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Missio 
Mahdollistamme maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa.  
 
Visio  
Tarjoamme parhaan asiakaskokemuksen liiketoiminnan kehittämiseen. Onnistumme yhdessä. 

• Edistämme kestävää kannattavuutta 
• Olemme näkyvästi asiakkaidemme asialla 
• Uudistamme toimintatapoja 
• Hyödynnämme uusinta teknologiaa palveluissamme 
• Luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
• Verkostoidumme aktiivisesti Suomessa ja kansainvälisesti 

Arvot 
Toimimme maaseudun puolesta 

• Tahdomme olla edelläkävijöitä 
• Arvostamme vastuullisuutta 
• Huolehdimme hyvinvoinnista 
• Toimimme riippumattomasti 

Toiminta-ajatus 
ProAgria Keskukset ja Keskusten Liitto tarjoavat maatila- ja maaseutuyrittäjille yritysten kilpailukykyä 
parantavia asiantuntijapalveluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntija- ja 
kumppaniorganisaatioiden osaamiseen. 
 
Ydinosaaminen 
Ydinosaamistamme on maatilojen ja maaseutuyritysten toimintaan, talouteen ja liikkeenjohtoon sekä 
niiden kehittämiseen liittyvät konsultointi- ja asiantuntijapalvelut. Ydinosaamistamme tukevat jäsen- ja 
asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen. Sidosryhmä- ja kumppaniverkostomme täydentävät 
ydinosaamistamme. 
 
Toiminta-alat 
ProAgria Etelä-Savo toteuttaa toimialueellaan maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen sekä 
kotitalouden ammatillisia asiantuntijapalveluja ja kehittämishankkeita. 
 
Toimialue 
ProAgria Etelä-Savon toimialue käsittää Enonkosken, Heinäveden, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, 
Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sekä Mikkelin, 
Pieksämäen, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit. 
 
Toiminta 
ProAgria Etelä-Savo edistää maatila- ja maaseutuyritysten tuotantoa, tuotantotekniikkaa, markkinointia 
sekä toiminnan taloutta ja laatua yhteistyössä viranomaisten, tuotteita jalostavien yritysten ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kehittää maatilojen ja maaseutuyritysten elinvoimaisuutta, 
kilpailukykyä ja vastuullisuutta. Tila- ja yrityskohtaisten suunnittelu-, seuranta- ja analysointipalvelujen 
avulla etsitään keinot taloudellisen tuloksen parantamiseksi. Kehitämme asiakasyritystemme 
liiketoimintaosaamista ja johtamista. Lisäksi edistämme omistajanvaihdoksia sekä yrittäjien työterveyttä ja 
henkistä hyvinvointia. 
 
Etelä-Savon maakuntastrategian kehittämiskärjet ovat metsä, ruoka ja vesi. Etelä-Savossa maatiloilla ja 
maaseudulla harjoitettavalla yritystoimilla on suuri merkitys. ProAgria Etelä-Savo yhdessä Maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskuksen kanssa toimii aktiivisesti osana seudullisia yrityspalveluja.  
 
ProAgria Etelä-Savo edistää ympäristönhoitoa sekä maatilojen toimenpiteitä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi. Lisäksi ProAgria Etelä-Savo kehittää luomutuotantoa tavoitteena  
luomutuotteiden tuotannon ja kulutuksen lisääntyminen, jalostusasteen kasvaminen, kannattavuuden 
parantuminen ja yhteistyön lisääntyminen.  
 



Järjestön toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää viljelijäväestön uskoa tulevaisuuteen, aktivoida ja 
kannustaa maaseudun yrittäjiä kehittämään omaa yritystään ja yrittäjien yhteistoimintaa sekä edistää 
kyläyhteisöjen kehittymistä. ProAgria Etelä-Savossa on käytössä myös suora asiakasjäsenyys. 
 
Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan tavoitteena on maaseudun naisten ammattitietojen ja -taitojen 
edistäminen, suomalaisen kulttuuriperinteen ja maaseutumaiseman ylläpitäminen ja vaaliminen sekä 
kotimaisten tuotteiden menekin edistäminen kehittämällä jatkojalostusta ja tuotteiden markkinointia. 
Tavoitteena on edistää yritystoimintaa maaseudulla. Järjestötyön kautta maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat 
maaseudun naisille verkoston toimia itsensä, lähipiirin ja koko elinympäristönsä hyväksi.    
 
Tavoitteidensa toteuttamiseksi ProAgria Etelä-Savo toimeenpanee kehittämishankkeita sekä tarjoaa 
asiantuntijapalveluita muiden organisaatioiden hallinnoimiin hankkeisiin. ProAgria Etelä-Savo julkaisee 
ProAgria Itä-Suomi tiedotuslehteä yhdessä ProAgria Itä-Suomen kanssa. ProAgria Etelä-Savo järjestää 
asiakkailleen ja omalle henkilöstölleen opintomatkoja, joista osa suuntautuu ulkomaille. 
 
Vuonna 2022 ProAgria Etelä-Savo järjestää valtakunnallisen Farmari-maatalousnäyttelyn yhdessä ProAgria 
Tapahtumat Oy:n kanssa. Näyttely on Mikkelissä 30.6-2.7.2022  
 
Toimintaympäristön muutokset 
Maatilatalouden ja maaseudun toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000- 
luvulla ja muutos jatkuu. Aktiivimaatilojen lukumäärä vähenee ja keskimääräinen tilakoko kasvaa. Samalla 
maaseudun yritystoiminta lisääntyy ja monipuolistuu. Aktiivimaatiloja on tällä hetkellä Etelä-Savossa n. 
2200 kpl ja maaseudun pienyrityksiä 3800 kpl. Merkittävä osa pienyrityksistä toimii maatilan yhteydessä. 
Maidontuotantotilojen osuus maatiloista on vajaa 20 % ja kotieläintilojen yhteensä n. 30 %. Tila- ja 
yrityskoon kasvaessa riskien hallinta ja yrittäjän osaamistarpeet korostuvat. Maatilojen rakennekehitys 
jatkuu. Muun yritystoiminnan merkityksen arvioidaan maaseudulla kasvavan. Maakunnan elintarvike- ja 
ruokasektorin sekä matkailun kehittäminen tukevat vahvasti toisiaan.  
 
Tuotteiden ja tuotantopanosten hintojen muutokset ovat nopeutuneet. Suomalaisen 
elintarviketeollisuuden kilpailukykyä pyritään parantamaan laadukkaalla läpinäkyvällä toiminnalla koko 
tuotantoketjussa. Tilakohtaisesti toiminnan kannattavuutta voidaan parantaa mm. toiminnan huolellisella 
suunnittelulla sekä tulosten mittaamisella ja analysoinnilla osana yrityksen johtamis- ja 
laadunhallintajärjestelmää. Tietopankkien avulla saadaan arvokasta vertailutietoa muiden yritysten 
toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. 
 
Keskeiset päämäärät ja strategiat 
Keskeisenä päämääränä asiantuntijatyössä on asiakashyödyn ja asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä 
asiakkaan toiminnan kannattavuuden parantuminen. Tällä hetkellä maatiloilla vallitsee kustannuskriisi 
monien tuotantopanosten hintojen noustua merkittävästi. Myös mm. maitotilojen tuotantosopimukset 
vaikuttavat merkittävästi tilojen strategiavaihtoehtoihin ja -valintoihin. ProAgrialla on käytössään useita 
uusia ja jo käytössä olleita työkaluja, joilla voidaan tuottaa asiakkaille ratkaisuvaihtoehtoja ja vertailla niitä.    
Yrityskokonaisuuden huomioimiseksi asiantuntijoiden yhteistyön ja yhteisen keskustelun merkitys kasvaa.  
Samalla asiantuntijatyön tehokkuusvaatimukset ovat lisääntyneet julkisen rahoituksen pienentyessä.  
Näihin haasteisiin ProAgria Etelä-Savo pyrkii vastaamaan myös toimintaorganisaationsa uudistuksella. 
Palvelujen vaikuttavuuden arviointia tehdään mm. vertaamalla yrityskohtaisia tuloksia aikaisempiin vuosiin 
tai vertailuryhmän tiloihin.  
 
ProAgria Etelä-Savolla on aktiivinen rooli EU-rahoitteisten maatalouden ja maaseudun 
kehittämishankkeiden toteuttajana. Tavoitteena on hyödyntää EU:n eri kehitysohjelmia ja rahastoja 
mahdollisimman täysimittaisesti ja tuloksellisesti toimialueen maaseudun kehittämisessä. Tavoitteena on, 
että hanketyön osuus on kuitenkin enintään 1/3 koko ProAgria Etelä-Savon toiminnasta. 
 
Henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistetään vuosittain laadittavan työhyvinvointisuunni- 
telman avulla, jonka perustana on työhyvinvointikysely. Käytössä on henkilöstön palkitsemisjärjestelmä. 
Tavoitteena on henkilöstön työmotivaation, osaamisen ja pysyvyyden vahvistaminen. 
 
 
 



Toiminnan kehittäminen v. 2022 
• Uuden toimintaorganisaation käyttöönotto ja toimivuuden varmistaminen 
• Maatila- ja maaseutuyritysten strategisen johtamisen parantaminen kerätyn tuotanto- ja 

taloustiedon sekä räätälöityjen palvelukokonaisuuksien avulla (ProAgrian tilipalvelut – 
tuotantopalvelut – talouspalvelut - strategiapalvelut – johtamispalvelut - hr-palvelut) 

• Uusien palvelujen ja sovellusten hyödyntäminen palvelutoiminnassa (mm. Bisnes+, ProAika, 
TalousVisio, tuotantokustannuslaskelma, tulosanalyysi ja tilinpäätösanalyysi) 

• Konsultointi- ja kehitysohjelmakonseptien laajentaminen; mm: viljely, talous, automaattilypsy, 
strategia ja liikkeenjohto, HR, tuotanto 

• Markkinointi – Myynti – Toimitus -ketjun varmistaminen ja toimivuuden parantaminen 
• Maatilojen ilmasto- ja hiilensidontatyön kehittäminen ja näkyväksi tekeminen  
• CAP 27 EU-ohjelmakauden 2023-2027 toteutukseen valmistautuminen  

ProAgrian strategia 2025 

 
Tavoitteena asiakkaan yrityskokonaisuuden kehittäminen 
 

 
 
 



TULOS- JA TOIMINTASUUNNITELMA v 2022

Avaintulokset, vaikuttavuustavoitteet Avaintehtävät, neuvonnan toimenpiteet Asiakasmäärät

Maatilojen suunnittelu- ja johtamispalvelut 
Maatilojen taloussuunnitelmat ja laskelmat 25
Maatilan liiketoimintasuunnitelma 25
Omistajanvaihdospalvelut 100
Kaupanvahvistus 30
Kehittämiskeskustelu 20
Digitalisaation kehittäminen maatilayrityksissä 20
Strategia+ 10
Yhtiöittämispalvelut 10
Henkilöstöjohtamisen palvelut 10
Maitotilojen ruokinnan ohjaus 160
Karjatsekki ym. täsmäpalvelut 150
Kustannuspuntarilaskelma 70
Lihanautatilojen ruokinnan suunnittelu 20
Neuvo Maatilan kilpailukyvyn vahvistaminen 250
Talouden kehittämisohjelma 5

Maatilojen seurantapalvelut
Kassabudjetointi ja seuranta 10
Tulosanalyysi 10
Tilinpäätösanalyysi 25
Kannattavuuskirjanpito 25
Maitotilojen tuotosseuranta 200
Lammastilan tuotannon seuranta ja neuvonta 45

Tuotteiden ja toiminnan laadun kehittäminen elintarvikeketjussa laadukkaiden suomalaisten elintarvikkeiden aikaasaamiseksi
Lean johtamispalvelut 10
Bisnes+ käytössä 250
Automaattilypsytilojen kehittämisohjelma 5

Yrityskohtainen konsultointi
Yritysten tilannekartoitus 70
Markkinoinnin ja asiakkuuksien konsultointi 15
Tuotavuuden ja digitalisoinnin konsultointi 5
Analyysipalvelu/kavu, kansainvälistyminen, uudistam 10
Yritysryhmien kehittämishankkeet 10

Yrityspalvelujen seutuverkosto 3

Verotuksen ja tukijärjestelmien sekä muu tilan tuotantoon liittyvä neuvonta
EU-tukineuvonta 450
Tukiturvapalvelu 50
Kirjanpitopalvelut (MVL ja EVL, veroneuvonta) 580
Palkanlaskenta 30

Tuotanto-, suunnittelu- ja seurantaprosessien hallinnan parantuminen

Maatilan toiminnan kokonaishallinnan parantaminen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen
Asiakasjäsenyys 350

Taloushallinnon, verotuksen ja tukijärjestelmien hallinnan 
parantuminen maatiloilla

Nykytila: Etelä-Savossa maatilatalous on hyvin merkittävä elinkeino. ProAgria Etelä-Savon toiminta-alueella aktiivimaatiloja on n. 2200 kpl.  Etelä-
Savossa maatilojen keskipeltoala on pieni. Metsätaloudella on suuri merkitys maatilojen tulonlähteenä. Pienyritystoimintaa harjoittaa jopa 60 % 
maatiloista. Monissa puutarhakasveissa Etelä-Savon osuus koko maan tuotannosta on korkea. Maatilatalouden tulevaisuuden kannattavuus ja 
jatkajien vähäisyys. Tuotannon kannattavuuden parantamiseksi tilatasolla on löydettävä ratkaisuja tuottavuutta parantamalla ym. keinoilla. Maa- 
ja metsätaloustilojen omistajanvaihdosten sekä yhtiöittämisen suunnittelussa ProAgrialla on merkittävä rooli.

Avaintulosalue 1. Luodaan neuvonnan keinoin ja eri yhteistyömuotoja edistämällä edellytyksiä biotalouteen ja ruokaketjuun 
perustuvan markkinalähtöisen yritystoiminnan kilpailukyvylle ja kasvulle jalostusasteen sekä tuottavuuden ja tuotantorakenteen 
parantumisella.

Tilakohtaisen tiedon ja vertailuaineiston tuottaminen ja 
analysointi palvelemaan tilan tavoitteellista kehittämistä ja 
toiminnan kannattavuuden parantamista.

Maatilojen tuotannon ja talouden suunnittelu tukemaan 
päätöksentekoa investoinneissa ja muussa tilan 
kehittämisessä.                                                                     
Toimivien ja taloudellisten vaihtoehtojen hakeminen ja 
toteutus sekä riskien hallinta.                                    Yrittäjien 
työpanoksen ja hyvinvoinnin huomioiminen investoinneissa.                                                          
Maatilojen toiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden 
parantaminen.                                                
Omistajanvaihdosten edistäminen.

Yhteistyön lisääntyminen eri neuvontaorganisaatioiden 
kesken.

Alkavien ja toimivien maaseutuyritysten kehittyminen ja 
kannattavuuden parantuminen. Tuotteiden ja palvelujen 
kysynnän myönteinen kehittyminen.

Laatutyön kehittäminen maatiloilla siten, että suunnittelu, 
seuranta ym tilan toiminta nivoutuu osaksi tilan 
tavoitteellista jatkuvaa parantamista.

Erityisesti kotieläintiloilla tuotannon laajentamiseksi tehtävät investoinnit ovat suuria, jolloin niiden huolellinen suunnittelu ja johtaminen on 
tärkeää. Tilakoon kasvaessa entistä tärkeämpää on hyvä toiminnan hallinta ja johtaminen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi sekä 
viljelijäperheen oman henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin varmistaminen.  Pellon saatavuus rajoittaa maatilojen kasvua. Maidontuotantotiloilla 
keskilehmäluvun arvioidaan nousevan merkittävästi. Tuotosseurantatiloilla keskilehmäluku on nykyisin Etelä-Savossa 44 lehmä/tila. 
Huoltovarmuuden säilyttämiseksi ja tuotannon keskittymiseen liittyvien riskien (mm. eläintaudit) vähentämiseksi, tärkeää on maatalouden 
tuotantoedellysten kehittäminen myös itäisessä Suomessa.



TULOS- JA TOIMINTASUUNNITELMA v 2022

Avaintulokset, vaikuttavuustavoitteet Avaintehtävät, neuvonnan toimenpiteet Asiakasmäärät

Ympäristönhoitoon liittyvä koulutus ja asiantuntijapalvelut
Viljelysuunnitelmat ml. luomu 370

Erityisympäristötukisuunnittelu ja ympäristöneuvonta 10
Luomuviljelyn peruskurssit 15

Viljelyn kehittämisohjelma 35

Energiatehokkuus ja energiaomavaraisuus kasvavat Alueellinen energianeuvonta 50

Neuvo-palvelut Neuvo ympäristö 130
Neuvo luomu 80
Neuvo kasvinsuojelu 50
Neuvo energia/energiasuunnitelmat 30

Avaintulokset, vaikuttavuustavoitteet Avaintehtävät, neuvonnan toimenpiteet Asiakasmäärät

Tuotteiden ja toiminnan laadun kehittäminen elintarvikeketjussa laadukkaiden suomalaisten elintarvikkeiden aikaasaamiseksi
Viljelytarkastukset, ha 350
Siemennäytteet, erät 45
Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 30
Sähköinen kasvinsuojelututkinto 50
Luomutarkastukset 30

Viljelijöiden työterveyden parantuminen Maatilojen työterveyshuolto 10
Neuvo tuotantoeläimet 50

Yrittäjän ja eläinten terveys ja hyvinvointi ovat perustekijöitä yrityksen toiminnalle ja menestymiselle. Yrittäjien hyvinvoinnin parantamiseksi 
ProAgria Etelä-Savo osallistuu kumppanina mm. Melan Välitä viljelijäksi -hankkeeseen. On tärkeää, että tilakäyntien ja asiakastapaamisten 
yhteydessä havainnoidaan yrittäjien jaksaminen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa etsitään yhdessä apukeinoja ongelmien ratkaisemiseksi 
varhaisen välittämisen toimintamallin mukaisesti. ProAgria edistää myös eläinten terveydenhuoltosuunnitelmien laatimista maatiloilla. 
Ruokaketjun vastuullisuutta parannetaan mm. eri koulutus-, tarkastus- ja neuvontatoimenpiteillä. Vastuullisuuden parantaminen liittyy kiinteästi 
maatilayrityksen suunnittelun, seurannan ja johtamisen kehittämiseen. Palveluiden varmistamiseksi eri tuotantosuunnissa ProAgria Etelä-Savo 
tekee kiinteää yhteistyötä muiden ProAgria Keskusten kanssa (mm lammas- ja puutarhatuotanto).

Laatutyön kehittäminen maatiloilla siten, että suunnittelu, 
seuranta ym tilan toiminta nivoutuu osaksi tilan 
tavoitteellista jatkuvaa parantamista.

Viihtyisän maaseutumaiseman luominen lisäämään 
hyvinvointia ja parantamaan maaseudun tuotteiden ja 
palvelujen arvostusta.
Sadon määrän ja laadun parantaminen. Ilmastonmuutoksen 
hallinta ja hiilensidonta parantuu.

Ympäristökorvausjärjestelmän hallinnan parantuminen ja 
maatilatalouden ravinnekuormituksen vähentyminen. 

Avaintulosalue 3. Edistetään neuvonnallisin ja kotieläinjalostuksellisin keinoin sekä mittareita ja menetelmiä kehittämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä ruokaketjun vastuullisuutta.

Nykytila: Maatalouden ympäristölle aiheuttama ravinnekuormituksen lisäys on saatu hallintaan ja ravinteiden (N,P) käyttö on selvästi vähentynyt, 
mikä näkyy peltojen viljavuusanalyyseissa. Koulutuksen ja asiantuntijapalvelujen avulla parannetaan vesistöjen hyvää tilaa. Ravinnekuormitusta 
vesistöihin pyritään edelleen vähentämään tilakohtaisin toimin erityisesti huuhtoutumisherkillä alueilla. Tuotannon kannattavuuden kannalta 
hyvä sadon määrä ja laatu ovat keskeisiä tekijöitä, johon pyritään hyvällä viljelyn suunnittelulla sekä kasvukauden aikaisilla kasvustokäynneillä. 
Viljelyssä ja maatilayrityksen kehittämisessä   huomioidaan aikaisempaa enemmän toimenpiteet hiilineutraaliuden parantamiseksi 
elintarviketuotannossa ym. maatilan toiminnassa. Hiilensidonta kiinnitetään osaksi viljelyn suunnittelua. Myös lähiympäristön ja maiseman 
hoitoon maatiloilla kiinnitetään lisääntyvästi huomiota. Luomutuotanto on Etelä-Savossa merkittävää ja sen osuus peltopinta-alasta on kasvussa 
(18 % peltoalasta luomua v 2020, luomutiloja 280 kpl). Kiinnostus luomutuotantoon siirtymiseen on maatiloilla lisääntynyt. Luomutilojen koko on 
kasvanut ja niiden toiminta on kehittynyt monin tavoin. Tavoitteena on, että luomun osuus myös elintarvikkeiden kulutuksessa lisääntyy ja 
tuotanto vastaa paremmin lisääntyvää kysyntää. ProAgria tekee tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa (mm. Luke, Ruralia, 
Luomuinstituutti, XAMK, jalostavat yritykset, kauppa). Maatilojen energiatehokkuutta ja energiaomavaraisuutta parannetaan 
energiasuunnittelulla ja - neuvonnalla.

Avaintulosalue 2. Edistetään neuvonnalla ja neuvonnan palveluja kehittämällä ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä ja 
uusiutuvien luonnonvarojen käytön kestävyyttä mm. tuotantopanosten optimaalisella ja kestävällä käytöllä sekä 
materiaalitehokkuutta parantamalla.



ProAgria Etelä-Savo

TULOSKORTTI 2022

Maito- ja lihayritykset

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARI
 Maito- ja lihanautatilojen kilpailukyvyn paraneminen
Maidontuotannon sopeuttaminen 
tilakohtaisesti tuotantosopimukseen ja 
kotoisten rehujen määrään + laatuun. 

Sopimusmäärien ja kotoisten rehujen 
analysointi (litrat suhteessa kotoisten 
rehujen määärään), , vaikutukset 
maidontuotantoon, peltoviljelyyn ja 
tuotannon strategiaan. 

Tuotannon optimointilaskelmien määrät. 

Maidon- ja rehuntuotannon 
tuotantokustannusten tarkasteleminen ja 
hallinta.

Uudistuneiden 
tuotantokustannuslaskelma -työkalujen 
käyttöön ottaminen. Tilakohtaiset 
laskelmat, tuki analysointiin ja 
toimenpiteiden tekemiseen. 

Kustannuspuntarilaskelmia 35%:lle 
tuotosseurantaan kuuluvista tiloista (70 
kpl). Lanseerataan uusi nurmen 
tuotantokustannuslaskenta peltoviljelyyn. 
Laskelmia 20 kpl. 

Hiiliviljelyn edistäminen maito- ja 
lihanautatiloilla. 

Hiiliviljelypienryhmien ja koulutusten 
tarjoaminen, hiiliviljeylaskennan ja -
suunnitelmien tukeminen tilakohtaisesti. 

Osallistujien, Carbolaskelmien ja 
hiilivilejelysuunnitelmien määrät. 

Ruokinnan Ohjaus -palvelut
Ruokinnan Ohjaus -palvelut n. 80% 
tuotosseurantatiloista. 

Uusi Karjakompassi käytössä, tarpeen 
mukaan useampi asiantuntija/tila

160 kpl RO-palveluiden asiakasta. 

Rehukustannuksen hallinta maitotiloilla. Ruokinnan seuranta -laskelmat käytössä 
100 % ruokinnan optimointi-tiloista. 
Jaksolaskelmat Ruokinnan Ohjaus-
palveluissa. Ruokintapienryhmät 
hankkeissa.

Seurantalaskelmien määrä yht. n. 450 
kpl, Rehukunto-palvelun käyttö min. 1 
kpl/tila/v. Rehujen kilpailutus.

Ruokinnansuunnittelun perustuminen 
rehuanalyyseihin (100%). 

Näytteiden ottamisen aktivointi: 
rehunäytepussien jakaminen, 
näytteenotto tilan rehuista tilakäynneillä, 
meijerin kanssa tehtävät kampanjat. 

Rehuanalyysit (säilörehu, nurmi) min. 8 
kpl/tila.

Tuotosseurannan palvelut
Tuotosseurantatiloja 200 kpl, joilla 
yhteensä n. 9 350 lehmää.

Tuotosseurannan hyötyjen esille 
tuominen tilan johtamisen tukena. 

Asiakastilojen ja lypsylehmien määrä

Koelypsyjen tallennukset tiloilta 
mahdollisimman pienellä viiveellä.

Tuotosseurannan asiakaspalvelu ottaa 
yhteyttä tilohin, joilla viivettä.

Toteutunut koelypsyjen lähetyksen viive 
15 pv.

Tuotosseurannan tulosten oikeellisuus ja 
tehokas hyödyntäminen johtamisessa. 

Tuotosseurannan asiantuntijan pika-
analyysi + laatupisteiden seuranta 
KL:ssa. Valtuudet kuntoon. 
Tiedottaminen asiakkaille. 

Laatupisteiden ka min 6. Valtuudet 
kunnossa. 

Karjatsekki- ja Täsmäpalveluiden kattava 
käyttöönotto.

Palvelujen markkinointi ja sopimusten 
tekeminen uusien palvelumallien 
mukaisiksi. 

75 % tuotosseurantatiloista käyttää 
Karjatsekki- ja Täsmäpalveluja. 

Henkilöstö
Asiantuntijoiden työhyvinvointi. Työhyvinvointikyselyssä esiin 

nousseiden asioiden  jatkotyöstäminen. 
Organisaatiomuutosten toteuttamine, 
yhtenä tavoitteena työhyvinvoinnin 
ylläpito ja lisääntyminen. 

Työtyytyväisyyden pysyminen ennallaan. 

Asiantuntijoiden osaaminen hyvällä 
tasolla ja asiakastarpeen mukaista. 
Uusien työkalujen ja menetelmien 
jalkauttaminen neuvontaan. 

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, 
etätyökalujen sujuva käyttö ja 
etäpalvelujen tarjoaminen asiakkaille. 
Uusien asioiden harjoitelu 
parityöskentelynä ja pienryhmissä. 

Kehittymissuunnitelman toteutuminen. 

Sidosryhmäyhteistyö kentällä (Faba, 
meijeriosuuskunnat, rehutehtaat, 
teurastamot, laitevalmistajat, ProAgriat, 
th-eläinlääkärit).

Säännölliset palaverit, 
asiakastilaisuuksien- ja tapahtumien 
järjestäminen yhdessä, yhteiset 
koulutukset.  Farmari maatalousnäyttely 
yhteistyössä. 

Toteutuneet tapaamiset, koulutukset ja 
tilaisuudet. Farmarin kävijätavoite               
75 000 hlö. 
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1. Johdanto 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten toimivat osana ProAgria Etelä-Savo ry:tä. Meillä on 
jäsenyhdistyksissämme yli kolmetuhatta jäsentä 15 kunnan alueella: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, 
Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, 
Savonlinna, Sulkava ja Varkaus (entinen Kangaslammin kunta). Toimintamme ulottuu jäsentemme kautta 
Etelä-Savon lisäksi myös muutamin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntiin. Suunnittelemme ja 
toteutamme toimintasuunnitelman toimenpiteitä koko toiminta-alueellamme yhdessä jäsenyhdistystemme 
ja sidosryhmiemme kanssa. 
 
Piirikeskuksessamme työskentelee neljä eri toiminta-alojen asiantuntijaa. Toimimme maakunnallisina 
asiantuntijoina ruoan ja ravitsemuksen, yrityspalvelujen, järjestötyön sekä maisema- ja ympäristöosaamisen 
osa-alueilla. Asiantuntijamme yhdistävät osaamistaan useissa eri teemakohtaisissa toimenpiteissä. Vuonna 
2022 panostamme erityisesti suomalaisen ja eteläsavolaisen ruokakulttuurin sekä ruoantekijöiden esille 
tuomiseen. Olemme aktiivisesti panoksellamme rakentamassa tiiviimpiä yhteistyöverkostoja ruoka-, 
matkailu-, yritys- ja kulttuuriympäristötoimijoiden välille. Ohjaamme kuluttajia ja yrityksiä tekemään arjen 
ilmastotekoja, huomioiden erityisesti taidot, joilla itsetekeminen., -kasvattaminen ja luonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen mahdollistuvat. Nostamme esille maakuntamme kulttuuriympäristöä, -
perintöä ja maisemia, keskittyen erityisesti Saimaan vesistöalueeseen ja vesistömaisemiin. Edistämme 
asiantuntijaosaamisellamme eteläsavolaisten elintarvike-, ruokapalvelu- ja matkailuyritysten liiketoiminnan 
kehittymistä ja yritysten välisen yhteistyön voimistumista. Toimimme aktiivisesti ja arvostettuna 
kumppanina erilaisissa maakunnallisissa yhteistyöverkostoissa visiomme ja teemojemme mukaisten 
toimenpiteiden edistämiseksi. 
 

2. Maa- ja kotitalousnaisten brändistrategia 2021–2025 

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten toimintasuunnitelma 2022 pohjautuu Maa- ja kotitalousnaisten 
järjestön vuoteen 2025 ulottuvaan yhteiseen brändistrategiaan, huomioiden maakunnalliset painotukset. 
 
Strategian mukaan Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ja kansainvälisesti linkittynyt 
asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan keskiössä on ruoka- ja ravitsemusosaamisen vahvistaminen, 
maiseman- ja luonnonhoidon kehittäminen, yrittäjyyden tukeminen ja järjestötoiminta. 
Maa- ja kotitalousnaiset rakentavat kestävää, osaavaa ja osallistavaa yhteiskuntaa. Asioita tarkastellaan 
suomalaisen maaseudun näkökulmasta kaupunkeja unohtamatta.  
 
Maa- ja kotitalousnaisten päämääränä on rakentaa kestävää, osaavaa ja osallistavaa yhteiskuntaa. 
Järjestömme tarjoaa konkreettisia työkaluja ihmisille, joilla he pystyvät vaikuttamaan omaan 
lähiympäristöönsä ja siten vahvistamaan elinvoimaisuutta sekä hyvinvointia laajemmin.  
 

 
Visio 2025 

 
Unelmien Suomi:  

  Maistuva, monimuotoinen, kestävä ja elinvoimainen  
 
 
Maa- ja kotitalousnaisten tahtotilana on 
 

• Suomen tunnettuuden vahvistuminen laadukkaasta sekä herkullisesta ruoasta ja suomalaisen ruoan 
tekijöiden arvostuksen lisääntyminen koko ruokajärjestelmässä   

• ilmastonmuutoksen hidastuminen ja kestävän kehityksen edistäminen 
• luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estyminen ja kehityksen kääntyminen luonnon 

monimuotoisuutta korjaavaan suuntaan 
• maaseudun ja maakuntien elinvoimaisuuden vahvistuminen ja sen näkyminen ainutlaatuisina 

elinympäristöinä, erilaisina yrityksinä, osallisuutena, yhteisöllisyytenä ja osaamisena. 



 
 

3 
 

  
Strategiakaudellemme 2021–2025 on nimetty seuraavat neljä teemaa, joita tulevina vuosina painotetaan ja 
joiden alle toimenpiteet pääsääntöisesti keskittyvät:  
 

• suomalaisen ruoan sankaritarinat 
• ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta 
• monimuotoinen luonto 
• Suomi kutsuu kylään 

 
 
Poikkileikkaavana painotuksena vuoden 2022 toiminnassa on tulevaisuuden jäsentoiminta ja jäsenet. 
Olemme laatimassa jäsenstrategiaa, jossa tarkastellaan tulevaisuuden järjestöä. Kansainvälisen yhteistyön ja 
siinä erityisesti pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen on lisäksi järjestön kehityskohteena. 
 
Jatkuva oppiminen ja kouluttautuminen on asiantuntijajärjestössä ensiarvoisen tärkeää. Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus ry kohdentaa entistä enemmän resursseja niin koulutukseen, sidosryhmätyöhön 
kuin innovointiin vuoden 2022 aikana.  
 
Maa- ja kotitalousnaisten strategian ja toimintavuoden 2022 suunnittelussa on huomioitu opetus- ja 
kulttuuriministeriön strategia 2030 sekä yleiset perusteet myönnettäville avustuksille. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön linjausten mukaisesti Maa- ja kotitalousnaiset haluavat ja tekevät töitä sen eteen, että 
ihmisten kyvyt ja osaaminen vahvistuvat. Luovalla, tutkimukseen pohjautuvalla tiedolla ja vastuullisella 
toiminnalla uudistetaan yhteiskuntaa. Globalisaatio, ilmastonmuutos, tieteen, teknologian ja talouden 
kehitys, väestörakenteen muutokset ja eri väestöryhmien erilainen asema, eriarvoistumiskehitys eri alueilla 
sekä erilaistuvat arvot ja asenteet vaikuttavat myös Maa- ja kotitalousnaisten toimintaan. Digitaalisuuden 
merkitys toiminnassa on korostunut viime vuosina ja sen myönteiset mahdollisuudet on osattu entistä 
paremmin hyödyntää.  Kokemuksemme mukaan kulttuurinen moninaisuus ja kansainvälisyys rikastavat ja 
muokkaavat yhteiskuntaamme. 
 
 

3. Strategiakauden 2021−2025 teemat 

Teema 1. Suomalaisen ruoan sankaritarinat 
 

Ruoka ja ruokakulttuuri kytkeytyvät vahvasti ruoantuotantoon, jalostukseen ja koko ruokajärjestelmään, 
raaka-aineisiin, eri alueiden ruokiin ja juomiin, ruokatottumuksiin ja ruokailutapoihin. Koko Suomea ja eri 
vuodenaikoja ajatellen meillä on ruokakulttuurissa monia erityispiirteitä ja ylpeyden aiheita kuten eri 
alueiden leipäkulttuuri, erilaiset nimisuojatuotteet, kalan savustaminen ja nuotiomakkara, viili, metsän 
antimet, suomalaisen ruoan puhtaus, erilaiset (uudet) viljelykasvit sekä niistä jalostetut tuotteet.  Ruokaa, 
ruokajärjestelmää ja ruokakulttuuria tulee kuitenkin tarkastella eri näkökulmista ja eri yhteyksistä. Meillä on 
omat kansalliset vahvuutemme ja kehityskohteemme. Suomessa tehdään huippulaatuista ruokaa 
kansainvälisinkin mittarein, mutta emme ole osanneet brändätä ruoka- ja elintarviketuotantoamme. Samoin 
kouluruokailu on suomalainen menestystarina, joka herättää kiinnostusta maailmalla, mutta ei saa meillä 
ansaitsemaansa arvostusta. Kaupungistumisen myötä ruoan tuottajat ja kuluttajat ovat eriytyneet toisistaan. 
Tarvitaan luottamusta, läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua.  Sosiaalinen media on yksi vuoropuhelun 
mahdollistaja tuottajan ja kuluttajan välillä.  

Tahtotilanamme on, että Suomi tunnetaan laadukkaasta ja herkullisesta ruoasta, ja ruoantekijöitä 
arvostetaan. Ruokapalveluiden keskeisenä tehtävänä on tuoda esille monimuotoisen ruokakulttuurin 
merkitystä perinteitä unohtamatta, edistää terveellisiä ruokavalintoja sekä vahvistaa ruoanlaiton 
yhteisöllisyyden hyviä vaikutuksia. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää. Maa- ja kotitalousnaiset ovat 
toteuttamassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa myös useita valtakunnallisia hankkeita, kampanjoita ja 
tapahtumia.   
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Suomalaisen ruoan sankaritarinat -teemalla mm.:  

• tuomme esille suomalaista ruokakulttuuria ruokineen, tapahtumineen ja alueellisine vetonauloineen  
• tuomme esille paikallisia ruoantekijöitä, annamme ruoantekijöille kasvot ja heidän ansaitsemansa 

kiitoksen 
• edesautamme suomalaisen ruoan sankaritarinoiden syntymistä 
• lisäämme suomalaisen ruoan arvostusta   

 
 
Teema 2. Ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta 
 
Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympäristöongelma. IPCC:n syksyllä 2021 
julkaistu raportti puhuu karua kieltä. Ihmisten toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat jo 
muuttaneet ilmastoa merkittävästi ja useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on 
kasvanut. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai 
palautuvat hitaasti.  
 
Tavoite pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen on haasteellinen.  Ilmaston lämpenemisestä 
johtuvat muutokset ovat ennennäkemättömän laajoja, nopeita ja osin peruuttamattomia. Ilmastokriisin 
torjunnalla on kiire. Ilmastonmuutoksen riittäväksi hillitsemiseksi tulee tehdä suuria muutoksia 
energiantuotannossa, teollisuudessa, liikenteessä, asumisessa ja maataloudessa.  Vaikka ilmastonmuutoksen 
torjunta pitkälti vaatii kansainvälisiä sekä kansallisia päätöksiä, on tärkeää, että myös jokainen meistä 
osallistuu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.  
 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävä yhteiskunta on läpileikkaavana tavoitteena kaikessa Maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnassa. Tärkeänä tavoitteena järjestössä on osoittaa kansalaisille konkreettisia 
keinoja, joilla jokainen voi omalla toiminnallaan osallistua tähän työhön.  Ruoka-, ravitsemus- ja 
kotitalousneuvonnassa muun muassa painotetaan kasvisten ja kalan käytön lisäämistä ja kannustetaan 
punaisen lihan käytön maltillisuuteen ruokavaliossa. Ruokahankinnoissa kuluttajia ohjataan suosimaan lähi- 
ja luomutuotteita sekä mahdollisuuksien mukaan lisäämään omavaraisuutta esimerkiksi omalla palsta- tai 
parvekeviljelyllä. Myös ruokahävikin vähentäminen on ruokaneuvonnan ydintoimintaa. Yhä useampi Maa- ja 
kotitalousnaisten yrityspalveluiden asiakas huomioi ilmastoasiat ja kestävän kehityksen omassa 
liiketoiminnassaan. Maisemapalvelut kehittävät ja hyödyntävät erilaisia yhteistyötoimintaverkostoja ja -
malleja ympäristön hoidon kehittämiseksi. Muuttuvaan ilmastoon ja äärisääolosuhteisiin sopeutuminen 
huomioidaan mm. järjestön varautumistyössä.   
 
Ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta -teemalla mm.: 
• jalkautamme uusinta tutkimustietoa    
• kannustamme kuluttajia ja yrittäjiä tekemään muutoksia omissa toimissaan ja valinnoissaan 
• teemme varautumistyötä aktiivisesti sidosryhmien kanssa  
• toteutamme ilmastoystävälliseen ruokaan, ruokahävikkiin, vesien- ja ympäristön hoitoon liittyviä 

hankkeita, neuvontaa ja koulutuksia  
 
 

Teema 3. Monimuotoinen luonto 
 
Monimuotoisuuden, biodiversiteetin, säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää eri lajeille itselleen, mutta myös 
ruoantuotannolle, ihmisten hyvinvoinnille ja elinkelpoiselle ympäristölle. Maailmanlaajuisesti suurimmat 
syyt luonnon köyhtymiselle ovat muutokset alueiden käytössä, eläinten ja kasvien liiallinen hyödyntäminen, 
ilmastonmuutos, saasteet ja vieraslajit. Myös erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten ylikulutus ja 
väestönkasvu, ovat luonnon köyhtymisen taustasyitä. Monimuotoisuuden kannalta yksi suurimmista 
ongelmista on hyönteiskato. Pölyttäjien määrä on vähentynyt Suomessakin, mikä vaarantaa 
hyönteispölytteisten kasvien menestymistä ja sadon muodostusta.  
 
Vähenevä luonnon monimuotoisuus sekä voimakkaasti lisääntyvä vieraslajiongelma tarvitsevat 
kustannustehokkaita innovaatioita ja hoitotoimenpiteitä. Maatalouden merkitys maaseutuympäristön ja 
maiseman hoidossa on tulevaisuudessakin keskeinen. Perinnebiotoopit ovat maaseudun luonnon 
monimuotoisuuden arvokohteita, mutta luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä myös rakennetuissa 
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ympäristöissä. Taajamien viheralueiden kattavalla suunnittelulla ja laajemmin luonnon tuottamien 
aineellisten ja aineettomien hyötyjen, ekosysteemipalveluiden, kartoittamisella voitaisiin hyödyntää 
maatalouden lumoa lisääviä toimenpiteitä myös taajamien viheralueiden hoidossa. Maiseman- ja 
luonnonhoidon palveluiden yhtenä keskeisenä tehtävänä on tuoda esille luonnon monimuotoisuuden 
merkitystä. Yhteistyö yritysten, ympäristötoimijoiden, median, yhdistysten ja ympäristöviranomaisten 
kanssa on tärkeää. Maa- ja kotitalousnaiset ovat toteuttamassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa myös 
useita valtakunnallisia kampanjoita ja tapahtumia.   
 
Monimuotoinen luonto -teemalla mm.:  

• jalkautamme uusinta tutkimustietoa ja tuomme esille luonnon monimuotoisuuden merkitystä 
kaupungeissa ja maaseudulla, järjestämme lumoinfoja ja lumokampanjan 

• selvitämme monimuotoisuuden tilaa tutkimuksilla ja kartoituksilla sekä edistämme 
monimuotoisuutta hoitosuunnitelmilla ja -toimenpiteillä yhdessä maanomistajien, kuntien ja 
kaupunkien, yhdistysten ja yritysten kanssa 

• tarjoamme ja toteutamme asiakkaille mm. perinnebiotooppeihin, kaupunkiniittyihin ja 
maisemapeltoihin liittyviä palvelupaketteja, laadimme monimuotoisuuskartoituksia sekä hoito-
ohjelmia ja kohdesuunnitelmia 

 
 
Teema 4. Suomi kutsuu kylään 
 
Yhteisöllisyys alueilla edistää ihmisten hyvinvointia vahvistaen sitä kautta myös alueen elinvoimaa. Suomi on 
kaupungistunut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana.  Kiinnostus maaseudulla elämiseen on 
viime aikoina eri syistä johtuen kasvanut ja monipaikkaisuus tuo uusia mahdollisuuksia.   
 
Suomi tarjoaa lukuisia vierailemisen, kokemisen ja aistimisen arvoisia reittejä, kulttuuriympäristöjä, 
maisema- ja luontokohteita, rakennuksia, ilmiöitä, tapahtumia, makuja ja palveluja sekä tutustumisen 
arvoisia ihmisiä. Paikallinen kulttuuriympäristö houkuttelee ja tuottaa lisäarvoa mm. elintarviketuotannolle 
sekä matkailulle. Autenttisuus, aitous ja paikallisuus ovat arvossaan. Vastuullisuutta mietitään aiempaa 
enemmän.  
 
Paikallisyhdistyksemme ovat mukana lujittamassa yhteisöllisyyttä alueilla. Maa- ja kotitalousnaisten 
asiantuntijat tuntevat maakuntien maut, yritykset, kylät, kulttuuriympäristöt rakennuksineen ja 
maisemineen sekä ihmiset. Asiantuntijoilla on vankkaa osaamista niin paikallisille asukkaille kuin 
suomalaisille sekä ulkomaisille matkailijoillekin kehitettävien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamisessa 
sekä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Vahvuutena on kyky tuoda esille monipuolisesti 
kulttuuriympäristön arvoa ja merkitystä sekä edistää niiden hoidon suunnittelua, hoitoa ja kestävää 
hyödyntämistä sekä tuotteistusta.  
 
Suomi kutsuu kylään -teemalla mm.: 

• lisäämme yleistä tietoisuutta ja tuomme esille maaseudun ja maakuntien ylpeyden aiheita, 
erikoisuuksia, elämäntapaa, tarinoita, historiaa, kulttuuriympäristöä sekä edistämme näistä lähtevää 
aitouteen perustuvaa kestävää yrittäjyyttä. 

• vahvistamme maaseudun ja maakuntien vetovoimaa ja teemme tuotteistustyötä sekä lisäämme 
paikallisten yritysten vetovoimaa kotimaan reittien ja paikkakuntien erikoisuuksien paketoinnissa 

• järjestämme yhteisöllistä toimintaa, jolla vahvistetaan alueiden hyvinvointia ja vetovoimaa 
• tarjoamme toimintaamme aktiivisesti monipaikkaisille asukkaille huomioiden heidän tarpeensa  
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4. Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten teemakohtaiset toimenpiteet 
2022 

 
TEEMA 1. SUOMALAISEN RUOAN SANKARITARINAT 
 

TAVOITE  
Tuomme esille suomalaista ruokakulttuuria ruokineen, tapahtumineen ja alueellisine vetonauloineen. Annamme 
suomalaisille ruoantekijöille kasvot ja heidän ansaitsemansa kiitokset. Toimintavuonna keskitymme ensisijaisesti 
tuottajiin ja yrittäjiin. Vaikutamme myös uusien suomalaisen ruoan sankaritarinoiden syntymiseen.   
MITTARIT 
Kohderyhmän tavoitettavuus, Some-kampanjoiden tulosmittarit (mm. näyttökerrat ja tavoitettavuus), kohderyhmältä 
saatu palaute, tiedotteiden ja juttuaiheiden läpimeno mediassa 
 
Toimenpiteet Kohderyhmä Tulokset ja 

vaikuttavuus 
Yhteistyö-
kumppanit 

Rahoitus 

Maistuva 
maaseutuyritys  
-tunnustus 
 

Kuluttajat (ns. 
suuri yleisö), 
yrittäjät 

Eteläsavolaisten 
ruoantuottajien 
näkyvyys ja siten myös 
tunnettuus eri 
medioissa ja kanavissa 
vahvistuu. Tavoitteena 
30 kilpailuehdotusta, 5 
hlön asiantuntijaraati, 
julkistus Farmari -
maatalousnäyttelyssä, 
jossa kävijätavoite 
75 000 kävijää. 

MKNK, MTK Etelä-
Savo, Etelä-Savon 
Yrittäjät, Ekoneum 
ry, paikalliset 
tiedotusvälineet 

OKM, 
yhteistyökump- 
paneiden 
rahoitus 

Ruokakasvatus ja 
terveellinen ruoka 
Vahvistetaan eri-ikäisten 
ihmisten ruoka- ja 
ravitsemusosaamista.   
 
 
 
 
 
 
 
Kokataan luonnossa -
laavuretket nuorille;  
 
 
 
Artikkeliyhteistyö 2 
paikallislehden kanssa 

 
 
Suuri yleisö, 
koulut, 
päiväkodit, 
kunnat jne. 
 
 
 
 
 
 
Nuoret 7-9lk 
 
 
 
 
Suuri yleisö, 
kuluttajat  

 
 
Erilaisia kursseja, 
neuvontatilaisuuksia, 
tapahtumia. Viestinnän 
avulla tavoitetaan lisää 
ihmisiä. Järjestetään 2 
kurssia, 2 live-
tietoiskua ja 1 
tapahtuma. 
 
 
 
Lisätä nuorten 
tietoisuutta ruoasta ja 
kasvisten käytöstä. 2 
retkeä, 20 osallistujaa 
 
Lisätä tietoisuutta 
terveellisetä ja 
monipuolisesta ruuasta 
sekä kotimaisista raaka-
aineista. Kuusi 
artikkelia molemmissa 
lehdissä. 

 
 
MKNK, sidosryhmät, 
muut alueelliset 
toimijat yms.  
 
 
 
 
 
 
 
MKNK, Seurakunnat 
ja mkn 
paikallisyhdistykset   
 
 
MKNK, Paikallislehti  

 
 
OKM  
 
Ulkoinen 
rahoitus 
 
 
 
 
 
 
OKM, 
yhteistyökumpp
a- 
neiden rahoitus 
 
 
OKM, lehden 
palkkio 

Suomalaisen ruoan 
tunnettuuden 
vahvistaminen 
Viestitään paikallisista 
ruoantuottajista ja -
jalostajista 
monikanavaisesti 
(tapahtumissa, somessa, 
netissä, tiedottein ja 
lehtiartikkelein) 

 
 
 
Kuluttajat (ns. 
suuri yleisö), 
jäsenet, 
sidosryhmät.  
 
 
 

 
 
 
Suomalaisten 
ruoantuottajien 
näkyvyys eri medioissa 
ja kanavissa 
vahvistuu. (Tavoite 10 
tiedotetta) 
 

 
 
 
MKNK, paikalliset 
tiedotusvälineet 
 
 
 
 
 

 
 
 
OKM, 
yhteistyökumpp
a- 
neiden rahoitus, 
yhdistysten 
rahoitus 
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yhdistäen ruoantekijät ja 
kuluttajat. 
 
Erilaisissa tapahtumissa 
ja muissa kanavissa 
tuodaan esille paikallisia 
raaka-aineita. 
(Tilatapahtumat, 
sadonkorjuumarkkinat, 
toritapahtumat, Farmari, 
Lähiruokapäivä, 
Suomalaisen ruoan päivä 
jne.) 
 
Eteläsavolainen kesä -
menu 
 
 
 
Avoimet 
kansainväliset 
ruokakurssit  
 
 
 
 
 
 
MKN Kekriviikot, v. 
40-41  
 
 

 
 
 
 
Suuri yleisö, 
vapaa-ajan 
asukkaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suuri yleisö, 
vapaa-ajan 
asukkaat 
 
 
Jäsenyhdustykset, 
suuri yleisö 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenyhdustykset, 
suuri yleisö 
 
 
Kekriin liittyvää 
viestintää Etelä-
Savon MKN 
kanavissa. 

 
 
 
 
Tavoitetaan 76 000 
kuluttajaa 
ruoantuottajien 
esilletuomisessa. 
Yhdistykset järjestävät 
teemalla 10 
tapahtumaa, joista 
piirikeskus osallistuu 
vähintään kahteen.  
 
 
Paikallisten raaka-
aineiden ja jalosteiden 
sekä tuottajien esille 
nostaminen.  
 
Opitaan maistamaan ja 
valmistamaan 
monipuolista 
kansainvälistä ruokaa 
myös kotimaisia raaka-
aineita hyödyntäen. 
Jäsenyhdistykset 
järjestävät 5 kurssia. 
 
Sadonkorjuuperinteen 
säilyttäminen, 
ruokaperinne, 
ruoanvalmistustaidot. 
MKN brändin 
vahvistaminen. 
Jäsenyhdistykset 
järjestävät 2 Kekri -
tapahtumaa. 

 
 
 
 
Paikalliset, yritykset, 
jäsenyhdistykset, 
MTK-Etelä-Savo ym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osuuskauppa Suur-
Savo, tuottajat 
 
 
 
MKN 
jäsenyhdistykset  
 
 
 
 
 
 
 
MKNK, 
jäsenyhdistykset 

 
 
 
 
OKM, 
yhteistyökumpp
a- 
neiden rahoitus, 
yhdistysten 
rahoitus 
 
 
 
 
 
Osuuskauppa 
Suur-Savon 
Säätiö 
 
 
OKM, 
jäsenyhdistysten 
rahoitus 
 
 
 
 
 
 
OKM, 
jäsenyhdistysten 
rahoitus 

#Nimisuoja2025! 
Osana piirikeskuksen 
järjestämiä tilaisuuksia 
tuottajille ja yrittäjille. 

Tuottajat, 
yritykset 

Alueen yritysten 
tietoisuus 
nimisuojajärjestelmästä 
kasvaa. 

HY/ Ruralia-
instituutti, 
TY/Brahea-keskus, 
MKNK  

OKM, 
Vastuullisuudest
a kasvua ja 
kannattavuutta -
hanke 

Alueellisen 
ruokakulttuurin esille 
tuominen, 
leivontatyöpajat 
Farmarissa 

Suuri yleisö Etenkin nuoret ja 
alueen ulkopuolelta 
tulevat tutustuvat 
paikalliseen 
ruokakulttuuriin 
perinneleivonnaisten 
leivontatyöpajoissa. 
Tavoitamme kolmen 
tapahtumapäivän 
aikana 150 
leivontatyöpajoihin 
osallistuvaa ja 75 000 
kävijää. 

MKNK, ProAgria 
Tapahtumat Oy, 
MKN-
jäsenyhdistykset 

OKM 
erilliskorvamerk
ki 

Toteutamme 
asiantuntijapanoksellam
me ProVisio -hanketta 
toteuttamalla 
matkailuyrityksiin 
yrityskohtaisia 
kartoituskäyntejä, 
kokoamalla 

Yrittäjät Etelä-Savon 
maaseudun 
pienyritykset saavat 
tukea kasvuun ja 
uudistumiseen sekä 
apua tunnistaa niihin 
tarvittavia tukipolkuja. 
Toteutamme 

ProAgria Etelä-Savo, 
alueen 
elinkeinopalvelut ja 
kehittäjäorganisaatio
t, rahoittajat 

EU:n 
maaseuturahast
o 
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yritysverkostoja, 
järjestämällä 
aktivointitilaisuuksia ja 
tekemällä selvitystyötä. 

15 tarvekartoitusta ja 
kokoamme yhden 
uuden yritysverkoston 

Yritysryhmähankkeet
: 
Uudet hallinnoitavat 
yritysryhmät ruoka-alalta 

Hankkeisiin 
osallistuvat 
yrittäjät 

Alan yritysten 
yhteistyötaidot 
lisääntyvät, ne 
toteuttavat yhteisiä 
yhteismarkkinoinnin ja 
tuotteistamisen 
toimenpiteitä.  

ProAgria Etelä-Savo, 
alueen 
elinkeinopalvelut ja 
kehittäjäorganisaatio
t, rahoittajat 

EU:n 
maaseuturahast
o, yritysten 
omarahoitus 

Asiantuntijapalvelut 
yrityksille ja 
maatiloille 
Toteutetaan Analyysi -
kehittämispalvelua pk-
yrityksille ELY:n 
tilausten pohjalta 
sekä Neuvo -Maatilan 
nykyaikaistaminen ja 
kilpailukyvyn 
parantaminen palvelua. 

Yritykset, maatilat Yritysasiantuntijamme 
laativat ruoka-alan 
yrityksille 15 
kehittämissuunnitelma
a ja monialaisille 
maatiloille 20  
suunnitelmaa maatilan 
nykyaikaistamisesta ja 
kilpailukyvyn 
parantamisesta. 

ELY-Keskukset, 
kuntien 
elinkeinoyhtiöt, 
ProAgrian 
asiantuntijat 

TEM, MMM, 
yritysten 
omarahoitus 

Toteutamme 
asiantuntijapanoksellam
me Vastuullisuudesta 
kasvua ja 
kannattavuutta  - 
hanketta 

Tuottajat, 
yritykset 

Osallistuvien 
viljelijöiden ja yrittäjien 
ymmärrys ja osaaminen 
vastuullisesta 
ruoantuotannosta 
vahvistuu. Yritykset 
oppivat kehittämään 
tuotantoaan ja 
viestimään 
vastuullisuudesta 
selkeästi ja kuluttajaa 
kiinnostavasti ja 
konkreettisiin tuloksiin 
perustuen. Etelä-Savon 
yrittäjät saavat 
etumatkaa, kilpailuetua 
ja mainetta aloittamalla 
vastuullisuusbrändäyks
en pienessä 
elintarvikeketjussa. 40 
osallistuvaa yritystä. 

ProAgria Etelä-Savo, 
ProAgria Keskusten 
Liitto, 
elintarviketeollisuus, 
päivittäistavarakaupp
a, maatalouden- ja 
elintarvikealan 
tuotantopanoksia 
myyvät yritykset, 
MTK, rahoittajat 

ESR, alueen 
kunnat, yritysten 
omarahoitus 

Toteutamme 
asiantuntijapanoksellam
me Yhessä lihat 
liikkeelle - 
eteläsavolaisen 
lihaketjun 
yhteistyöhanketta, jossa 
kehitetään koko 
maakunnalliseen 
lihaketjuun 
tehokkaampaa ja 
asiakaslähtöisempää 
toimintamallia 
 

Maaseutuyrittäjät, 
lihantuottajat. 
lihanjalostajat, 
kaupat ja 
ravintolat 

Asiakastoiveet ohjaavat 
selkeämmin 
lihantuotannon 
suunnittelua. 
Elintarvikejärjestelmän 
toimijoilla on 
yhtenäisempi näkemys 
toimintaympäristöstä, 
sen haasteista ja 
mahdollisuuksista. 
Toimijoiden välille on 
rakennettu luottamusta 
ja yhteistä tahtotilaa 
yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
Parantaa yksittäisten 
yritysten ja koko 
järjestelmän 
kannattavuutta ja 
tehostaa toimintaa. 

ProAgria Etelä-Savo, 
Suomen 
Teurastamoyrittäjät 
ry, Pihvikarjaliitto, 
Pohjanmaan 
Lammasosuuskunta, 
Suur-Savon 
Lampurit, MTK, 
Ekoneum, rahoittajat 

EU:n 
maaseuturahast
o, yritysten 
omarahoitus 
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Klusterilla elinvoimaa 
Etelä-Savon ruoka-alalle 
 
Olemme hankkeen 
osatoteuttajana 
muodostamassa 
maakuntaan Ekoneum Ry:n 
pohjaa laajentaen 
elintarvikealan tiivistä 
yhteistyöverkostoa, joka 
rekisteröityy 
kansainväliselle ECCP 
alustalle. 

 
 
 
Elintarvikealan 
yritykset, kotimaiset 
ja kansainväliset 
kehittäjäorganisaati
ot, rahoittajat 

 
 
 
Hanke lisää ruoka-alan 
toimijoiden keskinäistä 
yhteistyötä ja yhteisten 
tavoitteiden asettamista 
ruoka-alan kehittymiselle. 
Tavoite 9 osallistuvaa 
yritystä ja 5 ruoka-alan 
kehittäjäorg.  

 
 
 
Etelä-Savon 
Maakuntaliitto, 
XAMK, Esedu, 
Helsingin Yliopisto, 
LUKE, alueen kunnat, 
yrityksen ja muut 
kehittäjätoimijat. 

 
 
 
MOKRA, alueen 
kunnat, 
toteuttavien org. 
omarahoitus 
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TEEMA 2. ILMASTOMYÖNTEINEN JA KESTÄVÄ YHTEISKUNTA 
 

TAVOITE 
Eri-ikäiset kuluttajat oppivat toteuttamaan ja tekemään sekä pieniä, arkisia että suuria tekoja luonnon hyväksi. 
MITTARIT 
Some-kampanjoiden tulosmittarit (mm. näyttökerrat, tavoitettavuus), tilaisuuksien ja osallistujien määrät, 
kohderyhmän tavoitettavuus ja palautteet, toiminnan ja kulutustottumusten muutostiedot esim. erilaisin kysymyksin 
ja muilla vuorovaikutustiedoilla. 
 
Toimenpiteet Kohderyhmä Tulokset ja 

vaikuttavuus 
Yhteistyö-
kumppanit 

Rahoitus 

Pieni pala maaseutua -
kampanja  
Kasvimaan kaunotar -
kilpailun avulla nostetaan 
myönteisellä tavalla esille 
kasvisten käytön lisäämistä, 
niiden käytön terveys- ja 
ympäristövaikutuksia. 
 
 
 
Yhdistysten kasvistempaukset 
pitkin vuotta sekä näkyvyyttä 
somessa. 
 
 
 
 
Paikallinen Kädet multaan 
ja luonnonmonimuotoisuus 
teemainen -hanke. 
 
 
 
Ympäristökampanja  
#ArjenYmpäristöresepti 
Ollaan mukana MKNK:n 
viikoittain somessa jakamissa 
hyvissä käytänteissä 
ympäristön tilan 
parantamiseksi 
(hävikkivinkkejä, hyvinvointi, 
ilmastonäkökulma ym.)  

 
 
jäsenet ja muut 
kuluttajat  
(ns. suuri yleisö) 
 
 
 
 
 
 
Jäsenet, suuri yleisö 
 
 
 
 
 
 
RaJuPuSu -alueen 
koulut/päiväkodit 
MKN yhdistykset, 
vapaa-ajanasukkaat, 
tapahtumien yleisö 
 
 
suuri yleisö 

#pienipalamaaseu
tua 
#KasvimaanKaun
otar 
15 kpl osallistujia, 
toteutetaan jäseniä ja 
sidosryhmiä 
haastaen, näkyy 
Farmarissa 75 000 
kävijälle 
 
Jäsenyhdistykset 
järjestävät 10 kpl 
ilmastomyönteisiä 
ruokakursseja. 
 
 
 
10 
tapahtumaa/koulutus
ta, 150 osallistujaa, 1 
iso Kekriajan 
ruokatapahtuma 
 
 
somekanavilla 
seuraajat, jaot ja 
tykkäykset 

 
 
MKNK, MKN 
jäsenyhdistykset, 
alueelliset 
sidosryhmät 
 
 
 
 
 
MKNK, MKN 
jäsenyhdistykset, 
alueelliset 
sidosryhmät 
 
 
 
RaJuPuSu -alueen 
jäsenyhdistykset 
 
 
 
 
 
MKNK 

 
 
OKM, 
yhteistyöku
mppaneiden 
ja 
yhdistysten 
rahoitus 
 
 
 
OKM, 
yhteistyöku
mppaneiden 
ja 
yhdistysten 
rahoitus 
 
RaJuPuSu -
leader, EU:n 
maaseuturah
asto 
 
 
 
OKM 

Älä ruoki hukkaa! – 
Perusopetuksen oppilaat 
vaikuttajina ruokahävikin 
vähentämiseksi 
kotitalouksissa  
Jalkaudutaan peruskouluun ja 
toteutetaan koulussa 1 
opetussuunnitelman 
tavoitteiden mukainen 
ruokahävikin vähentämiseen 
tähtäävä vaikuttamisprojekti. 

Perusopetuksen  
3.–6. ja 7.–9. 
vuosiluokan 
oppilaat ja opettajat 

Jalkautetaan 
toimintamalleja, 
miten oppilaat voivat 
vaikuttaa 
ruokahävikin 
vähentymiseen 
kotitalouksissa.  
 
Vaikutetaan 
kymmeniin 
oppilaisiin ja 
perheisiin.  

MKNK, LUKE, 
Kotitalousopettajien 
Liitto, Suomen 
Luokanopettajat 
 

MMM/ 
Ruoka-
virasto 

Hävikkifoorumin 
Hävikkitapahtumat 
Osallistutaan 
hävikkitapahtumien 
järjestämiseen. 

suuri yleisö järjestetään 
hävikkitapahtumia, 
kävijämäärät 

Kuluttajaliitto, 
Luke, Motiva, 
Martat, MKNK 

Kuluttajaliitto 
(MMM 
/Ruokavirast
o) 

Peltoeroosion ja 
valumavesien käsittelyyn 
keskittyvä pienryhmä 

maatalousyrittäjät pienryhmätapaamiset ProAgria Etelä-
Savo, 
Luonnonvarakeskus 

Ulkoinen 
rahoitus 
(Hihat-
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hanke, EU 
maaseuturah
asto) 
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TEEMA 3.  MONIMUOTOINEN LUONTO 
 

TAVOITE 
Tavoitteena on tuoda esille luonnon monimuotoisuuden merkitystä, selvittää sen tilaa tutkimuksella ja kartoituksilla 
sekä edistää monimuotoisuutta hoitosuunnitelmilla ja -toimenpiteillä yhdessä maanomistajien, kuntien, yhdistysten ja 
yritysten kanssa. Lisäksi jalkautetaan uusinta tutkimustietoa ja tuotteistetaan teemaan liittyviä palvelupaketteja. 
 
MITTARIT 
Kartoitusten ja inventointien määrä, suunnitelmien määrä, infojen määrä. Julkaisujen sekä artikkelien määrä. Some-
julkaisujen tulosmittarit. Mediaosumat. Kohderyhmien palaute.  
 
Toimenpiteet Kohderyhmä Tulokset ja vaikuttavuus Yhteistyö-

kumppanit 
Rahoitus 

Valtakunnallinen 
kampanja luonnon 
monimuotoisuustietois
uuden lisäämiseksi  
 

maanomistajat
, yhdistykset, 
asukkaat, 
kunnat, 
seurakunnat, 
yritykset, 
media 

kampanja ja aktiivinen 
viestintä lumoteemoilla 
 
 

MKNK, OKM, YM OKM  

Lumoinfot  
 
 

yhdistykset, 
kunnat, 
seurakunnat, 
yritykset 
 

3 infoa MKNK OKM  

Puunhalausviikko-
kampanja ja Suomen 
luonnon päivä 

Eri-ikäiset 
toimijat ja 
myös kunnat, 
yritykset, 
yhdistykset 

viestintä 
Näkyvyys: 
#puunhalausviikko 
 

MKNK OKM 

Voimajohtoalueiden 
perinneympäristön 
hoidon neuvonta 

maanomistajat maanomistajien 
kiinnostuminen kohteiden 
tavoitteellisesta hoidosta ja 
hoitosopimusten 
hakeminen 
1 kohdetta 
 

MKNK, Fingrid Fingrid 

Tilojen luonnon 
monimuotoisuuskartoit
us  

tilojen 
edustajat 

maanomistajien 
kiinnostuminen 
toteuttamaan 1-2 
toimenpidettä alueiden 
lumon edistämiseksi 
3 tilaa 
 

MKNK MKNK 

Pölyttäjät, 
hyönteishotellit 

koulut/päiväko
dit, 
MKN 
yhdistykset, 
tapahtumien 
yleisö, 
(Farmari) 
 

pölyttäjien merkityksen 
esille tuominen, 
hyönteishotellipajat 

MKN 
piirikeskukset, 
ProAgria 

OKM 
erilliskorvame
rkki 

NEUVO-
neuvontajärjestelmän 
mukaiset neuvontakäyn
nit ja kartoitukset  

maatalousyritt
äjät  

Tietoisuus oman tilan 
luonnonmonimuotoisuusko
hteista lisääntyy ja kohteita 
hoidetaan 
tuloksekkaammin. 15 kpl  

ProAgrian asiantun
tijat  

Ruokavirasto  

Maankäyttö- ym. 
hankkeiden 
luontoselvitykset  

Maa-ainesalan 
yrittäjät  

Selvitetään suunniteltujen 
maa-ainesalueiden luonto- 
ja maisema-arvot, jotta ne 
voidaan huomioida 
toiminnassa . 2 kpl 

Maa-ainesalan 
yrittäjät  
  

Maa-ainesalan 
yrittäjät  
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Asiantuntijaluennot ja 
kurssit esim. 
vieraslajeista  

Asiasta 
kiinnostuneet  

Tietoisuus esim. 
vieraslajeista, niiden 
vaikutuksista, leviämisen 
estämisestä ja torjunnasta 
lisääntyy . 2 kpl 

MKN-Keskus, 
Kansalaisopistot, 
kunnat ym  

Kansalaisopist
ot, kunnat ym  
OKM  
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TEEMA 4. SUOMI KUTSUU KYLÄÄN 
 

TAVOITE 
Lisätään yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristön arvoista ja mahdollisuuksista, arvokkaista maisema-alueista, 
paikallisesta kulttuuriperinnöstä, ruokaperinteestä, tavoista, taidoista ja historiasta monimuotoisesti sekä edistää 
näistä lähtevää aitouteen perustuvaa kestävää yrittäjyyttä.  
 
MITTARIT 
Infojen, koulutusten, tapahtumien ja tuotteiden määrä ja niiden suosio. Mediaosumat. Kohderyhmien palaute.  
 
Toimenpide Kohderyhmä Tulokset ja 

vaikuttavuus 
Yhteistyö-
kumppanit 

Rahoitus 

Elämyspaketit 
Kehitetään yritysten 
edustajien kanssa 
elämyspaketteja, 
sisältäen kaksi teemaa 
aihekokonaisuuksista: 
Ruoka, matkailu, 
Lumo, 
ilmastonmuutoksen 
torjuminen, kestävä 
kehitys 
 
Tuodaan esille 
viestinnässä, 
tiedotuksessa (mm. 
lehti, somekanavat) eri 
hankkeissa kehitettyjä 
esim. 
matkailupalveluita/yrit
yksiä/yr-ryhmiä 

Yrittäjät, kuluttajat, eri-
ikäiset toimijat, 
jäsenyhdistykset,  
matkailualan toimijat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maaseudun yrittäjien 
näkyvyys ja tunnettuus 
lisääntyy eri kanavissa 
ja medioissa.  
Verkostoituminen ja 
yhteistyö lisääntyy. 
 
 
 
 
 
 
 
Vähintään 2 kpl 

MKNK, yrittäjät ja 
muut yhteistyötahot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKNK, Yrittäjät, 
matkailuasiakkaat, -
toimijat ja -
organisaatiot 

OKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU-
rahoitteise
t 
kehittämis
hankkeet 

 
Suomi kutsuu 
kylään -järjestö/ 
opintomatkat 
 

 
Jäsenet/yrittäjät  

 
Tutustutaan 
maakunnan 
ulkopuolisiin kohteisiin 
ja erilaisiin 
toimintatapoihin.  2 
matkaa. 
 
 
 
 

 
Jäsenyhdistykset  
 

 
Osallistuja
- ja 
jäsenmaks
ut 

Impin päivä 11.6 
Naisteema 
 
 
Impin päivän 
rantakala + 
piirakkapaja 
lossirannan 
läheisyydessä 

Jäsenet, ns. suuri yleisö 
 
 
 
Suuri yleisö, kuntien 
kesäasukkaat 

Osallisuus ja 
yhteisöllisyys vahvistuu 
 
 
Ruoka- ja 
kulttuuriperinnön 
vahvistaminen, 
alueidentiteetin 
vahvistus 

MKNK, MKN 
Paikallisyhdistykset 
Suomen Kylät ry  
 
MKN, 
paikallisyhdistykset, 
Suomen Kylät ry, 
kunnat (esim. 
Puumala, Sulkava), 
sidosryhmien 
kehittämishankkeet 

OKM 
omarahoit
us 
 
OKM, 
erityiskorv
amerkki? 

Kansainvälinen 
maisemapäivä 
20.10. 

Suuri yleisö Maiseman merkityksen 
esilletuominen, 
maisemakävelyt ja 
viestintä 

SYKE, YM, 
Museovirasto, Suomen 
kotiseutuliitto, 
Viherympäristöliitto ja 
MKN Piirikeskukset 

OKM,  
Ulkoinen 
rahoitus 
 

Saimaan ympäri Matkailualan yrittäjät, 
kuluttajat ja media 

Saimaan 
kulttuuriympäristöpäiv
ät konsepti, 

MKNK, matkailutoimi, 
kulttuuriympäristötoim
ijat 

Ulkoinen 
rahoitus 
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yhteistyöverkosto ja 
kulttuuriperinnön 
tuotteistamisen 
tukeminen 

Ylisukupolvisuus, 
yhteisöllisyys ja 
perinteet kestävän 
yhteiskunnan 
perustana 
 
 

Ikäihmiset, lapset ja 
nuoret 

Yhteisöllisyys sekä 
ennaltaehkäisevän 
hyvinvoinnin mallit 
 

Kunnat, MKN 
piirikeskukset, muut 
järjestöt, pilotointia 
neljällä alueella 

Ulkoinen 
rahoitus 

Kulttuuriympäristö
n, 
kulttuuriperinnön 
hyödyntäminen 
matkailu- ym. 
palveluissa 

Yrittäjät, 3.sektori Alueidentiteetti 
vahvistuu ja luo pohjaa 
kiinnostaville 
palveluille 

Alueelliset 
matkailuorganisaatiot, 
maakunnan 
kultttuuriympäristötyö
ryhmä, maakuntaliitto, 
Saimaa Geopark 

Ulkoinen 
rahoitus 
(Vespaikka
, EU 
maaseutur
ahasto) 

Yritysryhmähankke
et: Saimaan 
maaseutuhelmiä yr, 
mahdolliset uudet 
hallinnoitavat yr-
hankkeet 

Hankkeisiin osallistuvat 
yritykset 

Yritysten välisen 
yhteistyön 
kehittäminen, yritysten 
yhteinen/yrityskohtain
en markkinoinnin ja 
tuotteistamisen 
kehittäminen 

ProAgria Etelä-Savo, 
alueelliset matkailu- ja 
kehittäjäorganisaatiot 
sekä 
konsultti/kehittäjäyrity
kset 

EU 
maaseutur
ahasto, 
yritysten 
omarahoit
us 

Toteutamme 
asiantuntijapanoksella
mme ProVisio -
hanketta 
toteuttamalla 
matkailuyrityksiin 
yrityskohtaisia 
kartoituskäyntejä, 
kokoamalla 
yritysverkostoja, 
järjestämällä 
aktivointitilaisuuksia 
ja tekemällä 
selvitystyötä. 

Yrittäjät Etelä-Savon 
maaseudun 
pienyritykset saavat 
tukea kasvuun ja 
uudistumiseen sekä 
apua tunnistaa niihin 
tarvittavia tukipolkuja. 
Toteutamme 
15 tarvekartoitusta ja 
kokoamme yhden 
uuden yritysverkoston 

ProAgria Etelä-Savo, 
alueen 
elinkeinopalvelut ja 
kehittäjäorganisaatiot, 
rahoittajat 

EU:n 
maaseutur
ahasto 
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Asiantuntijoiden koulutuspäivät 
Etelä-Savon MKN-asiantuntijoiden osaamista vahvistetaan osallistumalla maa- ja kotitalousnaisten 
asiantuntijoiden valtakunnallisille koulutuspäiville, webex-koulutuksiin ja -kokouksiin sekä 
substanssiosaamisen lisäksi mm. viestintä- ja tuotekehityskoulutuksilla tarpeen mukaan. Lisäksi osaamista 
vahvistetaan seuraamalla aktiivisesti alan ammattikirjallisuutta ja tutkimustyötä. 
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Jäsenrekisterin ylläpito ja hyödyntäminen  
Etelä-Savon piirikeskus järjestää tarpeen mukaan yhdistyksille valmennuksia jäsenrekisterin käyttöön ja 
kannustaa yhdistyksiä hyödyntämään sitä.   
Rahoitus: piirikeskus, yhdistykset ja Opintokeskus Siviksen tuki 
 
Maakunnalliset jäsenedut    
Jatkamme maakunnallisten jäsenetujen kehittämistä. Pyrimme jatkamaan sopimuksia nykyisten 
jäsenetuyritysten kanssa ja neuvottelemaan uusia jäseniämme kiinnostavia etuuksia.  
Rahoitus: jäsenmaksutuotot, yksityinen rahoitus 
 
Maakunnallisen vuoden maa- ja kotitalousnaisen, MKN tiimin, tmv. valinta    
Valitsemme vuoden Maa- ja kotitalousnaisen tmv. 16. kerran. Ehdotuksia haetaan alkusyksyn aikana 
yhdistyksiltä, joille viestitään ehdokashausta yhdistyskirjeen, facebookin ja verkkosivujen välityksellä. 
Valinnan saatujen ehdotusten pohjalta tekee Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten hallitus. Vuoden Maa- ja 
kotitalousnainen julkistetaan edustajakokouksessa marraskuussa. 
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
Etsitään jatkuvasti sopivia rahoituslähteitä toiminnan kehittämiseen. Kehitetään sidosryhmäviestintää niin, 
että järjestön vaikuttavuus tunnetaan ja se luo monipuolisen yhteistyön rakentamiselle. Luodaan uusia 
yhteistyö- ja kumppanuussuhteita avoimesti ja innovatiivisesti. Lisätään yritysyhteistyötä. Varmistetaan 
julkiset rahoitukset toteuttamalla käynnissä olevat hankkeet luotettavasti ja tehokkaasti. 
Tavoite: toteuttaa käytännön konkreettista yhteistyötä 1 uuden sidosryhmätahon ja 1 
yritysyhteistyökumppanin kanssa. 
 
Farmari 2022 -maatalousnäyttely 
Jatkamme yhdessä ProAgria Tapahtumat Oy:n kanssa Farmari näyttelyn valmistelua 30.6.-2.7.2022. 
Rooliamme on varmistaa maa- ja kotitalousnaisten asiantuntemuksen ja järjestötyön näkyvyys 
tapahtumassa. Vastaamme tapahtuman kokonaisjärjestelyjen onnistumisesta toiminnanjohtajamme 
toimiessa tapahtuman näyttelypäällikkönä. Vaikutamme myös erityisesti ruokapalvelujen onnistumiseen 
sekä kotimaisen ja lähellä tuotetun ruuan näkyvyyteen osana tapahtumaa. Olemme yhdessä 
yhteistyökumppaneidemme kanssa suunnittelemassa Kalevankankaan uudelle tapahtuma-alueelle konseptia 
toteuttaa suurtapahtuman tarjoilut eri toimijoiden yhteistyönä ja paikalliseen ruokatuotantoon tukeutuen. 
 

5. Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten viestintä  

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat viestivät luontevana osana työtehtäviään järjestön 
tapahtumista ja toiminnasta ja tuovat eri medioissa esille asiantuntijapalvelujamme. Kaikki toimihenkilöt 
vastaavat oman ammattialueensa viestinnästä, jota he toteuttivat monipuolisesti ja monikanavaisesti. 
Piirikeskuksessa työstetään säännöllisesti mediatiedotteita ja tarjotaan juttuaiheita medialle. Viestittäviä 
teemoja nostetaan samanaikaisesti ja -sisältöisesti esiin useissa eri kanavissa, hyödyntäen mm. Etelä-Savon 
piirikeskuksen kotisivuja ja piirikeskuksen sekä piirikeskuksen hankkeiden Facebook-sivuja. Ruoka-
asiantuntijamme välittää tunnelmia ruokatapahtumista ja -koulutuksista yhdistäen Instagramin ja 
Facebookin mahdollisuudet.  
 
Etelä-Savon piirikeskuksen toimintaa pidetään laajasti artikkelein sekä tapahtumatiedoin esillä Itä-Suomen 
keskusten yhteisessä ProAgria Itä-Suomi lehdessä. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana ja se kuuluu 
osana yhteisöjäsenen jäsenmaksuun.  
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Jäsenille viestitään sähköpostitse/postitse 2 kertaa vuodessa lähetettävällä jäsenkirjeellä. Maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnasta tiedotetaan myös ProAgria Itä-Suomi lehdessä. Jäsenille kohdentuvaa 
tiedottamista tapahtuu aktiivisesti myös piirikeskuksen facebookissa ja verkkosivuilla sekä hyödyntäen 
uuden jäsenrekisteri Sensen mahdollisuuksia. Jäsenkirje lähetetään luottamushenkilöille, sidosryhmien 
edustajille, MKN-Keskukseen sekä ProAgria Etelä-Savon henkilökunnalle. Rekrytoinneista, tapahtumista ja 
ajankohtaisista asioista viestitään sähköpostitse edellä mainituille ryhmille tarpeen mukaan. Sisäisissä 
tilaisuuksissa pidetään näkyvästi esillä MKN-toimintaa ja osaamista. 
 
Koti ja maaseutu -lehteä pidetään aktiivisesti esillä piirikeskuksen tilaisuuksissa ja tiedottamisessa. 
Järjestölle, sidosryhmille ja kuluttajille liittyvissä tapahtumissa Koti ja maaseutu -lehti on osa palveluja ja 
myös välineitä, joilla maa- ja kotitalousnaisten monipuolista osaamista pidetään näkyvillä. Piirikeskukseen 
toimitettavia irtonumeroita toimitetaan maakunnan asiamiehille markkinoinnin apuvälineeksi. Asiantuntijat 
vievät lehteä myös tervehdyksenä uusille kohdattaville sidosryhmille. Jaamme facebookissa aktiivisesti Koti- 
ja maaseutu -lehden viestejä. Esitämme maakunnallisia juttuvinkkejä lehden toimitukselle. Toimitamme 
kuulumisia ja pieniä lehtijuttuja maakunnan tapahtumista lehden käyttöön. 
 



 

                                               

 

 

                        Kehittämishankkeet v 2022 

     

   

           Alueelliset ProAgria Etelä-Savon hallinnoimat hankkeet 

Digi – Märe-hanke 

HIHAT- Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan 

ProVisio 

Vespaikka – Vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa 

Yhessä lihat liikkeelle YLLI 

Saimaan maaseutuhelmiä 

Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta 

Puutarhasankarit 

 

ProAgria Etelä-Savo osatoteuttajana 

Digiportaat 2 

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa 

Mainio Maitotila 

Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle 

 

Hakuvaiheessa olevat hankkeet 

Omistajanvaihdoshanke 

Saimaan ympäri 
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