
2
2005

M

Tapahtumakalenteri
5. - 8.5.2005 Logistiikka ja pk-yritysten kehittäminen, Almeria Espanja (jannie.vestergaard@mikkeliamk.fi)

10.5.2005 Elintarvikepäivä 2005 (www etl.fi)

10.5.2005 Asiakkaana keliaakikko, Kristinestad (marja.hayry@keliakialiitto.fi) kts. s. 22

11.5.2005 Asiakkaana keliaakikko, Vaasa (marja.hayry@keliakialitto.fi) kts. s. 22

11.5.2005 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka, Kuopio (www.efeko.fi) kts. s. 5

12.5.2005 Asiakkaana keliaakikko, Karleby (marja.hayry@keliakailiitto.fi) kts. s. 22

11. - 13.5.2005 Elintarvike Teollisuus 2005, Tampere Pirkkahalli (www.tampereenmessut.fi) kts. s 12

18.5.2005 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka, Tampere (www.efeko.fi) kts. s. 5

24.5.2005 Markkinoinnin ja myynnin ulottuvuudet – myymälä- ja tapahtumamarkkinointi,Seinäjoki

(annika.raveala@helsinki.fi, www.helsinki.fi/hymakes/Koulutus)

24. - 25.5.2005 PLMA World of Private Label international Trade Show, Amsterdam

(lisa.kivikoski@finpromarketing.fi)

26.5.2005 Active and intelligent packaging -seminaari, VTT Espoo (paivi.vanhala@vtt.fi)

1.6.2005 Elintarvikkeet ja terveys - teknologiaohjelman loppuseminaari, Helsinki  (biot@tekes.fi)

8.6.2005 Markkinatrendit, Seinäjoki (isa.pelttari@proagria.fi, eeva-liisa.lehto@foodwest.fi)

16.6.2005 YTR:n valtakunnallinen hankeseminaari, Tampere Metso (johanna.heikkila@mmm.fi) kts. s. 2

20.6.2005 Kansainvälistyminen, markkinoille meno ja menestyminen -seminaari, Turku (www.finfood.fi)

 kts. s 31

28. - 31.7.2005 Farmari 2005, Tampere Pirkkahalli (www.farmari.net)

1. - 2.9.2005 Maaseutututkijatapaaminen, Kitee, (www.mua.fi)

2. - 4.9.2005 Kauhajoen Ruokamessut (www.ruokamessut.fi)

2.9.2005 Uutuustuote 2005 julkistaminen, Kauhajoki Ruokamessujen avajaiset, kts. s. 24

2. - 3.9.2005 Food choices and healthy eating focusing on vegetables, fruits and berries

 (www.seamk.fi/foodconference)

7.9.2005 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka, Seinäjoki (www.efeko.fi) kts. s 5

8.9.2005 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka, Turku (www.efeko.fi) kts. s. 5

27.9.2005 KCM -laatukampanjan valtakunnallinen tiedotustilaisuus (e.anttila@utu.fi)

29.9.2005 KCM -laatukampanjan tiedotustilaisuus joka maakunnassa (e.anttila@utu.fi)

29.9. - 8.10.2005 KCM -laatukampanja (e.anttila@utu.fi) kts. s. 30

30.9.2005 Tyrniruokaohjakilpailu (info@arctic.flavours.fi) kts. s 13

4.10.2005 Viljaketjun toimialapäivä (erkki.salomaa@pyhajarvi-instituutti.fi)

7. - 9.10.2005 Turun Ruokamessut 2005 (www.turunmessukeskus.fi)

8. - 12.10.2005 Anuga 2005, Köln (www.anuga.com)

11.10.2005 Asiakkaana keliaakikko, Ivalo (marja.hayry@keliakialiitto.fi) kts.  s. 22

12.10.2005 Asiakkaana keliaakikko, Sodankylä (marja.hayry@keliakialiitto.fi) kts. s. 22

13.10.2005 Asiakkaana keliaakikko, Kittilä (marja.hayry@keliakialiitto.fi) kts. s. 22

27. - 28.10.2005 Kuntaruoan kuumat perunat -konferenssi 2005, Järvenpää (kaj.tyopponen@efeko.fi)

2. - 3.11.2005 Luonnontuotealan valtakunnallinen seminaari, Rovaniemi (juha.rutanen@helsinki.fi)

4.11.2005 Luonnontuotealan valtakunnalliseen seminaariin liittyvät retki (juha.rutanen@helsinki.fi)

vko 46 Riistaseminaari (arto.kummala@jkouke.fi)

24.11.2005 Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari (heidi.valtari@utu.fi)

25. - 27.11.2005 ELMA 2005, Helsinki Messukeskus (www.elmamessut.fi)

29.11. - 1.12.2005 Food Ingredients and Food Safety & Hygiene, Paris (www.finpromarketing.fi)

9.5.2006 Elintarvikepäivä 2006

8.5.2007 Elintarvikepäivä 2007

kansi22005.P
65

22.4.2005, 10:46
2



Elintarvikealan kehittämiseen liittyviä julkaisuja

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2004 -tutkimus Savonia-ammattikorkeakoulu
Julkaisumyynti
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio
julkaisut@savonia-amk.fi

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2000 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
PL 505, 02101 Espoo
puh. (09) 613 500

Yrittäjän opas (Yhteistyö ja lähiruoan markkinointi kunnan suurkeittiölle)
Ostajan opas (Elintarvikkeiden tilaaminen lahiyrittäjältä) Efeko Oy
Päättäjän opas (Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut) Projektipäällikkö Kaj Työpponen

www.efektia.fi/elinvoimanevaat

Yrittäjä, kuka jatkaa työtäsi? www.yrittajat.fi/kukajatkaa
(Opas ja ohjelma jatkon suunnitteluun)

Opas sienten oikeaan käsittelyyn Pyhäjärvi-instituutti
www.pyhajarvi-instituutti.fi

Ammattikeittiöiden ekologinen toiminta Suomessa 2003 Mikkelin ammattikorkeakoulu
Kirjasto- ja tietopalvelut
PL 181, 50101 Mikkeli
ktpk.keskus@mikkeliamk.fi

Yritysten liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Ruoka-Suomi -teemaryhmän sivuilta
kohdasta ajankohtaista

(pdf-dokumentti) www.maaseutupolitiikka.fi

Elintarvikeyrityksen kehittämistarvekartoitus Ruoka-Suomi -teemaryhmän sivuilta
kohdasta ajankohtaista

(pdf-dokumentti) www.maaseutupolitiikka.fi

Yrtti dvd Arktiset Aromit ry
puh. (08) 6176 2291
www.arktisetaromit.fi

Suurtapahtumien ruokapalvelut –opas Maa- ja kotitalousnaisten keskus
Anne-Mari Jouppila
puh. 0400 367 675
www.maajakotitalousnaiset.fi

Sinustako yrittäjä? Kauppa- ja teollisuusministeriö
www.yrityssuomi.fi
http://www.ktm.fi/
dex.phtml?nid=B250A533B57C
7180C2256FE0003F56FAO

Ruoka-Suomi -tiedotteen ilmestyminen vuonna 2005

Nro Materiaali toimitukseen Ilmestyminen

3/2005 29.8. 14.9.
4/2005 7.11. 23.11.

Ruoka-Suomi -tiedote

Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan

kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna

2005 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin nume-

ron painomäärä on 1900 kpl. Jakelulistalla

on noin 1400 elintarvikealan toimijaa. Levitä

tiedotetta kaikille, joita elintarvikealan kehit-

täminen kiinnostaa.

Toimitus

Arja Meriluoto

puh. (02) 333 6476

arja.meriluoto@utu.fi

Heidi Valtari

puh. (02) 333 6416, 0400 487 160

heidi.valtari@utu.fi

Turun yliopisto

Täydennyskoulutuskeskus

Lemminkäisenkatu 14-18 B

20520 Turku

fax (02) 333 6331

Ruoka-Suomi -tiedotteen tarkoitus on palvel-

la eri puolilla Suomea olevia elintarvikealan

toimijoita ja yrityksiä kertomalla valtakunnan

tason asioista, verkostoitumisesta ja muista

kaikkia elintarvikealan kehittäjiä kiinnostavis-

ta asioista. Toisaalta tavoitteena on välittää

eri alueellisten toimijoiden tietoja, kokemuk-

sia ja aikomuksia muille hyödynnettäväksi.

Toivottavasti löydät tiedotteesta sinulle uu-

sia asioita ja rohkaistut ottamaan yhteyttä

kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta elintarvikealan

toimijoilta. Luiska tekstiä syntyy helposti.

Kyse on aktiivisuudesta. Kertomalla asioista

auttaa toisia ja voi toisaalta saada arvokas-

ta palautetta omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotetta voit lukea Ruoka-

Suomi sivustosta osoitteesta

www.maaseutupolitiikka.fi.

Sisällys

Ruoka-Suomi -teemaryhmä 2005 1

YTR:n valtakunnallinen hankeseminaari 2

Maaseudun menestyksen avaimet ovat uudessa työssä, 2

teknologiassa ja avoimuudessa muutoksille

Elintarvikealan kehittämishankkeista tietoja 3

Liiterin ovet avataan! 3

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2004 tutkimus 4

Suomalainen lammas niityltä pöytään -hanke 4

Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka 5

Syötä savolaista -seminaarista potkua lähiruokaan 6

Jatkuva tuotekehitys on perusta elintarvikeyrityksen kilpailu- 8

kyvylle

Lähiruokakin on nykyään lahiruokaa! 9

Onko potusta brändiksi? 10

Yrttien opetusta tehostetaan dvd:n avulla 11

Elintarviketeollisuus kokoontuu messilla Tampereella! 12

Tehoa tyrnistä -vuoden marjalle etsitään uusia reseptejä 13

Riistataloushanke kouluttaa osaajia Pohjois-Karjalaan 14

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit MATUKA 16

-tutkimusraportti

Sydänmerkki-järjestelmässä yli kaksi sataa tuotetta 17

Älypakkaus tuo tuotetiedot etikettiin kymmenellä kielellä 18

Uusia arviointimenetelmiä kuluttajalähtöiseen 19

tuotekehitykseen

Luomuhankevetäjien tapaaminen 14. - 15.2.2005 20

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ravitsemisalan yksikkö 21

elintarvikealan edelläkävijänä Suupohjassa

Linseed Protein Finland -öljypellavasta elintarviketeollisuuden 21

apuaineita

Asiakkaana keliaakikko -projekti 2003 - 2006 22

Kauhajoen Ruokamessut Uutuustuote 2005 -kilpailuun 24

ilmoitautui mielenkiintoisia tuotteita

Ajankohtaista Ruotsista 25

Elämysruokatuote projekti käynnistyi Kainuussa 26

Lähileipää ruokapöytään! 27

Kuluttajat ja luomutuotteiden valinta 28

ETS:lle aluejaosto Itä- ja Pohjois-Suomeen 28

Suurkeittiökaupan koulutusta myyntihenkilöstölle 29

KCM-ketjun valtakunnallinen laatukampanja 30

Kansainvälistyminen, markkinoille meno ja menestyminen 31

Suomalaisuutta ja paikallisuutta etsimässä 32

Kansikuvat
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Ruoka-Suomi -teemaryhmä 2005

Puheenjohtaja Kirsi Viljanen, ylitarkastaja, MMM
Varapuheenjohtaja Markku Wulff, kehittämispäällikkö, Savonia - ammattikorkeakoulu
Sihteeri/koordinaattori Heidi Valtari, suunnittelija, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Jäsenet
Esa Anttila, projektipäällikkö, LounaFood, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Salme Haapala, kehittämispäällikkö, Foodwest Oy
Leena Heinola, MMM, Oulun yliopisto, Kainuun yksiköt/Biotekniikan laboratorio, ELO-aluekoordinaattori
Leena Hyrylä, projektipäällikkö, ProAgria Etelä-Karjala ry
Marko Jori, kehityspäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti
Kai Karsma, erikoistutkija, KTM, Elinkeino-osasto
Rauni Kivelä, projektipäällikkö, Elintarvikekeskus
Joanna Kurki, eläinlääkintötarkastaja, MMM/Elintarvike- ja terveysosasto
Reijo Kuusinen, projektipäällikkö, Agropolis Oy
Eeva Lamminen, projektivastaava, Tamfood
Tiina Lampisjärvi, toiminnanjohtaja, Finfood – Suomen Ruokatieto ry
Mirja Mokkila, erikoistutkija, VTT;Biotekniikka
Sari Mäkinen-Hankamäki, toiminnanjohtaja, Ekoneum ry, ELO-aluekoordinaattori
Leena Packalen, tiedotuspäällikkö, MTK
Isa Pelttari, projektipäällikkö, Maaseutukeskusten Liitto
Tiina Piilo, toimialapäällikkö, Viikki Food Centre, ELO-aluekoordinaattori
Pirkko Pohjoranta, osastonjohtaja, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto
Laura Salmi, kehityspäällikkö, Suomen 4H-liitto
Marja Seuranen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ELO-aluekoordinaattori
Eila Törmä, toimitusjohtaja, Satafood kehittämisyhdistys ry
Erkki Vasara, toiminnanjohtaja, Agropolis Oy, ELO-verkosto
Jussi Veijola, elintarvikekoordinaattori, Lapin Maaseutukeskus
Päivi Vitikka, elintarvikekoordinaattori, Oulun Seudun Ammatillisen Koulutuksen Kuntayhtymä (OSAKK), ELO-
aluekoordinaattori

www.maaseutupolitiikka.fi

Kirsi Viljanen toimii teemaryhmän puheenjohtajana 11.4.2005
alkaen
puh. (09) 1605 2930, 040 513 2125
kirsi.viljanen@mmm.fi
kuva, Maa- ja metsatalousministeriön kuva-arkisto
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Hankeseminaari järjestetään 16.6.2005 Tampereella Metsossa klo 9.45 - 16.00.

Päivän teema on maaseutuasuminen ja sosiaaliset innovaatiot. Päivän puheenjohtajana toimii Maaseudun Uusi Aika-

lehden päätoimittaja Tiina Silvasti. Paikalle toivotaan tänä vuonna erityisesti teemaryhmien edustusta.

Päivän aikana työskennellään myös ryhmissä seuraavissa teemoissa:

- Tutkimuksesta kehittämiseen

- Maaseutuasuminen

- Maaseudun palvelujen uudelleen järjestäminen

- Maaseutuyrittäjyys

Tavoitteena on etsiä lisää yhteyksiä ja verkottua teemaryhmien ja hankkeiden välillä. Tarkempaa tietoa ja ohjelma ym.

tulevat kevään aikana, www.maaseutupolitiikka.fi.

Lisätietoja

Johanna Heikkilä

Hankeryhmän sihteeri

MMM

puh. (09) 1605 2506

johanna.heikkila@mmm.fi

YTR:n valtakunnallinen hankeseminaari

Maaseudun menestyksen avaimet ovat uudessa työs-
sä, teknologiassa ja avoimuudessa muutoksille

Vuosikymmenen suurin maaseutupoliittinen tapahtuma Maaseutuparlamentti kokosi Helsingin Paasitorniin yli 600

maaseudun kehittämisestä kiinnostunutta paikallista toimijaa ja poliittista päättäjää. Tilaisuudessa kaikki

eduskutnaryhmät julkistivat maaseuetupoliittiset painotuksensa. Lisäksi kuultiin puheenvuoroja politiikan, tutkimuk-

sen ja median näkökulmasta. Maaseutuparlamentin järjestivät edukunnan maaseutuverksoto, maaseutupoliittinen

ministeriryhmä ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR).

Maaseutuparamentin puheenvuoroista ja esityksistä kootaan erillinen julkaisu, joka ilmestyy maaseutupolitiikan

yhteistyöryhmän julkaisusarjassa.

Lisätietoja

www.maaseutupolitiikka.fi
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Tiedot elintarvikesektorin kehittämis-

hankkeista on tällä hetkellä koottu

maa- ja metsätalousministeriön Han-

ke-sovelluksesta 30.6.2004 tilanteen

mukaisesti. Elintarvikesektorin kehit-

tämishankkeissa on mukana ne

käynnissä olevat tai päättyneet kehit-

tämishankkeet, joiden 1. tai 2. vaih-

toehtona on rekisterissä käytetty jo-

tain seuraavista hakusanoista: elin-

tarvike, maataloustuotteiden jalostus

tai laatu. Hanketiedoissa on mukana

TE-keskus, hankkeen nimi, päähaki-

ja, hankkeen kuvaus ja kokonaisbud-

jetti.

Löydät hankerekisterin osoitteesta

www.lande2000.fi

Elitarvikealan kehittämishankkeista tietoja

Lande2000 -sivuilta on selailtavissa

maa- ja metsätalousministeriön yllä-

pitämä HANKE -sovelluksen julkisia

tietoja Itä- ja Pohjois-Suomen Tavoi-

te 1-, ALMA-, LEADER+- ja POMO+

-ohjelmien kehittämishankkeista.

Hanketiedot on linkitetty teemoittain

ja ne on saatavissa sekä Excel 5.0 –

ja pdf -tiedostoina. Teemat ovat:

1. Toimintaryhmien hankkeet

2. Elintarvikesektori

3. Matkailuhankkeet

4. Tietoyhteiskunta

5. Ympäristö ja maisemanhoito

6. Kylä ja kulttuurihankkeet

7. Yrittäjyyshankkeet ja koulutus

8. Naishankkeet, nuoret

9. Palvelualan hankkeet

10. Metsähankkeet, bioenergia

11. Maatalouden toimialat

12. Muut

Lisätietoja

Heidi Valtari

puh. (02) 333 6416, 0400 487 160

heidi.valtari@utu.fi

Liiterin ovet avataan!

Liiteri -uutiskirjeen avulla saatte uunituoretta tietoa maaseudun kehittämisestä. Alueellisten maaseudun kehittämis-

ohjelmien ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän yhteiseen uutiskirjeeseen kootaan uutisia vireillä olevista hankkeis-

ta, tapahtumista ja muista maaseudun kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen toimittavat maa-

seutupolitiikan yhteistyöryhmä ja maa- ja metsätalousministeriön maaseutu- ja tukipolitiikkayksikkö. Lähetämme

uutiskirjeen käyttöönne aina, kun maaseudun kehittämisessä ja maaseutupolitiikassa on tärkeää kerrottavaa.

Uutiskirjeen sähköpostijakeluun pääsee lähettämällä viestin osoitteeseen maaseutupolitiikka@intermin.fi.

Lue lisää osoitteesta http://www.mmm.fi/ajankohtaista > uutiskirjeet
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Tutkimus on luettavissa sähköisesti

www.maaseutupolitiikka.fi Ruoka-

Suomen nettisivuilla kohdassa ajan-

kohtaista.

Tutkimusta voi myös edelleen tilata

hintaa 26 euroa kpl + toimituskulut

osoitteesta:

Savonia - ammattikorkeakoulu

Julkaisumyynti

Presidentinkatu 1

70100 Kuopio

puh. (017) 255 6960/Tiina-Liisa Hyt-

tinen

fax. (017) 255 6918

julkaisut@savonia-amk.fi

www.savonia-amk.fi/julkaisut

Elintarvikealan pk-yritysten
toimintaympäristö 2004 tutkimus

Suomalainen lammas niityltä pöytään -hanke

Tiedotus tapahtuneista toiminnoista

Suomalainen lammas niityltä pöytään -hanke etenee vauhdilla. Hanketta hallinnoiva Lammasteurastamoyhdistys ry

toimii yhteistyössä Agropolis Oy:n ja Foodwest Oy:n kanssa. Hankkeessa on toteutettu 1.4.2005 mennessä seuraa-

via hankesuunnitelmaan sisältyviä asioita.

· Lampaanruhojen EUROP-laatuluokitus

· Hankkeessa toimivien yritysten laatuauditointi

· Yritysten laatuleikkuukoulutus

· EELA:n terveysmerkintöjen rekisteröintitapa teurastamoissa.

· Tuotekehitys: Lammasbratwurst, Sous Vide –paistit, Lammashyytelö, Lammasmaksapatee, Lampaan kieli-

leike ja maseerattu lampaan savupalvi. Työn alla on useita ainutlaatuisia lammasherkkuja.

Työn alla olevia asioita:

· Tuotekehitys

· Kotimaisen lampaan laatulogon valmistus

· Lampaanlihaesitteiden valmistaminen

· Pakkaustoimintojen kehittäminen

· Verkostotoimintojen ja markkinoinnin edistäminen

Tuotekehityksen korkeatasoisuudesta mainittakoon Lammasbratwurst, joka on hyväksytty laatu- ja markkinointites-

tien jälkeen listatuotteeksi Restel -ketjun Martina ravintoloihin. Tuotetta valmistaa hankkeessa toimiva Ilmajoen Mak-

karamestarit Oy.

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen

Martti Hallasuo, hankevetäjä

martti.hallasuo@pohjanmaantk.fi
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11.5.2005 Kuopio (Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16)

18.5.2005 Tampere (Hotelli Viktoria, Itsenäisyydenkatu 1)

7.9.2005 Seinäjoki (Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2)

8.9.2005 Turku (Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6)

Efeko Oy järjestää neljä elintarvikkeiden hankintaan ja lähiruokaan liittyvää tilaisuutta. Koulutuksen tavoitteena on

oppia tuntemaan hankintalainsäädännön ja aluepolitiikan kannalta hyväksytyt elintarvikkeiden hankintakriteerit.

Kurssilla käydään läpi hyvän hankintaprosessin edellytykset ja ohjeistetaan elintarvikkeiden hankintaan liittyvien

kriteerien asettamista. Kurssi antaa valmiudet tarjouspyyntöjen ja tarjouksien laadintaan sekä tarjousten vertailuun.

Kurssi on tarkoitettu elintarvikkeita kilpailuttaville henkilöille, ruokapalvelujohdolle sekä asiantuntijoille, jotka ovat

tekemisissä elintarvikesektorin kanssa. Kurssille voivat osallistua myös elintarvikealan yrityksien edustajat.

Ohjelma

9:00 Aamukahvi ja tilaisuuden avaus

9:15 Julkiset ruokapalvelut ja lähiruoka

10:00 Hyvä elintarvikkeiden hankintaprosessi

11:00 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja -menetelmät

12:00 Lounas

13:00 Tarjouspyynnön ja tarjouksen laatiminen (ryhmätyö)

Iltapäiväkahvi

15:00 Tarjousten vertailu ja toimittajan valinta

15:45 Yhteenveto ja päivän päätös

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta www.efeko.fi > Kurssit ja ilmoittautuminen.

Osallistumismaksu 135 euroa + alv 22% sisältää opetuksen, materiaalin ja ohjelmassa mainitut ateriat. Maksu lasku-

tetaan tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja

Johtava konsultti Kaj Työppönen

puh. (09) 771 2553, 050 502 2122

kaj.tyopponen@efeko.fi

Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka



6

Huhtikuussa järjestettiin Mikkelissä

lähiruokaseminaari, joka otsikoitiin

huumorilla höystäen ”Syötä savolais-

ta – vaikka väkisin! Se jättää rahaa

maakuntaan”. Tilaisuus keräsi run-

saan toista sataa enimmäkseen itä-

suomalaista osallistujaa, jotka edus-

tivat mm. ammattikeittiöitä, elintarvi-

ketuotantoa sekä tutkimusta ja kou-

lutusta. Seminaarin toteuttivat useat

Etelä-Savon elintarvikeosaamiskes-

kus Ekoneumin toimijoiden ja RaJu-

PuSu -yhtymän kehittämis- ja tutki-

mushankkeet yhteistyönä; järjestäjiin

kuuluivat MTT/Ekologinen tuotanto,

Mikkelin ammattikorkeakoulu  sekä

HY/Maaseudun tutkimus- ja koulutus-

keskus Mikkeli. Päivän mittaan lähi-

ruoan edistäminen tuli esille hyvin

käytännön läheisessä muodossa ja

useilla alustajilla oli omakohtaista ko-

kemusta pitkäjänteisestä alan kehit-

tämisestä.

Konsultti Kaj Työppönen Efeko Oy:stä

avasi seminaarin ja toimi sen pu-

heenjohtajana. Hän on selvittänyt lä-

hiruoan käyttöä mm. julkisissa ruo-

kapalveluissa. Työppönen korosti

meidän itse kunkin merkitystä omilla

valinnoillamme lähiruoan kulutuksen

lisäämisessä. Lähiruoka on todellinen

toimintamalli. Lähiruoan läpimurros-

ta alusti kajaanilainen yrittäjä Leena

Valtanen, joka sitkeästi 1970-luvulta

lähtien mm. kauppiaana toimiessaan

on etsinyt lähiruokaa viljelijöiltä ku-

luttajille. Elintarvikkeiden tuotannos-

sa ja kaupassa noudatetaan massa-

tuotannon varaan rakennettua suu-

ruuden logiikkaa tai räätälöityihin eri-

koistuotteisiin perustuvaa pienuuden

logiikkaa. Leena Valtanen tähdensi

yhteistyön ja verkostoitumisen mer-

kitystä: lähiruoan saamiseksi on so-

vitettava yhteen tuotannon, jalostuk-

sen, kuljetuksen ja kulutuksen ver-

kostot.

Läpimurto alkaa suurkeittiöistä

Paikallinen elintarviketalous kohottaa

maaseudun toimeliaisuutta sekä työl-

listää maaseudun väestöä   suoraan

ja välillisesti.  Suomessa kauppa on

niin ketjuuntunut, että sinne pienten

yrittäjien on vaikea päästä. Kauppa

ottaa lähiruoasta myös ison katteen.

Kaupan omat tuotemerkit (privat la-

belling -järjestelmä) ovat kuluttajalle

edullisia hyvin lyhyellä aikavälillä,

mutta ajan mittaan kuluttajan käsitys

ruoan alkuperästä katoaa ja pitkällä

aikavälillä on vaarana elintarvikkei-

den tuontipainotteisuus. Ruoan ar-

vostusta nostaa sen alkuperän tun-

teminen. ”EU:n alueella elintarvikkei-

den alkuperämerkkiä ei pidä harmo-

nisoida yhteiseksi EU-merkiksi”, lin-

jasi kansanedustaja Jari Leppä, joka

videoyhteyden kautta Eduskunnasta

käsitteli puheenvuorossaan maatalo-

uspolitiikan ja EU:n vaikutusta elin-

tarviketalouteen.

”Lähiruoan todellinen läpimurto alkaa

suurkeittiöistä”, arvioi Leena Valta-

nen. Suurtalouksissa siirtyminen lä-

hiruokaan edellyttää keittiöhenkilö-

kunnan asenteiden muuttumista, ate-

rioiden reseptien tarkentamista ja

uudelleen suunnittelua. Ruokatarvik-

keet voivat tulla useasta paikasta ja

kirjanpitokustannukset ovat aluksi

ehkä aiempaa korkeammat. Käytän-

Syötä savolaista -seminaarista
 potkua lähiruokaan
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nössä on huomattu elintarvikkeiden

varastointihävikin pienentyneen ja

keittiö on saanut lähiruoasta lisäar-

voa imagon, ekologisuuden, turvalli-

suuden, puhtauden ja toimitusvar-

muuden tähden.

Mikkelin kaupungin elintarvikehan-

kintojen arvosta kolmanneksen muo-

dostaa lähiruoka. Ruokapalvelupääl-

likkö Marjut Kuosma selvitti esityk-

sessään lähiruoan käyttöä Mikkelin

kaupungin ruokahuollossa. Hankinto-

jen kilpailuttamisessa osatarjouksien

hyväksymisellä voidaan edistää lähi-

ruoan käyttöä. Tarjouspyynnössä lä-

hiruoka tai suomalaisuus ei saa olla

kuitenkaan vaatimuksena. Marjut

Kuosma totesi, että suurimmiksi on-

gelmiksi lähiruoan hankinnassa ovat

osoittautuneet tarjonnan riittävyys,

pakkausten koko ja jalostusasteen

sopivuus.

Sähköinen kauppa yleistyy

Leena Höysti opasti Finfoodissa luo-

tuun internetin ruokakori.fi -tilausjär-

jestelmään. Järjestelmä palvelee tie-

toväylänä, kauppapaikkana ja säh-

köisenä tuotekuvastona. Sen avulla

ammattikeittiöt löytävät pieniä yrityk-

siä ja oman seudun elintarviketuot-

tajia. Ruokakori.fi toimii nopeana ja

tehokkaana myyntikanavana ostajil-

le ilmaiseksi, mutta tuotteiden myy-

jiltä peritään maksu.

Ruokakorijärjestelmän kehittämiseen

osallistunut Matti Viljanen teki alus-

tuksessaan selkoa lähiruoan logistii-

kasta. Hän toimii erikoiselintarvike-

tukkuliikkeenä ja kuljettaa pääosin

leipomotuotteita kymmeneltä Itä-Uu-

denmaan tuottajalta Helsingin seu-

dulle. Asiakaskunta koostuu enim-

mäkseen isoista ravintoloista. Lyhyt

säilytysaika ja kuljetus varmistavat

asiakkaille tuoreen tavaran. Viljasen

yhtiö hoitaa markkinoinnin, kuljetuk-

sen ja laskutuksen. ”Lähiruoan toteut-

tamisessa on tärkeää, että pienet ja

keskisuuret yrittäjät lyövät  hynttyyt

yhteen”, Viljanen tiivisti.

Lähiruoan vaikutusta aluetalouteen

pohti Antto Vihma Helsingin yliopis-

ton Maaseudun tutkimus- ja koulutus-

keskuksesta. Etelä-Savon maatalous

ja elintarviketeollisuus käyttävät hy-

vin paljon maakunnan ulkopuolelta

tuotuja tuotantopanoksia ja raaka-ai-

neita. Jotta lähiruoka jättäisi enem-

män rahaa maakuntaan, elintarvike-

teollisuuden olisi hyödynnettävä pai-

kallista raaka-ainetta ja koko tuotan-

toketjun pellolta pöytään tulisi sijoit-

tua oman maakunnan alueelle.

Projektipäällikkö Jannie Vestergaard

on osallistunut usean Euroopan

maan yhteiseen hankkeeseen, jossa

lähiruoka on yhdistetty matkailuun.

Ruoka toimii näissä elämyksenä tai

osana elämystä. Tällaista mallia on

toteutettu myös Etelä-Savon matkai-

luyrityksissä, joissa luonto ja ruoka

muodostavat tuotteen. Yritysten me-

nestyminen edellyttää hyvin tasokkai-

ta tuotteita ja palveluja.

Lisätietoja

Riitta Koistinen, informaatikko

MTT/Ekologinen tuotanto

Juva

riitta.koistinen@mtt.fi
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Kainuun alueELO, Kainuun ammat-
tiopisto, Pro Agria Kainuu ja Kai-
nuun Etu Oy ovat yhdessä suun-
nitelleet kainuulaisille elintarvike-
alan yrittäjille RAAKA-AINEESTA
TUOTTEEKSI  Maaseutuyrittäjän
tuotekehityskoulutuksen. Koulu-
tuksen kesto on suunniteltu puo-
leksitoista vuodeksi ja koulutus-
päiviä on 2 – 3 kuukaudessa. Jo-
kainen koulutuspäivä on oma ko-
konaisuutensa, joten yrittäjä voi
osallistua joko kaikkiin koulutus-
päiviin tai vain joihinkin niistä.

Ensimmäinen koulutuspäivä oli

8.2.2005 Sotkamossa Oulun yliopis-

ton biotekniikan laboratoriossa. Ope-

tus koostui luennoista sekä käytän-

nön harjoituksista ja kurssilaiset sai-

vat opiskellessaan käyttää kaikkia

aistejaan. Opetusvastuussa olivat

tutkijat ETM Tiina Jaakonsaari ja

MMM Hanna-Liisa Malinen sekä

ELO-aluekoordinaattori MMM Leena

Heinola, kaikki biotekniikan laborato-

riosta.

Erittäin tärkeinä työkaluina elintarvi-

ketta kehittäessään tuotekehittäjällä

ovat aina hänen omat aistinsa. Siksi

aistinvaraista arviointia opiskeltiin

sekä teoriassa että käytännössä.

Hajutestissä ruskeisiin pulloihin oli

piilotettuina pumpulin sisään 10 tut-

tua ruoka-ainetta. Moni opiskelija to-

tesi, että tämä on kyllä tuttu haju,

mutta kun ei saa päähänsä, mikä

haju on kysymyksessä. Pumpuleiden

sisällä oli kanelia, kahvia, valkosipu-

lia, anista, inkivääriä, ym.

Myös perusmakuja maisteltiin. Kaik-

ki näytteet olivat kirkkaita liuoksia ja

niiden joukosta piti tunnistaa perus-

maut: makea, suolainen, hapan, kar-

vas ja umami. Jälkikäteen oli mahdol-

lisuus maistaa ”puhtaana” (kuivana

jauheena) karvasta (kofeiini), hapan-

ta (sitruunahappo) ja umamia (nat-

riumglutamaatti).

Tuotteen kehittämiseen liittyviä seik-

koja opiskeltiin ensin teoriassa. Seu-

raavaksi koko joukko jakautui kolmen

hengen ryhmiin. Jokaisen ryhmän tuli

luoda vihannessosekeitolle tarkka

ohje ja keittää ohjeen mukainen keit-

to valmiiksi. Reseptiin tuli tietenkin

merkitä tarkoin käytetyt raaka-aineet

ja niiden painot sekä laskea tuotteel-

le raaka-ainekustannus.

Kun sosekeitot oli saatu valmiiksi, ne

arvioitiin aistinvaraisesti monelta eri

kantilta. Keitot piti laittaa myös parem-

muusjärjestykseen ja parhaaksi va-

litsemastaan keitosta jokainen piirsi

vielä makuprofiilin eli kuvan siitä, mil-

tä tuote maistui.

Haju- ja makuaisti toimivat parhaiten,

kun ihminen on hieman nälkäinen.

Kun viimeiset maistelut oli suoritet-

tu, opiskelijat olivat valmiita syömään

keittämiään keittoja lounaaksi. Ja hy-

vältä ne maistuivatkin.

Lounaan jälkeen opiskeltiin tuoteke-

hityksen onnistumiseen ja epäonnis-

tumiseen vaikuttavista tekijöistä, ja

siitä millainen on menestyvä tuote.

Lopuksi tutustuttiin biotekniikan labo-

ratorioon ja sen yrittäjille tarjoamiin

palveluihin.

Koulutussarjassa on ollut päiviä, jol-

loin on opiskeltu elintarvikkeiden pak-

kauksia ja pakkausmerkintöjä sekä

markkinointia. Ennen kesää opiskel-

laan vielä tuotteen hinnoittelua, elin-

tarvikelakia ja asiakaspalautteisiin

Jatkuva tuotekehitys
 on perusta elintarvikeyrityksen kilpailukyvylle
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vastaamista. Seuraavaksi opinnoissa

keskitytään eri tuoteryhmiin, kuten

kalatuotteet, kasvistuotteet, marjaja-

losteet jne. Koulutuksen loppuosan

suunnitelmiin kuuluvat erikoistuot-

teet, niistä esimerkkinä voisi sanoa

eräruoat.

Pärjätäkseen nykyisessä kilpailuyh-

teiskunnassa elintarvikealan yrittäjä

tarvitsee monipuolisen koulutuksen.

Ei riitä, että hän on joskus suoritta-

nut jonkun tutkinnon, vaan hän jou-

tuu opiskelemaan jatkuvasti joko it-

senäisesti tai erilaisilla kursseilla.

Tähän yrittäjien tarpeeseen tällä

maaseutuyrittäjän koulutuksella on

pyritty vastaamaan. Yrittäjälle ammat-

titaito on kaikki kaikessa.

Lisätietoja

ELO-aluekoordinaattori

Leena Heinola

puh. (08) 6332 1317

leena.heinola@oulu.fi

Kuvat: Mika Mahosenaho

Oulunkaaren Seutukunnan hallinnoima Oulunkaaren Ruokaketju -hanke jul-

kaisi www.oulunlahiruoka.fi internet sivuston.

Sivuston tehtävänä on toimia tiedonkulun välineenä:

- Sivustolle kerätään kattavat tiedot kunta- ja alakohtaisista tuottajis-

ta, jalostajista sekä ruokapalveluiden tarjoajista ja lähiruoan käyttä-

jistä.

- Yksittäisillä tuottajille tai kuluttajilla on kätevä mahdollisuus ilmoit-

taa sivuston kauppapaikassa pienistä ostettavista tai myytävistä elin-

tarvike-eristä

- Verkosto apu mukana oleville yrityksille

- Apua julkisiin hankintoihin.

- Myöhemmin sivustolla on mahdollista lisätä käyttäjätunnuksilla ole-

vat extranet ominaisuus verkoston jäsenten tiedonvaihtoa varten.

Lähiajan tavoitteena on saada verkostoon mahdollisimman paljon jäseniä.

Sivustoihin voi liittyä suoraan internetin kautta tai soittamalla hankkeen vetä-

jille.

Lisätietoja

Veikko Hyttinen

Oulunkaaren Ruokaketju -hanke

Micropolis

Piisilta 1

91100 Ii

puh. 0400 166 655

Lähiruokakin on nykyään
lahiruokaa!
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TE-keskuksen järjestämässä maa-
kunnallisessa elintarvikestrategi-
an julkistamisseminaarissa elintar-
vikealan yrittäjät, kehittäjät ja ra-
hoittajat pohtivat joukolla, onko
potusta brändiksi. Maaliskuussa
pidetty seminaari oli samalla
OSAKK:n hallinnoiman Elintarvi-
ketyöohjelma -hankkeen päätös-
seminaari.

Vuosina 2004-05 laajapohjaisessa

työryhmässä valmisteltu Pohjois-

Pohjanmaan elintarvikestrategia pe-

rustuu kattavaan maakunnan yrityk-

sille ja asiantuntijoille suunnattuun

haastatteluselvitykseen Pohjois-Poh-

janmaan elintarvikealan nykytilasta ja

kehitystarpeista. Strategiaan on kir-

jattu maakunnallinen elintarvikealan

visio ja tavoitteet vuoteen 2020 sekä

toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Strategiassa on sovittu yhteisistä

elintarvikealan kehittämisen painoa-

loista maakunnan elintarvikealan

aseman ja kansainvälistymisen kehit-

tämiseksi.

Elintarvikestrategian julkistamissemi-

naarin puheenjohtajana toimineen

TE-keskuksen johtaja Leila Helaa-

kosken mukaan strategia pyrkii vas-

taamaan tulevaisuuden pitkän tähtäi-

men haasteisiin ja on siten rahoitta-

jalle tärkeä työväline uusia elintarvi-

kealan kehittämishankepäätöksiä

tehtäessä.

Koulutus maakunnallinen painoa-

lue

Elintarvikealan kehittämisen kolme

paino-alaa Pohjois-Pohjanmaalla

ovat yritysten toimintaedellytysten

vahvistaminen, markkinointi- ja liike-

toimintaosaamisen vahvistaminen

sekä koulutukseen, tutkimukseen ja

tuotekehitykseen panostaminen.

Koulutukseen, tutkimukseen ja tuo-

tekehitykseen liittyviä kehittämistoi-

menpiteitä ovat korkea-asteen kou-

lutuksen järjestäminen, korkean tek-

nologian uudet sovellukset, tuotetur-

vallisuus ja jäljitettävyys sekä pohjoi-

sen raaka-aineet. Pohjois-Pohjan-

maalta puuttuvaa elintarvikealan kor-

kea-asteen koulutusta toteutetaan

jatkossa elintarvikealaa tukevia, ole-

massa olevia koulutusohjelmia hyö-

dyntäen. Tutkimukseen ja tuotekehi-

tykseen panostaminen on toimialan

kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Tutki-

mus- ja tuotekehityspanostuksia koh-

dennetaan voimakkaasti tieteen ja

teknologian soveltamiseen ja ympä-

ristöllisesti kestävään tuotantoket-

juun alan perustutkimusta unohta-

matta.

Elintarvikealan yritysten toimintaedel-

lytysten vahvistamisessa kehittämis-

toimet kohdistuvat erityisesti infra-

struktuurin ja yritysten välisten ver-

kostojen luomiseen, erikoistumiseen

sekä osaavan henkilökunnan koulut-

tamiseen yrityksille. Markkinointi- ja

liiketoimintaosaamisen parantaminen

elintarvikealalla on kehitystoimenpi-

teiden painoalue, joka liittyy kiinteästi

muiden painoalojen kehittämiseen.

Kehittämistarpeet toimenpiteiksi

Pohjois-Pohjanmaan liitto nimeää

vuoden 2005 aikana elintarvikealan

neuvottelukunnan, joka työstää stra-

tegiassa esitettyjä kehittämistarpeita

toimenpiteiksi ja suunnittelee niiden

vastuuttamista eri toimijoille. Toimin-

Pohjois-Pohjanmaan elintarvikestrategia julkistettiin
Onko potusta brändiksi?

Seminaaripäivän lähiruokalounaan valmistivat OSAO:n Myllytullin yksikön
ravintolakokit Sirpa Kolehmaisen ja Jari Hirvosen johdolla. Lounas valmistet-
tiin maakunnan elintarvikeyrityksien tuotteista.
Kuva: Kauko Ervasti
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nan tavoitetilassa esitetään useita

tärkeitä kehittämistavoitteita, joiden

priorisointi aikataulutuksineen toteu-

tuu maakunnallisesti ja alueellisesti

laadittavien toimeenpanosuunnitel-

mien yhteydessä. Tässä yhteydessä

valitaan myös strategian koordinoin-

nista vastaava taho. Luonnonvara-

alan strategian valmistuttua toimialo-

jen kehittämisen organisointia tarkas-

tellaan kokonaisuutena.

Seminaarissa todettiin myös, että

Pohjois-Pohjanmaa on alueiden maa-

kunta. Oulun seudulla sekä kullakin

aluekeskuksella - Oulun Eteläisellä,

Raahen seudulla ja Koillis-Suomella

- on omat vahvuutensa ja erityispiir-

teensä sekä alueelle luontainen elin-

keino- ja palvelurakenne. Näitä vah-

vuuksia ja erityispiirteitä hyödyntäen

aluekeskukset valitsevat myös elin-

tarvikealan kehittämistä koskevat

painopistealueensa. Strategia-asia-

kirjan toivotaan toimivan ideapank-

kina toimeenpanosuunnitelmia laa-

dittaessa.

Seminaarikoosteen ja elintarvike-

strategian voi tilata Päivi Vitikalta.

Myöhemmin julkaisua voi tilata Poh-

jois-Pohjanmaan TE-keskuksesta,

pohjois-pohjanmaa@te-keskus.fi.

Lisätietoja

Päivi  Vitikka

Oulun seudun ammatillisen koulu-

tuksen kuntayhtymä

ELO Pohjois-Pohjanmaa

puh. 050 535 9887, 040 590 3826

paivi.vitikka@osakk.fi

Strategiatyöhön osallistunut eduskunnan I varapuhemies Markku Koski arvioi
suomalaisen lähiruoan läpimurron voivan tapahtua pääosin suurkeittiöiden kaut-
ta. Koski muistutti ruokatoimituksiaan kilpailuttavia siitä, että hankinta-asetus
antaa mahdollisuuden suosia myös alueellista tuotantoa, sillä kokonaistalou-
dellisuuden arviointiperusteita voivat hinnan lisäksi olla muun muassa laatu,
elinkaarikustannukset ja logistiikan aiheuttamat ympäristörasitukset.  Kuvas-
sa  Markku Koski ja TE-keskuksen johtaja Laila Helaakoski.
kuva. Kauko Ervasti

Elintarviketyöohjelma on OSAKK:n

hallinnoima, EMOTR-rahoitteinen

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen,

seutukuntien ja valtakunnallisen Elin-

tarvikealan osaamiskeskus ELOn

rahoittama maakunnallinen kehittä-

mishanke. Maaliskuussa julkistettu

strategia on toteutettu hankkeen

koordinoimana.

Elintarviketyöohjelman tärkeimpänä

tavoitteena on ollut kehittää, edistää

ja tukea seutukunnallista, maakun-

nallista, ylimaakunnallista ja valta-

kunnallista elintarviketuotantoa. Elin-

tarviketyöohjelman tehtävänä on ol-

lut edesauttaa toimijaverkostojen

syntymistä, kouluttaa hanketoimijoi-

ta, välittää tietoa hanketoiminnasta,

edesauttaa paikallisten yritysten tuot-

teiden näkymistä markkinoilla, huo-

lehtia valtakunnallisen tutkimustiedon

välittämisestä maakuntaan sekä oh-

jata käynnissä olevien hankkeiden

toimintaa.

Maakunnallinen elintarviketyöohjel-

ma on ollut keskeisenä toimijana

Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan

kehittämisessä kuluvalla EU-ohjel-

makaudella. Hanke päättyy keväällä

2005.
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Arktiset Aromit ry on saanut valmiik-

si luonnonyrttien opetuksen tueksi

tehdyn dvd:n. Se sisältää tietoa yrt-

tien tunnistamisesta, käytöstä koti- ja

suurtalouksissa, yritysten valmista-

mista yrttituotteista sekä tietoa yrttien

ravintoarvosta, käsittelystä ja säilön-

tämenetelmistä.

Yrtti-dvd on 22 minuutin pituinen.

Lähikuvien avulla ja kerronnallisesti

dvd:llä käydään läpi runsaat kaksi-

kymmentä eri yr tti lajia. Yr ttien

opetusdvd:n asiantuntijoina toimivat

keruutuotetarkastaja Marja Tuominen

ja yrttitutkijana tunnettu Bertalan Ga-

lambosi. Aineisto on kohdennettu

koulujen, neuvontajärjestöjen, neuvo-

jien ja hankkeiden tarpeeseen. Yrt-

tien opetusdvd on tilattavissa Arkti-

set Aromit ry:n toimistolta (puh. 08-

61762291) ja nettisivuilta

www.arktisetaromit.fi Sen hinta on 35

euroa +alv ja postikulut.

Luonnonyrttejä tunnetaan Suomes-

sa heikosti. Meillä ei ole yhtä vahvaa

yrttien käytön perinnettä kuin monis-

sa eteläisissä tai itäisissä maissa.

Yrtit soveltuvat kuitenkin moniin eri

käyttötarkoituksiin elintarvike-, roh-

dos- ja kosmetiikkakäytössä. Matkat

ulkomaille ja eri maiden ruokakulttuu-

rien tuntemuksen lisääntyminen on

kasvattamassa myös Suomessa

sekä viljeltyjen että luonnonyrttien

suosiota. Meillä on silti vielä paljon

kiinnikurottavaa esim. Kreikan tai

muiden Etelä-Euroopan maiden yrt-

tien käyttömääriin nähden. Puhumat-

takaan esim. Kiinasta, Venäjästä tai

Bulgariasta, joissa yrttien käytöllä on

pitkät historialliset perinteet.

Suomessa kauppayrttejä myydään

kuluttajille pääosin kuivattuina ja val-

miiksi tuotteiksi jalostettuina. Tavalli-

sia yrttituotteita ovat yrttijuoma-ainek-

set, yrttimausteet, yrttisuolat ym. Juo-

Yrttien opetusta tehostetaan dvd:n avulla

ma-aineksina käytettäviä yrttejä ovat

mm. maitohorsma, vadelma, koivut ja

mesimarja. Mausteina ovat yleisiä

katajan marjat sekä väinönputki. Yr-

teistä uutetaan lisäksi eteerisiä öljy-

jä, joita käytetään mm. luontais- ja

kosmetiikkatuotteiden raaka-aineiksi.

Luonnonyrteistä tärkein villivihannes

on nokkonen. Myös miedonmakuisen

tuoreen poimulehden käyttö on kas-

vattamassa suosiotaan.

Lisätietoja

Simo Moisio

Arktiset Aromit ry

puh. (08) 6176 2291, (08) 6176 2290
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Arktiset Aromit ry järjestää vuoden

luonnonmarjaksi valitusta tyrnistä

yhteistyössä kotitalousneuvontajär-

jestöjen kanssa valtakunnallisen ruo-

kaohjekilpailun. Kilpailussa etsitään

uusia maukkaita tyrniruokaohjeita

kotitalouksien käyttöön. Reseptien

yhtenä raaka-aineena tulee olla tyr-

nimarja tai tyrnistä tehty tuote, kuten

mehu, jauhe tms. Reseptien valmis-

tusohjeen tulee olla selkeä ja tarkka.

Ohjeet mitoitetaan neljälle hengelle.

Ohjeeseen tulee merkitä kilpailusar-

ja sekä lähettäjän yhteystiedot.

Tyrniruokaohjekilpailussa reseptit

jaetaan kahteen sarjaan: 1) Pääruo-

kasarjaan ja 2) Jälkiruoka-/leivon-

naissarjaan.  Ruokalajien mukaiset

sarjat jaetaan lisäksi aikuisten sar-

jaan ja  alle 18 -vuotiaitten sarjaan.

Näin myös alle 18 -vuotiaat pääse-

vät kokkaamaan uusia marjaresep-

tejä. Sekä nuorten että aikuisten sar-

jojen voittajat palkitaan 100 euron ra-

hapalkinnolla, toiseksi ja kolmannek-

si sijoittuneet palkitaan tuotepalkin-

noin. Ohjeet tulee lähettää 30.9.2005

mennessä osoitteella: Arktiset Aromit

ry, Kauppakatu 20, 89600 Suomus-

salmi tai sähköpostitse: info@arctic-

flavours.fi

Ohjeitten saapumisen jälkeen järjes-

täjä kokoaa kilpailun tuomariston,

joka valitsee esikarsinnan jälkeen

kaikista sarjoista viisi parasta ohjet-

ta valmistettavaksi ja arvosteltavak-

si.  Arvosteluperusteina ohjeissa ovat

uudet ideat, valmistuksen selkeys ja

helppous sekä loppukilpailussa

maku, rakenne ja ulkonäkö. Kilpailun

parhaat reseptit valitaan kokeiltavik-

si ja Arktiset Aromit ry tuottaa niistä

vuonna 2006 tyrnireseptivihkosen

edistämään tyrnin käyttöä. Kilpailun

parhaat ruokaohjeet julkistetaan

myös yhdistyksen kotisivuil la:

www.arktisetaromit.fi

Tehoa tyrnistä
- vuoden marjalle etsitään uusia reseptejä

Lisätietoja

Arktiset Aromit ry

Simo Moisio

puh.040 580 1186

Tanja Kaikkonen

puh.  050 505 2601  
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”Riistatalouden kehittäminen Pohjois-

Karjalassa” -hanke alkoi v. 2004 ja

jatkuu vuoden 2006 loppuun. Hank-

keen hallinnoijana toimiin Pohjois-

Karjalan Aikuisopisto, Joensuu ja ra-

hoittajina toimivat EMOTR, TE-kes-

kus Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan

kunnat sekä yksityiset yhtiöt ja hen-

kilöt. Hanke toteutetaan yhteistyös-

sä Pohjois-Karjalan riistankasvattaji-

en, riista-alan toimijoiden sekä asian-

tuntijoiden kanssa.

Riistankasvatus sopii Pohjois-Karja-

laan erinomaisesti, sillä se on uusi ja

nouseva elinkeino, joka tarjoaa vaih-

toehdon perinteiselle maataloudelle

tai maataloutta tukevalle muulle elin-

keinolle. Riistankasvatuksella  elävöi-

tetään maaseutua ja sen elinkeino-

rakennetta.

Tavoitteena toimiva yhteistyö

Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on

kehittää edelleen maakunnan nykyis-

tä riistankasvatusta, tukea nykyisten

tarhojen laajentumista ja saada Poh-

jois-Karjalaan uusia ammattitaitoisia

riistankasvattajia. Nykyiset riistankas-

vattajat haluavat kehittää ammattitai-

toaan ja osaamistaan yhä pidemmäl-

le ja pyrkivät kohti ammattimaisem-

paa otetta. Hankkeen aikana on ta-

voitteena on saada maakuntaan 15

uutta villisian- ja 10 riistalinnunkas-

vattajaa.

Yritystoiminnan lähtökohtana on ver-

kostoituminen. Hankkeen avulla maa-

kuntaan syntyy riista-alan toimijoiden

ja yrittäjien tiivis yhteistyöverkosto,

jonka toiminta keskittyy riista-alan

koulutuksen, tuotantoketjun, tuoteke-

hityksen ja markkinoinnin edistämi-

seen.

Konkreettisena esimerkkinä tästä on

jo kahdeksan villisiankasvattajan

muodostama osuuskunta ”Karelia

Riista”, joka aloitti toimintansa kevääl-

lä 2005. Lisäksi alueella toimii yrittä-

jien riistalintujen kasvatus- ja mark-

kinointiketju ja lintuteurastamo.

Koulutus hankeen kulmakivenä

Riistankasvattajien ammattitaitoa ja

osaamista kehitetään koulutuksella.

Tähän mennessä koulutuksiin on

osallistunut yhteensä n. 200 henki-

löä. Koulutusten teemoja ovat olleet

mm. tarhan perustaminen, pohjapiir-

rosten teko, kannattavuus- ja kustan-

nuslaskelmat, eläinten kasvatus, hy-

gieniaosaamiskoulutus, markkinoin-

ti ja tuotekehitys. Koulutus ei ole ai-

noastaan teoriaa, vaan myös jalkau-

tumista maastoon ja tutustumista jo

toimiviin riistatiloihin.

Onnistuneen koulutusten suunnitte-

lussa on lähdetään liikkeelle osallis-

tujien toiveista. Tapahtumien, koulu-

tuksien ja tilaisuuksien yhteydessä

riistasta kiinnostuneilta on kerätty

koulutuskyselyjä, joiden avulla on

kartoitettu koulutustarvetta. Koulutuk-

sista on myös kerätty palaute.

Hankkeessa on tehty uraauurtavaa

työtä opetusmateriaalien suhteen.

Villisika- ja riistalintuopetusmateriaa-

lia on päivitetty sekä on tehty täysin

uutta virtuaalimateriaalia villisiasta,

Riistataloushanke
 kouluttaa osaajia Pohjois-Karjalaan
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riistalinnuista, hirvenlihan käsittelys-

tä sekä omavalvonnasta. Tulevaisuu-

dessa tämä mahdollistaa myös etä-

opiskelun.

Kaikki hankeen järjestämät koulutuk-

set ovat koottuna koulutuskalenteriin,

jossa näkyvät tarkemmat tiedot.

Hankkeessa mukana toimivien lisäksi

kalenteria on jaettu Ruoka-Suomen,

Pro Agria Kainuun, Pro Agria Etelä-

Karjalan sekä Riistankasvattajat ry:n

kautta.  Näin tieto hankkeen tarjoa-

mista koulutuksista on ollut tarjolla

valtakunnallisestikin. Tulevaisuudes-

sa koulutuskalenteria voi seurata

myös hankkeen internet-sivuilta. Li-

säksi hankkeessa työstetään run-

saasti koulutusesitteitä. Tärkeä osa

koulutuksia on myös oppilaitosyhteis-

työ.

Toiminta ei keskity ainoastaan maa-

kunnan rajojen sisälle. Hankkeessa

tehdään tiivistä valtakunnallista yh-

teistyötä ja luodaan kansainvälisiä

yhteyksiä. Hankkeessa mukana ole-

vat toimijat ovat tutustuneet mm.

ranskalaiseen ja saksalaiseen riis-

tankasvatukseen.

Tavoitteena on myös luoda uusia riis-

ta-alan tutkintoja, esimerkiksi riistan-

kasvattajan ammattitutkinto.

Riista juhlistaa juhlan

Hankkeen avulla Pohjois-Karjalaan

muodostuu riistatarhauksen keskitty-

mä, jonka avulla pystytään tarjoa-

maan villisikaa ja riistalintuja valta-

kunnallisesti vähittäiskauppaan,

suurkeittiöille ja ravintoloille. Lisäksi

pyritään lisäämään riistatietoa, jotta

riista löytäisi tiensä suomalaisten juh-

lapöytiin.

Maaliskuussa 2005 järjestettiin Poh-

jois-Karjalan Aikuisopistolla riistaruo-

kakurssi pohjoiskarjalaisille keittiö-

mestareille ja yrittäjille, jossa koulut-

tajana toimi suomen kokkimaajouk-

kueen jäsen, keittiömestari Jyri Hän-

ninen. Osallistujien mielestä kurssi oli

erinomainen tapa tutustuttaa riistan

kasvattajia ja riistatuotteiden käyttä-

jiä toisiinsa ja näin edistää riistan tun-

nettavuutta.

Hanne Leppänen

ELO-aluekoordinaattori, Pohjois-Kar-

jala

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

Joensuu

Lisätietoja ”Riistatalouden kehittämi-

nen Pohjois-Karjalassa” –hankkees-

ta:

http://www.pkky.fi/Resource.phx/

pkky/aiko/projekt i t / r i istatalous/

index.htx

Projektipäällikkö Ari Heiskanen

puh. 0400 233 622

ari.heiskanen@pkky.fi

Koulutussuunnittelija Marja-Leena

Hirvonen

puh. 050 306 6257

marja-leena.hirvonen@pkky.fi
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Maaseudun tulevaisuuden kas-

vuklusterit MATUKA -tutkimusraportti

on valmistunut. Tutkimusraportti  on

pdf-muotoisena www-osoitteessa

http://aluekehitys.internetix.fi.

Maaseudun tulevaisuuden kas-

vuklusterit tutkimus on yksi  maaseu-

tupolitiikan yhteistyöryhmän hank-

keista vuosina 2003-2004, jota on

rahoittanut maa- ja metsätalousmi-

nisteriö. Hankkeen taustalla ovat

monet maaseudun tulevaisuuteen

vaikuttavat muutosnäkymät. Tutki-

muksessa on haettu vastauksia maa-

seudun tulevaisuuden elinkeinomah-

dollisuuksista muuttuvassa toiminta-

ympäristössä.

Tarkastelussa on keskitytty ennalta

valittuihin kasvualoihin, joiksi on täs-

sä tutkimuksessa otettu mukaan in-

formaatioteknologia ja viestintä, hy-

vinvointi-, ympäristö-, matkailu-, kul-

jetus- ja logistiikka, mekaaninen puu

ja elintarvikeklusterit.

Maaseudun omien edellytysten lisäk-

si on kartoitettu  maaseudun ja kes-

kusten välisiä yhteistyömahdollisuuk-

sia kasvualojen osalta. Tältä osin

yhteistyömahdollisuuksia tukee uusi-

en tietotekniikkaa hyödyntävien  pal-

veluiden kehitys sekä erilaisten pal-

velukeskusten ja niihin verkottunei-

den yritysten ja elinkeinotoimintaa

kehittävien yksiköiden toiminta.

Tutkimuksessa esitetyt päätelmät ja

tulokset perustuvat 60 Delfoi-pane-

listin vastauksiin ja niistä tehtyyn ana-

lyysiin tulevasta kehityksestä. Taus-

ta-aineistona on lisäksi käytetty kaup-

pa- ja teollisuusministeriön teettämän

pk-yrityksiin kohdistuvan kyselyn tu-

loksia soveltuvin osin. Nämä kyselyn

tulokset perustuvat puolestaan kysei-

siä yrityksiä edustaneiden yrittäjien

ja johtajien mielikuviin yrityksenä ja

toimialansa kehityksestä.

Tämän tutkimuksen tuloksia voi hyö-

dyntää, kun tarvitaan koottua näke-

mystä ja tietoa eri alueiden ja erityi-

sesti maaseutualueiden kehitysmah-

dollisuuksista tässä tutkimukseen

valittujen kasvualojen osalta. Tällai-

sia hyödyntämismahdollisuuksia voi

löytyä esimerkiksi tarvittaessa taus-

tatietoa  EU:n uuden ohjelmakauden

maaseudun kehittämishankkeiden

suunnittelua varten.

Lisätietoja

tutkimuksen johtaja Yrjö Myllylä

Oy Aluekehitys RD

puh. 0500 450 578

aluekehitys@saunalahti.fi

Hannu Linturi

Otavan opistosta Mikkelistä

puh. 0400 815 515

hannu.linturi@otavanopisto.fi

erikoistutkija Kai Karsma

kauppa- ja teollisuusministeriöstä

kai.karsma@ktm.fi

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit
 MATUKA -tutkimusraportti
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Suomen Sydänliiton ja Suomen
Diabetesliiton vuonna 2000 käyn-
nistämä Sydänmerkki-järjestelmä
ylitti vuoden vaihteessa kahden
sadan tuotteen rajan. Neljän vuo-
den aikana järjestelmän piiriin kuu-
luvien tuotteiden määrä on lisään-
tynyt tasaisesti ja nyt mukana on
27 eri yrityksen 202 tuotetta. Mu-
kana ovat lähes kaikki suurimmat
kotimaiset elintarvikevalmistajat.
Melkein 80 prosenttia kuluttajista
tunnistaa Sydänmerkin.

Sydänmerkin tunnettuutta on seurat-

tu säännöllisesti järjestelmän perus-

tamisesta alkaen. Tutkimukset ovat

osoittaneet, että kuluttajat tuntevat

merkin yhä paremmin ja sillä on heil-

le merkitystä ostopäätöstä tehtäes-

sä. Uusin, joulukuussa 2004 Gallup

Kanavalla (TNS Gallup) tehty mitta-

us osoittaa, että aikuisväestöstä 76

prosenttia tunnistaa Sydänmerkin.

Viime vuoden toukokuussa vastaava

luku oli 71 prosenttia. Naisista 44 %

ja miehistä 26 % ilmoittaa tehneen-

sä valintoja Sydänmerkin perusteel-

la.

”Sydänmerkki-tuotteet ovat tavallisia,

normaalihintaisia elintarvikkeita, jot-

ka sopivat kaikille ja kaikenikäisille

ihmisille. Joukossa on myös muuta-

ma tuote, joka on tarkoitettu erityisesti

niille, joilla on korkea kolesteroli tai

kohonnut verenpaine”, kehittämis-

päällikkö Marjaana Lahti-Koski Sy-

dänliitosta kertoo. ”Sydänmerkki ker-

too kuluttajalle yhdellä silmäyksellä,

että tuote on tuoteryhmässään ras-

van ja suolan kannalta parempi va-

linta”, Lahti-Koski jatkaa.

Sydänmerkin käyttöoikeuden myön-

tää elintarvikevalmistajan tekemän

hakemuksen perusteella Suomen

Sydänliiton ja Suomen Diabetesliiton

nimittämä asiantuntijaryhmä. Sydän-

merkki-tuotteita valvotaan pistoko-

kein. Tuoteryhmäkohtaiset myöntä-

misperusteet on laadittu suomalais-

ten ravitsemuksen huippuasiantunti-

joiden kanssa. Sydänmerkki voidaan

myöntää seuraavien elintarvikeryh-

mien tuotteille: maidot, maitovalmis-

teet sekä niiden kaltaiset tuotteet,

ravintorasvat, lihavalmisteet, maus-

teet ja maustekastikkeet, leipä ja vil-

javalmisteet sekä valmisruoat. Päivi-

tetty luettelo Sydänmerkin käyttöoi-

keuden saaneista tuotteista löytyy

i n t e r n e t - o s o i t t e e s t a

www.sydanmerkki.fi.

Sydänmerkki-järjestelmä otettiin esil-

le hyvänä kansallisena esimerkkinä

kuluttajaa palvelevasta pakkausten

merkintätavasta EU:n komission jär-

jestämässä asiantuntijoiden tapaami-

sessa viime vuoden lokakuussa. Ko-

mission edustajien lisäksi kokouk-

seen osallistui elintarviketeollisuu-

Sydänmerkki-järjestelmässä
yli kaksi sataa tuotetta

den, kaupan, kuluttaja- ja terveysjär-

jestöjen edustajia.

Sydänmerkki-järjestelmästä vastaa-

vat järjestöt, Suomen Sydänliitto ja

Suomen Diabetesliitto, täyttävät 50

vuotta tänä vuonna.

Lisätietoja

Marjaana Lahti-Koski,

puh. (09) 7527 5225
marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi
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Painettava elektroniikka ja optiik-
ka mahdollistavat älykkäät pakka-
ukset jo muutaman vuoden kulu-
essa. Kuluttajat hyötyvät pakkaus-
ten sisältämistä entistä laajemmis-
ta tuotetiedoista.

Tuotetiedot voidaan painaa etikettiin

entistä laajempina, monella kielellä

ja näyttävin kuvin. Kuluttaja voi lukea

tuotetietoa esimerkiksi kamerakänny-

kän avulla.

VTT sekä neljä yliopistoa ovat kehit-

täneet mm. Tekesin rahoituksella tuo-

tepakkauksiin uudenlaisia piirteitä ja

älykkyyttä tuovia elektroniikan ja op-

tiikan osia. Näitä osia voidaan valmis-

taa tavallisella painokoneella.

Tutkimushankkeessa valmistettiin

painoteknisesti myös yksinkertaisia

näyttöjä, energialähteiksi soveltuvia

aurinkokennoja sekä pakkaukseen

painettu viihdepeli.

Pakkauksiin tarkempaa tietoa

Uutta tekniikkaa hyödyntävissä pak-

kauksissa on nykyistä laajemmin tie-

toja tuotteen alkuperästä, laadusta ja

käytöstä. Uudella tekniikalla pakka-

uksiin saadaan myös turvamerkintö-

jä ja tuotteen alkuperätodistuksia.

Tuotetiedot voidaan tallentaa useal-

la kielellä pakkausten pintaan painet-

tavaan muutaman millimetrin kokoi-

seen optiseen muistiin, johon mah-

tuu kymmeniä sivuja tekstiä. Kulutta-

ja voi lukea pakkauksista tuotetieto-

ja omalla äidinkielellään kamerakän-

nykän avulla.

Mahdollisuudet sarjatuotantoon

Tutkimus- ja kehityshankkeessa val-

mistettiin koepainokoneilla sekä koe-

tuotantolaitteistolla muoville ja pape-

rille optisia ja sähköisiä osia, kuten

optinen lukumuisti tekstintalletuk-

seen, optinen kuvamuisti, valojohde

sekä elektroniikan peruskomponent-

teja. Tutkimustulokset lisäävät tietoa

monipuolisten, älykkäiden pakkaus-

ten valmistamisesta painotekniikalla

sarjatuotannossa.

Hankkeessa yhdistettiin suomalais-

ten vahvaa paperi-, paino- ja elekt-

roniikkateollisuuden osaamista. Edul-

liseen massatuotantoon soveltuvat

tekniikat ovat antaneet hankkeeseen

osallistuville yrityksille uudenlaisia

ideoita älykkäiden pakkauksien, päi-

vittäis- ja kestokulutushyödykkeiden,

painotuotteiden sekä yksinkertaisten

elektroniikkatuotteiden kehittämi-

seen.

Tutkimushankkeen rahoittivat Tekes,

seitsemän suomalaisyritystä sekä

VTT. Tutkimuksen suorittivat VTT, Jo-

ensuun, Jyväskylän, Lapin ja Oulun

yliopistot. Yhteistyötä tehtiin myös

Arizonan ja Kalifornian yliopistojen

kanssa.

Lisätietoja

VTT Elektroniikka

Tutkimusprofessori Harri Kopola

Puh. 020722 2369, 040557 4867

harri.kopola@vtt.fi

VTT Elektroniikka

Erikoistutkija Terho Kololuoma

Puh. 020 722 2154, 040 756 8167

terho.kololuoma@vtt.fi

Avantone Oy

Printo-projektin johtoryhmän puheen-

johtaja

Kehitysjohtaja Raimo Korhonen

Puh. 040 703 0052

raimo.korhonen@avantone.com

Älypakkaus
tuo tuotetiedot etikettiin kymmenellä kielellä
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Edelläkävijäkuluttaja valitsee os-

toskoriinsa terveysruokia ja ek-

soottisia hedelmiä. Terveysvaikut-

teisen tuotteen valinnassa palkit-

sevuus on tärkeä tekijä, ilmenee

VTT:n koordinoiman tutkimus-

hankkeen tuloksista. Hanke kuului

Tekesin Elintarvikkeet ja terveys -

teknologiaohjelmaan.

Hankkeessa kehitettiin menetelmiä

kuluttajien tuotteisiin kohdistamien

odotusten mittaamiseksi ja ostoha-

lukkuuden arvioimiseksi. Mittareiden

avulla yritykset voivat arvioida, miten

esimerkiksi hinta ja kuluttajan asen-

teet vaikuttavat tuotteen houkuttele-

vuuteen ja kuluttajan ostopäätöksiin.

Tulosten mukaan kuluttajalähtöinen

tuotekehitys edellyttää yrityksiltä ky-

kyä arvioida, miten tuotteet menes-

tyvät markkinoilla. Kuluttajan osto-

päätökseen vaikuttavat muun muas-

sa asenteet, elämäntilanne, ikä, tuot-

teen hinta, terveysvaikutukset ja miel-

tymykset. Tutkijat kehittivät mittaris-

tot valintatekijöiden arviointiin. Mene-

telmät kuvataan syksyllä 2005 jul-

kaistavassa käsikirjassa.

Edelläkävijöitä 40-vuotiaat naiset

Tyypillinen edelläkävijäkuluttaja on

projektissa saatujen tulosten mukaan

noin 40-vuotias nainen, jonka omi-

naispiirteistä korostuvat vaihtelunha-

lu, uutuudenkiinnostus, uutuusmyön-

teisyys sekä ruoan pitäminen elämän

nautintona. Kaiken kaikkiaan naiset

olivat innovatiivisempia kuin miehet,

kaupunkilaiset innovatiivisempia kuin

maalaisidentiteetin omaavat ja nuo-

ret innovatiivisempia kuin vanhem-

mat henkilöt. Edelläkävijät pitivät it-

seään nautinnonhaluisina, mutta ei-

vät kovin taloudellisina kuluttajina.

Heidän ostoskoristaan löytyy usein

terveellisinä ja luonnollisina pidetty-

jä tuotteita, geneettisesti muunneltua

ruokaa tai eksoottisia hedelmiä.

Uusia arviointimenetelmiä
kuluttajalähtöiseen tuotekehitykseen

Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien

terveysvaikutteisten elintarvikkeiden

käyttöhalukkuudessa tapahtuneita

muutoksia vuosina 2001, 2002 ja

2004. Ostopäätöksiin vaikuttavat ku-

luttajien kokema palkitsevuus ter-

veysvaikutteisten tuotteiden käytös-

tä, tuotteiden tarpeellisuus, luottamus

niiden terveysvaikutteisuuteen sekä

turvallisuuteen. Palkitsevuutta mittaa-

malla voidaan parhaiten arvioida eri-

tyyppisten terveysvaikutteisten elin-

tarvikkeiden käyttöhalukkuutta.

VTT:n koordinoimassa nelivuotises-

sa tutkimushankkeessa olivat muka-

na Helsingin yliopisto sekä kuusi elin-

tarvikeyritystä.

Lisätietoja

VTT Biotekniikka

Tutkija Nina Urala

puh. 020 722 5216

nina.urala@vtt.fi

Luomuhankevetäjien tapaaminen
14. - 15.2.2005

Vuosittaisen seminaarin (Kehittyvä luomu -seminaari luomutoimijoille) materiaali on luettavissa Ruoka-Suomen sivuilla

kohdassa ajankohtaista www.maaseutupolitiikka.fi

Lisätietoja

Heidi Valtari

puh. (02) 333 6416, 0400 487 160

heidi.valtari@utu.fi
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Ravitsemisalan yksikkö on yksi osa

monialaista Seinäjoen ammattikor-

keakoulua. Yksikkö on profiloitunut

alueelliseen koulutus- ja

kehittämistyöhön ravitsemisalalla. Se

on itsenäinen toimija, mutta mukana

lukuisissa verkostoissa ja koordinoi

seudun elintarvikealan kehittämistä.

Toimiminen monialaisessa ammatti-

korkeakoulussa mahdollistaa hyvin

laajan osaamispääoman (mm. maa-

talous ja elintarviketekniikka), mutta

yhteistyötä tehdään myös muiden

korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

kanssa. Viimeisin yhteistyösopimus

tehtiin VTT:n kanssa. Näistä syistä

yksikön osaaminen ja rooli aluevai-

kuttajana on suuri.

Yksikön ydinosaamisalueita ovat eri-

tyisesti ravitsemus- ja erityisruokava-

lio-osaaminen, elintarvikeprosessi-

osaaminen sisältäen hygienia- ja

omavalvontaosaamisen sekä ruoka-

palveluosaaminen. Asiantuntemusta

on myös elintarviketuotantoketjussa

markkinoinnista logistiikkaan. Erityi-

sesti osaaminen keskittyy suurkeittiö-

ja mikro- ja pk-yritysten toimintaym-

päristöihin ja niiden

rajapintoihin.Ydinosaamisalueeksi

ovat muodostumassa myös ruoka-

matkailu ja elämyspalveluiden tuot-

taminen. Strategiset raaka-ainepai-

nopistealueet ovat kasvikset, marjat

ja viljat (erityisesti öljykasvit) ja nii-

den prosessointiin liittyvät teknologi-

at.

Yksikön tutkimus- ja

kehittämistoiminta muodostuu tuote-

kehitys-, asiantuntija- ja täydennys-

koulutuspalveluista, joita tarjotaan

kaikilla ydinosaamisalueilla. Keskei-

nen osa t & k-toimintaa on tuotekehi-

tysyksikkö, joka on yksi Food Park-

yksiköistä. Tuotekehitysyksikön tilat

ovat osoituksena tuloksekkaasti teh-

dystä työstä. Osaamista ja ammatti-

taitoa korostaa myös vakiintunut

asiakaskunta ja pitkälle viedyt tuote-

kehitystyöt aina patentointiin asti.

Tuotekehitysyksikön laitekanta on

monipuolinen. Siellä voidaan laajasti

valmistaa erilaisia jatkojalosteita.

Keskitys on kuitenkin strategisten

raaka-aineiden jalostukseen.

Tuotekehitysyksikössä on

standardoidut aistinvaraisen arvioin-

nin tilat. Mikrobiologiset ja kemiallis-

fysikaaliset ominaisuudet voidaan

tutkia seinän takana olevassa Kau-

hajoen kaupungin omistamassa elin-

tarvikelaboratoriossa.

Lisätietoja

Elintarvikealan

kehittämiskoordinaattori Barbara

Kankaanpää-Anttila

puh. 040 830 4206

barbara.kankaanpaa-

anttila@suupohja.fi

Tuotekehittäjä Päivi Mäntymäki

puh. 0201 245 643

paivi.mantymaki@seamk.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun
ravitsemisalan yksikkö

 elintarvikealan edelläkävijänä Suupohjassa
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Linseed Protein Finland Ltd:n liike-

ideana on tuottaa öljypellavasta luon-

nollisia valmistusaineita, joilla on hy-

vät toiminnalliset ominaisuudet ja ter-

veysvaikutukset. Yritys on perustettu

vuonna 1999 Kauhajoella. Laaja ke-

hitystyö toteutettiin vuosien 2000–

2003 aikana ja vuoden 2004 aikana

toteutettiin onnistunut rahoituskierros.

Linseed Protein Finland Ltd:n sopi-

musviljelijät viljelevät öljypellavaa yh-

teensä n. 500 hehtaarin alalla lähin-

nä Etelä-Pohjanmaalla ja tulevaisuu-

dessa yrityksellä on tarkoitus kasvat-

taa viljelypinta-alaa. Yritys antaa vil-

jelijöille kattavan koulutuksen ja val-

voo tuotannon eri vaiheita. Raaka-

aineen tuotannossa korostuvat hyvät

viljely- ja korjuumenetelmät sekä sa-

don hygieeninen käsittely, jotka ta-

kaavat hyvän lähtökohdan siemenen

jatkoprosessoinnille.

Linseed Protein Finland Ltd:n pää-

tuotteita ovat:

• LINOFIBRE liukoinen kuitu,

jolla on hyvä vedensidonta-

kyky ja myös

emulgointiominaisuuksia.

• LINOHUSK kuorivalmiste,

jolla on luontaisesti korkea

lignaanipitoisuus. Valmiste

soveltuu terveysvaikutteisiin

elintarvikkeisiin ja ravintoli-

sätuotteisiin.

• LINOPROT55 arvokas

kasviproteiini esimerkiksi

liha- ja leipomotuotteisiin.

Tuotetta voi käyttää esimer-

kiksi soija- ja

maitoproteiinien sijaan.

• Räätälöidyt seokset er i

tuotesovelluksiin

Helposti hapettuva pellavaöljy pois-

tetaan tarkasti tuotteista joten

Linseedin tuotteiden aistinvaraiset

ominaisuudet ovat hyvät ja tuotteet

ovat myös hyvin säilyviä. Linseed

Protein Finland valmistaa tuotteita eri

elintarvikesovelluksiin kuten vähäras-

vaisiin meijerituotteisiin, leipomotuot-

teisiin, mehuihin, jäätelöihin sekä

pastatuotteisiin. Pellavan ainesosat

soveltuvat terveysvaikutteisiin

elintarvikkeisiin ja ravintolisätuottei-

siin. Yrityksen toimintatapa on

partnership, joka tarkoittaa tiivistä yh-

teistyötä asiakkaiden kanssa tuote-

sovellusten kehittämisessä ja tuotan-

non eri vaiheissa. Asiakkaat saavat

käyttöönsä kokemukset

pellavajakeiden käytöstä ja tiedot nii-

den ominaisuuksista.

Pellavasta asiakkaat saavat myös li-

säarvoa omiin tuotteisiinsa teemalla

PELLAVASTA-LUONNOLLISESTI.

Tätä tukevat seuraavat

ravitsemukselliset argumentit: täysin

kasviperäiset tuotteet, ei E-merkintö-

jä tuoteselosteeseen, pellavan posi-

tiivinen imago, gluteeniton, GMO-va-

paa ja soveltuu myös

kasvisruokavalioon. Pellavan toimin-

nalliset ominaisuudet monissa

vaikeissakin sovelluksissa ovat hyvät

ja sitä käytetään guarkumin,

gelatiinin, CMC:n, soijaproteiinin ja

kaseinaattien tapaan. Käyttö riippuu

sovelluksesta ja seoksesta. Pellavalla

on myös hyvä jäljitettävyys ja proses-

si on dokumentoitu pellolta kulutta-

jalle saakka. Yhtiö suunnittelee uusi-

en toimitilojen rakentamista osana

laajempaa Food Park-hanketta. Ra-

kentaminen ajoittuu vuodelle 2005.

Uusi rakennus sijoittuu lähelle vuon-

na 2001 valmistunutta

pellavansiemenen vastaanotto- ja

lajittelulaitosta.

Lisätietoja

Linseed Protein Finland Ltd

toimitusjohtaja Matti Sepponen

puh. 0400 666 569

matti.sepponen@linseedprotein.com

www.linseedprotein.com

Linseed Protein Finland
- ölypellavasta elintarviketeollisuuden apuaineita
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Suosittu ravitsemisalan ammattilaisten erityisruokavaliokoulutus jatkuu

Suomen Keliakialiitto toteuttaa kolmivuotisen valtakunnallisen ravitsemisalan ammattilaisten koulutusprojektin (Asi-

akkaana keliaakikko  - Gluteenittoman ruokavaliohoidon kehittämisprojekti ravitsemisalalla) vuosina 2003 -  2006.

Tähän mennessä järjestetyt 38 koulutuspäivää ovat olleet hyvin suosittuja; osallistujia on ollut yhteensä 2597, ja

joillain paikkakunnilla ihan kaikki halukkaat eivät ole edes mahtuneet mukaan! Palautteen mukaan päivä on ollut

tarpeellinen ja vastannut hyvin odotuksia. Vuonna 2005 päivänmittaiset alueelliset koulutustilaisuudet viedään lop-

puun – myös ruotsinkielisinä, också på svenska!

Keliakia on merkittävä kansantauti, jota sairastaa viimeaikaisten tutkimusten valossa yli prosentti (1%) väestöstä.

Diagnosoituja keliaakikkoja on maassamme tällä hetkellä 20 000. Kyseessä on siis varteenotettava asiakasryhmä.

Perheen, ystävä- tai työseurueen kanssa ruoka- tai kahvipaikkaa valittaessa päädytään myös usein vaihtoehtoon,

jossa erityisruokavaliota tarvitseva ryhmän jäsenkin saa palvelua.

Iso osa päivittäisestä ruokailusta tapahtuu kodin ulkopuolella ja määrä on voimakkaassa kasvussa. Kodin ulkopuoli-

sella ruokailulla on siten merkittävä vaikutus ihmisen kokonaisravitsemukseen. Keliakian ainoa hoito on ehdoton ja

elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Gluteenia sisältävät viljat vehnä, ohra ja ruis sekä niitä sisältävät tuotteet korva-

taan luontaisesti gluteenittomilla viljoilla tai gluteenittomilla viljavalmisteilla. Gluteenittomien ateriapalvelujen ja tuot-

teiden turvallisuuden takaaminen, hyvä saatavuus ja kattava valikoima ovat ensisijaisen tärkeitä keliaakikolle.

Asiakkaana keliaakikko -projektin päätavoitteet ovat gluteenittoman ruokavaliohoidon laadun paraneminen kodin

ulkopuolisissa ruokailutilanteissa sekä gluteenittomien ravitsemispalvelujen kehittäminen laadullisesti ja määrälli-

sesti. Projektissa kehitetään myös gluteenittoman ruokavalion toteutusmalli ravitsemisalalle.

Projekti järjestää vuosina 2003 - 2006 ravitsemisalan ammattihenkilöstölle yli 50 koulutustilaisuutta ympäri Suomea.

Kouluttajina toimivat alan kokeneet asiantuntijat. Kohderyhmää ovat kaikki ravitsemisalalla työskentelevät ammatti-

laiset: ravintola- ja keittiöpäälliköt, keittiömestarit, emännät, kokit, keittäjät, muu keittiöhenkilöstö sekä tarjoiluhenki-

löstö, alan opettajat ja kouluttajat. Kaikki ravitsemispalvelujen tuottajat ja toimiyksiköt eli ravintolaketjut ja yksityiset

ravintolat, henkilöstöravintolat, julkiset keittiöt, kahvilat, pikaruokapaikat, kioskit, huoltamot, ym. ovat tervetulleita

koulutukseen.  Myös gluteiinittomia tuotteita valmistaville yrityksille ja niiden henkilökunnalle  kyseinen koulutus so-

veltuu erinomaisesti.

Osallistujat saavat koulutuspäivästä todistuksen, jota voi käyttää esim. markkinoinnissa gluteenittoman osaamisen

takeena.

Koulutuspäivän ohjelmarunko ja koulutuskalenteri 2005

Ohjelmarunko (ohjelmarunko on kaikissa koulutuksissa pääsääntöisesti samanlainen, oikeus muutoksiin pidäte-

tään):

12.30 Ilmoittautuminen

13.00 Tervetuloa!

Asiakkaana keliaakikko –projektin esittely

Projektipäällikkö Nanna Vuolteenaho, Suomen Keliakialiitto

13.15 Keliakia sairautena

paikallinen lääkäri tai muu asiantuntija

Asiakkaana keliaakikko -projekti 2003 - 2006
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          13.35 Gluteeniton ruokavalio ja gluteenittomat tuotteet

Projektipäällikkö Nanna Vuolteenaho, Suomen Keliakialiitto

          14.15 Muut erityisruokavaliot: ruoka-allergia, laktoosi-intoleranssi ja niiden erot keliakiaan nähden

paikallinen ravitsemusterapeutti

15.00 Kahvi ja projektia tukevien yritysten tuotenäyttely

15.30 Gluteeniton ruoanvalmistus ja palvelujen toteutus

Projektipäällikkö Nanna Vuolteenaho, Suomen Keliakialiitto

16.00 Gluteenittomien tuotteiden omavalvonta ja turvallisuus

paikallinen terveystarkastaja tai muu asiantuntija

16.30 Näin meillä tehdään

paikallinen ravitsemisalan ammattilainen

16.45 Keliaakikko asiakkaana

paikallinen keliaakikko

17.00 Koulutuspäivä päättyy

KOULUTUSKALENTERI 2005

10.5. KRISTINESTAD: Kristinestads gymnasium, auditorium, Ulrika Eleonorantie 3

11.5. VASA: Hotel Silveria, auditorium, Ruutikellarintie 4

12.5. KARLEBY: Karleby yrkesinstitut, auditorium, Närvilänkatu 10

11.10. IVALO: Hotelli Ivalo, auditorio, Ivalontie 34

12.10. SODANKYLÄ: Sodankylän ammatti-instituutti, Paarmaninsali, Kaarrostie 10-12

13.10. KITTILÄ: Kittilän yläaste, auditorio, Valtatie 9 A

Koulutukset toteutuvat, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 20. Varaa paikkasi ajoissa, koulutukset ovat olleet erittäin

suosittuja!

Koulutuspäivän hinta on 50 euroa sisältäen koulutusoppaan, todistuksen, julisteen ja iltapäiväkahvin. Tiedustelut ja

ilmoittautumiset viim. 10 päivää ennen koulutusta: Suomen Keliakialiitto, Hammareninkatu 7, 33100 Tampere, p.

(03) 254 1327, f (03) 254 1350 tai sähköpostilla marja.hayry@keliakialiitto.fi

Vuonna 2005 järjestetään yrityksille omia räätälöityjä koulutuspäiviä, tiedustele mahdollisuuksia !

Lisätietoja

Projektipäällikkö Nanna Vuolteenaho

puh. (03) 254 1326, 050 523 2928

fax (03) 254 1350

nanna.vuolteenaho@keliakialiitto.fi
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Kauhajoen Ruokamessujen 15.
vuotisjuhlan kunniaksi julkistettiin
vuoden vaihteessa  Uutuustuote-
kilpailu. Ruokamessujen 2005 Uu-
tuustuote -kilpailu on kohdistettu
suomalaisille pienille ja keskisuu-
rille elintarvikejalostajille. Uutuus-
tuotekilpailun tarkoituksena on
edistää elintarvikealan pk-yritys-
ten innovatiivisuutta ja saada ai-
kaan uusia asiakaslähtöisiä tuot-
teita turvaamaan yritysten kasvua
ja menestymistä sekä vaikuttaa
myönteisesti maaseudulla tuote-
tun puhtaan ruoan tunnetuksi te-
kemiseen. Kilpailussa on 2 sarjaa:
vähittäiskauppatuotteille ja suurta-
louteen suunnatuille tuotteille.

Tuotteiden valintaperusteet ovat uu-

tuusarvo markkinoilla, tuotteeseen

sisältyvä innovaatio, mahdollisuudet

markkinamenestykseen, aistinvarai-

nen laatu, mukaan lukien pakkaus-

ratkaisu, hinta-laatusuhde omassa

markkinasegmentissään, raaka-aine-

pohja: eettisyys, luomuraaka-aine,

kotimaisuus sekä ravitsemukselliset

näkökohdat: keveys, vähäsuolaisuus,

kuitupitoisuus, erikoisruokavalioon

soveltuvuus.

Kilpailuun ilmoittautui määräajan ku-

luessa 32 tuotetta, joista osa on ole-

massa sarjana eri pääraaka-ainees-

ta tehtyinä. Tuotteita on sekä kaupan

että suurkeittiöiden käyttöön tarjotta-

via, pääraaka-aineet ovat erilaiset

viljat, marjat, hunaja ja erilaiset liha-

laadut kuten lammas ja ankka. Kilpai-

luun tuotteitaan ilmoittaneet yritykset

edustavat kattavasti koko Suomen

pk-elintarvikeosaamista.

Kilpailun raati kokoontuu toukokuus-

sa valitsemaan finalistit, jotka voivat

kesän aikana markkinoida itseään fi-

nalisti-statuksella. Voittajat palkitaan

Ruokamessujen avajaisissa

2.9.2005, palkinnot jakaa Kauhajoen

kaupungin yrityskummi, tutkimus- ja

tuotekehitysjohtaja Annika Mäyrä-

Mäkinen Raisio Yhtymä Oyj:stä. Ar-

vosteluraati on koottu eri alojen edus-

tajista ajatellen kilpailun arvostelupe-

rusteita ja alan tuntemusta eri näkö-

kulmista.

Kauhajoen Ruokamessut 2005 Uu-

tuustuote -kilpailun järjestää Kauha-

joen Ruokamessut ja kilpailun toteut-

taa Foodwest Oy.

Kauhajoen Ruokamessut järjeste-

tään 2. - 4.9.2005 Hämes-Havuses-

sa Kauhajoella. Messuilla esittelee

tuotteitaan lähes 200 näytteilleaset-

tajaa ja messuihin tutustuu vuosittain

lähes 15.000 vierasta.

Lisätietoja

Foodwest Oy

Salme Haapala

puh. (06) 421 0036, 040 585 1772

salme.haapala@foodwest.fi

Kauhajoen Ruokamessut

Kirsi Vuori

puh. (06) 231 8262, 040 501 8290

kirsti.vuori@kauhajoki.fi

www.ruokamessut.fi

Kauhajoen Ruokamessut
 Uutuustuote 2005 -kilpailuun

ilmoittautui mielenkiintoisia tuotteita
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Ruotsin Elintarvikevirasto ja Maa-
talousvirasto ovat jättäneet ehdo-
tuksen hallitukselle siitä, miten
pienimuotoista elintarvikejalostus-
ta maaseudulla edistetään. Parem-
pi verkostoyhteistyö, pätevyyskes-
kukset ja pätevyystarkistukset
ovat joitakin niistä ehdotuksista,
joita annetaan.

Hallitus antoi huhtikuussa 2004 Elin-

tarvikevirastolle ja Maatalousvirastol-

le tehtäväksi yhdessä selvittää tarve

ja antaa ehdotuksia niistä toimenpi-

teistä, joilla edistetään ja helpotetaan:

-  kehittämistä niille maanviljelys-

ja maaseutuyrittäjille, joilla on ta-

loudellisesti kannattavaa pieni-

muotoista elintarvikejalostusta

- että jo vakiintuneet maaseutuyri-

tykset pienimuotoisen elintarvike-

jalostuksen alalla säilyttävät ja li

säävät työskentelevien lukumää-

rän

Selvittäjät ovat antaneet pienyrittäji-

en ja muiden saada äänensä kuulu-

ville kyselyjen ja kohderyhmien avul-

la. Tulokset osoittavat muun muassa,

että yrittäjät pitävät eniten tietojen

hakemisesta lyhyillä kursseilla, hen-

kilökohtaisella neuvonnalla ja verkos-

toitumisella muiden yrittäjien kanssa.

- Sekä pätevyyskeskukset ja päte-

vyystarkistukset että verkostoyhteis-

työ voivat ratkaista sen tarpeen, to-

teaa Pasi Kemi, Maatalousviraston

projektijohtaja tässä tehtävässä.

Voimakkaasti ilmaistu toive koskee

mahdollisuutta keskustella erilaisis-

ta kysymyksistä kollegojensa kans-

sa verkostossa. Yritykset, jotka otti-

vat osaa kyselyyn, olivat halukkaita

jakamaan tietojaan. Pienimmät yrityk-

set olivat sitä paitsi sitä mieltä, että

verkosto tunsi kysymykset parhaiten.

Tulevat EU- säännökset merkitsevät

muun muassa sitä, että verkostojen

on itse otettava esille ja levitettävä

suuntauksia elintarviketurvallisuu-

desta.

- Monelta pienimuotoiselta yrityksel-

tä puuttuu nykyään verkosto, jossa

voi käydä keskustelua oman alan

asioista. Siksi on erittäin tärkeää tu-

kea yhteistyötä nyt, toteaa Susanne

Sylvén, projektijohtaja Elintarvikevi-

rastosta.

Yhteenveto ehdotuksista:

- Stimuloidaan verkostoyhteistyötä –

mahdollisesti myös taloudellista tu-

kea

- Lisääntynyt yhteistyö valvontaviran-

omaisten kesken – ehdotuksia, että

tarkastajia perehdytetään eri

asia-alueisiin, jotta taataan tarpeelli-

nen pätevyys.

- Tuotetaan kurssisuunnitelmia elin-

tarvikehygienian alalle – luodaan ja

päivitetään kurssisuunnitelmia hy-

gienian ja laadunvarmistuksen alal-

la.

- Weppisivu tiedonlevitystä varten.

- Pätevyyskeskukset pienimuotoista

elintarvikejalostusta varten.

- Pätevyys – ja kehitystarkastuksia .

- Arviointi ja projekti markkinointipa-

nostuksiin

Ruotsin selvitys löytyy kokonaisuu-

dessa osoitteesta http://

www.jordbruksverket.se/startsida/

presskontakten/pressmeddelanden/

p r e s s m e d d e l a n d e n /

5.1c30993101a3f64a3780002419.html

Lisätietoja

Heidi Valtari

puh. 0400 487 160

heidi.valtari@utu.fi

Ajankohtaista Ruotsista
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Kautta aikain ruoka on näytellyt suur-

ta roolia osana matkailua ja alueen

matkailullisen imagon rakentumista.

Parhaiden elämysten syntyminen on

ollut monen eri tekijän onnistumisen

summa. Kainuussa yhdistetään uu-

den projektin myötä paikallinen pe-

rinnereseptiikka ja tarinaperinne uu-

siin kehitettäviin ja modifioituihin ruo-

katuotteisiin lisäarvon saamiseksi

alueella järjestettäville tapahtumille ja

ohjelmapalveluille, alueella koettavil-

le elämyksille.

Kainuun Etu Oy:n hallinnoima 2,5 -

vuotinen Elämysruokatuote -projekti

käynnistyi 1.1.2005. Projekti on kan-

sainvälinen ja sillä on yhteistyökump-

paneita Islannista ja Skotlannista.

Hankkeen rahoitus tulee Interreg lll

B Northern Periphery ohjelman kaut-

ta (NPP). Hankkeen englannin kieli-

nen nimi on Northern Outdoor Rec-

reational Food Project, lyhennys Out-

ReF.

Hankkeen tarkoituksena on tehdä

tuotekehitystä yhdessä catering-,

ruokapalvelu-, ruokatuotanto- ja ra-

vintola-alan yritysten kanssa uusien

elämysruokatuotteiden ja ruokakon-

septien tiimoilta. Uusia tuotteita ke-

hitetään erityisesti tapahtumiin, safa-

reille, eräretkille, ulkoilmajuhliin, bar-

beque-iltamiin, teemallisiin juhliin ym.

kaupallisiin tapahtumiin. Uusien ruo-

katuotteiden kehitystyössä hyväksi-

käytetään mahdollisimman laajasti

paikallisia raaka-aineita, mukaan lu-

kien keräystuotteet esim. marjat ja

sienet. Ympäristönäkökohdat, alaan

liittyvä lainsäädäntö, hygieniavaati-

mukset, erilaiset makutottumukset ja

-trendit ovat myös näkökohtia, joihin

tullaan perehtymään tuotekehitys-

työssä hankkeen säännöllisesti jär-

jestämissä workshopeissa. Uusia

ruokatuotteita testataan potentiaalis-

ten asiakasryhmien ja mm. matkan-

järjestäjävierailuiden aikana. Uusia

elämysruokatuotteita tullaan markki-

noimaan osana alueen kaupallisia

matkailupaketteja.

Tavoitteena on aikaansaada toimivat

verkostot toimijoiden välille – pellol-

ta pöytään – periaatteella. Tähän ver-

kostoon vielä lisättynä asiakaspalve-

lusektori, esteettisen puolen huomi-

ointi sekä viihdepuoli, majoitus ja lo-

gistiset ratkaisut. Kaikkien näiden

Elämysruokatuote projekti käynnistyi Kainuussa
- uusia ruokatuotteita parempien elämysten tarjoamiseksi

osa-alueiden onnistuminen osana

palvelupakettia ja ruokailua, tuottaa

asiakkaalle elämyksen, joka jatkos-

sa tuo sen lisäarvon joka hankkeella

tavoitellaan.

Linkkejä: www.kainuunetu.fi

   www.northernperiphery.net

Lisätietoja

Sari Laukkanen

Kainuun Etu Oy

puh. (08) 617 8123, 044 551 4587

sari.laukkanen@kainuunetu.fi

Portugalilainen Ana grillaa kainuulaisessa
kesäillassa
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“Lähileipä - 100 % suomalaista vil-

jaa” rekisteröidyksi tuotemerkiksi

Agropolis Oy:n ja Myllyliitto ry:n yh-

teistä ”Lähileipäketjun kehittämishan-

ketta” toteutetaan ylimaakunnallise-

na hankkeena koko 14 maakuntaa

käsittävällä ALMA -alueella. Kehittä-

mishankkeessa on ympäri koko aluet-

ta tällä hetkellä mukana 27 myllyä ja

30 leipomoa. Hankkeen toteutusai-

kaa on 28.2.2006 saakka, joten suo-

malaista viljaa raaka-aineena käyttä-

vät, lisäaineetonta leipää leipovat lei-

pomot ovat tervetulleita hankkeeseen

vieläkin mukaan!

Kehittämishankkeen päätavoitteena

on kehittää taloudellisesti kannatta-

va tuotantoketju, jonka lopputuottee-

na on 100 % suomalaisesta viljasta

valmistettu tuotteistettu, lisäaineeton

(ei lisättyä gluteenia tai säilöntäainet-

ta), kuluttajien mieltymyksiä vastaa-

va leipä. Keinoina tähän ovat pienten

paikallismyllyjen ja leipomoitten toi-

mintaedellytysten parantaminen mm.

yrityskohtaista neuvontaa ja koulutus-

ta antamalla ja eri osapuolien yhteis-

toimintaa lisäämällä.

Nyt tässä tuotteistamisessa on edet-

ty vaiheeseen, jossa Agropolis Oy:n

hakema tavaramerkki ”Lähileipä -

100% suomalaista viljaa” ® on saa-

nut virallisen rekisteröinnin Patentti-

ja rekisterihallitukselta 31.12.2004.

Rekisteröinti on voimassa kymmenen

vuotta.

Lähileipä -tavaramerkin käyttöoikeu-

den myöntää Agropolis Oy niille Lä-

hileipäketjun kehittämishankkeessa

mukana oleville leipomoille, jotka ovat

sitoutuneet sekä Suomen Ruokatie-

to Ry:n myöntämän Joutsenlipun

käyttöön ja sääntöjen noudattami-

seen tuotteissaan, että myös ”Lähi-

leipä  - 100 % suomalaista viljaa” -

tavaramerkin sääntöihin. Merkkien

sääntöjen toteutuminen valvotaan

samalla valvontakäynnillä.

”Lähileipä – 100 % suomalaista vil-

jaa” tavaramerkki takaa leipomotuot-

teessa viljan alkuperän olevan ni-

mensä mukaisesti 100 % suomalais-

ta ja myös jäljitettävissä paikallisille

myllyille ja tiloille asti. Tässä kohdin

merkki eroaa Joutsenlippu –merkis-

tä, mikä takaa viljan kotimaisuusas-

teen olevan 75 %. Lähileipätuotteis-

sa on otettu huomioon myös eri alu-

eiden perinteet ja makutottumukset

rikkaan leipäkulttuurimme säilyttämi-

seksi. Lisäksi Lähileipä leivotaan il-

man lisäaineita, mikä on myös nous-

sut monelle kuluttajalle yhdeksi tär-

keäksi ostokriteeriksi.

Lähileipä on ennen kaikkea suoma-

laisen kuluttajan etu ja oikeus, josta

hyötyvät myös koko suomalaisen vil-

jan tuotantoketju, maakunnat sekä

kauppa.

Lähileipä -tuotteet tunnet oheisesta

merkistä. Lähileipä -tuotteita on jo

paikallisesti saatavilla kauppojen hyl-

lyiltä mm. pääkaupunkiseudulla, Tu-

run seudulla, Hämeessä ja Pohjan-

maalla. Merkin värit ovat sininen, kel-

tainen, tummanruskea, ruskea ja vaa-

leanruskea.

Lisätietoja

Liiketoimintajohtaja Jukka Tuki

puh.(03) 4186 7386, 040 528 0532

Projektipäällikkö Tarja Warpenius

puh.(03) 787 7761, 050 406 1811

Projektipäällikkö Eeva-Marja Laurila

puh.(03) 4186 7393, 0400 521 579

www.agropolis.fi/lahileipa

Lähileipää ruokapöytään!
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Kuluttajat ja luomutuotteiden valin-

ta - tutkijoiden ja luomun sidosryh-

mien tapaaminen 9.6.2005 Espoos-

sa.

CONDOR järjestää 9.6.2005 luomun

sidosryhmille tarkoitetun seminaarin

Espoossa. Seminaarissa on mahdol-

lisuus kuulla projektin alustavia tulok-

sia ja osallistua keskusteluun, jossa

pohditaan tulosten hyödyntämismah-

dollisuuksia käytännössä. Tilaisuu-

den aluksi Finfood Luomun edustaja

luo katsauksen luomumarkkinatilan-

teeseen Suomessa. Sen jälkeen esi-

Kuluttajat ja luomutuotteiden valinta

tellään CONDOR -projektin sisältöä

ja esimerkkejä tuloksista. Osallistu-

jilla on mahdollisuus esittää kysymyk-

siä kahdeksan eri maan tutkijoille. Tu-

losten hyödynnettävyyden paranta-

miseksi tutkijat puolestaan haluavat

kuulla käytännön luomutoimijoiden

näkökulmia. Tutkimuksessa mukana

olevat toivovat siksi runsaasti osallis-

tujia sekä luomuyrityksistä että muis-

ta luomun toimijatahoista. Tilaisuus

on englanninkielinen.

Kiinnostuneet voivat ilmoittautua

alustavasti lähettämällä yhteystieton-

sa osoitteeseen: Anne.Arvola@vtt.fi.

Ilmoittautuneet saavat myöhemmin

lisätietoja tilaisuudesta. Ilmoittautumi-

nen ei ole tässä vaiheessa sitova.

Lisätietoa projektista

http://www.condor-organic.org/

Maanantai-iltana 14.2. tehtiin Kuopi-

ossa Lignell & Piispasen perinteik-

käällä likööritehtaalla historiaa, kun

siellä perustettiin aluejaosto Elintar-

viketieteiden seura ry:lle.  Jaoston

nimeksi muotoutui: Itä- ja Pohjois-

Suomen jaosto.

Elintarviketieteiden Seura r.y. (ETS)

on maamme suurin elintarvikealan

yhdistys. Seuran tavoitteena on ke-

hittää koko elintarvikeketjun tieteel-

listä ja teknologista tutkimusta ja kou-

lutusta sekä edistää jäsenten ja alal-

la toimivien yritysten yhteistoimintaa

ja tiedonvaihtoa. Seuran jäsenistöä

on parhaillaan n. 1100. He toimivat

elintarviketeollisuudessa ja -tutki-

muksessa mm. tuotekehityksen, laa-

dunohjauksen, markkinoinnin tai tut-

kimuksen tehtävissä. Aluejaoston ta-

voitteena on tehostaa toimintaa Itä-

ja Pohjois-Suomessa. Toisaalta

ETS:lle tarjoutuu näin yksi lisäkana-

va mm. ravitsemukseen liittyvään tie-

donvaihtoon ja tämän tietotaidon te-

hokkaampaan hyödyntämiseen

koko elintarvikeketjussa.

Kokouksessa oli läsnä 24 perustaja-

jäsentä. Vuoden 2005 johtoryhmään

valittiin puheenjohtajaksi Anja Lapve-

teläinen (Kuopion yliopisto, ETTK),

sihteeriksi Jani Koponen (Kuopion

yliopisto, ETTK), Eriikka Koivisto

(Moilas Oy), Anja-Riitta Keinänen

(Savonia-AMK), Simo Moisio (Arkti-

set Aromit ry) ja Heidi Määttä (Kuo-

pion yliopisto, KKK).

Lisätietoja

Anja Lapveteläinen

anja.lapvetelainen@uku.fi

puh. 040 521 2639

www.ets.fi

ETS:lle aluejaosto Itä- ja Pohjois-Suomeen
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Onko yrityksesi tai asiakasyrityksesi

asiakkaana ammattikeittiöitä? Halu-

taanko lisätietoa suurkeittiökaupas-

ta ja vahvistaa suurkeittiökaupassa

mukana olevien myyntihenkilöiden

ammattiosaamista? Tähän on nyt

mahdollisuus, sillä aiheesta järjeste-

tään ensiluokkaista koulutusta Pyhä-

järvi-instituutissa Eurassa, osana laa-

jempaa Tulevaisuuden elintarvike-

osaajat -koulutus- ja kehittämisohjel-

maa.

Suurkeittiökaupan saloihin pureutu-

va Ammattikeittiö asiakkaana –kou-

lutus toteutetaan neljänä päivänä,

22.-23.8. ja 7.-8.9.2005. Koulutuksen

osa-alueita ovat suurkeittiön asiakas-

kunnan tuntemus, ruokatuotantopro-

sessit, viestintä, neuvotteleva myyn-

tityö ja asiakastilaisuuksien järjestä-

minen. Kaikki kouluttajat ovat huip-

puosaajia, joilla on useiden vuosien

käytännön kokemusta alaltaan.

”Ammattikeittiö asiakkaana” on yksi

Tulevaisuuden elintarvikeosaajat

(TULOS) -ohjelman kuudesta osaoh-

jelmasta. TULOS on kolmivuotinen

projekti, joka jatkuu vuoden 2007

puoleen väliin. Ohjelmalla kehitetään

elintarvikealan osaamista kokonais-

valtaisesti, yritysten kilpailukykyä li-

säten.

Kuuden osaohjelman lisäksi Tulevai-

suuden elintarvikeosaajat -ohjel-

maan sisältyy eri toimialojen Toimin-

taympäristön muutos -seminaaripäi-

viä. Koulutus sisältää myös mahdol-

lisuuden osittain projektin kustanta-

mana osallistua messu-/opintomat-

kaan (Saksa/Anuga v. 2005 tai Rans-

ka/Sial v. 2006).

Ohjelman päärahoitus tulee Länsi-

Suomen lääninhallitukselta Euroo-

pan Sosiaalirahastosta. Yhteistyö-

kumppaneina ohjelman toteuttami-

sessa on alansa asiantuntijoita yli-

opistoista, tutkimuslaitoksista, kehit-

tämisyksiköistä ja yrityksistä.

Yritys voi ilmoittautua ohjelmakoko-

naisuuteen, kuudesta osaohjelmas-

ta vähintään kolmeen (sama tai eri

henkilö(t) kuhunkin ohjelmaan). Tar-

kemmat ohjelmat ja ilmoittautumislo-

makkeet instituutista ja instituutin si-

vuilta, www.pyhajarvi-instituutti.fi.

Koulutukset täytetään ilmoittautumis-

järjestyksessä (n. 15-20 henkilöä/

osaohjelma).

Osaohjelmat aikatauluineen

1 Ammattikeittiö asiakkaana

4 pv, Eura 8-9/2005

2 Ympäristöosaaminen

4 pv, Eura 9-12/2005

3 Elintarviketurvallisuuden hal

linta

2 pv, Eura 11/2005

4 Osaamisen johtaminen

6 pv, Eura (tai Tre) 2-5/2006

5 Kansainvälistymisosaaminen

3 pv, Eura 3-6/2006

6 Innovatiivinen tuotekehitys

5 pv, Eura (tai Tre) ja Turku 4-

10/2006

Lisätiedot ohjelmasta

Meli Valo

puh. (02) 838 0617, 050 338 5367

Esitetilaukset

Elina Suonpää

puh. (02) 838 0600

tai etunimi.sukunimi@pyhajarvi-

instituutti.fi

Suurkeittiökaupan koulutusta
myyntihenkilöstölle
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Useat pk-elintarvikealaa edustavat

toimijat ovat yhteistyössä K-Citymar-

ket-ketjun kanssa suunnittelemassa

laajamittaista, kaikissa Suomen City-

marketeissa 29.9. - 8.10.2005 toteu-

tettavaa kampanjaa.

Mikäli haluat lisätietoja ota yhteyttä

alueesi yhteyshenkilöön.

Koko kampanjasta lisätietoja antaa

kampanjakoordinaattori

Esa Anttila

puh. 040 586 8009

e.anttila@utu.fi

KCM-ketjun valtakunnallinen laatukampanja

Pääkaupunkiseutu, Hyvinkää, Järven-
pää, Lohja, Porvoo:
Petteri Saarva
Viikki Food Centre
puh. (09) 1915 8597, 041 536 0285
petteri.saarva@helsinki.fi

Turku, Salo:
Esa Anttila
Turun yliopisto, täydennyskoulutuskes-
kus
puh. (02) 333 6285, 040 503 8162
e.anttila@utu.fi

Pori, Rauma:
Marko Jori
Pyhäjärvi-instituutti
puh. (02) 838 0627, 050 380 1621
marko.jori@pyhajarvi-instituutti.fi

Forssa, Hämeenlinna, Heinola, Lahti,
Riihimäki:
Reijo Kuusinen
Agropolis Oy
puh. (03) 734 7243, 040 773 6776
reijo.kuusinen@agropolis.fi

Tampere:
Isa Pelttari
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto
puh. 040 821 3335
isa.pelttari@proagria.fi

Kouvola, Kotka:
Anu Koverola
ProAgria Kymenlaakso
puh. 040 549 5635
anu.koverola@proagria.fi

Lappeenranta, Imatra:
Leena Hyrylä
ProAgria Etelä-Karjala
puh. 040 525 1783
leena.hyryla@proagria.fi

Mikkeli, Savonlinna:
Sari Mäkinen-Hankamäki
Ekoneum, Etelä-Savon elintarvikeosk
puh. 044 355 6293
sari.makinen-
hankamaki@ekoneum.com

Kuopio:
Markku Wulff
Savonia-ammattikorkeakoulu
puh. 044 785 6010
markku.wulff@savonia-amk.fi

Varkaus:
Vuokko Tuononen
Yrityspuisto Futuria
puh. 0400 453 321
vuokko.tuononen@suonenjoki.fi

Joensuu:
Kaija Huhdanpää
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto
puh. (013) 244 2564, 050 516 5177
kaija.huhdanpaa@pkky.fi

Jyväskylä:
Marja Seuranen
Jyväskylän amk
puh. 040 553 0315
marja.seuranen@jypoly.fi

Vaasa, Pietarsaari:
Ann-Sofi Strandberg
Foodia
puh. (06) 326 7584, 050 306 1378
Ann-sofi.strandberg@vaasa.fi

Seinäjoki:
Pauli Valkosalo
Helsingin yliopisto, Maaseudun tutki-
mus- ja koulutuskeskus
puh. (06) 421 3326, 040 5068 610
pauli.valkosalo@helsinki.fi

Kokkola:
Rauni Kivelä
Keski-Pohjanmaan elintarvikekeskus
puh. (06) 866 1139, 040 508 2247
rauni.kivela@kpedu.fi

Oulu:
Heikki Åkerlund
puh. 044 703 1307

Kuusamo:
Jarmo Pitkänen
puh 040 773 8000
jarmo.pitkanen@kuusamo.fi

Iisalmi, Kajaani:
Sari Väänänen
Arktiset Aromit
puh. (08) 6176 2297, 050 599 0380
sari.vaananen@arctic-flavours.fi

Rovaniemi, Keminmaa:
Jussi Veijola
ProAgria Lapin Maaseutukeskus
puh. 020 747 2707, 040 579 078
jussi.veijola@proagria.fi

KCM-laatukampanjan citymarket kohtaiset yhteyshenkilöt:
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Seminaari elintarvikeviennistä kiinnostuneille yrityksille:

KANSAINVÄLISTYMINEN, MARKKINOILLE MENO JA MENESTYMINEN

maanantaina 20.6.2005 klo 10-15.30, Turun Kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Tavoitteena on innostaa elintarvikeyrityksiä, erityisesti pk-toimijoita kansainvälistymiseen ja vientiin.

Levitä tietoa seminaarista yrityksiin ja muille kiinnostuneille!

10.00 Kahvi ja tilaisuuden avaus, Tiina Lampisjärvi, Finfood - Suomen Ruokatieto ry

10.05-10.25 Elintarvikeyrityksen kansainvälistymisen haasteet, Maarit Ahola, Finpro

10.25-10.45 Trendit Länsi-Euroopan vähittäiskaupassa, Annaleena Soult, Finpro

10.45-11.05 Elintarvikkeita Saksaan - ELSA, Turkka Ristimäki, TE-keskus ja Jaana Tapanainen, Finpro

11.05-11.20 TE -keskuksen kansainvälistymispalvelut elintarvikeyrityksille, Raimo Vuorisalo, TE-keskus

11.20-11.35 Ryhmästä voimaa - Finpron palvelutarjonta elintarvikealan yrityksille, Anna Erkkilä, Finpro

11.35-11.50 Ravitsemusklusteri: pk-yritysten ja kansainvälistymisen kehittäminen, Anu Harkki, Sitra

11.50-12.45 L o u n a s

12.45-13.00 Pk-yritykset ja vienti -tutkimustietoa ja tuloksia, Laura Sinisalo-Ojala, TuKKK

13.00-13.15 FinSpirit ja joulutorit Saksan markkinoiden avaajana,Maire Härkönen-Schwab, FinSpirit Oy

13.15-13.30 Luomun vientirengas - käynnistys ja kokemukset, Erkki Pöytäniemi, Kurmakka Organic Food

13.30-13.45 Pan Euroopan -instituutti ja seitsemän elintarvikeviejää Venäjälle, Elina Pelto, TuKKK

13.45-14.00 Kauraa rakkaudella - menekinedistämishanke Venäjälle, Ilmo Aronen, Raisio Oyj

14.00-14.15 Soba-gluteeniton pasta lähdössä vientimarkkinoille, Jukka Tuomisto, Suomi Tattari Group Oy

14.15-14.45 K a h v i

14.45-15.00 Spirit of Santa Vodka - USA:n markkinoille, Olli Wäre, Atlantico Beverages Ltd Oy

15.00-15.15 Yosa-tuoteperheen menestysmatka Eurooppaan, Merja Scharlin, Bioferme Oy

15.15-15.30 Loppukeskustelu ja päätössanat, Maarit Ahola, Finpro Food Chain Global Industry Team

Järjestäjät Finfood - Suomen Ruokatieto ry, Finpron globaali toimialatiimi ja Turun Kauppakorkeakoulu

Seminaarin hinta 30 euroa. Lisämaksusta 45 euroa päivällinen ja illanvietto su 19.6. klo 17.30 alkaen

panimoraivntola Hermanni, Läntinen Rantakatu 37, Turku. Majoitus 19.6. Scandic Hotel Plaza, Turku.

Seminaariohjelma nähtävissä www.finfood.fi.  Ilmoittautuminen viimeistään 1.6.2005 sähköpostitse

osoitteeseen: maija.kallio@finfood.fi tai  puhelimitse Maija Kalliolle puh. (09) 6155 4502.
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Poikkesin Tuomiokirkon Joulumarkki-

noilla ja ostin saaristolaislimpun, ku-

ten turkulaisen kuuluu. Se on paikal-

linen tuote, niinkuin kutunjuusto Äet-

sässä.  Kiikoislaisen Helena Vieno-

lan kojulta ostin häälahjaksi sopivan,

teräksisen puurolusikan.  Sen varren

hän oli poronsarvesta käsin muotoil-

lut ja kaivertanut. Pakkauksena oli

haapapäre nahkanauhoin.  Suoma-

laisuuden ja materiaalin tajua voi vain

ihailla.  Muita käsityöläisiä koko Ko-

kemäenjokilaaksosta en havainnut.

Perheloma maalla

Seuraavalla viikolla sain kutsun Ikaa-

listen Luhalahteen. Nuori vantaalai-

nen sukulaisperhe oli vuokrannut

sieltä mökin. Mökki oli aivan uusi,

varustettu kiinteällä internet-yhtey-

dellä, viiden tähden paikka. Vanhem-

mat totesivatkin, että kodinkoneet

kuten astian- ja pyykinpesukoneet,

TV sekä kuivauskomero, ovat parem-

pia kuin heillä kotona. Ensi kuulemal-

ta kuivauskomero voi tuntua liian ylel-

liseltä, mutta peräkkäisten kylpylä-

reissujen jälkeen senkin havaitsi tar-

peelliseksi.

Miksi he olivat tulleet perhelomallaan

Pirkanmaan perukoille?  Mikseivät

ulkomaille, kuten viime kesänä?  He

valitsivat suomalaisen mökkiloman

siksi, että se tulee heille puolta hal-

vemmaksi. Aiemmin syksyllä he oli-

vat olleet jo yhden viikonlopun vuok-

ramökillä etelä-Karjalassa.  Nyt he

pohtivat, tulisiko Luhalahden mökis-

tä heille pysyvä vuosittainen lomakoti.

Vai valitsisivatko he ehkä saman

mökkiyrittäjän runsaasta valikoimas-

ta toisen mökin?

Perheloman sisällöksi ei tarvitse ih-

meempiä,  kylpyläuinnin lisäksi. Jär-

vi oli vasta jäätynyt, jään paksuus 37

senttiä. Lapset luistelivat silti rannan

suuntaan - pelastusliivit päällä!  Lap-

set viihtyivät myös autossa.

Lähiruokaa

Kyröskoskella näimme  paljon kau-

niita vanhoja taitekattoisia taloja. Sin-

ne ajoimmekin monena päivänä, kos-

ka sieltä löytyi kauppa, jossa oli pal-

veleva liha- ja kalatiski. Hämeenky-

rön keskustassa ei sellaista ollut.

Tässä perheessä ruokaostokset te-

kee isä, graafisen alan yrittäjä. Hän

etsii tuoretta, laadukasta ruokaa ja

siksi hän käy yleensä päivittäin kau-

passa, myös lomalla.  Nytkin hän va-

litsi mieluummin tuoreemman ja kal-

liimman suomalaisen kirjolohen kuin

norjalaisen lohen.  Lähiruoka kiinnos-

taa.

Paikallisuus hukassa?

Mutta mistä lomaileva turisti löytää

paikalliset suoramyyntitilat?  Onko

niitä, varsinkaan talvella?  Näimme

sellaisiakin matkailulehtimainoksia,

joissa kerrottiin vain kännykän nume-

ro.  Mitä se turistille  kertoo?  Tärke-

ää olisi puhelimen lisäksi mainita

kunta, kylä, sähköinen ja tavallinen

osoite sekä ajo-ohje.  Lähikylien tuot-

teet houkuttavat mökkituristia. Kaipa-

simme mökkiyrittäjän laatimaa tiedo-

tetta.

Poikkesimme myös Heiskan kylätoi-

mintakeskuksessa, Hämeenkyrössä.

Pihalla oli meneillään tonttunäytelmä,

joka lapsiamme olisi tietysti kiinnos-

tanut.  Kesken esityksen meistä ei

kuitenkaan tullut sille yleisöä.  Heis-

kan internet-sivuilla emme olleet näh-

neet tästä tapahtumasta mitään mai-

nintaa.  Johtui kuulemma siitä, että

näytelmän esitti joku muu kuin Heis-

kaa ylläpitävä yhdistys.

Tämän lomakokemuksen perusteel-

la paikallisten tuotteiden löytäminen

on turistille vaikeaa. Myös silloin, kun

tuntee jossakin määrin seutua ja tie-

tää mitä etsii.

Julkaistu Lauttakylän-lehdessä

30.12.2004

Kaisu Mikkelä

kaisu.mikkela@auriamail.net

Suomalaisuutta ja paikallisuutta etsimässä



Elintarvikealan kehittämiseen liittyviä julkaisuja

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2004 -tutkimus Savonia-ammattikorkeakoulu
Julkaisumyynti
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio
julkaisut@savonia-amk.fi

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2000 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
PL 505, 02101 Espoo
puh. (09) 613 500

Yrittäjän opas (Yhteistyö ja lähiruoan markkinointi kunnan suurkeittiölle)
Ostajan opas (Elintarvikkeiden tilaaminen lahiyrittäjältä) Efeko Oy
Päättäjän opas (Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut) Projektipäällikkö Kaj Työpponen

www.efektia.fi/elinvoimanevaat

Yrittäjä, kuka jatkaa työtäsi? www.yrittajat.fi/kukajatkaa
(Opas ja ohjelma jatkon suunnitteluun)

Opas sienten oikeaan käsittelyyn Pyhäjärvi-instituutti
www.pyhajarvi-instituutti.fi

Ammattikeittiöiden ekologinen toiminta Suomessa 2003 Mikkelin ammattikorkeakoulu
Kirjasto- ja tietopalvelut
PL 181, 50101 Mikkeli
ktpk.keskus@mikkeliamk.fi

Yritysten liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Ruoka-Suomi -teemaryhmän sivuilta
kohdasta ajankohtaista

(pdf-dokumentti) www.maaseutupolitiikka.fi

Elintarvikeyrityksen kehittämistarvekartoitus Ruoka-Suomi -teemaryhmän sivuilta
kohdasta ajankohtaista

(pdf-dokumentti) www.maaseutupolitiikka.fi

Yrtti dvd Arktiset Aromit ry
puh. (08) 6176 2291
www.arktisetaromit.fi

Suurtapahtumien ruokapalvelut –opas Maa- ja kotitalousnaisten keskus
Anne-Mari Jouppila
puh. 0400 367 675
www.maajakotitalousnaiset.fi

Sinustako yrittäjä? Kauppa- ja teollisuusministeriö
www.yrityssuomi.fi
http://www.ktm.fi/
dex.phtml?nid=B250A533B57C
7180C2256FE0003F56FAO

Ruoka-Suomi -tiedotteen ilmestyminen vuonna 2005

Nro Materiaali toimitukseen Ilmestyminen

3/2005 29.8. 14.9.
4/2005 7.11. 23.11.

Ruoka-Suomi -tiedote

Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan

kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna

2005 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin nume-

ron painomäärä on 1900 kpl. Jakelulistalla

on noin 1400 elintarvikealan toimijaa. Levitä

tiedotetta kaikille, joita elintarvikealan kehit-

täminen kiinnostaa.

Toimitus

Arja Meriluoto

puh. (02) 333 6476

arja.meriluoto@utu.fi

Heidi Valtari

puh. (02) 333 6416, 0400 487 160

heidi.valtari@utu.fi

Turun yliopisto

Täydennyskoulutuskeskus

Lemminkäisenkatu 14-18 B

20520 Turku

fax (02) 333 6331

Ruoka-Suomi -tiedotteen tarkoitus on palvel-

la eri puolilla Suomea olevia elintarvikealan

toimijoita ja yrityksiä kertomalla valtakunnan

tason asioista, verkostoitumisesta ja muista

kaikkia elintarvikealan kehittäjiä kiinnostavis-

ta asioista. Toisaalta tavoitteena on välittää

eri alueellisten toimijoiden tietoja, kokemuk-

sia ja aikomuksia muille hyödynnettäväksi.

Toivottavasti löydät tiedotteesta sinulle uu-

sia asioita ja rohkaistut ottamaan yhteyttä

kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta elintarvikealan

toimijoilta. Luiska tekstiä syntyy helposti.

Kyse on aktiivisuudesta. Kertomalla asioista

auttaa toisia ja voi toisaalta saada arvokas-

ta palautetta omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotetta voit lukea Ruoka-

Suomi sivustosta osoitteesta

www.maaseutupolitiikka.fi.
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun ravitsemisalan yksikkö 21

elintarvikealan edelläkävijänä Suupohjassa

Linseed Protein Finland -öljypellavasta elintarviketeollisuuden 21

apuaineita

Asiakkaana keliaakikko -projekti 2003 - 2006 22

Kauhajoen Ruokamessut Uutuustuote 2005 -kilpailuun 24

ilmoitautui mielenkiintoisia tuotteita

Ajankohtaista Ruotsista 25

Elämysruokatuote projekti käynnistyi Kainuussa 26

Lähileipää ruokapöytään! 27

Kuluttajat ja luomutuotteiden valinta 28

ETS:lle aluejaosto Itä- ja Pohjois-Suomeen 28

Suurkeittiökaupan koulutusta myyntihenkilöstölle 29

KCM-ketjun valtakunnallinen laatukampanja 30

Kansainvälistyminen, markkinoille meno ja menestyminen 31

Suomalaisuutta ja paikallisuutta etsimässä 32

Kansikuvat
Maaseutuparlamentista 19.4.2005

kansi22005.P
65

22.4.2005, 10:45
1



2
2005

M

Tapahtumakalenteri
5. - 8.5.2005 Logistiikka ja pk-yritysten kehittäminen, Almeria Espanja (jannie.vestergaard@mikkeliamk.fi)

10.5.2005 Elintarvikepäivä 2005 (www etl.fi)

10.5.2005 Asiakkaana keliaakikko, Kristinestad (marja.hayry@keliakialiitto.fi) kts. s. 22

11.5.2005 Asiakkaana keliaakikko, Vaasa (marja.hayry@keliakialitto.fi) kts. s. 22

11.5.2005 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka, Kuopio (www.efeko.fi) kts. s. 5

12.5.2005 Asiakkaana keliaakikko, Karleby (marja.hayry@keliakailiitto.fi) kts. s. 22

11. - 13.5.2005 Elintarvike Teollisuus 2005, Tampere Pirkkahalli (www.tampereenmessut.fi) kts. s 12

18.5.2005 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka, Tampere (www.efeko.fi) kts. s. 5

24.5.2005 Markkinoinnin ja myynnin ulottuvuudet – myymälä- ja tapahtumamarkkinointi,Seinäjoki

(annika.raveala@helsinki.fi, www.helsinki.fi/hymakes/Koulutus)

24. - 25.5.2005 PLMA World of Private Label international Trade Show, Amsterdam

(lisa.kivikoski@finpromarketing.fi)

26.5.2005 Active and intelligent packaging -seminaari, VTT Espoo (paivi.vanhala@vtt.fi)

1.6.2005 Elintarvikkeet ja terveys - teknologiaohjelman loppuseminaari, Helsinki  (biot@tekes.fi)

8.6.2005 Markkinatrendit, Seinäjoki (isa.pelttari@proagria.fi, eeva-liisa.lehto@foodwest.fi)

16.6.2005 YTR:n valtakunnallinen hankeseminaari, Tampere Metso (johanna.heikkila@mmm.fi) kts. s. 2

20.6.2005 Kansainvälistyminen, markkinoille meno ja menestyminen -seminaari, Turku (www.finfood.fi)

 kts. s 31

28. - 31.7.2005 Farmari 2005, Tampere Pirkkahalli (www.farmari.net)

1. - 2.9.2005 Maaseutututkijatapaaminen, Kitee, (www.mua.fi)

2. - 4.9.2005 Kauhajoen Ruokamessut (www.ruokamessut.fi)

2.9.2005 Uutuustuote 2005 julkistaminen, Kauhajoki Ruokamessujen avajaiset, kts. s. 24

2. - 3.9.2005 Food choices and healthy eating focusing on vegetables, fruits and berries

 (www.seamk.fi/foodconference)

7.9.2005 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka, Seinäjoki (www.efeko.fi) kts. s 5

8.9.2005 Elintarvikkeiden hankintakriteerit ja lähiruoka, Turku (www.efeko.fi) kts. s. 5

27.9.2005 KCM -laatukampanjan valtakunnallinen tiedotustilaisuus (e.anttila@utu.fi)

29.9.2005 KCM -laatukampanjan tiedotustilaisuus joka maakunnassa (e.anttila@utu.fi)

29.9. - 8.10.2005 KCM -laatukampanja (e.anttila@utu.fi) kts. s. 30

30.9.2005 Tyrniruokaohjakilpailu (info@arctic.flavours.fi) kts. s 13

4.10.2005 Viljaketjun toimialapäivä (erkki.salomaa@pyhajarvi-instituutti.fi)

7. - 9.10.2005 Turun Ruokamessut 2005 (www.turunmessukeskus.fi)

8. - 12.10.2005 Anuga 2005, Köln (www.anuga.com)

11.10.2005 Asiakkaana keliaakikko, Ivalo (marja.hayry@keliakialiitto.fi) kts.  s. 22

12.10.2005 Asiakkaana keliaakikko, Sodankylä (marja.hayry@keliakialiitto.fi) kts. s. 22

13.10.2005 Asiakkaana keliaakikko, Kittilä (marja.hayry@keliakialiitto.fi) kts. s. 22

27. - 28.10.2005 Kuntaruoan kuumat perunat -konferenssi 2005, Järvenpää (kaj.tyopponen@efeko.fi)

2. - 3.11.2005 Luonnontuotealan valtakunnallinen seminaari, Rovaniemi (juha.rutanen@helsinki.fi)

4.11.2005 Luonnontuotealan valtakunnalliseen seminaariin liittyvät retki (juha.rutanen@helsinki.fi)

vko 46 Riistaseminaari (arto.kummala@jkouke.fi)

24.11.2005 Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari (heidi.valtari@utu.fi)

25. - 27.11.2005 ELMA 2005, Helsinki Messukeskus (www.elmamessut.fi)

29.11. - 1.12.2005 Food Ingredients and Food Safety & Hygiene, Paris (www.finpromarketing.fi)

9.5.2006 Elintarvikepäivä 2006

8.5.2007 Elintarvikepäivä 2007
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