
MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET
Juuret maalla



Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen, 
ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden 
asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten 
ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto.
***
Kehitämme maaseudun elinvoimaisuutta ja 
siten kaikkien suomalaisten hyvinvointia.
Haluamme, että meillä kaikilla säilyy elävä 
suhde ja arvostus maaseutua ja omia 
juuriamme kohtaan.  

Toiminnan tarkoitus



Asiantuntijapalveluita ja järjestötoimintaa

MKN 
Maisemapalvelut

MKN 
Yrityspalvelut

Järjestötoiminta

MKN 
Ruokaneuvot



70 ruuan, maiseman, yritys- ja 
järjestötoiminnan asiantuntijaa

Mm. agronomeja (MMM), ekologeja, kotitalousopettajia, keruutuoteneuvojia, 
kotitalousteknikoita, maisemasuunnittelijoita, maisematutkijoita, 
metsänhoitajia, puutarhureita, ravitsemustieteilijöitä (ETM, TTM), 
restonomeja, suunnittelu- ja kulttuurimaantieteilijöitä, 
suunnitteluhortonomeja, ympäristökasvattajia…



70 ruuan, maisemanhoidon, 
yrityspalveluiden ja 
järjestötoiminnan 
asiantuntijaa 

11 alueellisesta piirikeskusta, 
16 toimipistettä. 

Piirikeskukset toimivat 
yhdessä ProAgria
Keskusten kanssa*. 

1. Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset
2. Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

3. Päätoimisto Hämeenlinna
4. Etelä-Karjalan aluetoimisto
5. Kymenlaakson aluetoimisto
6. Pirkanmaan aluetoimisto
7. Uudenmaan aluetoimisto

8. Kainuun maa- ja kotitalousnaiset
9. Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset
10. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
11. Lapin maa- ja kotitalousnaiset 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

12. Päätoimisto Pori
13. Turun aluetoimisto

14. Oulun maa- ja kotitalousnaiset 
15. Pohjois-Karjalan maa- ja kotitalousnaiset
16. Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset
17. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus,
Koti ja maaseutu -lehti

*Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry 
toimii omana yhdistyksenään.

Toimintaa ympäri Suomen



Maa- ja kotitalousnaisten        ProAgria Keskusten                          
Keskus ry                                 Liitto 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.  

Järjestö

Presenter
Presentation Notes
Maa- ja kotitalousnaiset, Maatalousnaiset, Maaseutunaiset, ym.  toimivat edellisten alaosastoina tai omina rekisteröityinä yhdistyksinä



41 000 jäsentä

1 300 paikallisyhdistystä

70 asiantuntijaa, 11 piirikeskuksessa

250 000 talkootyötuntia

Yli 180 000 ruokaneuvonnalla tavoitettua (2016)

Miltei 100 ehdotusta Vuoden maisemateko -
kilpailuun kahden vuoden aikana

1 000 hygieniaosaamistestiä (2016)



Palvelumme
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Presentation Notes
Voit muokata tätä: Palvelumme Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksessa jne… 



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

• Järjestämme myös suurtapahtumien 
ruoka- ja kahvipalvelut 
asiantuntemuksella.

• Ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä 
valtakunnallisia hankkeita: ravitsemus, 
ruokakasvatus, ruokakulttuuri keskiössä. 

MKN Ruoka- ja ravitsemuspalvelut



MKN Ruoka- ja ravitsemuspalvelut
Tavoitamme ruoka- ja 
ravitsemuspalveluiden kautta 
kymmeniä, jopa satoja tuhansia 
kuluttajia vuosittain 
henkilökohtaisesti, kasvoista 
kasvoihin.

Vuonna 2016 päiväkodeissa, 
kouluissa, aikuisten ja ikääntyneiden 
neuvontatilaisuuksissa, messuilla ja 
muissa tapahtumissa tavoitettiin 
vuoden aikana noin 180 000. 



• Kasvikset
– Terveyttä kasviksilla (yhteistyössä Kotimaiset kasvikset ry -

2009)
– Hyvän mielen ruoka -vanhempainillat (2010, SRE)
– Kaveriksi kasviksia (2010-2011, MMM)
– Hevi-etsivä ja kasvisaarteen arvoitus (2012-2013, MMM)
– Kasvisaarteen arvoitus päiväkodeissa (2015-2016, MMM)

• Muita
– Sämpyläsäpinät (2010, SRE)
– Älä ruoki hukkaa – biojäte paastolle (2012-2013, MMM)
– Viljan tie (2012-2013, Leipätiedotus/MMM) 
– Missä leipä kasvaa (2015-2016, Leipätiedotus/MMM)

Ruokakasvatushankkeita 
kouluissa ja päiväkodeissa





• Päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa 
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. 
– kuluttajaviestintä sekä verkostojen vahvistaminen ja 

kokoaminen yhteisten ongelmien äärelle. 
• Rahoitus: YM/RAKI (ravinteiden kierrätys)
• Kesto 2,5 vuotta, 1.8.2017 – 31.12.2019

Ruokahukka ruotuun, katse 
vesistöihin



• Edistämme luonnon ja kulttuuriympäristön 
hoitoa ja kestävää hyödyntämistä. 

• Maisema-asiantuntijamme tuntevat 
kulttuurimaiseman ja maakuntien paikalliset 
erityispiirteet

• Vahvuutenamme on maatalousympäristön ja 
luonnon monimuotoisuuden tuntemus, mutta 
toimimme myös kaupungeissa ja taajamissa. 

• Asiantuntijoilta onnistuvat vaativat selvitys, 
suunnittelu ja yhteistyön edistämisen tehtävät.  

• NEUVO2020-järjestelmän ympäristöneuvonta.

MKN Maisemapalvelut



Hankeaika 1.9.2015-31.12.2018

Yhteinen 
kulttuuriympäristömme 

esille –
KYNÄ jättää jäljen

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-
hanke

Yhteistyössä Etelä-Savon ja Keski-Suomen MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja 
ProAgriat.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja 
Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.



• Asiantuntijamme auttavat 
yritystoiminnan eri vaiheissa.

• Erityisosaamisemme on ruoka-, matkailu 
ja elintarvikealalla. 

• Saat meiltä käytännönläheiset 
suunnitelmat ja laskelmat sekä tietoa 
rahoitusmahdollisuuksista.

• NEUVO 2020,  maatilojen 
nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn 
parantaminen

• www.maajakotitalousnaiset.fi/yrityspalvelut

MKN Yrityspalvelut



• Poimijaorganisaation toiminnan 
tehostaminen
– Poimijoiden koulutus
– Poimijoiden ja ostajien vuorovaikutuksen 

lisääminen

• Luonnontuotteiden viljelyn lisääminen
– Valmiudet tiettyjen kasvien viljelyyn
– Uusia viljelijöitä, lisää raaka-ainetta

Luonnosta lautaselle LUOLA-koulutushanke tavoitteet ja 
toimenpiteet  
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• Luonnontuotealan yritystoiminnan 
edistäminen 
– Uuden yritystoiminnan syntyminen
– Yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn 

parantaminen

• Luonnontuotealan näkyvyyden ja 
arvostuksen lisääminen
– Aktiivinen viestintä ja markkinointi
– Veturiyritysten esittely

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet  



• Wemmi – Ween maan wiljaa on 
keskisuomalaisille tutuksi tullut syksyinen 
myyntitapahtuma, joka järjestetään 
vuonna 2018 jo 25. kerran! 

• Tule Jyväskylän Paviljonkiin 22.–
23.9.2018. Wemmi – Ween maan wiljaa
on avoinna lauantaina klo 10–17 ja 
sunnuntaina klo 10–16.

Wemmi – Ween maan wiljaa



Wemmi – Ween maan wiljaa

• Yli 20 000 kävijää vuosittain
• Pääsääntöisesti kotimaisia tuotteita, lähituottajien määrä on 

lisääntynyt
• Paljon ravintoloita ja kahviloita, kalan rinnalle tullut street food -

ruokaa, joissa korostetaan luomu- ja lähiruokaa (smoker
burgereita)

• Mukana toista kertaa Suomen käsityöyrittäjäyhdistyksen 
Käsityökortteli, jossa yli 30 pienyrittäjää persoonallisine 
tuotteineen



Wemmi-kevätmarkkinat 2019

• 27.–28.4.2019, Jyväskylän Paviljonki
la klo 10–17, su klo 10–16

• Wemmi-kevätmarkkinat on kaikkien hyvästä ruuasta ja 
kotimaisista tuotteista kiinnostuneiden tapahtuma. 
Keväällä nostetaan esille erityisesti luomu- ja lähiruoka 
sekä kotimaiset käsityöt. Samalla tarjotaan vinkkejä 
esimerkiksi kevään ja kesän juhlien tarjoiluihin ja 
lahjoihin.
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