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Ruoka-Suomi -tiedote

Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan

kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna

2008 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin nume-

ron painomäärä on 1900 kpl. Jakelulistalla

on noin 1400 elintarvikealan toimijaa. Levi-

tä tiedotetta kaikille, joita elintarvikealan ke-

hittäminen 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 pal-

vella eri puolilla Suomea olevia elintarvike-

alan toimijoita ja yrityksiä kertomalla valta-

kunnan tason asioista, verkostoitumisesta

ja muista kaikkia elintarvikealan kehittäjiä kiin-

nostavista asioista. Toisaalta tavoitteena on

välittää eri alueellisten toimijoiden tietoja, ko-

kemuksia ja aikomuksia muille hyödynnet-

täväksi. Toivottavasti löydät tiedotteesta

sinulle uusia asioita ja rohkaistut ottamaan

yhteyttä kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta elintarvikealan

toimijoilta. Luiska tekstiä syntyy helposti.

Kyse on aktiivisuudesta. Kertomalla asiois-

ta auttaa toisia ja voi toisaalta saada arvo-

kasta palautetta omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotetta voit lukea Ruoka-

Suomi sivustosta osoitteesta

www.maaseutupolitiikka.fi.

Ruoka-Suomi mukana suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelmassa 1

Laajaa yhteistyötä suomalaisen ruoan puolesta 2

Opas pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien ja HoReCa-tukkujen 3

yhteistyöstä

Ruoka-Suomi 2009 - 2011 4

Elintarvikealan pk-yritysten vahvuudet ovat paikallisuudessa 6

Kuntaruokailussa tilaa tuoreille lyhyen toimitusketjun elintarvikkeille 7

Kuoreton Jorma-ohra on terveellistä lähiruokaa parhaimmillaan 8

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisseminaari Rovaniemellä 9

Brändin rakentaminen -opas ilmestyi 10

Alueellinen kuljetustuki uudistuu 11

Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia 12

Pro gradu ruokakulttuurista 13

Valokuvakilpailu 14

Kainuun rönttönen sai EU:n nimisuojan 14

www.aitojamakuja.fi on avoinna 15

Ateria2008 -tapahtuma 4.11.2008 Helsingissä 16

Elintarviketalouden PD-ohjelma 17

35. valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja- kehittäjien seminaari 18

Liiteri - uutisia elävältä maaseudulta 18

Erimenu.fi - Apua erityisruokavalion hallintaan 19

Valmisteilla oleva sivutuoteasetuksen uudistus uhkaa supistaa 20

syrjäisiä alueita

Opas pienteurastamon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä 21

Pienteurastus pohjoismaissa ja Uusi Pohjoismainen Ruoka 22

Tutkimustietoa Hankehaavista 23

Risk Assesment of Global Agrifood Production Chains 23

SIAL 2008 Elintarvikemessumatka Pariisiin 18. - 20.11.2008 24

Suomalainen Kasvis Galleria voitti kansainvälisen ruokapalkinnon 26

Pirkko Karvosen Tuoteankkuri Vuoden á la carten yritys 27

Evoluutio - Evolution 28

Nuorten ruokaköyttäytyminen - mistä on kyse? 29

Elintarvikeala mukana Interreg -hankkeissa 30

Palvelukortti 32

Sisällys
Ruoka-Suomi -tiedotteen ilmestyminen vuonna 2009

Nro Materiaalin deadline Ilmestyminen

1/2009 4.2. 20.2.
2/2009 6.5. 22.5.
3/2009 19.8. 4.9.
4/2009 11.11. 27.11.

Hyvää Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

toivottaa Ruoka-Suomen toimitus

Aitojamakuja esittäytyi Ateria2008:ssa
kts. s. 16



1

Suomalaisen ruokakulttuurin edistä-

misohjelma (SRE) käynnistyi viralli-

sesti lokakuun alussa. Ohjelma on

hallituskauden mittainen monia mi-

nisteriöitä sekä alan toimijoita ja ruo-

kaketjua kokoava sateenkaariohjel-

ma.

Suomalainen ruoka on ohjelman kes-

kiössä, mutta kyse on muustakin kuin

pelkästä ruoasta, sillä ruokaan ja ruo-

kailuun liittyvä ilo, nautinto, yhteisöl-

lisyys ja hyvinvointi on nostettu ko-

rostetusti esille. Alkuperäinen halli-

tusohjelmassa mainittu ohjelman

nimi ”suomalaisen ruoan edistämis-

ohjelma” muuttuikin ohjausryhmäkä-

sittelyssä suomalaisen ruokakulttuu-

rin edistämisohjelmaksi. Ruokakult-

tuurin voi ajatella käsittävän laajasti

ottaen kaiken mikä liittyy ruokaan ja

ruokailuun. Nykyisen hallitusohjel-

man kirjaukset ovat historiallisia, sil-

lä koskaan aiemmin ei sinne ole kir-

jattu yhtä vahvoja kannanottoja suo-

malaisen ruoan puolesta.

Pohjimmiltaan ohjelmassa halutaan

vaikuttaa suomalaisen ruoan ja ruo-

kaketjun hyvään tulevaisuuteen sekä

kuluttajien hyvään arkeen. Ohjelman

kohderyhmänä ovat kuluttajat eten-

kin lapset, nuoret, nuoret lapsiper-

heet sekä päättäjät. Ohjelma tuo esiin

ruoan, ruokakulttuurin sekä

ruokaketjun monimuotoisuutta. Oh-

jelman kantavia voimia ovat rajoja

ylittävä yhteistyö ja rohkea viestintä.

Ensimmäisenä yhteistyöhankkeena

toteutettiin “Kouluruokavaalit” -kam-

panja kunnallisvaaliehdokkaille ja

kuntapäättäjille kahden politiikkaoh-

jelman, 3 ministeriön ja yli parinkym-

menen järjestön ja organisaation

kanssa. Ruoka-Suomi oli mukana

vahvasti levittämässä tietoa ja vaikut-

tamassa hyvän kouluruoan puolesta.

Kiitos hyvin alkaneesta yhteistyöstä.

Ohjelman tavoitteet ja toimet jakau-

tuvat monelle osa-alueelle, jotka tu-

levat annettuina hallitusohjelmasta.

Ohjelman ensisijaisena tavoitteena

on nostaa suomalaisen ruoan ja sen

tuottajien ja tekijöiden arvostusta.

Meidän suomalaisten tulisi olla ylpei-

tä omasta ruokakulttuuristamme ja

tuntea intohimoa hyvää ruokaa koh-

taan. Arvostus sanelee osittain sen

miten suhtaudumme ruokaan, miten

ja mitä valitsemme ja tarjoamme, käy-

tämmekö ruokaan ja ruokailuun ai-

kaa, ja olemmeko valmiita maksa-

maan ruoasta. Arvostus kertoo myös

alan imagosta, se vaikuttaa tulevai-

suuden tekijöiden löytymiseen ja kou-

lutuspaikkoihin hakeutumiseen ja työ-

motivaatioon.

Arvostuksen kohottamisen lisäksi

ohjelman muita tavoitteita ovat luo-

mu- ja lähiruoan edistäminen, laadun

kehittäminen, ravitsemuskäyttäytymi-

sen ohjaaminen ja suomalaisen elin-

tarvikealan kansainvälistäminen.

Ohjelman osa-alueet ovat mittavia,

joten toteuttaminen lähtee jo olemas-

sa olevista toiminnoista ja ohjelmis-

ta. Laadun kehittäminen merkitsee

siten käytännössä Laatustrategiatyö-

tä, luomun kehittäminen Luomustra-

tegian ”jalkauttamista”, ravitsemus-

käyttäytymisen ohjaaminen painottuu

joukkoruokailuun ja etenkin koulu-

ruokailuun. Lähiruoan edistämisen

painopisteet ovat myös joukkoruokai-

Ruoka-Suomi mukana suomalaisen ruokakulttuurin
edistämisohjelmassa

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma sai virallisen aloituksensa 7.
lokakuuta RAKE-salissa järjestetyssä Ruokajuhlassa. Paikalla oli reilu sata
ihmistä juhlistamassa ohjleman alkua. Julkistamistilaisuudessa nautittiin her-
kullisia ja innovatiivisia suomalaisia ruokia sekä kuultiin ruokaohjelman peri-
aatteista.
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lussa ja lähiruoan saatavuuden pa-

rantamisessa eri jakelukanavissa.

Kansainvälistymisen edistämisessä

keskitytään TEMn linjausten mukai-

sesti erityisesti pk-elintarvikesektorin

kehittämiseen mm. kohta alkavan

Tekesin ohjelman kautta.

Ruoka-Suomella on tärkeä rooli oh-

jelman toteuttamisessa. Alusta pitä-

en ohjelman on haluttu olevan konk-

reettinen, rajoja ylittävä ja mahdolli-

simman monia tahoja yhdistävä. Ruo-

ka-Suomen lonkerot ulottuvat koko

maahan, ja juuri sinne missä suoma-

lainen ruoka ja ruokakulttuuri syntyy

ja jalostuu. Ohjelmalla ei voida saa-

vuttaa vaikuttavuutta ilman, että se

leviäisi käytännön toimin koko Suo-

meen, sen takia Ruoka-Suomen työ

ja verkostot ovat olennaiset ohjelman

toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma

tulee elämään koko ohjelmakauden

ajan, mutta jo nyt sinne on tehty kir-

jauksia Ruoka-Suomen toimista mm.

Aitoja makuja -portaalin hyödyntämi-

sestä ja pk-yritysten imagotyöstä.

Ruokakulttuuriohjelman ja Ruoka-

Suomen välille rakennetaan tiivis yh-

teistyö koko ohjelmakauden ajaksi.

Ohjelma sekä toimintasuunnitelma

ovat luettavissa suomalaisen ruoka-

kulttuuriohjelman internet-sivuilta

www.sre.fi . Sinne päivitetään jatku-

vasti uutisia, kerrotaan muun muas-

sa ohjelman puhemiehistä ja raken-

netaan ruokablogi.

Lisätietoja ohjelmasta

pääsihteeri Marja Innanen

Maa- ja metsätalousministeriö

marja.innanen@mmm.fi

Laajaa yhteistyötä
suomalaisen ruoan puolesta

Suomalaisen ruokakulttuurin edistä-

misohjelma on syntynyt monien ta-

hojen yhteistyönä. Kolmivuotinen,

vuoteen 2011 asti kestävä ohjelma

on hallituksen käynnistämä ja maa-

ja metsätalousministeriön toimeen-

panema. Mukana on yhteensä seit-

semän ministeriötä, ruokaketjun toi-

mijat ja alan edistämisorganisaatioi-

ta.

Ohjelman tavoitteena on suomalai-

sen ruoan ja ruoan tekijöiden arvos-

tuksen kohottaminen. Koko tuotanto-

ketjun laadukkuuden lisäksi ohjelma

painottaa ruokaan liittyvää nautinnol-

lisuutta. “Haluamme korostaa syömi-

sen nautintoa ja yhteisöllisyyttä. Yh-

teinen ruokailu osoittaa, että välitäm-

me toisistamme”, sanoi ohjelman

ohjausryhmän puheenjohtaja ja Evi-

ran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio.

Julkistamistilaisuudessa esiteltiin

ohjelman tavoitteiden lisäksi ohjel-

man logo. Logon julkisti ministeri

Sirkka-Liisa Anttila.

Puhemiehet sanaa levittämässä

Julkistamistilaisuudessa esittäytyivät

myös ohjelman puhemiehet. Puhe-

miehiä ovat pappi Isä Mitro, raptähti

Elastinen, ruokakulttuuriasiamies

Jaakko Nuutila, Kuortaneen Urhei-

luopiston valmennuskeskuksen joh-

taja Tapio Korjus ja kirjailija Kaari

Utrio.

Puhemiesten tehtävänä on kertoa

omia ajatuksiaan ruoasta ja nostaa

ruoka puheenaiheeksi. Ruokajuhlas-

sa puhemiehet nostivat esiin monia

ruokaohjelman teemoja: nautinnolli-

suuden, yhteisöllisyyden ja myös ruo-

an poliittisuuden. Myös ruoan terve-

ysvaikutukset nousivat esiin. “Minä

haluan olla esimerkki ja rakentaa

temppeliäni suomalaisella ruoalla”,

nauratti rapmuusikko Elastinen ylei-

söä.

Gourmetherkkuja ja silmänruokaa

Suomalaisen ruoan ja ruoan tekijöi-

den arvostus näkyi vahvasti julkista-

mistilaisuudessa. Suomalainen ruo-

ka ja sen tekijät olivat näkyvästi läs-

nä. Juhlassa maisteltiin muun muas-

sa poronsydänsashimia, villirautua ja

puikulaperunakakkua sekä jälkiruo-

aksi tyrnibavaroisea. Myös suomalai-

sia viinejä ja oluita oli tarjolla.

Rake-salin ruokajuhlan jälkeen ilta

jatkui ravintola Ilmattaressa ja Ahjo-

baarissa. Ilmattaressa suomalaiset

tuottajat ja suunnittelijat esittelivät

tuotteitaan jalostetusta pärekorista

puolukkalimonadiin. Ahjossa taiteili-

ja Jenni Iivosen elävä taulu antoi

pontta ruokaohjelman sanomalle.

Taulussa kuvattiin suomalaisen ruo-

kakulttuurin ulottuvuuksia ja kehitty-

mistä ja muuttumista hyvin konkreet-

tisesti. Taulu oli tyyliltään minimalis-

tinen sekä hieman naivistinen, sur-

realistinenkin mutta kuitenkin humo-

ristinen. Minimalismi tyylissä oli suo-

ra viittaus siihen, millaista suomalai-

nen ruoka on perusolemukseltaan:

puhdasta ja yksinkertaista.

Työn touhuun www.kouluruoka-

vaalit.fi -kampanjalla

Suomalaisen ruokakulttuurin edistä-

misohjelma sai komean alun ruoka-

juhlassa. Työ tavoitteiden eteen aloi-

tetaan kouluruokakampanjalla, joka

on ohjelman ensimmäinen näkyvä
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yhteinen hanke. Kampanjalla puhu-

tellaan kunnallisvaaliehdokkaita, kun-

tapäättäjiä ja äänestäjiä allekirjoitta-

maan www.kouluruokavaalit.fi –sivuil-

la kouluruokailun kohentamiseen liit-

tyvät vetoomukset ja lupaukset. Ve-

toomuksen kouluruoan puolesta on

allekirjoittanut lähes 30 toimijatahoa.

“Koulut ovat erinomainen paikka op-

pia ruokakulttuuriamme, vaikka oh-

jelmassa tullaan jatkossa korosta-

maan kodin tärkeää roolia ruokakas-

vattajana”, ohjelman pääsihteeri Mar-

ja Innanen sanoo.

Teksti Liina Länsiluoto, MMM/Marja

Innanen, MMM

Päivittäistavarakauppa ry julkaisi

12.11.2008 Pienet ja keskisuuret ta-

varantoimittajat HoReCa-tukkukau-

pan yhteistyökumppaneina - oppaan

pk-tavaratoimittajien ja HoReCa-tuk-

kukaupan yhteistyön kehittämiseksi.

Tavoitteena on parantaa ketjun kykyä

vastata markkinoiden nopeasti muut-

tuviin tarpeisiin ja tarjota loppuasiak-

kaille entistä parempaa palvelua.

Suomen 22 000 ammattikeittiötä eli

HoReCa-toimipaikkaa tarjoavat asi-

akkailleen vuosittain noin 800 miljoo-

naa ateriaa. Niiden raaka-aineista

suurin osa hankitaan HoReCa-tukku-

kaupoista. Ammattikeittiöille on tärke-

ää saada tilausten mukaisia perus-

tuotteita sovittuna aikana. Samalla ne

haluavat uusia ja erilaisia tuotteita

vastaamaan asiakkaiden muuttuviin

makutottumuksiin.

Opas tarjoaa pk-tavaratoimittajille tie-

toa HoReCa-kaupan rakenteesta ja

toimintatavoista. Se auttaa tehosta-

maan ja kehittämään toimintaa tuk-

kukaupan ja loppuasiakkaiden toivei-

den mukaisesti. Opas kertoo mitä ta-

varantoimittajalta odotetaan mm.

markkinoinnin, pakkaamisen, jakelun

ja tuoteturvallisuuden suhteen.

Alan toimijoiden haastattelut tarjoa-

vat käytännön esimerkkejä yhteis-

työstä. Tavarantoimittajat kertovat,

mitä yhteistyö tukkukaupan kanssa

on merkinnyt toiminnalle. HoReCa-

tukkukaupan asiakasyritykset kerto-

vat toiminnastaan ja siitä, mitä he tuk-

kukaupalta ja sen tavarantoimittajilta

odottavat.

Opas on toteutettu osana maa- ja

metsätalousministeriön kansallista

elintarvikkeiden laatustrategiaa. To-

teutuksesta vastasivat Päivittäistava-

rakauppa ry ja toimittaja Rauno Pent-

ti. Ohjausryhmässä olivat Finfood,

GS1 Finland Oy, ECR Finland Oy,

Elintarviketeollisuusliitto ry, Lihakes-

kusliitto, Ruoka-Suomi-teemaryhmä,

SOK MaRa-ketjuohjaus ja Suomen

Leipuriliitto ry.

Pienet ja keskisuuret tavarantoimit-

tajat HoReCa-tukkukaupan yhteis-

työkumppaneina - opas on luettavis-

sa ja tulostettavissa esimerkiksi osoit-

teessa:  www.ruokasuomi.fi – oppaat

ja ohjeet

Opas
pienten ja keskisuurten tavaratoimittajien

 ja HoReCa-tukkujen yhteistyöstä
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Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä nimitti 28.10.2008 Ruoka-Suomi -teemaryhmän vuosiksi 2009 - 2011.

Käynnissä oleva vuosi on Ruoka-Suomi -teemaryhmän 15. toiminta vuosi. Työ alkoi elintarvikealan pienyrittäjyyden ja

maaseudun tuottamien raaka-aineiden jalostusasteen lisäämisen aktivoinnista. Kiinteä osa teemaryhmän toimintaa

on ollut alusta lähtien alueellinen työ. Vuosien aikana maakuntiin on erilaisten kehityskulkujen kautta muotoutunut ja

syntynyt elintarvikealan kehittämistoiminnasta vastaavat toimijat, jotka ovat teemaryhmän aluejäseniä. He toimivat

omalla alueellaan itsenäisinä toimijoina. Toinen osa teemaryhmän jäsenistöä ovat valtakunnalliset sidosryhmät, joi-

den tehtäviin osana muita tehtäviä kuuluu elintarvikealan pienyrittäjyyteen liittyvät asiat. Näin teemaryhmässä elin-

tarvikeyrittäjyyden kehittämisestä muodostuu valtakunnallinen kokonaisuus.

Teemaryhmän päärooli on toimia elintarvikealan pienten yritysten osalta elintarvikealan kehittämistyön valtakunnal-

lisena linjaajana, yhteen sovittajana ja kokonaisuuden rakentajana. Työn perustana ovat maaseutupoliittiset koko-

naisohjelmat sekä alan kehittämisestä tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä strategioiden linjaukset elintarvikeyrittä-

jyyden kehittämisestä.

Ruoka-Suomi -teemaryhmän tehtäviksi vuosille 2009 – 2011 määriteltiin:

· Osallistuu maaseutupolitiikan valtakunnallisen kokonaisuuden mukaisiin suunnittelu-, toimeenpano- ja seu-

rantatehtäviin

· Valmistelee elintarvikeyrittäjyyden kehittämislinjauksia valtakunnallisesti ja osallistuu alueelliseen valmiste-

luun

· Tuo esiin ja nostaa keskustelun ja politiikan kohteiksi elintarvikeyrittäjien yhteisiä haasteita

· Suunnittelee, valmistelee ja tarvittaessa toteuttaa eri toimijoille yhteisiä kehittämistoimenpiteitä

· Välittää tietoa (ml. tutkimustieto) alan sisällä mutta myös viestii elintarvikeyrittäjyydestä ulospäin erityisesti

oman tiedotelehden ja ruokasuomi.fi -sivujen, Aitojamakuja.fi -portaalin, seminaarien ja artikkeleiden kautta

· Seuraa esim. tilastoinnilla ja selvityksin alan kehittymistä

· Kokoaa ja tukee paikallista ja alueellista kehittämistoimintaa

· Rakentaa ja lisää elintarvikeyrittäjyyden eri toimijoiden välistä yhteistyötä eri tasoilla ja myös kansainväli-

sesti

· Osallistuu hallituksen suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman toimeenpanoon sille osoitettujen teh-

tävien osalta

Kokoonpano

Teemaryhmän puheenjohtajana toimii maaseutuylitarkastaja Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä

teemaryhmän sihteerinä ja koordinaattorina suunnittelija Heidi Valtari Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskukses-

ta. Muut jäsenet ovat:

Ahonen Seija Ylitarkastaja, MMM

Haapala Salme Ohjelmapäällikkö, Foodwest Oy

Hatakka Maija Johtaja, Evira, Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus

Heinola Leena Koordinaattori, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus

Hovila Tarja Rehtori, Ahlmanin ammattiopisto ja Ahlmanin koulun säätiö

Jori Marko Elintarviketoimialan vastaava, Pyhäjärvi-instituutti*

Ruoka-Suomi 2009 - 2011
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Kallio Irja Projektipäällikkö, Viikki Food Centre

Karsma Kai Erikoistutkija, TEM

Kurki Joanna Eläinlääkintöylitarkastaja, MMM

Kuusinen Reijo Projektipäällikkö, Agropolis Oy

Lampisjärvi Tiina Toiminnanjohtaja, Finfood – Suomen ruokatieto ry

Lehtinen Ulla Erikoistutkija, Oulun yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Leppänen Hanne Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Moisio Simo Toiminnanjohtaja, Arktiset Aromit ry

Mäkinen-Hankamäki Sari Toiminnanjohtaja, EKONEUM

Nuutila Jaakko Ruokakulttuuriasiamies, MTK ry

Peltola Jouko Yritysasiamies, Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Pethman Katja Kehityspäällikkö, Maa- ja kotitalousnaisten keskus

Repo Tuula Kehityspäällikkö, ProAgria Kymenlaakso ry

Seuranen Marja Lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Strandberg Ann-Sofi Projektipäällikkö, Dynamo Yritystalo Oy

Tuononen Vuokko Projektipäällikkö, Sisä-Savon seutuyhtymä

Törmä Eila Toimitusjohtaja, Satafood kehittämisyhdistys ry*

Töyli Päivi Projektipäällikkö, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Vasara Erkki Ohjelmajohtaja, Agropolis Oy

Veijola Jussi Toimialakehittäjä, MTT Kasvintuotanto

*Satakunnan edustus vaihtuu sopimuksen mukaan vuosittain

Lisätietoja

Heidi Valtari

heidi.valtari@utu.fi



6

Elintarvikealan pk-yritysten merkittävimmät liiketoiminnalliset vahvuudet liittyvät paikallisten markkinoiden

tuntemiseen ja asiakkaan lähellä toimimiseen. Pienyritykset käyttävät oman maakunnan raaka-aineita ja pitä-

vät paikallisia raaka-ainetoimittajia tärkeänä yrityksen kilpailukyvylle. Kilpailutekijöinä korostuvat myös am-

mattitaitoinen henkilöstö, yrityksen hyvä maine sekä palvelun nopeus ja joustavuus. Tiedot perustuvat Elin-

tarvikealan pk-yritysten toimintaympäristötutkimukseen 2008, joka on tehty Ruoka-Suomi -teemaryhmän toi-

meksiannosta Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Tutkimuksessa mukana olleet yritykset toimivat vaikeassa kilpailutilanteessa. Kilpailusta huolimatta yrityksissä usko-

taan tulevaisuuteen eikä kilpailun koettu uhkaavan yrityksen jatkuvuutta. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna asia-

kaslähtöisen toiminnan tärkeys ja merkitys on vahvemmin tunnistettu elintarvikealan pk-yrityksissä. Myös markki-

nointiin panostetaan aiempaa enemmän. Internetin käyttö myynninedistämistarkoituksessa on lisääntynyt ja kotisivut

ovat käytössä yli 60 %:ssa yrityksiä.

Elintarvikealan pk-yritykset olivat kiinnostuneita laajentamaan markkina-alueitaan erityisesti kotimaassa. Tuotteet

myydään useimmiten suoraan kuluttajalle tai päivittäistavarakauppaan.  Yksityisten ammattikeittiöiden ostot pienyri-

tyksiltä kasvavat. Viennin osuus pienyritysten myynnistä on edelleen pieni. Maakunnan merkitys paitsi raaka-aineen

hankinta-alueena mutta myös pääasiallisena markkina-alueena on kasvanut.

Yritysten menestymistä rajoittavat eniten neuvotteluvoiman puute markkinoille pääsystä, viranomaissäädökset, asi-

akkaiden riittämättömyys markkina-alueella sekä tuotteiden vähäinen menekki. Myös rahoituksen riittävyys, puut-

teellinen riskinottokyky sekä kuljetusten ja logistiikan toimivuusongelmat koettiin useissa yrityksissä liiketoimintaa

vaikeuttaviksi ja menestymistä rajoittaviksi tekijöiksi.

Merkittävimpinä tulevaisuuden kehittämistavoitteina yritykset pitävät liikevaihdon kasvattamista, tuotantomäärien li-

säämistä sekä henkilöstön kehittämistä. Myös markkina-alueen laajentaminen kotimaassa koettiin tärkeäksi.

Tutkimus perustuu 186 yrityshaastatteluun eri puolilla Suomea. Haastatellut yritykset työllistävät keskimäärin 4,1

henkeä. Tutkimus on osin seurantatutkimus vastaavantyyppisiin tutkimuksiin vuosina 2004, 2000 ja 1996.

Tutkimukseen voi tutustua osoitteessa www.ruokasuomi.fi –> selvitykset ja tutkimukset

Lisätietoja ja myös potentiaalisten haastateltavien yritysten yhteystietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Markku Wulff, puh 044 785 6010, markku.wulff@savonia.fi

Ruoka-Suomi -teemaryhmän puheenjohtaja Kirsi Viljanen, puh. (09) 1605 2930 tai 040 513 2125, kirsi.viljanen@mmm.fi

Ruoka-Suomi -teemaryhmän koordinaattori Heidi Valtari, puh. (02) 333 6416 tai 0400 487 160, heidi.valtari@utu.fi

Elintarvikealan pk-yritysten vahvuudet
ovat paikallisuudessa
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Savon ammatti- ja aikuisopiston alai-

sen EkoCentrian tuore selvitys esit-

telee ensimmäistä kertaa kattavasti

lähiruuan käytön tilannetta kuntaruo-

kailussa. Lähikeittiöhankkeen tutki-

muksen tavoitteena oli selvittää, han-

kintaanko julkisen sektorin keittiöihin

lyhyen toimitusketjun tuotteita, ja mitä

nämä tuotteet ovat. Valtakunnallise-

na Lähiruokapäivänä 2.9. julkaistun

selvityksen mukaan lähituotteiden

käyttäminen kuntakeittiöissä on mah-

dollista, mutta vaatii tiivistä yhteistyö-

tä ostajan ja toimitusketjun välillä.

Lähikeittiöhankkeen selvityksen mu-

kaan kuntaruokailussa yleisimmin

käytetty lähituote on peruna. Selvityk-

sen toteuttaneen EkoCentrian Lähi-

keittiöhankkeen hankapäällikkö, filo-

sofian tohtori Eija Muukan mukaan

tärkeintä olisi kiinnittää huomiota tuo-

reen perunan koko toimitusketjuun.

- Lähikeittiöneuvojamme ovat havain-

neet, että toimitusketju tunnetaan

yleensä keittiöissä vain läheiseen

tukkuun saakka. Tuoreena myyty pe-

runakin on saattanut kiertää puoli

Suomea ympäri ja palata takaisin eri

jalostusvaiheiden ja -paikkojen kaut-

ta tuotantoalueen kuntakeittiössä

käytettäväksi. Tällainen toiminta ei

ole kestävää, sanoo Eija Muukka.

Yli puolet tutkimukseen vastanneis-

ta ilmoitti käyttävänsä kotimaisia

marjoja, ruokapalveluissa, pääasias-

sa sesongin aikana. Lähialueelta poi-

mituille marjoille riittäisi kysyntää,

mikäli tuotanto- ja keruumäärät saa-

taisiin kasvamaan ja tuottajien yhtei-

nen toimitusketju pelaamaan. Tuotta-

jilta ja jatkojalostajilta keittiöt odotta-

vat yhteistyötä: esimerkiksi sesongin

ulkopuolella käytettävät elintarvik-

keet tulisi varastoida ja pakata niin,

että tuotteet tulisivat käyttötarpeisiin

yhden tilaus- ja kuljetusjärjestelmän

kautta. Tämä pätee selvityksen mu-

kaan myös juuresten ja vihannesten

hankintoihin.

Lähileipomoiden tuotteille olisi tilaa

kuntaruokailussa. Vain alle puolet

selvitykseen vastanneista ilmoitti

käyttävänsä lähileipää. Ruoka-Suo-

mi -teemaryhmän mukaan kolmas-

osa Suomen elintarvikeyrityksistä on

leipomoita.

- Paikalliset leipomot ovat merkittä-

vässä asemassa suomalaisen leipä-

kulttuurin edistämisessä ja säilyttä-

misessä. Havaintojemme mukaan

tuore leipä on mahdollista saada

käyttöön oman paikkakunnan lähilei-

pomosta, mutta se vaatii osaamista

ja paneutumista tarjouspyynnön laa-

timiseen, sanoo Muukka.

Tuoreen kalan käyttö on vähäistä

kuntaruokailussa: vain viidesosa vas-

taajista ilmoitti käyttävänsä lähikalaa.

Selvityksen mukaan tuoreen lähika-

lan käyttö on kuitenkin mahdollista,

kun sekä ostaja että tavarantoimitta-

ja tekevät pitkäjännitteistä kehittämis-

työtä. Näin on tehty esimerkiksi sel-

vityksessä esiteltävässä Kiuruveden

ruokapalvelussa, joka käyttää sään-

nöllisesti oman maakunnan kalasta-

jien saalista keittiön tarpeisiin jatko-

jalostettuna.

Selvitys tehtiin puhelinhaastatteluna

Manner-Suomen ruokapalveluista

vastaaville henkilöille syksyn 2007

aikana.

Koko selvitys osoitteesta

www.ekocentria.fi > ajankohtaista.

Lisätietoja

Eija Muukka, Lähikeittiöhanke

puh. 044 785 3397

eija.muukka@sakky.fi

Kuntaruokailussa tilaa tuoreille
lyhyen toimitusketjun elintarvikkeille
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Kuorettoman ohran käyttö laantui

Suomessa viime vuosisadalla, kos-

ka herkkä lajike ei sietänyt kovaa lan-

noitusta. Tämän päivän luomutuotan-

toon se soveltuu kuitenkin hyvin. Kuo-

rettoman ohran käyttö ihmisravinto-

na on herättänyt viime aikoina kiin-

nostusta niin Amerikassa kuin Euroo-

passakin sen terveysvaikutusten

vuoksi. Meillä sitä viljellään Jorma-

nimisenä lajikkeena.

Kuorettomasta ohrasta saadaan syn-

tymään todellisia kokojyvätuotteita.

Tämä johtuu siitä, että lajikkeella jy-

vän helve eli “akanakuori” irtoaa jo

kypsymisvaiheessa kuten vehnän ja

rukiin jyvässä. Näin se säästyy kuo-

rellisen ohran kärsimältä jopa 40 pro-

sentin hävikiltä myllytyksessä ja säi-

lyttää ryynien ja jauhon valmistuspro-

sessissa vitamiininsa ja hivenaineen-

sa kuorellista lajiketta paremmin.

Kuoreton ohra sisältää enemmän

proteiinia, tärkkelystä ja beetaglukaa-

nia kuin kuorellinen.

Jorma-ohran hivenaine- ja prote-

iinianalyysit on tehty MTT:ssä Joki-

oisilla. Lajikkeen ravintosisältöä ja

käyttömahdollisuuksia on arvioinut

koordinaattori Marja Seuranen Jy-

väskylän ammattikorkeakoulussa.

Seuranen toteaa, että hyvät ravitse-

mukselliset ominaisuudet puoltavat

kuorettoman ohran käyttöä ruuanval-

mistuksessa. Sitä voidaan käyttää

muun muassa eri karkeusasteisina

jauhoina, kokonaisina ja rikottuina

jyvinä, ryyneinä sekä hiutaleina.

Viime vuosina kuorettoman ohran

käyttöä on tutkittu runsaasti erityisesti

leivonnan ja aamiaisviljavalmisteiden

sekä “terveysruokien” tuotekehityk-

sen osalta. Vaikka erityisesti amerik-

kalaiset ovat innostuneet ohran käyt-

tömahdollisuuksien tutkimisesta, on

EU:n tuella käynnistetty useita yli-

opistotason tutkimuksia myös Euroo-

passa. Ohrakuidun kolesterolia alen-

tavat ja verensokeriarvoja tasaavat

vaikutukset tiedämme jo hyvin. Kui-

tuja sisältäviä tuotteita saa tällä het-

kellä markkinoida terveysväittämien

avulla Suomen lisäksi muun muassa

USA:ssa, Ruotsissa ja Iso-Britanni-

assa.

Monikäyttöinen ohra tuo ruokaan

aidon viljan maun

Ohra on monipuolinen raaka-aine,

joka tuo ruokaan aidon viljan maun

ja antaa leivonnaisille kauniin värityk-

sen. Ohran käyttöä ruoanvalmistuk-

sessa tulisi ehdottomasti saada lisät-

tyä, koska se on lähiruokaa parhaim-

millaan. Suomalaisessa kulttuurissa

se on jo valmiiksi tuttu ja maultaan

hyväksytty ruoka-aine. Kuorettoman

ohran käyttöä voisikin tuotekehitellä

erityisesti suomalaisen ruokaperin-

teen lähtökohdista.

Ruoanvalmistuksessa ohraa voi käyt-

tää esimerkiksi moniin aamiaisvilja-

tuotteisiin, rättänätyyppisiin, ohrasta

tai ohrajauhoseoksesta tehtyihin jäl-

kiruokiin, suurusteeksi sekä riisin ti-

lalla risotoissa, salaateissa, laatikko-

ruoissa ja täytteissä. Leivonnassa

ohra soveltuu erityisesti perinteisiin

hiivattomiin ruokaleipiin kuten rieviin

ja rieskoihin, hiivalla kohotettuihin

ohraleipiin, sekaleipiin ja sämpylöihin

sekä erilaisiin suolaisiin piirakoihin ja

kahvileipiin.

Kotileipomo Riikonen on ottanut tuo-

tevalikoimaansa Jorma-ohrasta val-

mistetun pikkuleivän. Tuote on saa-

nut suuren suosion leipomon myymä-

lässä Joensuun kauppatorilla, jossa

se tunnetaan nimellä Jorma-ässä.

Tuttu jo kivikaudelta

Kalervo Laitinen on viljellyt Jorma-

ohrana tunnettua paljasjyväistä oh-

ralajiketta Pohjois-Karjalassa 1970-

luvulta lähtien. Lajike on rekisteröity

EU:n säädösten mukaisesti ja Laiti-

set on merkitty rekisteröinnin halti-

joiksi sekä ylläpitäjiksi. Hiljattain Jor-

ma-ohra sai EU-säädösten mukaisen

virallisen maatiaislajikestatuksen,

mikä mahdollisti sen siementuotan-

non. Viime kesänä Laitisen tilalla oli

lisäysviljelyksessä noin kymmenen

hehtaaria Jorma-ohraa.

Kuoreton ohra ei ole uusi viljalaji Suo-

messa, vaan vanhin kivikautinen jy-

välöytö on nimenomaan kuoretonta

ohraa. Sitä on viljelty paikoin Keski-

ja Pohjois-Suomessa Rautalammin

maatiaisohrana. 1960-luvulla Orimat-

tilan osuuskaupan viljavarastonhoita-

ja Jorma Simola sai erän kuoretonta

ohraa ja kunnosti siitä Jorma-nimisen

kauppalajikkeen.

Kuorettoman ohran viljely kuitenkin

laantui, koska se ei maatiaislajikkee-

na siedä kovaa lannoitusta. Luomu-

viljelyssä hehtaarisato voi olla yli

3000 kiloa ja hehtolitrapaino 78 ki-

loa. Kuoretonta ohraa viljellään eri

puolilla maailmaa, eniten Kanadas-

sa, jossa tuotannon pääpaino on elin-

tarviketeollisuudessa. Keski-Euroo-

Kuoreton Jorma-ohra
on terveellistä lähiruokaa parhaimmillaan
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passa viljelyksessä on parikin lajiket-

ta.

Lisätietoja

ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja

kotitalousnaiset

Yritysneuvoja / Pirjo Korjonen

puh. (013) 258 3344, 040 825 7019

pirjo.korjonen@proagria.fi

www.kareliaalacarte.fi,

www.iloistaosaamista.fi

Hummovaaran Yrtti ja Hunaja

Risto Laitinen ja Kalervo Laitinen

puh. (013) 375 124

laitinen.risto@luukku.com

Rovaniemen Arktikumissa kokoontui 19.-20.11.2008 lähes 100 elintarvikeyrittäjyyden kehittämisestä kiinnostunutta

toimijaa ajankohtaisten kehittämisteemojen ympärille.  Seminaarin järjestäjinä toimivat Ruoka-Suomi -teemaryhmän

lisäksi Maaseutuverkosto ja Lapin alueellinen elintarvikeyrittäjyyden kehittämistoiminta. Seminaarin erityisaiheena

oli ruoan ja matkailun linkittyminen johtuen erityisesti järjestämispaikasta, koska Lapin alueella ruoan ja matkailun

yhteydellä on erityisarvonsa.

Seminaarimateriaalin voi tutustua osoitteessa www.ruokasuomi.fi  > tilaisuuksien materiaalit

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisseminaari Rovaniemellä
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PK-yritysten  avuksi ilmestyi 7.11.2008 Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen -kirja, joka opastaa myönteisen

tunnettuuden rakentamisessa ja asiakasuskollisuuden vahvistamisessa. Julkaisu ilmestyy ProAgria Maaseutukes-

kusten Liiton ja MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Tieto tuottamaan -sarjassa.

Brändiajattelu auttaa menestymään

Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen -kirjassa kerrotaan, kuinka omasta tuotteesta tai palvelusta voi määrätie-

toisesti rakentaa brändin tai kuinka jo olemassa olevaa brändiä voi vahvistaa. Opas lähtee liikkeelle suunnittelusta ja

strategian valinnasta, joka on perustana kanavavalinnalle: myynkö tuotteitani suoraan kuluttajalle vai tavoittelenko

keskusliikejakelua? Kirjaan on koottu myös tavaran toimittamiseen liittyvät pelisäännöt ja käytännöt eri kanavavaih-

toehdoissa.

Opas kertoo lisäksi asiakaslähtöisestä tuotekehityksestä ja pakkauksen merkityksestä tuotteiden erilaistamisessa.

Siihen on koottu keinoja, joilla tuotteeseen liittyvien ominaisuuksien näkyvyyttä voi vahvistaa markkinointiviestinnäl-

lä. Kirjassa on myös brändin rakentamisessa onnistuneiden p&k-yritysten menestystarinoita.

Oppaan ulkoasu, hinta ja saatavuus

Oppaan koko on B5 ja laajuus 96 sivua, nelivärikuvitettu. Tieto tuottamaan 125. Oppaan myyntihinta on kustantajalta

tilattaessa 26 euroa, sis. alv 8 %. Hintaan lisätään toimitus- ja postikulut. ISBN 978-951-808-158-9.

Oppaita voi ostaa kirjakaupoista ja useimmista ProAgria Maaseutukeskuksista sekä tilata kustantajalta ProAgria

Maaseutukeskusten Liitosta, puh. 020 747 2485 tai myynti@proagria.fi. Lisätietoja ja tilaukset myös netistä osoit-

teesta: www.proagria.fi/julkaisut.

Opas on saatavana myös e-kirjana, jolloin myyntihinta on 31 euroa, sis. alv 22 %. ISBN 978-951-808-159-6. Lisätie-

toja ja tilaukset: www.ellibs.com/fin/ -> E-kirjakauppa.

Brändin rakentaminen -opas ilmestyi
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Alueellinen kuljetustuki uudistuu

Alueellinen kuljetustuki uudistuu

ja laajenee samalla koko tukialu-

eelle 1 sekä nyt myös ensiasteen

elintarvikejalosteet ja kalanjalos-

teet on tarkoitus sisällyttää kulje-

tustuen piiriin.

Tukijärjestelmää on tarkoitus uudis-

taa syksyn 2008 aikana annettavalla

valtioneuvoston asetuksella, joka tu-

lisi koskemaan 1.1.2008 ja sen jäl-

keentapahtuneita kuljetuksia. Järjes-

telmän valmisteluun liittyvien aikatau-

lutekijöiden takia vuoden 2008 kulje-

tustuen hakeminen on tarkoitus jär-

jestää siten, että vuoden 2008 kulje-

tuksia koskeva kuljetustuki (1.1. –

31.12.2008 tapahtuneet kuljetukset)

haetaan kerralla vuoden 2009 maa-

liskuun loppuun mennessä. Tämän

jälkeen tarkoitus on palata jälleen

normaaliin hakurytmiin siten, että

kuljetustukea haetaan puolivuosittain

jälkikäteen. Kuljetustukea koskevat

hakemuslomakkeet ja hakuohjeet tul-

laan päivittämään TE-keskusten in-

ternet-sivuille. Vuoden 2008 kuljetus-

tukea koskevat hakemukset pyyde-

tään jättämään näillä uusilla lomak-

keilla.

Kuljetustukeen oikeuttavaa aluetta on

vuoden 2008 alusta tarkoitus laajen-

taa nykyisten alueiden (Lapin, Poh-

jois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-

Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Sa-

von maakunnat) lisäksi Kaustisen

seutukuntaan sekä Saarijärven-Viita-

saaren seutukuntaan, jolloin tukialue

1 olisi kokonaan tuen piirissä. Poh-

jois-Savossa kuljetustuki maksettai-

siin edelleen de minimis -tukena, sa-

moin kuin edellä mainituissa uusis-

sa seutukunnissa. Lisäksi tarkoitus

on, että entiseen tapaan olisi mah-

dollista maksaa saaristokuljetusten

tukea ilman kiinteää tieyhteyttä ole-

vilta pysyvästi asutuilta saarilta, Ah-

venanmaan maakuntaa lukuun otta-

matta, alkavista Suomen alueella ta-

pahtuvista kuljetuksista.

Eri tuoteryhmistä ensiasteen elintar-

vikejalosteet, eli EY:n perustamisso-

pimuksen liitteen I mukaiset maata-

loustuotteiden ensiasteen jalosteet

on tarkoitus sisällyttää tuen piiriin

uutena tuoteryhmänä. Tukea näiden

tuotteiden kuljetuksiin maksettaisiin

vähämerkityksisenä tukena (de mini-

mis -tukena) komission asetuksen

(EY) N:o 1998/2006 nojalla. Myös

kalanjalosteet on tarkoitus sisällyttää

uutena tuoteryhmänä kuljetustuen

piiriin kalastusalan de minimis -tukea

koskevan komission asetuksen (Ko-

mission asetus (EY) N:o 875/2007)

nojalla.

Kuljetustuen lopullinen sisältö ja täs-

sä esitettyjen uudistusten toteutumi-

nen vahvistuvat vasta, kun kuljetus-

tuesta annetaan valtioneuvoston ase-

tus, joka on tarkoitus antaa vuoden

2008 aikana

Lisätietoja

Ylitarkastaja

Kari  Alanko

puh. 010 606 2366
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Suomessa tarvitaan keskustelua ruo-

kakulttuurista. Taustalla on osaltaan

ruuan tärkeä merkitys kansallisen

identiteetin rakentajana, mutta muun

muassa myös poliittinen näkökulma

suomalaisten ruuantuotannon ja

koko ruokaketjun kilpailukyvyn säilyt-

tämiselle.

Keskustelu aiheesta on käynyt kiitet-

tävän aktiivisena jo muutaman vuo-

den. Suomen EU-puheenjohtajakau-

den valmistelut, Berlusconin ja Chi-

racin vähättelevät puheet,

Valtioneuvoston suomalaisen ruoka-

kulttuurin edistämisohjelma, Ny Nor-

disk Mat -hanke, Ruokakulttuurikes-

kus Ruukun suunnittelu, ruokakult-

tuurin professuurialoite Helsingin Yli-

opistoon jne. ovat esimerkkejä aiheis-

ta, jotka ovat sekä innoittaneet että

hämmentäneet elintarvikealan toimi-

joita.

Luonnehdinnat suomalaisesta ruoka-

kulttuurista vaihtelevat atomista

ameebaan, surkimuksesta sankariin,

perinneruoasta tuunaukseen, maata-

louspolitiikasta kulinarismiin. Erilaiset

tulokulmat suomalaiseen ruokaan,

syömiseen ja ruokakulttuuriin elävät

usein rauhallista rinnakkaiseloa, mut-

ta toisinaan käsitykset taittavat peis-

tä keskenään siitä, mitä on joko oi-

keanlaista syömistä tai todellista suo-

malaista ruokakulttuuria.

Ruokakulttuurikeskustelun edetessä

nousi ymmärrettävästi tarve yhteises-

tä näkemyksestä siitä mitä suomalai-

nen ruokakulttuuri on, mihin se on

menossa, mihin suuntaan ja kenen

toimesta sitä pitäisi kehittää. Tosin

sanoen, kaivattiin jonkinlaista yhteis-

tä pohjaa eri tahojen työlle. Haaste

otettiin vastaan ja perustettiin projek-

ti, jonka tarkoituksena oli luoda ryh-

män toimijoiden yhteinen käsitys sii-

tä, mitä on suomalainen ruokakult-

tuuri sekä haastaa muita ruoka-alan

toimijoita keskusteluun. Finfood kut-

sui kokoon asian ympärille asiantun-

tija-ryhmän keväällä 2008. Aineiston

analyysistä vastaavaksi kutsuttiin tut-

kimuspäällikkö Johanna Mäkelä Ku-

luttajatutkimuskeskuksesta ja ryh-

män puheenjohtajaksi opetusminis-

teriön taide- ja kulttuuriperintöyksikön

johtaja Hannele Koivunen. Kaiken

kaikkiaan projektissa oli 17 eri taus-

tatahoa.

Ryhmän jäsenten tuottamista mate-

riaaleista sekä tämän projektin aikai-

sista keskusteluista ja workshopeis-

ta kootaan työkalu, joka sisältää teks-

tiraportin ja esitysaineistoa. Sisällöl-

lisesti aineisto ei ole “oppikirja”, vaan

laajasti eri suomalaisen ruokakulttuu-

rin ulottuvuuksia esittelevä materiaali.

Raportti ja siihen liittyvä esitysgrafiik-

ka tulee olemaan kaikkien käytettä-

vissä ja löytyy joulukuun alussa Fin-

foodin verkkosivuilta.

Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia

Aineistossa ei tulla antamaan täsmäl-

lisiä vastauksia esitettyihin kysymyk-

siin, sillä se todettiin kutakuinkin

mahdottomaksi - ainakin vielä tässä

vaiheessa. Sen sijaan halutaan jä-

sentää, laajentaa ja syventää keskus-

telua tarjoamalla alan toimijoille innoi-

tusta ja aineksia omiin tulkintoihin

suomalaisesta ruokakulttuurista.

Ruokakulttuurimme tarina ei ole kos-

kaan valmis tai täydellinen, sillä elä-

vään ruokakulttuuriin on aina sisäl-

tynyt roima annos muutosta ja tavoit-

tamatonta.

Lisätietoja

Minna Kantén

Finfood - Suomen Ruokatieto ry



13

Helsingin yliopiston taloustieteen lai-

toksella on tehty pro gradu -tutkiel-

ma ruokakulttuuriin ja erityisesti ruo-

kakulttuurin käsitteen määrittelyyn

liittyen. Tutkielman tavoitteena oli tar-

kastella ruokakulttuurin käsitettä

2000-luvun alun Suomessa. Tarkoi-

tus oli kartoittaa termin sisältöä ja

olemusta sekä pohtia sitä, miten ja

miksi ruokakulttuuria tulisi Suomes-

sa edistää. Tutkielmaprosessin ede-

tessä oleelliseksi nousi myös hyvän

ruokakulttuurin määritteleminen.

Ruokakulttuurin suunnitteilla ollut

professuuri ohjasi tutkielmassa teh-

tävää tarkastelua eräänä ruokakult-

tuurin edistämiseen tähtäävänä toi-

menpiteenä. Tutkielma tehtiin yhteis-

työssä Suomen Keittiömestarit ry:n ja

Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-

kusliitto MTK ry:n kanssa. Tutkielman

aineisto kerättiin haastattelemalla

kymmentä ruoka- tai kulttuurialan

asiantuntijaa.

Gradussa esiteltävät teoriat käsitte-

levät muun muassa erilaisia ruoka-

kulttuurin rakenteita kuvaavia malle-

ja, kulttuurin määrittelyä, ruokakult-

tuurin jaotteluita, keittiön käsittee-

seen ja ruokakulttuurin kansallisyh-

teyteen liittyvää problematiikkaa sekä

muun muassa gastronomian ideolo-

gian pohjalta kysymystä ruokaan liit-

tyvistä korkeakulttuurisista ulottu-

vuuksista.

Ruokakulttuurin käsite vaikuttaa gra-

dun perusteella kokonaisuudessaan

vaikeasti määriteltävältä. Määrittely

on aina osin subjektiivista: ruokakult-

tuuriin kuuluu erilaisia todellisuuksia

esimerkiksi kaupallispoliittisten toimi-

joiden luomien näkökulmien erotes-

sa arjessa toimivien yksilöiden luo-

mista näkökulmista. Käsitteen mää-

riteltävyyden pohdinta ja asiasta kes-

kustelu nähtiin gradun aineistossa

kuitenkin tarpeellisena, mikäli tavoit-

teena on parempi ruokakulttuuri.

Ruokakulttuurin professuurin rooli

keskustelun herättäjänä nähtiin mer-

kittävänä.

Gradun mukaan kulloinkin vallitseva

ruokakulttuuri voidaan ymmärtää

omaa aikaansa heijastavana kulttuu-

rikokonaisuutena.  Ruokakulttuuria

voidaan ymmärtää kussakin ajassa

joko analyyttisenä tai ihanteellisena

käsitteenä ja sitä voidaan hahmottaa

lukemattomien erilaisten rakenne-

mallien ja jaotteluiden kautta. Se voi-

daan nähdä esimerkiksi yksilön tai

yhteisön tapana ajatella ruokaan liit-

tyviä asioita. Lisäksi ruokakulttuuri

koetaan usein merkittävänä yksilön

ja yhteisön identiteetin rakentamisen

kannalta.

Viime vuosien aikana ruokakulttuu-

rin termin käyttö on ollut hyvin yleis-

tä erilaisissa yhteyksissä. Ruokakult-

tuurin edistyminen ja edistäminen

vaikuttaa merkitsevän hyvin erilaisia

asioita eri ruokakulttuurikentän toimi-

joille. Näkemys edistyneestä, hyväs-

tä ruokakulttuurista vaikuttaa kunkin

toimijan tapaan määritellä ruokakult-

tuurin käsitettä. Täysin yhtenäisen lin-

jan löytyminen hyvän ruokakulttuurin

ja ruokakulttuurin sisällön määritte-

lyihin liittyen saattaa olla hyvin haas-

tavaa, eikä välttämättä edes tarkoi-

tuksenmukaista. Mahdollisesti oleel-

lisempaa olisikin yhteisten rajapinto-

jen löytäminen luonnollisista erimie-

lisyyksistä huolimatta. Mitkä ovat nii-

tä asioita ja rakenteita, joita voidaan

toteuttaa ja luoda yhdessä näkemys-

eroista huolimatta? Vahvistuvien ra-

kenteiden avulla jokainen toimija voisi

vahvistaa ruokakulttuuria moni-ilmei-

sempään suuntaan omista lähtökoh-

distaan parhaaksi kokemallaan taval-

la.

Lisätietoja

Sami Koponen

sami.j.koponen@gmail.com

Pro gradu ruokakulttuurista
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Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry

järjestää kaikille avoimen valokuvakil-

pailun aiheesta luonnosta tuotteeksi

ja palveluksi. Kilpailun säännöt ja hy-

vät palkinnot on julkistettu kilpailun

nettisivuilla: http://

www.luontoyrittaja.net/373.html

Nyt osallistumaan! Välitäthän tietoa

kilpailusta eteenpäin!

Kilpailun tarkoituksena on tuoda ku-

vasarjoin  esille luontoyrittäjyyttä sekä

ihmisten suhdetta suomalaiseen luon-

toon ja sen vastuulliseen käyttöön.

Kilpailuun voi osallistua 3-6 valoku-

vasta muodostuvalla, kilpailun teemaa

kuvaavalla kuvasarjalla. Kilpailuaikaa

on ensi kevääseen!

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat mm.

pääsuunnittelija Kirsti Doukas (Kale-

vala Koru Oy), toimitusjohtaja Jyrki

Kangas (Metsähallitus), ylitarkastaja

Tapio Heikkilä (ympäristöministeriö) ja

puheenjohtaja Katri Kranni (Suomen

luontoyrittäjyysverkosto ry). Valokuva-

kilpailun ja siihen liittyvän näyttelyn

järjestämistä tukevat Metsämiesten

Säätiö sekä Kalevala Korun Kulttuu-

risäätiö. Lisäksi kilpailuun ovat lahjoit-

taneet palkintoja useat yritykset.

Juha Rutanen

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry

puh. 040 573 7568

http://www.luontoyrittaja.net/

Valokuvakilpailu

Euroopan komissio on rekisteröinyt Kainuun rönttöselle Euroopan unionin nimisuojan. Rönttönen on ohra- tai ruistai-

kinasta tehty piirakka, jossa on imelletystä perunasta ja marjasta tehty täyte.

Kainuun rönttönen sai nimisuojan suojattuna maantieteellisenä merkintänä. Tämä tarkoittaa sitä, että maakunnan

ulkopuolella valmistettuja rönttösiä ei saa kutsua Kainuun rönttösiksi.

Kainuun rönttöselle haki nimisuojaa Kainuun leipuriliikkeenharjoittajat ry. Arktiset Aromit ry:n Luonnosta Sinulle -

verkostohanke on avustanut Kainuun Leipomoliikkeenharjoittajat ry:tä hakuprosessissa.

Rönttönen on viides suomalainen elintarvike, joka on saanut EU:lta nimisuojan. Lapin Puikulalla on suojattu alkupe-

ränimitys. Sahti, kalakukko ja karjalanpiirakka on suojattu aitoina perinteisinä tuotteina.

Lisätietoja

Maija Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Sari Väänänen, Kainuun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, puh. 040 585 5296       

Kainuun rönttönen sai EU:n nimisuojan
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Aitojamakuja -sivusto kokoaa elintarvikejalostajat ja erityisesti alan pienet yritykset yhteen sekä auttaa tie-

don ja yhteyksien etsijää. Aitojamakuja.fi -sivusto julkistettiin 30.9.2008 Eduskunnan lähiruokaseminaarissa,

josta lisätietoa www.ekocentria.fi - kohdassa Lähiruokaseminaarin materiaalit.

Aitojamakuja.fi -sivuston avulla koko elintarvikealan näkyvyys ja houkuttelevuus kasvaa. Sivuston tarkoituksena on

saada ammattikeittiöt ja muut ostajat tutustumaan yrityksiin ja luomaan uusia asiakassuhteita. Helppokäyttöinen,

kattava ja ajantasaisia yritystietoja välittävä sivusto edistää yhteistyön syntymistä.

Ruoka-Suomi -teemaryhmä käynnisti sivuston suunnittelun noin puolitoista vuotta sitten. Tarve uudelle, koko maan

kattavalle sivustolle oli olemassa erityisesti EU-osarahoitteisten ohjelmakausien vaihteessa. Tässä tilanteessa mo-

net hankerahalla perustetut paikalliset ja alueelliset sähköiset portaalit tai painetut kuvastot jäivät ilman ylläpitäjää

hankerahoituksen päätyttyä. Tavoitteena on että aitojamakuja.fi olisi kaikkia palveleva sivusto, portaali, luettelo, ku-

vasto, hakemisto ja esite siten, ettei muita tarvitsisi luoda. Myös käyttäjät esimerkiksi ammattikeittiöt ovat toivoneet

yhtä selkeää ja ajantasaista tietolähdettä.

Aitojamakuja.fi -sivuilta voikin hakea tietoa eri puolella Suomea sijaitsevista yrityksistä esimerkiksi valitsemalla haku-

alueeksi tietyn maakunnan. Tietoa voi hakea vaikka kuntakohtaisesti käyttämällä hakusanana kunnan nimeä vapaa

sanahaku -kohdassa. Alueellisuuden lisäksi hakuperusteena voi käyttää yrityksen toimialaa tarkennuksineen. Voit

myös poimia erikseen esimerkiksi vain luomutuotteiden tuottajat. Yritystietojen löydyttyä esim. yrityksen omien netti-

sivujen kautta tiedonhakija saakin jo hyvin tarkkoja tietoja.

Sivustosta on nyt luotu perusversio ja kehittäminen jatkuu edelleen. Marraskuun 2008 puolivälissä sivustolla oli 463

yrityksen tiedot. Yritystietojen alueellisesta keräämisestä ja päivittämisestä vastaavat Ruoka-Suomi -teemaryhmän

aluejäsenet, joiden yhteystiedot voit katsoa esim. www.aitojamakuja.fi -sivuston yläreunan kohta yhteystiedot

Lisätietoja

Heidi Valtari

heidi.valtari@utu.fi

on avoinna
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Ruoka-Suomi -teemaryhmä osallistui

ATERIA2008 -tapahtumaan yhteis-

työssä FinfoodLuomun ja EkoCent-

rian kanssa. Ruoka-Suomen esiin-

tuoma pääviesti oli aitojamakuja.fi -

sivusto, josta myös julkisen ruokapal-

velun ammattilaiset voivat etsiä tie-

toa yrityksistä. Tapahtuman pääkävi-

järyhmänä ovatkin juuri julkisen ruo-

kapalvelun asiantuntijat ja se kokosi

Wanhaan Satamaan päivän aikana

noin 400 alan asiantuntijaa ja ammat-

tilaista. Tapahtuma jakaantui kahteen

osaan näyttelyalueeseen ja seminaa-

ritapahtumaan.

Seminaaritapahtuma kokosi koko

päivän ajan runsaasti kuulijoita.

Esitysten materiaalit ovat tutustutta-

vissa osoitteessa:

http://www.wanhasatama.com/eman/

ShowFair.phx?eid=eman.ater08

Food for Life

Hankejohtaja Emma Noble kertoi

englantilaisesta Food for Life -koulu-

ruokakampanjasta sekä seminaaris-

sa että näyttelyalueella keskustellen

asiasta kiinnostuneiden kanssa.

Britanniassa aloitettiin järjestelmälli-

nen työ kouluruokailun kehittämiseksi

noin neljä vuotta sitten kun koulu-

ruokailun tila nostettiin julkiseen kes-

kusteluun skandaalin kautta. Useat

tahot, viranomaiset mukaan lukien,

työskentelevät kouluruokailun paran-

tamiseksi.  Emma Noblen johtama

Food for Life -kumppanuuskampan-

ja alkoi syyskuussa 2007. Viisivuoti-

sen kampanjan budjetti on 17 miljoo-

naa puntaa ja se toteutetaan arpa-

jaisvoittovaroin. Kampanjan pääto-

teuttaja on Soil Associationin ja mu-

kana on yhteistyökumppaneita.

Food for Life -kampanjan tavoitteena

on lisätä prosessoimattoman, tuo-

reen, sesonginmukaisen sekä ter-

veellisen luomu- ja lähiruuan tarjoa-

mista koulujen ruokapalveluissa. Li-

säksi halutaan edistää keittäjien ruo-

anvalmistustaitoja sekä lasten ja kou-

lujen henkilöstön viljelytaitoja ruoan

kasvattamiseksi esim. koulupuutar-

hoissa. Lisätietoja

www.foodforlife.org.uk.

Yhtenä Food for Life -kampanjan työ-

muotona on kuuden askeleen koulu-

ruokakulttuuriohjelma, jonka tavoittei-

ta ovat:

- Kaikki oppilaat syövät terveel-

listä ja ympäristöystävällistä ruo-

kaa kouluissa vuoteen 2015 men-

nessä.

- Kouluateriat käsitetään opetus-

palveluksi kaupallisen liiketoimin-

nan sijaan. Hallituksen tulisi pa-

lauttaa määräykset, jotka velvoit-

tavat paikallisia viranomaisia var-

mistamaan vuoteen 2011 men-

nessä, että ‘koulussa tarjottu ate-

ria soveltuu kaikilta osiltaan päi-

vän pääateriaksi’ - tämä tarkoit-

taa 4025 uutta koulukeittiötä, jos-

ATERIA2008 -tapahtuma 4.11.2008 Helsingissä

Aitojamakuja.fi -sivustoa esiteltiin näyttelualueella säh-
köisesti ja kirjallisesti

Emma Noble, Food for life koulukampanja
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sa valmistetaan ruoka paikan

päällä.

- Saada hallitukselta tukea 50

penniä jokaiseen oppilasateriaan

- Lisätyötunteja keittiöhenkilökun-

nalle tuoreen ruoan valmistuk-

seen.

- Vähintään 12 tuntia kotitalous-

opetusta vuosittain aina 14:een

ikävuoteen saakka vuoteen 2011

mennessä.

- Oppilaille esitellään käytännös-

sä ruoan kasvattamista ja tuotan-

toa koulupuutarhoissa ja maati-

loilla vuoteen 2011 mennessä.

ATERIA2009 eli julkisen ruokapalve-

lun tapahtuma järjestetään seuraa-

van kerran tiistaina 3.11.2009.

Lisätietoja

Heidi Valtari

heidi.valtari@utu.fi

Elintarviketalouden 
PD-ohjelma (60 op)

■ Yliopistollinen ja haasteellinen
■ Joustava ja yksilöllinen
■  Monipuolinen ja käytännönläheinen

PD on tarkoitettu korkeakoulututkinnon tai vastaa-
vat opinnot suorittaneelle, vähintään kolme vuotta 
soveltuvaa työkokemusta omaavalle elintarvikealan 
asiantuntijalle. Ohjelma koostuu yhteisistä ja yk-
silöllisistä opinnoista, elintarvikealan teemasemi-
naareista (tutkimus, tuotekehitys ja laadunhallinta, 
elintarvikkeiden kaupallistaminen ja markkinointi, 
elintarvikkeiden tuotanto) ja PD-lopputyöstä. 

Ohjelmaan on jatkuva haku. 

Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Katja Perttu, 
katja.perttu@helsinki.fi, gsm 050 5389 670. 

www.helsinki.fi/ruralia
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Seminaari pidetään Muonion Oloksella 9. - 11.2.2009, teemalla sähköinen elämys. Tiedossa vierailuja lappilaisiin

matkailuyrityksiin, talvisia aktiviteetteja, mielenkiintoinen seminaariohjelma ja tietysti yhdessäoloa ja uusia tutta-

vuuksia.

Seminaariohjelman sekä tietoa majoitusvaihtoehdoista, seminaarijunasta, Muoniosta ja ilmoittautumisesta löydät

osoitteesta

http://www.maaseutupolitiikka.fi/matkailu/muonio2009

Ilmoittauduthan viimeistään 30.11.2009.

Nina Vesterinen

Puh. 050 441 2852

35. valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja
-kehittäjien seminaari

Liiteri on neljästi vuodessa ilmestyvä sähköinen kirje, joka käsittelee maaseudun kehittämisen ajankohtaisia tapahtu-

mia, tutkimustietoa ja julkaisuja. Se esittelee pinnalla olevia ilmiöitä ja vinkkaa eteenpäin lisätiedon äärelle.  

Liiterin tilaaminen tapahtuu nettilomakkeella, jonka löydät täältä:  http://mmm.multiedition.fi/mmm/tilaus/index.php 

Uusimman Liiteriin voit lukea täällä: http://mmm.multiedition.fi/liiteri/uutiskirje/liiterit/03_2008/index.php

Liiteri – nyheter från en levande landsbygd: http://mmm.multiedition.fi/liiteri/uutiskirje/liiterit/03_2008/index_se.php

Liiteri on yksi maa- ja metsätalousministeriön uutiskirjeistä. Vastaavina päätoimittajina ovat neuvotteleva virkamies

Sirpa Karjalainen ja pääsihteeri Eero Uusitalo maaseudun kehittämisyksiköstä. Kirjeen toimituksesta vastaa tiedotta-

ja Annukka Lyra (etunimi.sukunimi@mmm.fi)

 

Liiteri - uutisia elävältä maaseudulta



19

Noudatatko erityisruokavaliota?

Onko perheessäsi tai lähipiirissäsi

ruoka-allergikko tai keliaakikko?

Erimenu.fi on verkkopalvelu erityis-

ruokavaliota noudattaville henkilöille.

Erimenu.fi tukee ruoka-allergikkoa ja

keliaakikkoa löytämään ajantasaista

tietoa juuri hänelle soveltuvista elin-

tarvikkeista ja ruokaohjeista.

Erimenu.fi palvelu tarjoaa myös hyö-

dyllistä tietoa erityisruokavalioon so-

veltuvan ruuan valmistuksesta.

Erimenun (työnimi AATU-projekti) ta-

voitteena on kehittää verkkopalvelu,

joka helpottaa erityisruokavaliota

noudattavien kuluttajien arkea ja pa-

rantaa heidän elämänlaatuaan. Eri-

menua päivitetään niin, että tieto on

aina ajan tasalla. Palvelusta on hyö-

tyä niin oman erityisruokavalionsa

kanssa tuskailevalle kuin ravintoloi-

den tai suurkeittiöiden ammattilaisil-

lekin. Tietoa löytyy esimerkiksi mai-

dottomista, gluteenittomista ja luon-

taisesti gluteenittomista sekä soijat-

tomista tuotteista. Erimenussa on

myös eri ruokavalioihin muuntuvia

ruoka- ja leivontaohjeita.

Erimenu on Pirkanmaan Allergia- ja

Astmayhdistyksen hanke. Yhteistyös-

sä ovat mukana Tampereen Teknilli-

sen yliopiston Hypermedialaborato-

rio sekä isot potilasjärjestöt Allergia-

ja Astmaliitto ja Keliakialiitto. Projek-

tia rahoittaa Raha-automaattiyhdis-

tys.

Rekisteröidy Erimenu.fi-palvelun

käyttäjäksi, se kannattaa!

- Kun rekisteröidyt palvelun käyt-

täjäksi, voit tallentaa palveluun

tarkat tiedot omasta ruoka-valios-

tasi. Kun olet tallentanut omat ruo-

kavaliotietosi palveluun, voit etsiä

palvelusta juuri sinun ruokavalioo-

si sopivia tuotteita ja ruokaohjei-

ta. Kiinnostavan tuotteen tai ruo-

kaohjeen voit poimia talteen

omalle listallesi. Lisäksi voit liittää

omia avainsanojasi tuotteisiin ja

ruokaohjeisiin.

- Erimenu.fi palveluun rekisteröi-

tyminen on maksutonta yksityis-

henkilöille ja ravitsemusalan am-

mattilaisille.

Tutustu verkkopalveluun osoit-

teessa: www.erimenu.fi

Erimenu.fi
- Apua erityisruokavalion hallintaan

Lisätiedot

Aulikki Vuorinen, erimenun projekti-

päällikkö

Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdis-

tys

puh. 050 442 0880

aatu-projekti@kolumbus.fi

Lisätietoa palvelusta ja tulevista ta-

pahtumista voi seurailla myös Erime-

nun omasta blogista: http://

matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/blogs/

aatu.
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Euroopan neuvostossa valmistellaan

parhaillaan muutosta kuusi vuotta sit-

ten voimaan tulleeseen kotieläintuo-

tannon sivutuoteasetukseen. Syrjäis-

ten alueiden kohtalo on nousemas-

sa sen merkittäväksi osa-alueeksi

Suomessa, jossa syrjäistä aluetta on

ollut naudan osalta noin puolet ja sian

sekä siipikarjan osalta suurin osa

maan pinta-alasta. Pienteurastamoi-

den sivutuotteita ja maatiloilla kuol-

leita eläimiä saa hävittää syrjäisillä

alueilla hautaamalla. Ehdotuksen

mukaan jäsenvaltiot eivät saisi jatkos-

sa itse päättää syrjäisten alueidensa

koosta, vaan se olisi kaikille jäsen-

maille sama 10 prosenttia maan pin-

ta-alasta. Vaikutukset pienteurasta-

moiden sivutuotteiden ja maatiloilla

kuolleiden eläinten käsittelylle ja sen

myötä maatiloille, pienteurastamoil-

le sekä kuljetusten määrälle olisivat

huomattavat.

- Ehdotuksen läpimeno tarkoittaisi

käytännössä sitä, että lähes kaikki

pienteurastamoiden sivutuotteet ja

maatiloilla kuolleet eläimet  pitäisi

kuljettaa käsittelylaitokseen, maa- ja

metsätalousministeriön eläinlääkintö-

tarkastaja Kirsti Huovinen toteaa huo-

lestuneena.

Huovisen mukaan Suomen kannalta

hyvä ratkaisu olisi syrjäisen alueen

rajaaminen eläintiheyden perusteel-

la. Syrjäisen alueen statuksen voisi

saada esimerkiksi alue, jolla elää

enintään kymmenen prosenttia tuo-

tantoeläimistä. Hänen mukaansa ky-

seessä on asia, jossa “kaikki lobba-

us tarvitaan”.

MTT:n kotieläintuotannon tutkija Mar-

ja Lehto huomauttaa, että Pohjois-

maat voisivat yhdessä pyrkiä vaikut-

tamaan siihen, että harvaan asuttu-

jen maiden tarpeet saataisiin kuulu-

viin korkean asukastiheyden ja lyhyi-

den välimatkojen EU:ssa. Muun mu-

assa tähän pyrkii pohjoismainen

Slaughtering at farm in Nordic count-

ries -yhteistyöhanke. EU-päättäjille

lähtevästä viestistä pyritään saa-

maan yhtenäinen.

Helpotusta pienteurastamoille

Lehto tarkentaa, että pienteurasta-

moyrittäjät haluaisivat käsitellä ja

hyödyntää luokkien 2 ja 3 sivutuot-

teita enemmän tiloilla. Lannan ja ruo-

ansulatuskanavan sisällön kompos-

tointi tai mädätys on mahdollista to-

teuttaa suhteellisen helposti tilalla,

mutta luokan 3 sivutuotteiden hyö-

dyntäminen vaatii jo aineksen hygie-

nisointia ja käsittelyä Eviran hyväk-

symässä laitoksessa. Poltto edellyt-

tää ympäristölupaa ja vaatimukset

ovat tiukat. Suomessa on vähän si-

vutuotteita käsitteleviä laitoksia ja ti-

loilta on niihin usein pitkä matka.

Pienteurastamoissa sivutuotteita

syntyy kerralla suhteellisen vähän, ja

kun aines on huonosti säilyvää, kul-

jetustarve on usein kohtuuttoman

suuri.

Huovisen mukaan valmisteilla oleva

asetus helpottaa toivottavasti kaik-

kein pienimpien toimijoiden asemaa.

- Asetuksessa on sellainen uusi lie-

vennys, että toimijat, jotka tuottavat

vain jonkun tietyn, suhteellisen pie-

nen kilomäärän näitä sivutuotteita,

saisivat hävittää ne sitten kansallisen

viranomaisen  hyväksymällä tavalla

sivutuoteasetuksen vaatimuksista

riippumatta.  Mutta maksimitasosta ei

olla vielä edes keskusteltu, sanoo

Huovinen ja lisää, että lievennyksen

olisi tarkoitus helpottaa pienteuras-

tamojen ja pienten kauppojen toimin-

taa, mutta se ei koske maatiloja.

Osalta uusista käsittelylaitoksista

vaadittaisiin jatkossa laitoshyväksyn-

nän sijaan kevyempi rekisteröinti,

joka tekee toiminnanharjoittajan

omavalvonnasta entistä tärkeämpää.

Päätöstä siitä, mitä laitoksia rekiste-

röinti tulee koskemaan, ei kuitenkaan

ole vielä tehty.

Vähemmän jätettä, enemmän hyö-

tykäyttöä

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena

on saada aiempaa suurempi osa ko-

tieläintuotannon sivutuotteista hyöty-

käyttöön. Huovinen muistuttaa, että

ensimmäinen sivutuoteasetus syntyi

tuotantoeläinskandaalien hätkähdyt-

tämän Euroopan tarpeisiin ja siitä kir-

joitettiin siksi osittain tarpeettoman-

kin tiukka.

- Nyt EU:ssakin on havahduttu siihen,

että olisi kestävän kehityksen mu-

kaista hyödyntää sivutuotetta enem-

män, ja yleisesti ottaen hyödyntämis-

tä ollaankin helpottamassa. Ykkös-

luokan hyötykäyttöä sallitaan ehdo-

tuksen mukaan enemmän kuin aikai-

semmin, esimerkiksi biodieselin val-

Valmisteilla oleva sivutuoteasetuksen uudistus
uhkaa supistaa syrjäisiä alueita
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mistukseen hyväksytään kaikki luo-

kat ja lemmikkiruokien valmistukseen

myös kakkosluokka.

Kaiken kaikkiaan Huovinen suhtau-

tuu uudistukseen varauksella.

- Tavoitteet, kuten asetuksen selkiyt-

täminen, päällekkäisyyden poistami-

nen EU-lainsäädännöstä sekä vaati-

musten perustuminen todelliseen ris-

kiin, ovat olleet hyviä, mutta en ole

vakuuttunut niiden toteutumisesta,

Huovinen epäilee.

Lisätietoja

Eläinlääkintötarkastaja Kirsti Huovi-

nen

MMM Elintarvike- ja terveysosasto

puh. (09) 1605 2917

kirsti.huovinen@mmm.fi

Tutkija Marja Lehto

MTT Kotieläintuotannon tutkimus

puh. (09) 2242 5231

marja.lehto@mtt.fi

Opas pienteurastamon sivutuottei-

den hyödyntämisestä ja hävittämi-

sestä on valmistunut ja julkaistu. Op-

paan tavoitteena on parantaa ja lisä-

tä pienteurastamojen ja lihanleikkaa-

mojen teurasjätteiden hyödyntämis-

tä ja käsittelyä sekä selkeyttää asi-

aan liittyviä säännöksiä käytännön

toteutustilanteissa. Opas tukee pien-

yrityksiä toiminnan kehittämisessä.

Myös pienteurastamojen ja lihanleik-

kaamojen kanssa yhteistyötä tekevät

tahot, kuten elintarvike- ja ympäris-

tölainsäädännön viranomaiset, voivat

hyödyntää opasta omassa työssään.

Oppaan toteutuksen mahdollisti Pi-

enteurastus Pohjoismaissa -yhteis-

työhanke, joka on osa Uusi Pohjois-

mainen Ruoka -ohjelmaa. Yhteistyö-

hankkeen tavoitteena on kehittää

pienteurastamojen toimintaympäris-

töä Ruotsissa, Norjassa, Islannissa

ja Suomessa. Päätavoite jakautuu

kahteen toimintakokonaisuuteen:

parantaa teurasjätteen talteenoton ja

hyö-dyntämisen edellytyksiä sekä

kehittää elävien eläinten tarkastustoi-

mintaa. Puolet yhteistyöhankkeen

rahoituksesta on myöntänyt Nordisk

InnovationsCenter pro-jektille (n:o

06428) Slaughtering at farm in Nor-

dic Countries. Toinen puoli rahoituk-

sesta tulee kunkin maan kansallisis-

ta lähteistä, esimerkiksi Suomessa

maa- ja metsätalousministeriön kan-

sainvälisen yhteistyön määrärahas-

ta.

Oppaan käytännön toteuttamisesta

vastasi Maa- ja elintarviketalouden

tutkimuskeskuksen tutkija Marja Leh-

to tukenaan työtä varten perustettu

työryhmä, johon kuuluivat ylitarkas-

tajat Taina Heimonen-Kauppi, Merja

Torniainen ja Arja Vuorinen Evirasta

sekä neuvotteleva virkamies Pirjo

Salminen maa- ja metsätalousminis-

teriön elintarvike- ja terveysosastol-

ta sekä allekirjoittanut. Lisäksi opas-

ta ovat kommentoineet ylitarkastajat

Heli Kallio, Annikki Latvala-Kiesilä,

Maria Wahlfors ja Olli Venelampi Evi-

rasta sekä ylitarkastajat Anne Polso

ja Heikki Pajala Länsi-Suomen ym-

päristökeskuksesta.

Oppaan sisältö perustuu lokakuussa

2008 voimassa oleviin säännöksiin.

Opasta on painettiin rajallinen mää-

rä. Kuitenkin siten, että opas postite-

taan marras-joulukuun 2008 vaih-

teessa jokaiseen pienteurastamoon,

joka oli Eviran rekisterissä verkkosi-

vuilla: http://www.evira.fi/portal/fi/elin-

tarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/

hyv__ksytyt_laitokset/

Oppaan sähköinen versio on tutus-

tuttavissa ja tulostettavissa osoittees-

sa: www.ruokasuomi.fi – oppaat ja

ohjeet.

Heidi Valtari

heidi.valtari@utu.fi

Opas pienteurastamon sivutuotteiden
hyödyntämisestä ja hävittämisestä
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Pienteurastus pohjoismaissa ja
Uusi Pohjoismainen Ruoka

Nordisk Innovation Center, NICe,

(www.nordicinnovation.net - New

Nordic Food) kutsui toukokuussa

Göteborgiin vuositapaamiseen kaik-

ki New Nordic Food -teeman alla ra-

hoittamansa 6 pohjoismaista yhteis-

työprojektia ja niiden toimijat. Suo-

mesta osallistujia oli lisäkseni kaikista

niistä projekteista, joissa Suomi on

mukana eli Foodwest Oy:stä (ID-Nor-

Food) sekä Oulun yliopiston edusta-

jat (Bilberry) ja HSE:n Mikkelin pien-

yrityskeskuksen edustajat (Explore).

Itse edustin Slaughtering at farm in

Nordic Countries -projektia.  Vuosita-

paamisen tarkoituksena oli lisätä

Uusi Pohjoismainen Ruoka - projek-

tien keskinäistä yhteistyötä, tiedon-

vaihtoa, informaatiota sekä mm. tu-

kea hankkeiden toimintaa.  Suoma-

laisia osanottajia on mukana seuraa-

vissa projekteissa:

- ID-NorFood, http://www.id-

norfood.life.ku.dk

- BilBerry http://www.oulu.fi/nordicbil-

berry/suomi.html

- Explore, joka työskentelee pk-elin-

tarvikejalostuksen mahdollisuuksien

eteen matkailussa ja korkeatasoisis-

sa ravintoloissa

- Pienteurastus Pohjoismaissa

www.ruokasuomi.fi - ajankohtaista

Kahdessa muussa projektissa Sea-

Food (tavoitteena lisätä kalan käyt-

töä erityisesti lasten ja nuorten kes-

kuudessa, www.mmmseafood.org)

ja MaltHouse (kehittää pienpanimoi-

den toimintaa) ei ole suomalaisia

osanottajia.

Näiden NICen rahoittaman 6 hank-

keen lisäksi on 14 Tanskasta suo-

raan UPR-ohjelman ohjausryhmän

rahoittamaa projektia, joista lisätie-

toa www.nynordiskmat.org  Keskus-

telin seminaarissa  Islannin UPR-

ohjausryhmän edustajan Emilia

Martinsdottirin kanssa ja hän kertoi

että ilmeisesti myös tänä vuonna tu-

lee uusi hankehaku UPR-ohjelmaan

ja aihealueina on alustavasti esiin

noussut esim. matkailuyhteistyö

(jota siis jo Exploressa aloitettu)

sekä päiväkoti/kouluruokailu. 

Pienteurastus Pohjoismaissa -hank-

keesta on valmistunut sekä suomen-

kielinen että ruotsinkielinen esite, jon-

ka voi ladata osoitteesta

www.ruokasuomi.fi – ajankohtaista.

Hankkeessa on keskitytty Suomessa

tällä syyskaudella “jäteoppaan” laadin-

taan, katso tarkemmin Ruoka-Suomi

-tiedote sivu 21. Seuraava yhteispoh-

joismainen workshop on tammikuus-

sa 09 viikolla 2 Norjassa. Mikäli olet

kiinnostunut osallistumisesta niin ota

yhteyttä.

Pienteurastusasioihin liittyen Ruotis-

sa JTI on tehnyt uuden teurastuskäsi-

kirjan (slakthandbook), jossa on mie-

lestäni kuvattu erittäin laaja-alaisesti

pienteurastamon toimintaan liittyviä

asioita. Oppaaseen voi tutustua osoit-

teessa www.eldrimner.com - vasem-

malta chark  - ja oikealla Rapporten,

josta löytyy Ladda ny handbok

Lisätietoja

Heidi Valtari

heidi.valtari@utu.fi
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Tutkimustietoa etsiville on nyt tarjolla

verkossa helpottava hakutyökalu -

Hankehaavi, jolla voi etsiä samanai-

kaisesti seitsemän eri tiedontuottaja-

organisaation luonnonvara-alaan liit-

tyviä tutkimushankkeita. Hankehaavi

on osoitteessa http://

www.hankehaavi.fi . Tiedontuottajina

ovat Evira, Geodeettinen laitos (FGI),

Metla, MTT, RKTL, SYKE ja Helsin-

gin yliopiston Viikin kampuksen tie-

dekunnat, Ruralia-instituutti ja Viikin

tiedekirjasto. Tutkimushankekuvaus

on parhaimmillaan tietoa uusimmas-

ta tiedosta, se on saatavilla jo ennen

kuin mitään on julkaistu.

Hankehaavissa on tarjolla sekä käyn-

nissä olevien että päättyneitten tutki-

mushankkeitten kuvauksia, yhteensä

lähes 4500. Hakua voi tehdä vapaasti

omaa tarvetta vastaavalla hakusanal-

la tai vaihtoehtoisesti voi selata asia-

sanahakemistoa, ja rastittaa siellä

sopivat sanat ja hakea niillä. Haun

voi rajata haluamiinsa tiedontuotta-

jiin ja haluttuun vaiheeseen (käynnis-

sä tai päättynyt).

Tutkimushankekuvaukset ovat sen

mukaan kattavia ja ajan tasaisia, mi-

ten tutkijat ovat niitä omien organi-

saatioiden tietokantoihin tai www-si-

vuille ylläpitäneet. Hankehaavi ei

muokkaa tietoja, vaan se tarjoaa sa-

manaikaisen haun ja hakutulosten

ryhmittelyä, ja toivottavasti siten no-

peuttaa ja helpottaa tutkimustiedon

löytyvyyttä ja käytettävyyttä. Par-

haimmillaan se myös toivottavasti li-

sää ja monipuolistaa tutkimustiedon

hyödyntämistä. Hankehaavin on to-

teuttanut MI Tietorakenteet Oy

MMM:n ja Viikin tiedekirjaston Mat-

ri-yhteistyöfoorumille.

Tutkimustietoa Hankehaavista

Lisätietoja

Maj-Lis Aaltonen

maj-lis.aaltonen@mitetorakenteet.fi

Matri-yhteistyö MMM:n hallinnon-

alalla

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/

matri/

Pohjoismaisten maataloustutkijoiden järjestön NJF:n 90-vuotisjuhlasymposium järjestettiin 5.-6.11.2008 Helsingis-

sä. Tutkimus tuottaa tietoa paitsi toimijoille myös poliittisille linjauksille ja päätöksenteolle. Symposiumissa monet

maailmanlaajuiset ruokaan ja koko ruokaketjuun liittyneet muutokset ja tapahtumat tulivat esiin taustoineen. Myös

tulevaisuuden tapahtumia ja kehityskulkuja ennakoitiin. Tilaisuudessa kuultiin monipuolisia alustuksia ja esityksiä

aiheesta alan parhaimpien asiantuntijoiden esittäminä. Symposiumin esityksiin voi tutustua osoitteessa www.njf.nu

Lisätietoja

Heidi Valtari

heidi.valtari@utu.fi

Risk Assesment of Global Agrifood Production Chains
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Pohjois-Savon Elintarvike Futuria -

hanke järjesti matkan Sial 2008 Elin-

tarvikemessuille Pariisiin 18-

21.10.2008. Matkalla oli mukana 23

henkeä Pohjoissavolaisista elintarvi-

keyrityksistä.

Matkalle lähdettiin aikaisin lauantai-

aamuna Kuopiosta. Pariisiin laskeu-

duimme 9.40 paikallista aikaa. Lauan-

taina tutustuimme Pariisilaiseen yli 2

hehtaarin suuruiseen markkina-aluee-

seen. Markkinoilla myytiin ja esiteltiin

kaikkea mahdollista elintarvikkeista

vaatteisiin ja antiikkiin. Illallista nautim-

me keskiaikaisessa Gallialaisessa ra-

vintolassa.

Sial messut aukaisivat ovensa sun-

nuntaina. Järjestäjän tietojen mukaan

messuille tutustui 145 000 kävijää.

Messut sijoittautuivat 8 hall i in

215 000m² alueelle. Näytteilleasetta-

jia oli 5500, 104 eri maasta. Ryhmäm-

me tutustui koko sunnuntain ja maa-

nantain messujen tarjontaan. Nähtä-

vää oli valtavasti, ja hyville kengille

käyttöä. Messut keskittyivät pääosin

elintarvikkeisiin, sillä koneita ja lait-

teita ei näytillä ollut juuri lainkaan.

Näyttävimmin olivat esillä Kiina, Ita-

lia, Amerikka ja Iso- Britannia sekä

isäntämaa Ranska. Uusina trendei-

nä näkyivät selvästi Kiinasta vyöry-

vät terveys-, kauneus- ja energiajuo-

mat. Näitä tuotteita valmistavia yrityk-

siä oli Kiinan paviljongissa useita.

Juomat olivat nektariinimaisia paksu-

ja juomia joissa oli mukana hedelmä-

lihaa ja/tai siemeniä. Yleisimmin käy-

tetty hedelmäliha juomissa oli Aloe

Vera ja siemenistä basilikan siemen.

Juomat olivat suomalaiseen makuun

kovin esanssisen makuisia ja aika

vinhan näköisiä kelluvine siemeni-

neen ja hedelmälihoineen. Euroopan

juomaosastoilla energiajuomat olivat

isoilla ja hulppeilla osastoilla esillä.

Energiajuomien kysyntä ei ainakaan

messujen perusteella ole hiipumaan

päin.

Erilaisia kuivattuja vihanneksia ja

marjoja oli näytillä paljon. Terveellis-

iin välipaloihin oli runsaasti uusia

vaihtoehtoja. Näitä olivat ilmakuivat-

tuja perunalastuja, pakkaskuivattuja

omena-, punajuuri-, palsternakka- ja

porkkanalastuja. Kuivattuja ja maus-

tettuja leipäkuutioita ja lastuja oli

monenlaisia. Terveellisempiä snakse-

ja markkinoitiin terveys ja kauneus-

välipaloina.

Yleisenä teemana näkyi ruoanval-

mistuksen nopeuttaminen ja helpot-

taminen kotitalouksissa. Kaikkea saa

valmiina tai lähes valmiina. Alkuruo-

alle voi valita valmiit salaatit ja keitot.

Pääruoalle uutuus pakkaukseen pa-

kattu härän filee, johon on otettu väri

pintaan. Pihvi pakkauksessaan mik-

roon 50 sekunniksi ja saat pihvisi

mediumina. Samanlaiseen pakkauk-

seen oli pakattu erilaisia vihannek-

sia ja vihannessekoituksia sekä pe-

runa vaihtoehtoja. Jälkiruoaksi hel-

pon herkuttelun ystävä voi valita täy-

tetyt letut armanjakkiliemessä, leivok-

sia rommiliemessä, kauniit hedelmä-

salaatit ym. ym. ja kaikki lasipurkkiin

SIAL 2008
Elintarvikemessumatka Pariisiin 18. - 20.11.2008



25

kauniisti pakattuna.  Kotileivontaan

helpotusta toivat erilaiset valmiit tai-

kinat, joihin esimerkiksi lisäämällä

munan ja kerman saat aikaiseksi her-

kullisia ruokaleipiä ja kahvileivonnai-

sia.

Valmiita leipomotuotteita oli tarjolla

runsaasti. Säilyvyyden ja logistiikan

ongelmat ratkaistiin valmistusastein

ja pakkausmenetelmin. Puolivalmis-

teita edustivat raakapakasteet ja esi-

paistetut suojakaasuun pakatut tuot-

teet. Säilöntäaineiden käytön määrää

oli vaikea arvioida esillä olevasta esi-

temateriaalista.

 Mielenkiintoa herätti erään leipomo-

alan yrityksen strategia. Tavallinen

leipomo oli rakentanut oman toimin-

tansa ohelle kapean kansainvälisen

segmentin. Se keskittyi myymään jou-

luleivonnaisia ympäri maailmaa. Pak-

kaukset ja tuotteet vaikuttivat todella

laadukkailta ja vakuuttavilta. Lyhyel-

le aikavälille ajoittuvat toimitukset

monikymmenkertaistaa vientimaiden

lukumäärän ja muuttavat liikevaihdon

totaalisesti.

Luomutuotteet olivat esillä laajalla rin-

tamalla. Aina raaka-aineista valmiisiin

tuotteisiin oli vaihtoehtoja runsaasti.

Samaan lopputulokseen päästiin

käyttämällä erilaisia valmistusmene-

telmiä. Ilmeeltään persoonalliset pak-

kaukset vaihtelivat myös erä- ja yk-

sikköpakkauksen koon mukaan.  Ku-

ten messujen henkeen kuului, näi-

denkin tuotteiden valmistajat edusti-

vat laajasti erimaita.

Kauneus, terveys, helppous ja her-

kullisuus siis korostuivat messujen

teemassa. Toki suurin osa messujen

näytteilleasettajista esitteli jo tuttuja

ja maalleen tyypillisiä tuotteita. Naa-

purimaistamme esillä yhteisosastoil-

la olivat Ruotsi, Norja ja Viro. Suo-

malaista yrityksistä esillä oli vain Va-

lio.

Ulla Anttila

Elintarvike Futuria -hanke

Sisä-Savon seutuyhtymä

Jalkalantie 6

77600 Suonenjoki

ulla.anttila@suonenjoki.fi
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Suomalainen ruoka ja ruuantekijät

saivat tänään kansainvälistä tunnus-

tusta ja arvostusta, kun Pohjoismai-

nen ministerineuvosto valitsi Ny Nor-

disk Mat -palkinnon saajaksi suoma-

laisen Kasvis Galleria Oy:n. Teema-

na tämänvuotisessa kilpailussa oli

kilpailukykyinen tuotekehitys, johon

yhdistyvät gastronomia, terveellisyys

ja elämän laatu.

Pohjoismaisen ministerineuvoston

mielestä Kasvis Galleria on pystynyt

yhdistämään tämän päivän suurim-

mat ruokatrendit - maukkauden, ter-

veellisyyden, helppouden ja muka-

vuuden - kilpailukykyisellä, innovatii-

visella ja tuoreella tavalla. Kasvis

Gallerian liikeidea ja tuotteet toteut-

tavat ainutlaatuisella tavalla Uuden

Pohjoisen Keittiön ja Ny Nordisk Mat

-hankkeen ajatuksia.

Kuopiolaisen Kasvis Gallerian korke-

alle jalostetut ja laadukkaat tuotteet

perustuvat suomalaisiin kasvis-, mar-

ja- ja hedelmäraaka-aineisiin. Raaka-

aineet ovat 80-prosenttisesti lähialu-

een viljelijöiden tuottamia. Kasvis

Galleria on maatilalta lähtenyt perhe-

yritys, joka työllistää nykyisin pari-

kymmentä työntekijää.

Kasvis Galleria on säilyttänyt paras-

ta suomalaista ruokaperinnettä ja

kehittänyt samalla nykyaikaisia tuot-

teita, jotka helpottavat ruuanlaittoa

niin kotona kuin suurkeittiöissäkin.

Tuotteiden lähtökohtana ovat herkul-

liset maut ja erinomainen koostumus.

Monissa tuotteissa on huomioitu

myös erikoisruokavalioiden vaati-

mukset kuten gluteenittomuus ja lak-

toosittomuus.

- Kasvis Gallerian tuotteet osoittavat

konkreettisesti, että maku, terveelli-

syys ja nautinnollisuus voivat kaikki

olla samassa tuotteessa. On upeaa,

että alansa edelläkävijä ja pitkäjän-

teinen uurastaja palkitaan myös kan-

sainvälisesti. Voimme olla aidosti yl-

Suomalainen Kasvis Galleria
voitti kansainvälisen ruokapalkinnon

peitä suomalaisesta ruuasta ja ruu-

antekijöistä, kuten tämä kansainväli-

nen palkinto osoittaa, sanoo suoma-

laisen ruokakulttuurin edistämisohjel-

ma pääsihteeri Marja Innanen.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Tarja Peltola

Kasvis Galleria Oy

puh. 0400 676 878
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Pyhäselkäläinen Pirkko Karvosen

Tuoteankkuri valittiin Vuoden 2008

Karelia à la carte verkoston yrityksek-

si 5.11. Joensuussa. Valinta on ver-

koston toinen: Viime vuonna esiku-

vaksi valittiin Anita ja Heikki Ovaskai-

sen Majatalo Puukarin Pysäkki.

Karelia à la carte on pohjoiskarjalais-

ten ravintoloiden sekä matkailu-, elin-

tarvike- ja käsityöalan yritysten ver-

kosto.

Tuoteankkurin tiloissa jalostuvat vi-

hannekset ja juurekset erilaisiksi re-

lisseiksi sekä marjat hilloiksi.  - Tällä

hetkellä kysytyin tuote on karviais-

marja, josta saa maistuvaa herkkua

niin makean nälkään kuin ruuanlait-

toonkin. Vaalean lihan, kanan, ankan

tai kalankin kanssa tuotteesta saa

maistuvan lisäkkeen tai se sopii kas-

tikeainekseksi, Pirkko Karvonen ker-

too.

Kiinalaiset ovat Karelia à la carte ver-

koston ja lähiruoan  parhaita markki-

namiehiä. Melamiinitragedian jälkeen

lähiruokaa arvostetaan Suomessakin

taas aivan uudella tavalla. Eihän sitä

kohta uskalla kissallekaan syöttää

muuta kuin omin käsin valmistettua

ruokaa, Karvonen sanoo. Pirkko Kar-

vonen patisteli kuntia vetureiksi kun

ne hankkivat kouluihin ja laitoksiin

ruokaa, -toivottavasti lähiruokaa.

- Nyt kilpaillaan hinnalla, mutta hin-

takilpailun sijasta tulisi kilpailla laa-

dulla ja siihen haastan yrittäjät, kun-

nat ja keittiöhenkilökunnan yhteisiin

palavereihin. Vain pitkäjänteisellä

työllä voimme saada tuloksia aikaan.

ProAgria Pohjois-Karjalan edustajis-

ton puheenjohtaja Timo Reijonen

kertoi Karelia à la carte verkoston

juurien syntyneen vuonna 1991 Pro-

Agrian siipien suojassa.

- Alkuvuosien 10 yrityksestä verkos-

ton on kasvanut lähes 90 yritykseen.

Reijosen mielestä Karelia à la carte

on onnistunut tavoitteissaan ja arvo-

valinnoissaan. Paikallisuus, karjalai-

suus, omaleimaisuus, vieraanvarai-

suus ja luonto ovat pohjoiskarjalaisia

vahvuuksia ja kun niihin yhdistää

onnistuneen tuotekehityksen ja yh-

teismarkkinoinnin, ei voi epäonnistua.

Vuoden 2008 yritystä julkistaessaan

Karelia à la carte Valiokunnan pu-

heenjohtaja, palvelupäällikkö Johan-

na Rinnekari ProAgria Pohjois-Kar-

jalasta kertoi, että  Pirkko Karvonen

Tuoteankkurista on vienyt esimerkil-

lisesti eteenpäin yrityksessään Kare-

lia à la carte arvoja ja toiminut esi-

merkillisesti lähiruoan puoletapuhu-

jana monella eri taholla. Hän on toi-

minut myös verkoston yhteistyön ja 

hyvän hengen nostattajana.

- Yli 75 % pohjoiskarjalaisista tuntee

jo Karelia à la carte brändin! Karelia

à la carte logoa on uudistettu ja yk-

sinkertaistettu viime vuosina: Logos-

sa on nähtävissä verkoston tärkein

markkinointiviesti eli

www.kareliaalacarte.fi -nettisivut.

Nettisivuiltamme löytyy verkoston

kaikki yritykset ja linkit yritysten net-

tisivuille. Lisäksi Karelia à la carte

näkyy yrityksissä, joissa on Karelia

à la carte arvot huoneentaulut, yhte-

näiset asusteet, servetit ym. materi-

aalia. Jatkossa Karelia à la carte sat-

Pirkko Karvosen Tuoteankkuri
Vuoden Karelia á la carte yritys

saa entistä vahvemmin valtakunnal-

lisiin messutapahtumiin, yhteismai-

nontaan, sähköiseen kauppapaik-

kaan ja logistiikan kehittämiseen.

Verkosto tarjoaa yrittäjälle vertaistu-

kea parhaimmillaan, mutta tärkein

asia on kuitenkin myös jatkossa jä-

senyrityksen taloudellinen hyöty.

Lisätietoja

www.kareliaalacarte.fi
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Seuraavat Tieteen päivät järjestetään

keskiviikosta sunnuntaihin 7. -

11.1.2009 Helsingissä. Keskuspaikka-

na toimii Helsingin yliopiston päära-

kennus. Vuoden 2009 Tieteen päivien

yleisteema on “Evoluutio” Charles

Darwinin syntymän 200 juhlavuoden

kunniaksi.

Luvassa on laaja joukko evoluutioon

liittyviä aiheita luonnontieteistä huma-

nistiseen tutkimukseen: evoluutiosta

nyky-Suomessa, Charles Darwinista

ja darwinismin maailmankuvasta; ym-

päristön ja maapallon muuttumisesta

sekä kosmisesta evoluutiosta; ihmisen

evoluutiosta ja suhteesta ympäris-

töönsä; geenitekniikasta ja kasvinja-

lostuksesta; terveydestä evoluution

ristipaineessa; älyn evoluutisota ja

oppimisesta; tieteen, folosofian, us-

konnon ja historian kehityksestä; kir-

jallisuuden, musiikin ja taiteen evo-

luutiosta; kielten syntymisestä ja kuo-

lemasta sekä suomen kielen kehityk-

sestä; globalisaatiosta ja talouden

evoluutiosta; evoluutioteoriasta yh-

teiskuntatieteissä.

Päivien ohjelmassa on luentoja, kes-

kusteluja, väittelyitä, näytteilyitä ja

planetaarioesityksiä. Suositut Päivän

painit sekä päivystävät professorit

ovat jälleen ohjelmassa, lisäksi Heu-

reka tarjoaa esityksiä nuorille. Ohjel-

maan sisältyy myös suurelle yleisöl-

le suunnattu kaupunkitapahtuma Tie-

teiden yö (8.1.), jossa on tieteen li-

säksi muutakin nähtävää ja koettavaa.

Erityisesti opettajille ja nuorille on lau-

antaina 10.1. oma ohjelmakokonai-

suus. Kansainvälinen tähtitieteen vuo-

si 2009 avataan päivien aikana.

Tieteen päivien järjestäjinä ovat Tie-

teelisten seurain valtuuskunta, Suo-

men kulttuurirahasto, Suomalainen

Tiedeakatemia, Suomen Tiedeserua,

Teknillisten Tieteiden Akatemia ja

Svenska Tekniska Veteskapsakade-

mien i Finland.

Ohjelma täydentyy verkkoon

(www.tieteenpaivat.fi). Painettua käsi-

ohjelmaa ja julkistetta voi tilata osoit-

teesa info@tsv.fi.

Evoluutio - Evolution
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Mitä ruoka nuorelle 
merkitsee? Onko se vain 
energiaa ja vitamiineja 
vai osa laajempaa 
nuorisokulttuuria? 
Ohjaavatko mainokset 
jo enemmän 
ruokavalintoja kuin 
koti tai koulu?  Mikä 
ylipäänsä mättää, kun 
terveellinen ruoka 
jää tiskille tai päätyy 
roskiin?   

Tutkittua tietoa nuorten ravitsemuksesta on paljon. Tuoreimmat 
tulokset SITRAn Järkipalaa-hankkeesta kertovat kovaa kieltä nuorten 
ruokakäyttäytymisestä: alle puolet nuorista syö kouluissa ja oppilaitoksissa 
suositusten mukaisesti Hyvää ja terveellistäkään ruokaa kun ei ole pakko 
syödä.

Hyvät ruokavalinnat opitaan. Reitti terveelliseen ruokailuun vaatii kuitenkin 
muutakin  kuin ravitsemustietoa. Nuoren ruokavalinnat syntyvät pitkän 
oppimisen tuloksena, jossa ympäristön esimerkillä ja arvoilla on ratkaiseva 
rooli. Yleisen ruokakulttuurin ja sosiaalisten tekijöiden vaikutuksesta 
ruokavalintoihin onkin kertynyt viime aikoina runsaasti uutta tietoa, jonka 
hyödyntämisellä on jo kiire. 

Haasteena on löytää ne keinot ja kohteet, joissa nuorten ruokavalintoja 
tehokkaimmin avitetaan terveellisempään suuntaan. Nuorten ruokailun 
kipupisteitä ovat esimerkiksi välipalakulttuuri, pikaruoka ja kaverien ja 
median vaikutus. Jos oikeita keinoja ei löydetä, on ruokakulttuuriamme 
parhaiten kuvaileva termi pian laidunnus.

Vain huomioimalla ruokavalintojen takana olevat  sosiaaliset, kulttuuriset ja 
yhteiskunnalliset tekijät pystytään nuorille tarjoamaan terveellistä ruokaa, 
joka myös maistuu. Haastetta riittää kaikille nuorten kanssa töitä tekeville,  
mutta erityisesti niille, jotka ruoan tekevät.

Nuorten ruokakäyttäytyminen
 – mistä on kyse?

Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 

järjestää nuorten ruokakäyttäytymiseen keskittyvät 

erikoistumisopinnot vuosina 2009 – 2010. 

Opinnoista on mahdollista valita asiantuntijaluentoja 

tai 2 – 15 opintopisteen laajuisia opintojaksoja. 

Vuoden 2009 asiantuntijaluennot käsittelevät 

nuorten ruokavalintoja kulttuurin, arvojen ja 

terveyskasvatuksen näkökulmasta.

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta 

http://www.tkk.utu.fi/taydennyskoulutus/sote/ruoka/

index.html

 

suunnittelija Sari Koski

sari.koski@utu.fi / (02) 333 6484

suunnittelija Saska Tuomasjukka

saska.tuomasjukka@utu.fi / (02) 333 6419
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Suomi osallistuu ohjelmakaudella

2007 - 2013 yhdeksään Euroopan

alueellinen yhteistyö -tavoitteen oh-

jelmaan: kolmeen rajat ylittävän yh-

teistyön ohjelmaan (Pohjoinen, Bot-

nia-Atlantica, Keskinen Itämeri), kah-

teen valtioiden yhteistyön ohjelmaan

(Itämeri, Pohjoinen periferia), koko

EU:n kattavaan Interreg IV C -ohjel-

maan sekä kolmeen verkostointioh-

jelmaan (INTERACT, URBAN ja ES-

PON).

 

Merenkurkun Elintarvikkeet

Elintarvikealalla on käynnistynyt Bot-

nia-Atlantica -ohjelmassa

(www.botnia-atlantica.eu) Merenkur-

kun Elintarvikkeet -hanke. Siinä pyri-

tään hyödyntämään ja kehittämään

Botnia-Atlantica -alueen mahdolli-

suuksia tuottaa korkealaatuisia elin-

tarvikkeita. Hanke toimii Ruotsissa

Västerbottenin ja Västernorrlannin

lääneissä sekä Pohjanmaan ja Ete-

lä-Pohjanmaan maakunnissa.

Elintarvikkeita tuottavien yritysten

välisellä yhteistyöelimellä pyritään

helpottamaan uusien tuotteiden ja

markkinoiden kehittämistä sekä alu-

een tuotteiden myyntiä ja markkinoin-

tia. Uudet trendit ja ideat pyritään tun-

nistamaan ja siirtämään ne uutena

tietona hankkeeseen osallistuviin yri-

tyksiin. Yritysten ja markkinoiden vä-

lille on tavoitteena luoda tehokkaita

kommunikaatiojärjestelmiä. Hanke on

alkanut 1.8.2008 ja jatkuu 31.7.2011

asti. Hankkeessa pyritään tavoitteisiin

- kartoittamalla kunkin alueen tuk-

kukaupat, suurkeittiöt ja ravinto-

lapotentiaali

- tuotekehityksen avulla

- kehittämällä pakkauksia/tekno-

logiaa – sopeuttamalla tuotteita

asiakkaiden vaatimuksiin

- alan yhteisillä seminaareilla, joil-

la lisätään inspiraatiota ja opitaan

enemmän muiden alueiden toi-

minnasta

- koordinoimalla yritysten yhteisiä

sähköisiä tieto- ja tilaustenhallin-

tajärjestelmiä

- opintokäynneillä (yritysvierailut,

messut, näyttelyt jne.)

- kehittämällä yhteistoiminnalle

myyntiä helpottavia areenoja os-

tajien kanssa

- osallistumalla messuille ja ta-

pahtumiin joissa esitellään alueen

elintarviketuotteita

- yhteistyöllä muiden kansallisten

ja raja-alueellisten hankkeiden

kanssa

- kehittämällä raja-alueellista yrit-

täjyyttä

- ratkaisemalla ongelmia yhdes-

sä yritysten, tutkimuksen ja eri-

laisten kehitysyksiköiden kanssa

Hankkeen toteuttavat Ab Företagshu-

set Dynamo Yritystalo Oy Suomessa

(päätoteuttaja) ja Hushållningssäll-

skapet Nord Ab Ruotsissa. Lisätieto-

ja voi tiedustella Dynamo Yritystalon

toimitusjohtaja Håkan Westermarkil-

ta, puh. 06 224 3620 tai

hakan@dynamohouse.fi

Reissaa ja syö - RES & ÄT

 – matkailun alueellisen kehittämi-

sen kärkihanke Merenkurkussa

Västerbottens Turism on käynnistä-

nyt 1. lokakuuta 2008 raja-alueellisen

matkailuhankkeen, Reissaa & Syö,

yhdessä Pohjanmaan Matkailun ja

Etelä-Pohjanmaan Matkailun kanssa.

Merenkurkun alueella on ilmeinen

tahtotila keskittyä matkailijan ateria-

kokemukseen ja luoda sille selkeää

profiilia. Reissa & Syö -hankkeen ta-

voitteena on kehittää alueen matkai-

lutuotteita panostamalla vierailijan

ateriaelämykseen.

Alueella on käytetty Gastro Botnia -

tavaramerkkiä vuodesta 2011 lähti-

en.

Nyt Västerbotten ja Pohjanmaa as-

tuvat yhdessä askeleen pidemmälle

ja lisäävät Gastro Botniaan pitkän

aikavälin tavoitteen - aterian kehittä-

misen alueen matkailutarjonnan tär-

keäksi kärkituotteeksi.

Hankkeeseen osallistuvien yritysten

kannalta se merkitsee osaamiseen

panostamista mutta myös laatuvaa-

timuksia ja tiivistä yhteistyötä paikal-

listen tuottajien kanssa. Yhteistyö tar-

kottaa yhteistoimintaa myös muiden

yritysten, elämyspalvelu- ja ravinto-

layritysten kanssa sekä Suomessa

että Ruotsissa.

Reissaa & Syö -hanke pyrkii kehittä-

mään vierailijan ateriakokemusta toi-

minnoilla, jotka voidaan tiivistää kä-

sitteeksi Palvelu - isännyys, Muu

maailma, Ruoka ja Markkinat.

Reissaa & Syö on kolmivuotinen han-

ke, joka saa osan rahoituksestaan

Euroopan aluekehitysrahastolta ja

Botnia-Atlantica -ohjelmalta. Barbro

Elintarvikeala mukana Interreg -hankkeissa
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Ruda toimii hankkeen pääprojektin-

johtajana, puh. +46-(0)70-582 3560

tai barbro.ruda@umea.se.

BaltFood

BaltFood -hanke on hyväksytty toteu-

tettavaksi Itämeren ohjelmassa eli ns.

Interreg IVB -ohjelmassa

(www.eu.baltic.net) vuosina 2009 -

2011. Kyseessä on alun perin sak-

salainen yhteistyöaloite, jossa raken-

netaan yhteistyötä Itämeren ympäril-

lä olevien toimijoiden kesken elintar-

vikealan pk-yritysten kehittämiseen

liittyen. Mukana on 13 eri toimijaa

Saksasta, Suomesta, Ruotsista,

Tanskasta, Puolasta ja Liettuasta.

BaltFoodissa päämääränä on vahvis-

taa elintarvikealalla kysyntälähtöistä

toimintatapaa, jossa vuorovaikutus

voimistuu erityisesti elintarvikealan

markkinatietouden ja muun informaa-

tion välittämisen ja soveltamisen alu-

eilla. BaltFood kokoaa Itämeren alu-

een kuuden ympärysvaltion paikalli-

sia, alueellisia ja kansallisia ruoka-

organisaatioita. Tällä parannetaan

Itämeren alueen kilpailukykyä ja ta-

voitellaan sille paikkaa laadukkaiden

ja kustannuksiltaan kilpailukyisten

elintarvikejalosteiden tuottajana.

Suomalaisten toimijoiden roolit yh-

teistyössä ovat seuraavat:

- Agropolis Oy yhteyshenkilönä Rei-

jo Kuusinen ja LounaFood – Aitoa

makua Varsinais-Suomesta yhteys-

henkilönä Päivi Töyli sekä alueellisen

kehittämisen osalta Ari Koski vastaa-

vat hankkeessa alueellisten selvitys-

ten ja materiaalien tuottamisesta

sekä soveltavat ja siirtävät muuta

hankkeen tuottamaan tietoa omalla

alueellaan

- Turun kauppakorkeakoulun tulevai-

suustutkimuskeskus yhteyshenkilönä

Riikka Saarimaa vastaa elintarvikkei-

siin liittyvästä tulevaisuus- ja markki-

natieto-osiosta hankkeen toimialueel-

la

- Turun yliopiston funktionaalisten

elintarvikkeiden kehittämiskeskus on

mukana aistinvaraisen arvioinnin la-

boratorioiden kehittämistyössä ja

yhteyshenkilönä toimii Mari Sandell

- Heidi Valtari Ruoka-Suomi -teema-

ryhmän koordinaattorina toimii Balt-

Foodin suomalaisena koordinaattori-

na sekä ohjaus- ja viestintäryhmän

jäsenenä levittäen tietoa ja kokemuk-

sia koko BaltFoodista Suomessa

BaltFood -hankkeen käynnistyttyä

toiminnasta levitetään tietoa mm.

Ruoka-Suomi -tiedotteen kautta. Li-

sätietoja voit jo nyt kysellä Heidi Val-

tar ilta puh. 0400 487 160 tai

heidi.valtari@utu.fi

Muut ohjelmat

Myös muihin ohjelmiin valmistellaan

parhaillaankin elintarvikealaan liitty-

viä aloitteita. Artikkelin alussa maini-

tuista muista ohjelmista löytyy tietoa

seuraavasti:

- Pohjoinen ohjelma;

www.lapinliitto.fi – yhteyshenkilö

Maija Uusisuo

(etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi)

- Keskisen Itämeren ohjelma;

www.centralbaltic.eu – sihteeris-

tön päällikkö Philipp Schwartz

(etunimi.sukunimi@centralbaltic.eu)

- Pohjoisen periferian ohjelma;

www.northernperiphery.eu – yh-

teyshenkilö Paula Mikkola

(etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi)

- Alueiden välisen yhteistyön oh-

jelma (Interreg IV C);

www.interreg4c.net

- Kokemustenvaihto-ohjelma

www.interact-eu.net

- ESPON 2013-tutkimusohjelma;

www.espon.eu ja Suomen ES-

PON yhteystaho www.joensuu.fi/

ktl/ecp

EU:n ulkorajayhteistyöhön liittyen

Suomessa toteutetaan kolmea Suo-

men ja Venäjän välistä toimintaohjel-

maa:

Kaakkois-Suomi – Venäjä;

www.southeastfinrusnpi.fi

Karjala; www.karelianenpi.fi

Korarctic; www.kolarcticenpi.info
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Haluatko mukaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvän, ilmaisen Ruoka-Suomi –tiedotteen jakelulistalle? Ilmoittautumi-

nen 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

Haluatko Ruoka-Suomi -tiedotteen?



Ruoka-Suomi -tiedote

Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan

kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna

2008 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin nume-

ron painomäärä on 1900 kpl. Jakelulistalla

on noin 1400 elintarvikealan toimijaa. Levi-

tä tiedotetta kaikille, joita elintarvikealan ke-

hittäminen 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 pal-

vella eri puolilla Suomea olevia elintarvike-

alan toimijoita ja yrityksiä kertomalla valta-

kunnan tason asioista, verkostoitumisesta

ja muista kaikkia elintarvikealan kehittäjiä kiin-

nostavista asioista. Toisaalta tavoitteena on

välittää eri alueellisten toimijoiden tietoja, ko-

kemuksia ja aikomuksia muille hyödynnet-

täväksi. Toivottavasti löydät tiedotteesta

sinulle uusia asioita ja rohkaistut ottamaan

yhteyttä kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta elintarvikealan

toimijoilta. Luiska tekstiä syntyy helposti.

Kyse on aktiivisuudesta. Kertomalla asiois-

ta auttaa toisia ja voi toisaalta saada arvo-

kasta palautetta omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotetta voit lukea Ruoka-
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Sisällys
Ruoka-Suomi -tiedotteen ilmestyminen vuonna 2009

Nro Materiaalin deadline Ilmestyminen

1/2009 4.2. 20.2.
2/2009 6.5. 22.5.
3/2009 19.8. 4.9.
4/2009 11.11. 27.11.

Hyvää Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

toivottaa Ruoka-Suomen toimitus

Aitojamakuja esittäytyi Ateria2008:ssa
kts. s. 16
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Tapahtumakalenteri

1.12.2008 Suomalainen joulu -tapahtuma, Berliini (Knikunen@porta-finlandia.eu)

3.12.2008 Ruuan lisäarvot –seminaari, Lisäarvo?, Pietarsaari (www.foodia.info)

10.12.2008 Ruoan kulutuksen tähtikartastot - Mitä ruoaksi huomenna? Ruoan kulutuksen tulevaisuus Suomessa 2030.

MIRHAMI 2030 -hankkeen loppuseminaari, Helsinki (riikka.saarimaa@tse.fi)

7. - 11.1.2009 Tieteen päivät, Helsinki (www.tieteenpaivat.fi) kts. s. .28

8. - 9.1.2009 Slaughtering at farm in Nordic Countries, Trondheim, Norja (heidi.valtari@utu.fi) kts. s. 22

5. - 6.2.2009 Product Presentation (pohjoismainen seminaari tuotteistamisesta, Helsinki (salme.haapala@foodwest.fi)

9. - 11.2.2009 35. valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien- ja -kehittäjien seminaari, Muonio

(www.maaseutupolitiikka.fi/matkalu/muonio2009) kts. s.18

26. - 27.3.2009 Luomupäivät, Tampere (sari.makinen-hankamaki@ekoneum.com)

18. - 20.5.2009 Nordic Organic Conference, Göteborg, Ruotsi (http://nordicorganic.org)

30.7. - 2.8.2009 Farmari, Kokkola (www.farmari.net)

21. - 23.8.2009 Smaklust, Tukholma (christina@eldrimner.com)

10. - 14.10.2009 Anuga 2009, Köln Saksa (helena.airaksinen@entre.fi, www.entre.fi)

3.11.2009 Ateria2009, Helsinki (www.wanhasatama.com) kts. s.16

6. - 8.11.2009 ELMA 2009, Helsinki (www.finnexpo.fi)


