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MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ (YTR)

on valtiioneuvoston asettama, usean hallinnonalan yhteistyöelin. YTR:n teema- ja työryhmät toimivat aloilla, jotka vaativat

pitkäjänteistä valtakunnallista kehittämistyötä. Yksi näistä ryhmistä on Ruoka-Suomi -teemaryhmä.

www.maaseutupolitiikka.fi

22. - 23.5.2007 PLMA 2007 Word of Private Label, Amsterdam (www.plma.net)
29.5.2007 Leipomoteollisuuden toimialaraportti julkaistaan sähköisesti (http://www.toimialaraportit.fi)
29. – 30.5.2007 Nordic seminar: Health and sustainability in catering – an interesting and growing field,Tukholma

 (www.ekocentrum.info)
31.5.2007 Ilmoittautuminen Suomen Paras 2007 kilpailuun päättyy
26. - 29.7.2007 Farmari Suorsalon ravirata Kuopio
elo-syyskuu Eduskunnan lähiruokaseminaari (irma.karkkainen@sakky.fi)
16. - 17.8.2007 Maaseutututkijatapaaminen, Vantaa (www.mua.fi)
24.8.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kiuruvesi (anu.arolaakso@sakky.fi)
24. - 26.8.2007 Upplevelsemässan Smaklust, Tukholma (karin@eldrimner.com)
syksy 2007 Elintarvikehankintojen miniseminaareja eri puolilla Suomen (alueen  lähikeittiöneuvojat)
vko 35 ProLähiruoka –polkupyöräviesti (irma.karkkainen@sakky.fi)
1.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kemi (anu.arolaakso@sakky.fi)
1. – 2.9.2007 Meri-Lapin Ruokamessut, Keminmaa (www.keminmaa.fi/ruokamessut)
vkot 36-39 Lähiruokaviikot (irma.karkkainen@sakky.fi)
7.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kauhajoki (anu.arolaakso@sakky.fi)
7. - 9.9.2007 Kauhajoen ruokamessut, Kauhajoki  (http://www.ruokamessut.fi/2006/tiedote_2006.asp)
11.9.2007 Lähiruokaseminaari, Joensuu (hanne.leppanen@pkky.fi)
11.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Lahti (anu.arolaakso@sakky.fi)
13.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kokkola (anu.arolaakso@sakky.fi)
13.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Helsinki (anu.arolaakso@sakky.fi)
18.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Lappenranta (anu.arolaakso@sakky.fi)
19.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kemijärvi (anu.arolaakso@sakky.fi)
25.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kouvola (anu.arolaakso@sakky.fi)
4.10.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Hämeenlinna (anu.arolaakso@sakky.fi)
5. - 7.10.2007 Turun ruokamessut 2007, Turku (www.turunmessukeskus.fi)
13. - 17.10.2007 Anuga 2007 - Elintarvikealan näyttely, Köln Saksa
16.10.2007 Lähiruokaseminaari, Pori (meli.valo@pyhajarvi-instituutti.fi, leena.kuosmanen@sakky.fi)
16. – 18.10.2007 FoodTech –messut, Helsinki (www.finnexpo.fi)
16.10.2007 On line/on site –tekniikat omavalvonnan apuna, Helsinki (www.finnexpo.fi)
17.10.2007 Terveellisyys- haaste tuoteviestinnälle, Helsinki (www.finnexpo.fi)
17.10.2007 Elintarvikehankintojen miniseminaari, Loimaa (paivi.toyli@utu.fi)
18.10.2007 Kotoista ruokaa elintarviketeollisuudesta, Helsinki (www.finnexpo.fi)
25. - 28.10.2007 Helsingin Ruokamessut 2007, Helsinki (www.finnexpo.fi)
6. - 7.11.2007 Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari, Pori (heidi.valtari@utu.fi)
8.11.2007 Elintarviketeollisuuden toimialaraportin julkaiseminen, Kouvola (kari.valimaki@te-keskus.fi)
8.11.2007 Kasvisten, vihannesten ja marjojen jalostuksen toimialaraportin julkaiseminen, Kouvola

(leena.hyrylä@te-keskus.fi)
7. - 9.11.2007 Kansainvälinen Nutrition and Health Claims -kongressi, Naantali (anna.hillgren@utu.fi)
9. - 11.11.2007 Terveys + Hyvä olo, Helsinki (www.finnexpo.fi)
20.11.2007 Ateria 2007 – uudet reseptit julkiseen ruokapalveluun (www.wanhasatama.com)
20. - 22.11.2007 Health Ingredients Japan 2007, Tokio, Japani (www.hijapan.info)
23. - 25.11.2007 Elma, Helsinki (www.finnexpo.fi)
21. – 24.2.2008 BioFach 2008 (www.biofach.de)
13. - 15.3.2008 Gastro-messut, Helsinki (www,finnexpo.fi/gastro)
14. – 19.3.2008 Internorga, Hampuri (mikko.nummi@dfhk.fi)
14. - 16.5.2008 Elintarviketeollisuuden ammattimessut, Tampere (www.elintarviketeollisuus.fi)
31.7. - 3.8.2008 Farmari Suomen Maatalousnäyttely, Lahti (www.farmari.net)



Ruoka-Suomi -tiedote

Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan ke-

hittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2007

neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron paino-

määrä on 1900 kpl. Jakelulistalla on noin 1400

elintarvikealan toimijaa. Levitä tiedotetta kaikil-

le, joita elintarvikealan kehittäminen 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

20014 Turun yliopisto

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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Fraktiointialan yritykset verkostoituvat Suupohjassa

Korillinen pienyrittäjien tuotteita
eri maakunnista.

Kauhajoelle on viime vuosien aikana syntynyt useita yrityksiä, jotka ovat ryhtyneet jalostamaan alueella viljellyis-

tä erikoiskasveista aineosia eli fraktioita teollisuuden käyttöön. Yrityksistä kolme, Lindfors Foods Oy, Oy Lin-

seed Protein Finland Ltd ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy, ovat verkostoituneet ja käynnistäneet hankkeen

yhteistyössä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän kanssa lisätäkseen yritysryhmän yhteistyötä ja tunnet-

tavuutta.

Lindfors Foods Oy on rakentamassa parasta aikaa tyrnin pakastus-, lajittelu- ja prosessointilaitosta. Oy Linseed

Protein Finlandilla ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy:llä ovat myös prosessointilaitos rakentumassa syksyllä

2007. Yrityksiä siis yhdistää myös sama kehitysvaihe.

Lindfors Foods Oy on keskittynyt marjaliiketoimintaan ja tuottaa ainesosia elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeol-

lisuuden käyttöön. Yrityksen päätuotteita teollisuudelle ovat tyrnikomponentit. Oy Linseed Protein Finland on

kehittänyt öljypellavan siemenen fraktiointiprosessin. Yrityksellä on laaja sopimusviljelijäverkosto. Nordic Bioex-

tracts Norbiox Oy:n liiketoimintaa tulevat olemaan etanoliuutot, vakuumi- ja spraykuivaus, mikrokapselointi ja

etanolin regenerointi. Yritys tulee tarjoamaan palveluitaan muille yrityksille. Raaka-ainepohjana ovat kasviperäi-

set materiaalit.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anne Arstila. Arstila on toiminut elintarvikealalla eri tehtävissä pitkään. Projek-

tipäälliköksi Arstila siirtyi Elintarvikealan osaamiskeskus ELOn aluekoordinaattorin tehtävästä.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Anne Arstila

puh. 046 851 4981

anne.arstila@suupohja.fi

Fraktiointialan yritykset verkostoituvat Suupohjassa
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Elintarvikealan pienyritysten tuottei-

ta, yrityksiä tai koko toimialaa ei tun-

neta riittävän hyvin. Kuluttaja ei ero-

ta tuotteita tai toimialaa ja toisaalta

myöskään ammattikeittiöt ja kauppa

eivät tunne yrityksiä ja heidän tuot-

teitaan. Kuitenkin kuluttaja- ja arvo-

tutkimusten mukaan pieniä yrityksiä

tuotteineen arvostetaan.  Tuotteita

myös haluttaisiin suosia käytännön

valintatilanteissa. Tunnettuutta voi-

daan lisätä yhtenäisellä eri toimijoi-

den yhteisellä pienten yritysten tuo-

tantoon liittyvällä viestillä.

Syksyllä 2006 valmistuneen Imagon

parantamisen ja menekin edistämi-

sen strategian mukaisesti Ruoka-

Suomi -teemaryhmä on aloittanut

elintarvikealan pienyrittäjyyteen liitty-

vien ydinviestien prosessoimisen eri

toimijoiden käyttöön yhteiseksi sano-

maksi. Saman viestin toistuminen

monissa eri yhteyksissä: paikallises-

ti, alueellisesti ja kansallisesti sekä

se että eri toimijat käyttävät samaa

viestiä toistuvasti vahvistaa elintarvi-

kealan pienyrittäjyyttä. Ruoka-Suomi

-teemaryhmän tavoitteena on saada

ydinviestit määriteltyä kokoukses-

saan 15.5. siten, että ne ovat luetta-

vissa tämän Ruoka-Suomi -tiedot-

teen ilmestyessä osoitteessa

www.maaseutupolitiikka.fi > Ruoka-

Suomi > Ajankohtaista.

Käytännön työtä on tehnyt pienryh-

mä, jossa ovat mukana toimialajoh-

taja Tiina Piilo Helsinki Business and

Science Park Oy:stä, kehityspäällik-

kö Tuula Repo ProAgria Kymenlaak-

so ry:stä, tiedottaja Kaija Stormbom

MTK:sta, kehityspäällikkö Marko Jori

Pyhäjärvi-instituutista, koulutus- ja

kehityspäällikkö Mirja Hellstedt Fin-

food – Suomen Ruokatieto ry:stä,

MMM Leena Heinola Oulun yliopis-

ton Kajaanin yliopistokeskuksesta ja

Ruoka-Suomi -teemaryhmän koordi-

naattori Heidi Valtari. Työn fasilitoija-

na on toiminut  Konseptikehitys Kuu-

le Oy. Pienyritysten tuotteet halutaan

erottumaan ja nopeasti viestimään

erityisyydestään. Puhuttelevia tekijöi-

tä on useita, esim. tuoreus, palvelu,

yksilöllisyys, perinne, tuoksu, maku,

herkullisuus  ja tunnelma.  Viestinnän

ytimessä näyttäisi olevan maku, ai-

tous ja yksilöllisyys. Vahvoja päävies-

tejä on neljä: luo elämyksiä, omalta

alueeltaan kotoisin, ruokakulttuuria

rikastuttava ja ensiluokkaisuus.

Elämyksien luonnilla  tarkoitetaan

suomalaisil le sopivaa tuotteen

konstailemattomuutta, juuri sinulle

tehtyä yksilöllisyyttä sekä puhdasta

makua tuotteessa jossa raaka-aine

maistuu. Tähän liittyy myös palvelu.

Omalta alueeltaan kotoisin  viestii

läheisyydestä, paikallisuudesta ja sii-

tä että kyseessä on tuttu ja turvalli-

nen tuote, jonka valmistaja tunne-

taan. Tuotteen on valmistanut vastuul-

lisesti ja kokemuksella ammattitaitoi-

nen yrittäjä ja tuotteen ostaminen tuo

alueelle hyvinvointia ja tulevaisuutta.

Ruokakulttuuria rikastuttava viestii

tuotteen juurista, perinteestä tai tari-

nasta. Se kuvaa myös omaleimai-

suutta, joka tuo vaihtelua. Rikastut-

tavuus tarkoittaa uudistuvuutta, jos-

sa tuotteita kehitetään nykyajan ja

tulevaisuuden tarpeet huomioon ot-

taen pohjana kulttuuri ja perinne.

Ensiluokkaisuus tarkoittaa puhtaista

ja tuoreista paikallisista raaka-aineis-

ta lähellä valmistettua ja jäljitettävää

tuotetta. Myös tuotteen hinta-laatu on

kohdallaan.

Heidi Valtari

Ruoka-Suomi –teemaryhmän koordi-

naattori

Turun yliopiston täydennyskoulutus-

keskus

heidi.valtari@utu.fi

Elintarvikealan pienyrittäjyydelle ydinviesti
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Déjà vu! Tuntuu kuin vasta hetki sit-

ten olisin kirjoittanut vastaavan otsi-

kon... Nopeasti kuitenkin 4 vuotta on

kulunut ja on aika luoda katsaus Matti

Vanhasen kakkos-hallituksen uuteen

ohjelmaan. Olen tähän artikkeliin poi-

minut otteita hallitusohjelmasta ni-

menomaan elintarviketalouden ja -

yritysten näkökulmasta. Kun etsi esiin

edellisen ohjelman ja luki sitä rinnak-

kain uuden ohjelman kanssa, niin yl-

lättävän tuttua tekstiä ja esityksiä löy-

tyy tästä uudesta ohjelmastakin eli ei

se maailma hetkessä valmistu.

Elintarvikkeiden osalta ensimmäinen

maininta hallitusohjelmassa on toi-

saalta kauan odotettu, mutta ristirii-

taisiakin kommentteja ja odotuksia

kohdannut esitys elintarvikkeiden ar-

vonlisäveron alentamisesta; ao. alv-

prosentti tulee loppujen lopuksi aset-

tumaan 12 prosentin tasolle. Hallitus

on luvannut myös toimia EU:n sään-

nösten muuttamiseksi siten, että ra-

vintoloiden ja henkilöstöruokailun

alv-kanta voitaisiin alentaa elintarvik-

keiden alv-tasolle. Viimeksi mainittu

tavoite löytyi tosin sanasta sanaan

myös edellisen hallituksen ohjelmas-

ta...

Hallitus on asettanut tavoitteekseen

osaamiseen ja innovaatioihin perus-

tuvan suomalaisen maatalouden ja

elintarvikkeiden tuotantoketjun kehit-

tämisen kokonaisuutena tavoittaak-

seen laatutuotteillaan myös kansain-

väliset markkinat. Luomu- ja lähiruo-

an edistäminen on tärkeässä ase-

massa hallitusohjelmassa ja niitä on

luvattu edistää laadittujen strategia-

linjausten mukaisesti. Tässä työssä

varmasti myös Ruoka-Suomen laati-

ma imago- ja menekinedistämisstra-

tegian käytäntöön vieminen tukee

osaltaan hallituksen tavoitteita. Lisäk-

si luomutuotteiden osalta on erikseen

maininta niiden jalostuksen ja mark-

kinoinnin kehittämisestä eri tahojen

yhteistyönä.

Lähiaikoina suomalainen ruokakult-

tuuri ja sen edistämistavoitteet ovat

olleet vahvasti tapetilla ja hallitus on

vastaamassa tähän huutoon käynnis-

tämällä suomalaisen ruoan edistä-

misohjelman, jonka tavoitteena on

ruuan arvostuksen kohottaminen,

laadun kehittäminen, ravitsemuskäyt-

täytymisen ohjaaminen sekä luomu-

ja lähiruuan edistäminen. Suomalai-

sen ruuan vientiä on myös luvattu

edistää. Lisäksi hallitus on laatimas-

sa vuosille 2008-2011 uuden kulut-

tajapoliittisen ohjelman, jonka valmis-

telussa otetaan huomioon kuluttajien

toimintaympäristön muutokset, nykyi-

sen ohjelman toteuttamisesta saadut

kokemukset sekä EU:ssa hyväksytyn

kuluttajapoliittisen strategian linjauk-

set nyt käynnissä olevalle EU-ohjel-

makaudelle 2007-13.

Ruoka-Suomi -teemaryhmäkin on

antanut parin lähivuoden aikana run-

saasti lausuntoja - ja pyrkinyt muu-

tenkin vaikuttamaan elintarvikelain-

säädännön uudistusprosessiin - lau-

suntoja on lähtenyt niin maa- ja met-

sätalous-, kauppa- ja teollisuus- kuin

sosiaali- ja terveysministeriöön, mikä

kuvastaa ao. lainsäädännön hajautu-

neisuutta eri hallinnonaloille. Nyt uusi

hallitus on linjannut, että keskushal-

linnossa elintarvikealan päätöksen-

teon tiivistämistä jatketaan yhdistä-

mällä KTM:n ja STM:n elintarvikelain-

säädäntötehtävät MMM:n elintarvik-

keiden turvallisuus- ja laatutehtäviin.

Edellä mainittua hallinnollista uudis-

tusta laajempi ja paljon jo julkisuutta

saanut on esitys uuden ns. supermi-

nisteriön perustamisesta ts. uuteen

työ- ja elinkeinoministeriöön tullaan

ensi vuoden alusta yhdistämään ny-

kyisen SM:n aluekehittämistehtävät

sekä nykyisten KTM:n ja TM:n yrittä-

jyyteen ja työllistämiseen liittyvät teh-

tävät. Aika näyttää, löydämmekö me

maaseudun kehittäjät ja maaseutu-

yritysrahoituksen kanssa toimivat it-

semme myös uudesta ministeriöstä,

ainakin hallitusohjelma asian lupaa

selvittää.

Elintarvikealan toimintaedellytyksiin

vaikuttavat myös monet yleiset halli-

tusohjelmassa olevat esitykset. Inno-

vaatioiden edistäminen on vahvasti

mukana hallitusohjelmassa ja tähän

liittyen hallitus tulee lisäämään julki-

sia tutkimus- ja kehittämisresursseja

- tämä toisaalta edellyttää myös yri-

tyksiltä yhä kasvavia ao. toimintaan

kohdistuvia panoksia. Perheyrittäjyy-

den edistämiseksi hallitus tulee pois-

tamaan perintö- ja lahjaverotuksen

kokonaan yritysten sekä maa- ja

metsätilojen sukupolvenvaihdoksilta

sekä edistämään ensimmäisen työn-

tekijän palkkaamista osittain ilman

sivukuluja. Yritystukien vaikuttavuu-

den lisäämiseksi hallitus suuntaa ra-

hoitusta yritysten osaamisen, kas-

vun, verkostoitumisen ja kansainvä-

listymisen edistämiseen. Yrittäjyyden

politiikkaohjelma saa jatkoa sisällöl-

tään laajempana työn, yrittämisen ja

työelämän politiikkaohjelmana, lisäk-

si Yritys-Suomi -palvelun kehittämis-

tä jatketaan.

Poimintoja hallitusohjelmasta
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Ruoka-Suomen puolesta toivotan

ilolla myös maa- ja metsätalousminis-

teri Sirkka-Liisa Anttilan tervetulleeksi

MMM:öön! Uusi ministerimme on

vankkumattomalla uskolla luottanut

suomalaiseen elintarviketuotantoon

ja puhunut ylpeästi suomalaisen ruu-

an sekä lähi- ja luomuruuan puoles-

ta jo ennen kuin asia nousi laajem-

paan keskusteluun saaden samalla

lempinimen “suomalaisen ruokakult-

tuurin kummitäti”. Lähi- ja luomu-

ruokaan liittyvät kehittämistavoitteet

saavat hyvää tukea uudesta hallitus-

ohjelmasta, jonka esitysten toimeen-

panon eteenpäin viemisessä elintar-

vikealan pk-yrittäjyyden osalta myös

Ruoka-Suomi -teemaryhmä on val-

mis olemaan mukana.

Lisätietoja

Kirsi Viljanen

ylitarkastaja, maa- ja metsätalousmi-

nisteriö

Ruoka-Suomi -teemaryhmän pu-

heenjohtaja

Kauhajoen Ruokamessut on päättänyt julistaa ja Seinäjoen ammattikorkea-

koulun ravitsemisalan yksikkö  toteuttaa kilpailun, jonka tavoitteena on visioi-

da ja toteuttaa elämyksellinen kattaus. Suunnittelun lähtökohtana on teemaan

soveltuva ruokalista ja teeman tulee liittyä syksyyn. Tarkempi määrittely ja

nimeäminen jää kilpailujoukkueen tehtäväksi.  Esimerkkinä mainittakoon

”Syyskekri - illallinen” tai ”Huvilakauden päättäjäiset”.

Kilpailun tavoitteena on aterian merkityksen avartaminen kokonaisvaltaisem-

paan ja kokemuksellisempaan suuntaan.  Erinomainen ruoan laatu voidaan

jakaa ruoan aistittavaan laatuun ja muuhun ruokailijan kokemaan laatuun.

Elämyksellinen ruoka vaatii myös esteettistä osaamista. Hyvän olon tunne

syntyy muun muassa osaamisesta, käsityöstä, tekemisen kauneudesta, ma-

kuvalloituksista ja esteettisestä elämyksestä.  Kauniisti katettu pöytä voi olla

esimerkiksi kutsujen vetonaula. Kukilla ja kynttilöillä saadaan kattaukseen ja

juhlaan tunnelmaa.  Rikas luontomme tarjoaa myös runsaasti raaka-aineita

käyttöömme.  Astioiden ja aterimien käyttötapoja, värien ja materiaalien yh-

distelmiä, pöydän sommittelua, valaistusta ja koristelua muuntelemalla vai-

kutetaan syntyvään tunnelmaan ja ruokailijan kokemukseen.

Kilpailu on avoin kaikille elämyksellisestä ruokailusta ja kattamisesta kiin-

nostuneille. Kilpailujoukkue voi olla työpari tai isompi ryhmä, jonka maksimi

koko on 5 henkilöä.  Sitova ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu toukokuun

2007 loppuun mennessä.  Pyydämme ilmoittautumisia sähköpostin kautta

osoitteeseen kattauskilpailu.ravitsemisala@seamk.fi. Kilpailukattaukset toteu-

tetaan Kauhajoen Ruokamessujen yhteydessä 7.9. rakennettavassa näytte-

lyssä.

Lisätietoja kaksivaiheisesta kilpailusta antaa

lehtori Tuija Pitkäkoski

puh.  020 124 5615

tuija.pitkakoski@seamk.fi

Kauhajoen Ruokamessut 7-9.9.2007

lisätiedot messupäällikkö Kirsti Vuori

puh. ( 06) 2413 2040

Kata ja koe - tunnelmaa ruokapöytään
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Suupohjan osaaminen marja-alan

asiantuntemuksessa vahvistuu. Ke-

vään aikana Suupohjan elintarvike-

alan yrityshautomon järjestämät

koulutukset keskittyivät marja-alaan.

Maaliskuussa Ismo Ruutiaisen pitä-

mä koulutus marjojen kausihuonevil-

jelystä ja sen mahdollisuuksista toi

osallistujille paljon ajatuksia marjojen

ensiasteen jalostukseen. Virolaisen

Toomas Jaadlan huhtikuussa pitämä

yrityslähtöinen koulutus viljeltyjen

karpalon ja kanadanmustikan mah-

dollisuuksista Suomessa on esimerk-

ki yrityshautomon järjestämästä

räätälöidystä koulutuksesta. Koulutus

oli suunniteltu Tyrnisampo Oy:lle ja

sen sidosryhmille. Tyrnisampo Oy on

marjanviljelijöiden yhteistyönä raken-

tunut Suupohjan Marjaosuuskunnan

piiristä syntynyt yritys, joka suuntau-

tuu marja-alaan. Sillä on marjojen

vastaanotto- ja pakastamotilat Kau-

hajoen Kainastolla. Lisäksi heillä on

toimiva verkosto marjojen

jatkojalostajien kanssa.

Marjojen jatkojalostaja Jukka Lato-

mäki, joka oli mukana Toomas

Jaadlan koulutuksen suunnittelussa,

haki koulutuksesta ideoita tulevaisuu-

den tuotekehitystä varten. Jaadlan

koulutuksen yhteydessä luotiin lisäksi

yhteistyöverkostoa Viron suuntaan.

Uudet marjalajikkeet ja jopa uudet

marjalajit ovat hyvä lisä

tuotevalikoimiin, mutta vaativat pitkäl-

lisen tuotekehityspanoksen ennen

kuin sopivat suomalaiseen makuun

tai käyttötottumuksiin.

Viljelty karpalo ja kanadanmustik-

ka – kiinnostava lisäys suupohja-

laiseen marjavalikoimaan

Viljellyn karpalon sukulaiset

isokarpalo ja pikkukarpalo kuuluvat

luonnonvaraiseen lajistoomme ja

viihtyvät erittäin kosteilla soilla, ku-

ten nevoilla ja rämeillä. Karpaloa pi-

detään yhtenä terveellisimmistä mar-

joista. Ne sisältävät terveyttä edistä-

viä aineita mm. fenolihappoja

ja flavonoideja. Marjoil la ja

lehtikeitteellä on kansanlääkinnässä

hoidettu monia vaivoja.

Kanadanmustikka on nimensä mu-

kaisesti Pohjoisamerikkalaista alku-

perää oleva viljelykasvi. Luonnossa

kasvavista sukulaisistaan se muistut-

taa eniten juolukkaa ja mustikkaa.

Marjaa käytetään pääosin tuoreena

rasiamarjana, jonka lisäksi sitä käy-

tetään maailmalla paljon erityisesti

leipomo- ja konditoriatuotteissa sen

näyttävyyden vuoksi. Marja soveltuu

myös hilloksi, mehuksi, marjapiirak-

kaan tai viiniksi.

Kausihuoneet - mahdollisuus mar-

jantuotannolle

Puutarhatalouden yritysneuvoja Ismo

Ruutiainen ProAgria Pohjois-Karja-

lasta koulutti maaliskuun lopussa

marjanviljelijöitä ja muita kiinnostu-

neita marjakasvien kausihuonevilje-

lystä. Ruutiainen näkee marjakasvi-

en kausihuoneviljelyssä runsaasti

etuja: sato aikaistuu, laatu paranee

katteen alla ja satomäärät suurene-

vat. Kosteutta voidaan hallita avo-

maaviljelyä paremmin ja kasvinsuo-

jelu on helpompaa. Kausihuonetuo-

tannon etuja on myös pitkä, lämmin

syksy, jolloin kasvit tuleentuvat hyvin

ja talvehtivat sen myötä paremmin.

Satoa voidaan kausihuoneessa

myöhästyttää normaalista sadonkor-

juuajasta. Mahdollisuus pidentää sa-

toaikaa vaikuttaa myös markkinoin-

tiin. Ongelmina kausihuonetuotan-

nossa voi pitää voimakasta tuotan-

tokustannusten kasvua. Ruutiaisen

näkemyksen mukaan kausihuone-

tuotannon mahdollisuudet ovat erityi-

sesti tilakohtaisten satohuippujen

tasaamisessa.

Elintarvikealan yrityshautomo on

mahdollistanut koulutuksen

Suupohjassa kesästä 2005 alkaen

toiminut ESR-rahoitteinen elintarvike-

alaan keskittynyt yrityshautomo on

päättämässä koulutustarjontaansa.

Asiantuntijapalvelujen osalta toimin-

ta jatkuu vielä kesäkuulle

yrityshautomossa mukana oleville

yrityksille.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Matti-Pekka Pasto

puh. 046 850 7070

matti-pekka.pasto@suupohja.fi

www.foodpark.info/yrityshautomo

Suupohjan marja-alan osaaminen vahvistuu
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Hallitus hyväksyi  22. helmikuuta

maaseutupoliittisen erityisohjelman

“Elinvoimainen maaseutu - ministe-

riöiden vastuut ja alueellinen kehit-

täminen.”

Hallituksen hyväksymä ohjelma on

aluekehityslain mukainen erityisohjel-

ma, joka sisältää maaseutupolitiikan

strategiset linjaukset sekä päätökset

kehittämistoimenpiteistä vuosille

2007-2010. Ohjelman valmisteli Maa-

seutupolitiikan yhteisryhmä YTR,

joka myös toimii valtioneuvoston apu-

na ohjelman toteuttamisessa.

Maaseudun elinkeinojen vahvistami-

seksi ohjelmassa esitetään muun

muassa maaseutuyritysneuvonnan ja

-rahoituspalvelujen parantamista,

metsien monimuotoista hyödyntämis-

tä, etätyön lisäämistä sekä palkka-

työn ja yrittäjyyden vuorottelun sel-

vittämistä. Maaseudun osaamispoh-

jan vahvistamiseksi esitetään maa-

seutututkimuksen vahvistamista,

monipalvelupisteiden toimintaedelly-

tysten parantamista sekä moniam-

matilliseen osaamiseen perustuvaa,

peruspalvelutyöhön pätevyyden an-

tavaa toisen asteen koulutusta. Lisäk-

Valtioneuvosto hyväksyi
maaseutupoliittisen erityisohjelman vuosille 2007 - 2010

si selvitetään toimenpiteitä nuorten

syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Asu-

mismahdollisuuksien parantamisek-

si esitetään kaavoitukseen, erityis-

ryhmien asumistukeen ja vapaa-ajan

asuntojen käyttöön liittyviä toimia.

Maaseutupoliittinen erityisohjelma

löytyy pdf-muodossa YTR:n sivuilta

www.maaseutupolitiikka.fi

Alue- ja kuntaministeri Hannes Man-

nisen mukaan maaseutupolitiikan

erityisohjelmalla vahvistetaan maa-

seudun asemaa alueiden kehittämi-

sessä. - Ohjelma täydentää aikai-

semmin erityisohjelmien puolella ol-

leen aukon. Maaseutualueet ja niiden

toimijat on saatava täysipainoisesti

mukaan aluekehitystyöhön, korosti

Manninen avatessaan maakuntien

maaseutupoliittisen erityisohjelman

alueosioita koskevan neuvottelutilai-

suuden 23.3.2007.

Maaseutupoliittisen erityisohjelman

osana sisäasiainministeriö avaa alu-

eellisen kehittämisen kokeilun vuo-

siksi 2007-2010 maaseutumaisille

seuduille. - Se on tarkoitettu aluekes-

kusohjelmien ulkopuolisille alueille ja

sen toteuttamiseen on varattu miljoo-

na euroa maakunnan kehittämisra-

hasta, Manninen toteaa.

- Maaseutupoliittisessa erityisohjel-

massa oleva alueellinen maaseutuo-

sio, joka koskee aluekeskusten ulko-

puolisia alueita, auttaa maaseutua

hyödyntämään EU-ohjelmien varsin

suuria kehittämisvaroja nykyistä pa-

remmin sekä vauhdittamaan maa-

seudun kehitystä, sanoi Manninen.

Maaseutupoliittisen erityisohjelman

sisältämä alueellinen osio tähtää

aluekeskusten ja Uudenmaan kau-

punkiseutujen ulkopuolisten alueiden

kehittämistyön parantamiseen. Ohjel-

man aktivointiraha, miljoona euroa,

avataan alueiden haettavaksi elo-

kuun 2007 loppuun mennessä maa-

kunnan liittojen kautta.

Lisätietoja, mm. hakukirje maakun-

nan liitoille ja luettelo ko. ohjelmaan

hakukelpoisista kunnista osoitteesta:

http:/ /www.intermin.f i / intermin/

h o m e . n s f / p a g e s /

ED4DB31B025FACF5C22572A5004A64B3

Uutta puhtia
aluekeskusten ulkopuolisen maaseudun kehittämiseen



6

Elintarvikealan pienyrittäjyyden imagon parantamisen ja menekinedistämisen strategian yksi toimenpide-ehdotus

koski osaamisen kehittämistä. Tähän asiaan vastaa elintarvikealan asiantuntijoille ja kehittäjille tarkoitettu viestinnän

ja markkinoinnin koulutus, joka toteutetaan syksyn 2007 ja kevään 2008 aikana. Koulutuksen sisältöä on työstänyt

valtakunnallinen työryhmä, johon ovat kuuluneet koulutus- ja kehityspäällikkö Mirja Hellstedt Finfood – Suomen Ruo-

katieto ry:stä, Mara Yritysklinikan päällikkö Matti Härkönen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, kehityspäällikkö Marko

Jori Pyhäjärvi-instituutista, viestinnän koordinaattori Elina Nihtilä Laatuketjusta (vuoden 2006 loppuun asti), toimiala-

johtaja Tiina Piilo Helsinki Business and Science Parkista, erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen Ruralia-insti-

tuutista sekä suunnittelija Päivi Töyli ja koordinaattori Heidi Valtari Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta.

Koulutuksen aikana tutustutaan pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten näkökulmasta viestinnän ja markkinoin-

nin moninaiseen kenttään. Päivien aiheina on muun muassa kuluttajatrendit, vähittäiskauppa- ja Horeca-sektorilla

toimiminen, viestinnän tavat ja mahdollisuudet, markkinoinnin perustiedot, vaihtoehtoiset jakelutiet, tapahtumamark-

kinointi ja kansainvälistyminen. Koulutus sisältää lähiopetusta ja etätehtäviä lähipäivien välissä. Koulutuksessa käy-

tetään apuna Finfood – Suomen Ruokatieto ry:n verkko-oppimisympäristöä. Näiden lisäksi jokainen koulutettava

hankkii itselleen kummiyrityksen, jonka kanssa toteuttaa etätehtäviä. Koulutuspäiviä järjestetään kaiken kaikkiaan 12

ja koulutuksen laajuus on 16 opintopistettä.

Koulutuksen sisältö (tarkemman ohjelman löydät nettisivuilta www.tkk.utu.fi)

Koulutusta viestinnästä ja markkinoinnista
elintarvikealan kehittäjille

1. Johdatus markkinointiviestintään, toimintaympäris-

töön sekä tulevaisuuden näkymiä

5.11.2007 Turku

Kotimaisten tuotteiden tulevaisuus ja markkinointinäkymät

Kuluttajatrendit

Markkinointi - mikä, miksi ja miten?

2. - 3. Elintarvikekehittäjien valtakunnallinen seminaari

6. - 7.11.2007 Pori

4. Toimintatavat vähittäiskaupasektorilla

28.11.2007 Jyväskylä

Kauppojen päätöksentekoprosessit ja valikoimanhallinnan

mekanismit

Miten pienyrittäjän tulee toimia vähittäiskauppasektorilla?

Kaupan antamat vaatimukset mm. tuotteille, pakkauksille,

toimituksille

5. Toimintatavat Horeca-sektorilla

29.11.2007 Jyväskylä

Horeca-sektorin hankintatavat ja toiminnan vaatiukset pk-

yrityksille

Uuden hankintalain soveltaminen

Pienyrittäjän mahdollisuudet Horeca-sektorilla

7. Markkinoinnin perustietoa pk-yrityksen mittakaavas-

sa

10.1.2008 Helsinki

Markkinoinnin nykytila ja tredit

Markkinointiyhteistyö alan toimijoiden kanssa

Pakkauksen merkitys

Markkinointisuunnitelma pienellä budjetilla

8. Muita kasvun kanavia

11.3.2008 Mikkeli

Miten yritys pysyy vähittäiskauppa- ja Horeca-sektorilla?

Vaihtoehtoiset jakelutiet

9. Tapahtumamarkkinointia ja kansainvälistymistä

12.3.2008 Mikkeli

Messutilaisuudesta kaikki hyöty irti

Erilaisia elintarvikkeiden markkinapäiviä

Näkymät elintarvikkeiden viennissä

Aasian markkinat

10. Markkinointiviestintäsuunnitelmia

vko 15 Kouvola (Pietarin matkan yhteydessä)

Markkinointiviestintäsuunnitelmien koonti ryhmissä
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6. Viestinnän tavat ja mahdollisuudet

9.1.2008 Helsinki

Viestinnän keinot

Yritysviestintä

Kriisiviestintä

Viestintäsuunnitelma

11. Pietarin opintomatka

vko 15

Venäjän markkinoihin tutustuminen

12. Yhteenvetopäivä

toukokuussa 2008

Koko koulutus maksaa 1000 euroa. Hintaan sisältyy koulutus materiaaleineen, mutta ei aterioita eikä matka- ja majoi-

tuskuluja. Pietarin opintomatka ei sisälly edellä mainittuun hintaa.

Ilmoittautumiset koulutukseen viimeistään 19.10.2007 mennessä Arja Meriluodolle puh. (02) 333 6476 tai sähköpostit-

se arja.meriluoto@utu.fi. Koulutukseen otetaan 30 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli koulutukseen osal-

listuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme puolet koulutusmaksusta. Koulutuksen järjes-

täjä pitää oikeudet ohjelman ja aikataulun muutoksiin.

Lisätietoja

Päivi Töyli

Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

puh. (02) 333 6475, 040 565 8121

paivi.toyli@utu.fi
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Tampereen Messut Oy järjestää

yhdessä Elintarviketeollisuusliitto

ry:n, Suomen Leipuriliitto ry:n ja

Lihakeskusliiton sekä muiden alan

organisaatioiden kanssa Elintarvi-

keteollisuus-messut 14. - 16. tou-

kokuuta 2008. Messut järjestetään

nyt toista kertaa. Elintarviketeolli-

suus-messut järjestettiin ensim-

mäisen kerran toukokuussa 2005

ja tapahtuma sai silloin erittäin

hyvän vastaanoton sekä messu-

vierailta että näytteilleasettajilta.

Messut kerää yhteen koko laajan

teollisuuden alan tärkeimmät toi-

mijat. Esillä on elintarviketeollisuu-

den raaka-aineet, puolivalmiiden ja

valmiiden tuotteiden toimittajat,

tuotantomenetelmät, koneet ja lait-

teet sekä muut elintarviketeolli-

suuden tuotteet ja palvelut.

- Tampereella järjestettävälle elintar-

vikealan ammattitapahtumalle oli

odotetusti tilausta vuonna 2005 ja

nytkin tapahtuma on otettu näytteil-

leasettajien keskuudessa hyvin vas-

taan. Monet alan merkittävät toimijat

ovat jo osastopaikkansa vuoden

2008 messuilta varanneetkin. Mes-

suilla tulee olemaan koko elintarvike-

teollisuus laajasti esillä. Tampereen

keskeinen sijainti mahdollistaa entis-

tä useampien kävijöiden osallistumi-

sen messuille, sanoo tuoteryhmä-

päällikkö Ville Keskinen Tampereen

Messut Oy:stä.

Elintarviketeollisuus on Suomen nel-

jänneksi suurin teollisuudenala tuo-

tannon bruttoarvolla mitattuna ja työl-

listäjänä kolmanneksi suurin. Suurim-

mat elintarviketeollisuuden alat ovat

lihanjalostus-, leipomo-, panimo- ja

virvoitusjuomateollisuus sekä mai-

donjalostusteollisuus. Elintarviketeol-

lisuus työllistää noin 36 300 henkeä

ja tuotannon bruttoarvo on 8,4 mrd.

euroa.

Lähiruoka 2008 -messut ja Leipu-

reiden SM-kilpailu tuovat lisä-

maustetta messutapahtumaan

Samaan aikaan Elintarviketeollisuus

2008 -messujen kanssa Tampereen

Messu- ja Urheilukeskuksessa järjes-

tetään Lähiruoka 2008 -messut. Mes-

suilla on esillä muun muassa elintar-

vikkeet ja lähiruoka, ravinto ja terve-

ys, lähituottajat, jatkojalostajat, ravin-

tola- ja juhlapalvelut sekä välineet ja

keittiötarvikkeet. Tampereen Messut

Oy järjestää Lähiruoka 2008 -mes-

sut yhteistyössä Suomen AMT Oy:n

kanssa.

- Lähiruoka 2008 on monipuolinen

ammattitapahtuma, joka koostuu

näyttelystä, tuottaja- ja lähiruokato-

reista, demoista, testeistä, esityksis-

tä, haastatteluista ja promootioista.

Messujen yhteydessä järjestetään

myös alan seminaari ja muita koulu-

tustapahtumia, kertoo projektipäällik-

kö Rami Itvola Tampereen Messut

Oy:stä.

Elintarviketeollisuus 2008 -messuil-

la 14. - 16. toukokuuta järjestetään

myös ruokaleivän, kahvileivän ja kon-

ditorian Suomen mestaruuksien lop-

pukilpailu. Finaalissa kilpailee kuusi

parasta kustakin sarjasta. Ruokalei-

pä ja kahvileipäsarjojen Suomen

Mestareista tulee Vuoden Leipuri -tit-

telin haltijoita ja konditoriasarjan Suo-

men mestarista Vuoden Kondiittori -

tittelin haltija. Suomen mestaruus tuo

tunnustusta myös työnantajayrityk-

selle.

Lisätiedot

www.elintarviketeollisuus.fi

Kehittyvä elintarvikeala kokoontuu Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen

Elintarviketeollisuus 2008 -messut 14. - 16.5.2008
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Sinfos-tuotetietopankkijärjestelmä antaa teollisuudelle mahdollisuuden lähettää tuotetietonsa sähköisesti yhteen
yhteiseen tietokantaan, josta ne ovat kaikkien kaupan ryhmittymien käytettävissä. Tämä tehostaa huomattavasti
tuotetietojen välittämistä teollisuudelta kauppaan. Tästä syytä valtakunnallisen tuotetietopankki Sinfoksen käyttöä

yritetään laajentaa niin, että se kattaa koko elintarvike sektorin. Seuraavat osa-alueet ovat HoReCa-sektori ja pienet
tavarantoimittajat. Erityisesti pieniä toimittajia huomioiden Sinfoksen kehitysryhmä päätti lisätä Sinfoksen liikevaihto-
pohjaisiin liittymismaksuihin uuden luokan. Uusi luokka on 6= liikevaihto alle 0,5 miljoonaa euroa ja tämän luokan

liittymismaksu on 300 euroa.

Miten pääsen mukaan?

Suomen Sinfos -tuotetietopankin käyttäjäksi voivat liittyä päivittäistavarateollisuuden tavarantoimittajat, SK-puolen

toimijat (suurkeittiö) sekä kaupparyhmittymät.

Sinfoksen käyttäjäksi liittyminen sisältää seuraavat vaiheet;

1. Sitoutuminen tuotetietopankin käyttäjäksi

· Sitoumuslomakkeen täyttäminen ja lähettäminen GS1 Finland Oy:lle

· Uuden käyttäjäyrityksen ja GS1 Finland Oy:n välisen Sinfos-tuotetietopankin käytön yleiset sopimusehdot -
sopimuksen allekirjoittaminen. Sopimusehdot lähetetään asiakkaalle allekirjoitettavaksi sen jälkeen, kun
sitoumuslomake on palautettu GS1 Finland Oy:lle

· Liittymismaksun sekä liikevaihtoon perustuvan käyttömaksun maksaminen

2. Ilmoittautuminen koulutukseen

· Koulutukseen ilmoittaudutaan internet-sivujen kautta (http://www.sinfos.fi/koulutus.html)

· Sinfos-ohjelmiston pääkäyttäjän määrittely (yhteyshenkilö)

· Koulutukseen osallistumisen voi perua 14 vrk ennen koulutuspäivää puhelimitse

3. Koulutus

· Ohjelmistokoulutusta, käytännön harjoittelua ja taustatietoja

· Yhteisten käytäntöjen (tuotteiden nimeäminen ja mittaaminen) läpikäynti

· Koulutuksen yhteydessä osallistujille jaetaan yrityksen GLN-numero (yritystunnus) sekä tarvittavat käyttä-
jätunnukset esim. SINFOS-portaaliin ja Suomen Sinfoksen extranetiin

4. Tuotetietopankin käyttöönotto yrityksessä

· Tuotetietojen syöttäminen ja julkaisu Sinfos Webformsilla

· Tuotetietojen katselu SINFOS-portaalissa

Tervetuloa mukaan Sinfoksen käyttäjäkuntaan!

Kevät Terveisin;

Maarit Nelimarkka, maarit.nelimarkka@gs1.fi puh. (09) 6969 6602

SINFOS laajenee
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Foodwest Oy on jo monena vuotena

koordinoinut ja organisoinut kampan-

jan, joka kantaa yllä olevaa nimeä.

Toteutus oli tällä kertaa siten muut-

tunut, että rekrytointi ja opiskelijoiden

perehdytys aloitettiin syksyllä 2006,

mutta kampanja tuotiin ulos vasta

helmikuun alussa 2007. Syksyn kirei-

den aikataulujen paineesta tuntui

hyvältä siirtyä lenkkiviikkojen jälkei-

seen rauhallisempaan kauteen, jos-

sa esittelyt saavat paremmin kulut-

tajan huomion.

Toinen muutos oli toteutusalueessa,

joka nyt oli kolmen maakunnan ko-

koinen. Pohjanmaa, Etelä- ja Keski-

Pohjanmaa olivat kaikki mukana,

sekä yritysten rekrytointialueena että

esittelyalueena. Kaiken kaikkiaan 43

myymälää osallistui kampanjan to-

teuttamiseen, niistä suurin osa oli S-

marketteja, jotka ovat alueensa vah-

voja myymälöitä kuluttajan tullessa

ruokaostoksille.

Yrityksiä oli mukana 21 kpl, suurin

Atria Suomi Oy, pienimmät olivat per-

heyrityksiä. Tuotevalikoima vaihteli

laidasta laitaan; mukana oli vanhoja

perinneruokia kuten verileipä ja kar-

jalanpiirakka, aivan uusia tuotteita

kuten juustoleipä ja tuore gluteeniton

leipä, terveysvaikutteisia tuotteita

kuten kasvirasvajuustoja ja maito-

happobakteereita sisältäviä rahkajo-

gurtteja. Kevythillot ja raikkaat salaatit

olivat myös mukana, vielä mainitta-

koon kebab-lastu ja sen maustekas-

tikkeet.

Kampanjaa ennakkomarkkinoitiin

MTV3:n ja Ykköset-lehden kautta,

toteutusaikana kaupat toivat esittely-

tuotteet näkyville ilmoittelussaan.

Kaupan ilmettä piristettiin kampanjan

aikana Makujen Satumaa-julisteilla ja

hyllypuhujilla.

Kampanjan alkuperäinen ajatus ver-

kostomaisesta toteutuksesta tuli taas

erinomaisesti näkyviin; kaikilla on

sama päämäärä eli alueen menesty-

minen ja kuluttajan mielenkiinnon

herättäminen. Konsulenttina toimi

päivien aikana noin 150 opiskelijaa,

jotka olivat 4 eri amk-yksiköstä Sei-

näjoen ja Vaasan ammattikorkeakou-

Makujen Satumaa - Sagolik Smak

luissa. Ilman heidän innostunutta ja

aktiivista panostaan kampanjaa ei

voitaisi toteuttaa, samaten myötämie-

linen suhtautuminen kaupan taholta

on erittäin merkityksellinen tuloksen

kannalta. Yritykset saivat yhden vii-

konlopun aikana itselleen jopa yli 20

esittelytilaisuutta, mikä ei voi olla vai-

kuttamatta esitellyn tuotteen jatkome-

nestykseen.

Ensi kerralla kampanjaa kehitetään

taas saatujen palautteiden pohjalta,

tarkoitus on jatkaa vuosittain ja luo-

da toiminnasta pysyvä malli yhteis-

työverkoston jatkossa päättämällä

tavalla.

Lisätietoja

Salme Haapala

Foodwest Oy

puh. (06) 421 0036, 040 585 1772

salme.haapala@foodwest.fi
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Neuvontayksikköön tulee päivittäin

tiedusteluja hankintalakien, asetuk-

sen ja hankintaohjeiden valmistumi-

sen tilanteesta. Lait on vahvistettu

presidentin esittelyssä 30.3.2007 ja

laki on saanut numeron: Laki julkisis-

ta hankinnoista (348/07). Hankinta-

asetus, joka säätelee ilmoit-

tamismenettelyä, astuu voimaan han-

kintalain kanssa samanaikaisesti.

Elintarvikealan ostajien ja muidenkin

toimijoiden käytössä on Elinvoiman

eväät -hankkeessa työstetyt oppaat,

kuten Ostajan opas ja Yrittäjän opas.

Oppaat ovat sähköisessä muodossa

mm. Ruoka-Suomi -teemaryhmän si-

vuil la osoitteessa http://

www.tkk.utu.fi/extkk/ruokasuomi/

ajank_lahiruoka_ostajanopas.pdf  ja

h t t p : / / w w w. t k k . u t u . f i / e x t k k /

r u o k a s u o m i /

ajank_lahiruoka_yrittajanopas.pdf

Elinvoimaan Eväät -oppaissa kor-

jattavaa

Uusi hankintalaki tuo myös muutamia

korjaus-/täsmennystarpeita Elinvoi-

man Eväät -hankkeessa tuotettuihin

oppaisiin. Oppaiden viesti on suurim-

maksi osaksi paikkansa pitävä vielä

lainmuutoksen jälkeenkin, mutta lu-

kijan on syytä huomioida seuraavat

hankintalain muutokset oppaita luki-

essaan:

Kynnysarvot

Hankintalakiin tulevat uutuutena kan-

salliset kynnysarvot, jotka ovat sa-

malla hankintalain mukaisen

k i l p a i l u t t a m i s v e l v o i t t e e n

euromääräiset alarajat. Vähintään

15 000 euron arvoiset tavara- ja pal-

veluhankinnat kilpailutetaan hankin-

talain mukaisesti. Sosiaali- ja terveys-

palveluja koskee suurempi, 50 000

euron ja rakennusurakoita 100 000

euron kynnysarvo. EU-kynnysarvoi-

hin ja niiden soveltamiseen ei tule

muutoksia.

Kansallisten kynnysarvojen alle jää-

vät hankinnat tehdään ostajan omi-

en hankintaohjeiden mukaisesti, kun-

han ne täyttävät avoimuuden ja

syrjimättömyyden vaatimukset.

Julkisten hankintojen neuvontayksik-

kö on laatimassa hankintayksiöille

kansalliset kynnysarvot alittavien

hankintojen suunnittelua helpottavaa

ohjeistusta, jolla pyritään vaikutta-

maan hyvien hankintakäytäntöjen ja

kauppatapojen muodostumiseen

myös kansallisen kynnysarvot

alittavissa hankinnoissa. Ohjeistus

julkaistaan heti sen valmistuttua

osoitteessa www.hankinnat.fi.

Suorahankinnan käytön perusteet

Suoranhankinta on mahdollista vain

hankintalaissa mainituin perustein.

Hankinnan vähäinen arvo ei ole uu-

den lain mukaan suorahankintape-

ruste, kuten se oli vanhassa laissa.

Kaikki kansalliset kynnysarvot ylittä-

vät hankinnat on kilpailutettava han-

kintalain mukaisin menettelyin.

Ilmoittamismenettelyn laajenemi-

nen

Kaikista hankintalain mukaisista han-

kinnoista on jatkossa ilmoitettava

sähköisesti HILMAssa

(www.hankintailmoitukset.fi ). Tarjo-

usten pyytäminen suoraan ilman jul-

kista ilmoitusta ei ole enää sallittua,

eli käytännössä vanha EU-kynnysar-

vot alittava rajoitettu menettely pois-

tuu. Ilmoittamismenettelyn laajentu-

misen seurauksena yritykset saavat

entistä enemmän tietoa tarjouskilpai-

luista.

Tarjouspyynnöt entistä selkeäm-

miksi

Uudessa hankintalaissa tarjous-

pyyntöä, hankinnan määrittelyä ja

tarjousten valintaperusteiden käyttöä

säännellään entistä tarkemmin. Sel-

keä tarjouspyyntö ja sen mukaiset,

keskenään helposti vertailtavat tarjo-

ukset ovat kaikkien yhteinen etu.

Tarjouspyynnössä mainittava:

1. Hankinnan sisältöä kuvaavat tek-

niset eritelmät ja muut vaatimukset

kuten vaihtoehtoisten tarjousten

hyväksyttävyys tai hankintasopimuk-

sen erityisehdot

2. Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

3. Tarjousten valintaperuste sekä

mahdolliset vertailuperusteet ja nii-

den suhteellinen painotus (EU-han-

kinta) tai tärkeysjärjestys (kansallinen

hankinta)

4. Määräaika tarjousten tekemiselle,

tarjousten voimassaoloaika ja yhte-

ystiedot tarjousten toimittamiselle

5. Viittaus julkaistuun hankintailmoi-

tukseen ja tarjouksissa käytettävä

kieli (EU-hankinta)

Lisätietoja

Julkisten hankintojen neuvontayksik-

kö

hankinnat@kuntaliitto.fi

ma-pe klo 9-12 (09) 771 2255

Uudet hankintalait tulevat voimaan 1.6.2007
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Suomen Keittiömestarit ry on valta-

kunnallinen keittiömestareiden kes-

kusjärjestö, jolla on noin 1200 jäsen-

tä yhteensä 14 alueyhdistyksessä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää

suomalaista keittotaitoa sekä ruoka-

kulttuuria Suomessa ja ulkomailla,

sekä ottaa kantaa ammattikunnan

puolesta ruokaan ja ruokapalveluihin

liittyviin asioihin. Perustehtäviin kuu-

luu ammattikunnan osaamisen kehit-

täminen ja alan tunnettuuden ja mai-

neen vahvistaminen. Yhdistystä joh-

taa hallitus, joka valitaan neljäksi vuo-

deksi kerrallaan. Puheenjohtajana

toimii Keittiömestari ETM Jaakko

Nuutila Haaga-Helian ammattikor-

keakoulusta. Suomen Keittiömestarit

ry saa rahoituksen toimintaansa yh-

teistyökumppaneiden kautta. Merkit-

tävin rahoittaja on Laatuketju.

Suomen Keittiömestarit on perustet-

tu ja rekisteröity vuonna 1950, jolloin

se myös osallistui Pohjoismaisen

Keittiömestariliiton (NKF) konferens-

siin ja sai sen jäsenyyden. Järjestö

liittyi Keittiömestareiden Maailmanliit-

toon (WACS) vuonna 1952. Suomi on

aktiivinen molempien kattojärjestöjen

toiminnassa. Viime lokakuussa Hel-

singissä järjestettiin Maailmanliiton

Euroopan puheenjohtajakokous ja

nyt toukokuussa Turussa Pohjoismai-

sen liiton kokous.

Suomen Keittiömestarit ry toimii

alueyhdistystensä suuntaan järjestä-

mällä koulutusta ja yhteisiä tapahtu-

mia sekä yhteiskunnan suuntaan ot-

tamalla kantaa ruokakulttuuriin liitty-

viin asioihin. Erityisesti viimeisen vuo-

den ajan ovat mestarit vierailleet

maamme päättäjien luona vieden

viestiä tarpeesta kehittää ja vaalia

Suomen ruokakulttuuria sekä kirkas-

taa Ruoka-Suomikuvaa maailmalla.

Osittain tämäkin ”lobbaaminen” on

ollut vaikuttamassa siihen että uuden

hallituksen hallitusohjelmassa on lu-

paus käynnistettävästä edistämisoh-

jelmasta, jonka tarkoituksena on ruo-

an arvostuksen kohottaminen, laa-

dun kehittäminen, ravitsemuskäyttäy-

tymisen ohjaaminen sekä luomu- ja

lähiruoan edistäminen.

Suomen Keittiömestarit ry järjestää

myös kilpailuja ammattikunnalle. Vuo-

sittain järjestetään Maakuntakokki- ja

Cateringkokkikilpailut ja uutena tulok-

kaana Suomen Keittiömestarikilpai-

lu, joka johtaa Maailmanliiton Global

Chefs Challenge jatkokilpailuihin.

Yhdistys vastaa myös Suomen Kok-

kimaajoukkueen toiminnasta. Maa-

joukkueessa on 13 nuorta kokkia ja

keittiömestaria ja kolme ns. juniorijä-

sentä. Maajoukkue harjoittelee tällä

hetkellä Saksassa Erfurtissa syksyl-

lä 2008 järjestettäviin Kokkiolympia-

laisiin. Suomalaiset ovat kilpailleet

kansainvälisillä areenoilla jo vuodes-

ta 1954.

Keittiömestarin ammatti on haluttu ja

arvostettu nuorten keskuudessa. Yh-

tenä tämän vuoden päätehtävänä on

auttaa nostamaan myös muiden ruo-

kapalvelualojen työn arvostusta. Sa-

maan pyrkii myös uusi hallitusohjel-

makin: ruoan ja raaka-aineen arvos-

tamisen myötä myös ruoantekijän

arvostus lisääntyy niin kodeissa, kou-

luissa kuin sairaaloissakin. Toisena

merkittävänä tehtävänä on käynnis-

tää yhteistyössä Suomen Kotitalous-

opettajien liiton kanssa projekti, jon-

Suomen Keittiömestarit ry

Tasavallan presidentti vieraili Farmarissa Keittiömestareiden osastolla. Kuvas-
sa puheenjohtaja Jaakko Nuutila ja keittiömestari Martti Lehtinen.
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ka tarkoituksena on saada Suomeen

ruokakulttuurin professuuri.

Töitä ruokakulttuuririntamalla on hy-

vin paljon. Jotta nykyinen hallitus saa

edistämisohjelmansa toteutettua, tar-

vitsee se kaikkien ruoan parissa toi-

mivien kansalaisjärjestöjen apua. Toi-

mikaamme yhdessä paremman Suo-

men eteen.

www.chefs.fi

Tiedotuspäällikkö Essi Laamanen

essi.laamanen@chefs.fi

Kilpailut Jari Hämäläinen

jari.hamalainen@chefs.fi

Puheenjohtaja Jaakko Nuutila

jaakko.nuutila@chefs.fi

Kokkimaajoukkueen Toni Rantalan taidonnäyte

Syyskuussa 2007 vietetään Suomessa valtakunnan ensimmäisiä Lähiruokaviikkoja. Viikoilla 36–39 lähiruoka nousee

näkyvästi esille maakuntien kouluissa, oppilaitoksissa, vähittäiskaupoissa, ammattikeittiöissä, tiedotusvälineissä,

järjestöjen toiminnassa jne. Käy osoitteissa www.mtk.fi/lahiruoka ja www.mmm.fi/lahiruokaviesti.

Lähiruokaviesti poljetaan viikolla 35. Viesti on reititettyja joukkueiden kokoaminen aloitettu. Joukkueet ovat: Luomu-

ketju, Keittiömestarit, MTK Nuoret, Suomen Vanhempainyhdistykset sekä Pro Lähiruoka.

Lähiruokaviikot 2007 tulevat - olethan mukana ?
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Hotelli-, ravintola- ja catering-alan

merkittävin messutapahtuma Eu-

roopassa houkutteli 115 000 am-

mattilaista

INTERNORGA, hotelli-, ravintola- ja

catering-alojen suurtapahtuma keräsi

9.-14.3.2007 noin 1000 yritystä 80

000 neliömetrin alueelle Hampurin

messukeskukseen. Yritykset esitteli-

vät tuoteuutuuksiaan, trendejä ja ko-

konaisratkaisuja 12 hallissa. Tapah-

tumaa pidetään tärkeänä tuoteuu-

tuuksien ja alan kehityksen mittarina,

ja täten messuilla vierailikin 115 000

päättäjää ja ostajaa hotelli-, elintar-

vike-, ravintola-, leipomo- ja kondito-

riasektoreilta.

Suurehkon osan halleista täyttivät

kansainväliset pasta- ja jäätelömer-

kit. Juomateollisuudesta erityisesti

kahvijuomat ja -koneet sekä olut nou-

sivat esille. Suomalaiset leipomoalan

yritykset kokivat suuren B6-hallin jo

sinänsä matkan arvoiseksi. Messu-

keskus otti käyttöön ensimmäistä

kertaa uuden 13 000 neliömetrin hal-

lin eteläisen sisääntuloaulan lähellä.

Hallissa tuotiin esille leipomokonei-

ta, -laitteita ja -tarvikkeita, mitkä so-

veltuvat myös suomalaisille yrityksil-

le joko ostettavaksi tai välitettäväksi.

Mm. Metsä Tissue Katrin tuotteillaan

esitteli suomalaista osaamista Inter-

norgassa.

Kädentaitojaan esittelivät lukuisten

yritysten ammattilaiset; konvehdit ja

leivät valmistettiin kävijöiden näkö-

etäisyydellä ja baarimikot esittelivät

coctailien sekoitusta mehuista. Myös

kattauksista järjestettiin näytöksiä.

Kokonaisuus ”suurtalouskeittiölait-

teet, -sisustus ja –tekniikka“ esitel-

lään kolmessa hallissa yli 20 000

neliömetrin alueella.

Elintarvikkeet ja juomat asetettiin

näytteille viidessä hallissa ja teemoi-

na nostettiin esiin myös viestintä ja

organisaatiot sekä huonekalut ja si-

sustuselementit.

Gluteenittomien tuotteiden kysyn-

tä kasvussa

Gluteenittomien tuotteiden esittely

messuilla on kasvanut edellisvuodes-

ta. Noin 800 000 saksalaisella on to-

dettu esiintyvän keliakiaa Saksan

keliakiayhdistyksen mukaan. Yksi glu-

teenittomia tuotteita esitelleistä yri-

tyksistä, DS Food tuo markkinoille

jatkuvasti uusia tuotteita pikaruoista

makeisiin. DS Food, Dr Schärin -yri-

tyksen tytäryhtiö on gluteenittomien

tuotteiden markkinajohtaja Euroo-

passa. Jo 20 vuotta toimineen yrityk-

sen toimitusjohtajan Lothar Dithma-

rin mukaan myös gluteenittomat jää-

telöt ja kalapuikot tulevat pikapuolin

myyntiin.

DS Food myi hotelleille ja ravintoloil-

le tuotettua aamiaispakettia, mihin

kuului mm. leipää ja mysliä. Yritys

ostaa tuotteet REWE GV:lta, joka

taas etsii vastaavasti tuotteita ja raa-

ka-aineita mm Suomesta. DS Food

toimittaa tuotteita ympäri maailmaa

ja Saksassa tuotteita on saatavilla

terveyskaupoista sekä EDEKA-ryh-

män vähittäismyymälöistä.

Saksan keliakiayhdistyksen mukaan

Saksan gluteenittomien tuotteiden

myynti on tällä hetkellä 18 milj euroa,

jonka odotetaan kasvavan lähivuosi-

na vahvasti. Myös Englannissa glu-

teenittomien tuotteiden myynti on

kolminkertaistunut muutaman vuo-

den sisällä.

Jugurttijuomilla vahvaa kasvua lä-

hivuosina

Suomeenkin rantautuneet Emmi-yri-

tyksen valmistamat Lassi jugurtti-

juomat esiteltiin lukuisten maistiais-

ten kautta. Yritys odottaa vahvaa kas-

vua Suomessa vuonna 2008. Tuottei-

siin ostetaan ulkomailta marjapureet

pakasteena. Tällä saralla myös suo-

malaisilla marjanjalostajilla on mah-

dollisuuksia laajentaa kansainvälistä

toimintaansa. Marjapureita lukuunot-

tamatta Emmin tuotteet valmistetaan

paikallisista raaka-aineista.

Ravintoloiden ja suurkeittiöiden

investoinnit kasvussa

Internorgassa esiteltiin myös alan

investointeihin liittyvää markkinatut-

kimusta. Saksalaisten alan yritysten

investoinnit noussevat merkittävästi

vuonna 2007 edellisvuoteen verrat-

tuna. Lähes 60 prosenttia yrityksistä

kokee investointien määrän kasvun

tänä vuonna todennäköiseksi tai erit-

täin todennäköiseksi.

Erityisesti panostetaan uusien tuot-

teiden löytämiseen ja kehittämiseen.

Noin kolmannes yrityksistä käyttänee

yli 50 000 euroa tämän vuoden inves-

tointeihin.

Internorga Hampurissa 14.-

19.3.2008

INTERNORGA on Euroopan merkit-

tävin messutapahtuma kodin ulko-

puolella tapahtuvaan ruokailuun. Esi-

Gastronomian uutuuksia
kodin ulkopuolella tapahtuvaan ruokailuun
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teltävät tuotteet vaihtelevat suurkeit-

tiön laitteistoista hotellien ja ravinto-

loiden sisustukseen. Lisäksi tapahtu-

massa asetetaan näytteille elintarvik-

keet ja IT-tuotteista ohjelmat ja ko-

neet. Jokaisella osa-alueella muka-

na ovat markkinajohtajat, joten tapah-

tuma antaa hyvän yleiskuvan alan

trendeistä.

Seuraavat kansainväliset INTERN-

ORGA-ammattimessut hotelli-, elin-

tarvike-, leipomo- ja konditoria-aloil-

le järjestetään vajaan vuoden kulut-

tua 14.-19.3.2008. Näytteilleasettaji-

en kannattaa varata paikat jo kesä-

kuussa 2007. Sisäänpääsylippuja

vuoden 2008 tapahtumaan saa Sak-

salais-Suomalaisesta Kauppakama-

rista Hampurin messujen Suomen

yhteyshenkilöltä Mikko Nummelta,

puh: (09) 6122 1216 tai

mikko.nummi@dfhk.fi.

Lisätietoa: www.internorga.com,

www.ds4you.com, dzg-online.de,

www.emmi.ch

Hampurin messujen Suomen yhteys-

henkilöltä

Mikko Nummi, Saksalais-Suomalai-

nen Kauppakamari / DFHK-Service

oy

puh.(09)6122 1216

mikko.nummi@dfhk.fi
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Luomutarkastuksilla todetut vakavat

rikkomukset ovat vähentyneet enti-

sestään vuonna 2006. Kirjallisia huo-

mautuksia tai korjauskehotuksia vä-

häisimmistä puutteista annettiin kui-

tenkin aikaisempaa enemmän. Seu-

raamusten lukumääräinen kasvu joh-

tuu osaltaan tehostuneista valvonta-

menettelyistä. Kaikille luomutiloille ja

-yrityksille tehdään vähintään yksi

tarkastuskäynti vuodessa, mutta vii-

me vuosina tarkastuksen sisältöä on

suunnattu riskiperusteisesti siten,

että yleisimmin puutteita aiheuttavia

asioita tarkastetaan perusteellisem-

min ja yhä enemmän tietotekniikkaa

hyödyntäen. Matala puuttumiskynnys

puolestaan ennaltaehkäisee vaka-

vampia rikkomuksia, kun puutteelli-

suuksien korjaaminen voidaan aloit-

taa ajoissa.

Luomutoimijoiden määrä laskus-

sa, mutta yksikkökoot kasvussa

Vuoden 2006 lopussa Eviran luomu-

valvontaan kuului yhteensä 4274 toi-

mijaa, joista maataloustuotannon

valvontaan kuului 3890 tilaa, näistä

11 rehuvalvonnassa. Luomuelintar-

vikkeiden valvontajärjestelmässä oli

384 toimijaa. Toimijoiden määrä on

alentunut noin 8 % edellisvuodesta.

Elintarvikkeiden valvonta

Luonnonmukaisesti tuotettujen elin-

tarvikkeiden valvontaan kuuluvien toi-

mijoiden samoin kuin valvontaan ha-

keutuvien uusien toimijoiden määrä

on ollut laskussa viime vuosina. Ke-

hitys heijastaa sitä, että asiakkaiden

kysyntä ja luomutuotteiden tarjonta

eivät parhaalla mahdollisella tavalla

kohtaa.

Vuonna 2006 valvonnasta erosi 40

toimijaa. Määrällisesti eniten valvon-

nasta poistui maatiloja (8 kpl) ja lei-

pomoita (6 kpl). Liha-alan yrittäjistä

erosi viisi toimijaa. Valvontaan liittyi

vuoden aikana 30 toimijaa. Eniten

valvontaan liittyi tukkuja (5 kpl). Vuo-

den 2006 lopussa valvonnassa oli

Luomuvalvonta toimii uudessa Evirassa

384 toimijaa, joka on 20 (5 %) toimi-

jaa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Eviran luomuvalvonnan raportti vuo-

delta 2006 löytyy Eviran internetsi-

vuilta: http://www.palvelu.fi/evi/files/

55_519_490.pdf

Lisätietoja

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Elintarvikkeet

ylitarkastaja Eeva Fieandt 

puh. 020 772 4285, 050 386 8404

Ruoka-Suomi tiedotteen ilmestyminen vuonna 2007

Nro Materiaali toimitukseen Ilmestyminen
3/2007 15.8. 31.8.
4/2007 5.11. 21.11.
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Etelä-Savo tunnetaan lähiruoan lu-
vattuna maakuntana. Oma maa-
kuntamme hemmottelee täällä
asuvia ja vierailevia laadukkailla
elintarvikkeilla raaka-aineista aina
pitkälle jalostettuihin tuotteisiin.
Täältä löytyy puhtaita, monipuoli-
sia tuotteita ja maukkaita raaka-
aineita, unohtamatta luomuakaan.
Ensimmäistä kertaa Etelä-Savossa
on kerätty lähiruokatarjonta yksiin
kansiin. Oppaasta löytyy myös
www.ekoneum.com -sivustolla päi-
vitettävä verkkoversio.

Mitä on lähiruoka?

Lähiruoka käsitteenä on hyvin jous-

tava, eikä sen virallisesta määritel-

mästä ole päästy yksimielisyyteen.

Joku kokee Suomessa tuotetun ruo-

an lähiruoaksi, toinen taas mieltää

omassa tai korkeintaan naapurin kas-

vimaassa kasvaneen vihanneksen

tällaiseksi. Tämän oppaan kohdalla

on lähiruoka maantieteellisesti rajat-

tu Etelä-Savon maakunnassa tuote-

tuksi tai jalostetuksi ruoaksi.

Mitä tietoa oppaasta löytyy?

Kun avaat oppaan kannen löydät yri-

tykset sijoitettuna Etelä-Savon kart-

taan. Merkkivärin perusteella kartas-

ta erottuu, minkä tuoteryhmän tuot-

teita yrityksestä löytyy. Julkaisussa on

yhteensä 64 yritystä, jotka on jaotel-

tu tuoteryhmittäin seuraavalla taval-

la: Vihannekset, juurekset, yrtit ja

luonnon keruutuotteet (5 yritystä),

Marjat ja hedelmät (22 yritystä), Myl-

ly- ja leipomotuotteet (10 yritystä),

Liha ja lihajalosteet (6 yritystä), Kala

ja kalajalosteet (5 yritystä), Maitotuot-

teet (2 yritystä), Viinitilat (3 yritystä),

Ruoka- ja pitopalvelut (6 yritystä) ja

muu toiminta (5 yritystä)

Erinomaista Etelä-Savosta –opas on

kuluttajalla suunnattu infopaketti Ete-

lä-Savon alueen lähiruokatarjonnas-

ta. Oppaan ilmoitukset sisältävät yri-

tysten yhteystiedot, tuotetiedot, pal-

velut, aukioloajat ja ajo-ohjeet. Myös-

kin ammattikeittiö voi saada vinkkejä

ja tarvittavia yhteystietoja tuotteiden

hankintaa varten. Opas jaetaan ke-

vään 2007 aikana, jotta se on kesän

matkailusesongin hyödynnettävissä.

Oppaan jakelun hoitavat yritykset itse

Erinomaista Etelä-Savosta -Sinulle!

ja niitä toimitetaan myös mm. liiken-

teen ja matkailun solmukohtiin. Alku-

vaiheessa painosmäärä on 15 000

kappaletta.

Kokoaminen ja rahoitus

Oppaan tekemisestä on kantanut

päävastuun Elintarvikeosaamiskes-

kus Ekoneum. Tehtyyn työhön on

saatu rahoitus Ekoneumin elintarvi-

kekeskusklinikka -hankkeelta

(EMOTR/Etelä-Savon TE-keskus),

ELO-rahoituksena osaamiskes-

kusohjelmasta sekä yrittäjiltä itsel-

tään.

Lisätietoja

sari.makinen-

hankamäki@ekoneum.com
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Vuoden 2007 alussa starttasi Elintar-

vikekehityksen Klusteri, joka kokoaa

yhteen neljän osaamiskeskuksen eri-

tyistaidot. Mukana klusterissa ovat

Foodwest Oy (Seinäjoki), Funktiona-

alisten elintarvikkeiden kehittämis-

keskus (Turku), Kuopion Teknologia-

keskus Teknia Oy (Kuopio) ja Viikki

Food Centre (Helsinki). Foodwest Oy

vastaa klusterin koordinoinnista.

Elintarvikekehityksen Klusterin visio-

na on kehittää suomalaista elintarvi-

keteollisuutta panostaen terveellisten

ja turvallisten elintarvikkeiden kehit-

tämiseen tunnistamalla kuluttajien

odotukset ja hyödyntämällä kansain-

välistymisen mahdollisuudet.

Klusterin keihäänkärkiä kehittämises-

sä ovat

· Terveyttä ylläpitävien ja

edistävien elintarvikkeiden

kehittäminen ja tuotteistami-

nen

· Kuluttajan hyvinvoinnin

edistäminen elintarvikealan

palveluiden kautta

· Riskienhallinnan ja turvalli-

suuden kehittäminen koko

elintarvikeketjussa

Elintarvikepäivässä Helsingissä 3.

toukokuuta julkaistiin Elintarvikekehi-

tyksen Klusterin internetsivut –

www.elintarvikekehitys.fi. Klusterin

koordinaattori Jukka Lähteenkorva

esitteli puheenvuorossaan klusterin

tavoitteet ja toiminnan. Internetsivu-

jen tarkoitus on aidosti helpottaa te-

kijöiden kohtaamista ja välittää osaa-

mista sinne, missä sitä tarvitaan.

Elintarvikekehityksen Klusteri

· Tekee taustaselvityksiä kir-

jallisuushakuina

· Avustaa projekti- ja kehittä-

missuunnittelussa

· Avustaa kumppanien löytä-

misessä kotimaassa ja kan-

sainvälisesti

· Avustaa rahoitusmahdolli-

suuksien kartoituksessa

· Tarjoaa siemenrahoitusta

hankkeille

· Toimii projektien koordinaat-

torina, asiantuntijana ja / tai

toteuttajana

· Suunnittelee ja toteuttaa

kehittämistapahtumia, työ-

pajoja ja seminaareja

Elintarvikekehityksen Klusteri toimii

dynaamisena välittäjänä tekijöiden ja

asiakkaiden välillä. Uusilta internet-

sivuilta löytyy tietoa muun muassa

siitä, millaisia palveluita asiakkaille

on tarjolla.

Tule mukaan kehittämään suomalais-

ta elintarviketeollisuutta ja tutustu

www.elintarvikekehitys.fi -sivustoon.

Jotta klusteri pystyisi palvelemaan

elintarvikealan toimijoita mahdollisim-

man hyvin, on palaute eriomaisen

tärkeää. Elintarvikekehitys.fi -sivus-

tolla voit kyselylomakkeen täyttämäl-

lä osallistua arvontaa ja samalla ke-

hittää klusterin toimintaa parempaan

suuntaan.

Lisätietoja klusterin toiminnasta saa

koordinaattori Jukka Lähteenkorva

jukka.lahteenkorva@foodwest.fi

tai kehityssuunnittelija Jenni Ranta

jenni.ranta@foodwest.fi (klusterin

viestintä).

Tiedusteluja voi osoittaa myös osaa-

miskeskuskohtaisesti seuraaville

henkilöille:

Foodwest Oy, Salme Haapala

salme.haapala@foodwest.fi

Funktionaalisten elintarvikkeiden

kehittämiskeskus, Marjo Mäkinen-

Aakula

marjo.makinen-aakula@utu.fi

Kuopion Teknologiakeskus Teknia

Oy, Anneli Tuomainen

anneli.tuomainen@teknia.fi

Viikki Food Centre, Tiina Piilo

tiina.piilo@helsinki.fi

Elintarvikekehityksen kärjessä - elintarvikekehitys.fi
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Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 1174/2006;

voimaan 1.1.2007; koskettaa viranomaistutkimuksia ja eräitä omavalvontatutkimuksia

MMM:n asetukset alkutuotantoasetuksen (134/2006) muuttamisesta

-1442/2006; voimaan 8.1.2007; koskee dioksiiniin liittyviä vaatimuksia kalastusaluksissa ja vesiviljelylaitoksissa

-187/2007; voimaan 1.3.2007; koskee alkutuotantopaikasta tehtävää ilmoitusta

MMM:n asetus laitosasetuksen (37/EEO/2006) muuttamisesta 43/EEO/2006; voimaan 8.1.2007; koskee dioksiiniin

liittyviä vaatimuksia kala-alan laitoksissa

STM:n asetus elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä  251/

2007; voimaan 15.3.2007

TULOSSA

STM:n asetus elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa sekä suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja

jätehuollosta

STM:n asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta; koskettaa niiden huoneistojen toimintaa, josta

ei säädetä laitosasetuksessa (MMMa 37/EEO/2006)

STM:n asetus elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaa-

misen testaamisesta

KTM:n asetus juustosta

KTM:n asetus jauhelihasta

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan maksuista

Lisätietoja

www.finlex.fi (sähköinen säädöskokoelma)

www.mmm.fi (lainsäädäntö/ eläimet, elintarvikkeet ja terveys/ lainsäädäntö/ I-hakemisto)

joanna.kurki@mmm.fi, puh. (09) 1605 2435

Uusia ja tulevia elintarvikesäädöksiä
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Tänä vuonna sekä uusia että unoh-

dettuja ruokaelämyksiä on haettu lei-

vonnaisista Kainuulaisia raaka-ainei-

ta ja ruokaperinteitä kunnioittaen. Ky-

seessä on Kainuun Edun hallinnoi-

ma OutRef (Northern Outdoor Rec-

reational Food-Project) eli Elämys-

ruokatuote- projekti, jossa tavoittee-

na on mm. luoda Kainuulaisille yrit-

täjille (alkutuottajat, maaseutumatkai-

luyritykset, ravintolat, pitopalvelut,

suurkeittiöt ja muut ruokapalveluiden

kanssa toimivat) uusia korkeatasoi-

sia elämysruokatuotteita. Tuotteissa

huomioidaan paikalliset ja puhtaat

raaka-aineet sekä ruokakulttuuri vah-

voine perinteineen.

Elämysruokatuote- projektin kansain-

välisiä yhteistyökumppaneita ovat

Moray College Skotlannissa ja Holar

University College Islannissa. Paikal-

lisella tasolla kumppaneina toimivat

ProAgria Kainuu/ Maa- ja kotitalous-

naisten piirikeskus sekä Kainuun

Ammattiopisto. Kokousmatkoilla Is-

lannissa, Skotlannissa ja Suomessa

olemme saaneet nauttia maiden pai-

kallisia makuelämyksiä ja vaihtaa

runsaasti ideoita mm. yhteisistä ruo-

kakulttuureista ja raaka-aineista.

Tammikuussa Kainuun yrittäjille jär-

jestettiin Kukot ja piirakat – kainuu-

laista leivontakulttuuria vanhalla ja

uudella tavalla -kurssi, jonka opetta-

jana toimi gourmet-konsultti Lasse

Laaksonen. Kurssin tavoite oli akti-

voida osallistujien luovaa kykyä omi-

en tuotteiden kehittämiseen perintei-

seltä kainuulaiselta pohjalta. Kurssil-

la perehdyttiin mm. kainuulaisiin kuk-

kotaikinoihin ja erilaisiin piirakoihin eli

teoksiin. Kurssin tuotokset mm. jau-

hoteos eli rasvarännikkä, perunakuk-

ko ja porkkanateos olivat erittäin van-

hoja perinteisiä ohjeita. Lisäksi uu-

dempia kouluttajan muunnelmia oli-

vat mateenmaksarännikkä, possupe-

runapiirakka ja madepiirakka.

Toisella kurssilla aiheena olivat lei-

vonnaiset Kainuulaisia raaka-aineita

hyödyntäen. Kouluttajana toimi leipu-

ri- ja kondiittorimestari Markku Ven-

gasaho. Kurssilaiset toteuttivat 27

erilaista tuotetta pikkusuolaisista lei-

voksiin ja hyytelökakkuihin. Paikalli-

set raaka-aineet näkyivät monipuoli-

sesti marjojen (esim. puolukka, tyrni,

vadelma), yrttien (nokkonen, minttu),

kasvisten (porkkana) ja luonnontuot-

teiden (kuusenkerkkä) käyttönä.

Kurssilta saatiin paljon hyviä ideoita

mm. paikallisten raaka-aineiden hyö-

dyntämiseen, täytteiden valmistuk-

seen ja tasokkaaseen koristeluun lei-

vonnassa.

Kainuulaisiin laadukkaisiin raaka-ai-

neisiin kuuluvat myös lukuisat juu-

rekset (nauris, lanttu, maa-artisokka,

punajuuri), riista, kalat (muikku,

made, hauki, kuha) ja sienet. Kyseis-

ten tuotteiden ympärille on Elämys-

ruokatuote-projektissa järjestetty lu-

kuisia tapahtumia ja ruoanvalmistus-

kursseja. Ruokaelämyksissä on hyö-

dynnetty myös Kainuulaista puhdas-

ta luontoa, esim. on valmistettu ruo-

kaa kodalla, järven rannalla, metsäs-

sä, nuotiolla jne. Kolmivuotinen Elä-

mysruokatuote-projekti päättyy tä-

män vuoden lopussa, ja tarkoitus on

hyödyntää matkan varrella kehitettyä

reseptiikka myös parhaillaan työstet-

tävässä Kainuu Menu:ssa. Menun

kehittämisessä on mukana paikalli-

Ruokaelämysten Kainuu

Kurssilaiset nauttivat pöydänantimista Kukot ja piirakat -kurssilla. (kuva:
Johanna Peltonen, ProAgria Kainuu, Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus)
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sia ravintoloita keittiömestareineen

sekä Finfood.

Lisätietoja

Elämysruokatuote-projektista löydät

nettisivuilta www.outref.net

projektipäällikkö Sari Laukkanen

puh. 044 551 4587

sari.laukkanen@kainuunetu.fi

Brita-kakun valmistaminen leivonnais-
kurssilla (kuva: Johanna Peltonen, Pro-
Agria Kainuu, Maa- ja kotitalousnaisten
piirikeskus)

KTM Toimialapalvelu on TE-keskuk-

sien yhteinen asiantuntijatoiminto,

joka koordinoi ja kehittää pk-yritys-

toimintaa  KTM Toimialapalvelun toi-

mintaan on entistä tiiviimmin tullut

mukaan myös maa- ja metsätalous-

ministeriö sekä valtakunnallisella että

alueellisella tasolla.

Elintarviketieteiden maisteri Leena

Hyrylä Kaakkois-Suomen TE-kes-

kuksen maaseutuosastolta on aloit-

tanut elintarvikealan toimialapäällik-

könä, vastuualueenaan kasvisten,

vihannesten ja marjojen jalostus.

Hyrylällä on pitkäaikainen kokemus

alan yritystoiminnasta, ja hän on toi-

minut myös toimialan koordinaatio-

tehtävissä sekä yrityshankkeiden

käsittelyyn liittyvissä tehtävissä.

Toimialapäällikkönä jatkaa Kari Vä-

limäki Etelä-Pohjanmaan TE-kes-

kuksesta. Hän toimii elintarvikealan

toimialatiimin vetäjänä. Kari Välimä-

en vastuualueina ovat teurastus ja li-

hanjalostusteollisuus sekä leipomo-

teollisuus. Molemmat toimialapäälli-

köt toimivat oman toimialansa valta-

kunnallisina asiantuntijoina. 

Ajankohtaista elintarvikealan tie-

toa toimialaraporteista

Toimialaraportit ovat analyyttinen ja

vuosittain päivitettävä julkaisusarja

eri toimialojen liiketoiminnan tilan-

teesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Toimialaraportit sekä viimeaikaiset

toimialatilastot ovat ladattavissa inter-

netistä veloituksetta, mutta se edel-

lyttää rekisteröitymistä palvelun käyt-

täjäksi. Tänä vuonna toimialaraport-

tien sarjassa julkaistaan seuraavat

elintarvikealan raportit:

- Leipomoteollisuus 29.5. (julkaistaan

internetissä)

- Elintarviketeollisuus, yleisosa , jul-

kaistaan 8.11. , Kouvolassa

- Kasvisten, vihannesten ja marjojen

jalostus, julkaistaan 8.11. Kouvolas-

sa

Käy tutustumassa: http://

www.toimialaraportit.fi/

Yhteystiedot

Leena Hyrylä, yritystutkija

Kaakkois-Suomen TE-keskus, maa-

seutuosasto

Snellmaninkatu 10

53100 LAPPEENRANTA

puh. 010 60 23 416, 040 574 6220

leena.hyryla@te-keskus.fi

Kari Välimäki, kehittämispäällikkö

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, yritys-

osasto

Huhtalantie 2

60220 SEINÄJOKI

puh. 010 60 27 615, 040 540 2378

kari.valimaki@te-keskus.fi

Elintarvikealan toimialapäälliköt
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Pakkaus- ja elintarviketeollisuu-

den PacTec&FoodTec –messujen

yhteydessä 16.-18.10.2007 jaetaan

uusi elintarvikealan FoodTec-pal-

kinto. Palkintosumma on 5000 eu-

roa ja varat palkintoon luovuttaa

Suomen Messusäätiö, joka rahoit-

taa myös mm. Kaj Franck -muotoi-

lupalkintoa ja Tasavallan Presiden-

tin Kansainvälistymispalkintoa.

Palkinto voidaan antaa Suomessa

kehitellylle tai suunnitellulle ja käy-

tössä olevalle, uutuusarvoa anta-

valle, elintarvikealan prosessille tai

valmistusmenetelmälle tai sen

osalle. FoodTec-palkinnon tarkoi-

tuksena on tehdä tunnetuksi elin-

tarvikealan tuotekehitystä ja tutki-

musta.

FoodTec-palkinnossa ei ole kysymyk-

sessä varsinainen kilpailu, joten sii-

hen ei voi suoraan ilmoittautua. Voit-

tajan valitsee erityinen järjestäjien

nimeämä asiantuntijoista koostuva

palkintoraati. Ulkopuoliset voivat

myös tehdä raadille tai järjestäjille

ehdotuksia palkittavista. Raadin vuo-

den 2007 kokoonpanoksi on sovittu

seuraava:

• Johtaja, MMM Seppo Heiskanen,

Elintarviketeollisuusliitto

• Päätoimittaja, TkT Raija Ahvenai-

nen-Rantala, Kehittyvä Elintarvike –

lehti

• Laatupäällikkö, ETM Markus Luh-

tala, Elintarviketieteiden Seura

• Tutkimus- ja laatupäälikkö, MMM 

Heikki Manner, ETS:n prosessitekni-

sen jaoston johtoryhmä

• Yliopistonlehtori, ETT Kirsi Jouppi-

la, ETS:n prosessiteknisen jaoston

johtoryhmä

•  Projektipäällikkö, DI Essi Hanhinen,

ETS:n prosessiteknisen jaoston joh-

toryhmä

• Professori, TkT Markku Hurme,

ETS:n prosessiteknisen jaoston joh-

toryhmä

• Tutkija, ETM Tuomo Tupasela,

ETS:n prosessiteknisen jaoston joh-

toryhmä

• Tuotekehittäjä, Elintarviketeknikko

Timo Helenius, ETS:n elintarvikehy-

gienian jaoston johtoryhmä

• Toimialajohtaja Ari Grönroos, Tekes

• Teknologiajohtaja, professori Juha

Ahvenainen, VTT

Palkintokriteerit

Palkinto voidaan antaa Suomessa

kehitellylle tai suunnitellulle ja käytös-

sä olevalle,  uutuusarvoa antavalle,

elintarvikealan prosessille, valmistus-

menetelmälle tai sen osalle, joka

muodostaa hyvän ja toimivan koko-

naisuuden ja täyttää mahdollisimman

hyvin kohdaltaan hyvän prosessin tai

tuotteen kriteerit ja muodostaa hyvän/

toimivan kokonaisuuden eli esimer-

kiksi varmistaa elintarvikeraaka-ai-

neen hyvien ominaisuuksien säilymi-

sen, lisää elintarviketuotteen käyttö-

mukavuutta/terveellisyyttä/turvalli-

suutta /maittavuutta, parantaa elintar-

vikkeen soveltuvuutta erilaisille kulut-

tajaryhmille sekä ottaa huomioon

ympäristöarvot.

FoodTec-messuilta alan viimeisim-

mät innovaatiot

PacTec&FoodTec -tapahtumasta on

tähän mennessä varattu näyttelytilaa

n. 7000 m2 ja reilut 160 näytteille-

asettajaa on ilmoittautunut mukaan. 

Messujen yhteydessä järjestetään

ajankohtaisia tietoiskuja sekä elintar-

vikealan seminaareja, esim. Elintar-

viketieteiden Seuran On line/on site

-tekniikat omavalvonnan apuna -se-

minaari sekä Terveellisyys - haaste

tuoteviestinnälle - ja Kotoista ruokaa

elintarviketeollisuudesta -seminaari.

PacTec-messujen yhteydessä jae-

taan niin ikään Messusäätiön Pac-

Tec-pakkauspalkinto sekä pohjois-

mainen ScanStar-palkinto. Kevyem-

pää ohjelmaa messuvieraille tarjoa-

vat mm.  PacTec&FoodTec -bileet

jazz-musiikin siivittäminä sekä mes-

sualueen ravintoloiden Oktoberfest-

teema. Sähköinen kävijärekisteröinti

käytössä ensimmäistä ker taa

PacTec&FoodTecissä, tätä käytetään

mm. virallisen kävijämäärän laskemi-

seen.

Pakkaus- ja materiaalinkäsittelyalan

sekä elintarviketeoll isuuden

PacTec&FoodTec -messut järjeste-

tään Helsingin Messukeskuksessa

16.–18.10.2007 . Tapahtuman järjes-

tää Suomen Messut joka kolmas vuo-

si yhteistyössä Suomen Pakkausyh-

distyksen, Teknisen Kaupan Liiton ja

Elintarviketieteiden Seura r.y:n  kans-

Messusäätiöltä uusi palkinto elintarvikealalle
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sa. Vuonna 2007 PacTec&FoodTec

on alan suurin tapahtuma Pohjois-

maissa. Edelliset PacTec- ja ELKO-

messut vuonna 2004 keräsivät 270

näytteilleasettajaa ja 12738  kävijää.

Lisätietoja

www.foodtechelsinki.fi, www.pacte.fi

Jaana Matilainen, tiedottaja, Suomen
Messut/Suomen Melssusäätiö

puh. (09) 150 9249

jaana.matilainen@finnexpo.fi

Kainuulaisten elintarvikeyrittäjien tuo-

teluettelon päivitys valmistui huhti-

kuussa.

Lähiruokaa Kainuusta- oppaasta eli

Kainuulaisten elintarvikeyrittäjien tuo-

teluettelosta on ilmestynyt päivitetty

versio. Alun perin Kainuun Liiton lan-

seeraaman tuoteluettelon ovat yh-

teistyössä päivittäneet Kainuun Etu

Oy:n hallinnoima, Interreg lll B, NP-

ohjelman osarahoittama Elämysruo-

katuote -hanke (OutReF)  ja Kainuun

maakunta-kuntayhtymä. Kyseessä

on luettelon kolmas painos, jonka

päivitystyöstä on vastannut Kainuun

Etu Oy:ssä työharjoittelussa oleva

Kajaanin amk:n restonomiopiskelija

Leena Mikkonen.  Luettelosta löyty-

vät 54 Kainuulaisen elintarvikeyrityk-

sen tuotteet. Tuoteluettelo on saata-

vissa maksullisena maakunta-kun-

tayhtymältä.

Elintarvikeyrittäjien tuoteluettelo on

kattava tietolähde kainuulaisista lä-

hiruoan tuottajista. Luettelon tarkoi-

tus on olla tiedon apuvälineenä mm.

ravintoloille ja muille lähiruoan käyt-

täjille ja sitä kautta omalta osaltaan

olla edistämässä kainuulaisen lähi-

ruoan tunnettavuutta ja kiinnosta-

vuutta.  Tuoteluettelo palvelee luon-

nollisesti myös yksittäisiä kuluttajia.

Lähiruoan merkitys ruokatuotannos-

sa on kasvanut jatkuvasti sitä mukaa,

kun kuluttajien kiinnostus ruoan al-

kuperästä on lisääntynyt. Kainuussa

lähiruoan käyttöä on pyritty lisää-

mään niin julkisissa ruokapalveluis-

sa kuin ravintoloissakin sekä matkai-

lualalla yleensä, useiden eri toimijoi-

den voimin. Matkailualalla paikallinen

ruoka ja sen tarjoamat erikoisuudet

ovat omalta osaltaan yksi matkailul-

linen vetovoimatekijä ja ruoka koe-

taan nykyään yhä vahvemmin elä-

myksellisenä osana matkailutuotetta.

Kainuussa on erilaisten hankkeiden

avulla pyritty tekemään lähiruokaa

tunnetuksi sekä haluttu luoda ja va-

kiinnuttaa maakuntaan ruokakulttuu-

ria, jossa lähellä tuotettua ruokaa ja

paikallisia ruokaperinteitä arvoste-

taan. Hankkeiden puitteissa on myös

kehitetty mahdollisuuksia lähiruoan

tuottamiseen Kainuussa sekä pyritty

kasvattamaan osaamista ja laatutie-

toisuutta.

Lisätietoja

Leena Mikkonen, harjoittelija, Kai-

nuun Etu Oy

puh. 044 551 4603

Sari Laukkanen, Kainuun Etu Oy /

OutReF –hanke

puh. 044 551 4587

Lähiruokaa Kainuusta
- 3. painos julkaistu
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Lapin TE- keskuksen rahoittamassa

ja Rovaniemen Kehitys Oy:n

hallinnoimassa Laatua Lapista -hank-

keessa on tehty selvitystyö, jonka

pohjalta Lappiin perustetti in

20.3.2007 LaplandCoop -niminen

osuuskunta.

LaplandCoop:n hallituksen puheen-

johtajaksi nimettiin Timo Ojanperä ja

toimitusjohtajaksi valittiin Matti Nie-

melä. Matti Niemelä on toiminut an-

siokkaasti lukuisissa tehtävissä, mm.

FINNFOODIN toimitusjohtajana, jol-

loin hän lanseerasi Hyvää Suomes-

ta-joutsenlipun elintarvikealalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin Timo

Ojanperä (Tunturin Tuoretuote), Maa-

rit Rytkönen (Lapponia Exotic), Timo

Oja (Lapin Krassi), Terttu Nurmela

(Ranuan Revontuli Oy) ja Juha Sep-

pälä (Rovaniemen Kehitys Oy).

Lapland Coop:n tehtävänä on luon-

nontuotteiden varastointi, luonnon-

tuotteista valmistettujen elintarvikkei-

den markkinoinnin kehittäminen sekä

yritysten osaamisen ja

verkostoitumisen edistäminen. Varas-

tointi kattaa mm. marjat, yrtit, sienet

ja poronlihan.

Osuuskunnan jäseniksi kutsutaan

lappilaisia elintarvike- ja luonnontuo-

tealan tuottajia ja yrityksiä, kuntien

kehitysyhtiöitä, kuntayhtymiä, kuntia

ja muita alueellisia toimijoita. Tähän

mennessä jo 30 yritystä on sitoutu-

nut liittymään osuuskunnan jäseneksi

heti, kun toiminta saadaan käyntiin.

Vuoden 2007 aikana tavoitteena on

saada vähintään sata toimijaa jäse-

neksi.

Korkealaatuista raaka-ainetta koko

satokaudeksi tasaisesti

Lappilaisten elintarvikeyritysten ke-

hittymisen suurin este on raaka-ainei-

den tasainen saatavuus ja hallitse-

maton hintataso. Lapin luonnontuo-

tesato tulee markkinoille lyhyenä ai-

kana ja tällöin raaka-ainetta pitäisi

kyetä hankkimaan kerralla koko vuo-

den tarvetta vastaava määrä.

Uuden osuuskunnan tärkein tehtävä

on järjestää PK -sektorin elintarvike-

yritysten raaka-ainehuolto siten, että

korkealaatuista raaka-ainetta riittää

koko satokaudeksi tasaisella ja

ennustettavalla hinnalla. Tämä mah-

dollistaa myös sen, että yritykset voi-

vat tehdä pidempiä sopimuksia

jälleenmyyjiensä kanssa.  Näin pa-

rannetaan lappilaisten yritysten työl-

lisyyttä ja kapasiteetin käyttöastetta.

Osuuskunta hakee valtion vakuutta

luonnontuotteiden varastointiin sekä

pääomituksen varastoitaville tuotteil-

le. Raaka-aineet vakuutetaan

kattavasti ja seurannalla turvataan

varastojen määrät ja arvot. Varastoin-

nilla pyritään satokauden sisäiseen

raaka-aineen laadun, saatavuuden ja

hinnan vakiointiin.  Marjasadon

vaihteluiden vuoksi olisi tarvetta

myös satokausien väliseen

tasaukseen.  Poronlihan osalta yli-

vuotisen varastoinnin tarvetta ei ole.

Varastoinnin lisäksi osuuskunta

hallinnoi LAPLAND -alkuperämerk-

kiä, joka kuvastaa lappilaisen raaka-

aineen alkuperää. Osuuskunta orga-

nisoi LAPLAND -tuotesarjan verkos-

tovalmistuksen, myynnin ja

logistiikan. LaplandCoop -osuuskun-

ta haluaa olla myös merkittävä luon-

nontuotealan kehittäjä ja uusien

verkostojen luoja Lapissa.

Lisätietoja

Risto Saukkoriipi

puh. 040 572 0523

risto.saukkoriipi@rovaniemi.fi

Elsi Malkki

puh. 040 528 5430

elsi.malkki@rovaniemi.fi

Osuuskunta perustettu
- Lapland Coop (Lapin luonnontuoteosuuskunta)

poistaa elintarvkealalta pullonkauloja
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Ilmoittautuminen Suomen Paras

2007 OLVIlla -kilpailuun toukokuun

loppuun mennessä.

Horeca-alan ammattilehti Viisi Tähteä

kutsuu osanottajia neljättä kertaa jär-

jestettävään kilpailuun. Suomen Pa-

ras -tittelin metsästys on avoin kai-

kille.

Viisi Tähteä -lehden Suomen Paras

2007 OLVIlla -kilpailun takana on

missio, jonka vilpittömänä tehtävänä

on nostaa esiin eri puolilta Suomea

pientuottajia, huippuraaka-aineita,

tuotteita ja mm. palveluita ja olla link-

ki ravintolakeittiöihin – sekä olla osa

muutosta, jossa maaseutu keksitään

uudestaan. Kilpailussa yhdistyvät si-

ten gastronomia ja maaseutupolitiik-

ka, jotka luovat uutta ruokakulttuuria.

Viisi Tähteä -lehden Suomen Paras

2007 OLVIlla -kilpailun aikaisempien

vuosien huomioita on se, kuinka

osaaminen, innovatiivisuus ja ym-

märrys ravintoloiden tarpeista ka-

saantuvat sellaisille pientuottajille,

joilla on jo yhteyksiä ravintolakeittiöi-

hin. Pärjääminen Suomen Paras

2007 OLVIlla kilpailussa on usein

avannut tuottajille tien menestykseen

tai ainakin nostanut seuraavalle por-

taalle.

Hyvä tuottaja on oppinut kuuntele-

maan ja vastaamaan toiveisiin sekä

hallitsemaan hyvän maun tuotanto-

ketjun jokaisen osa-alueen logistisis-

ta haasteista huolimatta. Pienen toi-

mijan onkin usein helpompi vastata

huutoon kuin suuren, joka on sidok-

sissa tuotantoputken rajoituksiin.

Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö ovat

avain myös uusien tuotteiden kehitys-

työssä. Kerran opittu tuotanto- ja pal-

velumalli on monistettavissa useiden

tuotteiden perheeksi. Samalla ero

niihin tuottajiin kasvaa, jotka ovat yhä

lähtökuopissa vailla kumppanuuksia.

Kuluttaja, ravintola-asiakas haluaa

yhä useammin tietää, mitä hän syö,

mistä raaka-aine on kotoisin, miten

se on kasvatettu, kuka sen on tuot-

tanut ja jalostanut. Ennen kaikkea on

upeaa kokea, että ruoka oikeasti

maistuu jollekin – parhaassa tapauk-

sessa sykähdyttävän hyvältä ja

maussa on läsnä raaka-aineen omi-

nainen luonne yhdistettynä kasvupai-

kan antamaan lisäsävyyn. Kuulostaa-

ko samalta kuin viinien tai oluen ar-

viointi? Miksipä ei, sillä makunyans-

sit syntyvät pienten osatekijöiden

summasta ja prosessin yksityiskoh-

tien hallinnasta.

Kilpailuidea

Suomen Paras OLVILLA on avoin kil-

pailu kotimaisille tuottajille, joiden

työn tuloksena syntyy Suomen Paras

raaka-aine, elintarvike, juoma, pro-

sessi, tuote- ja palvelukonsepti tai

alan idea / teko. Suomen Paras OL-

VILLA -kilpailun palkitut tuotteet ja

palvelut on suunnattu horeca -alan

ammattilaisille. Voittajatuotteet ja -

palvelut ovat käytettävissä ja toteu-

tettavissa ravintoloissa, suurkeittiöis-

sä tai cateringyrityksissä.

Tuomaristo

Suomen Parhaiden valinnan suorit-

taa keittiömestareista koostuva, puo-

lueeton, laaja-alainen ammattilais-

raati. Raatiin-07 kuuluvat Jaakko

Nuutila, pj, (Suomen keittiömestari-

yhdistyksen pj), Markus Maulavirta

(Klaus K, ravintola Ilmatar), Jyrki Va-

ajo (Valtioneuvosto), Pekka Terävä

(ravintola Olo) ja Heikki Ahopelto (ra-

vintola Näsinneula), listaa täydenne-

tään myöhemmin.

Valintakriteerit

Maku, laatu, saatavuus, konseptoin-

ti ja tuotteistus, jatkuvuus, kasvupo-

tentiaali, suomalaisuus.

Tavoite

Nostaa suomalaisten raaka-aineiden

laatua, mainetta ja tekijöitä esiin.

Myös pienet tuottajat saavat mahdol-

lisuuden osaamisensa esittelyyn.

Luoda markkinoita tuotteille ja palve-

luille yhdistämällä tuottajat ja ostajat.

Poistaa tavaranhankkijoiden keski-

näistä kateutta ja vaikenemista tava-

rantoimittajista.

Palkittuja konsepteja/tuotteita esitel-

lään kansainväliselle medialle

Eat&Joy 2007 -tapahtumassa.

Voittajien julkistus

Suomen Paras 2007 – kilpailun voit-

tajat julkistetaan Ravintola Ilmattares-

sa 22.8.2007.

www.viisitahtea.fi

www.suomenparas.fi

www.eatandjoy.com

Lisätietoja

Unione Oy – Viisi Tähteä – Suomen

Paras OLVIlla

Jari Etelälahti

Väinämöisenkatu 19

00100 Helsinki

jari.etelalahti@unione.cc

puh. 0400 500 940,(09) 4369 9470

Aitoja makuja, hyviä yhteyksiä, Suomen parasta ruokaa
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Siirtoteurastamo Suomeen
Kajaanin yliopistokeskus,

Biotekniikan laboratorio

Viime vuonna tehtiin esiselvityshan-

ke siirtoteurastamosta Kainuun ja

Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeen

valmisteluihin osallistuivat Osuus-

kunta Karelian Riista ja ELO-verkos-

to. Hanke toimi yhteistyössä riistan-

kasvattajien, kainuulaisten poronkas-

vattajien ja muiden erikoislihantuot-

tajien kanssa. Hankeaikana tavoitet-

tiin kaikkiaan noin 60 erikoislihan

kasvattajaa.

Tämänhetkinen tilanne

Hankkeen suunnittelu lähti erikoisli-

hantuottajien tarpeista. Suuret teu-

rastamot eivät ota pieniä määriä eri-

koislihaa teurastettavaksi ja leikatta-

vaksi. Kainuussa ja Vaara-Karjalas-

sa ei ole riittävästi erikoislihan, ku-

ten luomunaudan, lampaan, poron,

villisian ja riistalintujen, pienteuras-

tamoja ja jatkojalostuspaikkoja. Yrit-

täjät joutuvat usein ostamaan teuras-

tuksen ja jatkojalostuksen maakun-

tansa ulkopuolelta. Tämän vuoksi

eläimiä joudutaan kuljettamaan teu-

rastettaviksi pitkiä matkoja, mikä hei-

kentää lihan laatua ja toiminnan kan-

nattavuutta. Lisäksi jonot teurasta-

moihin ovat pitkät.

Kainuussa on useita luomunautakar-

jatiloja, joista eläimet viedään suuriin

teurastamoihin, missä ne käsitellään

tavallisena lihana. Kainuussa on

myös lampaankasvattajia ja porota-

loutta. Näillä ongelmana on teuras-

tamoiden etäisyys. Tällä hetkellä lä-

hes jokainen yrittäjä huolehtii itse lo-

gistiikasta. Lähimmät poroteurasta-

mot sijaitsevat Pudasjärvellä ja Kuu-

samossa. Pidemmällä aikavälillä po-

rojen teurastaminen Kainuun ulko-

puolella ei ole taloudellisesti kannat-

tavaa pitkien välimatkojen aiheutta-

mien kustannusten vuoksi.

Siirtoteurastamo, mikä se on?

Poiketen tavanomaisesta mallista,

jossa eläimet kuljetetaan tilalta muu-

alle teurastettaviksi, siirtoteurastamo

tulee tilalle, jossa teurastettavat eläi-

met ovat. Siirtoteurastamo on teuras-

tusyksikkö, joka siirretään rekka-au-

tolla paikkakunnalta toiselle ja tela-

koidaan siellä oleviin kylmäsäilytys-

lihanleikkaus-telakoihin. Telakat sijait-

sevat lähelle teurastettavia eläimiä.

Eläimet eivät stressaannu kuljetus-

matkoista teurastamolle, ja seurauk-

sena on, että eläimistä saatu liha on

maukkaampaa. Alueen muut yrittäjät

tuovat eläimensä teurastettavaksi lä-

himmälle saman eläinrodun telakal-

le. Varsinainen teurastus tehdään au-

tolla liikuteltavassa teurastusta var-

ten rakennetussa yksikössä ja lihan

kylmäsäilytys ja lihanleikkaus tapah-

tuu kiinteässä telakka-rakennukses-

sa.

Todennäköisesti tällainen kiertävä

teurastusauto saa luvan teurastaa

monenlaisia eläimiä, koska auto pes-

tään jokaisen teurastuskerran jälkeen

ja eläimet teurastusaikana riippuvat

koukussa, eivätkä ole kosketuksissa

seiniin tai lattioihin. Telakalla lihanleik-

kaamossa liha joutuu kosketuksiin

erilaisten pintojen kanssa, mutta siel-

lä käsitelläänkin vain yhdenlaista li-

haa.

Kometos Oy Kauhajoella on tällä het-

kellä ainoa siirtoteurastamoja valmis-

tava yritys Suomessa.  Siirtoteuras-

tamo koostuu täysperävaunullisesta

rekasta. Perävaunun varustetasona

ovat lainmukaiset ja nykyaikaiset teu-

rastamon koneet ja laitteet. Seinät ja

lattia on Kometos Oy:n kehittämää

ST- sandwich elementtiä. Siirtoteu-

rastamosta on kaksi versiota varus-

tetason mukaan. Ostajalla on mah-

dollisuus vaikuttaa teurastusyksikön

varustetasoon ja hinta määräytyy sen

mukaan.

Varsinaiseen teurastukseen tarvitaan

paljon lyhyempi aika kuin lihanleik-

kaukseen. Mitä perusteellisemmin li-

hanleikkaus tehdään, sitä enemmän

siihen kuluu aikaa. Yksi teurastusau-

to ehtii hyvin kiertää monissa kiinteis-

sä telakoissa suorittamassa teuras-

tuksen. Jotta siirtoteurastamoyritys

olisi kannattava, on autolle oltava teu-

rastuskapasiteettia reilusti, eli verkos-

ton on oltava riittävän laaja. Suomes-

sa on sääntö, että eläinlääkäri tarkas-

taa eläimet ennen teurastusta ja vie-

lä teurastuksen jälkeen lihat ja tietyt

sisäelimet. Keski-Euroopassa eläi-

men kasvattaja tarkastaa eläimet

ennen teurastusta ja eläinlääkäri teu-

rastuksen jälkeen ruhon ja sisäelimet.

Eläinlääkärin tarkastuksista huoleh-

tii telakka, joka on edeltä sopinut au-

ton kanssa päivämäärän, milloin se

tulee teurastamaan.

Mitä etua on siirtoteurastamosta?

Siirtoteurastustoiminta edistäisi eri-

koislihojen tuotantoa ja saatavuutta.

Esimerkiksi lampaankasvatus voisi

yleistyä elinkeinona Itä-Suomessa,

mikäli teurastustoiminta olisi parem-

min organisoitu. Suomessa kotimai-

sen lampaanlihan tarjonta on vähäi-

sempää kuin kysyntä. Pohjois-Karja-

lassa on riistankasvatusta. Alueella

on nyt 16 villisikayritystä ja 10 lintu-

yritystä sekä aktiivisen toiminnan
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myötä syntynyt Osuuskunta Karelian

Riista. Pohjois-Karjalassa toimii yksi

iso ja viisi pientä teurastamoa. Kai-

nuussa ei ole yhtään teurastamoa.

Siirtoteurastamossa teurastettu liha

voidaan käyttää paikallisesti ja näin

edistää lähiruoka-periaatetta tai

markkinoida muualle. Siirtoteurasta-

mon nopea ja joustava liikuteltavuus

on kilpailuvaltti verrattuna kiinteisiin

teurastamoihin. Siirtoteurastamolla

on paikallisesti työllistävä vaikutus.

Toiminnan on tarkoitus olla yrittäjä-

vetoista. Teurastukseen samoin kuin

lihanleikkaamiseen tarvitaan ammat-

tihenkilökuntaa. Myös teurastetun li-

han jatkojalostus luo maaseudulle

uusia työpaikkoja.

Siirtoteurastamon telakka-tilojen ra-

kennusvaiheessa voidaan säästää

investoinneissa, kun teurastusosas-

toa ei tarvitse rakentaa. Uudet hygie-

niasäännöt EU:ssa ovat määrittä-

mässä pienteurastamoissa välimat-

koja ns. likaisenpuolen ja puhtaan-

puolen välille. Tämä täyttyy siirtoteu-

rastamon teurastuksessa. Kun teu-

rastus on suoritettu, auto on pesun

jälkeen valmis jatkamaan matkaa

seuraavalle telakalle. Näin ollen ns.

teurastamon likainen puoli ei enää

ole rasituksena lihanleikkaamolle.

Yhdellä teurastusyksiköllä on useita

jatkokäsittelypaikkoja, joten muodos-

tuu suuri ”hajautettu” teurastamo.

Sopivasti suunnitellut kierrokset eri

telakoilla antavat sekä autolle että

telakoille töitä tasaisesti, näin työ

kannattaa taloudellisesti. Telakat voi-

vat verkottua ja tehdä yhteistä mark-

kinointia.

Esiselvityshankkeen tuloksia

”Erikoislihantuottajat pitivät ideaa siir-

toteurastamosta hyvänä. Liikkuessa-

ni maakunnissa olen saanut positii-

vista ja kiinnostusta herättävää huo-

miota hankkeen tiimoilta,” sanoi hank-

keen projektipäällikkö Kari Repo.

”Hankkeen aikana tehtiin erikoisli-

hantuottajien kanssa tutustumiskäyn-

ti Latviaan, jossa on käytössä Kome-

tos Oy:n valmistama siirtoteurastamo.

Kohteessa pääsimme tutustumaan

siirtoteurastamoon. Oli mielenkiin-

toista nähdä se. Siirtoteurastamon

yrittäjä luennoi meille ja esitteli pai-

kat. Matka onnistui mielestäni hyvin

ja matkaan osallistuneilta sain posi-

tiivista palautetta.”

Hankkeen tavoitteena oli selvittää

erikoislihantuottajien kanssa toimin-

taedellytykset ja mahdollisesti luoda

yhteistyöverkosto siirtoteurastamon

toiminnalle Kainuun ja Vaara- Karja-

lan alueella. Poronlihan kasvattajat

vetäytyivät esiselvityshankkeen puo-

lessa välissä pois hankkeesta. Laki

antaa heille vielä mahdollisuuden

poron ”aidalla” teurastamiseen ja

suoramyyntiin yksityiselle asiakkaal-

le. Oman poroteurastamon rakenta-

minen olisi paliskunnille suuri inves-

tointi avustuksista huolimatta. Nykyi-

sin porotaloutta rasittavat muutkin

jatkuvasti kohoavat kustannukset

kuten ruokintakustannukset ja polt-

toaineiden hintojen nousu, lisäksi

petovahingot ovat olleet suuria Kai-

nuussa. Hanketta jatkettiin muiden

erikoislihantuottajien keskuudessa.

Samalla reviiriä laajennettiin koske-

maan myös Pohjois-Savoa, jossa se

herätti mielenkiintoa.

Esiselvityksen perusteella siirtoteu-

rastamo on kannattava, mikäli teuras-

tusautolle saadaan tarpeeksi laaja

telakka-verkosto. Tällä hetkellä eri-

koislihan tuottajia ei ole tarpeeksi

Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Teurastusauton aluetta voisi laajen-

taa Pohjois-Savoon ja Pohjois-Poh-

janmaalle, näin saataisiin tarpeeksi

erikoislihan tuottajia mukaan verkos-

toon. Laajemmalla alueella olevat te-

lakat eivät kilpailisi keskenään, siir-

toteurastamolle riittäisi töitä ja toimin-

ta olisi kannattavaa kaikille osapuo-

lille ympäri vuoden.

Lopuksi

Siirtoteurastamolle näyttäisi olevan

tilausta. Sillä on useita etuja kiintei-

siin teurastamoihin verrattuna: eläin-

ten hyvinvoinnin, lihan laadun ja lä-

hiruoan käytön edistäminen sekä

maaseudun elinvoimaisuuden ja työ-

mahdollisuuksien turvaaminen ja li-

sääminen. Erityisesti eläinten hyvin-

vointiin, lihan alkuperään ja lähiruo-

kaan liittyvät imagoseikat kasvattavat

merkitystään tulevaisuudessa. Siirto-

teurastamon toiminta kehittäisi eri-

koislihantuottajien elinkeinoa ja hel-

pottaisi erikoislihan teurastus- ja lo-

gistiikkaongelmia. Siirtoteurastamo-

toiminta edistäisi erikoislihan saata-

vuutta. Verkoston muodostuessa te-

hostuisi myös erikoislihatuotteiden

tuotekehityksen, jalostuksen ja mark-

kinoinnin kehittäminen.

Leena Heinola

Oulun yliopisto

Kajaanin yliopistokeskus

Biotekniikan laboratorio

leena.heinola@oulu.fi
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Haluatko Ruoka-Suomi tiedotteen?

Haluatko mukaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvän, ilmaisen Ruoka-Suomi –tiedotteen jakelulistalle? Ilmoittautu-

minen onnistuu kätevästi alla olevalla kortilla. Voit myös ilmoittautua sähköpostilla, puhelimella tai faksilla.

Sähköposti: arja.meriluoto@utu.fi

Puh. (02) 333 6476

Faksi: (02) 333 6331

Palvelukortti

____ Haluan Ruoka-Suomi -tiedotteen jakelulistalle

____ Ilmoitan osoitteen muutoksesta

Nimi

Yhteisö/yritys

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Palautusosoite: Turun yliopisto

Täydennyskoulutuskeskus

Arja Meriluoto

20014 Turun yliopisto



Ruoka-Suomi -tiedote

Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan ke-

hittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2007

neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron paino-

määrä on 1900 kpl. Jakelulistalla on noin 1400

elintarvikealan toimijaa. Levitä tiedotetta kaikil-

le, joita elintarvikealan kehittäminen 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

20014 Turun yliopisto

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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Fraktiointialan yritykset verkostoituvat Suupohjassa

Korillinen pienyrittäjien tuotteita
eri maakunnista.

Kauhajoelle on viime vuosien aikana syntynyt useita yrityksiä, jotka ovat ryhtyneet jalostamaan alueella viljellyis-

tä erikoiskasveista aineosia eli fraktioita teollisuuden käyttöön. Yrityksistä kolme, Lindfors Foods Oy, Oy Lin-

seed Protein Finland Ltd ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy, ovat verkostoituneet ja käynnistäneet hankkeen

yhteistyössä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän kanssa lisätäkseen yritysryhmän yhteistyötä ja tunnet-

tavuutta.

Lindfors Foods Oy on rakentamassa parasta aikaa tyrnin pakastus-, lajittelu- ja prosessointilaitosta. Oy Linseed

Protein Finlandilla ja Nordic Bioextracts Norbiox Oy:llä ovat myös prosessointilaitos rakentumassa syksyllä

2007. Yrityksiä siis yhdistää myös sama kehitysvaihe.

Lindfors Foods Oy on keskittynyt marjaliiketoimintaan ja tuottaa ainesosia elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeol-

lisuuden käyttöön. Yrityksen päätuotteita teollisuudelle ovat tyrnikomponentit. Oy Linseed Protein Finland on

kehittänyt öljypellavan siemenen fraktiointiprosessin. Yrityksellä on laaja sopimusviljelijäverkosto. Nordic Bioex-

tracts Norbiox Oy:n liiketoimintaa tulevat olemaan etanoliuutot, vakuumi- ja spraykuivaus, mikrokapselointi ja

etanolin regenerointi. Yritys tulee tarjoamaan palveluitaan muille yrityksille. Raaka-ainepohjana ovat kasviperäi-

set materiaalit.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anne Arstila. Arstila on toiminut elintarvikealalla eri tehtävissä pitkään. Projek-

tipäälliköksi Arstila siirtyi Elintarvikealan osaamiskeskus ELOn aluekoordinaattorin tehtävästä.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Anne Arstila

puh. 046 851 4981

anne.arstila@suupohja.fi

Fraktiointialan yritykset verkostoituvat Suupohjassa
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Tapahtumakalenteri

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ (YTR)

on valtiioneuvoston asettama, usean hallinnonalan yhteistyöelin. YTR:n teema- ja työryhmät toimivat aloilla, jotka vaativat

pitkäjänteistä valtakunnallista kehittämistyötä. Yksi näistä ryhmistä on Ruoka-Suomi -teemaryhmä.

www.maaseutupolitiikka.fi

22. - 23.5.2007 PLMA 2007 Word of Private Label, Amsterdam (www.plma.net)
29.5.2007 Leipomoteollisuuden toimialaraportti julkaistaan sähköisesti (http://www.toimialaraportit.fi)
29. – 30.5.2007 Nordic seminar: Health and sustainability in catering – an interesting and growing field,Tukholma

 (www.ekocentrum.info)
31.5.2007 Ilmoittautuminen Suomen Paras 2007 kilpailuun päättyy
26. - 29.7.2007 Farmari Suorsalon ravirata Kuopio
elo-syyskuu Eduskunnan lähiruokaseminaari (irma.karkkainen@sakky.fi)
16. - 17.8.2007 Maaseutututkijatapaaminen, Vantaa (www.mua.fi)
24.8.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kiuruvesi (anu.arolaakso@sakky.fi)
24. - 26.8.2007 Upplevelsemässan Smaklust, Tukholma (karin@eldrimner.com)
syksy 2007 Elintarvikehankintojen miniseminaareja eri puolilla Suomen (alueen  lähikeittiöneuvojat)
vko 35 ProLähiruoka –polkupyöräviesti (irma.karkkainen@sakky.fi)
1.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kemi (anu.arolaakso@sakky.fi)
1. – 2.9.2007 Meri-Lapin Ruokamessut, Keminmaa (www.keminmaa.fi/ruokamessut)
vkot 36-39 Lähiruokaviikot (irma.karkkainen@sakky.fi)
7.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kauhajoki (anu.arolaakso@sakky.fi)
7. - 9.9.2007 Kauhajoen ruokamessut, Kauhajoki  (http://www.ruokamessut.fi/2006/tiedote_2006.asp)
11.9.2007 Lähiruokaseminaari, Joensuu (hanne.leppanen@pkky.fi)
11.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Lahti (anu.arolaakso@sakky.fi)
13.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kokkola (anu.arolaakso@sakky.fi)
13.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Helsinki (anu.arolaakso@sakky.fi)
18.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Lappenranta (anu.arolaakso@sakky.fi)
19.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kemijärvi (anu.arolaakso@sakky.fi)
25.9.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Kouvola (anu.arolaakso@sakky.fi)
4.10.2007 Lähikeittiöhankkeen seminaari, Hämeenlinna (anu.arolaakso@sakky.fi)
5. - 7.10.2007 Turun ruokamessut 2007, Turku (www.turunmessukeskus.fi)
13. - 17.10.2007 Anuga 2007 - Elintarvikealan näyttely, Köln Saksa
16.10.2007 Lähiruokaseminaari, Pori (meli.valo@pyhajarvi-instituutti.fi, leena.kuosmanen@sakky.fi)
16. – 18.10.2007 FoodTech –messut, Helsinki (www.finnexpo.fi)
16.10.2007 On line/on site –tekniikat omavalvonnan apuna, Helsinki (www.finnexpo.fi)
17.10.2007 Terveellisyys- haaste tuoteviestinnälle, Helsinki (www.finnexpo.fi)
17.10.2007 Elintarvikehankintojen miniseminaari, Loimaa (paivi.toyli@utu.fi)
18.10.2007 Kotoista ruokaa elintarviketeollisuudesta, Helsinki (www.finnexpo.fi)
25. - 28.10.2007 Helsingin Ruokamessut 2007, Helsinki (www.finnexpo.fi)
6. - 7.11.2007 Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari, Pori (heidi.valtari@utu.fi)
8.11.2007 Elintarviketeollisuuden toimialaraportin julkaiseminen, Kouvola (kari.valimaki@te-keskus.fi)
8.11.2007 Kasvisten, vihannesten ja marjojen jalostuksen toimialaraportin julkaiseminen, Kouvola

(leena.hyrylä@te-keskus.fi)
7. - 9.11.2007 Kansainvälinen Nutrition and Health Claims -kongressi, Naantali (anna.hillgren@utu.fi)
9. - 11.11.2007 Terveys + Hyvä olo, Helsinki (www.finnexpo.fi)
20.11.2007 Ateria 2007 – uudet reseptit julkiseen ruokapalveluun (www.wanhasatama.com)
20. - 22.11.2007 Health Ingredients Japan 2007, Tokio, Japani (www.hijapan.info)
23. - 25.11.2007 Elma, Helsinki (www.finnexpo.fi)
21. – 24.2.2008 BioFach 2008 (www.biofach.de)
13. - 15.3.2008 Gastro-messut, Helsinki (www,finnexpo.fi/gastro)
14. – 19.3.2008 Internorga, Hampuri (mikko.nummi@dfhk.fi)
14. - 16.5.2008 Elintarviketeollisuuden ammattimessut, Tampere (www.elintarviketeollisuus.fi)
31.7. - 3.8.2008 Farmari Suomen Maatalousnäyttely, Lahti (www.farmari.net)


