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Tervetuloa

• Hyödynnä suomalainen elintarvikelainsäädäntö  
- laadulla menestyvää liiketoimintaa -Eviran aluetilaisuus 
Tapahtuman järjestävät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kuluttajaliitto, 
Ruokatieto Yhdistys ry, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun hallinnoima Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -
yhteistyöhanke (KEKO). Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Tilaisuus on osa AJANKOHTAISTA RUOKA-ALALLA -koulutuskiertuetta 2018. 
Koulutuskiertueeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Presenter
Presentation Notes
Koulutuskiertueen lähtökohtana on ollut Eviran Neuvontaa ja vientiosaamista elintarvikealan pk-yrityksille -hanke, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntijat ovat olleet hankkeessa alusta asti mukana kehittämässä aineistoja, jotka liittyvät elintarvikeyrityksen perustamiseen ja  toimintaan. Koulutuskiertueella jalkautetaan näitä oppeja.



Kuluttajaliiton videoesitys

https://www.youtube.com/watch?v=MQ247TQq_7Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MQ247TQq_7Q&feature=youtu.be


Asiantuntijapalveluita ja järjestötoimintaa

MKN 
Maisemapalvelut

MKN 
Yrityspalvelut

Järjestötoiminta

MKN 
Ruokaneuvot



• Asiantuntijamme auttavat 
yritystoiminnan eri vaiheissa.

• Erityisosaamisemme on ruoka-, matkailu 
ja elintarvikealalla. 

• Saat meiltä käytännönläheiset 
suunnitelmat ja laskelmat sekä tietoa 
rahoitusmahdollisuuksista.

• www.maajakotitalousnaiset.fi/yrityspalvelut

MKN Yrityspalvelut



Maa- ja kotitalousnaisten 
Yrityspalvelut

Esimerkkejä palveluistamme ruoka- ja elintarvikeyrityksille:

• omavalvontasuunnitelman ohjaus
• hygieniaosaamiskoulutus ja -testaus
• pakkausmerkinnät
• ruokapalveluiden kehittäminen
• ruokamatkailun tuotteistaminen
• suoramyynnin kehittäminen

Lisätietoa 
www.maajakotitalousnaiset.fi/yrityspalvelut



Tulevia tapahtumia ja koulutuksia

• Portaat yrittäjäksi valmennus alkaa 15.3.2018 klo 17.00
• Wemmi – kevätmarkkinat 21.–22.4.2018 Jyväskylä 

(samassa yhteydessä järjestetään Retkelle-messut ja 
Metsämme-messu- ja koulutustapahtuma)

• Hygieniaosaamistestit ja –koulutus sopimuksen mukaan



Luola- luonnosta lautaselle koulutushanke

• 28.2.2019 saakka
• Opintomatka Unkariin 24.4. – 27.4.2018 
• Luonnontuotteiden tehokkaampi talteenotto-työpajat, 

alkaa maaliskuussa
• Kuuntele asiakasta - asiakasymmärryksen kasvattaminen, 

alkaa maaliskuussa 
• Yrttipoimijakoulutukset alkavat touko-kesäkuussa
• Katariina Jousmäki hankevetäjä



Neuvo 2020 palvelut

• Hyödynnä 7 000 euroa maatilasi kehittämiseen
• Kiky -Neuvo 2020 maatilojen nykyaikaistaminen ja 

kilpailukyvyn parantaminen -osio 
• antaa mahdollisuuden tarpeen mukaisiin selvityksiin, 

kehittämissuunnitelmien tekemisiin tai pienempiin 
projekteihin liittyen tilasi kehittämiseen ja kilpailukyvyn 
parantamiseen. 



• Palvelu voi koskea esimerkiksi investoinnin, 
sukupolvenvaihdoksen tai uuden 
yritystoiminnan aloittamisen alustavaa 
arviointia tilalla. 

• Neuvonnan aihe voi liittyä esim. nykyisen 
toiminnan kehittämiseen, tuotantosuunnan 
pohdintaan. 

• Neuvontaa voi käyttää myös kokonaan uuden 
liiketoiminnan pohdintaan, esim. matkailun, 
elintarvikkeiden jalostuksen ja 
hoivapalveluiden aloittamiseen. 

Neuvo 2020 -palvelut laajenivat maatilojen nykyaikaistamis-
ja kilpailukykyneuvontaan



• Tilaa ruokakurssi, luento tai tapahtuma 
ruuan valmistuksesta, ruokatietoudesta, 
ravitsemuksesta tai arjen taidoista.

• Järjestämme myös suurtapahtumien 
ruoka- ja kahvipalvelut 
asiantuntemuksella.

• Toteutamme ruokaan ja ravitsemukseen 
liittyviä valtakunnallisia hankkeita. 

• www.maajakotitalousnaiset.fi/ruoka

MKN Ruokaneuvot



• Maiseman ja luonnonhoidon 
asiantuntijamme edistävät avoimen 
kulttuurimaiseman hoitoa sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä. 

• Saat meiltä monipuoliset maiseman- ja 
luonnonhoitoon liittyvät 
suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

• www.maajakotitalousnaiset.fi/maisema

MKN Maisemapalvelut



Voimaa yhteistöllisyydestä

• Tule jäseneksi 
maaseutuhenkiseen porukkaan! 

• Meitä on yli 50 000, noin 1 500 
paikallisyhdistyksessä.

• Osallistu kursseille, retkille ja 
tapahtumiin. Saat iloa ja voimaa 
yhdessä tekemisestä. 

• Paikallisyhdistyksemme 
toimivat ympäri Suomen.



Koti ja maaseutu -lehti

Koti ja maaseutu -lehti (ent. KOTI-lehti) on 
käytännönläheinen, maaseudun aiheisiin 
erikoistunut aikakauslehti. Lehti on tarkoitettu 
lukevalle ja tekevälle naiselle, jolla on jalat 
maassa ja juuret maaseudun mullassa.

• Edullinen kestotilaus, 8 lehteä vuodessa 49 €
• Vuositilaus, 10 lehteä 59 €
• Tutustumistilaus, puoli vuotta 30 €

Hinnat voimassa 1.12.2018 saakka.



Pysy kuulolla
www.maajakotitalousnaiset.fi

Maa- ja kotitalousnaiset

@maajakotitalousnaiset

@maajakotitalous

Kiitos!
Mirja Pummila, p. 04009325054 
mirja pummila@maajakotitalousnaiset.fi

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/
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