskirjepohjia. Someviestinnän osuutta jäsen- ja yhdistysviestinnässä lisätään. 
 
Sisäinen viestintä 
 
Me maa- ja kotitalousnaiset -uutiskirje lähetetään kuusi kertaa vuodessa. Piirikeskukset toimittavat 
kirjeeseen aineistoa omasta toiminnastaan. Lisäksi sisäisistä asioista viestitään sähköpostitse, kokouksissa ja 
tapaamisissa.  
 
Palveluiden markkinointi 
 
Jatketaan valtakunnallisen markkinoinnin kehittämistä, erityisesti uutiskirjeiden ja sähköisen viestinnän 
roolia markkinoinnissa. Ruokaneuvonnan palveluista markkinoidaan ruokakursseja, yritysneuvonnassa 
erityisesti yrittäjyyden kehittymiseen ja yrittäjyyttä palvelevia palveluita. Maisemapalveluissa kärkenä on 
toimintavuonna tuotteistettavat uudet palvelut.  
 
 
 



 

22 
 

10/10/17      TOIMINTASUUNNITELMA  2018 

 

Verkkoviestintä 
 
Jatketaan aktiivista sisällöntuotantoa verkkosivuilla. Kehitetään palveluiden kuvauksia ja google-näkyvyyttä 
niin, että ne tukevat muuta sähköistä markkinointia.  
 
Uutiskirjeet 
 
Palveluiden markkinointia ja jäsenviestintää kehitetään edelleen uutiskirjeillä. Keskus valmistaa 
uutiskirjeohjelmaan pohjia keskeisistä markkinoitavista palveluista, joita piirit voivat välittää omille 
asiakkailleen.  
 
Some  
 
Valtakunnallisessa käytössä on Facebook-sivu, Instagram ja Twitter-tilit sekä Pinterest-sivu. Tavoitteena on 
lisätä piirikeskusten toiminnan sekä asiantuntijoiden näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Tämä 
toteutetaan niin, että asiantuntijat luovat jaettavaa sisältöä somekanaville. Lisätään videoiden osuutta 
verkko- ja someviestinnässä. Seurataan uusien somekanavien suosion kehitystä ja harkitaan 
tapauskohtaisesti uusien kanavien käyttöä. Jatketaan maisema-asiantuntijoiden Maisema mielessä -blogia ja 
perustetaan tarvittaessa uusia.  
 
Tavoitellut päivitystiheydet 

 Facebook: 5–10 x viikko 

 Twitter: 10–15 x viikko 

 Instagram: 3–5 x viikko 

 Pinterest: 8 x vuosi (Ruokaneuvot-kuvat) 
 
Facebook-sivun päivittämisestä vastaavat Katja Pethman, Helena Velin, Kirsi Väisänen, Leena Lahdenvesi-
Korhonen ja Mirja Hellstedt. Twitteristä, Instagramista ja Pinterestistä päävastuu on Katja Pethmanilla. 
 
Hankkeiden ja kampanjoiden viestintä 
 
Kuten aikaisemminkin, kaikille hankkeille ja kampanjoille tehdään omat viestintäsuunnitelmat.  
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2.5 Koti ja maaseutu -lehti  

Koti ja maaseutu -lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Lehden sivumäärä on 60. Painosmäärä oli vuonna 2017 
noin 8 500. Toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt on lehden päätoimittaja. Toimituspäällikkö Kirsi Väisänen 
vastaa lehden suunnittelusta, toimitusprosessista ja yhteyksistä avustajiin ja asiamiehiin. Lehden 
taittopalvelu ostetaan ProAgrian graafiselta suunnittelijalta Birgitta Salmiselta. Ilmoitusmyynnistä ja 
yhteyksistä Jaicom Tilaajapalveluun vastaa talouspäällikkö Tiina Elttula. Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksen viestintäpäällikkö ja kehityspäälliköt osallistuvat lehden suunnitteluun ja toteutukseen. 
Ruokasivut ovat viestintäpäällikkö Silja Varjosen vastuulla. 
 
2.4.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 
 
Koti ja maaseutu on kotitalouden ammatti- ja järjestölehti. Neuvonnallisuus on keskeinen arvo lehdelle. 
Lehden sisältö heijastelee järjestön neuvonnan aloja, mutta myös laajemmin maaseudun elämää, sen 
elinkeinoja ja asumista maaseudulla. Osa lukijoista hyödyntää veroetua, jonka saa ammattilehdistä. Lehti 
tukee järjestön viestintää, tuo esille järjestön toimintaa ja tekee järjestön asiantuntijoiden työtä näkyväksi. 
 
2.4.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
 
Lehteä esitellään erilaisissa maa- ja kotitalousnaisten tapahtumissa, kotisivulla ja Facebook-sivulla.  
Lukijoiden kanssa pidetään yllä vuorovaikutusta lukijakilpailun ja verkossa pyydetyn palautteen kautta. 
 
2.4.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
 
Taso pidetään korkeana käyttämällä taitaviksi osoittautuneita avustajia. Juttujen toimitustyölle jätetään 
aikaa. Mutkaton, looginen kirjoitustapa ja oikeakielisyys pidetään ohjenuorana. Visuaaliselle suunnittelulle 
jätetään aikaa.  
 
Lehden sisältö tuo esille järjestön toimintaa ja yksittäisiä lukijoita ja yhdistysten ihmisiä.  
Runko seuraavalle vuodelle suunnitellaan etukäteen erityisesti sesonkiin sitoutuvissa jutuissa.  
Jokaisessa lehdessä näkyvät 

 elävä maaseutu: maistuvuus, viihtyisyys ja elinvoimaisuus 

 osaaminen ja tekeminen 

 ajankohtaisuus 

 positiivisuus ja pärjääminen 

 maaseudun naiset, yhteisöllisyys 

 vuonna 2018 esittelemme erityisesti kiertotalouteen liittyviä aiheita 

  
Koti ja maaseutu -lehti on mahdollisuuksien mukaan mukana erilaisissa Maa- ja kotitalousnaisten 
yhteisöllisyyttä lisäävissä tapahtumissa. 
 
2.4.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
 
Tehdään markkinointia Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgrian jäsenille, lukijoille ja Fb-seuraajille. 
Osallistutaan messuille ja erilaisiin tapahtumiin lehteä esitellen ja markkinoiden. Kartoitetaan asiamiesten 
toiveita ja tarpeita asiamiestoiminnan kehittämiseksi. Keskitytään asiamiestoiminnan kehittämisessä 
aktiiviasiamiehiin. 
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3. Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten avaintulosalueiden 
alueelliset toimenpiteet strategisten avaintavoitteiden 
saavuttamiseksi 

Päätavoitteemme on kääntää taloutemme suunta pysyvästi positiiviseksi viimeistään vuoden 2018 aikana. 
 
 
3.1 Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan palvelut 
 
Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisilla on ruoka-, ravitsemus- ja kotitalouspalveluissa kolme 
strategista päätavoitetta, jotka pyritään saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä. Näin varmistamme 1) 
olemassa olomme 2) kehittymisemme ja 3) osaamisemme keskittymisen olennaisiin asioihin: 

- Talous on pysyväisluonteisesti positiivinen (min. 3 v). 
- Tunnistetaan kaksi – kolme strategisesti toimintaamme sopivinta teemaa, jotka analysoimme, 

valitsemme teeman sisäisen roolimme ja joihin panostamme täysillä. 
- Laajennetaan ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan palveluiden tuottamista yhden 

henkilötyövuoden verran. 
 
Hankkeet 2018, ulkopuolinen rahoitus 

- Villiruoka valuutaksi -hanke / kerääjäosio, Suupohjan seutu (Leader Suupohja). 
- Ruokahukka ruotuun, katseet vesistöihin (MKNK). 
- Järjestöhanke / webinaari. (Etelä-Pohjanmaan maatalousseuran säätiö). 
- Hankevalmistelu: Ruokajonoruoan laatuketju ja/tai ruokahävikkihanke. 

 
Hankkeet, oma rahoitus 

- Ruokakurssien tuotteistaminen (www.ruokakurssi.fi), markkinointi, myynti ja uudet 
yhteistyökumppanuudet. 

 
Tuotteet 

- Päätuote: Ruokakurssit, jotka paketoidaan, hinnoitellaan ja tehdään helposti ostettaviksi. Jatketaan 
yhteistyötä jäsenjärjestöjemme lisäksi mm. kansalaisopistojen kanssa. 

- Luennot: järjestön vuoden teemoihin liittyvät luennot. 
- Ruokahankkeiden alihankintapalvelut: jatkamme palveluidemme tuottamista mm. Maa- ja 

kotitalousnaisten keskuksen hakemiin hankkeisiin. 
- Jatketaan omalle Trahteeri-ravintolalle tehtäviä töitä. 

 
 
3.1.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 
Askel askeleelta kohentuvan taloudenpidon myötä pystymme tarjoamaan jäsenillemme palveluita vuonna 
2018 seuraavasti (suluissa rahoittaja): 

- Neuvontaa puhelimitse (OKM). 
- Koulutusta webinaareina (Järjestöhanke 2017, myöhemmin OKM ja Sivis). 
- Jäsenhintaisia ruokakursseja järjestön vuoden teemoista (OKM, Sivis). 
- Suupohjassa edullisia ja syväluotaavia sieniä ja villivihanneskoulutuksia (Villiruoka valuutaksi). 
- Luentoja ruokahävikistä (Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin) 

 
Vuonna 2018 olemme asiakkaillemme osaava ja varma yhteistyökumppani, joka tekee tyylillä enemmän kuin 
lupaa. Kouluttaudumme jatkuvasti ja hankimme vuonna 2018 mm. villivihannesten poimijakouluttajan 
osaamisen. 
 
Yhteiskunnallisesti vaikutamme järjestämällä Suupohjan alueella Villiruoka valuutaksi -hankkeen 
koulutuksia ja toteuttamalla valtakunnallisia valistuskampanjoita (MKNK hankkeet). Olemme mukana 
EcoWaste4Food -sidosryhmässä (hankkeen hallinnoija E-P liitto), osallistumme ja verkostoidumme 
Ruokamaakunnan lukuisissa tapahtumissa. Suunnittelemme uuden hankkeen tai hankkeita. 
 
3.1.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
Panostamme vuonna 2018 verkostoitumiseen ja suhteiden luomiseen entistä enemmän. Ruokamaakunta on 
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vahva, mutta harvojen toimijoiden varassa, joten henkilökohtaiset suhteet muihin ruoka-alan toimijoihin 
ovat erittäin tärkeitä uusien kumppanuuksien löytämisessä. Alamme myydä kiinnostavia, paketoituja, 
hinnoiteltuja, helposti ostettavia ja ammattimaisesti tuotettuja ruokakursseja isolla faartilla. Olemme 
mukana messuilla ja eri tapahtumista aina kun se on taloudellisesti järkevää. 
 
3.1.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
Teemme laatua ja yllätämme osaamisellamme: vuonna 2018 meille soitetaan enemmän, kuin meiltä 
soitetaan, sillä osaamisemme tunnetaan aktiivisen verkostoitumisen seurauksena. Olemme mukana 
Ruokaprovinssin yhteisöissä ja edistämme yhteisöllisyyttä palveluidemme toteuttamisessa (mm. 
ruokakurssit).  
 
3.1.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
Käytämme kaikki mahdollisuudet tarjota palveluitamme. Olemme aktiivisia jäseniin sekä asiakkaisiin päin 
mm. uutiskirjeiden välityksellä ja parannamme ruokakurssien näkyvyyttä www.ruokakurssi.fi -sivuston 
rakentamisen kautta. 
 
 
3.2 Maiseman- ja luonnonhoidon palvelut   
 
Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisilla on maisema- ja luonnonhoidon palveluissa kolme strategista 
päätavoitetta, jotka pyritään saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä: 

- Talous on pysyväisluonteisesti positiivinen (min. 3 v). Talous kestää hankeohjelmakausien 
vaihtumisen rahoituskatkot. 

- Toteutetaan ympäristöhankkeita entistä laajemmalla yhteistyöllä ja eri rahoituslähteitä hyödyntäen. 
 
Hankkeet 2018, ulkopuolinen rahoitus 

- Kolmen vyyhti -hanke: Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien vesistö ja 
ympäristö yhdessä hyvään tilaan (ELY, maaseuturahasto). 

- UHMA Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä -hanke (ELY, maaseuturahasto). 
- Järjestöhanke/webinaari (Etelä-Pohjanmaan  maanviljelysseuran säätiö). 
- Ruokahävikki ruotuun, katse vesistöihin (MKNK?) 

 
Tuotteet 
Tuotamme osaamis- ja tarjousperusteisesti maisemasuunnittelu ja luonnonhoitopalveluita sekä teemme 
edelleen mm. pihasuunnitelmia ja kyläkävelyitä. Tuotamme alihankintapalveluista hanketoteuttajille, mm. 
Maa- ja kotitalousnaisten keskukselle. 
 
3.2.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 
 
Askel askeleelta kohentuvan taloudenpidon myötä pystymme tarjoamaan jäsenillemme palveluita vuonna 
2018 seuraavasti (suluissa rahoittaja): 

- Neuvontaa puhelimitse (OKM). 
- Koulutusta webinaareina (Järjestöhanke 2017, myöhemmin OKM ja Sivis). 
- Jäsenhintaisia luentoja ja kyläkävelyitä (OKM, Sivis). 
- Laadukkaita vesistönsuojeluun ja maaseutuluonnon kehittämiseen liittyviä tapahtumia (Kolmen 

vyyhti, Uhma) 
- Toteutamme vuoden maisemateko -kilpailun toiminta-alueellamme. 

 
Vuonna 2018 olemme asiakkaillemme osaava ja varma yhteistyökumppani, joka tekee tyylillä enemmän kuin 
lupaa. Kouluttaudumme jatkuvasti sekä seuraamme alan tutkimusta ja kehitystä. 
 
Yhteiskunnallisesti vaikutamme tekemällä yleishyödyllistä ympäristötyötä hankkeidemme kautta. 
Suunnittelemme hankkeen, jossa jatketaan laadukasta ympäristöhankeketjua syventyen aiempiin ja niihin 
liittyviin teemoihin. 
 
 
3.2.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
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Järjestämme vuoden maisemateko -kilpailun. Panostamme vuonna 2018 verkostoitumiseen ja suhteiden 
luomiseen entistä enemmän. Kerromme myös tekemisistämme enemmän medialle. Maiseman ja ympäristön 
kehittäminen on melko harvojen toimijoiden varassa, joten henkilökohtaiset suhteet muihin toimijoihin ovat 
erittäin tärkeitä uusien kumppanuuksien löytämisessä.  
 
3.2.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
Teemme laatua ja yllätämme osaamisellamme: vuonna 2018 meille soitetaan enemmän, kuin meiltä 
soitetaan, sillä osaamisemme tunnetaan. Olemme mukana olennaisissa asiantuntijaryhmissä ja edistämme 
yhteisöllisyyttä palveluidemme toteuttamisessa (mm. kyläkävelyt).  
 
 
3.2.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
Käytämme kaikki mahdollisuudet tarjota palveluitamme. Olemme aktiivisia jäseniin sekä asiakkaisiin päin 
mm. uutiskirjeiden välityksellä ja parannamme näkyvyyttämme mm. hakukone- ja some-optimoinnin 
kautta. 
 
 
3.3 Yrityspalvelu 
Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten strategisena tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on olla Etelä-
Pohjanmaan eniten hygieniapassikoulutuksia ja -testejä tekevä organisaatio. 
 
Toimimme lisäksi yhteistyössä yritysten kanssa sekä ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan että 
maiseman- ja luonnonhoidon palveluiden kautta. 
 
Hankkeet (ulkopuolinen rahoitus) 

- Villiruoka valuutaksi -hanke / yrittäjäosio, Suupohjan seutu (Leader Suupohja). 
 
Hankkeet (oma rahoitus) 

- Hygieniapassikoulutusten ja -testien markkinointisuunnitelman laatiminen vuodelle 2019. 
 
 
3.3.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 
Ruokamaakunnassa on laaja tarve eri alojen ammattilaisille, jotka tekevät töitä ruoan parissa joko suoraan 
tai välillisesti. Yhä useampi ruoka-alan yritys vaatii tiloissaan toimivien alihankkijoiden työntekijöiltä 
hygieniapassin tai se on lainsäädännön nojalla oltava työntekijällä. Mahdollistamme koulutus- ja 
testauspalveluillamme hygieniaosaamisen kohottamisen sekä todistamisen, ja sitä kautta uusien 
työmahdollisuuksien saamisen. Villiruoka on nouseva trendi, josta olemme ottaneet jo kiinni hakemalla vielä 
2018 jatkuvan Villiruoka valuutaksi -hankkeen. Sen kautta autamme suupohjalaisia yrittäjiä ideoimaan ja 
testaamaan tuoteaihioita, joista he voisivat hyötyä yritystoiminnastaan. 
 
Kasvava hygieniaosaaminen tekee ruoastamme entistä turvallisempaa. Villiruokahanke tähtää Suupohjan 
yritysten taloudellisen tilan parantamiseen teemansa kautta. 
 
3.3.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
Laadimme loppuvuodesta 2018 markkinointisuunnitelman, minkä avulla viestimme hygienia-asioihin 
liittyvästä osaamisestamme. 
  
Näytämme osaamistamme erityisesti Suupohjan seudulla Villiruoka valuutaksi -hankkeemme kautta. 
Tuomme asiantuntijuuttamme esille hankekoulutuksissa ja -viestinnässä. 
 
3.3.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
Maa- ja kotitalousnaiset näkyvät maakunnassa hygieniakoulutuksissa ja -testaustilaisuuksissa ruoka- ja 
hygienia-alan asiantuntijoina. 
 
Villiruoka valuutaksi -hankkeessa pääsemme näyttämään osaamisemme ja ajanmukaisuutemme. Se myös 
tuo yhteen suupohjalaisia luonnontuotekerääjiä sekä niiden yrityskäyttäjiä.  
 
3.3.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
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Hygieniakoulutusten ja -testausten palvelut tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti isoihin ryhmäkokoihin 
pyrkien. Uudet kontakti suupohjalaisiin yrittäjiin pyritään hankkeen jälkeen muuttamaan 
yhteistyösopimuksiksi, joissa voisimme esimerkiksi tuottaa osan yrittäjien tarvitsemista elämyspalveluista. 
 
 
4. Muut toimenpiteet 
 
Jatkamme jäsenjärjestöjemme tukemista ja opastamista mm. Järjestöhankkeen kautta. Koulutamme 
järjestömme Järjestöhankkeen tuella jäseniä Sence-jäsenrekisterin käyttöön sekä tuotamme jäsenpalveluina 
webinaareja. Järjestämme syksyllä vuoden maa- ja kotitalousnaisen valinnan sekä innostamme 
jäsenjärjestöjä valtakunnallisiin tempauksiin. Lisäksi pyöritämme maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen 
hallinnon. Teemme mahdollisuuksien mukaan Koti- ja maaseutu -lehteä tunnetuksi. 
 
Olemme mukana ProAgria Etelä-Pohjanmaan kehittämis- ja hanketoiminnassa. Toimimme aktiivisesti sekä 
omassa (ProAgria E-P) että verkostotyöyhteisöissämme (mm. Suomen Maa- ja kotitalousnaiset).  
 
 
Viestintä  
 
Piirikeskuksen viestinnän konkreettiset tavoitteet 
 
Viestintä on tärkeä osa sitä, että saamme talouden kuntoon. Sitä kautta kerromme palveluistamme, 
osaamisestamme ja hyödyistä, joita meiltä saa hankittua. Käytämme monipuolisesti eri välineitä, 
ensisijaisesti sähköisiä, viestiessämme palveluistamme ja järjestötyöstä. 


