Leipää ja lähiruokaa
- toimialapäivä
Tiistaina 8.12.2015
klo 9 - 16
Säätytalo
Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

Tervetuloa Leipää ja lähiruokaa -toimialapäivään 8.12.

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 pktoimialabarometri. 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 on maksuton ja se toteutetaan myös webcasting-lähetyksenä.
Ilmoittaudu tilaisuuteen (myös webcasting:iin) oheisen linkin kautta viimeistään 1.12.2015
https://www.webropolsurveys.com/S/14E1E20F1ADB2525.par
Webcasting:ina tilaisuutta seuraaville lähetetään linkki lähetykseen ennen tilaisuutta.

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 ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa 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.maaseutu.fi/fi/kaytannon-oivalluksia/hankkeet/Sivut/L%C3%A4hiruoan+koordinaatiohanke.aspx

Toimialaraportit
Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta
ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Elintarvikealan toimialalta on viime vuonna ilmestynyt yleinen
elintarviketeollisuuden toimialaraportti ja aiemmin mm. lihanjalostusteollisuuden raportti.
www.temtoimialapalvelu.fi/toimialaraportit

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

		
		

Tutkimuspäälliköt Minna Isotupa ja Sari Roth, Taloustutkimus Oy

		
		

Ruokaviestinnän asiantuntija Bettina Lindfors, BetLin Communications

		
		

Eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario, MMM, Ruokaosasto

		
		

Toimitusjohtaja Eero Raappana, Meira Nova Oy

		
		

Projektipäällikkö Päivi Töyli ja kehittämispäällikkö Heidi Valtari, Turun yliopiston Brahea-keskus

		
		

Tuttu tuottaja tuo parasta pöytään

Pohjoismaisen ruuan vahvuudet suomalaisesta näkökulmasta
Lähiruoka kasvuun normipurun avulla
Lähiruoka HoReCa-tukkukaupassa

Yhdessä tehden parempiin tuloksiin
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

		
		

Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

		

Leipuriliiton kommenttipuheenvuoro toimialaraportista ja leipomoalan tilanteesta

		

Leipää leivästä - Leipomoteollisuuden toimialaraportin julkistus

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

