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Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo 
elintarvikealan kehittämistyöstä. 
Lehti ilmestyy vuonna 2015 neljä 
kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja 
materiaaliaikataulu on seuraava:
nro materiaalin dl ilm.
1 11.2.  27.2.
2 6.5.  22.5.
3 26.8.  11.9.
4 18.11.  4.12.

Kunkin numeron painomäärä on noin 2200 
kpl. Jakelulistalla on 1800 elintarvikealan 
toimijaa. Levitä tiedotetta kaikille, joita 
elintarvikealan kehittäminen kiinnostaa.  

Toimitus

Arja Meriluoto
puh. (02) 333 6476
arja.meriluoto@utu.fi

Heidi Valtari
puh. (02) 333 6416, 0400 487 160
heidi.valtari@utu.fi

Turun yliopisto
Brahea-keskus
20014 Turun yliopisto
fax (02) 333 6331

Ruoka-Suomi -tiedotuslehden tarkoitus 
on palvella eri puolilla Suomea olevia 
elintarvikealan toimijoita ja yrityksiä 
kertomalla valtakunnan tason asioista, 
verkostoitumisesta ja muista kaikkia 
elintarvikealan kehittäjiä kiinnostavista 
asioista. Toisaalta tavoitteena on 
välittää eri alueellisten toimijoiden 
tietoja, kokemuksia ja aikomuksia muille 
hyödynnettäväksi. Toivottavasti löydät 
tiedotuslehdestä sinulle hyödyllisiä 
asioita ja rohkaistut ottamaan yhteyttä 
kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta 
elintarvikealan toimijoilta. Luiska tekstiä 
syntyy helposti. Kyse on aktiivisuudesta. 
Kertomalla asioista auttaa toisia ja voi 
toisaalta saada arvokasta palautetta 
omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotuslehden julkaisija 
on Turun yliopiston Brahea-keskus. 
Lehden toimittamiseen on saatu maa- ja 
metsätalousministeriön tukea. 

Lehti on luettavissa sähköisesti myös 
www.ruokasuomi.fi 

Sisällys

Painopaikka: Paino-Kaarina

	 Lähiruokasektorin	vuosi	2015	 1
	 Ruoka-alan	rahoituslähteistä	seminaari	 1
	 Lähiruoan	valtakunnallinen	koordinaatiohanke	 2
	 Nimisuoja-hakuopas	nyt	netissä	 2
	 Leipää	ja	lähiruokaa	-toimialapäivä	8.12.2015	 3	 	
	 REKO-renkaiden	ylläpitäjät	kokoontuivat	Seinäjoella	14.11.	 4	 	
	 Ensi	vuonna	infotilaisuuksia	HoReCa	-ketjun	toimijoille	ja	elintarvikeyrittäjille	 4
	 Aitoja	makuja	-ohjeistusperheeseen	tulossa	neljäs	osa	 5	 	
	 Vuoden	2016	alussa	koulutustilaisuuksia	kasviksia	käsitteleville	yrityksille		 5
	 eri	puolilla	Suomea
	 Ruokarohkeat	salapoliisit	kasvisaarteen	jäljillä	 6	 	
	 Esite	maaseudun	yritustuista	ruokayrityksille	 6	 	
	 Onko	luomuelintarvike	luomua?	 7
	 Tuotekehitystyö	jatkuu	Esedussa	 8	 	
	 Hungry	for	Finland	 9	 	
	 Satokausikalenteri	lyhyesti	 9
	 Slow	Food	-kirja	nyt	e-kirjana	 10
	 Esittele	tuotteesi	eurooppalaisille	Tampereelle	kesällä	2016	 10	 	
	 Tarina	kruunaa	ruoan	 11	 	
	 Ruuantuottajien	arvostus	huipussaan	nuorten	ruoka-alan	ammattilaisten		 12
	 kokoontumisessa	Milanossa	
	 Kirja-arvio:	Nälästä	nautintoihin:	ruuan	tarina	 13
	 Karjalanpiirakka	oli	yleisön	suosikki	 13
	 Nytt	rekordår	för	Skördefesten	 14
	 Ruokamatkailun	trendi	kasvaa,	mutta	miten	matkailija	löytää	ruokaelämykset	 15
	 Kunniamaininta	lähiruoan	pilottiprojektille	 16
	 Synkkaako	teillä?	GS1:n	palvelu	välittää	tuotetiedot	jälleenmyyjille	keskitetysti	 17
	 Paikallisia	innovaatioita	julkiselle	sektorille	 18
	 VientiStartti	aktivoi	maaseudun	yrityksiä	kohti	vientimarkkinoita	 19
	 Artesaaniruuan	suomenmestaruuskilpailu	lokakuussa	2016	 20
	 Myös	lähiruoka	Sarka-messuilla	 20
	 Lukijakyselystä	kehittämisideoita	 21
	 	 	 	
	

Foto: Skördefesten på Åland



Vuosi	2015	alkaa	taas	olla	pulkassa.	Lähiruoan	
osalta	sen	vahva	kasvu	on	jatkunut	ja	uusia	ja	
innovatiivisia	 tuotanto-	 ja	 markkinointimal-
leja	 on	 rakentunut	 parantamaan	 lähiruoan	
saatavuutta.	 Tätä	 vuotta	 leimaa	 erityisesti	
REKO-toimintamallin	 räjähdysmäinen	 laaje-
neminen:	 vuoden	 alussa	 renkaita	 oli	 alle	 30	
ja	jäsenmäärä	12	500	henkilöä,	nyt	ollaan	94	
renkaassa	(tilanne	17.11.)	ja	lähes	100	000	jä-
senessä!	Mallin	suosio	osoittaa,	että	tarvetta	
vaihtoehtoisille,	 tuottajan	 ja	 kuluttajan	 suo-
ran	kohtaamisen	mahdollistamisille	on.	REKO	
ja	monet	muut	vahvistuvat	markkinointimuo-
dot	kertovat	osaltaan	myös	kuluttajien	halus-
ta	 tukea	 tuottajia	 ja	antaa	heille	 riittävän	 iso	
tulonsiivu	 väliportaiden	 sijaan.	 Vastaisku	 siis	
halpuuttamis	-kampanjoille?

Laajan	 lähiruokavalikoiman	verkkokaupat	ha-
kevat	ehkä	vielä	omaa	paikkaansa,	mutta	tänä	
vuonna	 erityisesti	maatilat	 ovat	 innostuneet	
kehittämään	omien	tuotteidensa	verkkokaup-
poja.	 Niiden	 menestys	 perustuu	 erityisesti	
kasvojen	antamiseen	tuotteelle	ja	tarinallisuu-
teen	sekä	avoimeen	tietoon	tuotantotavoista	
ja	eläinten	hoidosta.	Teurastamokohu	osoitti,	
että	kuluttajat	todellakin	haluavat	lisää	tietoa	
ruokaketjun	 toimintatavoista	 omien	 valinto-
jensa	tueksi,	ja	uskon,	että	ne	tilat	ja	yritykset	
pärjäävät,	jotka	avoimesti	kertovat	tuotannos-
taan.

Lähiruokasektorin	 kehittämisen	 osalta	 ohjel-
makausien	 vaihteesta	 johtunut	 hiljaiselo	 on	
onneksi	päättymässä	ja	hanketoiminta	pikku-
hiljaa	käynnistymässä.	Mavin	Hyrrä-ongelmat	
tosin	jatkuvat,	eikä	tilanne	ole	missään	nimes-
sä	millään	puolusteltavissa.	 Investoinnit	ovat	
jäissä	 ja	hanketoimijat	 toimivat	omalla	 riskil-
lään	kun	virallisia	päätöksiä	ei	 järjestelmästä	
ulos	saada.	Suomen	talouden	rämpiessä	suos-
sa	tarvittaisiin	nyt	toimintaa	ja	työllistämistä,	
mutta	 ”it-järjestelmä-edellä”	 -mentaliteetilla	
se	ei	nyt	onnistu,	ikävä	kyllä.

Eri	 alojen,	 mukaan	 lukien	 lähiruoka,	 koordi-
naatiohankkeet	 ovat	 sentään	 onneksi	 työn	
touhussa	 jo	 kiinni.	 Koordinaatiohankkeeseen	
kannattaa	 ottaa	 yhteyttä	 kun	 suunnittelee	
omaa	hanketta,	yritystoiminnan	käynnistämis-
tä,	 tilaisuuksia	 tms.	 Koordinaatiohankkeesta	
saa	 apua	 ja	 neuvoja	 ja	 se	 verkottaa	 toimin-
toja	 ja	 toimijoita	 niin,	 että	 synergiaedut	 tu-
levat	 hyödynnetyiksi	 ja	 päällekkäisyyksiltä	
vältytään.	Koordinaatiohanke	voi	auttaa	myös	
jonkin	 ajankohtaisen	 kehittämiskysymyksen	
ratkaisemisessa.	Tietoja	lähiruoan	koordinaa-
tiosta	löydät	lisää	tästä	lehdestä.

Tämä	vuosi	on	ollut	myös	hallituksen	vaihdos-
vuosi.	Täällä	hallinnossa	olemme	valmistelleet	
hallitusohjelmaa	 toteuttavia	 kärkihankkeita,	
ja	 ne	 yhteen	 kokoavaa	 toimenpidesuunnitel-

maa.	 Lähiruokaohjelmalle	 hallitusohjelma	
lupasi	 jatkoa,	 mutta	 ei	 enää	 korvamerkittyä	
erillisrahoitusta.	 Lähiruoka-	 ja	 luomuohjelmi-
en	 toimeenpanon	 tukeminen	 ovat	 kuitenkin	
mukana	ruokaketjun	kehittämiseen	osoitetul-
la	maa-	ja	metsätalousministeriön	momentil-
la.	Kärkihankkeissa	lähiruoan	osalta	painottu-
vat	 osaamiskysymykset,	 ja	 valmistelussa	 on	
yhteistyössä	 Eviran	 kanssa	 laaja	 pk-elintar-
vikealan	 yrityksiin	 ja	 valvojiin	 kohdistettava	
neuvonta-	ja	koulutuskokonaisuus.	Sen	tarkoi-
tuksena	 on	 parantaa	 toimijoiden	 tietotaitoa	
elintarvikelainsäädännöstä,	 ja	 yhtenäistää	
valvonnan	käytänteitä	ja	tulkintoja.	Käynnissä	
on	myös	 lainsäädännön	 tarkastelu,	 ja	varsin-
kin	 pienimuotoiseen	 elintarvikeyrittäjyyteen	
on	 tulossa	 lisää	 joustoja.	 Loppuvuonna	2015	
käynnistyy	 myös	 vuonna	 2016	 eduskunnalle	
annettavan	ruokapoliittisen	selonteon	laadin-
ta.	 Selonteko	 on	 tarkoitus	 tehdä	 avoimella,	
osallistavalla	 otteella	 työpajojen,	 kyselyiden	
ym.	 keinoin.	 Tule	 siis	 mukaan	 selontekopro-
sessiin,	 lisätietoja	tullaan	myöhemmin	 julkai-
semaan	sivulla	www	mmm.fi/ruoka.

Kirsi Viljanen
lähiruokakoordinaattori
maa- ja metsätalousministeriö

Lähiruokasektorin vuosi 2015

Ruoka-alan rahoituslähteistä seminaari
Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 29.10.2015 seminaarin, jossa esiteltiin erilaisia ruoka-alan 
rahoituslähteitä ja niiden hyödyntämistä.  Seminaarin avasi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikainen ja EU:n rahoittamista tiedotus- ja menekinedistämistoimista kertoi johtaja Diego Canga Fano 
EU:n komission DG AGRI:sta.

Sekä seminaarin videoidut esitykset että esitysmateriaalit löytyvä linkistä: http://www.mmm.fi/fi/index/
etusivu/elintarvikkeet/ruoka/ruokaketjuhankkeet/151029_seminaari.html 
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Ohjelma

9.00 - 9.30 Aamukahvi

Lähiruokafoorumi, aamupäivän puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö Heidi Valtari, Turun yliopiston Brahea-keskus

9.30 Tervetuloa Lähiruokafoorumiin! Yksikön päällikkö, maatalousneuvos Taina Vesanto, MMM, Ruokaosasto
  Tuttu tuottaja tuo parasta pöytään Tutkimuspäälliköt Minna Isotupa ja Sari Roth, Taloustutkimus Oy
  Pohjoismaisen ruuan vahvuudet suomalaisesta näkökulmasta Ruokaviestinnän asiantuntija Bettina Lindfors,  
  BetLin Communications
  Lähiruoka kasvuun normipurun avulla Eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario, MMM, Ruokaosasto
  Lähiruoka HoReCa-tukkukaupassa Toimitusjohtaja Eero Raappana, Meira Nova Oy
  Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Projektipäällikkö Päivi Töyli ja kehittämispäällikkö Heidi Valtari,   
  Turun yliopiston Brahea-keskus
  Lähiruokaohjelman kuulumisia Lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen, MMM, Ruokaosasto

12.00 - 13.00 Lounas (omakustanteinen) 

Toimialapäivä, iltapäivän puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM

13.00  Tervetuloa! Osastopäällikkö, ylijohtaja Risto Artjoki, MMM, Ruokaosasto
  Leipää leivästä - Leipomoteollisuuden toimialaraportin julkistus Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-  
  Suomen ELY-keskus
  Leipuriliiton kommenttipuheenvuoro toimialaraportista ja leipomoalan tilanteesta Toimitusjohtaja Mika   
  Väyrynen, Suomen Leipuriliitto ry
 
14.20 - 14.40 Iltapäiväkahvi

14.40  Kasvua naapurimaista: missä mahdollisuuksia? Toimialajohtaja Esa Wrang, Finpro ry
  Juhlaa joka päivä!  Toimitusjohtaja Annika Boström, Oy E. Boström Ab
  Toimialatiedon uudet tuulet Kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM

Keskustelua

16.00 Tilaisuuden päätös

Valtakunnallinen	 lähiruoan	 koordinaatiohan-
ke	on	käynnistynyt.	Sen	tavoitteena	on	 lisätä	
ja	 tiivistää	 lähiruoka-alalla	 toimivien	 yhteis-
työtä	 ja	 verkostoitumisen	 avulla	 kasvattaa	
alan	kilpailukykyä.	Hankkeen	toimintaa	kuvaa	
myös	sen	slogan	”Yhdessä	tehden	parempiin	
tuloksiin”.

Hanke	 sovittaa	 yhteen	 kansallisia,	 alueellisia	
ja	kansainvälisiä	 lähiruokaan	 liittyviä	 toimen-
piteitä	sekä	vahvistetaan	lähiruokaan	liittyvien	
hankkeiden	 ja	toimijoiden	välistä	tiedonvaih-
toa,	yhteistyötä	ja	työnjakoa.	Samalla	tuetaan	
ja	 täydennetään	 alueilla	 toteutettavaa	 kehit-
tämistyötä	rakentamalla	yhteyksiä	ja	suunnit-
telemalla	yhteisiä	toimenpiteitä.	Viestintä	on	
keskeinen	koordinaatiohankkeen	toimenpide-
kokonaisuus	ja	läpikulkevana	teemana	kaikes-
sa	koordinaatiohankkeen	toiminnassa.

Lähiruoan	 koordinaatiohanketta	 toteutetaan	
tiiviissä	 yhteistyössä	 maakunnallisen	 toimin-
nan	ja	valtakunnallisten	yhteistyökumppanei-
den	 kesken	ml.	 lähiruokaan	 liittyvät	 läheiset	
toimialat	 kuten	 luomu,	 luonnontuotteet	 ja	
(ruoka)matkailu.

Hankkeen	 tärkein	 kohderyhmä	on	 lähiruoka-
alaan	liittyvät	hankkeet	ja	toimijat	paikallises-
ti,	 alueellisesti	 ja	 valtakunnallisesti.	 Näiden	

verkostojen	kautta	hyödynsaajina	ovat	paikal-
liset	 elintarvikeyritykset	 ja	 tuottajat	 sekä	nii-
den	yhteistyökumppanit	eli	asiakkaat	kulutta-
jista	ammattilaisiin.	Hanke	 toteutetaan	ajalla	
17.6.2015-31.1.2018	 ja	 sitä	 koordinoi	 Turun	
yliopiston	Brahea-keskus.

Lähiruoan	 koordinaatiohankkeen	 tavoitteena	
on	lisätä	ja	tiivistää	lähiruoka-alalla	toimivien	
yhteistyötä	ja	verkostoitumisen	avulla	kasvat-
taa	 alan	 kilpailukykyä.	 Lähiruoan	 koordinaa-
tiohankkeen	päätehtävät:

•	 sovittaa	yhteen	kansallisia,	alueellisia		
	 ja	kansainvälisiä	lähiruokaan	liittyviä		
	 toimenpiteitä
•	 vahvistaa	ja	toteuttaa	lähiruokaan			
	 liittyvien	hankkeiden	ja	toimijoiden	välis-	
	 tä	tiedonvaihtoa,	yhteistyötä	ja	työnja-	
	 koa
•	 tukee	ja	täydentää	alueilla	toteutettavaa		
	 kehittämistyötä	rakentamalla	yhteyksiä		
	 ja	suunnittelemalla	yhteisiä	toimenpitei-	
	 tä
•	 sopii	työnjaosta	eri	toimijoiden	kanssa		
	 ja	tehostaa	lähiruokasektorin	ja	lähito-i	
	 mialojen	välistä	yhteistyötä	ja	kehittä-	
	 mistoimia	yli	ohjelmarajojen
•	 viestii	lähiruoasta	ja	ylläpitää	lähiruoka	
	 toimijoiden	sekä	muiden	arvoketjuun		
	 liittyvien	yhteyttä	sitouttaen	samalla		
	 kansalliseen	yhteistyöhön

Tästä	 lehdestä	voit	 lukea	myös	koordinaatio-
hankkeen	 järjestämästä	 REKO-päivästä,	 ruo-
kayritysten	yritystukiesitteestä	sekä	Leipää	 ja	
lähiruokaa	 -päivästä	 8.12.2015,	 joka	 on	 sa-
malla	ensimmäinen	lähiruokatoimijat	kokoava	
valtakunnallinen	foorumi.

Hankkeen	 viestintäkanavia	 ovat	 parhaillaan	
uudistuva	 www.aitojamakuja.fi	 -sivusto	 blo-
geineen	 ja	 uutiskirjeineen,	 aitoja	 makuja	
Facebook-	 ja	 Twitter-tilit	 sekä	 hankkeessa	
toimivien	 Päivin	 ja	 Heidin	 omat	 Twitter-	 ja	
LinkedIn	 -tilit.	 Lähiruoan	 kehittämistyötä	
tekevien	 ammattilaisten	 käytössä	 on	 myös	
Lähiruokakoordinaation	 oma	 Facebook-
ryhmä.	 Kohderyhmiä	 tavoitellaan	myös	 hyö-
dyntämällä	 maaseutu.fi:n	 ja	 muiden	 sidos-
ryhmien	 ja	 yhteistyökumppanien	 viestintää.	
Arvokkaita	 ovat	 myös	 suorat	 yhteydenotot.	
Ota	siis	matalalla	kynnyksellä	yhteyttä	allekir-
joittaneisiin!

Lisätietoja
Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi

Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke

EU:n	nimisuojajärjestelmän	mukaisen	nimisuojatuotteen	rekisteröimiseen	liitty-
vä	hakuopas	on	valmistunut.	Oppaaseen	pääsee	tutustumaan	osoitteessa	www.
mavi.fi/nimisuoja.	

Suojausjärjestelmiä	 on	 kolme	 erilaista.	 Suomalaisista	 tuotteista	 suojattuna	
alkuperämerkintänä	 (SAN)	 on	 suojattu	 Kitkan	 viisas,	 Lapin	 Poron	 liha,	 Lapin	
Poron	kuivaliha,	Lapin	Poron	kylmäsavuliha	sekä	Lapin	Puikula.	Kainuun	rönttö-
nen	 ja	Puruveden	muikku	ovat	 suojattu	maantieteellisenä	merkintänä	 (SMM).		
Suomalaisista	 tuotteista	 sahti,	 karjalanpiirakka	 ja	 kalakukko	 ovat	 saaneet	 APT-
suojauksen	(aito	perinteinen	tuote).

Piritta Sokura, Hankekehittäjä, Maaseutuvirasto

Nimisuoja-hakuopas nyt netissä
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Leipää ja lähiruokaa -toimialapäivä 8.12.2015 klo 9 - 16

Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11-, Helsinki

Päivä koostuu kahdesta eri teemasta: aamupäivällä asiaa lähiruoka-alasta yleisesti ja iltapäivällä elintarviketoimialan tilanteesta, 
erityisesti leipomoalan näkökulmasta. 

Aamupäivän lähiruokafoorumissa keskitytään mm. pohjoismaisen ruoan vahvuuksiin, normien purkuun sekä myyntikanaviin. 
Nämä eri näkökulmat tarjoavat kasvun eväitä lähiruoka-alalle. Aamupäivän järjestää valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke 
ja tämä on ensimmäinen lähiruokatoimijat kokoava laaja valtakunnallinen lähiruokafoorumi. 

Iltapäivän tilaisuudessa julkistetaan Leipomoteollisuuden toimialaraportti ja elintarvikealan pk-toimialabarometri. Lisäksi kuullaan 
yrittäjän sekä Leipuriliiton ajatuksia alan haasteista ja mahdollisuuksista. Leipomoalan kasvumahdollisuuksia naapurimaissa 
valottaa Finpron katsaus. Talouden nopeissa muutoksissa ajankohtainen tieto on menestyksen avaintekijöitä. 

Tilaisuus toteutetaan myös webcasting-lähetyksenä ja tallenteet ovat katsottavissa tilaisuuden jälkeen.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Kehittämispäällikkö Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi

Lähiruoan koordinaatiohanke
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteuttavan lähiruoan koordinaatiohankkeen tavoitteena on lisätä lähiruoka-alalla 
toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa kilpailukykyä.
www.maaseutu.fi/fi/kaytannon-oivallisuksia/hankkeet/Sivut/L%C3%A4hiruoan+koordinaatiohanke.aspx

Toimialaraportit
Toimialanraportit on analyyttinen ja vuosittain paivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä 
Suomessa.
www.temtoimialapalvelu.fi/toimialaraportit



Päivän aikana vaihdettiin kokemuksia, keskusteltiin toimintatavoista ja tule-
vaisuudesta. 

REKO-renkaiden*	 määrän	 kasvu	 on	 ollut	 huimaa:	 viime	 vuonna	 näihin	 aikoi-
hin	oli	17	rengasta	 ja	 jäsenmäärä	noin	8000.	Nyt	renkaita	on	noin	100	 ja	koko	
ajan	perustetaan	uusia,	 ja	 jäsenmääräkin	on	noin	100.000.	 Idean	 isän	Thomas 
Snellmanin	laskelmien	mukaan	viime	vuoden	liikevaihto	oli	noin	miljoona	euroa	
ja	tänä	vuonna	ehkä	noin	8	miljoonaa.	”Olemme	yhdessä	tehneet	pienen	lähiruo-
an	vallankumouksen”	totesi	Snellman	päivän	aloituspuheenvuorossa.	

Johanna Mattila Turun	 yliopiston	 Brahea-keskuksesta	 kertoi,	 miten	 REKO-
toiminta	ja	toritoiminta	eroavat	toisistaan	ja	millaiset	pakkausmerkinnät	REKO-
tuottajilla	tulee	olla.	Vaikka	vastuu	elintarvikelainsäädännön	noudattamisesta	ja	
pakkausmerkinnöistä	onkin	täysin	tuottajilla,	niin	ylläpitäjien	on	hyvä	olla	tietoi-
sia	asioista.	Sovittiinkin,	että	tehdään	asiasta	lyhyt	ohjeistus,	jota	ylläpitäjät	voi-
vat	jakaa	esim.	REKO-ryhmiensä	tuottajille.	

REKO:n	periaatteista	käytiin	keskustelua	ja	ne	tiivistettiin	muutamiksi	olennaisiksi	
kohdiksi

•	 ei	jälleenmyyntiä
•	 mahdollisimman	läheltä
•	 eettistä	tuotantoa	-	mielellään	luomua
•	 toimitaan	avoimesti	ja	läpinäkyvästi	eli	tuottajalla	on	velvollisuus	kertoa		 	
	 tuotannosta

Ylläpitäjä	saa	päättää	paikallisesti,	millä	muilla	kriteereillä	tuottajat	hyväksytään	
REKO-renkaaseen	mukaan.	

Koska	REKO-toiminta	kiinnostaa	nyt	kovasti	ja	uusia	renkaita	perustetaan	jatku-
vasti,	on	tarve	paikalle,	jossa	olisi	REKO-toimintaan	liittyvää	yleistä	tietoa	saata-
villa.	Sovittiin,	että	aitojamakuja.fi	-sivustolle	kootaan	tiivis	tietopaketti.	Sivustolla	
esiteltäisiin	muun	muassa	miten	REKO-rengas	perustetaan	ja	tietoa	REKO:n	pe-
rusperiaatteista,	REKO-renkaista	sekä	Facebookissa	olevista	ylläpitäjien	 ja	 tuot-
tajien	 toiminnan	 tueksi	olevista	REKO-ryhmistä.	 Todettiin,	 että	aitojamakuja.fi/
suoramyynti	ohjeisto	on	hyvä	apuväline	tuottajille	ja	kannattaakin	nostaa	esiin,	
että	 siellä	 on	myös	Kysy	meiltä	 -osio,	 jota	 tuottajien	 kannattaa	hyödyntää,	 jos	
jokin	asia	mietityttää.	

Ylläpitäjien	 päivän	 antia	 ja	 esitykset	 löytyvät	 aitojamakuja.fi	 -sivujen	 ajankoh-
taisista	 uutisista.	 REKO-renkaiden	 ylläpitäjien	 päivän	 järjesti	 valtakunnallinen	
Lähiruoan	 koordinaatiohanke.	 Hanke	 toteuttaa	 Manner-Suomen	 maaseudun	
kehittämisohjelmaa	ja	sitä	rahoittaa	Hämeen	ELY-keskus	valtakunnallisena	koor-
dinaatiohankkeena.

REKO-renkaiden	listaus	löytyy	www.aitojamakuja.fi/blogi/?p=1178

*	 Lähiruoan	myynti-	 ja	 jakelumalli	 REKO:ssa	 (Rejäl	 konsumtion	 -	 Reilua	 kulut-
tamista)	 kuluttajat	 tilaavat	 lähiruokatuottajilta	 ruokaa	 suoraan	 ilman	 välikäsiä.	
REKO-renkaat	toimivat	Facebookin	kautta	suljettuina	ryhminään,	joissa	tilaukset	
ja	toimitukset	sovitaan.

Lisätietoja
Päivi Töyli, projektipäällikkö, Turun yliopiston Brahea-keskus
paivi.toyli@utu.fi

REKO-renkaiden ylläpitäjät 
kokoontuivat Seinäjoella 14.11.

Ensi vuonna 
infotilaisuuksia HoReCa-
ketjun toimijoille ja 
elintarvikeyrittäjille

Ammattikeittiöt ja HoReCa-tukut ovat 
kiinnostuneita lisäämään paikallisten 
elintarvikkeiden määrää tarjonnassaan. 
Tämän asian edistämiseksi Paikallisruoan 
arvoketjua kehittämässä -hanke järjestää 
infotilaisuuksia eri puolilla Suomea vuonna 
2016. 

Jotta ammattikeittiöiden sekä HoReCa-
tukkujen lähiruoan kysyntä ja paikallisten 
yritysten tarjonta voivat kohdata, on heidän 
tunnettava toistensa toimintatavat nykyistä 
paremmin. Tällä hetkellä toimitusketjussa 
tilauksen tekijän (ammattikeittiö), 
tavarantoimittajan (elintarvikeyritys) ja 
keräilijän sekä kuljetuksen (HoReCa-
tukun) väliset toimintatavat eivät ole 
tuttuja toisilleen. Se vaikeuttaa toiminnan 
kehittämistä, vaikka sekä ammattikeittiöissä 
että tukuissa on halukkuutta ja kiinnostusta 
paikallisten elintarvikkeiden lisäämiselle 
tarjonnassaan. 

Eri puolilla Suomea järjestettävissä 
infotilaisuuksissa tutustutaan toisiinsa ja 
etsitään yhdessä toimintatapoja, joilla 
yhteistyötä voidaan viedä eteenpäin. 
Tilaisuuksissa perehdytään tukkujen 
toimintaan ”Miten toimin HoReCa-tukkujen 
kanssa?” -täsmäoppaan avulla ja eri 
toimijoilla on mahdollisuus esitellä omia 
toimintatapojaan. Lisäksi esitellään kesällä 
valmistuneen tavarantoimittajan tuotekortin 
sisältö ja miten sitä käytetään. Tilaisuuksiin 
kutsutaan HoReCa-tukkuja, ammattikeittiöitä 
sekä alueen elintarvikeyrittäjiä. 

Tulevien infopäivien ajankohdista on tietoa 
aitojamakuja.fi -sivustolla. Infopäivät 
järjestetään yhdessä maakunnallisten 
elintarvikealan kehittäjien kanssa. 

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä 
-hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit 
ovat Päivittäistavarakauppa ry ja HoReCa-
tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan 
kehittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry. Hanketta toteutetaan 
vuosina 2015-2017 ja sitä rahoittaa maa- ja 
metsätalousministeriö.

Lisätietoja
Päivi Töyli, projektipäällikkö
Turun yliopiston Brahea-keskus
paivi.toyli@utu.fi
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Turun	yliopiston	Brahea-keskus	on	käynnistänyt	ns.	nel-
jännen	 aitoja	 makuja	 ohjeistuksen	 valmistelun	 yhteis-
työssä	MTK:n,	SLC:n,	MMM:n,	Eviran	sekä	Maa-ja	kotita-
lousnaisten	keskuksen	kanssa.	Ohjeistuksessa	selvenne-
tään	 sekä	 haetaan	 soveltamisraameja	 niille	 tapauksille,	
joista	elintarvikelain	13§	6	momentin	mukaan	ei	tarvitse	
tehdä	minkäänlaista	ilmoitusta.	Näiden	helpotusten	esil-
le	 nostamisella	 tulee	 olemaan	 positiivisia	 vaikutuksia	
uuden	yrittäjyyden	syntymiseksi	lähiruoka-alalle	sekä	uu-
dentyyppisen	kokeilukulttuurin	kehittämiseksi.

Elintarvikelain	13	§:n	6	momentin	mukaan	 ilmoitusta	ei	
tarvitse	tehdä	silloin,	kun	toimintaan	 liittyvät	riskit	ovat	
elintarviketurvallisuuden	kannalta	vähäisiä	

sekä

1)	 elintarvikealan	 toiminta	 tapahtuu	 samassa	 huoneis-
tossa	 kuin	 toimijan	 harjoittama	 muu	 elinkeinotoiminta	
(esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)	

2) toimija	on	yksityinen	henkilö	 (esimerkiksi henkilö lei-
poo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ra-
vintolatoiminta)	

tai	

3)toimintaa	 ei	 voida	 pitää	 elinkeinon	 harjoittamisena	
(esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisis-
sä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).	

Ilmoitus	 voidaan	 jättää	 tekemättä	 vain,	 jos	 toiminta	 on	
vähäriskistä	ja	jokin	muu	edellä	mainituista	kolmesta	eh-
dosta	täyttyy.	Kuitenkin	ammattimaisesta	toiminnasta	on	
aina	tehtävä	ilmoitus,	vaikka	toiminta	olisikin	elintarvike-
turvallisuuden	kannalta	vähäriskistä.

Ohjeistusta	työstetään	parhaillaan	ja	sen	arvioitu	valmis-
tumisajankohta	alkuvuodesta	2016.	Ohjeesta	tullaan	te-
kemään	käännös	 ruotsiksi.	Painettujen	esitteiden	 lisäksi	
tämä	 neljäs	 ohjeistus	 tulee	 olemaan	 kiinteä	 osa	 www.
aitojamaku.fi/suoramyynti	-sivustoa	Alkutuotannon	tuot-
teiden	suoramyynti,	Vähittäismyynti	sekä	Elintarvikkeiden	
valmistus	ja	myynti	-tapaan.

Lisätietoja
projektipäällikkö Johanna Mattila
johanna.mattila@utu.fi

Hyviä	käytäntöjä	tuorekasviksia	valmistaviin	yrityksiin	(TuoPro2)	-hanke	järjes-
tää	neljä	kasvisten	käsittelyyn	liittyvää	tiedotus-	ja	koulutustilaisuutta	tammi-
maaliskuussa	2016.	Koulutuspaikkakuntina	ovat	Oulu,	Seinäjoki,	Jokioinen	ja	
Mikkeli.	Kaikki	kiinnostuneet	ovat	tervetulleita.	Tilaisuudet	ovat	maksuttomia.	

Tilaisuuksissa	 esitellään	 havainnollisesti	Hyvän	 käytännön	 ohjetta	 tuorekas-
viksia	pilkkoville	yrityksille	ja	helpotetaan	siten	ohjeen	soveltamista	yrityksissä	
käytännössä.	Ohjeen	tavoitteena	on	parantaa	tuorekasvistuotteiden	laatua,	li-
sätä	kasvisten	käyttöä,	vähentää	kasvistuotannon	sivuvirtoja	ja	helpottaa	kas-
viksia	käsittelevien	yritysten	laadunhallintaa	ja	muuta	toimintaa.	Hyvän	käy-
tännön	ohje	on	laadittu	Tuorekasvisten	turvallisuuden	parantaminen	(TuoPro)	
-hankkeessa,	jonka	toteuttivat	Luonnonvarakeskus	ja	Helsingin	yliopisto	ja	ra-
hoitti	Hämeen	ELY	-keskus.	Ohje	löytyy	netistä	osoitteesta:	http://jukuri.luke.
fi/bitstream/handle/10024/485824/luke-luobio_10_2015.pdf?sequence=1	

Tiedotus-	 ja	 koulutustilaisuudet	 toteuttavat	 maa-	 ja	 metsätalousministeri-
ön	 (Ruokaketju)	 rahoittamassa	 TuoPro2-hankkeessa	 Helsingin	 yliopisto	 ja	
Luonnonvarakeskus.	 Kaikissa	 tilaisuuksissa	 on	 myös	 vierailevia	 esiintyjiä.	
Mikkelin	tilaisuus	toteutetaan	yhteistyössä	Etelä-Savon	ruokaviesti	-hankkeen	
kanssa.	

Alustava	seminaariaikataulu:

27.1.2016	klo	10-15	Oulu
28.1.2016	klo	10-15	Seinäjoki
16.2.2016	klo	10-15	Jokioinen
9.3.2016	klo	10-15	Mikkeli

Tilaisuuksien	 tarkat	 paikat	 on	 kerrottu	 nettisivulla	 http://tuopro2.weebly.
com/blogi.	Samalle	sivulle	päivitetään	tarkemmat	ohjelmatiedot	ja	ilmoittau-
tumislomakkeet.

Lisätietoa
hanna-riitta.kymalainen@helsinki.fi

Tervetuloa!

Aitoja makuja - 
ohjeistusperheeseen 
tulossa neljäs osa

Vuoden 2016 alussa 
koulutustilaisuuksia kasviksia 
käsitteleville yrityksille eri puolilla 
Suomea: 
Oulu -  Seinäjoki - Jokioinen - Mikkeli

Salaattipiirakka. Kuvaaja: Risto Kuisma
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Kasvisaarteen	arvoitus	 -tapahtumassa	houkutellaan	esiin	ruokarohkeat	salapoliisit	 ja	tutustu-
taan	kasviksiin,	hedelmiin	ja	marjoihin	kaikin	aistein.	

Maa-	ja	kotitalousnaiset	järjestävät	300	aistilähtöiseen	ruokakasvatukseen	perustuvaa	tapahtu-
maa	päiväkodeissa	ympäri	Suomen	vuosina	2015-2016.	

Tapahtumassa	 lapset	 pääsevät	 ratkaisemaan	 jännittävää	 kasvisaarteen	 arvoitusta.	 Yhteiset	
tehtävät	haastavat	aistit	 ja	 tarjoavat	kiehtovia	elämyksiä	monipuolisesta	kasvisten	maailmas-
ta.	Tapahtuma	huipentuu,	kun	nokkelat	salapoliisit	saavat	omat	suurennuslasit	ja	kunniakirjat.	
Lasten	vanhemmille	ja	päiväkodin	henkilökunnalle	jaetaan	ruokakasvatusta	tukevaa	materiaa-
lia.		

Jo	järjestettyihin	tapahtumiin	on	oltu	erittäin	tyytyväisiä.	Aterioilla	tarjotut	kasvikset	ovat	mais-
tuneet	 lapsille	 päiväkodissa	 hyvin,	 ja	 aihe	 on	 puhututtanut	 vanhempien	mukaan	 kotonakin.	
Ajankohtainen	ruoka-aihe	on	kiinnostanut	myös	mediaa.		

Lisää kasviksia lasten lautasille

Maa-	ja	metsätalousministeriön	rahoittamassa	hankkeessa	on	kehitetty	leikki-ikäisille	sekä	päi-
väkodin	henkilöstölle	sopiva	Kasvisaarteen	arvoitus	-toimintamalli	materiaaleineen.	Hankkeessa	
järjestetään	valtakunnallisesti	300	toimintamalliin	perustuvaa	tapahtumaa,	joilla	tavoitetaan	12	
000	leikki-ikäistä.	

Kasvisaarteen	arvoitus	leikki-ikäisille	-hankkeen	ensisijaisena	tavoitteena	on	lisätä	3-7	-vuotiai-
den	lasten	kasvisten,	hedelmien	ja	marjojen	käyttöä	käytännönläheisellä	ja	makukoulumenetel-
miin	perustuvalla	neuvonnalla.	Pitkän	tähtäimen	tavoitteena	on	edistää	leikki-ikäisten	terveyttä.

Lisäksi	tavoitteina	on	lisätä	tietoa	ja	kiinnostusta	kasviksista,	hedelmistä	ja	marjoista,	terveel-
lisistä	 ruokailutottumuksista	 ja	 aistilähtöisestä	 ruokakasvatuksesta	 leikki-ikäisten	 perheissä.	
Tapahtumien	ja	materiaalin	avulla	kannustetaan	päiväkotien	henkilöstöä	hyödyntämään	aisti-
lähtöistä	ruokakasvatusta.

www.maajakotitalousnaiset.fi/kasvisaarre

Lisätietoja	
Katja Pethman, kehityspäällikkö , Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
puh. 040 526 4619, katja.pethman@maajakotitalousnaiset.fi

Ruokarohkeat salapoliisit 
kasvisaarteen jäljillä

Esite maaseudun 
yritystuista 
ruokayrityksille

Ruuan tuotanto ja elintarvikkeiden 
jalostus ovat merkittävä 
liiketoiminta-alue maaseudun ja 
elintarviketalouden näkökulmasta 
katsottuna. Maaseutuohjelma tarjoaa 
rahoitusta sekä aloittaville että 
kasvua hakeville ruokayrityksille. 
Tuki ja sen ehdot määräytyvät 
tuotekohtaisesti sen mukaan onko 
kyseessä maataloustuote (ns. Annex 
I-tuote) vai elintarvike (ns. Non-
Annex I-tuote). Tuotekohtainen 
erottelu johtuu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdystä sopimuksesta 
ja sen liitteestä I. Maaseudun 
yritystuen mahdollisuuksiin 
kannattaa tutustua ja selvittää 
liiketoiminnan kehittämiseen 
sopivin vaihtoehto. Toimenpiteiden 
toteuttamiseen tarvitaan aina myös 
yrityksen omaa rahaa.

Maaseutuohjelman strategisena 
tavoitteena on elintarvikealan 
yritysten kasvu siten, että 
ruokayritykset vastaavat kuluttajien 
kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla 
laadukasta ruokaa sekä kotimaisille 
että kansainvälisille markkinoille.

Lähiruoan koordinaatiohanke 
tuottaa yhtenä toimenpiteenä 
alueilla toteutettavia kehittämistyötä 
tukevia info- ja koulutuspaketteja 
hyödyntäen parasta asiantuntemusta 
ja verkostojen osaamista. 
Ensimmäisenä tietopakettina 
julkaistaan joulukuussa 2015 
maaseudun yritystuista kertova esite 
ruokayrityksille. Esite on sähköisessä 
muodossa mutta halutessaan sen voi 
myös tulostaa paperiversiona. 

Esitteen avulla ruokayritykset 
saavat täsmätietoa maaseudun 
yritystuista ja esim. aluehankkeet 
voivat käyttää materiaalia 
sellaisenaan yritystilaisuuksissa ja 
kertoessaan yrityksille ohjelman 
yritystukimahdollisuuksista.  
Laadittaessa valtakunnallinen 
esite säästetään aluehankkeet 
oman materiaalin tuottamiselta ja 
toisaalta saadaan hyödynnettyä 
paras mahdollinen tietotaito esitteen 
laadinnassa. 

Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2014-2020 
yritystuista on ns. yleinen esite 
jo olemassa osoitteessa http://
www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/
yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet/
Documents/yritystuki_esite_04.pdf 

Lisätietoa 
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fii 
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Luomukahvila,	 luomulounas,	 luomuburgeri,	
luomuruisleipä.	 Luomuun	 liittyvän	 positiivi-
sen	 imagon	 myötä	 luomu-sanaa	 käytetään	
helposti	markkinoinnissa.	 Luomu	 on	 luomua	
vain,	 jos	 noudatetaan	 luomutuotantoon	 ja	
elintarvikelainsäädäntöön	 liittyviä	 määräyk-
siä.	Ei	ole	olemassa	”melkein	luomua”.		

Luomutuotteiden	 kysyntä	 on	 kasvanut	 vii-
me	 vuosina	 sekä	 Suomessa	 että	 yleisestikin	
elintarvikemarkkinoilla.	 Luomutuotteista	
elintarvikemarkkinoilla	 usein	 saatava	 parem-
pi	 hinta	 kiinnostaa	 myös	 ruokaväärentäjiä.	
Euroopassa	eniten	ruokaväärennöksiä	kohdis-
tuu	oliiviöljyyn,	kalaan	ja	luomutuotteisiin.

Luomuelintarvikkeen	 aitouden	 todentami-
sessa	 ja	 ruokaväärennösten	 vähentämises-
sä	 oleellinen	 keino	 on	 lisätä	 toimitusketjun	
läpinäkyvyyttä	 ja	 jäljitettävyysjärjestelmää.	
Oikeanlaisella	 kuluttajaviestinnällä	 ja	 koko	
tuotantoketjun	 jäljitettävyydellä	voidaan	var-
mistaa,	että	kaupan	hyllyllä	luomuna	myytävä	
tuote	 tai	 ruokapalvelujen	 tarjoama	 luomu-
ruoka	on	varmasti	luomua.

Luomumääräykset eivät näy käytännön 
toiminnassa

Luomumääräykset	 ovat	 valitettavasti	monille	
alan	ammattilaisillekin	vielä	 tuntematon	asia	
tai	ne	eivät	ole	siirtyneet	omaan	toimintaan.	
Mikkelin	 ammattikorkeakoulun	 Luomua	 vai	
ei	 -projektissa	 vuonna	 2014	 ammattikeit-
tiöille	 tehdyssä	 kyselyssä	 luomutuotteen	
aitouden	 varmistamiseksi	 tehtävä	 asiakirja-
selvitys	 oli	 vieras	 noin	 65	 %:lle	 vastaajista.		
Luomutuotteiden	 aitous	 voidaan	 varmistaa	
virallisilla	 luomumerkinnöillä.	 Kyselyyn	 108	
vastanneesta	noin	16	%	ilmoitti,	ettei	luomu-
tuotteiden	aitoutta	varmisteta	millään	tavalla.	
Vastaajista	 joka	 neljäs	 totesi,	 ettei	 ammatti-
keittiön	 asiakkaille	 kerrota	 luomutuotteiden	
käytöstä	millään	tavalla.		

Luomuviestintä kaipaa jämäkkyyttä

Maa-	 ja	 metsätalousministeriön	 rahoittama	
Mikkelin	 ammattikorkeakoulun	 Viesti	 luo-
musta	oikein	-hanke	vastaa	luomutoimijoiden	
tiedontarpeeseen.	 Konkreettista	 luomuvies-
tintätietoa	 välitetään	 Luomu	 Road	 Show	 -ti-
laisuuksissa.	 Luomu	Road	Show	 jalkautuu	15	
paikkakunnalle	 eri	 puolille	 Suomea	 vuoden	
2016	 aikana.	 Viestinnässä	 ensisijaisena	 koh-
teena	 ovat	 ammattikeittiöt	 ja	 kaupat,	 jotta	

luomutuotteiden	jäljitettävyysjärjestelmä	saa-
daan	kuntoon	ja,	että	asiakkaat	saavat	tietoa	
luomuelintarvikkeiden	käytöstä.	

Lisätietoa	 Viesti	 luomusta	 oikein	 -hankkeen	
toimienpiteistä	 ja	 Luomu	 Road	 Show	 -tilai-
suuksien	 ajankohdista	 eri	 paikkakunnilla	 löy-
tyy	osoitteesta	www.mamk.fi/luomuviestinta.	
Sivustolle	on	koottu	myös	Luomu	vai	ei	-pro-
jektissa	tuotettu	videomateriaali	ja	kalvosarjat	

Onko luomuelintarvike luomua?

Luomutuotteiden käytöstä kannattaa kertoa, mutta asiakasta ei saa johtaa harhaan. Kuva: Manu Eloaho

Luomuporkkanan matkassa pellolta pöytään pitää pystyä todentamaan luomun jäljitettävyys. Kuva: Timo Vainikka

muun	 muassa	 luomun	 asiakirjoista,	 luomun	
käytöstä	ja	luomutuotteiden	merkitsemisestä.

Taina Harmoinen
Projektipäällikkö Viesti luomusta oikein 
-hanke, Mikkeli ammattikorkeakoulu
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Etelä-Savon ammattiopiston elintarvikealan 
perustutkinnon leipuri-kondiittorit ja elin-
tarvikkeiden valmistajat niin nuoriso- kuin 
aikuisopiskelijatkin ovat ahkeroineet tänä 
syksynä uutuustuotteiden tuotekehitystyös-
sä. Jo perinteeksi muodostunut tuotekehi-
tystyö on tuottanut mielenkiintoiset uutuus-
tuotteet kuten Siemennäkkärit, Roveleipä-
ainespakkaukset, punajuurikakut, hillot, 
marmeladit ja makeiset. Tuotekehitystyö ei 
aina ole kokonaan uutuustuote vaan se voi 
olla myös raaka-aineen tai – ainesuhteen 
vaihto, jokin uusi lisäraaka-aine, vaihto, 
poisto, muutos tai edellisten yhdistelmä. 
Saadaanhan arkinen leipäkin näyttämään 
uudelta, muotoilemalla taikinasta vaikka 
kukka.

Etelä-Savon	 ammattiopiston	 elintarvikealan	
opettajat	 ovat	 innostaneet	 opiskelijoita	 läh-
temään	 ennakkoluulottomasti	 tuotekehitys-
työhön.	 Tuotekehitystyö	 sijoittuu	muun	ope-
tuksen	”sisään”	eli	käytännön	työtehtävien	ai-
kana	 toteutettavaksi.	 Osa	 tuotekehitystyöstä	
toteutetaan	leipomossa	leivottaviin	kahvi-	tai	
ruokaleipiin	 ja	 osa	 leipomotuotteista	 valmis-
tetaan	opetuskeittiössä,	jolloin	saamme	myös	
tuotteet	gluteenittomina.	

Tänä	 syksynä	 Jaakko	 Laitinen	 kehitti	 yh-
dessä	 nuorisopuolen	 leipomoalan	 opiske-
lijoiden	 kanssa	 raaka-aineet	 Roveleipään.	
Tuotekehityksen	 lähtökohtana	 oli	 terveelli-
syys,	 lähialue,	 helppous	 ja	 monikäyttöisyys.	
Paketti	 sisältää	 Virtasalmen	 vehnää,	 Otavan	
myllyn	ruista,	Rapion	myllyn	vehnää,	kauraa,	
ohraa	ja	perunahiutaletta	sekä	hiivaa,	suolaa	

Tuotekehitystyö jatkuu Esedussa

ja	leivinjauhetta.	Käyttö	on	helppoa.	Osta	pa-
ketti,	vie	uunilliseen	tilaan,	 lisää	vesi	pussiin,	
kääntele	pussissa	olevaa	massaa	hyvin,	 jotta	
ainekset	 sekoittuvat	 ja	kaada	 sisältö	mukana	
tulevaan	vuokaan	(pahvi).	Paista	tuote	ohjeen	
mukaan	ja	nauti	hyvässä	seurassa.

Aikuispuolen	 leipomoalan-	 ja	 elintarvi-
kealan	 opiskelijat	 vastasivat	 haasteeseen	
Siemennäkkärillä,	 jonka	 lähtökohdat	 noudat-
tivat	em.	linjaa,	mutta	lähialueesta	jouduttiin	
tinkimään	osaksi	siementen	ja	maissin	saata-
vuudesta	 johtuvista	 syistä.	 Tätä	 aukkoa	paik-
kasimme	 kehittämällä	 tuotteen	 gluteenitto-
maksi	silloin,	kun	se	pystytään	valmistamaan	
tiloissa	 joissa	 ei	 ole	 käsitelty	 gluteenipitoista	
muuta	viljaa.	Tuote	valmistuu	todella	helposti	
seesamin-,	 auringonkukan-,	 pellavan-	 ja	 kur-
pitsansiemenistä,	 hirssihiutaleista,	maissijau-
hosta,	 vedestä,	 öljystä	 ja	 ripauksesta	 suolaa.	
Ei	siis	tarvita	hiivaa.	Paiston	aikana	voit	käydä	
vaikka	 lenkillä,	 sillä	 tuotteen	 voi	 jättää	 lähes	
vartioimatta	uuniin	150	astetta	 ja	1,5	 tuntia,	
vähän	uunista	riippuen.

Lokakuussa	 valmistimme	 elintarvikealan	 ai-
kuisopiskelijoiden	 kanssa	 tutuksi	 tulleella	
lähialue-teemalla	 hilloja	 ja	 marmeladeja.	
Otimme	tällä	kertaa	mukaan	vähän	lisukkeita	
tuontituotteista,	 jotta	 saisimme	 vähemmän	
käytetyistä	raaka-aineista	uusia	makuja	esille.	
Hyvänä	 esimerkkinä	 vähemmän	 käytetyistä	
raaka-aineista,	 kuten	 punajuuresta	 ja	 karpa-
losta	valmistui	 loistavat	Karpalo-banaanihillo,	
Punajuuri-sitruunahillo	 ja	 nyt	 niin	 trendi-
käs	 chili	 pistettiin	 tomaatin	 kanssa	 purkkiin.	
Yhdistelmät	 osoittautuivat	 makutestissä	 var-

sin	 käyttökelposiksi	 seuralaisiksi	 syksyisiin	
liharuoka	 ja/tai-	 noutopöytien	 patee-	 ym.	
herkuille.	 Totuttuun	 tapaan	 toki	 valmistettiin	
hilloja	 ja	 marmeladeja	 myös	 porkkanasta,	
omenasta,	appelsiinista	ja	tyrnistä.	

Makeispuolella	 leipuri-kondiittorilinajan	opis-
kelijat	 valmistivat,	 toffeeta,	 lakritsia,	 fudgea,	

Roveleipä ja tuote-esittelijät myymälä Onnissa.

Siemennäkkäriä pakkauksissaan.
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nekkuja,	kermakarkkeja	 ja	marmeladia	sekä	
vaahtokarkkeja.	Hitusen	poikettiin	myös	 to-
tutusta	kaavasta	ja	teimme	”omaa	suklaata”	
siis	sulatettuun	suklaaseen	lisättiin	pähkinää,	
kuivattuja	hedelmiä	ja	vaahtokarkin	palasia,	
sitten	vain	muottiin	ja	kovettumaan.

Tuotekehitystyö	päättyi	pakkausten	suunnit-
teluun,	 pakkaamiseen	 ja	 tuoteselosteiden	
laadintaan.	 Saamme	 tuoteselosteisiin	 ATK-
pohjaisella	 -ohjelmalla	 myös	 ravintoarvot,	
hinta-	ym.	tietojen	lisäksi,	joten	tuotteita	on	
sitten	helppo	myydä	oppilaitoksen	myymälä	
Onnissa.	

Syksyisen	 ahkeroinnin	 jälkeen	 emme	 suin-
kaan	 jää	 lepäämään	 ”laakereilla”	 kuten	
täälläpäin	on	tapana	sanoa,	vaan	suuntaam-
me	 katseet	 jo	 jouluaiheisten	 kakkujen	 ko-
ristelumaailmaan,	 sillä	 meiltä	 on	 pyydetty	
paikalliseen	 tapahtumaan	 ”joulukoristeisia	
kakkuja”.	 Sitten	 työ	 jatkuu	 ja	 voileipä-	 sekä	
täytekakkujen	 valmistuksella	 joulukiireitä	
odotellessa.

Iloisesti	 innoissani,	 antoisasta	 tuotekehi-
tystyöstä	 opiskelijoita,	 opettajia	 ja	 varaston	
Helmiä	suuresti	kiittäen,	Ulla.

Ulla Blomquist, opettaja, elintarvikeala

H4F -pajat

Ruokamatkailu on merkittävä osa Suomen matkailun kehittämis-
tä. Tavoitteena on saada ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi 
Suomen matkailua.

Keskeisinä toimenpiteinä ovat alueelliset matkailu- ja elintarvi-
keyrittäjien sekä muiden toimijoiden H4F -pajat. Pajat ovat osa 
Suomen ruokamatkailustrategian jalkauttamista, www.ruokaja-

matkailu.fi. Strategia on tehty yhteistyössä Visit Finlandin ja maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa. Toimenpiteiden rahoittajana on MAVI (maaseutuvirasto). Työpajojen vetäjinä toimi-
vat Kristiina Havas, Kristiina Adamsson ja Kristian Sievers Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. 
Vetäjät ovat toimineet ruokamatkailun kehittämistehtävissä vuodesta 2012.

H4F -pajat ovat moduloitu valmennus- ja sparrauspaketti, joka on luotu ruokamatkailun ke-
hittämiseen. Pajassa kehitetään elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita kohderyhmien tarpeisiin 
ja kirkastetaan alueellista ruokamatkailun profiilia. Parhaimmillaan ruokamatkailu voi olla alu-
eellisen matkailubrändin yksi keskeinen elementti.

Esimerkkiohjelma – kesto 4 tuntia (ohjelma voi olla myös pidempi)

•	 RUOKA&MATKAILU	–elämyksellinen	osa	matkailua
•	 Ruokamatkailustrategia	pähkinänkuoressa
•	 Suomen	huippuja,	Ruokamatkailukilpailun	satoa
•	 Kolme	minuuttia	ruokamatkailun	trendeistä	–	What	is	cooking?
•	 Ruokamatkailun	asiakkaita	ja	tarpeita	–	Who	is	Hungry	for	Finland?
•	 Alueelliset	ruokamatkailutuotteet	ja	alueprofiili
•	 Miten	tästä	eteenpäin?	Osallistujien	toimenpiteet	alueen	ruokamatkailun	kehittämiseksi

Etelä- ja Pohjois-Savon pajat on pidetty syksyllä.

Satakunnan H4F-paja pidetään 12.1.2016. Muiden pajojen päivät löytyvät myöhemmin 
www.ruokajamatkailu.fi sivulta.

Ruokamatkailun uutiskirjeen voi tilata alla olevasta sähköpostiosoitteesta.

Lisätietoja
Kristiina Havas, kristiina.havas@haaga-helia.fi, puh. 0500 688 332

HUNGRY FOR FINLAND

Satokausikalenteri lyhyesti

Satokausikalenteri	 on	 tuote	 jonka	 avulla	
löydät	 aina	 edullisimmat,	 maukkaimmat	
ja	 ekologisimmat	 kasvikset	 kotimaisten	
ruokakauppojen	 valikoimista.	 Se	 sisältää,	
perinteisen	 seinäkalenterin	 (vuoden	 2016	
päivämäärät,	juhlapyhät	ja	nimipäivät)	tie-
tojen	lisäksi	yli	150	kasviksen	sesonkitiedot	
alkuperämaittain,	 tunnistuskuvat,	 säilytys-
lämpötilat	 sekä	 ravintoarvot.	 Uutuutena	
siihen	 on	 lisätty	 yli	 20	 kotimaisen	 kalan,	
mätien	ja	yleisimpien	vedenelävien	seson-
kitiedot.	

Satokausikalenterin	avulla	syöt	monipuolisemmin,	säästät	rahaa	sekä	ympäristöä.	Kalenterin	voit	tilata	osoitteesta	www.satokausikalenteri.fi. 9



Slow Food - Hyvää, puhdasta ja reilua ruokaa	-kirja	on	julkaistu	uudistettuna	sähkökirjalaitok-
sena.	Ensimmäisenä	e-kirja	on	tullut	myyntiin	Elisa	Kirjaan,

https://kirja.elisa.fi/ekirja/slow-food-hyvaa-puhdasta-ja-reilua-ruokaa.	Hinta	12,50	euroa.

Painetun	 kirjan	 ilmestymisen	 (joulukuu	 2012)	 jälkeen	 Slow	 Food	 -liike	 on	 monipuolistanut	
toimintojaan	sekä	kansainvälisesti	että	meillä	Suomessa.	Suomen		paikallisyhdistysten	toimin-
noista	löydät	e-kirjasta	päivitetyt	tiedot.	Kirjan	esipuheessa	ruokakulttuuriviestinnän	maisteri	
Minna	Junttila	kertoo	myös	liikkeen	kansainvälisistä	kuulumisista.	Lisäksi	kirjassa	kurkistetaan	
Suomen	 kaikkein	 ensimmäisten	 Slow	 Food	 -ryhmien	 toimintaan	 1990-luvulla.	Mikä	 tuolloin	
sammuttikaan	pirteästi	alkaneen	toiminnan?

Kirjassa	 kerrotaan	 neljännesvuosisata	 sitten	 Italian	 kuulussa	 ruoka-	 ja	 viinimaakunnassa,	
Piemontessa,	alkunsa	saaneen	Slow	Food	-liikkeen	värikäs	tarina.	Liike	perustettiin	vastapai-
noksi	 vauhdikkaalle	elämänmenolle,	 joka	houkuttelee	meitä	 turvautumaan	epäterveelliseen	
pikaruokaan.	Tänään	Slow	Food	on	kansainvälinen	yhdistys	ja	kansalaisliike,	joka	toimii	jo	noin	
170	maassa.	Meillä	Suomessa	on	13	paikallisyhdistystä.	Slow	Food	-filosofia	tukee	osaltaan	yhä	
voimistuvaa	lähi-	ja	kausiruokatrendiä.	

Ruokaohjeita	et	e-kirjasta	löydä.	Sen	sijaan	kirja	kertoo,	kuinka	makumaailmamme	rikkauksia	
suojelemalla	ja	omalla	lähiseudullamme	luontoa	kunnioittaen	kasvatettua	ruokaa	suosimalla,	
voimme	samalla	auttaa	planeettaamme	säilymään	elinkelpoisena	myös	tuleville	sukupolville-
Kirjan	kirjoittaja	Marjo	Uusikylä	on	vapaana	toimittajana	työskentelevä	biologi.

Lisätietoja	
infoplus@co.inet.fi,	www.infoplus.fi,	https://www.facebook.com/slowfood.tietokirja

Slow Food -kirja nyt e-kirjana

Tampereella	 järjestetään	 15.-18.6.2016	 Nuorkauppakamarien	 Eurooppakokous.	 Kokoukseen	 odo-
tetaan	 2000	 johtavassa	 asemassa	 tai	 yrittäjänä	 työskentelevää	 osallistujaa.	 Saksasta,	 Hollannista,	
Sveitsistä,	Ruotsista,	 Suomesta	 ja	muista	Euroopan	maista	 tulevat	osallistujat	ovat	25-40	vuotiaita	
päätöksentekijöitä	 ja	aktiivisia	kuluttajia.	Osallistujille	 kokous	 tarjoaa	 laadukkaita	koulutuksia,	tilai-
suuden	solmia	businesssuhteita	sekä	tietysti	unohtumattomia	muistoja	Suomesta.

Tapahtuman	kaikissa	tarjoiluissa	korostetaan	ylpeydellä	suomalaisen	ruoan	puhtautta	ja	ainutlaatui-
suutta.	Yhteistyökumppanina	pääset	markkinoimaan	kokousväelle	suomalaista	makuelämystä	koko-
uksen	 iltatilaisuuksissa.	 Tarjoilujen	 alkuperä	on	 luonnollisesti	näyttävästi	esillä,	 jotta	mielimakunsa	
pariin	voi	helposti	palata	myöhemmin.	Miten	olisi	saaristolaisleipä	graavilohella	tulojuhlan	cocktail-
palana,	poro	gaalan	pääruokana	tai	kalakukko	VIP-tilaisuuden	herkkuna?	Tuotteesi	voi	vietellä	niin	
perinteikkyydellään	kuin	uutuudellaankin!	

Kokouksen	sydämessä	Tampereen	Tornihotellin	kongressitiloissa	 järjestetään	kolmepäiväinen	Trade	
Show.	Trade	Show:ssa

Tuot	tuotteesi	esille	jopa	tuhannelle	suomikipinän	iskemälle	ulkomaiselle	osallistujalle.	Kerrot	tarinan	
lähes	tuhannelle	suomalaiselle	osallistujalle	kerrottavaksi	eteenpäin	perheissä	ja	verkostoissa.	Luot	
kerralla	kontaktit	vaikkapa	eurooppalaisen	jälleenmyyjäverkoston	rakentamiseksi.

Tervetuloa	mukaan	Nuorkauppakamarien	Eurooppakokouksen	positiiviseen	ilmapiiriin	näyttämään	suomalaista	osaamista!

Lisätietoja
Teemu Lindgren,Tampereen Nuorkauppakamari ry, teemu.lindgren@ec2016.fi, puh. 040 575 9800
ec2016.fi

Esittele tuotteesi eurooppalaisille Tampereella kesällä 2016 !
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Paras	 ruokamatkailuelämykseni	 on	 Norjasta.	
Kulturstua	i	Ro	on	piskuinen	maaseutumatkai-
lukohde	lähellä	Lillehammeria.	Linja-auto	ajoi	
ylös	 tunturiin	 mutkittelevaa	 tietä	 niin,	 että	
meitä	kyydissä	olijoita	hirvitti.	Rinteessä	meitä	
odotti	perinteinen	norjalainen	maaseututalo,	
Ruud	Gård.

Tilan	 esittelyn	 jälkeen	 isäntä	 Tor	 Jacobsen	
kuljetti	 vieraansa	 läpi	 pienen	 keittiöpuutar-
han.	Kuljimme	hitaasti	pitkin	kapeita	käytäviä,	
isäntä	pysähtyi,	nyppäsi	lehden	ja	laittoi	palan	
tuoksuvaa	 rosmariinia	 vieraille	 tutkittavaksi.	
Miehen	 kasvoilta	 paistoi	 ylpeys	 itse	 kasvate-
tuista	mausteista,	joista	hän	kertoi	ja	joita	hän	
meillä	maistatti.

Kun	meidät	ohjattiin	päärakennuksen	pieneen	
hirsiseen	tupaan,	ajattelin,	että	tästä	illasta	tu-
lee	fiasko.	Vieraat	sijoitettiin	istumaan	pitkien	
pöytien	 ääreen	 ympäri	 huonetta,	 ja	 keskelle	
huonetta	 mahtui	 juuri	 ja	 juuri	 pieni	 pöytä.	
Pienempään	tilaan	en	ole	nähnyt	 linja-autol-
lista	vieraita	sijoitetun.

Isäntä	 ja	 emäntä	 kantoivat	 tarjoilupöydälle	
tuoksuvia	 ruoka-astioita.	 He	 kertoivat,	 mistä	
lohi	oli	pyydetty	ja	kuka	sen	oli	aamupäivällä	
savustanut.	Hirvi	oli	alkujaan	käyskennellyt	sa-
maisen	tunturin	rinteitä,	mutta	päätynyt	syk-
syllä	 naapurin	 tähtäimeen	 ja	 oli	 nyt	 paistina	
tarjolla	vieraille.	Sama	tarina	jatkui:	kasvikset	
ja	juurekset	olivat	nimeltä	mainittujen	paikal-
listen	tuottamia.	Kuulimme	myös,	mitä	niistä	
yrteistä,	 joita	 maistelimme	 suoraan	 puutar-
hasta,	oli	mihinkin	ruokalajiin	käytetty.	En	ole	
missään	nähnyt	ja	kuullut	yhtä	vaikuttavaa	ja	
ylpeää	 tarinaa	 siitä,	 mitä	 vieraille	 tarjotaan	
ruoaksi.	Tuli	tunne,	että	kaikki	tämä	on	tehty	
juuri	minua	varten:	 lohi	pyydetty,	savustettu,	
kasvikset	 kasvatettu,	 yritit	 poimittu	 ja	 uusia	
reseptejä	kokeiltu.	Miten	iso	joukko	kyläläisiä	
olikaan	 juuri	 tämän	minulle	 tehdyn	 illallisen	
taustalla!

Pöytä	 kerrallaan	 haimme	 ruokaa,	 vuoroaan	
odottajille	 tarjottiin	 juomaa.	Kaikki	 sujui	 jou-
hevasti	 ja	 ongelmitta,	 tila	 ei	 enää	 tuntunut	

ahtaalta.	 Tarjottavaa	 riit-
ti,	 isäntäväki	 kantoi	 lisää	
kuumaa	 ruokaa	 pöytään	
sitä	 vauhtia,	 kun	 astiat	
tyhjenivät.	 Jälkiruoan	
esittely	oli	pääruoan	esit-
telyn	 tapaan	 ohjelmanu-
mero,	 teekin	 oli	 omista	
yrteistä	 haudutettua.	
Illallinen	 oli	 mieleenpai-
nuvin,	 mitä	 olen	 mat-
koillani	 kohdannut	 eikä	
vain	 ruoan	 maun,	 vaan	
etenkin	 siihen	 liitettyjen	
tarinoiden	takia.

Edellinen	 esimerkki	 va-
laisee	 sitä	 valtavaa	 po-
tentiaalia,	 joka	 maaseu-
tumatkailussa	 ja	 etenkin	
siihen	 liittyvissä	 ruoka-
palveluissa	 on.	 Meillä	
on	 osaamista,	 meillä	 on	
puhdasta	 lähi-	 ja	 luomu-
ruokaa.	 Meillä	 on	 per-
soonallisia	yrityksiä,	jotka	
hyödyntävät	 paikallista	
kulttuuria.	Se,	mitä	meil-
tä	 eniten	 puuttuu,	 on	
ylpeys	 omasta	 tekemi-
sestä.	Isäntäväki	saattaa	tarjota	vieraille	edel-
lä	 kerrotun	 kaltaisen	 huippuillallisen,	 muttei	
kerro	 siitä	 sanakaan	 vierailleen.	 Asiakkaat	
eivät	 ole	 ajatuksen	 lukijoita	 eivätkä	 aavista,	
miten	 suurella	 rakkaudella	maaseutumatkai-
lukohteissa	 ruokaa	 tarjotaan,	 ellei	 sitä	 tehdä	
heille	näkyväksi.	Jokainen	kertomus	ruoasta	ja	
sen	raaka-aineista	on	asiakkaalle	elämys,	joka	
tekee	 ruokailusta	 ikimuistettavan	 ja	 erottaa	
sen	muista	 ruokapalveluista.	 Jokainen	 tarina	
on	omanlaisensa.

Raija Ruusunen
Projektipäällikkö
raija.ruusunen@karelia.fi
GSM 050 356 0897

Isäntä Tor Jacobsen puutarhassaan

Tarina kruunaa ruoan

Rural Finland –valtakunnallinen matkailun 
koordinaatiohanke 
Hanke edistää maaseutuohjelman 
hankerahoituksen tehokasta ja tuloksellista 
suuntaamista matkailualan kehittämiseen 
varmistamalla kaksisuuntaisen tiedonkulun 
kansallisten strategioiden ja alueellisten 
toimijoiden välillä. Tehtävänä on tiivistää 
kansallista ja alueellista yhteistyötä sekä 
jalkauttaa parhaita kehittämistoimenpiteitä 
kansallisen kehittäjäverkoston kautta. 
Hankkeessa kerätään tietoa maaseutumatkailun 
yritystoiminnasta ja kehityksestä kentältä ja 
vastaavasti välitetään kentän tietotarpeita alan 
tutkijoille ja hankerahoittajille. 
Kansallisena maaseutumatkailun pitkän ajan 
kehittämistavoitteena on osaava, kasvava 
ja uudistuva maaseudun matkailuelinkeino.  
Toiminta-alueena koko Suomi, kohderyhmänä 
matkailun kehittäjät, rahoittajat ja alan toimijat, 
hyödynsaajina matkailualan yrittäjät edellisten 
lisäksi. Kansallista koordinaatiohanketta 
rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelma ja 
se kestää vuoden 2017 loppuun.
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Keskisuomalaiset	 toimijat	 olivat	 mukana	 ainoina	 suomalaisina	 edustajina	
3.-6.10.215	 järjestetyssä	 nuorten	 ruoka-alan	 ammattilaisten	 tapaamisessa	
Milanossa.	Slow	Food	Youth	Networkin	järjestämä	tapahtuma	kutsui	paikal-
le	nuoria	tulevaisuuden	tekijöitä	tuoden	yhteen	yli	2500	henkeä	yli	120	eri	
maasta.	Paikalla	oli	mm.	pientuottajia,	kokkeja,	opiskelijoita,	viranhaltijoita,	
tieteentekijöitä	 ja	 kasvatusalan	 ammattilaisia.	 Suomen	 edustajia	 tapahtu-
massa	 olivat	 kivijärveläiset	 Talviaisten	 tilan	 tuottajat	Heini	 Hakkarainen	 ja	
Jussi	Kinnunen	sekä	Jyväskylän	kestävä	kehitys	JAPA	ry:n	koordinaattori	Anna	
Sarkkinen.

Kokoontumisessa	 keskusteltiin	 laajasti	 eri	 ruuantuotantoon	 liittyvistä	 ky-
symyksistä	 ja	etenkin	pientuottajien	 tuomista	mahdollisuuksista	maailman	
kasvavaan	ruokaongelmaan.	 	Tapahtuman	päätteeksi	osallistujat	marssivat	
kestävän	ruokajärjestelmän	puolesta	läpi	Milanon	maailmannäyttelyalueen	
tuoden	esiin	pientuottajien	korvaamattoman	aseman	maailman	ruokajärjes-
telmässä.	Osallistujat	majoittuivat	luomu-	ja	lähiruuasta	ja	ruokakulttuurista	
kiinnostuneissa	milanolaisissa	perheissä,	 joissa	he	saivat	välittömän	koske-
tuksen	italialaiseen	ruokakulttuuriin	ja	arkeen.	

Tapahtuman	 tavoitteena	 oli	 luoda	 hedelmällistä	maaperää	 ruokajärjestel-
män	eri	osapuolisen	verkostoitumiselle,	uusien	ideoiden	ja	mallien	kehittä-
miselle	ja	innostamiselle	luomaan	tulevaisuuden	ruokajärjestelmää,	joka	on	
hyvää,	puhdasta	 ja	oikeudenmukaisesti	 tuotettua.	Tapahtumaan	kutsuttiin	
tulevaisuuden	 tekijöitä,	pääasiassa	alle	34-vuotiaita	 ruuan	parissa	 työtään	
tekeviä	ammattilaisia.	

Tapahtumasta	 jäi	päällimmäisenä	 lämmittävänä	ajatuksena	mieleen	ruuan	
ja	 sen	 kasvattajan	 arvostaminen.	 Tämä	 kävi	 ilmi	 useissa	 puheenvuoroissa,	
oli	puhujana	sitten	intialainen	luomuviljelijä	tai	Milanon	moskeijan	Imaami.	
Nelipäiväiseen	 tapahtumaan	 kuului	 laaja	 kirjo	 eri	 toimijoita	 inspiroivia	 lu-
entoja	ja	työpajoja	ajankohtaisin	teemoin.	Esillä	olivat	mm.	maastamuutto,	
maananastus,	 maaperän	 ravinteiden	 säilyttäminen,	 siemenpankkien	 kau-
pallistuminen,	lihantuotanto	ja	eläinten	hyvinvointi,	ruuan	asema	eri	uskon-
noissa,	 koulutus,	 ruokakasvatus	 ja	 –kulttuuri,	 ruokahävikki	 sekä	 runsaasti	
erilaisia	esimerkkejä	ja	tarinoita	eri	puolilta	maailmaa.	Tapahtumassa	luen-
noi	mm.	syyskuussa	Yhdysvaltain	Presidentti	Barack	Obaman	kansallisen	hu-
manistisen	mitalin	saanut	yhdysvaltalainen	lähi-	ja	luomuruuan	uranuurtaja,	
ravintoloitsija	Alice	Waters.

Slow	Food	International	on	vuonna	1986	Italian	Pratossa	Carlo	Petrinin	ke-
hittämä	pikaruoan	vastapainoksi	muodostunut	liike.	Liike	on	sittemmin	laa-
jentunut	150	maahan	ja	sillä	on	100	000	jäsentä.	Liike	tukee	lähiruokaa	ja	
kiireetöntä	ruoan	valmistamista	ja	nauttimista.	Tärkeää	ovat	puhtaat	ja	lisä-
aineettomat	raaka-aineet	sekä	paikallisen	ruokakulttuurin	tukeminen.

Teksti ja kuvat: Anna Sarkkinen, JAPA ry

Lisää kuvia tapahtumasta: https://plus.google.com/
photos/102643455754506519011/albums/6203226
447828216129?authkey=CJbb_7Eu5-AxQE
Tapahtumakoontia: https://feedingtheplanet.atavist.com/foodcrisis
Tapahtuman kotisivut: http://www.wefeedtheplanet.com/en/
Slow food: http://www.slowfood.com/ 

Ruuantuottajien arvostus huipussaan nuorten ruoka-alan 
ammattilaisten kokoontumisessa Milanossa

Suomen delegaatio Jussi Kinnunen ja Heini Hakkarainen Talviaisten 

tilalta sekä Anna Sarkkinen JAPA ry:stä (ylinnä) - Marssi halki Milanon 

Maailmannäyttelyalueen (keskellä) - Anna Sarkkisen isäntäperheenä 

toimivat milanolaiset Marina Sangalli ja Aldo Ferro. He ovat vapaaehtoisina 

asuinalueensa lähi- ja luomuruokapiirissä. Aamiais- ja päivälliskeskusteluissa 

käytiin läpi ruokaan liittyviä kysymyksiä ja vaihdettiin tietoja kunkin omasta 

ruokakulttuurista. 



Jaakko	Hämeen-Anttila	&	Venla	Rossi	(2015).	Nälästä	nautintoihin:	ruoan	tarina.	Otava,	Helsinki.	
220	sivua.

Nälästä nautintoihin: ruoan tarina	on	Helsingin	yliopiston	arabian	kielen	ja	islamin	tutkimuksen	
professori	 Jaakko	Hämeen-Anttilan	 ja	 helsinkiläisen	 ruokablogisti	 ja	 vapaan	 toimittajan	Venla	
Rossin	laatima	johdatus	ruoan	kulttuurihistoriaan.	Kirjoittajat	kuvaavat	teemoittain	etenevässä	
kirjassaan,	millaisen	aseman	ruoka	on	saanut	eri	yhteiskunnissa	eri	aikoina,	millaisia	vaikutuksia	
erilaisten	ruoka-aineiden	löytämisellä	ja	tuottamisella	on	ollut	ja	kuinka	syömisestä	on	puhuttu	
ja	kirjoitettu	historiallisesti.	Teemoissa	käsitellään	esimerkiksi	syömisen	ja	maatalouden	histori-
allista	muutosta,	uskontojen	merkitystä	ruuan	kannalta,	 ravintolasyömisen,	 juomien	 ja	keitto-
kirjojen	historiaa,	nälän	ja	yltäkylläisyyden	historiaa	sekä	ruuan	ja	syömisen	kuvaamista	kirjalli-
suudessa.	Vahvasta	historiallisesta	otteesta	huolimatta	teoksessa	käsitellään	myös	ruuan	uusia	
kulttuurisia	 ilmentymiä,	kuten	ruokablogien	nopeasti	kasvanutta	suosiota	ja	niiden	merkitystä	
esimerkiksi	ravintoloiden	kannalta.

Monet	 kirjassa	 käsitellyistä	 aiheista	 ovat	 varmasti	 vähänkin	 ruokakeskustelua	 seuranneille	 jo	
melko	 tuttuja.	 Toisaalta	 laaja-alaisuutensa	 ansiosta	 teos	 tarjoilee	 kaikille	 varmasti	myös	 jota-
kin	uutta.	Myös	monet	esiin	nostetuista	yksityiskohdista	ovat	hyvin	kiinnostavia.	Tällainen	on	
esimerkiksi	maissin	ja	vampyyrien	yllättävä	yhteys.	Paljon	maissia	sisältävä	ruokavalio	voi	 joh-
taa	puutostilaan	nimeltä	pellegra.	Pellegraan	liittyvän	valoherkkyyden	on	uskottu	vaikuttaneen	
eurooppalaisten	vampyyritarinoiden	syntyyn,	 sillä	ne	seurasivat	maissin	käytön	yleistymisestä	
Euroopassa	1800-luvulla.	Kiinnostavaa	on	myös	se,	että	ihminen	on	pyrkinyt	oikeastaan	läpi	historiansa	aina	mahdollisuuksien	puitteissa	myös	
makunautintoihin;	ei	vain	tyydyttämään	ruualla	välttämättömät	tarpeensa.	Jo	varhain	on	pyritty	yhdistelemään	eri	aineita	kokonaisiksi	aterioiksi	
ja	liittämään	ruokaan	erilaisia	makua	tuoia	aineksia,	joiden	ravintoarvo	on	sinänsä	vähäinen.

Kirjassa	ei	käytetä	tekstin	sisäisiä	lähdeviitteitä.	Myös	teoksen	lopussa	oleva	kirjallisuusluettelo	on	varsin	lyhyt.	Tämä	voi	olla	lukijasta	riippuen	
teoksen	vahvuus	tai	heikkous.	 Ilman	lähdeviitteitä	 lisätiedon	hakeminen	tietyistä	teemoista	voi	olla	vaikeaa;	toisaalta	 lähdeviitteet	eittämättä	
tekisivät	tekstistä	raskaslukuisemman.	Nyt	teksti	on	yleistajuista	ja	helppolukuista,	minkä	ansiosta	se	soveltuu	kaikille	ruuasta	kiinnostuneiden	
luettavaksi.

YTT Katja Hyvönen 
projektitutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto, katja.hyvonen@uef.fi

Kirja-arvio:  Nälästä nautintoihin: ruoan tarina

Mikä	 on	 sinun	 suosikkisi?	 -kampanja	 järjestettiin	 Facebookissa	 1.7.	 -	 22.8.2015	 osana	 valta-
kunnallista	Nimisuojasta	kilpailukykyä	 -hanketta.	Yleisön	oli	mahdollista	äänestää	 suosikkiaan	
Aitojamakuja.fi,	 Lähiruokaohjelma	 sekä	 LounaFood	 -sivustolla.	 Kampanjasivu	 esitteli	 Suomen	
nimisuojatuotteet	kuvin	ja	tarinoin	ja	antoi	lisäksi	perustiedot	tästä	EU:n	laatujärjestelmästä.	

Nimisuojatuotteita	tekeviin	yrityksiin	voi	jatkossakin	tutustua	valtakunnallisella	Aitojamakuja.fi	–
sivustolla.	Sivustolla	esittäytyvät	paikalliset	elintarvikeyritykset	sekä	lähi-	ja	luomuruoan	ostopai-
kat.	Yli	2000	yrityksen	joukosta	on	helppo	rajata	erikseen	nimisuojatuotteita	valmistavat	ja	myy-
vät	yritykset.	Kampanjan	sivutuotteena	näiden	yritysten	lukumäärää	sivustolla	saatiin	lisättyä.		

Tämä	oli	ensimmäinen	kerta	kun	suomalaiset	nimisuojatuotteet	esiteltiin	yhdessä	ja	niiden	ta-
rinaelementtejä	 hyödynnettiin	 sosiaalisen	median	 avulla.	 Perinteisistä	 herkuista	 kiinnostunut	
yleisö	 valitsi	 kesäkampanjassa	 kymmenen	 nimisuojatun	 suomalaistuotteen	 joukosta	 selväksi	
suosikikseen	karjalanpiirakan,	annetuista	747	äänestä	se	keräsi	295.	

Lisätietoja:		Minna	Junttila,	minna.junttila@jamk.fi

Karjalanpiirakka suosikki nimisuojakampanjassa
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Fler Oppna Gårdar, Skördefestrestauranger och Plåpp Åpp-
aktiviteter än någonsin deltog. Cirka 13 500 unika besökare har 
njutit av hösten på den åländska landsbygden. Sammantaget 
innebär det 108 300 besök! Nästan 50 busslaster besökte också 
Skördefesten. Och alldeles rekorderligt nöjda har alla varit dessu-
tom! Vi på föreningen Skördefestens Vänner vill tacka alla funktio-
närer, samarbetspartners, arrangörer och försäljare som har gjort 
det möjligt att ta emot så många. Och gästerna förstås – utan er 
ingen Skördefest. Tack för att ni kom.

Skördefesten	 infaller	alltid	näst	sista	helgen	 i	 september	som	 i	år	
var	18	-	20	september.

Föreningen	Skördefestens	Vänners	verksamhetsledare	Liz	Mattsson	
är	överväldigad	av	årets	Skördefest	och	kan	knappt	tro	på	årets	siff-
ror	som	visar	på	en	ökning	av	antalet	besök	med	närmare	28	000.	I	
år	har	gårdarna	tillsammans	räknat	ihop	till	108	000	besök,	i	fjol	var	
samma	siffra	80	800.	Antal	unika	besökare	var	ifjol	ca	12	000	och	
var	detta	år	13	500.	

Liz	Mattsson	har	även	räknat	antalet	bussar,	vilket	kan	ses	som	en	
indikator	 på	 hur	mycket	 folk	 som	 kommer	 utifrån	 för	 att	 besöka	
Skördefesten.

–	Vi	vet	att	vi	haft	nästan	50	bussar	på	vägarna.	I	fjol	var	det	ungefär	
20,	så	även	där	ökar	det	markant.	Skördefesten	är	verkligen	något	
vi	kan	vara	stolta	över	-	vi	har	lyckats	skapa	en	riktig	besöksmagnet	
genom	att	bygga	på	det	genuint	åländska,	vår	 landsbygd	och	den	
goda,	lokala	maten.

Deltagare

Öppna	Gårdar	–	22	gårdar,	varav	6	är	nya		

Restauranger	–	15	restauranger,	varav	7	är	nya

Plåpp	Åpp	–	18	aktiviteter,	varav	12	nya

Den	största	Skördefesten	någonsin	till	deltagandet!	

Allt	på	Skördefesten	är	producerat	på	Åland!

Skördefesten	på	Åland	ska	öka	försäljningen	av	och	stärka	konsu-
mentförtroendet	för	åländska	produkter	samtidigt	som	gästerna	lär	
sig	mer	om	livet	på	landet.	Skördefesten	arrangeras	av	föreningen	

Skördefestens	Vänner	r.f.	

Vi	ses	igen	nästa	år!	Boka	in	den	16-18	september	2016.

För mer info, kontakta 
Verksamhetsledaren för Skördefesten
Liz Mattsson  +358 (0)457 344 5676
e-post:info@skordefest.ax

Nytt rekordår för Skördefesten 
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Ruoan	 merkitys	 matkailuelämyksenä	 kasvaa	
nopeasti.	 Niin	 suomalaiset	 kuin	 ulkomaalai-
setkin	 haluavat	 entistä	 enemmän	 sisällyttää	
omaan	 matkaansa	 nautinnon	 hyvästä,	 al-
kuperäisestä	 ja	 paikallisesta	 ruuasta.	 Myös	
muut	 ruokaan	 liittyvät	 elämykset	 kiinnosta-
vat.	Suomen	puhtaat	raaka-aineet	ja	villiruoka	
ovat	 varsinkin	 ulkomaalaisille	 elämyksiä	 par-
haimmillaan	 ja	 tämä	 luonnon	 tarjoama	 etu	
kannattaa	hyödyntää	 laajasti	 ja	 laadukkaasti.	
Kiinnostus	 ruokaelämyksiin	 on	 luonut	 hyvän	
kasvualustan	 yrityksille,	 jotka	 innovatiivisesti	
tuotteistavat	perinneruoan,	villiruuan	ja	puh-
taan	luonnon	raaka-aineet	mielenkiintoisella,	
matkailijoita	kiinnostavalla	tavalla:	ruokakurs-
sit,	 marjastus	 ja	 sienestys,	 tulilla	 syöminen,	
kalastusretket,	lähiruoka,	yrttikylvyt,	torikäyn-
nit,	 viininmaistajaiset	 jne.	 Mahdollisuudet	
ovat	valtavat.

Mistä ruokaelämykset löytyvät?

Mikään	 tuote	 ei	 kuitenkaan	 menesty,	 jos	
kiinnostuneet	 ostajat	 eivät	 löydä	 niitä.	 On	
hienoa,	 että	 erilaiset	 hankerahoitukset	 ovat	
mahdollistaneet	 tuotekehityksen	 ja	 laadun	
parantamisen,	mutta	vasta,	kun	tuotteet	tuot-
tavat	liiketoimintaa	ja	jotain	jää	viivan	allekin,	
voidaan	 puhua	 hankkeiden	 onnistumisesta.	
Oikeiden	 myyntikanavien	 löytyminen	 onkin	
erityisen	tärkeää.

Matkailijan	 näkökulmasta	 Suomi-matkan	
suunnittelu	 on	 tällä	 hetkellä	 hankalaa.	
Matkailija	 joutuu	 valitettavan	 usein	 turvau-
tumaan	 Googleen	 matkaa	 suunnitellessaan.	
Tällöin	mielenkiintoiset	ruokaelämykset	jäävät	
löytymättä,	koska	lähtökohtaisesti	niitä	ei	osa-
ta	hakea	oikeilla	hakusanoilla.		Googlen	sijaan	
tuotteet	tulisi	tarjota	matkailijoille	sellaisessa	
myyntikanavassa,	 jossa	 matkan	 suunnittelu	
on	tehty	helpoksi.	 	Tänä	vuonna	valmistunut	
ruokamatkailustrategia	kiteyttää	asian	näin:	

Menestyvä, kannattava ruokamatkailu-tuote 
tarvitsee useimmiten ruoan lisäksi ympäril-
leen paketointia ja muuta palvelutarjontaa: 
aktiviteetteja, kesäteatteria, kävelyretkiä, 
luontoa, hiihtolatuja, järven, majoitusta, kult-
tuurikohteita, kokkauskursseja, koskikellun-
taa, historian, merkkihenkilön, omien tuottei-
den myymälän jne. ylipäätään tekemistä.

Miten ruokaelämyksen 
voi ostaa digitaalisesti?

Myyntikanavien	 lisäksi	
toinen	 ajankohtainen	
teema	 matkailupalve-
luiden	 tuotteistuksessa	
on	 digitaalinen	 ostetta-
vuus.	 Digitaalinen	 tuot-
teiden	 ja	 palvelujen	 os-
tettavuus	tarkoittaa	sitä,	
että	matkailija	voi	ostaa	
ne	 helposti	 verkossa.	
Kaikille	 on	 aivan	 selvää,	
että	digitaalisuus	on	tul-
lut	jäädäkseen	ja	että	se	
pakottaa	jokaisen	toimi-
jan	 siirtymään	 digitaali-
seen	aikakauteen.

Digitaaliset työkalut - 
Gofinland

Gofinland-palvelu	 tar-
joaa	 uudenlaisen	 lähes-
tymisen	 Suomi-matkan	
suunnitteluun.	 Se	 tarjoaa	 jatkossa	 majoituk-
sen	lisäksi	alueen	aktiviteetteja,	elämyksiä,	ta-
pahtumia,	reittejä	sekä	toivottavasti	runsaasti	
myös	ruokaelämyksiä	matkailijan	löydettäväk-
si.	 Näin	 ollen	matkailija	 saa	 kokonaiskäsityk-
sen	alueen	palvelutarjonnasta	yhden	palvelun	
kautta.

Gofinlandin	kautta	on	saatavilla	myös	helppo-
käyttöiset	ja	aikaa	säästävät	online	varausjär-
jestelmät	ennalta	varattaviin	elämyksiin	 sekä	
verkkokauppa	 yrityksen	myytäville	 tuotteille.	
Samat	 työkalut	 on	 erittäin	 helppo	 upottaa	
myös	yrityksen	olemassa	oleville	kotisivuille.	

Gofinland	on	Alma	Median	 tytäryhtiön	Alma	
Mediapartners	Oy:n	vuonna	2015	julkaisema	
palvelu.

Elämysmatka Suomeen

Gofinlandin	 tavoitteena	on	 innostaa	 ja	 inspi-
roida	 Suomi-lomailuun.	Palvelun	myötä	mat-
kailijalle	 tarjotaan	 elämyksiä,	 joiden	 olemas-
saolosta	hän	ei	ole	tiennyt	tai	joita	hän	ei	alun	
perin	 tiennyt	 haluavansa	 kokea	 matkallaan.	

Ruokamatkailun trendi kasvaa, mutta miten matkailija 
löytää ruokaelämykset

Kun	 tiedon	 saanti	 tehdään	 mahdollisimman	
helpoksi,	matkailija	inspiroituu	uusista	asiois-
ta	 ja	ostaa	 tuotteita	 ja	palveluita	ennakoitua	
enemmän.

Lisätietoja
www.gofinland.fi
www.facebook.com/Gofinland.fi
www.instragram.com/gofinland.fi
www.twitter.com/Gofinland.fi

Liiketoimintapäällikkö Paula Jokisalo
puh. 040 773 4644
paula.jokisalo@almamedia.fi
Myyntipäällikkö Riikka Toppila
puh. 040 548 6976
riikka.toppila@almamedia.fi
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Lähiruoan käyttöön julkisissa keittiöissä kan-
nustava ”Lähiruokaa resurssiviisaasti julki-
siin keittiöihin” -projekti on saanut kunnia-
maininnan Vuoden projekti 2015 -kilpailussa. 
Tunnustus jaettiin Helsingin Messukeskuksen 
Projektipäivillä 10.–11.11.2015.

Jyväskylän	 ammattikorkeakoulun	 hallinnoi-
malla	 Lähiruokaa	 resurssiviisaasti	 julkisiin	
keittiöihin	 -pilottiprojektilla	 onnistuttiin	
edistämään	 lähiruoan	 käyttöä	 Jyväskylän	
kaupungin	 ruokapalveluissa.	 Samalla	 luotiin	
liiketoimintaedellytyksiä	 paikalliselle	 kalas-
tukselle,	kalanjalostukselle	 ja	 lähiruoan	verk-
kotukkukaupan	 toiminnalle.	 Pilottituotteena	
olleen	särkijalosteen	tuotanto-,	kustannus-	ja	
työllistävyyslaskelmien	 perusteella	 pystyttiin	
osoittamaan	 myös	 päättäjille,	 että	 lähikalan	
käyttö	julkisissa	palveluissa	on	paitsi	mahdol-
lista,	 myös	 aluetaloudellisesti	 merkittävää.	
Lähiraaka-aineen	käyttö	tuo	myös	ympäristö-
hyötyjä.

Projektiosaamisen arvostukselle nostet-
ta ja näkyvyyttä lähiruoalle

”On	 hienoa,	 että	 Projektiyhdistys	 nostaa	
esille	 hyviä	 käytänteitä	 ja	 projektiosaamista.	
Olemme	 iloisia,	 että	 lähiruoka	 ja	 sen	parissa	
työtä	 tekevät	 tahot	 saavat	 samalla	 ansait-
tua	 näkyvyyttä”,	 hehkuttaa	 projektipäällikkö	
Leena	Pölkki.

Onnistunut kokeilu oli osoitus yhteises-
tä tahtotilasta 

Projektia	 toteuttivat	 Jyväskylän	 kaupungin	
liikelaitos	 Kylän	 kattaus,	 Jyväskylän	 hankin-
takeskus,	 Lähi-	 ja	 luomuruokaosuuskunta	
Mukulaari,	Keski-Suomen	Kalatalouskeskus	ry,	
LähiPro	Oy	ja	pilottikohteena	toimi	Vesangan	
päiväkoti-koulu.	 Särkeä	 toimitti	 Komppa-
Seppälän	 tila	 ja	 porkkanaa	 Eijan	 Juures	 ja	
Vihannes.	 	 Särkituotteen	 ympäristövaikutuk-
sia	 selvitti	 Luonnonvarakeskus	 ja	 aluetalou-
dellisia	 vaikutuksia	 laski	 Jyväskylän	 ammatti-
korkeakoulu.	 Projekti	 oli	 osa	 Sitran	 Kohti	 re-
surssiviisautta	-projektikokonaisuutta.	

Kunniamaininta lähiruoan pilottiprojektille

Lähiruokaa myös jatkossa

Kylän	kattaus	haluaa	 jatkaa	 lähiruoan	käytön	
lisäämistä	-	taustatyötä	on	tehty	muun	muas-
sa	marjojen	ja	viljatuotteiden	osalta.	Projektin	
ansiosta	särkijaloste	jäi	päiväkotilasten	ja	nou-
si	 myös	 vanhusten	 ruokalistoille	 Jyväskylän	
kaupungin	 ruokapalveluissa.	 Jatkossa	 muut-
kin	 kuluttajat	 pääsevät	 nauttimaan	 särkiher-
kuista,	 sillä	 yritys	 on	 juuri	 saanut	 Järki	 särki	
-tuotteensa	 (www.jarkisarki.fi)	 myös	 lähi-
kauppoihin.	 Myös	 Mukulaari	 osk:n	 toiminta	
on	laajentunut.

Kunniamaininta ja iloiset hankkeen vetäjät Leena Pölkki ja Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammatikorkeakoulun liiketoiminta-

yksiköstä.

Lisätietoa hankkeesta 

http://ruokacentria.com/index.php/lahiruo-
kaa-resurssiviisaasti-julkisiin-keittioihin/ 

http://www.sitra.fi/hankkeet/lahiruokaa-
resurssiviisaasti-julkisille-keittioille 

Lisätietoja
Projektipäällikkö Leena Pölkki, JAMK
puh. 050 401 1894
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Projektikoordinaattori Hilkka Heikkilä, JAMK
puh. 050 430 8407
etunimi.sukunimi@jamk.fi
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Elintarvikeyrittäjät voivat välittää GS1 
Finland Oy:n Synkka-palvelujen kautta tuot-
teidensa tiedot keskitetysti eri jälleenmyy-
jille. Palvelu ohjaa antamaan tuotetiedot 
kerralla oikein. Synkasta tietoja ottavat vas-
taan esimerkiksi Ruokakesko, SOK ja Suomen 
Lähikauppa.

GS1	 Finland	 on	 ylläpitänyt	 Suomessa	 tuote-
tietojen	välityspalveluja	yli	kymmenen	vuotta.	
Synkka-tuotetietopankin	kautta	elintarvikeyri-
tykset	voivat	 jakaa	tuotetiedot	keskitetysti	il-
man,	että	jokaiselle	kaupparyhmälle	tarvitsee	
lähettää	tiedot	erikseen.

-	 Jälleenmyyjät	 saattavat	 tarvita	 tuotetie-
toja	 valikoimasuunnittelussa	 jo	 kahdeksan	
kuukautta	 ennen	 lanseerausta,	 Synkka-
palveluiden	 liiketoimintapäällikkö	 Marika	
Leed	 kertoo.	 Synkkaan	 tallennettuja	 tietoja	
hyödynnetään	myös	 logistiikassa,	 verkkokau-
passa,	hyllyreunaetiketeissä	 ja	 kassajärjestel-
missä.

Pienet	elintarvikeyritykset	saattavat	tällä	het-
kellä	toimittaa	tietoja	suoraan	kaupparyhmille	
esimerkiksi	 Excel-tiedostoilla.	 Synkan	 etuna	
on,	 että	 se	ohjaa	 yritystä	 antamaan	 kauppa-
ryhmien	sekä	lain	edellyttämät	pakolliset	tie-
dot	kerralla	oikein.	

-	 Esimerkiksi	 vertailuhinnan	 perusteen	 sal-
litut	 mittayksiköt	 laissa	 ovat	 kilo,	 litra	 ja	
kappale,	 Marika	 Leed	 selventää.	 Synkka	
ohjaa	 yritystä	 antamaan	 oikein	 myös	 EU:n	
Elintarviketietoasetuksen	määrittämät	tiedot,	
jotka	 kuluttajan	 tulee	 saada	 tuotteesta	 verk-
kokaupassa.	

Jos	jonkin	tiedon	antaa	Synkassa	väärin	tai	jät-
tää	 täyttämättä,	 järjestelmä	antaa	käyttäjälle	
hälytyksen.	Kaupparyhmät	 taas	 saavat	 ilmoi-
tuksen,	kun	elintarvikeyritys	päivittää	tuottei-
densa	tietoja	Synkassa.	Näin	tuotetiedot	ovat	
aina	ajan	tasalla.

Tietojärjestelmänä	 Synkka-tuotetietopankki	
on	nykyaikainen	ja	helppokäyttöinen.	Työläin	
vaihe	elintarvikeyrittäjälle	onkin	kerätä	tuote-
tiedot,	 ei	 niiden	 syöttäminen	 järjestelmään.	
Synkan	 asiakkaille	 on	 tarjolla	 tuotetietokou-
lutusta,	 ohjeita	 ja	 palveluneuvontaa,	 jotka	
kaikki	 auttavat	 toimittamaan	 jälleenmyyjille	
virheetöntä	tietoa.

Jos	 Synkan	 käytön	
opetteleminen	 tun-
tuu	 hankalalta	 tai	
tietoja	 tarvitsee	
ylläpitää	 harvoin,	
avuksi	voi	ottaa	tuo-
tetietojen	 tallen-
nuspalveluyrityk-
sen.	 Lista	 palveluja	
tarjoavista	 yrityk-
sistä	 löytyy	 synkka.
fi-sivustolta.

Synkka	on	perustet-
tu	 aikanaan	 päivit-
täistavarasektorin	
yhteisestä	tarpeesta	
ja	 sen	 käyttäminen	
on	 sekä	 elintarvi-
keyrityksille	 että	
kaupalle	 edullista.	
Halvin	 käyttömaksu	
ensi	 vuonna	on	 alle	
400	euroa,	minkä	li-
säksi	 kustakin	pank-
kiin	 tallennetusta	
tuotteesta	 peritään	
maksimissaan	 5	 eu-
ron	kappalemaksu.	

Tuotetietopankki	 uudistettiin	 kokonaan	 vuo-
den	 2015	 alussa	 ja	 liitettiin	 samalla	 osaksi	
kansainvälistä	 tuotetietopankkien	 verkostoa.	
Se	 tarkoittaa,	 että	 Synkan	 asiakkaana	 olevat	
suomalaiset	elintarvikeyritykset	voivat	jatkos-
sa	 julkaista	 tuotetietoja	 myös	 muille	 kohde-
markkinoille.	

-	Yksi	luomuyrittäjä	suunnittelee	jo	tuotetieto-
jen	julkaisemista	Synkan	kautta	Ruotsin	tuote-
tietopankkiin,	Marika	Leed	kertoo.

Ensi	vuonna	Synkka-palvelut	ovat	laajenemas-
sa	tuotekuvien	välittämiseen.

Näin elintarvikeyritys pääsee Synkan asiak-
kaaksi

•	 Yritys	hakee	GS1	yritystunnisteen
•	 Yritys	solmii	sopimuksen	tuotetietopan-	
	 kin	käytöstä	GS1	Finland	Oy:n	kanssa
•	 Yritys	maksaa	liittymismaksun	sekä		
	 ensimmäisen	vuoden	käyttömaksun
•	 Yksi	yrityksen	edustaja	käy	tuotetietojen		
	 oikeellisuus-	ja	tallennuskoulutukset

Synkkaako teillä? GS1:n palvelu välittää tuotetiedot 
jälleenmyyjille keskitetysti

Lisätietoa	
Synkka Asiakaspalvelu
Avoinna arkisin 8-16
puh. 075 756 3500
asiakaspalvelu@synkka.fi
www.synkka.fi
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Innovaatio	voi	kuulostaa	isolta	ja	pelottavalta	
sanalta.	Eihän	 innovaatioita	 synny	kuin	 isois-
sa	monikansallisissa	yrityksissä,	eihän?	Miten	
innovaatiot	edes	liittyvät	pk-elintarvikeyrityk-
siin?	Innovaatio	ei	kuitenkaan	aina	välttämät-
tä	ole	jotain	suurta,	vaan	se	voi	olla	myös	pie-
nempi,	tiettyyn	markkinarakoon	tarkasti	sovi-
tettu	uudistus,	niin	kutsuttu	niche-innovaatio.	
Sellaiseen	pystyy	periaatteessa	kuka	 tahansa	
ja	 minkä	 kokoinen	 yritys	 hyvänsä.	 Niche-
innovaatioita	voidaan	erotella	neljänlaisia:	1)	
parannellut	 tuotteet	 olemassa	 oleville	mark-
kinoille;	 2)	 uudet	 tuotteet	 olemassa	 oleville	
markkinoille;	 3)	 olemassa	 olevat	 tuotteet	
uusille	markkinoille;	4)	uudet	tuotteet	uusille	
markkinoille.	

Helsingin	 yliopiston	 Ruralia-instituutissa	
on	 menossa	 Ruokaketjun	 toiminnan	 kehit-
tämisvaroista	 rahoitettu	 hanke	 ”Lähi-Inno 
– Räätälöimällä julkiselle sektorille”,	 jossa	
laajennamme	 niche-innovaation	 termiä	 kos-
kemaan	kaikkia	keskeisiä	 liiketoiminnan	ulot-
tuvuuksia,	 jolloin	 ne	 ovat	 keinoja	 erottautua	
kilpailijoista	 ja	 uudenlaisia	 toimintatapoja	
yrityksen	 kilpailukyvyn	 parantamiseksi.	 Ne	
koskevat	 uudenlaisten	 ratkaisujen	 hakemista	
tuotteen,	 markkinoiden,	 tuotantoprosessin,	
markkinoinnin,	 logistiikan,	 verkostoitumisen,	
ympäristötietoisuuden,	 kokonaisen	 liiketoi-
mintakonseptin	 tai	monen	 toimialan	 uuden-
laisen	 yhdistämisen	 suhteen.	 Usein	 kyse	 on	
edellä	 mainittujen	 ulottuvuuksien	 yhdistel-
mistä.

Lähi-Inno	 –hankkeen	 tavoitteena	 on	 edistää	
pienten	 elintarvikeyritysten	 mahdollisuuksia	
toimia	erityisesti	julkisten	ammattikeittiöiden	
tavarantoimittajina,	 sillä	 julkinen	 sektori	 on	
perinteisesti	ollut	hieman	vieras	asiakaskunta	
pk-elintarvikeyrityksille.	 Hanke	 tuottaa	 uutta	
tietoa	 innovointiprosessin	 merkityksestä	 lä-
hiruokayrityksen	 ja	 julkisen	 keittiön	 tavaran-
toimittajasuhteessa.	 Hanke	 esittelee	 erilaisia	
lähi-innovaatioratkaisuja	 sekä	 pienyritysten	
että	 julkisen	 keittiön	 näkökulmasta.	 Uuden	
tiedon	 avulla	 tuotetaan	 käytännön	 työkaluja	
molempien	sidosryhmien	tarpeisiin.

Hankkeessa	 on	 kartoitettu	 asiantuntijoiden	
avustuksella	 pieniä,	 innovaatioratkaisuiltaan	
erilaisia	 elintarvikeyrityksiä,	 jotka	 toimittavat	
tuotteitaan	 julkiseen	 keittiöön.	 Tällä	 hetkellä	
menossa	on	aineistonkeruuvaihe,	jonka	aikana	
haastatellaan	sekä	kohteeksi	valikoituneita	yri-
tyksiä	että	heidän	ostajinaan	toimivia	julkisen	
sektorin	 edustajia.	 Aineistonkeruuvaiheessa	
hankkeessa	on	tunnistettu	monia	erilaisia	jul-
kisten	 keittiöiden	 erityistarpeista	 nousseita	
innovaatioita,	 joiden	 kautta	 pienet	 yritykset	
voivat	vahvistaa	omaa	tavarantoimittajarooli-
aan.	Vaikka	useimmat	 innovaatioista	 liittyvät	
tuotteen	 ominaisuuksien	 parantamiseen	 tai	
erilaistamiseen,	 mukaan	 mahtuu	 myös	 esi-
merkiksi	uudenlaisten,	yksilöityjen	logistiikka-
ratkaisujen	kehittämistä	ja	käyttöönottoa.	

Paikallisia innovaatioita julkiselle sektorille

Kuvaaja: Pasi Komulainen

Selvityksen	 keskeiset	 tulokset	 tuodaan	 laa-
jemmin	yritysten,	julkisen	sektorin	edustajien	
ja	 hanketoimijoiden	 tietoon	 kevään	 ja	 kesän	
2016	 aikana.	 Tämä	 tapahtuu	 seminaarien	 ja	
työpajatyöskentelyn	 kautta.	 Työpajoja	 toteu-
tetaan	ympäri	Suomea	 ja	niiden	 tarkoitukse-
na	 on	 kohtauttaa	 yrittäjät	 ja	 julkiset	 keittiöt	
yhdessä	 pohtimaan	 yhteistyöhön	 liittyviä	
haasteita	 ja	 ongelmia	 sekä	 löytämään	 niihin	
ratkaisuja.	Työpajat	 tarjoavat	yritysten	 ja	 jul-
kisen	 keittiöiden	 edustajille	 myös	 mahdolli-
suuden	 kontaktien	 luomiseen	 ja	 sitä	 kautta	
edistävät	 uusien	 liikesuhteiden	 syntymistä.	
Toivottavasti	tapaamme	ensi	vuoden	puolella	
näissä	merkeissä!

Leena Viitaharju, leena.viitaharju@helsinki.fi
Merja Lähdesmäki
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Pienissä maaseudun yrityksissä voi piillä tulevaisuuden viennin me-
nestystarinoita. VientiStartti -kiertue kutsuu koolle yrityksiä, jotka 
haluavat lähteä viemään tuotteitaan maailmalle.

Kansainvälistymisen	 kynnys	 madaltuu	 nyt	 entistä	 alemmas,	 kun	
VientiStartti	-kiertue	saapuu	maakuntiin	kertomaan	viennistä	maa-
seudun	pk-	ja	mikroyrityksille	ja	alkutuottajille.	

Fennopromo	 Oy	 järjestää	 aktivointikiertueen	 Seinäjoella	
26.1.2016,	 Lahdessa	 28.1.2016	 ja	 Kuopiossa	 2.2.2016	 yhdessä	
Food	 from	Finland	 -vientiohjelman	kanssa.	Kiertueelle	 kutsutaan	
mukaan	yrityksiä,	joilla	on	vasta	vähän	tai	ei	lainkaan	tietoa	viennin	
mahdollisuuksista,	mutta	joita	kansainvälistyminen	kiinnostaa.

Innostusta ja tiedonjakoa

VientiStartti	 -kiertue	 rohkaisee,	 tiedottaa	 ja	 verkottaa	 yrityksiä.	
Kiertue	 antaa	 eväitä,	mitkä	 ovat	 oikeat	 askelet	 kansainvälistymi-
seen	 ja	 kuinka	 vientiin	 kannattaa	 valmistautua.	 Yritykset	 saavat	
vinkkejä,	mille	tuotteille	on	kysyntää	ja	mille	markkinoille	kannat-
taa	tähytä.	Yhdessä	arvioidaan,	millaisia	vientituotteita	kannattaa	
kehittää	ja	mitkä	ovat	tuotteiden	kilpailuedut	maailmalla.	

VientiStartin	 tavoitteena	 on	 antaa	 yrityksille	 alkutahteja	 ja	 in-
nostusta	 vientiin.	 Lisäksi	 VientiStartti	auttaa	pääsemään	mukaan	
viennin	 verkostoihin.	 Yksikään	 yritys	 ei	 ole	 liian	 pieni	 harjoitta-
maan	 vientikauppaa,	 jos	 valmiudet	 ja	 verkostot	 ovat	 olemassa.	
Alihankinnan	 tai	 yhteistyön	 kautta	 kansainvälistymisen	mahdolli-
suuksia	 voi	 avautua	 kaiken	 kokoisille	 yrityksille.	 Esimerkiksi	 verk-
kokaupan	kautta	voi	löytyä	erinomaisia	vientimahdollisuuksia	mik-
royrityksillekin.	

Kiertueen	 jälkeen	 yritykset	 voivat	 osallistua	 Food	 from	 Finland	
-vientiohjelman	toimintaan	tai	hankkia	lisäkoulutusta	vientiin.	

Suomi-ruoka on maailmankiertueella

Suomalaisia	elintarvikkeita	tehdään	tätä	nykyä	laajasti	tunnetuksi	
eri	puolilla	maailmaa	Food	from	Finland	-vientiohjelman	johdolla.	
Vientiä	edistetään	Aasiassa,	Euroopassa	 ja	Lähi-Idässä	sekä	aivan	
uusilla	alueilla,	kuten	Pohjois-	 ja	Etelä-Afrikassa.	Uusien	vientiyri-
tysten	on	hyvä	 liittyä	 tähän	 viennin	 imuun	mukaan.	VientiStartti	
-kiertueen	päätavoitteena	on	 löytää	 lisää	potentiaalisia	 yrityksiä,	
jotka	 tulevaisuudessa	 voivat	 toimia	 viennissä	 ja	 lisätä	 Suomen	
vientituotetarjoomaa	maailmalla.	Korkealaatuisille	erikoistuotteil-
lemme	on	kysyntää.

Vie viestiä eteenpäin 

Tietoa	VientiStartti	-kiertueesta	voi	välittää	yrityksille.	VientiStarttiin	
voi	ilmoittautua	mukaan	31.12.2015	saakka.	Lisätietoa	kiertueesta	
ja	 ilmoittautumisohjeet	 löytyvät	 verkkosivuilta	 http://fennopro-
mo.com/ajankohtaista.	Tervetuloa!

VientiStartti 
aktivoi maaseudun yrityksiä kohti vientimarkkiniota

19



Artesaaniruuan 
suomenmestaruuskilpailu lokakuussa 2016

Suomi	 on	 Pohjoismaiden	 ministerineu-
voston	 puheenjohtajamaa	 vuonna	 2016.	
Puheenjohtajuuskauden	ohjelmassa	on	myös	
ruoka-alan	 tapahtumia,	 joista	 suurin	 on	 ar-
tesaaniruokakilpailu.	 Pohjoismaisille	 osal-
listujille	 avoin	 artesaaniruuan	 suomenmes-
taruuskilpailu	 järjestetään	 Yrkeshögskolan	
Noviassa	 Tammisaaressa,	 Raaseporissa,	 10.-	
13.10.2016.		Se	toteutetaan	maa-	ja	metsäta-
lousministeriön	ja	Kustens	Mat	-projektin	han-
keryhmän	 yhteistyönä.	 Kilpailutapahtumaan	
liittyy	 myös	 useita	 ruoka-aiheisia	 minisemi-
naareja,	 keskusteluja	 ja	 tutustumisretkiä.	
Pohjoismaiden	 ministerineuvosto	 tukee	 kil-
pailua.

Artesaaniruuan	 suomenmestaruuskilpai-
lua	 markkinoidaan	 aktiivisesti	 myös	 muihin	
Pohjoismaihin,	joten	tiedossa	on	laaja	kilpailu	
ja	mainiot	verkostoitumismahdollisuudet	alan	
toimijoille.	 Kilpailu	 toteutetaan	 ruotsalaisen	
Eldrimner-organisaation	 hyväksi	 koetun	 kil-
pailumallin	 mukaisesti.	 Organisaatio	 perus-
tettiin	Jämtlandissa	vuonna	1995,	 ja	siitä	tuli	
kansallinen	 artesaaniruuan	 resurssikeskus	
vuonna	2005.	Eldrimner	toimii	tiedonvälittäjä-
nä,	ja	se	tukee	ja	inspiroi	ruotsalaisia	ja	muis-
sakin	 Pohjoismaissa	 toimivia	 artesaaniruuan	
tuottajia	 -	niin	 tuotantoaan	aloittavia	kuin	 jo	
pitempään	toimineita.

Artesaaniruuan	 suomenmestaruuskilpailus-
sa	 kunkin	 kilpailuluokan	 tuotteet	 arvioi	 3-4	
henkilön	 muodostama	 tuomaristo.	 Arvio	
perustuu	 kuhunkin	 luokkaan	 sovellettavaan	
kriteeristöön.	 Tuomarit	 arvioivat	 pääasiassa	
tuotteen	 ulkonäköä,	 koostumusta,	 makua	 ja	
tuoksua.	 Joillakin	 kilpailuluokilla	 on	 yhteiset	
kriteerit.	

Kilpailussa	 on	 alustavasti	 seuraavat	 kilpailu-
luokat:	

•	 Meijerituottet
•	 Leikkeleet	ja	lihatuotteet
•	 Kalatuotteet
•	 Leipomotuotteet
•	 Marja-	ja	hedelmätuotteet
•	 Vihannes-	ja	sienituotteet
•	 Kylmä	mauste-	ja	ruokakastikkeet
•	 Snacksit	ja	pikkupurtavat
•	 Innovatiiviset	artesaaniruoat

Kukin	 kilpailuluokka	 jakautuu	 alaluokkiin.		
Kilpailuesite	 ja	 tarkemmat	 ohjeet	 julkaistaan	
alkuvuonna	 2016.	 Kilpailuun	 tulee	 ilmoittau-
tua	elokuun	loppuun	mennessä.	Lisätietoa	kil-
pailusta	saa	seuraavilta	henkilöiltä:

Ann-Louise	 Erlund*,	 Yrkeshögskolan	 Novia,	
puh.	044	799	8406,	ann-louise.erlund@novia.
fi

Mitä on artesaaniruoka?

Artesaaniruokatuotteet ovat 
maukkaita ja korkealaatuisia ja 
niillä on oma selkeä identiteettinsä. 
Tuotteet valmistetaan pääasiassa 
paikallisista raaka-aineista, jotka 
jalostetaan huolella, pienimuotoisesti 
ja usein omalla tilalla. Ihmiskäsi 
ja ihmisen taito ovat mukana koko 
tuotantoketjussa. Näin saadaan 
aikaan terveellisiä tuotteita ilman 
tarpeettomia lisäaineita - ja samalla 
tuotteita, joiden alkuperä on helposti 
jäljitettävissä. Artesaaniruuan 
tuottaja nostaa esiin perinteet 
ja kehittää tuotantomenetelmiä 
edelleen. Tuloksena on laadukas ja 
innovatiivinen tuote.

Myös lähiruoka Sarka-messuilla 
Seinäjoella 29.-30.1.2016 järjestettävät Sarka-messut ovat aito maatilarakentamiseen, 
energiaan ja metsätalouteen keskittyvä tapahtuma. Messuilla on ainutlaatuinen 
sisänavetta, jossa märehtii satapäinen lehmäkarja. Ayrshirekasvattajien talvinäyttely 
”Ayrshire Winter Show 2016″ puolestaan valloittaa eläinkehässä. 

Ammattilaiset kohtaavat alan parhaat näytteilleasettajat ja ajankohtaiset asiat puidaan 
seminaareissa, joista sekä koko tapahtumasta voit lukea lisää www.pytinki.fi/sarka 

Vuoden 2016 uutuus on lähiruokatori. 

Jonas	Harald*,	Yritystalo	Dynamohouse,	puh.	
050	548	3400,	jonas@dynamohouse.fi

Lena	 Brenner**,	 Landsbygdscentrum,	 puh	
0457	526	7305,	lena.brenner@landsbygd.ax

*	Tiedustelut	ruotsiksi	ja	suomeksi

**Tiedustelut	ruotsiksi

Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia
Seija Ahonen-Siivola, maa- ja 
metsätalousministeriö
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Syyskuussa	 2015	 Ruoka-Suomi	 -tiedos-
tuslehden	 lukijoita	 lähestyttiin	 lukijaky-
selyllä.	 Lukijakyselystä	 tiedotettiin	 sekä	
Ruoka-Suomi	 03/2015	 -lehdessä	 että	
Ruoka-Suomi	 -verkoston	 sivuilla.	 Kysely	
toteutettiin	 Webropol-kyselynä	 ja	 osaa	
vastaanottajia	 lähestyttiin	 sähköpostitse.	

Edellisestä	 lukijakyselystä	oli	ehtinyt	kulua	 jo	
useampi	 vuosi,	 joten	 oli	 taas	 paikallaan	 saa-
da	 palautetta	 lukijoilta.	 Myös	 viime	 vuosina	
tapahtunut	 voimakas	 sähköisen	 viestinnän	
lisääntyminen	 on	 tuonut	 muutoksia	 siihen,	
millaisessa	 muodossa	 kukin	 haluaa	 lehden	
lukea.		Lukijakyselyssä	esitetyillä	kysymyksillä	
kartoitettiin	 sekä	 lukijoiden	 lukukokemusta	
että	 lehden	 toimituksellista	 sisältöä.	 Lisäksi	
lukijoilta	 kyseltiin	 toiveita	 ja	 kehittämiside-
oita	 lehden	 ulkoasusta	 ja	 julkaisumuodosta.

Ruoka-Suomi	 -tiedotuslehti	 ilmestyy	 tällä	
hetkellä	neljä	kertaa	vuodessa	ja	sen	painos-
määrä	 on	 2200	 kpl	 numeroa	 kohti.	 Lehden	
jakelulistalla	on	1750	elintarvikealan	toimijaa.	
Lehden	 sähköinen	 versio	 julkaistaan	 Ruoka-
Suomi	-verkoston	sivuilla	www.ruokasuomi.fi.

Lehden	päätarkoitus	on	pysynyt	edelleen	sa-
mana	kuin	 jo	sen	ensimmäisenä	 julkaisuvuo-
tena	1994.	Lehden	tarkoitus	on	palvella	elin-
tarvikealan	 toimijoita	 ja	 yrityksiä	 kertomalla	
valtakunnan	 tason	 asioista	 ja	 yhteistyömah-
dollisuuksista.	 Tavoitteena	 on	 myös	 välittää	
alueellisten	 toimijoiden	 tietoja,	 kokemuk-
sia	 ja	 aikomuksia	 muille	 hyödynnettäväksi.

Lukijoiden kokemaa

Lukijakyselyyn	vastanneista	kolme	neljäsosaa	
ilmoitti	 työskentelevänsä	 lähiruokasektorilla	
ja	loput	vastaajat	alan	koulutus-	ja	kehittämis-
tehtävissä.	 Reilusti	 yli	 puolet	 lukijoista	 lukee	
kiinnostavimmat	jutut,	mutta	neljäsosa	ilmoitti	
lukevansa	lehden	lähes	kokonaan.	Vastaajista	
jopa	80	%	kertoi	säilyttävänsä	lehden	siltä	va-
ralta,	 että	 palaa	 johonkin	 juttuun	 lehdessä.

Kyselytulokset	 osoittivat,	 että	 lehden	 luke-
miseen	 käytetään	 aikaa	 pääosin	 vartin	 tai	
puolen	tunnin	verran.	Noin	neljäsosa	vastaa-
jista	 kertoi	 lukevansa	 lehteä	 yli	 puoli	 tuntia,	

mutta	hyvin	harva	yli	 tuntia.	
Pääosin	 lukijat	 ilmoittivat	 lu-
kevansa	 lehden	 työpaikalla.	
Suurimalle	osalle	(90	%)	lehti	
tulee	 postitse	 ja	 75	 %	 vas-
taajista	 oli	 sitä	 mieltä,	 että	
lehti	 tarvitaan	 jatkossakin	
painettuna.	 Vain	 neljäsosan	
mielestä	 painettua	 lehteä	
ei	 tarvita.	 Innokkaimmat	
uudistajat	 näkisivät	 lehden	
blogin	 muodossa,	 kun	 taas	
painetun	 lehden	 kannattaji-
en	mielestä	painetun	lehden	
juttuun	 on	 helpompi	 palata.

Ideoita lehden sisältöön 
ja painoasuun 

Noin	 puolet	 vastaajista	 koki,	
että	 lehden	 jutut	 ovat	 hel-
posti	 luettavia	 ja	 neljäsosa	
piti	 niitä	 vaikeaselkoisina.	
Muut	 vastaajat	 eivät	 olleet	
kiinnittäneet	 asiaan	 huomio-
ta.	 Eniten	 lukijoita	 kiinnosti-
vat	 eri	 maakuntien	 toiminnasta	 kertovat	 ar-
tikkelit	sekä	valtakunnallisesta	 lähiruoka-alan	
toiminnasta	kertovat	jutut.	Vastaajista	yli	80	%	
ilmoitti,	 että	 saa	 lehdestä	 käytännön	 vinkke-
jä	 lähiruokatyöhön	 ja	yli	60	%	vastasi	 lehden	
inspiroivan	lähiruokatyössä.	Kuitenkin	lehteen	
toivottiin	 lisää	 juttuja	 innovaatioista	 ja	kokei-
luista.	 Myös	 yrittäjien	 näkökulmaa	 toivottiin	
tuotavan	 enemmän	 esiin	 sekä	 esimerkkejä	
käytännön	 kehittämistyön	 onnistumisista.	

Parasta	lehdessä	oli	lukijoiden	mielestä	valta-
kunnallisen	tiedon	jakaminen,	jolloin	lukijoille	
muodostuu	 laaja-alainen	 kuva	 koko	 maas-
sa	 tehtävästä	 lähiruokatyöstä.	 Ruoka-Suomi	
-tiedotuslehden	 nähdään	 olevan	 tarpeel-
linen	 tiedonvälityksen	 ja	 menestystarinoi-
den	 eteenpäin	 viejä.	 Lisäksi	 lukijat	 totesivat,	
että	 Suomessa	 ei	 ole	 vastaavaa	 foorumia	
lähiruokatyössä.	 Lehden	 todettiin	 olevan	
myös	 hyvin	 avoin	 lähiruuan	 tiedotuskanava.

Varsinaiseen	 tekstiin	 toivottiin	 enemmän	
nostoja,	 jolloin	 asiasisältöinen	 teksti	 ei	 tun-
tuisi	 niin	 tiiviiltä	 ja	 innostaisi	 paremmin	 lu-

kemaan.	 Myös	 monet	 lukijat	 haluaisivat	
lehteen	 selkeästi	 enemmän	 kuvia	 ja	 vä-
riä	 -	 jotkut	 jopa	 kokonaan	 uuden	 ilmeen.	
Vastaajat	 kuitenkin	 tiedostivat,	 että	 näihin	
asioihin	 panostaminen	 lisää	 kustannuksia.	

Toimitus	 kiittää	 kaikkia	 lukijakyselyyn	
vastanneita	 palautteesta	 ja	 kehittämisi-
deoista,	 ja	 pyrkii	 kehittämään	 lehteä	 nii-
den	 pohjalta	 mahdollisuuksin	 mukaan.	

Lukijakyselyyn	vastanneet	 saivat	halutessaan	
jättää	erillisessä	kyselyssä	yhteystiedot	ja	osal-
listua	kahden	lähiruokalahjakortin	arvontaan.	
Lahjakortin	 voittivat	 Riikka Peippo	 ja	 Silja 
Varjonen.	Lahjakortit	on	toimitettu	voittajille.	

Lisätietoja
Marjaana Reunasalo
puh. (02) 333 5800
marjaana.reunasalo@utu.fi

Lukijakyselystä kehittämisideoita

Lukijakyselyn voittajien arvonta käynnissä. Onnettarena toimi Mira Lahtinen ja 

koria kannatteli Heidi Valtari.
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Tapahtumat 
	 	
8.12.2015	 	 Leipää	ja	lähiruokaa	-toimialapäivä,	Helsinki(http://www.temtoimialapalvelu.fi/toimialapalvelu)		
	 	 	 kts.	s.	3
10.12.2015	 	 Vuosittainen,	kansainvälinen	SlowFood/Terra	Madre	-päivä	
	 	 	 (http://www.slowfood.com/international/125/terra-madre-day)	

12.1.2016	 	 H4F-paja,	Satakunta	(www.ruokajamatkailu.fi)	kts.	s.	9
21.1.2016	 	 Ruoka	tuottaa	–	ammattilaisten	ruokatärskyt,	Seinäjoki
	 	 	 (http://www.intoseinajoki.fi/ajankohtaista/tapahtumat)
26.1.2016	 	 VientiStartti,	Seinäjoki	(www.fennopromo.fi)	kts.	s.	19
27.1.2016	 	 Seminaari	kasviksia	käsitteleville	toimijoille,	Oulu	kts.	s.	5
	 	 	 (http://tuopro2.weebly.com/blogi,	hanna.riita.kymalainen@helsinki.fi)
28.1.2016	 	 Seminaari	kasviksia	käsitteleville	toimijoille,	Seinäjoki		kts.	s.	5
	 	 	 (http://tuopro2.weebly.com/blogi,	hanna.riitta.kymalainen@helsinki.fi)
28.1.2016	 	 VientiStartti,	Lahti	(www.fennopromo.fi)	kts.	s.	19
29.	-	30.1.2016	 	 Sarkamessut,	Seinäjoki	(http://www.pytkinki.fi/sarka/)
2.2.2016	 	 VientiStartti,	Kuopio	(www.fennopromo.fi)	kts.	s.	19
3.	-	4.2.2016	 	 Luomufoorumi	
	 	 	 (http://proluomu.fi/hankkeet/koordinaatiohanke-2015-2017/luomufoorumi-3-4-2-2016/)
16.2.2016		 	 Seminaari	kasviksia	käsitteleville	toimijoille,	Jokioinen		kts.	s.	5
	 	 	 (http://tuopro2.weebly.com/blogi,	hanna.riitta.kymalainen@helsinki.fi)
9.3.2016	 	 Seminaari	kasviksia	käsitteleville	toimijoille,	Mikkeli		kts.	s.	5
	 	 	 (http://tuopro2.weebly.com/blogi,	hanna.riitta.kymalainen@helsinki.fi)
16.	-	18.3.2016	 	 Gastro,	Helsinki	(www.messukeskus.com)
7.	-	10.4.2016	 	 Lähiruoka-	ja	luomumessut,	Helsinki	(www.kevätmessut.fi)
15.	-	18.6.2016	 	 Nuorkauppakamarien	Eurooppakokous,	Tampere	(ec2016.fi)	kts.	s.	9
2.	-	4.9.2016	 	 Kauhajoen	Ruokamessut,	Kauhajoki	(www.ruokamessut.fi)
16.	–	18.9.2016		 Skördefesten	(www.skordefest.ax)	kts.	s.	14
30.9.	-	2.10.2016	 Turun	Ruoka	&	viinimessut,Turku	(www.turunmessukeskus.fi)
10.	-	13.10.2016	 Artesaani-ruokakilpailu,	Tammisaari	(www.novia.fi)	kts.	s.	20

14.	-	17.6.2017	 	 Farmari,	Seinäjoki
	 	 	 (https://www.proagria.fi/ajankohtaista/farmari-on-seinajoella-kesalla-2017-5246)

toivoo:  toimitus

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!


