


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.  



Rakennamme 
mahdollisuuksien Suomea, 

jonka hyvinvoinnista hyötyvät 
myös tulevat sukupolvet

 RUOKA – MAISEMA – YRITTÄJYYS – KULUTTAJAT

Unelmiemme Suomi 
2025

MAISTUVA
MONIMUOTOINEN

 KESTÄVÄ
ELINVOIMAINEN



Strategiakauden 2021-2025
neljä toimintaamme ohjaavaa teemaa

Suomalaisen ruoan 
sankaritarinat

Suomi kutsuu kyläänMonimuotoinen luonto
 

Ilmastomyönteinen ja 
kestävä yhteiskunta



Maistuva, monimuotoinen, kestävä ja elinvoimainen Suomi

Maaseudun ja maakuntien 
elinvoimaisuus, joka näkyy mm. 
ainutlaatuisina ympäristöinä, 
erilaisina yrityksinä, osallisuutena 
ja osaamisena. 

Suomi tunnetaan laadukkaasta 
ja herkullisesta ruoasta. 
Suomalaisen ruoan tekijöitä 
arvostetaan. 

Nykyisillä ja tulevilla sukupolvilla 
on hyvät elämisen mahdollisuudet. 

Luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen estyy ja kehitys 
kääntyy luonnon moni-
muotoisuutta korjaavaan 
suuntaan.

Ruoka-asiantuntijamme:
mm. kotitalousopettajia, 
restonomeja, kotitalous- ja 
ravitsemusteknikoita

Maisema-asiantuntijamme:
mm. maisematutkijoita, 
maisemasuunnittelijoita, 
biologeja, metsänhoitajia ja 
suunnitteluhortonomeja
 

Yritysasiantuntijamme:
mm. kauppatieteiden sekä 
maa- ja metsätalous-
tieteiden asiantuntijoita

PÄÄTEEMAMME
Suomalaisen ruoan sankaritarinat Ilmastomyönteinen ja kestävä yhteiskunta Monimuotoinen luonto Suomi kutsuu kylään

TAHTOTILAMME

ASIANTUNTIJAMME

JÄRJESTÖMME PERUSTA
Paikalliset jäsenyhdistykset, jäsenet ja asiakkaat



Suomalaisen ruoan 
sankaritarinat

Suomalainen ruokakulttuuri esiin
ruokineen, tapahtumineen 

ja alueellisine vetonauloineen

Kasvot ja kiitos 
paikallisille ruoantekijöille.

Suomalaisen ruoan 
sankaritarinat näkyviksi.

Kotimaisen ruoan 
arvostus uudelle tasolle. 



Ilmastomyönteinen 
ja kestävä yhteiskunta

Eri-ikäisille kuluttajille
tukea ja neuvoja arjen ilmastoteoissa, 

pienissä ja suurissa toimissa
luonnon hyväksi.

Yrityspalveluasiakkaille palvelua 
vastuullisen toiminnan kehittämisessä.

Vesienhoidon ja kunnostustoiminnan 
verkostoitumiskonseptin tuotteistusta.

 



Monimuotoinen luonto
Luonnon monimuotoisuuden merkitys 

kaikkien ymmärrettäväksi.

Selvitystyötä monimuotoisuuden tilasta: 
tutkimuksia ja kartoituksia, monimuotoisuutta 
edistäviä hoitosuunnitelmia ja -toimenpiteitä 

yhdessä maanomistajien, kuntien, 
kaupunkien, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Uusin tutkimustieto käyttöön. 

Kaupunkiniittyihin ja maisemapeltoihin 
liittyvien palvelupakettien tuotteistamista.



Suomi kutsuu kylään
Lisää tietoa ja tunnettuutta 

maaseudun ja maakuntien ylpeydenaiheista, 
erikoisuuksista, elämäntavasta, 

historiasta ja kulttuuriympäristöstä.

Työtä maaseudun ja maakuntien sekä 
paikallisten yritysten vetovoiman kasvattamiseksi 

sekä kotimaan reittien ja paikkakuntien erikoisuuksien 
paketoinnin hyväksi.

Tiedon levittämistä kulttuuriympäristön arvoista 
ja mahdollisuuksista, arvokkaista maisema-alueista, 
paikallisesta kulttuuriperinnöstä monimuotoisesti,

tukea aitouteen perustuvaan kestävään 
yrittäjyyteen ja yhteisöllisyyteen.

 



www.maajakotitalousnaiset.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa.


