Suoramyynti on mahdollisuus
– aitoja makuja ohjeistuksen infopäivä ruokaketjun kehittäjille

16.9.
Det finns möjligheter i direktförsäljning
– äkta smak guidens infodag för utvecklare i matkedjan
Aitoja makuja on yhdessä MTK:n ja SLC:n kanssa koostanut ohjeistuksen suoramyynnin ja
elintarvikkeiden
jatkojalostuksen
aloittamiseen.
Tilaisuudessa
käydään
läpi
elintarvikelainsäädännön keskeisimmät mahdollisuudet pienimuotoiselle toiminnalle sekä
esitellään vastavalmistuneita ohjeistuksia ja nettisivua, jotka vastaavat moniin yrittäjiä
askarruttaviin kysymyksiin: miten pääsen alkuun? mitä lupia tarvitsen? voinko myydä
tuotteitani paikalliselle ravintolalle? Tilaisuuden jälkeen ohjeistukset jalkautetaan yrityksille
maakuntakohtaisissa tilaisuuksissa.
Äkta smak har gjort en guide för småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljning tillsammas
med MTK och SLC. I det här infotillfället berättas de viktigaste saker som gäller livsmedelslag
och dessutom de möjligheter som finns att börja direktförsäljning eller tillverkningen av
livsmedel. Guiderna svarar på många frågor: hur kan jag börja direktförsäljning? Vad måste jag
göra först? Kan jag sälja mina produkter till den lokala restaurangen? Efter det här tillfället
spridas information om guider ut till regioner och företag.
Kutsutut: MTK:n ja SLC:n toimihenkilöt, aitoja makuja aluejäsenet, Pro Agria ja SLF
yhteyshenkilöt, Evira, MMM, muut ruokaketjun kehittäjät.
Inbjudna: MTK och SLC funktionärer, äkta smak regionala medlemmar, Pro Agria och SLF
kontakpersoner, Evira, Jord- och skogsbruksministeriet och alla andra utvecklare i matkedjan.
Paikka/stället: Laurea ammattikorkeakoulu, Vanha maantie 9, Espoo (Tuomo –Sali)
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden avulla. Mainitsethan tästä
ilmoittautumisen yhteydessä.
Det är möjligt att delta infodagen också via internet. Kommer ihåg att nämna det här i
anmälningen.
Ilmoittautuminen 10.9. mennessä / Anmälan till utbildningsdagen före 10.9.
https://www.webropolsurveys.com/S/55B6E27C1399C0B6.par
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16.9. klo 9-11 svenskspråkigt tillfälle
Programmet:
klo 9 kaffe
klo 9:15 Möjligheter att börja direktförsäljning – från livsmedelslagstiftnings synpunkt
till handling
veterinäröverinspektör Sebastian Hielm, Jord- och skogsbruksministeriet
klo 10:30 Hjälp att börja direktförsäljning – www.äktasmak.fi/direktförsäljning
koordinator Johanna Mattila, Åbo Universitets Brahea-centre
klo 10:45 Det finns möjligheter i direktförsäljning
SLC r.f.
klo 11 utbildningen avslutas

16.9. klo 11:30-13.30 suomenkielinen tilaisuus
Ohjelma:
klo 11:30 kahvi
klo 11:45 Elintarvikelainsäädännön mahdollisuudet pienimuotoiselle toiminnalle –
tuumasta toimeen
neuvotteleva virkamies Sebastian Hielm, Maa- ja metsätalousministeriö
klo 13:00 Apua suoramyynnin aloittamiseen – www.aitojamakuja.fi/suoramyynti
koordinaattori Johanna Mattila, Turun yliopiston Brahea-keskus
klo 13:15 Suoramyynnissä on mahdollisuus
ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK ry
klo 13:30 tilaisuus päättyy

Lisätietoja / information: Johanna Mattila, 040 565 8121, johanna.mattila@utu.fi Turun yliopiston Brahea
keskus
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