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Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 hankkeen kehittämistyöryhmän kokous 
 
Aika  keskiviikko 22.5.2019 klo 9.00 – 11.10 
 
Paikka  JAMK, C210, Rajakatu 35 Jyväskylä 
 
Läsnä  Sanna Ojala 
  Suvi Bayr 
  Suvi-Tuulia Leinonen 

Piia Kykkänen 
Leena Pölkki 
 

Käsitellyt asiat 
 

1. Ajankohtaiset asiat 
 
Keski-Suomen liitto (Suvi): 
• RDI 2 Club: Alusta on testikäytössä, elokuussa julkaistaan laajemmalti.  Latvialaisia tavataan 

Puolassa kesäkuun ensimmäisellä viikolla (toimitetaan Artesaaniruoka SM 2019 
kisamateriaalia jakoon!). Konnevedellä pienten kuntien elinvoima seminaarissa keskusteltiin 
myös lähiruoan käytöstä. Ajatuksena on, että laskettaisiin lähiruoan käytön 
aluetalousvaikutuksia. Selvitettävä ensin miten esim. Lapin liiton puolella tätä on 
laskettu/benchmarkataan hyviä käytäntöjä 

• Ilmastopuoli: syyskuun alussa alkaa Keski-Suomen liiton koordinoima Kuntien ilmastohanke 
johon on saatu Ympäristöministeriöltä rahoitusta. Tällä hetkellä mukana on 18 kuntaa 
mukana, mukaan mahtuu edelleen. Kartoitetaan ja sitten sovitaan kuntien kanssa 
yhteistyössä miten työssä sitten edetään. Tavoitteena on käydä laajasti läpi kuntien eri 
sektoreita. Myös seurataan Kouluruoka 2030 (Muuramen ruokapalvelut, Ilja Saralahti) 
hanketta.  

• Ruokakartta: palaveria aiheen tiimoilta 28.5.2019 -> ehkä yhdistettävissä Culinary Center 
keskusteluihin.  Suvi selvittää tilannetta. 

• Tulevaisuusfoorumista on tullut hyvää palautetta: erityisesti hyvät luennoijat ja hyvää ruokaa 
(kiitos Gradian opiskelijoille ja Juha Lehtoselle ravintola Harmooni!).  
 

Kansainvälisyysselvitys (Suvi-Tuulia Leinonen), KEKO 2: 
• Vientipotentiaalin ja kestävän kehityksen selvitys – kysely on työn alla (osana KEKO 2 –

hanketta). 
o Keskisuomalaisten yritysten valmiudet nyt ja miten yrittäjät sen itse mieltävät 
o Aitojamakuja.fi sivuston tietojen päivitys 
o Ruokamatkailu 
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CREADIS3 (Leena Pölkki): 
• Materiaalia liitteenä. 
• Baskimaata tullut yhteistyötarjous. 
• Ainesosien pohjalta alustavia muotoiluja toimintasuunnitelman pääteemoiksi 
• Päätavoitteeksi muutetaan Culinary Centre (fyysisesti ehkä Priimus), avainsana: vetovoima. 

o Alustavia ehdotuksia toimenpiteiksi: 
 Action 1: Keskisuomalaisen ruokatuotannon/tuotteiden tunnettuuden 

lisääminen 
 Action 2: Jakelukanavien kehittäminen 
 Action 3: Ruokaan liittyvän osaamisen /ammattien vetovoimaisuuden 

parantaminen 
 

Grüne woche (Sanna Ojala & Suvi-Tuulia Leinonen): 
• 26.9.2019 loppuseminaari. Bussilla Hakamaan lammastilalle, sieltä jatketaan Riihon 

majataloon jossa pidettään luento-osuus (Thimjos Ninos + joku muu esim. Frex yrittäjä), 
täältä matka jatkuu Teiskon viini yritysvierailulle. 

o Baskimaan edustaja / Raija Partanen? Ehkä puheenvuorolle ei riitä aikaa 
• Artikkeleita työstetään julkaisua varten. 

 
Muita asioita: 
Vientivalmiuksien kehittäminen täsmäkoulutus pk-yrityksille (Laurea, HAMK, JAMK) 
hankehakemus ei mennyt läpi (valtakunnallinen, Ruokavirasto) (Suvi-Tuulia Leinonen).  
Yritysryhmähanke on työn alla. Tällä hetkellä koossa on seitsemän yrityksen aihio. Hakemusta 
työstetään ja tavoitteena on saada hakemus elokuun loppuun valmiiksi. Mukana osittain samoja 
yrityksiä kuin Grüne Wochessa.  
 
RuoKasvu on Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n käynnistämä vientihanke, jolla 
tavoitellaan ruokaviennin kasvua yhteistyössä ja synergiassa Food From Finland -ohjelman 
kanssa. RuoKasvu-, eli Ruokavienti kasvuun -hanke koostuu viidestä osa-alueesta ja 
kokonaisuudesta vastaa MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios. Kokonaisuus sisältää seuraavat osa-
alueet: Iskussa maailmalle (Aava&Bang), Ruokamatkailu, arktisuus, vientitutkimus, 
yhteistyömallien kehittäminen. Muutamia keskisuomalaisia yrityksiä on mukana.  

 
KEKO2 (Leena Pölkki):  
• Artesaaniruoka SM 13.-14.9.2019 Dynamon kampus (Piippukatu 2 JKL) 

o Ilmoittautuminen 1.5.- 15.8.2019 (HUOM! Säännöt!) 
o Avajaiset + seminaari pe 13.9. klo 12 – 16.30. Nörttien pöytä pe 13.9. illalla. La 14.9. 

miniseminaari 9-12 + mahdollisesti villiyrtti-teemainen työpaja (Laurea).  
Iltajuhla+palkintojen jako la 14.9. Priimus. Tuotteet esillä Wemmissä 15.9. -> osastolle 
saa tulla esittelemään omia hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriö on mukana. 

• La 31.8. Maaseutugaala kylien tapaan, Koiviston kylätalolla, KEKO 2 mukana. 
• Nimisuoja seminaarin (21.5.) tallenteet tulevat jakoon lähiaikoina. 

partanen
Korostus
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o Ensimmäinen yritys on Keski-Suomesta jo listoilla: Lempileivos (Sirpa Bågman & 
karjalanpiirakat. 

 
2. Seuraavat kehittämistyöryhmän kokoukset 

• Seuraava palaverit:  
• 19.6.2019 – Hakamaan lammastila (Metsäkulmantie 543, Petäjävesi), aloitus lounaalla 

klo 12.00 (-16.00). 
• To 22.8. klo 13-16 Vaarunhovi (Oittilantie 101, Korpilahti) 
• 8.10. Keski-Suomen brändääminen (Jyväskylä) – varaa aika kalenteristasi! 
• 4.11. klo 13-15 JAMK, Rajakatu 35 Jyväskylä, Like olkkari C210 
• 9.12 klo 13-15 JAMK, Rajakatu 35 Jyväskylä, Like olkkari C210 (paikka voi vielä 

muuttua). 


