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KEHITTÄMISESSÄ
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SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN
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Järjestäjinä Kestävä RuokaHäme - ja PoliRural (Future
oriented collaborative policy development for rural areas
and people) –hankkeet sekä Lahden Seudun Kehitys 
LADEC Oy .

PoliRural hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 
avustussopimuksen nro 818496 mukaisesti



OHJELMA

Klo 13 - 13.30 Kevyt salaattipöytä + leipä 

Klo 13.30 – 14.15 

▪ Tervetuloa, esittäytymiset ja lyhyt katsaus Kestävä RuokaHäme -sidosryhmätoimintaan, 
Sanna Lento, projektipäällikkö, Kestävä RuokaHäme, Hämeen ammattikorkeakoulu

▪ Päijät-Hämeen Viljaklusterin yleisesittely, Jari Eskola, liiketoimintakehittäjä, LADEC

▪ Päijät-Hämeen Viljaklusteri yhteistyön kehittämisen toimintamallina ja alustana, Pekka Mäki-
Reinikka, Senior Advisor

▪ Pk-yrityksen kokemuksia klusterin toiminnasta, Terhi Kinnari, yrittäjä, Kinnarin tila

Klo 14.15 – 15.15 Keskustelupajat

▪ Yritysten yhteistyön toimintamallit - ohjeistus työskentelyyn, Sanna Lento

▪ Teemakeskustelut pienryhmissä

Noin 15.15-15.40 Yhteenveto

▪ Päänostot keskusteluteemoista (teemavetäjät)

Klo 15.40-16 Vapaata keskustelua/ tapaamisia yms.



KESTÄVÄ RUOKAHÄME SIDOSRYHMÄN 
TOIMINTA JA IHMISET 

SANNA LENTO, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, KESTÄVÄ RUOKAHÄME, HÄMEEN 
AMMATTIKORKEAKOULU



SIDOSRYHMÄTYÖN TAVOITE 

Kestävä RuokaHäme hankkeessa on haluttu muodostaa 
Kestävä RuokaHäme -sidosryhmä”, joka tuo ja antaa kestävän 
hämäläisen ruokatuotannon kehittämiseen uutta 
näkökulmaa, lisäksi toiminnalla pyritään varmistamaan 
yhteistyötä ja tulevaisuuden ennakointia 
tulevaisuudessakin. 

Taustalla ”Kehittyvä, kestävä, kannattava ja kansainvälistyvä 
Hämeen ruokasektori” vuonna 2030 (Hämeen ruokastrategia 
2030)

Verkosto on kaikille avoin ja vapaaehtoisuuteen perustuva. 
Toimijoilta toivotaan vastuuta ja tekoja kestävän hämäläisen 
ruokajärjestelmän rakentamisessa. 

Tuotokset ovat julkisia ja kaikkien ryhmäläisten käytettävissä.

Kohderyhmänä ovat erityisesti rahoittajat, päättäjät, 
kehittäjät, yritysneuvojat, koulutuksen sekä tutkimuksen 
edustajat. Hyödynsaajina ovat alueen yritykset.

Kestävä Ruoka Häme – toiminta-alue

https://kasvuahameessa.fi/kehittyva-kestava-kannattava-ja-kansainvalistyva-hameen-ruokasektori/


KESTÄVÄ RUOKAHÄME TEAMS-RYHMÄ

▪ Yrityksille ja sidosryhmille, mukana nyt 50 toimijaa

▪ Ryhmä on avoin kaikille ruokasektorin toimijoille avoimeen viestintään ja 
vuoropuheluun. Avattu viestiketjut;

▪ Tapahtumia Hämeen ruokaverkostolle 

▪ Linkkivinkkejä -viestit on luotu katsauksille, uutisille ym. muuhun tiedonjakoon

▪ Kerro Kanta- ja Päijät-Hämeessä vaikuttavista ruokahankkeista

▪ Huomioi, että toimimme ryhmässä omilla nimillämme

▪ Kerro halukkuudestasi tulla mukaan Sanna.Lento@hamk.fi

mailto:Sanna.Lento@hamk.fi


SIDOSRYHMÄN ”TULLAAN TUTUIKSI” 10.5.2022 
TAPAAMISEN ANTI

▪ Tilaisuudessa tuotiin Kanta- ja Päijät-Hämeen 
ruokasektorin toimijoita yhteen ja luotiin paikkaa 
avoimelle keskustelulle.

▪ Yhteiskehittämisen työpajoissa ideoitiin uusia 
toimintamalleja rahoittajien, neuvojien ja kehittäjien 
työhön tukemaan yritysten menestystä. 

▪ Ideoina nousivat esille mm.

▪ Rahoituskanavien hakuun palvelu, peli, jossa voi hakea 
parhaan rahoittajan hankkeelle. 

▪ Pohdittiin tarvelähtöistä  toimintamallia, jossa yrityksiä 
neuvotaan oikeille poluille/asiantuntijoille erilaisten 
palvelupolkujen kautta. Toiminta on hallittua, 
asiantuntevaa ja luottamuksellista. Tarjotaan hyvää 
palvelua ja kokemuksia, joiden kautta sen käyttö kasvaa.

▪ Lisäksi ideoitiin mm. dynaamisen hankkeen 
mahdollistamista, jolla varmistettaisiin kehittämistyön 
hyvien toimintojen jatkuvuutta ja kehittymistä, sitä 
jatkuvasti sekä luovasti uudistaen. 

▪ Paikalla oli 20 hlö.



SIDOSRYHMÄTYÖN LINKITTYMINEN KESTÄVÄ
RUOKAHÄME -HANKKEEN (2022-2023) TOIMINTAAN

▪ Tarkoituksena aktivoida kanta- ja 
päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita 
kestävään ruokatuotantoon ja erityisesti siitä 
viestimiseen. 

▪ Toiminnan kohderyhmänä ovat jalostavat 
elintarvikeyritykset. 

▪ Toiminta yrityksille on tietoiskuja, 
pienryhmätoimintaa, yrityskohtaista 
kehittämisapua opiskelijayhteistyönä, 
yritysvierailuja, webinaareja jne. 

▪ Rahoitus saadaan Hämeen ELY-keskukselta 
EU:n maaseuturahastosta.

▪ Toteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu 
(HAMK Bio) ja ProAgria Etelä-Suomi ry.

www.hamk.fi/kestäväruokahäme

#kestäväruokahäme

Terveelliset 
elintarvikkeet

Ruokamaakunta
-identiteetti

https://www.hamk.fi/projektit/kestava-ruokahame/#perustiedot


ALUSTUS 
VILJAKLUSTERITYÖSTÄ 
Jari Eskola, LADEC











OHJEISTUS TEEMAKESKUSTELUIHIN

SANNA LENTO



TYÖPAJOISSA TOIMINTA

▪ Osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään. Ryhmät kiertävät kaikki kolme 
keskusteluteemaa (á 20 min) siirtyen myötäpäivään 1 -> 2, 2 -> 3, 3 -> 1. 

▪ Teemojen vetäjät keräävät ajatuksia ja ideoita keskusteluista ylös.



RYHMÄ 1. KLUSTERIT NYT JA TULEVAISUUDESSA

▪ Päijät-Hämeen viljaklusterista opittavaa?

▪ Tarvitaanko uusia toimialakohtaisia klustereita? 

▪ EU:n klusterialustan hyödyntäminen Kanta- ja Päijät-Hämeessä? 

▪ Ruoka-alasta mukana Suomesta kaksi; Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ruokaklusterit.
https://clustercollaboration.eu/

Viljaklusteri sparraamassa, Jari Eskola ja Terhi Kinnari 

https://clustercollaboration.eu/


RYHMÄ 2. HANKKEISTETUT YRITYSTEN 
YHTEISTYÖMUODOT 

▪ Yritysryhmän kehittämishankkeet, EIP-hankkeet ym. muut käytössä olevat 
yhteistyön muodot.

▪ Mitä opittu? Hyödyt?

▪ Miten edistetään?

▪ Kehittämistarpeita?

Teeman vetäjät: Ilpo Pölönen ja Tuula Repo



RYHMÄ 3. IDEARIIHI - MISTÄ VIRTAA YHTEISTYÖHÖN?

▪ Uusia, innovatiivisia yritysten yhteistyön muotoja? Löydämmekö käyttämättömiä 
toimintatapoja tai voimmeko luoda uusia?

▪ Missä asioissa tarvitaan yhteistyötä? Mitä yritykset toivovat? 

▪ Miten edistämme sidosryhminä yritysten yhteistyötä?

Teeman vetäjä Sanna Lento



MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?



2022-2023 TILAISUUDET (PÄIVITETTY 1.9.2022)

1) 10.5.2022 Tullaan tutuiksi – ruokasektorin sidosryhmätapaaminen, Kärkölä

▪ Tavoite: tutustuminen, verkoston luominen, yhteistyön aloittaminen, uusien 
toimintamallien ideointia sidosryhmätyöhön

2) 1.9.2022 Yritysten yhteistyömallit

▪ Tavoite: yritysten ja elinkeinoyhtiöiden mukaan saaminen, yritysten ja muiden toimijoiden 
yhteistyön lisääminen ja uusien toimintamallien ideointi

3) Tammi-helmikuu 2023 Häme food 2.0 – yritystoimintaa out-of-the-box –ajattelulla

▪ Tavoite: yritysten/toimijoiden ”ristipölytys”, tulevaisuuden hämäläinen ruokatuotanto? 
▪ Forssan ammatti-instituutti/ Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä mukana 

järjestelyissä.

4) Toukokuu 2023 Alueellinen kehittämistoiminta

5) Yhteenveto syksy 2023


