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Hankkeessa luvatut tulokset
• Luomun toimintasuunnitelma, jossa kuvataan 

luomun kehittymiselle Kaakkois-Suomessa asetetut 
konkreettiset tavoitteet sekä kehittämispolut ja -tarpeet 
sekä aikataulu niiden saavuttamiseksi. 
-> suunnitelma työstetään yhdessä alueen keskeisten 
toimijoiden kanssa. 

• Alueellinen johtoryhmä, joka on sitoutunut luomun 
toimintasuunnitelman tavoitteisiin ja toteuttamiseen ja lähtee 
suunnitelmallisesti jalkauttamaan sitä. 



Toimintasuunnitelmaa työstettiin
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan

kehittäjäryhmissä



Ryhmän kokoonpano (Kymenlaakso)
• Tuula Ahonen, Haminan maaseutupalvelut
• Tuula Dahlman / Eeva Saarikorpi, MTK Kaakkois-Suomi
• Tommi Hasu, luomuviljelijä
• Johanna Heinonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
• Marjut Henttonen, Kaakkois-Suomen Ely-keskus
• Anne Hietanen, Kymen Seudun osuuskauppa 
• Leena Hyrylä / Jukka Penttilä, Kaakkois-Suomen Ely-keskus
• Mia Hämäläinen / Riitta Kallström, Kymenlaakson liitto
• Pekka Kaikkonen, Hoviruoka
• Jyrki Karppinen, Kymijoen Ruokapalvelut Oy 
• Arto Pulkkinen, Suomen metsäkeskus
• Pekka Terhemaa / Marja Suutarla, ProAgria Etelä-Suomi



Ryhmän kokoonpano (Etelä-Karjala)
• Tuula Dahlman / Eeva Saarikorpi / Roosa Heikura, MTK Kaakkois-Suomi
• Marjut Henttonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
• Leena Hyrylä / Jukka Penttilä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
• Pirjo Immonen, Etelä-Karjalan Osuuskauppa Eekoo
• Jari Lantta, Etelä-Karjalan liitto
• Sanna Lento-Kemppi / Marja Suutarla, ProAgria Etelä-Suomi
• Jukka Moilanen, Saimaan ammattikorkeakoulu
• Alla Niemi / Antti Tuomaala, VisitLappeenranta
• Ari Piiroinen, K-Citymarket Lappeenranta
• Janne Rautakannel, Kuorttisen luomukanala
• Marko Suutari, Suutarin maatila



Visio vuodelle 2027 (Kymenlaakso) 
Kymenlaakso on Suomen luomumaakunta 
• Luomua saa helposti päivittäistavarakaupoista, kioskeista, 

ravintoloista, matkailukohteista yms.
• Laaja valikoima lähiluomutuotteita.
• Kymenlaakson luomutuotteille on laajaa kansainvälistä 

kysyntää.
• Luomu on luonteva osa vastuullista matkailua.
• Kymenlaakso on Suomen luomuvilja-aitta.



Visio vuodelle 2027 (Etelä-Karjala)
Luomusta yksi Etelä-Karjalan menestystekijöistä
• Luomua on helposti saatavilla eri paikoista
• Luomualan toimijat ovat ammattitaitoisia, hyvin verkostoituneita 

ja toimivat kuluttaja-/markkinalähtöisesti
• Luomu mielletään hiilineutraaliksi ja ekologiseksi 

tuotantomuodoksi.
• Luonto ja luomu on hyödynnetty alueen tuote- ja 

palvelutarjonnassa



Toimintasuunnitelma



Visio vuodelle 2030
Vuonna 2030 luomu on yksi Kaakkois-Suomen menestystekijöistä. 
Toteutuessaan se tarkoittaa, että luomutuotanto on kasvanut ja laaja 
valikoima luomua sekä lähiluomua on saatavilla. Luomutuotteiden 
vienti on vahvistunut. Luomualan toimijoiden verkostot ovat aktiivisia 
ja niiden tuote- ja palvelutarjonta on kuluttaja- ja markkinalähtöistä. 
Luomun rooli osana kestävää kehitystä on tunnistettu.



Tavoitteet
• Kuluttajat ovat ylpeitä oman alueen luomutuotteista, joita on tarjolla eri 

jakelukanavissa. 
• Kauppojen luomuvalikoima ja luomumyynti on vähintään valtakunnan 

keskitasoa
• Kaikki julkiset ammattikeittiöt ja 80 % ravintoloista käyttää luomutuotteita 

viikoittain.
• Luomutoimijat ja alueen matkailu-toimijat tekevät monipuolista 

yhteistyötä
• Luomutuottajien osaaminen on maan huipputasoa.
• Kaakkois-Suomen peltopinta-alasta on 25 % luomua. 
• Luomu on Kaakkois-Suomen strategioissa osa kestävän kehityksen 

mukaista toimintaa.



Toimenpiteet
• Kuluttajat ovat ylpeitä oman alueen 

luomutuotteista, joita on tarjolla eri 
jakelukanavissa. 

• Kauppojen luomuvalikoima ja 
luomumyynti on vähintään valtakunnan 
keskitasoa

• Kaikki julkiset ammattikeittiöt ja 80 % 
ravintoloista käyttää luomutuotteita 
viikoittain.

• Luomutoimijat ja alueen matkailu-toimijat 
tekevät monipuolista yhteistyötä.

• Luomutuottajien osaaminen on maan 
huipputasoa.

• K-S peltopinta-alasta on 25 % luomua. 
• Luomu on K-S strategioissa osa 

kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

1. Luomutuotteiden jatkojalostusprosessin kehittäminen.  
2. Luomun ja alueen luomutuotteiden tunnettuutta lisäävä 

viestintähanke Kaakkois-Suomeen.
3. Luomutoimijoiden yhteistyön syventäminen.
4. Luomun markkinointiosaamisen parantaminen.
5. Selvitys alueen julkisten ammattikeittiöiden ja 

ravintoloiden tarpeista luomun suhteen.
6. Julkisten ammattikeittiöiden koulutus luomutuotteiden 

hankintaan ja käyttöön.
7. Paikallisen ruokakulttuurin tuotteistaminen.
8. Säännölliset verkostoitumistilaisuudet alueen 

matkailuyrityksille ja luomutuottajille.
9. Luomu on osa viljelijän ammattitutkintokoulutusta 

alueen oppilaitoksissa.
10. Luomuviljelyneuvontaa on helposti saatavilla koko 

alueella.



Miten tästä jatketaan? 
• Esitellään tulokset ja suunnitelma alueen keskeisille sidosryhmille
• Viimeistellään toimintasuunnitelma: Kommenttikierros elokuun 

alussa.
• Loppuseminaari 9.9.2020 
• Edistetään yritysryhmä/kehittämishankkeita

• Yritysryhmähankkeiden aihiot työpajoista/kehittämisryhmiltä
• Luomubuumi-työpaja (elo-syyskuu)?

• Kehittämishankkeet
• Luomun tunnettuutta lisäävä viestintä-hanke?
• Siementuotannon lisääminen 

(yhteishanke eteläisten Ely-keskusten kanssa)???



Työ jatkuu
Hanketiimiin voi aina ottaa yhteyttä:

– Anne Hytönen, anne.hytonen@xamk.fi, 040 527 8307
– Marja-Riitta Kottila, marja-riitta.kottila@proluomu.fi, 040 581 9252
– Aura Lamminparras, aura.lamminparras@proluomu.fi, 
– Teija Rautiainen, teija.rautiainen@xamk.fi, 0400 872 759

mailto:anne.hytonen@xamk.fi
mailto:marja-riitta.kottila@proluomu.fi
mailto:aura.lamminparras@proluomu.fi
mailto:teija.rautiainen@xamk.fi


www.xamk.fi/luomulentoon
#luomulentoon #kaakkoissuomi
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