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Tavoitteista toimenpiteisiin ja tuloksiin
Keski-Suomen ruokaketjun 

viestintä ja 
verkostoyhteistyö on 

koordinoitua ja avointa

aitomaaseutu.fi

Uutiskirjeet, some

Printtilehti, 
verkkolehti

Keski-Suomen ruokaketjun 
kehittämisen strategia on 

yhteinen ja sen tavoitteisiin 
on sitouduttu

Keski-Suomen 
ruokaketjun toiminta-

ja 
viestintäsuunnitelma 

Kehittämistyöryhmä, 
Tulevaisuustyöpaja, 
maakunnallinen ja 

alueellinen 
yhteistyö/tilaisuudet 

Keski-Suomen ruokaketjun 
toiminta on houkuttelevaa, 

kannattavaa ja 
asiakaslähtöistä

Toimintaympäristö-
selvitys

aitojamakuja.fi, 
Aitojen Makujen Yö, 

Käsintehty ruoka, 
Osta tilalta 

Keski-Suomen 
maaseudun 

Talvipäivä, Keski-
Suomen 

Maaseutugaala

Keski-Suomen ruokaketju 
pellolta pöytään näkyy 

maakunnassa ja 
valtakunnallisesti 

Aitojamakuja -
tilastoinnit, 

tiedotteet, artikkelit

Päättäjien lähiruoka-
iltakoulut, lähiruoka-

kokkauskisat

Lähiruoka-miitit, 
Amazing Keski-Suomi, 
Lähiruokakampanjat
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Vaikuttavuus
Yhden luukun periaate – verkostot ovat 
vahvistuneet ja yhteistyö on aidosti 
vuorovaikutteista. Toimijat tunnistavat toisensa. 
Keskisuomalaisten lähiruokatuotteiden jalostusaste 
on noussut, tarjonta on monipuolistunut ja vastaa 
paremmin kysyntään. Lähiruokaa arvostetaan. 
Lähiruoka on helpommin kuluttajan ja 
ammattikeittiöiden saatavilla, ja sitä käytetään 
enemmän. Samalla myös vuoropuhelu on 
lisääntynyt ja tuottaa lisäarvoa kaikille. 
Ruokamatkailu orastaa. Lähiruoka on osa laadukasta 
matkailutuotetta -markkinointia ja tuotteistusta 
tarvitaan lisää, samoin sopivia tuotteita.



Kuinka sitten jatketaan…
Keski-Suomen ELY-keskus on myöntämässä 
rahoituksen uudelle kolmivuotiselle 
yhteistyöhankkeelle - Keski-Suomen ruokaketjun 
koordinaatio 2 käynnistyy vuoden 2019 alussa. 
Hankkeen pääteemoina ovat kansainvälistyminen ja 
ruokamatkailu. Maakunnan ruokaketjua kehitetään 
edelleen kokonaisuutena rajapinnat ylittäen. 
Toimenpiteinä ovat mm. Artesaaniruoan SM -
kilpailut syyskuussa 2019 ja toista kertaa 
toteutettava Amazing Keski-Suomi -tapahtuma 
keväällä 2020. Myös brändityö käynnistyy. 
Sopimusyhteistyökumppaneina jatkavat ProAgria 
Keski-Suomi ja MTK Keski-Suomi. 
Yhteistyö jatkuu maakunnassa ja valtakunnallisesti.



Kiitos!
Leena Pölkki, projektipäällikkö
leena.polkki@jamk.fi
p. 050 4011 894
aitomaaseutu.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35,
40200 Jyväskylä
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