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Tervetuloa 
Yhdessä tehden parempiin tuloksiin - elintarvikealan 
vuosiseminaariin 13.12.2017 

Elintarvikealan elinvoimaisuus, kansainvälistyminen, kiertotalous ja kilpailutoiminta ovat keskiössä tämän 
vuoden Lähiruokafoorumissa ja Elintarvikealan vuosiseminaarissa.   

Aamupäivällä käsitellään lähiruokaan liittyen kilpailutoiminnan merkitystä, suoramyynnin kannattavuutta, 
kiertotalousverkostoja sekä pk-elintarvikeyrittäjän, ammattikeittiön ja Foodservice -sektorin yhteistyötä. 
Aamupäivän järjestää valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke ja tämä on kolmas ruokatoimijat 
kokoava laaja valtakunnallinen lähiruokafoorumi.

Iltapäivällä julkistetaan Leipomoalan toimialakatsaus ja Elintarvikealan pk-toimialabarometri sekä uusi 
Suomen ruokatuotannon vahvuuksia keräävä faktasivusto. Iltapäivässä kuullaan leipomo- ja konditoria-
alan kuulumisista ja annetaan evästyksiä elintarvikeviennissä menestymiseen. Iltapäivän järjestää TEM 
Toimialapalvelu. Tilaisuuden avaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Tilaisuus on maksuton ja se toteutetaan myös webcasting-lähetyksenä. Ilmoittaudu tilaisuuteen (myös 
webcasting:iin) oheisen linkin kautta viimeistään 5.12.2017
http://ty.fi/vuosiseminaari2017
Webcasting:ina tilaisuutta seuraaville lähetetään linkki lähetykseen ennen tilaisuutta. Linkki tulee myös 
www.aitojamakuja.fi-sivulle.

Tervetuloa!

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

Lähiruoan koordinaatiohanke

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteuttavan lähiruoan koordinaatiohankkeen 
tavoitteena on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvat-
taa alan kilpailukykyä. Lähiruokakoordinaatio sovittaa yhteen kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä 
lähiruokaan liittyviä toimenpiteitä sekä vahvistaa lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä 
tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa. 

www.aitojamakuja.fi 

TEM Toimialapalvelut

Toimialapalvelu on asiantuntijatoiminto, joka kokoaa ja tuottaa tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä 
yritysten ja toimijoiden pätöksenteon pohjaksi. Toiminnan tavoitteena on tukea yritysten menestymistä, 
kasvua ja kansainvälistymistä. Toimialapalvelun uudet internet-sivut on otettu käyttöön 1.10.2017.

www.tem.fi/toimialapalvelu



Ohjelma

9.30 - 10.00 Aamukahvi

Lähiruokafoorumi klo 10 - 12, aamupäivän puheenjohtajana toimii lähiruokakoordinaattori Kirsi 
Viljanen, MMM, Ruokaosasto

  Tervetuloa Lähiruokafoorumiin!
	 	 Lähiruokakoordinaattori	Kirsi	Viljanen,	MMM,	Ruokaosasto

   Lähiruoka-alan kilpailutoiminta ja sen merkitys alan kehittymiseen
  Markkinatutkija Johanna Tanhuanpää, Invenire Market Intelligence Oy

  Ruoan	suoramyynnin	kannattavuusseuranta	kirjanpitotiloilla	ja	tilivuoden	2016	tuloksia	  
  Erikoistutkija Arto Latukka, Luonnonvarakeskus

  Maatilan	tuotteet	kuluttajallle
	 	 Maatilayrittäjä	Gunnel	Englund,	Pellinki,	Porvoo

  Alueellinen ruoan kiertotalousverkosto
	 	 Asiantuntija	Hanna	Mattila,	SITRA

  Eväitä pk-elintarvikeyrittäjän, ammattikeittiön ja Foodservice-tukun yhteistyöhön
	 	 Projektipäällikkö	Päivi	Töyli,	Turun	yliopiston	Brahea-keskus

 
12.00 -13.00  Tauko, tarjolla kahvia suolaisen kera klo 12.30 alkaen

Elintarviketeollisuuden vuosiseminaari klo 13 - 15.30, iltapäivän puheenjohtajana toimii 
kehittämispäällikkö	Esa	Tikkanen,	TEM

13.00		 	 Avaus
  Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

  Satojen	leipomoiden	Suomi	ja	Elintarvikealan	pk-toimialabarometri
	 	 Toimialapäällikkö	Leena	Hyrylä,	Kaakkois-Suomen	ELY-keskus

  Kommenttipuheenvuorot 
	 	 Suomen	Leipuriliiton	toimitusjohtaja	Mika	Väyrynen	
	 	 Suomen	Leipuriliiton	pj	Jari	Elonen	(Elonen	Oy	Leipomo)

   Kuinka onnistua elintarvikealan viennissä
  Toimialajohtaja Esa Wrang, Food From Finland -ohjelma, Finpro ry

  Faktasivusto	Suomen	ruoantuotannon	vahvuuksista
	 	 Erikoistutkija	Csaba	Jansik,	Luonnonvarakeskus

  Keskustelua	ja	tilaisuuden	yhteenveto
	 	 Kehittämispäällikkö	Esa	Tikkanen,	TEM

15.30   Tilaisuus päättyy



Kuva: Päivi Niemi/Vastavalo


