
Pro Luomu: Luomun tarina 
Kaikkien luomutoimijoiden käyttöön 

Viestinnän ja markkinoinnin työkalu 
Käytännön sovelluksia 

Kehityskohteita 
 

Luomufoorumi 2017 
 



Luomussa on kaikki ja ei mitään 
 
Luomuruoka on sekä tavallisinta että arvokkainta ruokaa.  

Hinnasta riippumatta. 

 

Tavallisinta luomusta tekee se, että se on aidointa ruokaa. Luomuruoka 
on puhdasta, turvallista, ravinteikasta ja valvottua. Se on eettistä ja 
ekologista: luomutuotanto takaa ympäristöystävällisen tuotantotavan ja 
tuotantoeläimille mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen.  

Arvokkainta luomusta tekee se, mitä siinä ei ole. Luomuruoka 
tuotetaan ilman keinotekoisia torjunta-aineita, turhia lisä- ja 
säilöntäaineita, geenimuuntelua, turhaa lääkintää, 
natriumglutamaattia, synteettisiä osia, fosfaatteja ja häkkejä.  
 

 

Luomun tarina 



Kun haluat muistaa, mitä söit. 

Ravitseva, turvallinen ja maukas ruoka on jokapäiväinen elinehto ja 
nautinto samassa paketissa. Kun olet syönyt luomua, haluat muistaa, 
mitä söit. Luomutuotteet ovat helppo tunnistaa. Luomumerkin 
nähdessään voi luottaa siihen, että valinta on itsen ja ympäristön 
kannalta hyvä. 

 

Monta hyvää asiaa yhdellä valinnalla. 

Samalla kun edistät luonnon ja läheistesi hyvinvointia, koet itse 
luomuruoan tuoman hyvän olon. Ympäristörasitusta keventäessäsi 
kevennät myös omaa lisäainekuormaasi.  

 

 

Luomun tarina 



Siitä tulee niinku mielenrauhaa. 

Suomalainen ruoka on puhdasta, ja luomu on vielä puhtaampaa. 
Suomalaisessa ruoassa on poweria, ja luomussa on vielä enemmän. 
Arki ja aikataulut vapautuvat, kun valinnanvaikeus väistyy ja 
ruokahärdelli selkiytyy. Luomuhedelmiä ei tarvitse kuoria, ja luomu on 
luvallista syötävää. Yksikin luomu on hyvä askel. Se vie eteenpäin tiellä 
kohti mielenrauhaa. 

 

Luomutuottaja on nykyajan rocktähti.  

Luomutuottaja on kuin huippukokki, huippu-urheilija, superkoodari tai 
startup-yrittäjiä. Luomussa yhdistyvät uusin osaaminen ja fiksuin 
tuottaminen. 

Monen luomuviljelijän, rokkistaran ja huippu-urheilijan henkilöbrändi 
sopii luomun keulakuvalle. Luomuihmiset ovat kiinnostavia. 

 

 

Luomun tarina 



Iloinen, aina isompi joukko.  

Robin Hoodin iloisen joukon lailla me luomumyönteiset valtaamme 
lisää tilaa. Maatila maatilalta, hylly hyllyltä, ostokassi ostoskassilta, 
annos annokselta. Vuonna 2016 luomun myynti kasvoi 14 prosenttia 
muutoin vaatimattomasti kasvavalla markkinalla. 

Etsimme ja löydämme liittolaisia kaupan, teollisuuden ja etenkin 
kansalaisten riveistä. Suomalaiset suurtalouskeittiöt eli päiväkodit, 
koulut, sairaalat, vankilat ja vanhainkodit rakentavat ruokalistansa 
luomun varaan. Luomun suosiminen siirtyy pian muiden viisauksien 
lailla äideiltä tyttärille, isiltä pojille – tai päinvastoin. Iloinen, aina isompi 
joukkomme vahvistuu koko ajan.  

 

 

Luomun tarina 



Tavoitteemme on, että ennen pitkää luomuruoan ostaminen on yhtä 
tavanomaista kuin luomuttoman ruoan ostaminen. Luomu on sitä 
tavanomaista ruokaa. 

 

Iloisen joukon valinta. Luomua. Ilman muuta. 

#luomu 

#kaikkijaeimitään 

 

Luomun tarina 



Miksi tarinallistaminen on tärkeää? 

Inhimillisessä toiminnassa kaikkea johdetaan ja ohjataan tarinalla. 

Yli 150 henkilön joukkoa on mahdotonta ohjata ilman tarinaa. 

 

Tarina antaa kehyksen ja tarkoituksen ja pitää suunnan yhteisenä. 

 

Tarina nivoo punaisella langalla yhteen sen, mitä tapahtuu tutkimuksessa, kentällä, 
perinteisessä mediassa ja somessa. 

 

Parhaat edistysaskeleet jäävät harvojen iloksi, jos niitä ei viestitä. 

 

 

 



Tähän asti tapahtunutta:  
Toteutuksia ja esimerkkejä 

 
  
 



1. Luomussa on kaikki ja ei mitään. 

Avataan kaikki ja ei mitään -ajattelu. 

 

Gastro-messujen tiedote 16.3.2016: 

Luomu on tavallista ruokaa yhä useammassa ammattikeittiössä 

Luomu on tavallista ruokaa suomalaisissa ammattikeittiöissä, sillä ne lähes kaikki käyttävät joskus 
luomua. Enemmänkin käytettäisiin, jos luomutuotteita olisi paremmin saatavilla. Luomu ei tule 
tavanomaista kalliimmaksi, jos ruokalistoja tuunataan nykyistä kestävämpään suuntaan.  

Food Service Feedback 2015 -tutkimuksen mukaan ammattikeittiöt arvostavat luomuraaka-aineiden 
korkeaa laatua ja hyvää makua. Myös turvallisuus, eettisyys ja ympäristöasioiden huomioiminen 
ovat tärkeitä perusteita luomutuotteiden käytölle.  

Arolaakso toteaa, että ammattikeittiön näkökulmasta luomussa yhdistyy monta arvostettua asiaa: 
luomu on puhdasta, turvallista, ravinteikasta, maukasta ja valvottua.  

– Luomussa on kaikki mitä pitää, eikä mitään ei-toivottua. Valitsemalla luomun saa monta hyvää 
asiaa samaan hintaan, hän kiteyttää. 

 

 

Toteutuksia 



Toteutuksia 
 

Luomuton-käsite 

Koekäytössä 

Tiedote 14.3.2016:  

”Luomulihassa ja -maidossa enemmän terveellisiä rasvahappoja kuin 
luomuttomassa.”  



Toteutuksia 
Iloinen, aina isompi joukko.  

Robin Hoodin iloisen joukon lailla me 
luomumyönteiset valtaamme lisää tilaa.   

Etsimme ja löydämme liittolaisia kaupan, 
teollisuuden ja etenkin kansalaisten 
riveistä.  

Luomun suosiminen siirtyy pian muiden 
viisauksien lailla äideiltä tyttärille, isiltä 
pojille – tai päinvastoin. Iloinen, aina 
isompi joukkomme vahvistuu koko ajan.  

Tavoitteemme on, että ennen pitkää 
luomuruoan ostaminen on yhtä 
tavanomaista kuin luomuttoman ruoan 
ostaminen. Luomu on sitä tavanomaista 
ruokaa. 

Suomen suosituin perhebloggari Huono 
Äiti oli syys–lokakuussa luomuäiti. 

 

 



Toteutuksia 
Monta hyvää asiaa yhdellä valinnalla. 

Siitä tulee niinku mielenrauhaa. 

Suomalainen ruoka on puhdasta, ja luomu on vielä puhtaampaa. Suomalaisessa ruoassa on poweria, ja 
luomussa on vielä enemmän. 

Nettimeemien kaksi ensimmäistä tuotantokautta ovat levityksessä ja ladattavina Pro Luomun sivuilta. 

 



Toteutuksia 
Iloinen, aina isompi joukko.  

Robin Hoodin iloisen joukon lailla me luomumyönteiset valtaamme lisää tilaa.  

Luomuihmiset ovat kiinnostavia. 

Luomuelintarvikepäivän paneeli 6.10.2016: 

viljelijä ja tutkija Tuomas Mattila, Huono Äiti -bloggari Sari Helin, Duudsoneiden HP Parviainen, K-kauppias Ilari 
Mattila ja moderaattori Marko Kulmala. 

 

 



Miten tarinaa kerrotaan? 

Joka päivä, jokaisessa kohtaamisessa. Sitkeästi ja jatkuvasti. 

 

Omalla äänellä, omilla sanoilla, omassa kontaktipinnassa. 

 

Tarinan on oltava tosi. On uskottava, että siitä tulee tosi. 

 

Positiivinen ja iloinen asenne, ei tiukkaa ja syyttelevää linjaa tai pakottamista. Ei 
KOSKAAN muiden toimijoiden, muiden tuotteiden tai kuluttajien mollaamista. 

 

Ydinajatus: kaikilla valinnoilla on syynsä ja oikeutuksensa. Luomu on parempi 
valinta. 

#luomu 

#kaikkijaeimitään 

 

 

 

 



Miten voin omassa toiminnassani viestiä 
Luomun tarinaa: 
• sosiaalinen media: rohkeasti ja ihmismäisesti mukaan keskusteluun kansan 

kielellä, vaikka muiden luomuihmisten juttuja jakaen 

 

• omat tai emo-organisaation tilit: aihepiirin ylläpitäminen ja rikastaminen, 
jakaminen 

 

• keskustelut: jokainen kassajono on mahdollisuus! 

 

• paikallismedia: molemminpuolista hyötyä löytyy kyllä 

 

• valtakunnallinen media: omat avaukset, Pro Luomu voi auttaa 

 

 

 

 

 

 



Miten voin konkreettisesti omassa toiminnassani 
viedä Luomun tarinaa eteenpäin? 
www.proluomu.fi -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2015-2017 -> Luomun tarina 

 

• Luomun tarinaa kannattaa tuoda mukaan uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin. 

• Positiivisella asenteella aina kohdatessa, kenen kanssa tahansa. 

• Medialle ja yhteistyötahoille suunnattuja tiedotteita kannattaa tehdä enemmän 
ja matalammalla kynnyksellä kuin ennen. Toimitukset kaipaavat jutunjuurta. 

• Somessa kannattaa aktivoitua itse ja jakaa Pro Luomun twiittejä, postauksia ja 
linkkejä. Kaikki uusi ja positiivinen on hyvä viedä someen heti tuoreeltaan! 

• Luomun tarinaa kannattaa lukea sillä silmällä, että mitä kohderyhmiä millekin 
tulokulmalle voisi löytää. 

• Omia Facebook-ryhmiä esim. alueen luomuviljelijöille ja luomusta kiinnostuneille. 
Sisältönä esimerkiksi nostoja kiinnostavilta nettisivuilta ja (some)keskusteluista. 

• Tiedotteita ja esim. REKO-ilmoituksia voi maustaa meemeillä.  

• Luomu Rokkaa -materiaali on hyvä pitää mielessä ja mukana ja etsiä sille 
aktiivisesti uusia vastaanottajia. 

• Kun oma viestintä toimii, sitä voi aina monipuolistaa. 
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Miten voin konkreettisesti omassa toiminnassani 
viedä Luomun tarinaa eteenpäin? 
www.proluomu.fi -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2015-2017 -> Luomun tarina 

 

• Kaikki viestintä tukee tarinaa, mutta kannattaa analysoida, miten oman viestintä 
parhaiten vie tarinaa eteenpäin. 

• Luomun tarinan käyttö kannattaa käydä läpi organisaation viestintäosaston 
kanssa. 

• Kaikki aktiivisesti ja omatoimisesti mukaan viestinnän suunnitteluun Pro Luomun 
kanssa. 

• Luomun tarina ei ole vielä/koskaan valmis: Luomu on kannanotto kestävään 
ruoantuotantoon – ja tämä tarina senkuin jatkuu. 

• Luomu voi haastaa myös tavanomaista tuotantoa luomun suuntaan. 

• Faktoja esiin: tutkitaan luomua tarinan ohella tiedon kautta. 

• Lupaan lisätä somen käyttöä Luomun tarinan kertomiseksi. 

• Kerron Luomun tarinaa omassa työssäni eli viljelijöiden kanssa toimiessani. 

• Luomusta kannattaa keskustella myös sukulaisten ja ystävien kanssa. 
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Miten voin konkreettisesti omassa toiminnassani 
viedä Luomun tarinaa eteenpäin? 
www.proluomu.fi -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2015-2017 -> Luomun tarina 

 

• Nostan luomua esiin nuoria opettaessani. 

• Luomun voi aina ottaa puheeksi asiakastyössä (esim. ”Tässä on meidän 
luomutarjontaa.”) 

• Hankkeisiin voi suunnitella luomuosion tai tuoda luomun mukaan keskusteluun 
aina sopivissa käänteissä. 

• Let’s make luomu great again! 

• Luomusta voi puhua yllättävästi ja hauskasti: ”Palataanpa vanhanajan kunnon 
ruokaan ja kokeillaan luomua.” 

• Omat verkostot ja sidosryhmät tehokäyttöön  eli esim. suurkeittiöt ja ravintola-
alan ammattilaiset mukaan viestinviejiksi. 
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Hankalalta näyttävä keskustelunavaus on 
mahdollisuus tuoda omaa tarinaa esiin. 

 
 

 

 

 

 

 



Ota kantaa tai jaa muiden kannanottoja,  
osallistu keskusteluun! 



Fiksusti eri mieltä oleminen on ihan normaalia 
aikuisten keskustelua. Maltti on valttia. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Miten luomusta puhutaan maalla ja 
kaupungeissa, mediassa ja somessa? 

 
Maalla 

• Luomu on suomalaisinta ruokaa, vailla ulkomaisia tuotantopanoksia. 

• Luomutuotanto on kannattavampaa eli tuottaa paremman taloudellisen tuloksen. 
Luomulla on hyvä taloudellinen vaikutus. 

• Faktat edellä. 

• Luomusta kiinnostuneille ja sitä vastustaville viljelijöille omat keskusteluryhmät. 

• Maalla luomu koetaan joskus uhaksi; tätä luuloa pitää purkaa. 

• Maalla luomu on tuotantotapa viljelijöille ja lähiruokaa seudun asukkaille. 

 
 

 

 

 

 

 



Miten luomusta puhutaan maalla ja 
kaupungeissa, mediassa ja somessa? 

 
Kaupungeissa 

• Kannattaa nostaa esiin trendit, terveys, yksilöllisyys, ympäristönäkökulma ja 
eläinten hyvinvointi.  

• Tuotepuhetta luomun kuluttajille. 

• Kaupungeissa luomuväki on keskimäärin nuorempaa, ja etenkin opiskelijat ovat 
valveutuneita. Kannattaa huomioida, että käyttäjäkunta myös elää koko ajan ja 
kaipaa uusia avauksia. 

• Toimistotyötä tekevien tuntuma maahan ja ruokaan on erilainen kuin maalla 
asuvien: kaikkia pitää lähestyä heidän omista lähtökohdistaan. 

Somessa  

• Somessa toimivat hyvällä tavalla provosoivat ja lyhyet viestit. Räväkkyys ei sulje 
pois hyvää makua – ja päinvastoin. 

 
 

 

 

 

 

 



Luomumeemit: kevät 2016 
 

 

 

 

 

 



Luomumeemit: kevät 2016 



Luomumeemit: syksy 2016 
 



Meemien seuraava tuotantokausi: 
Millaisia aiheita? Millaisia sisältöjä? 
www.proluomu.fi  -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2105-2017 -> Luomun tarina -
meemit  

 

• ”Villi ja vapaa.” 

• ”Luomua, perkele.” Raavaiden miesten machomeininkiä luomuun rempseästi 
Pohjanmaan tyyliin. ”Tosimiesten hommaa!” 

• Valmiita luomutuotteita kuviin korostamaan luomun käytön helppoutta. 

• ”Eurolla enemmän” ja ”Ei määrä vaan sisältö” eli luomun hyviä puolia. 

• ”Ei valittamista vaan välittämistä” eli reipas luomuasenne. 

• Maaperä mukaan aihevalikoimaan. 

• Viljelijät mukaan kuviin ja kommentit heiltä. Esim: ”Päivystävä kylähullu ja ylpeä 
siitä.” 

• ”Luomu kuuluu meille kaikille” ja kuvissa kokkeja ja kuluttajia. 

• ”Metsä luomuna, ilman muuta.” 

• Luomusta voi tulla tärkeä vientituote: tämä tulokulma mukaan meemeihin. 
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Meemien seuraava tuotantokausi: 
Millaisia aiheita? Millaisia sisältöjä? 
www.proluomu.fi  -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2105-2017 -> Luomun tarina -
meemit  

 

• Kaurapuuromeemi! 

• Meemien mukaan pieniä tiedonjyviä: ”Onko 10 senttiä luomupuurolautasellisesta 
liikaa?” 

• Käsittelyyn antibioottiresistenssin esiintyminen, Suomi vs. Eurooppa. Ja 
mahdollisesti kasvinsuojeluaineiden käyttö. 

• Luomun ja luomuttoman vastakkainasettelua ei saa lisätä, ilon kautta. 

• ”Lierot kiittävät luomua” ja kuva mehevästä madosta. 

• Maut mukaan meemeihin: keittiöt ja kuluttajat ostavat maun perusteella. 

• ”Pöhinää pönttöön” eli kannattavuusnäkökulman kautta viljelijöille suunnattuja 
meemejä. 
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Meemien seuraava tuotantokausi: 

Millaisia aiheita? Millaisia sisältöjä? 
www.proluomu.fi  -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2105-2017 -> Luomun tarina -
meemit  

 

• ”Vain kovat viljelijät taitavat luomun.” Ja luomuihmiset ovat muutoinkin 
kiinnostavaa porukkaa! 

• ”Kovat kaverit ja gimmat ovat tosi luomuja.” 

• Robin mukaan luomuimagon luontiin. 

• ”Luomumiehet tekee meidän äitien lapsia.” 
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Mitä Pro Luomu voisi tehdä paremmin tarinan 
edistämiseksi? 
 
• Viestintä ei ole yksin Pro Luomusta kiinni, vaan meistä kaikista! Muistetaan käydä 

Pro Luomun sivuilla hakemassa ideoita ja inspiraatiota. 

• Paremmin kiinni perinteiseen mediaan. 

• Käytännönläheistä media- ja some-koulutusta toimijoille. Myös tekstien, kuvien ja 
videoiden tekemiseen opastamista. 

• Enemmän yhteistyömalleja tiedotukseen, esim. tiedotusryhmiä ja 
yritysyhteistyötä. 

• Lisää kuluttajille suunnattua luomuasiaa perinteiseen mediaan: esim. 
ruokaohjeisiin luomuaineita, naistenlehtiin luomun hyvistä puolista kertovia 
juttuja. 

• Enemmän tuottajia julkisuuteen. 

• Sähköpostiuutiskirje voisi nostaa ajankohtaiset asiat mieleen ja esitellä esim. 
tutkimustuloksia jäsenten käyttöön. 

• Pro Luomun olemassaolosta ja tekemisestä olisi hyvä saada esite 
luomutoimijoille. 

 

 

 

 

 



Mitä Pro Luomu voisi tehdä paremmin tarinan 
edistämiseksi? 

 
• Enemmän yhteydenpitoa organisaatioiden viestintätiimien kanssa. 

• Kuluttajaviestinnän edistäminen: juttuja ja juttuvinkkejä blogeihin, naistenlehtiin 
yms. 

• Jäsenet entistä tiiviimmin mukaan viestinviejiksi tilanteessa kuin tilanteessa. 

• Some-viestintä helpommaksi paitsi koulutuksella myös sisällöillä. 
Uutiskirjerunkoja tai valmispohjia, joihin voi lisätä oman viestin paikallisille 
medioille/toimijoille.  Ja some-tarinaa, jota on helppoa jakaa eteenpäin. 

• Nettisivunavigointi helpommaksi. 

 

 

 

 

 

 





Koosteet taipuvat hyvin tiedotteiksi: kiinnostavimmat pointit esiin ja ne edellä. 



Koosteista voi nostaa kysymyksiä ja haastamista: Miten tämä asia saadaan kuntoon? 



Koosteista voi poimia kiinnostavia ihmisiä ja asioita paikallismedialle tarjottaviksi. 



Koosteiden tilastoista kannattaa nostaa esiin kasvavat ja kehittyvät asiat. 



Media rakastaa kiinnostavia ihmisiä ja ilmiöitä. Ne kannattaa aina huomioida koosteissa. 



Mieti valmiiksi ja nosta esiin mediaa ja etenkin sen yleisöä kiinnostavat kärjet.  
Rohkea yrittäjä ja koko Suomen mittakaavassa luomuharvinaisuus! Kyllä kiinnostaa! 



Miten hyödynnän Luomu maakunnassa -
koosteita?  
Otsikkoesimerkkejä Luomu Etelä-Pohjanmaalla -
koosteesta: 
Vahvaa kasvua: luomupeltoala lisääntyi neljässä vuodessa neljänneksen 

Etelä-Pohjanmaan luomupeltoala kirii Suomen keskiarvoon 

Tilojen määrä laskussa Etelä-Pohjanmaalla – vain luomutilaluku kasvussa 

Etelä-Pohjamaan luomutilat keskimääräistä suurempia 

Luomukauran/perunan viljely nousussa Etelä-Pohjanmaalla 

Etelä-Pohjanmaastako Suomen marja-aitta? 

Etelä-Pohjanmaa jo ykkönen luomunaudoissa 

Luomulihanautojen määrä räjähti 75 % Etelä-Pohjanmaalla 

Luomukanojen määrä vahvassa kasvussa Etelä-Pohjanmaalla 

 

 

 

 



Miten hyödynnän Luomu maakunnassa -
koosteita?  
www.proluomu.fi -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2015-2017 -> 
Viestintäkampanjat -> Luomu maakunnassa -koosteet 

 

• Mikä omassa maakunnassa on Suomen suurinta, ainutlaatuisinta, muista 
erottautuvaa? Mitä on eniten tai vähinten? Suomen alueiden keskinäiseen 
kilpailuhenkeen voi aina nojata, kun nostaa esiin oman alueen erityispiirteitä. 

• Vuodenkierron huomioiminen nostaa yleisön kiinnostusta: esim. tietyn kasviksen 
tai marjan tuotantoa kannattaa pitää esillä silloin, kun kyseinen tuote on 
kuluttajien saatavilla (mansikkasesonki, sadonkorjuuaika jne.). 

• Ihmisiä kiinnostavat toiset ihmiset. Kun esittelee maakuntatason (tilasto)tietoja 
medioille, tietopaketin mukaan on hyvä tarjota kiinnostavia henkilöitä 
haastateltaviksi: esim. luomunautojen suurmaakunnassa luomunautojen 
kasvattaja on median kaipaama ihminen asiaa edustamaan. 

• Söpöt eläimet ja ihmiskasvot aina mukaan kuvamateriaaliin.  

• Tiedotteissa ja medialle jutellessa aina yleisöä kiinnostavin asia kärkeen. Eri 
yleisöitä kiinnostavat eri kärjet, eli sanomaa kannattaa miettiä vastaanottajan 
vinkkelistä.  
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Miten hyödynnän Luomu maakunnassa -
koosteita?  
www.proluomu.fi -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2015-2017 -> 
Viestintäkampanjat -> Luomu maakunnassa -koosteet 

 

• Tuotteiden määränpääkin kiinnostaa: Mihin luomuliha menee? Mihin 
luomumaito menee? 

• Kavereille voi jakaa somessa linkkiä koosteeseen, koosteesta tehtyjä tiedotteita, 
koosteen pohjalta syntyneiden mediajuttujen linkkejä jne. ja pyytää heitä 
jakamaan niitä. 

• Koostetta kannattaa avata vaikka pala kerrallaan organisaatioiden nettisivuille 
esim. artikkeleiden muodossa. 

• Lisää nostoja omiin tiedotuskanaviin. 

• Hyvin myyviä tuotteita voi nostaa esiin tämän tästä, positiiviset uutiset ovat 
tervetulleita. 

• ”Komiaa peliin” eli ei olla liian vaatimattomia.  
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Miten hyödynnän Luomu maakunnassa -
koosteita?  
www.proluomu.fi -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2015-2017 -> 
Viestintäkampanjat -> Luomu maakunnassa -koosteet 

 

• Tilaesimerkkejä esiin, etenkin isoja ja edistyksellisiä tiloja. 

• Kuvitukseen tuotekuvia alueen yrityksiltä. 

• Luomun osuus maakunnan kulutuksesta esiin koosteisiin ja niistä edelleen 
viestintään. 

• Koosteista nopeita poimintoja some-viestintään. 

• Viljelijäpinnassa koostetta voi esitellä etenkin uusille, luomuun siirtyville 
viljelijöille ja luomuperuskurssilaisten uskonvahvistukseksi. 

• Ihmiset esiin koosteessa ja siihen liittyvässä viestinnässä. 
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Mitä voin tehdä (omassa hankkeessani) 
Luomupuuronsyönnin ME:n eteen? 
www.luomupuuro.fi  

 

• Luomupuuron ME:n voi kytkeä käytännössä mihin tahansa viestiin ja viestintään. 

• Kunnissa ME-projekti kannattaa jalkauttaa esim. kouluihin ja päiväkoteihin. 

• Reseptikisa yläasteiden kotitalousryhmille: kolme parasta joukkuetta kisaamaan 
livenä esim. torille. Martat mukaan tarjoamaan puuroa soppatykistä. 

• Luomupuurohaasteita voi heittää kuntiin ja katsoa yhdessä, missä juttu toimii. 

• Tuottajat mukaan, vaikka oman alueensa tiiminä. 

• Villipuuro-reseptikilpailu. Voittaja palkitaan villisti. 

• Puuroreseptejä Facebokiin. 

• Hauska haaste yhteistyökumppaneille, ELY-keskuksille yms. – ja apuja 
haasteeseen vastaamiseen. 

• Oma organisaatio kokonaisuudessaan mukaan syömään. 

• Soppatykit kauppakaduille. 
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Mitä voin tehdä (omassa hankkeessani) 
Luomupuuronsyönnin ME:n eteen? 
www.luomupuuro.fi  

 

• Yhteistyö MTK:n ja paikallisen luomuyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistykset 
kautta linjan mukaan. 

• Puurotieteen professori kertoo -innostus- ja vinkkivideoita. 

• Puuro-opas osallistujien käyttöön. 

• Kytketään luomutilasto ME-asiaan: luomu rikkoo muitakin ennätyksiä kuin 
luomupuuronsyönnin! 

• Some-jakaminen on keskeisessä roolissa onnistumisessa. 

• Haastetaan ammattikeittiöt mukaan julkiselta sektorilta.  

• Luomupuuronsyönnin ME-tilaisuus maa- ja kotitalousnaisten kanssa esim. torilla 
ja asiaankuuluva mediayhteistyö mukaan. 
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Mitä voin tehdä (omassa hankkeessani) 
Luomupuuronsyönnin ME:n eteen? 
www.luomupuuro.fi  

 

• Kinnusen Mylly ja vastaavat yritykset sponsoroimaan. 

• 4H tietenkin mukaan! 

• Kutsutaan kunnanhallitus ja -valtuutetut puurolle. 

• Oman työpaikkaruokalan/keskuskeittiön aamupalatempaus. 

• ME esiin tukkujen kanssa (puhelinmyyjät ”myyvät” toteuttajille). 

• Helsingin Myllyn puurobaari rautatieasemalle (ja vastaavaa muissa 
kaupungeissa). 

• Haasteet JAMK:n ja LUKEn johdolle ja mm. puolustusvoimille. 

• Yhteiset puurobaarit mm. Marttojen, MKN:n, 4H:n ja partiolaisten yhdessä 
toteuttamina. 
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Miten voin viedä eteenpäin Luomu Rokkaa -
viestintää? Millaisia lisätyökaluja siihen 
tarvitaan?  
www.proluomu.fi -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2015-2017 -> Luomu Rokkaa -
viljelijäkampanja 

 

• Kaikki kanavat käyttöön. 

• Paikallismedia mukaan jakamaan tietoa ja innostusta.  

• MTK:n paikalliset osastot mukaan tietopaketin levittämiseen. 

• Luomu Rokkaa -aiheita kiinnostavilla kärjillä ammattilehtiin. 

• Aineisto myös oppilaitosten saataville/käyttöön. 

• Videoita on jo katsottu Pro Agrian luomukursseilla: tästä kannattaa jatkaa. 
Aineistopaketti olisi hyvä saada myös esim. uutiskirjeiden mukaan. 

• Luomu Rokkaa -aineisto mukaan viljelijöiden tukihakukoulutuksiin. 

• Infotilaisuuksien linkitys nettisivuille, linkkiä jakoon. 

• Metsäluomu, luomukeruu ja luomun jatkojalostus aiheiksi uusiin Luomu Rokkaa -
aineistoihin. 
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Miten voin viedä eteenpäin Luomu Rokkaa -
viestintää? Millaisia lisätyökaluja siihen 
tarvitaan?  
www.proluomu.fi -> Hankkeet -> Koordinaatiohanke 2015-2017 -> Luomu Rokkaa -
viljelijäkampanja 

 

• Onhan tietopaketti varmasti käytössä luomuperuskursseilla? 

• Luomu Rokkaa -aineisto myös tavanomaisten neuvojien käyttöön. 

• Aineisto aina tilaisuuksiin mukaan, jos vähänkään aiheeseen sopii. 
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