
Maa- ja kotitalousnaiset



Mikä järjestö on Maa- ja kotitalousnaiset?



Olemme valtakunnallinen ja kansainvälisesti 
linkittynyt asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan 
keskiössä on 

ruoka- ja ravitsemusosaamisen vahvistaminen
maiseman- ja luonnonhoidon kehittäminen
yrittäjyyden tukeminen
järjestötoiminta ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 

Toiminnallamme rakennamme kestävää, osaavaa ja 
osallistavaa yhteiskuntaa.

Tarkastelemme asioita suomalaisen maaseudun 
näkökulmasta kaupunkeja unohtamatta.

www.maajakotitalousnaiset.fi

#MKNruoka

#MKNmaisena

#MKNyritys #maajakotitalousnaiset



Strategia 2021 - 2025

















Järjestörakenne



ProAgria Keskusten Maa- ja kotitalousnaisten
Liitto ry                     Keskus ry

ProAgria Keskus ry
Maa- ja  kotitalousnaisten piirikeskus 

Seurat ja yhdistykset kunnissa ja kylissä
Esim. Maaseutuseura ry, Maamiesseura ry

Pienviljelijäyhdistys ry, Maa- ja kotitalousseura ry, 
Maa- ja kotitalousnaiset, Maatalousnaiset, 

Maaseutunaiset, ym.  

Organisaatio ja tehtävät

Jäsenet

• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
koordinoi piirikeskusten ja koko
järjestön toimintaa

• piirikeskukset toteuttavat 
toimintaa mm. okm:n valtionavulla,
ja hankkeissa, myyvät asiantuntija-
palveluita ostopalveluina

• yhdistykset järjestävät jäsenilleen 
mm. neuvontaa ja yhteisöllistä 
järjestötoimintaa hyödyntäen 
piirikeskusten palveluita

• yhdistykset voivat myös toteuttaa 
hankkeita

• toimintaan osallistuminen
• jäsenet ja asiakkaat voivat myös 

ostaa asiantuntijapalveluita



1. Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset, Seinäjoki
2. Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, Mikkeli
3. Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, päätoimisto 
Hämeenlinna

3 a. Etelä-Karjalan aluetoimisto
3 b. Kymenlaakson aluetoimisto
3 c. Pirkanmaan aluetoimisto
3 d. Uudenmaan aluetoimisto

4. Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
4 a. Iisalmen aluetoimisto
4 b. Joensuun aluetoimisto
4 c. Kajaanin aluetoimisto
4 d. Kuopion aluetoimisto

5. Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset, Kokkola
6. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Jyväskylä
7. Lapin maa- ja kotitalousnaiset, Rovaniemi
8. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Pori

8 a. Turun palvelutoimisto
9. Oulun maa- ja kotitalousnaiset, Oulu

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus,
Koti ja maaseutu -lehti

• 70 ruuan, 
maisemanhoidon, 
yrityspalveluiden ja 
järjestötoiminnan 
asiantuntijaa 

• 9 alueellisesta 
piirikeskusta

• piirikeskukset toimivat 
yhdessä ProAgria
Keskusten kanssa*. 

*Lapin Maa- ja kotitalousnaiset 
ry toimii omana 
yhdistyksenään.

toimintaa ympäri Suomen



Konkreettinen toiminta vuonna 2022
TAVOITTEENA on 
rakentaa kestävää, 
osaavaa ja osallistavaa  
yhteiskuntaa. 

TARJOAMME
konkreettisia työkaluja, 
joiden avulla ihmiset 
pystyvät vaikuttamaan 
omaan lähiympä-
ristöönsä ja siten 
vahvistamaan 
elinvoimaisuutta sekä 
hyvinvointia laajemmin.

TOIMINTAVUODEN 
PAINOTUKSET

▪ jäsenstrategian 
laatiminen  

▪ tulevaisuuden 
järjestö - ytimessä 
osaaminen ja 
osallisuus

▪ kansainvälisen 
yhteistyön 
vahvistaminen -
pohjoismainen 
yhteistyö



Suomalaisen ruoan sankaritarinat
TAVOITE 
Ruokaneuvonnan palveluiden keskeisenä tehtävänä on tuoda 
esille monimuotoisen ruokakulttuurin merkitystä perinteitä 
unohtamatta, edistää terveellisiä ruokavalintoja sekä 
vahvistaa ruoanlaiton yhteisöllisyyden hyviä vaikutuksia. 
Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset. Toimintavuonna 
keskitymme tuottajiin ja yrittäjiin. Annamme suomalaisille 
ruoantekijöille kasvot ja heidän ansaitsemansa kiitokset. 
Tavoitteena on, että Suomi tunnetaan laadukkaasta ja 
herkullisesta ruoasta ja ruoantekijöitä arvostetaan. Yhteistyö 
eri toimijoiden kanssa on tärkeää. 

MITTARIT
Kohderyhmän tavoitettavuus, some-kampanjoiden 
tulosmittarit (mm. näyttökerrat ja tavoitettavuus), 
kohderyhmältä saatu palaute, kerätty asiakaspalaute, 
tiedotteiden ja juttuaiheiden läpimeno mediassa. 
Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään niin määrällisiä kuin 
laadullisia mittareita.



Suomalaisen ruoan sankaritarinat
Suomalaisen ruoan tunnettuuden vahvistaminen
- Maistuva maaseutuyritys -tunnustus alueilla
- Viestitään paikallisista ruoantuottajista ja –jalostajista monikanavaisesti 
yhdistäen ruoantekijät ja kuluttajat #MaaseudunSankarit 

MKN Kekriviikot, vk 40-41
Suomalaisen ruoan päivä 4.9.2022

Ruokakasvatus ja terveellinen ruoka – vahvistetaan 
eri-ikäistenihmisten ruoka- ja ravitsemusosaamista
- Järjestetään kursseja, neuvontatilaisuuksia, tapahtumia 

niin paikan päällä kuin verkossa. 

#nimisuoja2025 -hanke
Z- sukupolveen kuuluville opiskelijoille tuotetaan digitaalinen oppimateriaali



Ilmastomyönteinen ja

kestävä yhteiskunta

TAVOITE
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävä yhteiskunta on 
läpileikkaavana tavoitteena kaikessa toiminnassa. Tärkeänä 
tavoitteena järjestössä on osoittaa kansalaisille konkreettisia 
keinoja, joilla jokainen voi omalla toiminnallaan osallistua tähän 
työhön.  Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnassa mm. 
painotetaan kasvisten ja kalan käytön lisäämistä, kuluttajia 
ohjataan suosimaan lähi- ja luomutuotteita sekä lisäämään 
omavaraisuutta. Ruokahävikin vähentäminen on 
ruokaneuvonnan ydintoimintaa. Yritys- ja maisemapalveluissa 
ilmastoasiat ja kestävä kehitys sisällytetään neuvontatyöhön. 
Muuttuvaan ilmastoon ja äärisääolosuhteisiin sopeutuminen 
huomioidaan varautumistyössä. 

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. 



Ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta

Älä ruoki hukkaa! –perusopetuksen oppilaat 
vaikuttajina ruokahävikin vähentämiseksi kotitalouksissa 
(jatkuu 10/2022 saakka)

Kuluttajien Hävikkifoorumi ja Hävikkitapahtumat

Vesienhoitotyötä hankkeilla K
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Ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta 

järjestötoiminnassa 2022
Pieni pala maaseutua -kampanja (jatkuu vuoden 2022)

• Kotitarveviljely, säilöntä

• Kädet multaan -teemaa päiväkoteihin ja  kouluihin
maajakotitalousnaiset.fi/kadetmultaan

• #kasvimaankaunotar -valokuvauskilpailu
maajakotitalousnaiset.fi/kasvimaankaunotar K
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http://www.maajakotitalousnaiset.fi/kasvimaankaunotar


Monimuotoinen luonto

TAVOITE
Vähenevä lumo sekä voimakkaasti lisääntyvä 
vieraslajiongelma tarvitsevat kustannustehokkaita 
innovaatioita, hoitotoimenpiteitä ja viestintää. Keskeisenä 
tehtävänä on jalkauttaa uusinta tutkimustietoa ja tuoda esille 
lumon merkitys suurelle yleisölle. Selvitämme myös lumon 
tilaa tutkimuksilla ja kartoituksilla sekä edistämme sitä 
hoitosuunnitelmilla ja -toimenpiteillä yhdessä 
maanomistajien, kuntien, yhdistysten ja yritysten kanssa. 

Tavoitteena on edistää taajamien viheralueiden kattavampaa 
suunnittelua ja edistää ekosysteemipalveluiden 
hyödyntämistä. Maatalouden luonnonmonimuotoisuuden 
hoidon keinoja voidaan hyödyntää myös taajamien 
viheralueiden hoidossa. Yhteistyö yritysten, 
ympäristötoimijoiden, median, yhdistysten ja 
ympäristöviranomaisten kanssa on tärkeää. 

MITTARIT
Kartoitusten ja inventointien määrä, suunnitelmien määrä, 
infojen määrä. Julkaisujen sekä artikkelien määrä. Some-
julkaisujen tulosmittarit. Mediaosumat. Kohderyhmien 
palaute. 
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• Valtakunnallinen kampanja luonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseksi 2022-2044 
#MKNmaisema viestii lumosta 
• 2022 teemana ”Laidunnuksella luontotekoja” 

”Pelastetaan laiduneläimet”
• 2023 teemana uusympäristöt/niityt ja niityt
• 2024 teemana peltolumo

• Lumoinfot: Niityt ja maisemapellot: kunnat, 
yhdistykset, yritykset

• Voimajohtoalueiden perinneympäristön hoidon 
neuvonta

• Tilojen monimuotoisuuskartoitukset 

• Viestintä vieraskasvilajeista, kansallinen ja kv. yhteistyö

Monimuotoinen luonto
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Suomi kutsuu kylään
TAVOITE
Lisätään yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristön 
arvoista ja mahdollisuuksista, arvokkaista maisema-
alueista, paikallisesta kulttuuriperinnöstä, 
ruokaperinteestä, tavoista, taidoista ja historiasta 
monimuotoisesti sekä edistetään näistä lähtevää 
aitouteen perustuvaa kestävää yrittäjyyttä. 
Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, huomioiden maaseudun
asukkaiden lisäksi myös monipaikkaiset asukkaat ja 
maaseudusta kiinnostuneet ihmiset.

MITTARIT
Infojen, koulutusten, tapahtumien ja tuotteiden määrä 
ja niiden suosio. Mediaosumat. Kohderyhmien palaute.



Suomi kutsuu kylään
Pienet suuret elämyspaketit yrittäjien kanssa
• ruoka - matkailu - maisema - lumo -

ilmastonmuutoksen hillintä - kestävä kehitys 

Impin päivä 11.6. 2022, toteutetaan yhteistyössä 
Avoimet Kylät -tapahtuman kanssa

MKN yhteistyössä kumppaneiden kanssa
• #puunhalausviikko (Vyl, Luke, MKN)

• Suomen Luonnonpäivä (Vyl, Luke, Metsähallitus, MKN)

• Kansainvälinen maisemapäivä ja maisemapäivän 
kävelyt (YM, Museovirasto, Syke, Suomen kotiseutuliitto, Vyl, MKN)

• Arkimaisema –valokuvakilpailu (YM, Museovirasto, Syke, 

Suomen kotiseutuliitto, Vyl, MKN)

Maiseman muutoksessa mukana 2
• Viestintä- ja kuvaushanke arvokkaista maisema-alueista 

Uudeltamaalta Lappiin
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TAVOITE
Jatkuva oppiminen ja kouluttautuminen on 
asiantuntijajärjestössä ensiarvoisen tärkeää. Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus kohdentaa merkittävästi resursseja 
järjestömme sisäiseen koulutukseen vuoden 2022 aikana. 
Tavoitteena on, osaavat ja motivoituneet, jatkuvasti itseään 
kehittävät MKN asiantuntijat, jotka työssään aktiivisesti 
jalkauttavat uusinta tutkimustietoa ja vievät konkreettisia 
toimintamalleja paikallisille toimijoille.  

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja se vaatii sopeutumista ja 
avarakatseisuutta. Tärkeä tavoite järjestölle on myös edistää 
rakentavaa, ja toisiaan kunnioittavaa keskustelukulttuuria. 
Järjestö osallistuu YLE:n Hyvin sanottu -kampanjaan.

MITTARIT
Koulutuksien palaute. Vaikuttavuuden arvioinnissa 
käytetään niin määrällisiä kuin laadullisia mittareita.

Järjestön sisäinen koulutus



KESTÄVÄ 
KEHITYS

Arjen neuvoja 

jäsenille 

ja kuluttajille

”Meillä osataan” 

–viestiä

sidosryhmille

Viestintä



Viestinnän painotukset 2022
MKN-

ilmeen 

kirkastami-

nen

Hanke-

viestinnän 

tehostaminen

Sisäisen 

viestintä-

kanavan 

käyttöönotto 

Nettisivujen 

uudis-

taminen

MARKKINOINTI-

VIESTINNÄN 

PÄÄTAPAHTUMA

Kekriviikot
(+ Impinpäivä)

Viestinnän 

strategian 

vieminen

pitkän tähtäimen 

suunnitteluun

ryhmässä

•

Viestinnällisten 

hankkeiden 

hyödyntäminen 

MKN:n markkinointi-

viestinnässä

Vaikuttavaa

vaikuttaja-

viestintää &

sidosryhmä-

yhteistyötä

Koti ja maaseutu 

-lehti:

asiantuntijoiden 

työ näkyväksi

Kampanjamaiseen

some-viestintään

panostaminen



Maa- ja kotitalousnaisilla on myös oma Koti ja maaseutu -lehti

Monipuolinen lukupaketti maaseutuhenkisille, 
aiheina:

• maaseudun yritykset
• käden taidot
• ruoka ja ravitsemus
• maisema ja ympäristö
• yhteisöllisyys
• hyvinvointi

Koti ja maaseutu -lehti
• ilmestyy 8 kertaa vuodessa, joista yksi 

lehti on kaksoisnumero
• 60 sivua monipuolista asiaa
• levikki on noin 6 500, mutta lehti 

tavoittaa  noin 20 000 lukijaa



Yhteenvetoa järjestötoiminnasta 2022



• jäsenstrategian laatiminen 2022   muuttuvassa 
toimintaympäristössä → jäsenkysely

• tulevaisuuden järjestö - ytimessä osaaminen ja 
osallisuus

• kampanjat yhdistyksille:
• Impin päivä
• Kasvimaan kaunotar

• piirikeskusten palvelut yhdistyksille

• järjestömateriaalia netissä

Järjestötoiminta

• asusteilla ja koruilla yhtei-
nen näkyvyys

• tuotteiden tuotolla 
Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnan tukeminen

• jäsenten palvelu

Järjestötuotteet

Tapahtumat
• yhteisölliset matkat ja tapahtumat, 

suunnitteilla Ahvenanmaan 
sadonkorjuujuhla



Monipuolinen  toiminta



Järjestötuotteet Yhteiset tapahtumat, matkat

• suunnitteilla yhteistä näkyvyyttä 
lisäävä hupparitakki → ennakkotilaus

• uusi asustekoru 

• kuvat ovat malleja



Maa- ja kotitalousnaisten järjestötuotteita




