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Elintarvikealan uutiskirje Kanta- ja Päijät-Hämeen yrityksille 22.8.2022 
 

Tässä tietoa elintarvikealan ajankohtaista asioista hämäläisille elintarvikealan toimijoille ja sidosryhmille. 

Kooste tehdään noin 3–4 kertaa vuodessa osana Kestävä RuokaHäme -hankkeen toimintaa. 

Vuoden 2022 alusta käynnistynyt Kestävä RuokaHäme -hanke pyrkii aktivoimaan jalostavia 

elintarvikeyrityksiä kestävään ruokatuotantoon ja siitä viestimiseen. Hanketta toteutetaan yhdessä 

Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden tutkimusyksikön (HAMK Bio) ja ProAgria Etelä-Suomi ry:n 

kanssa. Toiminnan ”punaisena lankana” kulkee vastuullinen elintarvikkeiden jalostaminen ja sen esille 

tuominen yritystasolla. Teemoista järjestetään aktivoivia tietoiskuja, työpajoja, asiantuntijaluentoja ja 

yritysvierailuja. Yrityksiä autetaan tarvittavien verkostojen löytämisessä sekä kehittämistoimenpiteiden 

käynnistämisessä. Osallistuminen on maksutonta. Rahoitus toimintaan saadaan maaseuturahastolta 

Hämeen ELY-keskuksen kautta. Lisätietoa löytyy hankkeen sivuilta; www.hamk.fi/kestäväruokahäme. 

Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokatuotannosta ja tapahtumista löytyy tietoa myös www.kasvuahameessa.fi  

-sivuilta. Olethan jo Kasvua Hämeessä Facebook-sivujen seuraaja? 

 

Kestävä RuokaHäme – tulevat tapahtumat 
 

Tule mukaan yrityksille ja sidosryhmille luotuun yhteiseen foorumiin, Kestävä RuokaHäme Teams-

ryhmään!  

Kestävä RuokaHäme Teams-ryhmä on kaikkien Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen ruokasektorin 

toimijoiden käytössä tiedottamiseen, vuoropuheluun sekä verkostojen luomiseen. Kerro, jos haluat 

mukaan lähettämällä viestiä: Sanna.Lento@hamk.fi. Liittyminen vaatii vain toimivan 

sähköpostiosoitteen. 

 

To 1.9.2022 klo 13–16 Klusterit ja yritysten yhteistyömallit kehittämisessä – Kestävä RuokaHäme 

sidosryhmätapaaminen, Ravintola Taivaanranta, Lahti 

Kestävä RuokaHäme – sidosryhmätilaisuudessa tarkoituksena on tuoda Kanta- ja Päijät-Hämeen 

ruokasektorin toimijoita yhteen ja luoda paikkaa uusille ajatuksille ja yhteistyölle. Tämän tilaisuuden 

teemana on Klusterit ja yritysten yhteistyömallit kehittämisessä. Esimerkkinä kuulemme Päijät-Hämeen 

Viljaklusterin toiminnasta ja sen hyödyistä yrityksille, yritysten kehittämishankkeista sekä pohdimme 

vastaavien mallien hyödyntämisestä alueellamme. Tule mukaan tuomaan näkökulmasi ja hakemaan 

uusia ajatuksia toimintaan! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja pientä suolaista. 

 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kanta- ja päijäthämäläisille yrittäjille, neuvojille, koulutuksen ja 

tutkimuksen edustajille, kehittäjille, päättäjille, rahoittajille sekä muille sidosryhmätoimijoille. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset ma 29.8. klo 12 mennessä; https://www.hamk.fi/projektit/kestava-

ruokahame/#ajankohtaista.  
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Muita tapahtumia 
 

Artesaaniruoan SM-kilpailut järjestetään Lappeenrannassa 21.-23.9.2022. Vielä elokuun loppuun asti 

ehtii ilmoittaa tuotteensa mukaan tämän vuoden Artesaaniruoka-kilpailuun. Paikan päällä myös 

ohjelmaa. Kilpailuinfoa on saatavilla verkossa ti 23.8. klo 14.30–15.30. Ilmoittaudu infoon linkin kautta; 

https://tilaisuudet.proagria.fi/event/R10RZ.  

Vuoden Luomutuote -kilpailu on käynnissä. Vuosittainen kilpailu nostaa esille Suomen parhaat 

luomutuotteet. Mukaan mahtuvat niin pienet kuin suuretkin toimijat. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 

28.8.2022. 

Seafood Innovation 2022 -kilpailu etsii kalan käyttöä tai tarjontaa edistäviä innovaatioita. Viimeinen 

osallistumispäivä on 16.10.  

5.9.2022 Yrittäjän päivä Forssan ammatti-instituutissa 

Tule kuuntelemaan futuristi Perttu Pölösen puheenvuoro yrittäjyydestä, innovaatioista ja miltä 

tulevaisuuden työelämä näyttää. Puheenvuoro striimataan sekä tallennetaan - tule paikan päälle tai 

seuraa verkossa! 

Yrittäjän hyvinvointipäivät ke-to 7.-8.9.2022 Forssa ja Liesjärvi 

DIVA-hanke järjestää yrittäjän hyvinvointipäivät, teemoina Vastuullisuus ja eettisyys osana yrittäjyyttä, 

Yrittäjän hyvinvointi sekä Hyvinvoinnista ja luonnosta voimaa yrittäjyyteen. Ilmoittaudu pian, paikkoja 

rajoitetusti. 

 

10.9.2022 Valtakunnallinen lähiruokapäivä 

Lähiruokapäivään on lähtenyt mukaan jo yli 200 kohdetta ympäri Suomen. Ilmoittautuminen on avoinna 

tapahtumapäivään saakka. Lähiruokapäivä jatkaa nyt siitä, mihin viitenä aiempana vuotena järjestetty 

Osta tilalta -päivä jäi: se kutsuu ihmisiä tutustumaan lähiruoan tuottajiin sekä maaseudun muihin 

toimijoihin. 

Sivuvirtahackathon 11.10.2022 elintarvikealan yrityksille 

Ideointitapahtuma, jossa HAMKin bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat kehittävät yritysten 

biopohjaisista sivuvirroista uusia tuoteideoita.   

 

Mielenkiintoisia verkkokoulutuksia on tarjolla mm. proteiinikasveista ja öljykasveista Kainuun 

ammattiopistossa; https://www.aitoluonto.fi/ajankohtaista/Koulutuksia-verkossa-ja-lahiopetuksena-

1060.html.  

 

 

Aurinkoista sadonkorjuuaikaa toivottaen, 

Sanna Lento, projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Puh. 040 509 6443 

Sanna.Lento@Hamk.fi 
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https://tilaisuudet.proagria.fi/event/R10RZ
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.luomuliitto.fi%2Fvuoden-luomutuote-kilpailu-avattu%2F&data=05%7C01%7Csanna.lento%40hamk.fi%7Ccd9ad418042d467a7ed508da801d191a%7Cfbd2f045b34c467395348f2374355cec%7C1%7C0%7C637963159732064201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=drx7mcAJRb%2FZGVs4xALjm2JEIdiMVr2dI5irWxQv2uM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.seafoodinnovations.fi%2F&data=05%7C01%7Csanna.lento%40hamk.fi%7Ccd9ad418042d467a7ed508da801d191a%7Cfbd2f045b34c467395348f2374355cec%7C1%7C0%7C637963159732064201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0ECIyZcKdYbpfodHYzuNZI%2FjXLh4rAvBLR2qbLDM8oY%3D&reserved=0
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