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1 Vuoteen 2020 ulottuvat strategiset tavoitteet                                                        
 

1.2 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset 
 

Kainuun väestöstä maaseudulla asuu 1/3 eli 28 000 henkilöä. ProAgria Kainuun jäsenenä vuonna 2018 on 38 kyläyhdistystä, joissa on noin 2 100 henkilöjäsentä. Suoraan ProAgria 
Kainuuseen kuuluu 102 yrittäjäjäsentä ja 76 yrittäjäperheenjäsentä sekä 77 henkilöjäsentä. Kannattajajäseninä on kaksi yhteisöä, ja kunniajäsenenä Aila Alasalmi. 
 
Kainuussa ja Vaalan kunnan alueella on 1300 maaseutuyritystä ja niistä vuoden 2016 tilastollisen vuosikirjan tietojen mukaan maatiloja on 753 kpl. Maatiloista on maidontuottajia 
236, naudanlihantuottajia ja emolehmätiloja yhteensä 120, viljanviljelytiloja 33, hevos- ja lammastiloja 52, erikoiskasvi- ja puutarhatiloja 37 sekä muun alan tuotantoa, pääosin 
nurmiviljelyä harjoittavia tiloja 280 kpl. Alkutuotannon luomutoimijoita on 142 kpl, joista maatiloja 140 kpl.    
 
Viime vuosina maidontuotannosta on luopunut vuosittain 20 - 30 tilaa. Luopumistahti on hieman hidastunut viime vuosina. Vuodet 2016 ja 2017 olivat sukupolvenvaihdosten 
osalta normaalia vaisumpia. Tuolla ajanjaksolla tehtiin Kainuussa vain muutamia sukupolvenvaihdoksia. Sukupolvenvaihdoksia on toteutettu vuosittain 10-20 tilalla ja tuotantora-
kennuskohteita toteutetaan myös 10-20 kpl. Luopumistuen loppuminen 2018 jälkeen vaikuttanee SPV-neuvonnan kysyntää aktivoivasti. Myös varainsiirtoverovapauden voimaan-
tulo yhtiöittämistilanteissa aktivoi kiinnostusta maatilan yhtiöittämiseen. 
 
Luomutuotannossa olevan pellon osuus Kainuussa on 24,1 % peltoalasta ja luomutilojen keskipeltoala on 53,3 ha (luvuissa ei Vaala mukana). Vaala on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan 
alueeseen, mutta vaalalaiset viljelijät käyttävät aktiivisesti ProAgria Kainuun asiantuntijapalveluja. Vaalassa luomutiloja on 28 kpl, joka on n. 28 % kaikista tiloista.  Keskimääräinen 
luomutilakoko on 94 ha. Puolet Vaalan luomutiloista on kasvintuotantotiloja ja puolet kotieläintiloja.    
 
Tuotosseurantaan kuuluu 75 % alueemme maitotiloista ja 88,4 % lehmistä. Toiminta-alueen maidosta tuotosseurantatiloilla tuotetaan yli 88 %.  Vuonna 2016 keskilehmäluku 
tuotosseurantatiloilla oli 40,4 ja keskituotos 9 629 kg/lehmä.  Alueella tuotettu maitomäärä oli v. 2016 n. 73,60 miljoonaa litraa, missä oli nousua edelliseen vuoteen 0,55 %.   
Maidon tuotantokustannukset ovat nousupaineiden alla mm. ostorehujen, energian ja lannoitteiden hinnannousun ja hinnan vaihteluiden myötä. Maidon hinta on ollut jo useam-
man vuoden tasolla, johon tuottajat eivät ole tyytyväisiä, mutta hienoista nousuakin on ollut nähtävissä.  Kolme vuotta peräkkäin kesät ovat aiheuttaneet oman haasteensa mai-
totilojen kannattavuuteen. Yrittäjien tekemiset yritystasolla ovat tärkeässä asemassa tilan menestyksessä, johtaminen korostuu. 
 

1.2 Valtionapuorganisaation visio, keskeiset päämäärät ja toimintalinjat sekä strategiat 
 

MISSIO 
ProAgria Kainuun Missio: ”ProAgria Kainuu – onnistumme yhdessä” 
Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia. 
 
VISIO OMASTA TOIMINNASTA 
ProAgria Kainuun visiotavoitteet liittyvät asiakkaidemme menestykseen, palvelujemme lisäarvoon, toiminnan oikeaan volyymiin ja hyviin tuloksiin sekä resursseihin ja onnistunei-
siin kumppanuuksiin.  
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PÄÄMÄÄRÄ 
Toiminnan päämääränä ovat menestyvät asiakkaat, menestyvä ProAgria ja elinvoimainen maaseutu. 
 
LIIKETOIMINTASTRATEGIA 
Haemme kasvua ja kannattavaa liiketoimintaa yhteistyöllä sidosryhmien kanssa. Keskitymme asiakkuuksien syventämiseen sekä laajentamiseen ja vahvistamme toiminnan uudis-
tumista ja jatkuvuutta. Kohdistamme toimintaamme maatilayrityksiin ja maaseudun muihin yrityksiin painopistealoina elintarvike-, matkailu- ja palvelualan yritykset.   
 
STRATEGIA 2020  
ProAgria Kainuun toimintasuunnitelma tukee ProAgria keskusten ja Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten yhdessä toteuttamaa kehittämisohjelmaa ja strategiaa.  ProAgria 
Kainuussa on laadittu Strategia vuosille 2015 - 2020. Strategia on laadittu yhteistyössä muiden ProAgria keskusten kanssa ja on osa ProAgria järjestön strategiaa. Maa- ja kotita-
lousnaisten toiminta linjautuu järjestön vuotta 2020 koskevaan visioon: Maistuva, viihtyisä ja elinvoimainen maaseutu – hyvinvoivat suomalaiset.  
 

2  Vuoden 2018 tulostavoitteet                                                                                                                              
 

2.1 Organisaation koko toiminnan tavoitteet 
- Toiminnan vaikuttavuuden, laadunhallinnan, kannattavuuden ja osaamisen osalta 
 
Strategian toteuttamisen keskeisinä toimenpiteinä ovat 1) asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden vahvistaminen sekä markkinaosuuden lisääminen 2) palvelujemme yhdenmukais-
taminen ja palvelutuotannon tehostaminen 3) osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen. 
 
ProAgria Kainuun omassa toiminnassa keskeisiä kehittämisalueita ovat asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen ja asiakaskeskeisten toimintatapojen kehittäminen, mikä turvaa 
toiminnan uudistumisen ja jatkuvuuden. Tätä tuetaan osaamisen arviointiin soveltuvan järjestelmän avulla, joka uudistuu vuoden 2018 aikana. Uramatriisia ja henkilöstön kanssa 
käytäviä kehityskeskusteluja käytetään osaamisen kehittämisen työkaluina. ProAgria Kainuu kehittää järjestelmällisesti palvelujensa myyntiä yhdessä muiden ProAgria keskusten 
kanssa. Tärkeimpiä myyntiä tukevia toimenpiteitä ovat asiakkaan ympärille rakentuvan tiimitoiminnan ja asiakasvastaava-toimintatavan vahvistaminen sekä toiminnan hallintaa ja 
suunnittelua tukevan ohjausjärjestelmän käytön hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen, myynnin seuranta- ja ennusteraportoinnin parantaminen.  
 
Palvelujen yhdenmukaistamisen ja palvelutuotannon tehostamisen painopiste on yhteistyön tiivistämisessä ProAgria Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa vuoden 2017 aikana 
käynnistyneen toimitusjohtajayhteistyön kautta. Lisäksi valtakunnallinen ProAgria yhteistyö tuo etuja toiminnan tehostamiseen ja lisäksi erityisesti yhteistyö ProAgria Oulun kanssa 
on tärkeässä asemassa. Toimintatavan muutoksena on otettu käyttöön mm. matkoihin käytettävän ajan vähentäminen reittisuunnittelulla, tilakäynnin ennakkovalmistelu ja toimis-
tolla tapahtuvan asiakastyön lisääminen sekä WebEx-yhteyksien hyödyntäminen. Strategian toteutumista tuetaan ryhmäohjaussopimuksen ja kokonaisvaltaisen arvioinnin kautta. 
Tärkeänä nähdään myös yhteistyön tiivistäminen ProAgria Kainuun toiminta-alueen kuntien, kuntien yhteisen yrityspalveluyhtiön Kainuun Edun, Luonnonvarakeskuksen Kainuun 
toimipisteen, Kainuun ammattiopiston ja ELY-keskuksen yritys- ja maaseutuosastojen kanssa. Viimeksi mainitun osalta myös seurataan vuoden 2017 aikana uudistuvaa maakunta-
hallinnon organisoitumista.  
 
ProAgria Kainuun oma johtamisjärjestelmä on hyväksytty ProAgria keskusten yhteissertifioinnissa syksyllä 2006 ja uudelleen sertifioinneissa 2009, 2012 ja 2015. Tavoitteena on 
säilyttää yhteissertifikaatti.  
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2.2 Keskeiset kehittämishankkeet                                                                                                                  
 
Hanketoiminta on tärkeässä roolissa monien strategian mukaisten tavoitteidemme saavuttamisessa sekä sidosryhmäyhteistyössä ja verkottumisessa. Hankkeiden kehittämistee-
mat v. 2018 liittyvät maatilojen rakennusinvestointeihin, maito- ja lihatilojen sekä nurmentuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, digitaalisuuden hyödyntämi-
seen, elintarvike- ja luontoalan kehittämiseen, maaseudun pienyritysten alkuvaiheen neuvontaan, ympäristön- ja luonnonhoitoon ja maaseutumatkailuun. Teemme tiivistä yhteis-
työtä maakunnan sisällä erityisesti Maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmahankkeen ja sen alaisten hankkeiden kanssa. Teemme ylimaakunnallista yhteistyötä erityisesti Itä-
Suomen suuntaan. Valtakunnallisesti olemme mukana esimerkiksi elintarvikevientiin liittyvissä toimissa.  
 

3. Voimavarat 
 
ProAgria Kainuun henkilömäärä on vakiintunut hiukan yli 20 asiantuntijaan, joista vajaat kolmasosa on Maa- ja kotitalousnaisten toimihenkilöitä. Ydinosaamista ovat maaseutuyri-
tysten kehittymiseen liittyvät asiakaslähtöiset asiantuntijapalvelut. Ydinosaamista tukevat järjestötoiminta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Uusien asiantuntijoiden rekrytoin-
neissa on huomioitu ProAgria Kainuun strategiset tavoitteet osaamisen kasvattamiselle ja asiakaskunnassa tapahtuvat muutokset sekä asiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeet.  
 
Rahoitus koostuu palvelumaksuista, valtion suorasta tuesta - Maa- ja metsätalousministeriö ja Maa- ja kotitalousnaisten osalta Opetus- ja kulttuuriministeriö -  sekä hanketoimin-
nasta.  Valtion suoran tuen alentuminen edelleen tulevina vuosina ja hanketoiminnan maksuvalmiudelle asettamat vaatimukset merkitsevät uusia haasteita toiminnan suunnitte-
lulle. Rahoitus koostuu jatkossa nykyistä enemmän asiakkailta saatavista palvelumaksuista.  Erityisesti haasteena on palvelujen kehittäminen vastaamaan entistä enemmän asiak-
kaan tulevaisuuden tarpeita liiketoiminnan kehittämisessä. 

 

4. Järjestötoiminta   
 
ProAgria Kainuu ry ja sen sisällä rekisteröitymättömänä yhdistyksenä toimiva Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus ovat osa valtakunnallista maaseudun asiantuntijapalveluita 
tarjoavaa järjestöä. Olemme jäsentemme omistama, sitoutumaton asiantuntijaorganisaatio. ProAgria Kainuun jäsenet ovat yrittäjäjäseniä, henkilöjäseniä, yhteisöjäseniä, kannatta-
jajäseniä ja kunniajäseniä. Teemme tunnetuksi palveluitamme ja niistä saatavia hyötyjä ja jäsenetuja uuden SENSE-järjestörekisterin ja ProAgria Mobiili –sovelluksen kautta.  
 
Haluamme olla jäsenyhdistystemme kehittämiskumppani lisäämällä kylien elinvoimaisuutta erityisesti ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön viihtyisyyden näkökulmista sekä 
kehittämällä kylien mahdollisuuksista – ruoasta, matkailusta, palvelutuotannosta, luonnonvaroista ym. – elinkeinotoimintaa, myös digitaalisuutta hyödyntämällä. Tarjoamme 
koulutusta, asiantuntijapalveluita ja ideoita maa- ja kotitalousnaisten vuosikampanjoiden, järjestötoiminnan oppimateriaalin sekä jäsentiedotteiden avulla, hyödyntäen mah-
dollisuuksien mukaan sähköisiä kanavia erityisesti SENSE-jäsenrekisterin käytön opastuksessa (VideoVisit-kokeilu). Osalla yhdistyksistä jäsenrekisteri on jo kunnossa, mutta 
tavoite on vuoden 2018 aikana saada niiden lisäksi vähintään kymmenen uutta jäsenyhdistystä päivittämään ja ajantasaistamaan tietonsa rekisteriin. Omana toimintata-
panamme kyläasioissa on yhteistyö sekä muiden maakunnallisten toimijoiden, että naapurimaakuntien kanssa. Pyrimme näin myös oppimaan uutta ja hyödyntämään opittua 
oman toimintamme kehittämisessä. Seuraamme aktiivisesti, miten voimme järjestönä kantaa vastuuta erilaisissa yhteiskunnallisissa haasteissa ja muutostilanteissa. 
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5. Avaintulosaluekohtaiset tavoitteet 
 
TULOSALUE 1 Luodaan edellytyksiä uusiutuviin luonnonvaroihin ja ruokaketjuun perustuvan liiketoiminnan kilpailukyvylle 
 

 NYKYTILA 
 
Maatalouden myyntituloista muodosti maito suurimman osan eli 80 %.  Tilojen keskipeltoala oli n. 36 ha. Viljelijöiden keski-ikä on Kainuussa 50,5 v. Vuonna 2016 sukupolven-
vaihdos tehtiin muutamalla kainuulaisella tilalla. Jotta tilojen määrän raju lasku voidaan estää, on sukupolvenvaihdosten määrän noustava vuositasolla vähintään 25 kappalee-
seen. Kannattavuuskirjanpitoon kuuluu 22 tilaa. 
 

Maidonlähettäjien lukumäärä oli vuoden 2016 lopussa 236 (laskua edelliseen vuoteen 19 tilaa eli 7,5 %). Keskimääräinen tilakohtainen maitomäärä oli vuonna 2016  
n. 292 000 litraa (nousua edelliseen vuoteen 7,4 %). Alueellamme tuotettu maitomäärä oli v. 2016 n. 73,60 milj. litraa, missä on nousua edelliseen vuoteen 0,55 %.  
Vuonna 2016 maitotila-asiantuntijapalveluita käytti 178 tilaa (laskua 5 tilaa eli 2,7 %), keskilehmäluku karjoissa oli 40,4 lehmää (nousua 2,1 lehmää). Karjojen keskituotos oli 9629 
kg/lehmä, kun koko maan keskituotos oli 9542 kg. Tavoitteena on hyvälaatuisen karkearehun hyödyntäminen ruokinnassa. Alueemme lehmät lypsävät keskimääräistä paremmin, 
vaikka ruokinta on karkearehuvaltaisempaa kuin Suomessa keskimäärin. Kainuu on yksi harvoista alueista Suomessa, joissa maidontuotanto on ollut noususuuntainen. 
 
Maidontuotannon tulokset v. 2016: Maidon tuotantokustannus oli 61 snt/litra (laskua 4 snt/litra). Maitotilojen yrittäjätulo oli keskimäärin 77 753 eur (nousua peräti 45 %). Mai-
dontuotannon kustannuslaskelmia on laskettu vain 34 tilalle. Kustannukset ovat laskeneet 4 snt/litra ja yrittäjätulo noussut. Suunta on positiivinen. 
 
Tiloilla on tehty investointeja, jotka näkyvät maito- ja lehmämäärän nousuna. Alueellamme yrityskoko kasvaa tällä hetkellä jonkin verran nopeammin kuin Suomessa keskimäärin. 
Maitomäärät ovat laskelmien tiloilla kasvaneet, joten kustannukset ovat litraa kohden pienentyneet. Asiantuntijapalveluidun hyödyntäminen on jatkossa entistä tärkeämpää 
kilpailukykyisessä maidontuotannossa. 
 
Kainuussa on muutamia kymmeniä mansikanviljelijöitä, joilla on viljelyalaa yhteensä n. 50 ha. Laajentamissuunnitelmia on, myös luomussa. Lisäksi mustaherukka ja värilliset 
herukat (valko- ja viherherukka) ovat marjalajeja, joille löytynee markkinat, mikäli myyntiketju on kunnossa. Erikoismarjoista aronia, tyrni ja saskatoon menestyvät Kainuussa. 
Marjoja viljellään kaikkiaan noin 100 hehtaarin alalla. 
 
Kainuun maatiloista on monialaisia maatiloja reilut 30 %. Suurimpia toimialoja ovat koneurakointi, matkailu, majoitus ja hevostalous. Lisäksi toimintaa on teollisilla toimialoilla 
kuten puu- ja metallituotteiden valmistuksessa. Usein monialaisten maatilojen muu yritystoiminta on laajuudeltaan pientä. Yritystoimipaikkoja on Kainuussa kaikkiaan noin 1 800. 
Maaseutuyrityksistä asiakaskuntaamme ovat erityisesti koneurakoitsijat, hevostallit, elintarvikkeiden jatkojalostajat, maaseudulla toimivat matkailuyritykset, palveluyrittäjät, 
puunjalostusala, rakennusala sekä maansiirto- ja raskaskonehuolto.  
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Elintarvikealan toimintasuunnitelma vuosiksi 2013-2017 linjaa ProAgria Kainuun ja Maa- ja kotitalousnaisten toimenpiteitä ruokaketjuun perustuvan liiketoiminnan kilpailukykyyn 
ja kasvuun liittyvissä toimissa, yhteistyössä kehittämiskumppaniemme kanssa (esimerkiksi tärkeällä luonnontuotealalla näitä ovat Turun yliopiston Brahea-keskus, KAO, Ruralia, 
Lapin ELY-keskus, Arktiset Aromit). Kainuussa ja Vaalassa on Maa- ja kotitalousnaisten ylläpitämän aitojamakuja.fi -rekisterin mukaan ollut 50 elintarvikealan yritystä vuonna 2016. 
Vahvin toimiala on leipomotoiminta. Yritysten työllistävyysvaikutus on noin 230 htv.  
 
Maaseudun yritystoiminta muuttuu tulevaisuudessa yhä monimuotoisemmaksi. Suurin lähivuosien haaste on löytää jatkajia maatiloille ja maaseutuyrityksille. Pääosa nykyisestä 
yrittäjäkunnasta on tulossa eläkeikään. Omistajuudenvaihdokset vaativat aktiivisia ja järeitä tukitoimia sekä maatiloilla että maaseutuyrityksissä. Tukitoimet tulee ulottaa myös 
aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen ja lainsäädäntöön, jolla helpotetaan ja yhdenmukaistetaan verokohtelua. Asiantuntijatyötä on suunnattava erityisesti sukupolvenvaihdok-
sien ja investointien onnistumiseen sekä yksikkökustannusten alentamiseen.  
 
KEHITTÄMISHANKKEET 
 
ProYritys Kainuu -hankkeen avulla voidaan yrittäjälle antaa neuvontapalvelua, joka sisältää alkuvaiheen neuvontaa investointihankkeisiin ja liiketoiminnan suunnitteluun liit-
tyen, alustavaa kannattavuuden arviointia ja yrittäjäkohtaisia selvityksiä sekä asiakkaan eteenpäin ohjaamista eri hankkeisiin ja rahoituslähteisiin. Jatkotoimenpiteet ovat palve-
lumaksullista toimintaa (esim. ProAgrian Tili- ja yrityspalvelut sekä MKN Yrityspalvelut). Pääosa asiakkaista on yrittäjäksi aikovia alanvaihtajia, maaseudun pienyrityksiä ja lisätoi-
meentulonlähteitä hakevia maatilakytkentäisiä yrityksiä. Talousvaikeudet ja velkaneuvonnan tarve näkyy asiakastyössä. Yhteisiä nimittäjiä ovat uudelleensuuntautuminen, 
toimeentulopohjan rakentaminen, yritysjärjestelyt ja toiminnan kannattavuuden haasteet.  Keskeistä neuvonnassa on maaseuturahoituksen sekä muiden rahoitusinstrument-
tien monipuolinen hyödyntäminen yritysten hyväksi. Investointituen lisäksi perustamistuki, kokeiluraha, leadereiden erillisrahoitukset (kokeilussa INTONA ja Kipinä) sekä Inno-
vaatioseteli ovat käyttökelpoisia maaseudun pienyrityksille. ProAgria Kainuu ry on myös itse innovaatiosetelin palveluntuottajien listalla. 
 
Yrityspalvelumme ovat Yritys-Suomi-palveluita (mm. yhteinen Oma Yritys-Suomi verkosto- ja asiointialusta sekä Broker-toimintatapa). Yrityshankkeet ovat rahoittajien priori-
teettien kärjessä, ja yritysneuvontaa tarjoavia toimijoita on suhteessa asiakaskenttään runsaasti. Tärkeää on hyvä työnjako sekä kehittämisen tapahtuminen tiimityönä eri kehit-
täjätahojen kanssa. Kainuun Etu Oy kehittämisyhtiönä palvelee ensisijaisesti kasvuhakuisia ja kansainvälistyviä yrityksiä sekä klusteritason kehittämistyötä teknologia-, puu- ja 
metallitoimialoilla. Tiivis alueverkostotoiminta, yhteydet ELY-keskuksen eri osastoihin ja Leadereihin sekä yhteistyö mm. YritysAmiksen kanssa on tärkeää. Tiedonsiirrossa autta-
vat omat nettisivut ja www.tukinetti.net. Käytännön toteutusvastuu ProYritys Kainuu -hankkeesta on pääosin Kainuun maa- ja kotitalousnaisilla. Hanke päättyy huhtikuussa, 
mutta alustavan alkuvaiheen yritysneuvonnan teemaan on suunnitelmissa hakea uutta hanketta. 
 
Kainuulaisen maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittämishankkeen (MaiNuLi) tavoitteena on tehostaa maakunnan tilojen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. 
Hyvinvoiva ja osaava yrittäjä jaksaa panostaa kilpailukykyisen tuotannon kehittämiseen. Hanke toteutetaan pienryhminä, jotka kootaan tietyn teeman, esimerkiksi 

emolehmätuotannon tai maan kasvukunnon, ympärille. Asiantuntijoiden ohjauksessa tilat hakevat uusia näkökulmia oman toimintansa kehittämiseen. Menetel-
minä ovat parhaiden käytäntöjen vertaileminen ja oman työn peilaaminen tuoreeseen tutkimustietoon. 
 
Maatalouden rakennusinvestoinnit -hanke (MARA) jatkuu kevätkauden 2018, jonka aikana jatketaan hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä tuotantorakennusinvestoin-
tien edistämiseksi järjestämällä tilakohtaista tiimitoimintaa, koulutuspäiviä ja opintoretkiä.  
 
Katras-hanke toimii ylimaakunnallisesti. Tavoitteena on parantaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien lammastilojen osaamista tuotantotalou-
den, johtamisen ja yhteistyön saralla sekä auttaa uusia ja laajentavia lammasyrittäjiä tuotannon suunnittelussa ja käynnistämisessä. Näin kehitetään tiloja kohti kannattavaa, 
kilpailukykyistä ja kuluttajalähtöistä tuotantoa. 
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AVAINTULOKSET TAVOITTEET NEUVONNAN TOIMENPITEET SEURANTATAPA JA -AIKA HTV 

Yrittäjät kehittävät toimintaansa 
kannattavaksi. 
 

Investointeja tehneiden tilojen kannatta-
vuus nostetaan Kainuun kirjanpitotilojen 
parhaan neljänneksen tasolle. 
 
Taloudellista seurantaa ja suunnittelua  
parannetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakentajia tuetaan tuotantorakennusin-
vestointien suunnittelussa siten, että ne 
ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti tar-
koituksenmukaisia ja realistisia. (ent. ok 
 
Asiakasvastaavatoiminnan vakiinnuttami-
nen kärkiasiakkailla  

Suunnittelu- ja seurantapalvelut: 
▪ Laaditaan maatilojen taloussuunnitelmat ja liiketoi-

mintasuunnitelmat sekä investointitukihakemukset. 
Liiketoimintasuunnitelma liittyy maatilan taloussuun-
nitelmiin, joilla haetaan investointitukea. 

▪ Autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia maatila- 
yrittäjiä asiantuntija-avulla.  

▪ Kassabudjetointi- ja seurantapalvelut, erityiskohteina 
taloudellisissa vaikeuksissa olevat tilat  

▪ Maatilan tulosanalyysit ja kehittämiskeskustelut  
▪ Eu-tukineuvontaa tukea hakeneille tiloille 
▪ Tilinpäätökset ja välitilinpäätökset veroasiakkaille 
▪ Kirjanpitopalvelua mm. metsätiloille 
▪ Hankitaan kirjanpitoasiakkaiksi myös maatalouden  

ulkopuolisia yritysasiakkaita.  
▪ Hankitaan kannattavuuskirjanpitoon uusia asiakkaita. 

▪ Vahva tarjoama Neuvo2020-palveluja kilpailukyky 
osioon 

▪ Selvitetään kannattavilla tiloilla yhtiöittämisen mah-
dollisuutta 

▪ Katras-hanke lammastiloille 
 

Hanketoiminnan tuki, MARA-hankkeen toimenpiteet 
 
 
 
 
Asiakasvastaavamallin käyttöönotto kärkiasiakkaiden 
kanssa. 
 

▪ investointitukihakemus-
ten määrä 

▪ liiketoiminta- ja talous-
suunnitelmien määrä 

▪ EU-tukihakemusten 
määrä 

▪ maatilan tulosanalyysien 
kannattavuustulokset 

▪ kannattavuuskirjanpitoti-
lojen tulokset 

▪ tilipalveluasiakkaiden 
määrä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaintulos 1 
9,8 htv 
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Maatilayritysten sukupolven-
vaihdokset tehdään tuottoar-
voilla. 
Kannustetaan kannattaviin in-
vestointeihin. 
 
 

 
Luomutuotantoon tai bioenergian tuotan-
toon siirtyvät ne tilat, joille se on taloudel-
lisesti järkevää. 
 
Spv:n tehneiden tilojen kannattavuus  
vähintään kannattavuuskirjanpitotilojen 
tasoa 
 

 
Bioenergian käytön edistäminen maatiloilla (mukana asi-
antuntijana) 
 
 
Jatketaan SPV-neuvontapaketin käyttöä maatilayrittäjille 
yhdessä sidosryhmien kanssa.   
Otetaan käyttöön kilpailukykyneuvon palvelut SPV:n ja  
investointien suunnitteluun. 
Järjestetään sukupolvenvaihdokseen ja investointeihin 
kannustavia koulutustilaisuuksia ja pienryhmäkoulutusta 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
 

 
Asiakasvastaavamallin 
käyttöönoton laajuus 
 
 

• toteutuneet pienryhmä-
koulutukset ja spv:t  

▪ spv-tilojen rakenne- ja 
kauppahintatilastot ELY-
keskukselta 

▪ investointien määrät 

 

 
Maidontuotannon ja naudan-li-
hantuotannon tuottavuuden 
kasvu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijan ja maatilayrittäjän väliset ta-
voitekeskustelut ja kokotilan arvioinnit 
 

 
▪ tuotosseurannan piirissä 170 tilaa (tavoite 1-2 uutta 

tilaa vuosittain) 
▪ emolehmä- ja lihanautatilojen asiantuntijapalveluja 
▪ maidontuotannon tuotantokustannusten  

seuranta 
▪ kotoisten rehujen viljelyn tuloslaskelma 
▪ ruokinnan ohjauspalvelut 

· yhteydenpitoa asiakkaiden ja asiantuntijoiden kes-
ken lisätään (myös etäyhteys robotteihin ja WebEx-
palvelut) 

· tuotannon ohjauspalvelun tehostaminen 
▪ Kootaan Rehukunto-ohjelmaan asiakkaille  

tärkeitä hintavertailutietoja. 
▪ ProAgria verkkopalvelujen hyödyntäminen 

 
Toiminnallamme edistämme maidontuotantoa alueel-
lamme. 
 
▪ Tavoitekeskustelut päivitetään. 
▪ Maitotilan palvelupaketit luodaan tavoitekeskuste-

lun pohjalta 
 

 

 
tuotostiedot 
 
 
 
 
tuotetiedot, kuinka monelle 
laskelmat on tehty 
 
asiantuntijoiden henkilö-
kohtaisten tavoitteiden seu-
rantaa 
 
 
seurantapalvelu verkossa 
     
ELY-keskuksen tilastot 
 
 
tose-tiedot 
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MaiNuLi-hankkeessa saman tuotantosuunnan yrittäjät 
jakavat osaamistaan tilojen tuotannon ja kilpailukyvyn 
tehostamiseksi. 

 
Asiakaspalaute toiminta-
muodoista 

 

Varmistetaan maaseudun yleis-
ten yrittämisedellytysten, toi-
mintamallien ja rakenteiden ke-
hittyminen. 
 
 
Yrittäjyyden vahvistaminen 
 
 
 

Asiantuntijapalvelut asiakkaiden saatavilla 
kattavasti. ProAgrian tuotteet ja palvelut 
tunnetaan. 
 
 
 
Yrityksille tarjotaan asiantuntijatukea ja 
apuvälineitä ProYritys-palveluita hyväksi 
käyttäen. 
 

ProAgrian palveluiden tunnettuutta lisätään sidosryh-
mäkentässä. Tehdään aktiivista yhteistyötä Yritys-
Suomi –toimijoiden kanssa. Kiinnitetään huomiota si-
dosryhmäviestintään. Tuotetaan palveluita monipuoli-
sesti asiantuntijaverkostoa hyödyntäen.  
 
Keskeisiä toimenpiteitä ovat: 

• Kehittämiskeskustelut (maatilasidonnaiset yritykset) 

• Aloittavan yrittäjän neuvonta 

• Yritys LTS/kehittämissuunnitelmat  
▪ Yritys Invest-, talous-, investointi- ja rahoitussuunni-

telmat 
▪ muita maaseutuyritysten suunnitelmia ja laskelmia 
▪ tuotekehitys- ja hinnoitteluneuvonta 
▪ ammatillinen yrityskonsultointi, markkinoinnin suun-

nittelu  
 
ProYritys-hanke toimii tehokkaasti ja aktiivisesti asiakas-
kohderyhmissä.  
 
 
 

▪ työajankäytön tunnuslu-
vut 

▪ pienyritysrekisterin tie-
dot ja vertailut  

 
 

 
▪ kehittämiskeskustelujen 

määrä 
▪ LTS:en määrät 
▪ investointien määrät 
▪ rahoitushakemusten 

määrä 
 
 
 
 
▪ ProYritys-asiakasmäärät 
▪ pienryhmien määrät 
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Osaamisen parantaminen 
 
 
 
 
 
 
Yritysverkostojen kehittäminen 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijatiedon tuottaminen 
kohderyhmille  
 
 

 
Kannustetaan yritystoiminnan kehittämi-
seen johtamista, prosesseja, mittaamista ja 
seurantaa kehittämällä. 
 
Tuotantoprosessien tehokkuutta analysoi-
daan ja kehitetään. 
 
Hyödynnetään Benchmarkingia osana yri-
tyspalveluita. 
 
Luodaan tuotantosuunnittain maaseu-
tuyrittäjille alusta keskinäiselle ja avoi-
melle keskustelulle. 
 
Pienryhmäneuvonnan kehittäminen toimi-
vaksi Kainuussa ProAgriassa toteutettujen 
toimintamallien pohjalta (MaiNuLi)  
  

 
Tehdään aktiivista palvelutuotekehitystä: 
▪ Päivitetään YritysInvest -palvelu sisällöltään ja ansain-

tamalliltaan kestävälle pohjalle. 

• Johtamisen(laadun) asiantuntijapalveluita kehitetään 
yhdessä sidosryhmien kanssa.  

▪ Kehitetään benchmarkingia tuloksellisempaan suun-
taan.  

▪ Jatketaan palvelumuotoilun (sekä Kasvunvara –työ-
kirja ja Maiseman tarina -opas) hyödyntämistä yritys-
palveluissa.  

▪ Jatketaan Broker-toimintatavan käyttöä  
▪ Kehitetään asiakasvastaavatoiminnasta yhä toimi-

vampi.  
 

MaiNuLi-hanke toteutetaan asiantuntijoiden vetäminä 
pienryhminä, joissa saman alan yrittäjät jakavat ko-

kemuksiaan.  
 
Maaseutuyrityksille annetaan MaiNuLi-hankkeen pien-
ryhmissä työkaluja oman kilpailukyvyn ja kustannuste-
hokkuuden osatekijöiden ymmärtämiseksi ja paranta-
miseksi 

 
 

▪ uusien asiakkaiden 
määrä 

▪ lisääntynyt tuotos ja su-
juvammat tuotantopro-
sessit 

▪ tose-tilastot 
 

▪ uudet ”aihiot” ja aloit-
teet, jalostettavat ideat, 
uudet konseptit   

 
 
 
 
 

▪ maaseutuyrittäjien pa-
laute pienryhmätoimin-
nan tehokkuudesta, mie-
lekkyydestä ja 
tarpeellisuudesta 
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AVAINTULOSALUE 2: Edistetään uusiutuvien luonnonvarojen käytön kestävyyttä, mm. tuotantopanosten optimaalisella käytöllä ja kehittämällä ympäris-
töystävällisempiä tuotantomenetelmiä 
 

NYKYTILA 
 
Maatilojen määrä on yleisen suuntauksen mukaisesti vähentynyt, samalla tilakoko on jatkanut kasvuaan. Kainuun maatiloista n. 50 % on kotieläintiloja, noin 10 % viljanviljelyssä, 
4 % puutarha- ja erikoiskasvien tuotannossa ja 30 % muussa kasvituotannossa. 
 
Kainuun kokonaisviljelyala vuonna 2017 on n. 27 500 ha. Tästä Kainuun nurmiala oli 2017 noin 18 500 ha. Valkuaiskasvien viljelyala 2017 oli tukihakutietojen mukaan  
n. 650 ha.  Alaan laskettu vain sellaiset kasvustot, jotka ovat oikeutettuja valkuaiskasvipalkkioon (seoksessa yli puolet valkuaiskasvia). Tiedot on kerätty Kainuun kuntien tukitilas-
toista vuodelta 2016 ja 2017. 
 
Viljelyn ja karjatalouden tuottavuutta tarkastellaan yhä enemmän myös suhteessa käytettyyn energiaan. Tuotannon ja työmenetelmien kehittäminen on tärkeä osa tuottavuu-
den eteenpäin viemisessä tiloilla tilakoosta huolimatta. Uusiutuvan ja bioenergian tuotanto ja kehittäminen ovat osa energiatehokkuutta ja tulevaisuudessa niitä pyritään mah-
dollisuuksien mukaan hyödyntämään tuotannossa ja tuotannon suunnittelussa enemmän. 
 
Monien kainuulaisten yhteistyönä valmistui Kainuun liiton toimesta kesällä 2013 Kainuun ympäristöohjelma 2020. Ohjelmassa määritellään visioksi 2020 ELINVOIMAINEN 
KAINUU. Se koostuu kolmesta kokonaisuudesta: Monimuotoinen Kainuu, Ekotehokas ja ympäristövastuullinen Kainuu sekä Ympäristötietoinen Kainuu. Päävastuu ohjelman  
toteuttamisesta ja seurannasta on Kainuun liitolla ja Kainuun Ely:llä. Muut julkisyhteisöt ja organisaatiot vastaavat osaltaan tavoitteiden edellyttämistä toimenpiteistä. Monet 
ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ovat toteutettavissa asenteita ja nykyisiä käytäntöjä muuttamalla. 
 
Maatilojen ympäristötoimenpiteitä säädellään täydentävien ehtojen lisäksi ympäristökorvausjärjestelmällä. Korvauksen saaminen edellyttää, että viljelijä antaa tukihakemukses-
saan ns. ympäristösitoumuksen. Ympäristötukeen ja ehtoihin sitoutuminen on vapaaehtoista. Ympäristökorvausjärjestelmään kaudelle 2015 – 2019 on sitoutunut n. 70 % kai-
nuulaistiloista. Ympäristötuen noudattamisen vähimmäisvaatimuksiin kuuluvat ravinteiden tasapainoinen käyttö ja niihin liittyvien erilaisten toimenpiteiden noudattaminen. 
Sitoutuessaan ympäristökorvaukseen, viljelijä voi valita lisäksi myös lohkokohtaisia toimenpiteitä. Korvauksen ehtoihin kuuluu mm. täydentävien ehtojen noudattaminen ja 
maatalousmaan säilyttäminen. Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona. Täydentävät ehdot koostuvat lakisäätei-
sistä hoitovaatimuksista, liittyen ympäristöasioihin, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Täydentäviä ehtoja kuuluu noudattaa, vaikka 
ei esimerkiksi ympäristökorvaukseen sitoutuisikaan.  
 
Ympäristösopimus on oma erillinen sitoumuksensa. Korvausjärjestelmään kuuluvia ympäristösopimuksia voidaan tehdä mm. arvokkaille perinneympäristöille ja maisema-alu-
eille, sekä kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustamiseen ja hoitoon. Kainuun maa- ja kotitalousnaisilla on edustus Kainuun vesienhuollon yhteistyöryhmässä. 
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AVAINTULOKSET TAVOITTEET NEUVONNAN TOIMENPITEET SEURANTATAPA  HTV 

Maataloustuotannon ravinne-
kuormituksen ja maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentäminen. 
 
 
 
 
 
 
Tukiehtojen noudattaminen 
maataloudessa tavoitteelli-
sempaa. 
 
 
 
 
 
 
Viljelyn monipuolistuminen ja 
maaseudun toimintojen kehit-
tyminen. 
 
 

Erityisesti vesistöjen läheisyydessä ja pohja-
vesialueilla sijaitsevien peltojen viljely ja vilje-
lytavat suunnitellaan ja toteutetaan niin, että 
kuormitus pienenee ja olisi mahdollisimman 
vähäistä. 
 
Rakennusinvestointien suunnittelussa tuo-
daan esille puurakentamisen edut ympäristön 
näkökulmasta.  
 
Peltovalvonnoissa havaittuja puutteita vä-
hemmän, tukiehdot otetaan paremmin huo-
mioon ja viljelijät ovat tietoisia tukiehdoista 
entistä enemmän.  
Neuvo 2020 palveluita hyödynnetään enem-
män tukiehtojen täyttymisen varmista-
miseksi. Palvelua kannustetaan käyttämään 
tiloilla mahdollisuuksien mukaan. 
 
Viljelijöiden tietoisuus toimintansa ympäristö-
vaikutuksista lisääntyy. Kustannussäästöjä 
saadakseen viljelijät vähentävät tietoisesti 
ympäristöhaittoja toimintatavoillaan sekä te-
hostavat energiankäyttöään.  
Tilayhteistyötä on pyritty lisäämään myös 
hankkeiden pienryhmien avulla. Yhteistyöver-
kostoa on tiloilla hyödynnetty enemmän ja 
sitä pyritään lisäämään mm. hankkeiden 
avulla edelleen. Urakoitsijoiden käyttö on 
puolestaan yleistynyt tiloilla ja vaihtoehto 
tuodaan tilakohtaisesti esille neuvonnassa. 
Kehitetään yhdessä tutkimuksen kanssa uusia 
mittareita ja menetelmiä kustannustehok-
kaan tuotannon ja sitä kautta eläinten hyvin-
voinnin yhdistämiseksi. 
 

• ProViljelys -neuvontapaketit, erilaiset nurmipaketit nur-
menviljelyn kehittämiseksi.  Kasvukauden aikaisia neu-
vontakäyntejä monipuolistetaan ja lisätään henkilöre-
surssien puitteissa. 

 
 

• Edistetään puurakentamisen osaamista ja verkostoja si-
ten, että puun käyttö tuotanto- ja talousrakennusten 
materiaalina lisääntyy (MARA-hanke). 

 

• Tukiturva- palvelupaketin käyttöönotto mahdollistui tu-
kihaun yhteydessä vuonna 2017. Palvelua tarjotaan 
edelleen tukihaun yhteydessä tulevana kautena. 

 

• Neuvo 2020 -palveluiden eri osioiden tarjoaminen tar-
koituksenmukaisesti tiloille, joille toimenpiteillä on mer-
kittävä vaikutus toiminnan kehittämiseksi ja eteenpäin 
viemiseksi. 

 

• Kasvinviljelyn pienryhmätoiminta aloitettiin v. 2017. Toi-
mintaa jatketaan ja kehitetään tulevina vuosina niin, 
että toiminta palvelee tehokkaasti ja olisi kaikkien toi-
minnasta kiinnostuneiden saatavilla. Pienryhmätoimin-
taa kehitetään erilaisten toimintamallien myötä. 

 

• Viljelysuunnitelmat ja niiden suunnitteluajankohtien ai-
kaistaminen tiloilla. Tavoitteena painotus tasaisesti syk-
sylle ja keväälle. 

 
 

tose-tiedot 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaintulos 
2 
2 htv 
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Kainuulainen kasvinviljely 
hyödyntää täysipainoisesti 
pitkän päivän ja pidentyvän 
kasvukauden mahdollisuudet 
monipuoliseen viljelyyn.  

LUKE:n ja muun tutkimustoiminnan tulosten 
soveltaminen kainuulaisessa kasvinviljelyssä. 
Yhteisenä tavoitteena mm. hankkeiden ja 
neuvonnan kautta Kainuun nurmiviljelyn te-
hostaminen ja monipuolistaminen esim. val-
kuaiskasvien avulla ja neuvonnan avulla. Toi-
minnoissa korostuu monipuolisen tiedon 
välittäminen tilatasolle saakka. 
 
Valkuaiskasvien viljelyä pyritään edistämään 
hankkeiden ja yhteistyön avulla. Valkuais-
omavaraisuuteen kannustetaan tiloja enem-
män. Yhteistyön lisäämisessä haetaan toimin-
tatapoja mm. rehujen tuottamiseen tilojen 
välillä. 
Luonnonmukaiseen viljelytapaan kannuste-
taan enemmän mm. kasvinsuojelun ja maan-
parannuksen näkökulmasta. Tätä kautta edis-
tetään kestävän kasvinsuojelun (IPM) 
käyttöönottoa ja kasvinsuojelun riskien hallin-
taa. 

Tiivis yhteistyö tutkimustoiminnan kanssa sekä tulosten 
välittäminen neuvontaorganisaatiolle, sidosryhmille ja 
käytännön tilatasolle saakka. Yksi tärkeistä toiminnoista 
mm. erilaisten pellonpiennartapahtumien aktiivinen jär-
jestäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 
 
Hankkeiden toiminnoissa ja neuvonnassa otetaan asete-
tut tavoitteet tilayhteistyössä ja viljelytavoissa huomioon 
entistä enemmän. 
 

tose-tiedot 
 
Hankkeiden seuran-
taraportit. 
 
Pienryhmistä saadut 
palautteet. 
 
 

 

Kainuulainen maatalous pi-
tää yllä monimuotoista 
kulttuuri- ja luonnonympä-
ristöä sekä maaseudun elin-
voimaa. 

Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän 
mukaisten ympäristösopimusten tehokas 
hyödyntäminen sekä viljelijöiden että kylillä 
toimivien yhdistysten toimesta. 
 

Koulutus- ja tiedotustilaisuudet. 
Median ja sosiaalisen median, esimerkiksi facebook, 
sekä Tukinetti.net -sivujen hyödyntäminen ajankohtais-
ten asioiden tiedottamisessa. ProAgrian omien nettisivu-
jen ajantasainen päivitys. 
 
Tilakohtainen ohjaaminen. Suunnitelmat asiakkaiden tu-
kihakemuksiin. Aluesuunnitelmissa potentiaalisiksi eri-
tyistukikohteiksi arvioitujen alueiden omistajien/haltijoi-
den aktivoiminen. 
 

tose-tiedot 
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TULOSALUE 3: Varmistetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä edistetään ruokaketjun vastuullisuutta 
 

NYKYTILA 
 
Työterveyshuolto on yksi viljelijöiden työhyvinvointia tukeva asia. Siihen kuuluminen on yrittäjille vapaaehtoista, ja Kainuussa ja muualla valtakunnassa on myös Melan ja MTK:n 
tahoilta jo pitkään tehty työtä liittymisasteen nostamiseksi. Liittyminen olisi tärkeää yrittäjien oman työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden takia, mutta siihen liittyy myös taloudel-
lisia kannustimia sekä mahdollisuus kuntoutukseen ja esimerkiksi sijaisapulomitukseen työhyvinvointitoimintaan liittyvissä koulutuksissa. Työterveyshuoltoon kuuluu noin 40 
prosenttia yrittäjistä, mutta kunnittainen vaihtelu on suurta sekä liittymisasteen että tarjolla olevien palvelujen näkökulmasta. ProAgria Kainuun maatalouden asiantuntijat ovat 
mukana maatiloilla joka neljäs vuosi tehtävillä työolosuhdekäynneillä.   
 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tutki vuonna 2013 lähiruuan aluetaloudellisia vaikutuksia. Kainuussa elintarviketeollisuuden merkitys on pienempi kuin muissa maakunnissa, 
mutta yhdessä alkutuotannon kanssa puhutaan kuitenkin yli 6 prosentista Kainuun työpaikoista. Yhteisen ilmastovastuumme sekä yleisemminkin kestävän kehityksen näkökulmien 
takia joudutaan erityisesti ruuan jakeluketjuissa kiinnittämään huomiota logistiikkaketjuihin niiden saamiseksi mahdollisimman lyhyiksi. Asian eteen on myös Kainuussa tehty paljon 
työtä viime vuosina, ja lähtökohdat lähiruuan osuuden kasvattamiselle edelleen ovat hyvät. Mm. REKO-toimintatapaa ollaan tukemassa ja kehittämässä mahdollisuuksien mukaan. 
Elintarvikkeita jalostavien yritysten raaka-ainehankinnoissa ostettiinkin tuon Ruralian kyselyn mukaan omasta maakunnasta hyvin suuri osuus, 67 %, mikä oli suhteellisesti eniten 
koko Suomessa! Vastanneet yritykset arvioivat, että näin on jatkossakin, tai osuus jopa kasvaa. Ruralian kyselyn perusteella noin puolet tuotteista myös myydään omaan maakun-
taan. Myös Maaseudun Tulevaisuudessa vastikään julkaistun MMM:n tilaston mukaan on Kainuun kunnissa oman maakunnan elintarvikkeiden osuus kuntien ruokapalveluissa reilu 
neljännes. Vain Pohjanmaan maakunnat ja Pohjois-Savo käyttävät oman maakunnan elintarvikkeita Kainuuta enemmän.  
 
Yksi käytännön esimerkki lähiruokaan liittyen tulee marja-alalta, missä jo vuonna 2017 aloitettua Marjataito-kehittämistyötä yhdessä Luken kanssa halutaan jatkaa. Kotimaisen 
mansikan ja herukoiden kysyntä tukkumarkkinoilla on viimeisten kahden vuoden aikana noussut voimakkaasti.  Kainuussa on kahden edellisen vuoden aikana aloittanut puutarha-
marjojen sisään ostot kaksi uutta valtakunnallisen kokoluokan toimijaa (Arctic International Oy ja Kiantama Oy), jotka logistisista syistä haluaisivat ostaa raaka-aineen läheltä. 
Paikallisen tuotannon puuttuessa ne joutuvat keräilemään raaka-ainetta ympäri Suomea. Tämä on painava syy kehittämistoimenpiteille Kainuussa.  
 
On tärkeä pyrkiä vastuulliseen toimintaan yrityksissä sekä siihen, että lopputuotteet vastaavat asiakkaiden laatutoiveita.  Palvelujen tuotteistamisessa käytetään hyväksi palve-
lumuotoilua eli tutkimus-konseptointi-toteutus -prosessimallia, jossa tavoitteena on asiakasymmärryksen lisääntyminen ja käyttäjälähtöisten palveluiden tuottaminen. Luomun 
kysyntä on kasvussa, ja vaikka Kainuussa ja Vaalassa ollaan luomupinta-alan suhteen ykkösiä Suomessa (27 % peltoalasta), on luomuruuan osuutta vielä syytä kasvattaa. Myös 
trendi korvata lihaa kasvisvaihtoehdoilla on otettava toimintaympäristön muutoksena huomioon. Yksi turvallisuusriski Suomen huoltovarmuuteen tulee myös siitä, että täy-
dennysrehuvalkuaisen omavaraisuus on vain 15 %, mikä kansainvälisissä kriisi- tai katotilanteissa tietäisi suuria vaikeuksia. 
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AVAINTULOSALUE TAVOITTEET NEUVONNAN TOIMENPITEET  HTV 

 
Varmistetaan maaseudun yleisten yrit-
tämisedellytysten, toimintamallien ja 
rakenteiden kehittyminen. 
 
 
 
 
 
Yrittäjyyden vahvistaminen 

 
Arvo ruuan tuottajille ja arvoketjuille esiin 
Lähi- ja luomuruuan osuuden kasvattaminen 
Digitaalisuuden hyödyntäminen 
 
 
 
 
 
Asiakasymmärrykseen perustuvat tuotteet ja 
tuotantotavat  
Kyky vastata kulutusmuutoksiin 
Innovaatiot 

 
▪ Kainuussa tuotettu -merkkityö myös ruokapalve-

luihin ja –annoksiin ja ravintoloihin liittyen 
(yht.työ MKN) 

▪ Pyritään aktiivisesti vaikuttamaan kilpailutuskäy-
täntöjen kehittymiseksi lähiruokaystävällisem-
pään suuntaan EU:n ja valtakunnan tasolla. 

▪ RuralDigiServ-hanke 

 

• työajanseurannan 
tunnusluvut 

▪ toimenpiteet 
▪ osallistujamäärät 
 

  

 
Avaintu-
los 3 
1,3 htv 

 
Osaamisen parantaminen 
 
 
 
 
 
 
Yritysverkostojen kehittäminen 
 
 
 
Asiantuntijatiedon tuottaminen kohde-
ryhmille  
 

 
Kannustetaan yritystoiminnan kehittämiseen 
prosesseja, mittaamista ja seurantaa kehittä-
mällä sekä vahvistamalla yrittäjien valmiutta 
toimia kasvavissa yrityksissä. 
 
 
 
Toteutetaan Kainuussa systemaattista ja teho-
kasta benchmarking- ja pienryhmätoimintaa 
osana yrityspalveluita. 
 
 Työssä jaksaminen ja työturvallisuus  
 

 
▪ Johtamis(laadun) asiantuntijapalveluita kehite-

tään yhdessä sidosryhmien kanssa. 
▪ Laadunhallintajärjestelmiä kehitetään alkutuo-

tantoon sekä elintarvikealalle.  
▪ LEAN-johtamisen ja työhyvinvoinnin teemat 

MaiNuLi-hankkeen pienryhmissä 
 
▪  Marjataito II-hanke 
 
 
 
▪ Työterveyshuollon tilakäynnit 
 

 
▪ tulevaisuuskeskus-

telujen määrä 
▪ uusien asiakkaiden 

määrä 
▪ tose-tilastot 
▪ pienryhmäosallis-

tujien määrä ja pa-
lautteet 

 
 
 
▪ tilakäyntien määrä 
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1 Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan palvelut  
 
1.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 
 
Hyppää hyvän kierteeseen -teema ruokaneuvonnan ja yhteisöllisyyden osana. Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertota-
louden viestinnässä ja neuvonnassa. Vuoden aikana Kainuun maa- ja kotitalousnaiset yhdistyksineen ja jäsenineen toimivat ruokahävikin vähentämisen, liikunnan lisäämisen ja 
osaamisen jakamisen kokonaisuuksilla. Tuemme tapahtumien järjestämistä neuvonnalla, koordinoinnilla, materiaaleilla ja viestinnällä. Rahoitus: OKM, muu erillinen rahoitus 

 
Kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ruokavalinnat: 
 
Ruokahukka ruotuun - kuluttajien kannustaminen ravinteiden kierrätystä parantavaan toimintaan maaseudulla 
Kainuu osallistuu hankkeeseen tavoitteenaan vähentää ruokahävikkiä havainnollistamisen ja positiivisen viestinnän avulla. Tuloksena syntyy kuluttajille käytännön taitoja ruokahä-
vikin vähentämiseen ja siten ravinnekuormituksen vähentämiseen kotitalouksissa sekä tietoa omien valintojen vaikutuksesta ympäristön tilaan. Viedään hävikkitietoutta Kainuussa 
kursseille ja käytännönläheisiin tapahtumiin. Rahoitus: YM 

   

Hyvinvointioppimista, yhteisöllisyyttä ja osaamisen jakamista: 
 
Liike, lautanen ja luonto kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin lähteinä. Kainuu on mukana valtakunnallisessa Maa- ja kotitalousnaisten hankkeessa, jossa kehitetään käytän-
nönläheinen ja helposti toteutettava toimintamalli kotona asuvien ikäihmisten ja omaishoitajien hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarjoamalla heille käytännönlä-
heistä ruoka- ja liikuntaneuvontaa sekä luontokokemuksia. Yhteistyökumppaneina on Kainuussa mm. AMK, Kuhmon kaupunki, Metsähallitus sekä yhdistyksiä Puolangalla, Hyryn-
salmella, Ristijärvellä, Suomussalmella sekä Kuhmossa, jotka ovat Kainuussa suhteellisesti ikääntyneimpiä kuntia. Valtakunnallinen yhteistyökumppani on Ikäinstituutti. Rahoitusta 
on haettu: Stea 
 
Yhteinen keittiö. Yhteinen keittiö –hankkeen tavoitteena on perustaa maakuntiin yhteisiä keittiöitä ja lisätä yhteisöllisyyttä mm. ruoanvalmistuksen avulla. Kainuuseen suunnitte-
lemme yhdessä Kajaanin seurakunnan ja muiden toimijoiden välille toimintaa, joka tulee näkymään osana Yhteisvastuukeräystä ainakin Ystävänpäivänä toteutuvana yhteisenä 
tapahtumana. Rahoitus (valtakunnalliseen työhön): STM (2017-2018) 
 
Sata tapaa täyttää jääkaappi. Hankkeen tavoitteena on lisätä käytännönläheisillä toimintatavoilla kainuulaisten nuorten tietoja ja taitoja siitä, mikä on hyvinvointia edistävän 
ravitsemuksen merkitys osana hyvinvointia ja jaksamista sekä omaa positiivista keho- ja minäkuvaa.  
Tavoitteet: 
1. Hyvinvointia edistävän ravitsemuksen omaksuminen, johon sisältyy monipuolinen ruokavalio, ruoan hyväksyminen sekä ruoanvalintaa auttavien tietojen ja taitojen harjoittelu. 
2. Innostaa nuoria toimimaan toisilleen vertaistukena ruoka- ja ravitsemusasioissa sekä luoda nuorille vapaa ilmapiiri, jossa jakaa ja keskustella vapaasti ravitsemukseen, syömi-
seen, kehonkuvaan liittyvistä ajatuksista.  
3. Kouluttaa nuoriso-ohjaajia ympäri Kainuuta ravitsemusasioihin, jotta hankkeen päätyttyä nuoriso- ohjaajat voivat ottaa ravitsemusasiat mukaan toimintaansa yhtenä työmuo-
tona. 
Toteutetaan yhteistyössä Kajaanin kaupungin Nuppa-hankkeen kanssa. Rahoitusta on haettu: Olvi-säätiö. 
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Ruoka- ja ravitsemusneuvonnan palvelut. Kainuun maa- ja kotitalousnaiset panostavat toimintavuonna erityisesti kiertotalousteemaisiin ja kestävää kehitystä edistäviin ruoka-
kursseihin liittyen esimerkiksi kasvisten ja palkokasvien käytön lisäämiseen, särkikaloihin sekä ruokahävikin vähentämiseen, ja lisäksi markkinoidaan seuraavan aiheisia kursseja: 
Superruokaa Suomesta, Ruisleivän leivonta, Suussa sulavaa suklaasta sekä Pure perunaa. Lisäksi jatketaan kainuulaisten perinneruokien esille tuomista sekä perinneruokakulttuu-
rin nykyaikaistamista muun muassa ruokakurssien avulla (esim. rönttöset, avokukot, teokset). Lisäksi jatketaan mm. Avot! - aivoterveyttä tukeva ravitsemus- ja liikunta -konseptin 
aktiivista markkinointia yhdistykselle ja yrityksille. Olemme mukana Työterveyslaitoksen Kainuun TyhyverkostoX-ryhmän suunnittelemassa työpaikkojen liikuntailtapäivässä touko-
kuussa, vastuualueenamme ravitsemusneuvonta. Tavoittelemme yhteensä kahtakymmentä ruoka- ja ravitsemusaiheista neuvontatilaisuutta, joista vähintään yhden toteuttami-
sessa hyödynnetään digitalisaatiota (esim. webinaari). Rahoitus: OKM, Opintokeskus Sivis ja muut mahdolliset rahoituslähteet. 
 
Koulutuspäivät ja osaamisen vahvistaminen. Ruoka-asiantuntijamme osallistuvat yhteisiin koulutuspäiviin (16–17.1) ja WebEx-koulutuksiin sekä –kokouksiin (noin 10 kpl) sekä 
viestintä- ja tuotekehityskoulutuksiin ja järjestön sisäiseen tiimityöskentelyyn tarpeen mukaan. Rahoitus: OKM 
 

1.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
 
Viestinnän ensisijainen nosto vuonna 2018 on Hyppää hyvän kierteeseen -teema, joka liittyy vastuullisten valintojen, kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun. 
Lisäksi viestitään ajankohtaista hankkeista ja tuotteista, mm. ruokakursseista. Teemoja tuodaan esille aktiivisesti mediaviestinnässä sekä verkko- ja someviestinnässä erillisen 
viestintäsuunnitelman mukaan. Tavoitteena on tuoda esiin Hyppää hyvän kierteeseen myös yhteisöllisyyden lisääjänä. Lisäksi tuodaan esiin ruoka-asiantuntijoiden osaamista sekä 
työn merkitystä suomalaiselle ruokakulttuurille ja hyvinvoinnille hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan kaikenlaisia uudenlaisen viestinnän kanavia. 
 
Yritysyhteistyö. Jatketaan yritysyhteistyötä näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi. Kehitetään uusia toimintamuotoja ja kumppanuuksia erityisesti Hyppää hyvän kierteeseen -
teemalla. Kainuussa jatketaan yhteistyötä hyväksi havaittujen kumppaneiden kanssa järjestämällä esimerkiksi vanhusten Hoivakoti Menninkäisessä pihanhoitotalkoita; suunnitel-
missa on kiertotalousteeman mukaisesti lehtikompostin ja ekokaton rakentaminen piharakennukseen, missä pyrimme taas yhteistyöhön Kainuun Nuotan yty-työntekijöiden 
kanssa.  Pidetään yhteistyökumppaneina kainuulaisia hyvinvointiyrittäjiä sekä funktionaalisia elintarvikkeita tuotekehittäviä elintarvikeyrittäjiä. Rahoitus: OKM, sponsorirahoitus, 
muut mahdolliset rahoituslähteet. 
 
Hanketoiminta. Jatkamme hyvinvointia palvelevien hankkeiden hakemista Kainuuseen. Saaduista hankkeista viestitään tehokkaasti ja monipuolisesti tunnettuuden ja myönteisen 
mielikuvan lisäämiseksi.   Rahoitus: Hankkeiden rahoituslähteet 
 
Terveyttä edistävät välipalat koululaisille kotien ja koulujen yhteistyönä. Kainuu on mukana MKNK:n hankkeessa Terveyttä edistävät välipalat koululaisille kotien ja koulujen 
yhteistyönä. Rahoitus: MMM 
 

 1.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
 
Maaseudun naisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaalisen median ja verkkoneuvonnan avulla. Maaseudun naisia kannustetaan pysyviin terveyttä edistäviin elämän-
tapoihin toteuttamalla ravitsemussuositusten mukaisia ruokatottumuksia, liikkumaan riittävästi ja kiinnittämään huomio riittävään uneen. Rahoitus: OKM, eri rahoituslähteet, 
palvelumaksut. 
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Loikkaa liikkeelle -liikuntakisa. Kainuussakin maaseudun ihmisiä kannustetaan liikkumaan Loikkaa liikkeelle -liikuntakisan avulla monipuolisesti. Kampanjassa kerätään vähintään 
puolen tunnin mittaisia liikuntasuorituksia, jotka merkitään liikuntakortin avulla. Parhaat suoritukset palkitaan ja osallistuneiden kesken järjestetään arvonta. Tavoitteemme on 
saada kampanjaan mukaan 100 liikuntasuoritusten kerääjää. Vuoden aikana järjestetään myös Loikkaa liikkeelle - hyvinvointia kaikille -päivä. Rahoitus: OKM. 
 
Liikkeessä! Hankkeen tavoitteena on organisoida Kainuun maaseudun asukkaille, erityisesti maaseudun yrittäjäväestölle, innostavia liikuntatuokioita. Liikuntatuokioiden tavoit-
teena on kohderyhmän tuki- ja liikuntaelimistön työergonomiaa tukevien lihasten, erityisesti syvien lihasten, vahvistaminen. Liikuntatuokioihin valikoidaan lajeja (esimerkiksi 
sauvakävely, kahvakuula, jooga), joiden tiedetään vaikuttavan tuki- ja liikuntaelimistön lihaksistoon ergonomista asentoa ja tasapainoa tukevasti.  Jokaiseen liikuntatuokioon 
yhdistetään tietoisku, mitä vaikutuksia kyseisellä lajilla on tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnille. Lisäksi tavoitteena on valita sellaisia lajeja, joita voi harrastaa myös kodin lähiym-
päristössä. Liikuntatilaisuuksiin tavoitellaan yhteensä 48 osallistujaa. Kainuun pitkien etäisyyksien vuoksi tällä toimenpiteellä edesautetaan sitä, että liikunnasta tulisi säännöllinen 
tapa osana jokapäiväistä arkea. Liikkeessä!- hanke tekee tulosten seurannan osalta yhteistyötä Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallista Loikkaa liikkeelle- liikuntakisan kanssa. 
Rahoitusta on haettu: KKI 
 
Naisvoimaa-viikolla torjutaan ruoan hukkaamista. Naisvoimaa-viikkoa vietetään 29.1.–4.2.2018. Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä kannustetaan myös Kainuussa tekemään 
paikallisen kaupan kanssa yhteistyötä kokoamalla hukkaruokapöydän. Pöytään kootaan yhden ihmisen vuodessa hukkaan heittämä ruoka. Tavoitteena on herättää ihmisiä mietti-
mään omaa ruokakäyttäytymistään ja vähentämään ruokahävikkiä. Samalla pöydän luona poikkeavia ohjeistetaan hyödyntämään pian viimeisen myyntiajankohdan saavuttavia 
tuotteita sekä kertomaan mitä tarkoittaa parasta ennen päiväys. Toiminta-ohjeet lähetetään syksyn yhdistyskirjeessä. Asiasta viestitään myös mm. nettisivuilla ja piirikeskusten 
tiedotteissa. Rahoitus: yhdistysten talkootyönä kaupan vanhentuneista raaka-aineista 
 
Impin päivänä 11.6. liikutaan luovasti. Impinpäivänä 11.6. kannustetaan yhdistysväkeä liikkumaan. Tuttujen liikuntamuotojen lisäksi kannustamme kokeilemaan jotain uutta 
liikuntalajia. Tapahtumassa osallistujat kertovat omista liikuntaharrastuksistaan jakaen niistä tietoa ja kannustaen muita kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Impin päivän tapah-
tuma linkittyy Loikkaa liikkeelle –liikuntakisaan sekä Kainuun omaan Liikkeessä!- hankkeeseen. Rahoitus: yhdistysten rahoitus, rahoitusta haettu: KKI. 
 
Hukantorjuntapartiot - pieniä tekoja ruokahävikin vähentämiseksi. Kuluttajia haastetaan ruokahävikin vähentämiseen pienilläkin teoilla ja kutsutaan liittymään mukaan hukan-
torjuntapartioihin.  Kuluttajat voivat valita oman tekonsa hävikin vähentämiseksi ja ilmoittaa toteutuksesta maa- ja kotitalousnaisille.  Tekoja tuodaan esille eri medioissa ja osa 
palkitaan. Rahoitus: YM, vapaaehtoisten talkootyö 
 
Toteutukoon sinun tahtosi –tilaisuudet. Piirikeskus tai yhdistykset järjestävät yhteistyökumppanipankin tai -vakuutusyhtiön tai esimerkiksi MTK:n kanssa tilaisuuksia, joissa käsitel-
lään varautumista yllättäviin tilanteisiin ja/tai ikääntymiseen liittyen. Käsiteltäviä asioita ovat esim. säästäminen, vakuutukset, perintöasiat, edunvalvonta ja hoitotestamentit. 
Rahoitus: yksityisrahoitus, sponsorirahoitus 
 
Jäsenrekisterin käyttöönotto. Järjestämme yhdistyksille valmennuksia jäsenrekisterin käyttöön ja kannustamme yhdistyksiä hyödyntämään sitä. Yhteistyökumppanina on Kainuun 
Nuotan Rajaton Verkosto –hanke, eli kokeilemme SENSE-neuvontaan. VideoVisit-järjestelmän avulla varattavia videoneuvotteluaikoja. Rahoitus: jäsenmaksutuotot, yhdistykset ja 
Opintokeskus Sivis 
 
Yhdistystoiminnan osaamisen lisääminen. Kannustetaan järjestöväkeä lisäämään yhdistysosaamistaan. Osaamisen kehittäminen aloitetaan pieninä paloina hyödyntäen Opinto-
keskus Siviksen järjestöille yhteisesti suunnattuja osaamismerkkejä. Otetaan käyttöön hallituksen puheenjohtajan sekä sihteerin osaamismerkit. Merkki myönnetään henkilölle, 
joka on antanut hyväksytyn näytön osaamisestaan annettujen kriteerien perusteella. Rahoitus: Opintokeskus Sivis 
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Maakunnallisen vuoden maa- ja kotitalousnaisen valinta. Valitaan aktiivinen, järjestön toimintaa tunnetuksi tekevä ja muita toimintaan kannustava Kainuun vuoden maa- ja 
kotitalousnainen tai maaseudun yrittäjänainen -mies. Rahoitus: OKM      
 

1.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
 
Varmistetaan julkiset rahoitukset toteuttamalla käynnissä olevat hankkeet luotettavasti ja tehokkaasti sekä etsitään jatkuvasti sopivia rahoituslähteitä toiminnan kehittämiseen. 
Kehitetään sidosryhmäviestintää niin, että järjestön vaikuttavuus tunnetaan ja se luo pohjan monipuolisen yhteistyön rakentamiselle. Luodaan uusia yhteistyö- ja kumppanuussuh-
teita avoimesti ja innovatiivisesti.  
 

2 Maiseman- ja luonnonhoidon palvelut   
 

2.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 
 
Palvelujen kehittäminen. Maaseudun viihtyisyyden, elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kehitetään maaseutumaiseman ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä 
palveluja Kainuussa seuraten valtakunnallisten palvelukehitysryhmien työtä. Palveluista viestitään aktiivisesti ja markkinointia toteutetaan markkinointisuunnitelman mukaisesti eri 
kohderyhmille. Asiantuntijan alueellisista toimenpiteistä tiedotetaan ja annetaan tiedoksi käytännönläheisiä esimerkkejä myös valtakunnalliseen sidosryhmäviestintään. Tavoite 
on, että kymmenen eri asiakasta ostaa meiltä maisemanhoidon palveluita. Vuoden aikana järjestetään lisäksi vähintään yksi digitalisaatiota hyödyntävä koulutus-, neuvonta- tai 
viestintätapahtuma (esim. webinaari). Rahoitus: OKM, palvelumaksut  
 

Yhteinen kulttuuriympäristö: 
 
”Laita hyvä kiertämään”. Vuoden 2018 maisemateko -kilpailun teema on ”Laita hyvä kiertämään”.  Teemalla haluamme kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuteen ja kestäviin 
valintoihin kulttuuriympäristön rakentamisessa ja hoidossa. Maisemateko voi olla pieni tai se voi olla suuri. Etsimme maisematekoja, jotka nostavat esille paikallisen kulttuuriympä-
ristön arvoja ja ominaispiirteitä, lisäävät yhteisöllisyyttä ja edistävät kohteiden säilymistä tuleville sukupolville. Kutsumme muita kulttuuriympäristötoimijoita etsimään hyviä 
ehdokkaita ja valitsemaan kansamme parhaat maisemateot sekä palkitsemme ja viestimme aktiivisesti maisemateoista. Tunnustuksen saaja voi olla yksittäinen henkilö, yhdistys, 
talkooporukka tai muu taho. Kilpailu järjestetään kaikilla muillakin Maa- ja kotitalousnaisten 16 toiminta-alueella ja piirikeskusten esittämistä voittajista valitaan valtakunnallinen 
Vuoden maisemateko. Rahoitus: OKM  

 
Kulttuuriympäristöyhteistyö ja maiseman tuotteistaminen. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä Kainuun muiden kulttuuriympäristöjen kanssa toimivien tahojen kanssa, mm. 
Kainuun ELY-keskus, Kainuun museo, Kainuun liitto, ja aktiivista kulttuuriympäristötyötä tekevät muut järjestöt, kuten kyläyhdistykset. Tarjoamme palveluita ja selvittelemme 
mahdollisuuksia hakea hankerahoitusta esim. kulttuuriympäristöjen hoitoon ja maiseman tuotteistamiseen liittyviin hankkeisiin, jotta kainuulaisia kulttuuriympäristöjä voitaisiin 
entistä paremmin hyödyntää esimerkiksi matkailussa. Rahoitus: OKM, palvelumaksut, hankerahoitus 
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Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut: 
 
Elävää maaseutua taajamiin -Toimintamalli päiväkotien ja koulujen läheisten luonnonmukaisten julkisten alueiden hoitamiseksi laidunnuksella. Olemme mukana Maa- ja 
kotitalousnaisten valtakunnallisessa pyrkimyksessä koota monipuolinen, mutta käytännönläheinen ja selkeä toimintamalli, kuinka päiväkodin tai koulun läheisen julkisen viheralu-
een tai muun luonnonmukaisen alueen hoito voidaan toteuttaa laiduntaen. Toimintamallissa tuodaan esille, millaisia sopimuksia kunta tai muu maanomistaja voi solmita maata-
lousyrittäjän kanssa, mitä maatalousyrittäjän tulee huolehtia ennen eläinten siirtoa, millaiset aidat ja porttijärjestelmät soveltuvat julkisille viheralueille, kuinka aitojen rakentami-
nen ja eläinten siirto voidaan toteuttaa, kuinka laiduntavat eläimet kohteelle valitaan, kuinka eläinten valvonta vastuutetaan, kuinka eläinten hyvinvoinnista huolehditaan sekä 
mm. kuinka laidunnuskausi ja laidunnuspaine arvioidaan, millaisia vakuutuksia kohteissa voidaan hyödyntää sekä kuinka alueen hoidosta viestitään ja kuinka kohteet varustetaan 
opastein. Selvitetään mahdollisuuksia edistää mallin mukaista laidunnusta useammassa Kainuun taajamassa. Toistaiseksi laiduntoimintaa on ollut ainakin Kajaanissa ja Sotkamossa. 
Tavoitteena on kolmen eri toimenpiteen järjestäminen. Rahoitus: YM, OKM 

 
Vieraslajien torjunta. Selvitetään yhdessä ELY-keskuksen, järjestöjen ja kyläyhdistysten kanssa rahoitusmahdollisuuksia ja yhteistyömalleja vieraslajien torjunnan edistämiseksi 
Kainuussa. Tarjoamme aktiivisesti vieraslajien kartoitukseen ja torjuntasuunnitelmien tekoon liittyvää palvelua esim. ELY-keskukselle. Rahoitus: OKM, palvelumaksut, hankerahoi-
tus. 
 
Perinneympäristöjen hoito, luontoselvitykset ja luonnonhoitosuunnitelmat. Markkinoimme aktiivisesti mm. ELY-keskukselle palveluita liittyen perinneympäristön kartoittami-
seen, hoidon suunnitteluun ja erilaisiin luontoselvityksiin ja luonnon- ja maisemanhoidon suunnitteluun tavoitteena kaksi tällaista palvelukokonaisasiakkuutta. Selvitämme mah-
dollisuuksia hanke- tai muun rahoituksen saamiseksi perinneympäristöjen-, maiseman- ja/tai luonnonhoidon selvitys-, tiedotus- tai hoitohankeisiin. Teemme myös Fingrid-yhteis-
työtä. Rahoitus: OKM, palvelumaksut, hankerahoitus. 
 

Kiertotalous ja vesiympäristön hoito: 
 
Ruokahukka ruotuun katse vesistöihin - kuluttajien kannustaminen ravinteiden kierrätystä parantavaan toimintaan maaseudulla. Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisen 
hankkeen osana tuomme kuluttajille tietoa yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristön, erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä edistää ravinteiden kierrätystä. 
Tavoitteena on aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä havainnollistamisen ja positiivisen viestinnän avulla. Erityisesti vesistöjen kunnostuksessa tuodaan eri toimijoiden toimin-
taa yleiseen tietoisuuteen käytännönläheisesti, nostetaan esiin hyviä esimerkkejä vesien tilan parantamisesta, visiointiin, rahoitushakuihin ja ravinteiden kierrätykseen. Eri teemo-
jen kautta saadaan tietoa levitettyä ja uusia toimijoita innostettua vesienhoitoon.  Tuloksena syntyy kuluttajille käytännön tietoa omien valintojen vaikutuksesta ympäristön tilaan, 
erityisesti vesistöjen tilaan. Kuluttajille syntyy myös tietoa vesienhoidossa korjaavista toimenpiteistä sekä verkostojen merkityksestä ja voimasta vesienhoitotyöstä. Hankkeen 
tuloksena myös syntyy toimijoiden verkostoitumista, kokemusta. Verkottuminen on oleellista uusien paikallisten vesien ja rantojen hoidon hankkeiden käynnistämisessä. Innoste-
taan ja synnytetään uusia paikallisia hankkeita, kun käytännönläheisten tapahtumien avulla toimijat tuodaan kohteisiin keskustelemaan kohteiden hoidosta sekä lisätään kohteisiin 
liittyvien erilaisten osallisten ja ryhmien välistä vuoropuhelua. Käytännönläheisillä tapahtumilla myös lisätään tuotannon (maatalous) ja kuluttajien välistä vuoropuhelua sekä 
haastetaan osalliset arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia sekä korjaavia toimenpiteitä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tutkimustiedon jalkauttaminen, ja käytännön-
läheisyys on kuluttajaviestinnässä keskeistä. Rahoitus: YM 

 
Rannat kuntoon. Kainuussa jatketaan Rannat kuntoon -hankkeen toteuttamista tavoitteena lisätä asukkaiden, mökkiläisten, järjestöjen, maatilojen, yritysten sekä metsänomista-
jien osaamista, tietoutta ja aktiivisuutta rantojen kunnostukseen ja vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen, parantaa maisemaa ja lisätä rantojen viihtyisyyttä ja käytettä-
vyyttä, rakentaa hoitomalleihin jatkuvuutta,  lisätä rantojen kunnostamista tekevien urakoitsijoiden tunnettuutta ja käyttöä,  lisätä osaamista erilaisten alueellisten rahoitusten 
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hyödyntämiseen teemaan liittyen, tukea yrittäjyyttä / kiertotaloutta hyödyntämällä mm. raivauksista syntyvää raaka-aineitta sekä hankkia tietoa, näkökulmaa, ideoita ja innovaati-
oita uudenlaiseen ranta- ja jokiympäristöistä huolehtimiseen Hankkeessa on mukana viisi kylää Oulujärvi Leader -alueelta. Rahoitus: Oulujärvi LEADER. 
 
Kosteikot. Osallistumme mahdollisen kosteikko- ja suojavyöhyketeemaisen pienryhmän toteuttamiseen yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden kanssa. Rahoitus: MaiNuLi-
hanke/ProAgria Kainuu, Euroopan Maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus.  

 

2.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
 

Viestinnän nostoja vuonna 2018 ovat ”Laita hyvä kiertämään” -maisematekokilpailu, maaseudun ja taajamien luonnonmonimuotoisuuden merkitys ja edistäminen, kulttuuriympä-
ristön mahdollisuudet ja vesiympäristön ja rantojen hoito. Näitä teemoja tuodaan esille aktiivisesti mediaviestinnässä sekä verkko- ja someviestinnässä. Tavoitteena on tuoda esiin 
Kainuun maa- ja kotitalousnaisten maisemaosaamista osana valtakunnallista maisema-asiantuntijoiden verkostoa sekä Maa- ja kotitalousnaisten maisematyön merkitystä suoma-
laiselle kulttuuriympäristölle, yritystoiminnalle sekä hyvinvoinnille. 
 
Maisema-asiantuntijuuden tunnettuuden lisääminen ja osaamisen vahvistaminen. Kainuussa lisätään maisema-asiantuntijan ja maakunnan muiden toimijoiden välistä yhteis-
työtä. Nostetaan esille Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisen maisema-asiantuntijaverkoston monipuolinen asiantuntemus, ja sen hyödyntämismahdollisuudet palveluntarjo-
ajana, hankesuunnittelussa ja hankkeiden toteutuksessa. Tiedotuksessa hyödynnetään koko asiantuntijaverkoston referenssejä. Hyödynnetään tehokkaasti nettisivuja sekä sosiaa-
lista mediaa. Markkinoidaan asiantuntijapalveluja Kainuun ja naapurimaakuntien sidosryhmätapaamisissa ja koulutustilaisuuksissa. Asiantuntijamme on mukana erilaisissa mm. 
ELY:n johtamissa työ- ja ohjausryhmissä. Selvitetään myös verkostoitumismahdollisuudet Vienan-Karjalassa maisemanhoitotyötä tekevien tahojen kanssa. Pidetään yllä ja ediste-
tään Kainuun maisema-asiantuntijan osaamista. Lisätään Kainuun maisema-asiantuntijan yhteistyötä, verkostoitumista ja toisilta oppimista muiden Maa- ja kotitalousnaisten 
maisema-asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntija osallistuu ainakin kaksille koulutuspäiville, joista toinen on piirikeskusten ja MKNK:n välinen erityispiirteiden esille nostamiseksi ja 
yhteistyön vahvistamiseksi. Toiset koulutuspäivät ovat opintomatkamuotoa. Maisema-asiantuntija osallistuu 6-8 webex-koulutukseen ajankohtaisista ja asiantuntemusta syventä-
vistä aiheista. Rahoitus: OKM 

 

2.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen   
 

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen maiseman- ja luonnonhoidon toimenpiteillä. Kainuussa kehitetään uusia toimintatapoja osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistä-
miseksi ja maiseman- sekä luonnonhoidon arvostuksen lisäämiseksi. Rahoitus: OKM 

 

2.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
 

Kainuussa etsitään jatkuvasti sopivia rahoituslähteitä toiminnan kehittämiseen. Lisätään sidosryhmäviestintää niin, että järjestön vaikuttavuus tunnetaan ja se luo monipuolisen 
yhteistyön rakentamiselle. Luodaan uusia yhteistyö- ja kumppanuussuhteita avoimesti ja innovatiivisesti. Pyritään lisäämään eri osapuolia hyödyntävää sidosryhmäyhteistyötä.  
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3 Yrityspalvelut 

 

3.1 Arvon tuottaminen jäsenille, asiakkaille ja yhteiskunnalle  
 
Naisten kannustaminen yrittäjyyteen. Yrittäjyydestä kiinnostuneille naisille tarjotaan matalan kynnyksen Portaat yrittäjäksi -valmennusta. Valmennus koostuu viidestä eri tavoin 
teemoitetusta toteutuskerrasta. Teemoina ovat mm. yrittäminen ammattina, yrityksen suunnittelu ja perustaminen, talouden hallinta, markkinointi ja myynti sekä johtaminen. 
Valmennuksessa huomioidaan myös valmennettavien suuntautuminen eri toimialoille. Tilaisuuksien tarkoituksena on tarjota tiedon lisäksi kannustusta, vertaistukea ja mahdolli-
suutta mentor-valmennukseen yrittäjäpolulla. Valmennus toteutetaan syksyllä. Rahoitus: OKM, yksityisrahoitus, Opintokeskus Sivis  
 
Maistuva maaseutu –tapahtuma. Järjestetään tapahtuma, jossa tuodaan kuluttajille esille maatilojen ja maaseudun elintarvikeyrityksiä, ruuantekijöitä ja raaka-aineita/elintarvik-
keita ja/tai niistä valmistettuja ruokia. Rahoitus: OKM 
 
Yrittäjyyden edistäminen asiantuntijapalveluin ja valmennuksin. Asiantuntijapalvelumme tavoitteita liittyy mm. erilaisten rahoitusmahdollisuuksien esillä pitämiseen sekä yritys-
ten ja myös ns. monialaisten maatilojen kokemaan tuen tarpeeseen mm. markkinoinnin tai kilpailutusten osalta. Yritysasiantuntijamme pitää myös yksittäisiä koulutuspäiviä liike-
toiminta-osaamiseen ja markkinointiin liittyen. Yritysten palvelutarpeita liittyy myös mm. velkaneuvontaan, markkinointiin sekä kilpailutuksiin osallistumiseen. Tavoitteemme on 
saada tätä kautta 30 asiakasta. Rahoitus: OKM, yksityinen rahoitus, Innovaatioseteli, NEUVO Kilpailukyky 
 
Näytönarviointi. Yritysasiantuntijallamme on näyttötutkintomestarin pätevyys, ja hän on KaO:n luonnontuotealan ammattitutkintokoulutuksissa ja muutamissa tutkinnonosissa 
pääarvioijana. Myös luonnontuoteasiantuntijamme mahdollisuuksia ottaa näyttötutkintoja vastaan selvitetään ensi vuoden aikana. Rahoitus: oppilaitos.   
 
Maaseutumatkailun kehittäminen – hanketoiminta: 
 
Matkailun lisääntyessä ja kiinnostuksen kohdistuessa vahvasti maaseutumatkailuun panostetaan matkailun kehittämiseen. 
 
MALOn kehityshanke. Olemme mukana MKNK:n koordinoimassa kehitystyössä Malon kaltaiselle maaseutuyritysten laatutyökalulle. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelma  

Ruokamatkailun kehittäminen/tapahtumien ruokapalveluiden kehittäminen. Selvitetään Kainuussa toteutustapaa eri sidosryhmiltä – mm. Metsähallitukselta – meille tulleelle 
hankealoitteelle, jossa nostettaisiin esille kainuulaisia ruokaperinteitä sekä lisättäisiin kainuulaisten elintarvikkeiden saatavuutta tapahtumissa esimerkiksi Linnanvirta-tapahtuman 
Food Fest -konseptin tapaan tai ruokapalveluita tarjoavissa yrityksissä yleisötapahtumien aikana. Ruokaretkiä lähialueille – esimerkiksi Satoa-tapahtumaan – pyritään järjestämään 
tämän suunnittelun tueksi. Rahoitus: hankerahoitus, ruokaretkien osalta OKM, osallistujamaksut. 

 

Elintarvike- ja luonnontuotealan kehittäminen – hanketoiminta: 
 
Kantri & Co. –Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille –hanke. Hanke tarjoaa tukea mm. tuotteen kauppakelpoisuuteen, kilpailutuksiin, alkuperämerkkeihin, 
tuotekehitykseen ja laadunhallintaan liittyen. Neuvotaan tarvittaessa suoramyyntiin liittyen (mm. REKO Kajaanissa, Sotkamossa ja Paltamossa). Edistetään uusien myyntikanavien, 
kuten kaupankäyntialustojen käyttöönottoa ja keräilytukkutoiminnan käynnistymistä. Kainuussa tuotettu -alkuperämerkin kehitystyötä ja viestinnän kehittämistä jatketaan ruoka-
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annoksiin tapahtumissa ja ravintoloissa. Ollaan mukana järjestämässä Kainuun luonnontuote- ja elintarvikeyrittäjille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia kuten Kainuun Elintarvi-
kepäivä 2018, jossa teemana markkinointi ja pakkauksen visuaalisuus. Kantri & Co. -tiedotteilla välitetään yrittäjille tietoa alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Rahoitus: 
Euroopan Maaseuturahasto / Kainuun ELY-keskus 
 
Yhteistyö Turun yliopiston Brahea-keskuksen Lähiruokakoordinaatiohankkeen kanssa. Toimimme koordinaatiohankkeen aluetoimijana Kainuussa. Osallistumme valtakunnallisiin 
tapaamisiin ja välitämme tietoa alan ajankohtaisista asioista Kainuun alueella sekä yrittäjille että sidosryhmille osana Kantri & Co. –hankettamme. Rahoitus: Euroopan Maaseutura-
hasto / Kainuun ELY-keskus  
 
K-Citymarket Eastonin (Helsinki) maakuntapäädyt. Jatketaan yhteistyötä toimittamalla kauppiaalle tietoa uusista tuotteista ja toimitaan alueemme aluekoordinoijana osana 
kaupan Maistuvaa Maailmaa. Työn kuuluu valikoimaehdotuksia, yritysten briiffausta valikoimien muokkaukseen, logistiikkaa. Rahoitus: hankerahoitus, palvelumaksut. 
 

Muu yritysneuvonta – hanketoiminta: 
 
Muutosvalmennus. Olemme asiantuntijoina ja vastuullisina vetäjinä Muutosvalmennus-pienryhmässä, joka pyritään toteuttamaan yhteistyössä Kainuun TyhyverkostoX-toimijoi-
den resilienssiin liittyvää maakunnallista työhyvinvoinnin koulutussarjaa. Osallistumme myös Työnantajana toimiminen -ryhmän toteutukseen. Rahoitus: MaiNuLi-hanke/ProAgria, 
Euroopan Maaseuturahasto / Kainuun ELY-keskus. 

 
Marjataito II. Tavoittelemme yhteistyössä Luken kanssa lisää viljeltyä marjaa Kainuusta elintarviketeollisuudelle. Rahoitusta haetaan: Marjataito II -hanke/Luke, Euroopan Maaseu-
turahasto / Kainuun ELY-keskus 

  
Alustavan alkuvaiheen neuvonnan hanke. ProYritys Kainuu –hanke toteutetaan alkuvuonna loppuun. Pyritään jatkamaan alkuvaiheen neuvontaa uuden hankkeen muodossa, 
kannustaen edelleen yrityksiä investointeihin, kehittämiseen ja yhteistyöhön. Uuden alustavaa alkuvaiheen neuvontaa tarjoavan hankkeen osana on tavoite vahvistaa jo aloitettuja 
erityisteemoja, esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten yritystoiminnan edistäminen.  Rahoitusta haetaan: Euroopan Maaseuturahasto / Kainuun ELY-keskus. 
 
Lammaspaimenlomat. Selvittelemme eteenpäin yhdessä Pohjois-Savon piirikeskuksen kanssa jo alustavasti ideoitua hanketta, jossa ns. lammaspaimenlomakonseptia pyrittäisiin 
laajentamaan ja laatimaan sille puitteiden, majoituksen ym. osalta laatukriteerejä. Rahoitus: hankerahoitus 
 
Ruoka- ja elintarvikeyritysten osaamisen vahvistaminen: 
 
Ajankohtaista juuri nyt ruoka- ja elintarvikealalla -tilaisuudet. Ruoka- ja elintarvikealalla esille nousevien uusien asioiden viestimiseksi järjestetään myös Kainuussa Ajankohtaista 
juuri nyt ruoka- ja elintarvikealalla –tilaisuus helmikuun loppupuolella. Sisällöt suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen sekä Eviran edusta-
jien ja maakunnallisten sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa huomioidaan Kainuun tarpeet sekä täällä oleva mahdollinen muu koulutustarjonta; kohderyhmä maatilayrittäjät 
(elintarvikkeiden käsittely ja myynti maatiloilla) ja ohjelmassa myös ulkomyyntiin liittyvät asiat. Rahoitus: OKM  
 
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja markkinointi. Ollaan mukana ruoka-, matkailu- ja elintarvikeyrityksille suunnattujen palveluiden kehittämistyössä. Palveluille teh-
dään markkinointisuunnitelma.  Palveluiden kehittämisessä huomioidaan mm. kestävä kehitys. Rahoitus: OKM  
 



 

    TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
 

 

23 

3.2 Tunnettuuden ja myönteisen mielikuvan kasvattaminen 
  
Viestinnän nostoja vuonna 2018 on naisyrittäjyyden edistäminen, maaseutumatkailu ja ajankohtaiset koulutustilaisuudet. Näitä teemoja tuodaan esille aktiivisesti mediaviestin-
nässä sekä verkko- ja someviestinnässä erillisen viestintäsuunnitelman mukaan. Tavoitteena on tuoda esiin yritysasiantuntijoiden osaamista sekä työn merkitystä yhteiskunnalle, 
mihin Maakotkan Pesästä –blogi tarjoaa oivan väylän. 
 
Yritysasiantuntijuuden tunnettuuden lisääminen ja osaamisen vahvistaminen. Pyritään asiantuntijoiden ja maakuntien väliseen yhteistyöhön. Kainuun vahvuuksia on esimerkiksi 
palvelumuotoilu (Kasvunvara-metodilla). Hyödynnetään tehokkaasti nettisivuja sekä sosiaalista mediaa. Osallistutaan tammikuussa järjestettäviin koulutuspäiviin ja vuoden aikana 
pidettäviin 7-8 webex-koulutukseen ajankohtaisista ja asiantuntemusta syventävistä aiheista. Lisätään asiantuntijoiden yhteistyötä, verkostoitumista ja toisilta oppimista. Rahoitus: 
OKM 
 
Yrityspalvelujen viestintä. Jatketaan uudenlaista viestintätapaa yritysasiantuntijuuden ja toiminnan esilletuomiseksi. Monikanavaista viestintää tehdään mm. sosiaalisessa medi-
assa järjestelmällisesti, samoin vuoden 2017 aikana laadittuja videoita hyödynnetään yritysneuvonnan pienryhmätoiminnassa. Rahoitus: OKM 
  
Yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen. Lisätään sidosryhmäyhteistyötä valtionavullisten ja hankerahoitteisten tilaisuuksien toteutusten yhteydessä. Verkostoidutaan, vahvis-
tetaan yhteistyötä ja luodaan uusia kumppanuuksia strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Meillä on kumppanuussopimus Monikulttuurisen toimintakeskus Monikan kanssa 
(Kainuun Nuotta). Jatketaan verkostoyhteistyötä mm. Työelämä 2020 –kontekstissa, johon Kainuun ELY on kutsunut meidät mukaan. Selvitämme yhteistyössä Oulun piirikeskuksen 
kanssa, miten kesällä -17 aloitettua verkostoitumista Saksan Baden-Württenbergin Landfrauen -järjestön kanssa saadaan eteenpäin. Verkottumiseen pyritään myös digitalisaation 
keinoin järjestämällä yksi koulutus-, neuvonta- tai viestintätilaisuus (esim. webinaari). Rahoitus: OKM, hankerahoitus 
3.3 Vetovoimaisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 
 
Yritysneuvonnan koulutuksilla ja tapahtumissa sekä pienryhmissä halutaan tarjota mahdollisuutta samanhenkisten naisten verkostoitumiseen sekä tiedon lisäämiseen yrittäjyy-
destä. 
  

3.4 Taloudellisesti kannattavan toiminnan vahvistaminen 
  
Lisätään palvelumyyntiä hyödyntämällä asiakaslähtöisen tuotekehitystyön avulla. Varmistetaan julkisten rahoituslähteiden hyödyntäminen yritysneuvonnan palveluissa sekä 
tehdään palveluille markkinointisuunnitelma. Tiettyjen palvelujen – mm. hygieniatestaus – osalta jatketaan jo aloitettua, hyvin toiminutta yhteistyötä Pohjois-Savon piirikeskuksen 
kanssa. Rakennetaan kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja, joista saadaan taloudellistakin hyötyä.  
 
Digiaiheiset hankkeet. Yhteistyöllä ProAgria Kainuun RuralDigiServ-hankkeen sekä Kainuun Nuotan Rajaton Verkosto –hankkeen kanssa pyritään oppimiseen ja kustannustehok-
kuuteen myös omissa toimintatavoissa (videoneuvottelut, webinaarit). Rahoitus: Euroopan Maaseuturahasto, Kainuun ELY-keskus. 
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4 Muut toimenpiteet 
 
Koti ja maaseutu –lehti on mukana tapahtumissamme.  Selvitetään Koti ja maaseutu –asiamiespäivien järjestämisen mahdollisuutta naapurikeskusten kanssa.  
 
Vuojen Kaenuulaenen -valinnat. Olemme – Kainuun Nuotan edelleen niin pyytäessä  – mukana Vuojen Kaenuulaesen Kylän ja Vuojen Kaenuulaesen valinnassa ja julkistamistilai-
suuden järjestelyissä. Julkistamistilaisuutena on syksyinen KyläGaala. Rahoitus: jäsenmaksutuotot, OKM. Toteutus yhdessä ProAgria Kainuun järjestötoiminnan kanssa. 
 
 

5 Viestintä  
 
Vuonna 2018 viestinnän kärjet ovat 

• ruokahävikin vähentäminen 

• vesiympäristön hoito 

• arvokkaat maisema-alueet 

• naisyrittäjyys 

• maaseutumatkailu 
 

Vastuut. Päävastuu piirikeskuksen viestinnästä ja markkinoinnista on toiminnanjohtajalla ja asiantuntijoilla (viestin ja sisältöjen tuottaminen).  Viestinnän toteuttamiseen osallistuu 
edellisten lisäksi markkinointisihteeri Merja Ronkainen. Puheenjohtajamme auttaa viestinnässä mm. Juuret maalla -palstalla Maaviesti-lehdessä, samoin Facebook-sivujen ylläpi-
dossa.  

 
Media. Mediaviestintää ja -yhteistyötä tehdään koko vuoden ajan tapahtumien ja ajankohtaisien aiheiden yhteydessä kaikkien avaintulosalueiden, hankkeiden ja kampanjoiden 
osalta (mm. tiedotteita, ilmoituksia ja kutsuja). Ajankohtaisista aiheista pyydetään ja annamme haastatteluja radioihin (Yle, Kainuun Radio, Radio Kajaus).  Välitetään valtakunnalli-
sia mediatiedotteita myös paikallisesti mm. Ruokaneuvot-teemoista sekä Maisema- ja yrityspalveluiden sekä yrityspalveluiden ajankohtaisista aiheista ja uusista palveluista.  

 
Sidosryhmäviestintä. Sidosryhmille viestitään ajankohtaisista hankkeista, kampanjoista ja palveluista. Maaviesti on jäsen- ja asiakas- ja sidosryhmälehtemme, ja se ilmestyy 3 krt 
vuodessa. Sähköinen sidosryhmäuutiskirje on tavoitteena saada lähtemään samanrytmisesti.  Netti- ja facebook-sivut ovat avoimet myös sidosryhmille. Vuosikertomus on luetta-
vissa myös netissä. Tiedotetaan myös MTK:n MaaseutuHarava-hankkeen ylläpitämässä tukinetti.net -sivustolla kaikista hankkeista ja tapahtumista. MTK-Pohjois-Suomi myös ostaa 
markkinointisihteeriltämme tuensiirtona markkinoinnin ja viestinnän tukipalvelua MaaseutuHarava-hankkeeseen. 
 
Jäsentiedotus. Jäsenille lähtevät postitettavat jäsenkirjeet kaksi kertaa vuodessa, jotka julkaistaan myös Internet-sivuillamme. Lisäksi on erillispostituksia tarpeen mukaan, vuosit-
tain mm. Edustajakokouskutsut. Sähköiset jäsenuutiskirjeet laaditaan pääsääntöisesti kahden kuukauden välein. Netin ja facebookin kautta menee jäsenistölle koko ajan ajankoh-
taista asiaa. Luottamushenkilöt ovat myös jäseniä, joten heille menee jäsen- ja asiakasposti. Lisäksi toiminnanjohtajalla ja puheenjohtajalla on erillistä viestintää lähinnä sähköpos-
tin tai tekstiviestien kautta kohdistuen sekä piirijohtokuntaan että jäsenyhdistysten sihteereihin ja puheenjohtajiin.   
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Sisäinen viestintä. Kainuussa Maa- ja kotitalousnaisten toimihenkilöt kokoontuvat 4-5 kertaa vuodessa käymään läpi ajankohtaisia asioita. Palaverissa mietitään mm. tapahtumien 
”miehitykset” sekä muut työnjaolliset asia, suunnitellaan tulevaa ja käydään katsaus menneeseen kauteen. Lisäksi sisäisistä asioista viestitään jatkuvasti puhelimitse, sähköpostitse 
ja tapaamisissa toimistolla.  ProAgrian ja maa- ja kotitalousnaisten henkilökunnalla on yhteisiä suunnittelu- ja viestintäiltapäiviä muutaman kerran vuodessa, jossa viestitetään 
talous- ym. ajankohtaiset asiat. Maa- ja kotitalousnaiset huolehtivat siitä, että viestintäiltapäivissä on myös maa- ja kotitalousnaisten toimintaan liittyvää sisältöä. 
 
Palveluiden markkinointi. Korostetaan erityisesti uutiskirjeiden ja sähköisen viestinnän roolia markkinoinnissa. Tapahtumien osalta käytetään myös maakunta- ja paikallislehtiä. 1-
2 kertaa vuodessa tehdään myös suoramarkkinointia meijereiden ”tonkkapostina”. Ruokaneuvonnan palveluista markkinoidaan ruokakursseja, yritysneuvonnassa erityisesti yrittä-
jyyden kehittymiseen ja yrittäjyyttä palvelevia palveluita. Maisemapalveluissa kärkenä on toimintavuonna tuotteistettavat uudet palvelut.  
 
Verkkoviestintä. Jatketaan aktiivista sisällöntuotantoa verkkosivuilla.  Pääasiassa markkinointisihteeri ja enenevästi myös muut toimihenkilöt päivittävät nettiä kaikilla ajankohtai-
silla kampanjoilla ja hankkeilla.  
 
Uutiskirjeet. Palveluiden markkinointia ja jäsenviestintää kehitetään edelleen uutiskirjeillä. Käytössä on E-maileri-ohjelma, ja voidaan käyttää myös jäsenrekisteri-Sensen uutiskir-
jettä.  Sähköisiä uutiskirjeitä lähetetään jäsenistölle ja asiakkaille joka toinen kuukausi. Työhyvinvointiin liittyy erityinen Eväitä työssä jaksamiseen –uutiskirje, jota on rakennettu 
piirikeskuksessa jo vuosia ja jonka saa pitkälti yli 200 vastaanottajaa. 
 
Some. Facebook-sivuston päävastuuta jaetaan koko henkilöstölle ja markkinointisihteeri välittää mm. Maa- ja kotitalousnaisten facebook-sivuston ajankohtaisia asioita mm. Ruo-
kaneuvot-teemoista sekä Maisema- ja yrityspalveluiden sekä yrityspalveluiden ajankohtaisista aiheista ja uusista palveluista.  Muina some-kanavina on käytössä MKN:n sivujen 
blogi, johon yritysasiantuntijamme kirjoittaa “Kotkanpesästä” mm. asiakas-caseista. Opiskellaan Instagramin ja Twitterin käyttöä.  
 
Hankkeiden viestintä. Kaikilla hankkeilla on MKN:n netissä omat sivut ja ne näkyvät myös ProAgrian sivulla. Lisäksi tiedotetaan facebookissa ajankohtaisista tapahtumista ja jae-
taan päivitykset myös ProAgrian sivulle, jos asia koskee laajempaa asiakaskuntaa.  Jäsen/asiakaskirjeissä ja -lehdessä on tietoa hankkeiden toiminnasta ja tapahtumista. 

 
Yleisötilaisuudet. Kainuussa on panostettu Maa- ja kotitalousnaisten näkyvyyteen ja esilläoloon. Ollaan paljon mukana eri tilaisuuksissa, messuilla, yleisötapahtumissa, ja tiedote-
taan niistä paljon mediassa. Tilaisuuksissa on aina mukana maa- ja kotitalousnaisten näkyvyyttä lisäävät markkinointimateriaalit mm. teltta sekä RollUpit ja postereita. 
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