
Tälle alueelle voit laittaa yhden ison vaakakuvan, tai muutaman pienemmän rinnakkain 

(suositellaan yhtä kuvaa). Tämä teksti jää kuvien alle piiloon.  

Kutsu 28.11.2012 klo 11.15-16 

Tiloilta pöytään - lähiruokaseminaari 

 

Lähiruoka tuotetaan lähellä, se on tuoretta ja sitä on turvallista syödä. Lähiruoan suosiminen 

antaa työtä alueen ihmisille ja jättää verotulot seutukunnan hyödyksi. Lähiruoan kuljetusmat-

kat tuottajalta käyttäjälle ovat lyhyitä, joten pakkaamista ja tuotteen liikuttelua tarvitaan vä-

hemmän. Forssan seudun kuntapäättäjä, ravintola-alan ammattilainen, tuottaja, yrittäjä tai 

muuten vain lähiruoasta kiinnostunut henkilö - tule mukaan ja osallistu keskusteluun!  

 

Aika:  Keskiviikko 28.11.2012 klo 11.15 - 16, Hämeen ammattikorkeakoulu,  

  Wahreninkatu 11, Forssa 

 

Maisemasali (3. krs) 

11.15  Lähiruokatori, napostele ja nauti!  
 
Auditorio (4. krs) 
12.15  Tilaisuuden avaus, maakuntajohtaja Timo Reina, Hämeen liitto 
12.30  Hallituksen lähiruokaohjelman terveiset, lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen, MMM 
13.00  Lähiruoka tuotetaan maalla, biotalouden tutkimus– ja kehitysjohtaja Tapani Pöykkö,  
  Hämeen ammattikorkeakoulu 
13.20  Argumentteja lähiruoan puolesta, projektipäällikkö Päivi Rönni, MTK Häme 
13.40  Miten lähiruoka näkyy Forssan seudun elinkeinopainotteisessa strategiassa?,  
  aluekehityspäällikkö Hannu H. Saarinen, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 
14.00  Hankintalain kiemurat lähiruoan ostamiselle, ruokapalvelupäällikkö Jaana Ketonen,  
  Loimijoen Kuntapalvelut Oy 
 
Maisemasali (3. kerros) 
14.20  Kahvit ja paneelikeskustelu   
15.30  Uusi lähiruokatukku, yrittäjät Kimmo Remes sekä Tiina ja Veli-Matti Koski 
16.00  Yhteenveto ja päivän päätös, kaupunginvaltuutettu Mika Penttilä, Forssan kaupunki 

 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittautumiset 26.11.2012 mennessä: www.hamk.fi/vihi 
 
 

Lisätietoja: Hämeen ammattikorkeakoulu, VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja inno-

vaatioiden kehittäminen –hanke, aluekehityspäällikkö, kirsi.sippola@hamk.fi tai 050 574 5063. Lä-

hetä myös kysymykset panelisteille etukäteen edellä mainittuun s-postiosoitteeseen. 
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Panelistit 

 

 

Paneelikeskustelijoille lähetetään etukäteen kysymyksiä, joihin he voivat valmistautua. Voit siis 

lähettää sinulle tärkeät kysymykset etukäteen järjestäjälle. Yleisö voi esittää kysymyksiä ja 

kommentteja myös keskustelun edetessä. Paneelin puheenjohtajana toimii Forssan kau-

punginvaltuutettu Mika Penttilä.  
 

Paneelikeskustelijat: 

 

Hannu H. Saarinen, aluekehityspäällikkö, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 
Kirsi Viljanen, lähiruokakoordinaattori, Maa– ja Metsätalousministeriö 
Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela 
Mira Asunmaa, lähiruokatreffit –hanke ja tuottajien terveiset, Faktia Koulutus Oy 
Soili Valtanen, ruokapalvelujohtaja, Jokioisten kunta 
Tanja Kalliola, kehitysjohtaja, Loimijoen Kuntapalvelut Oy 
Tiina Koski, yrittäjä, Mokkermeija, Eerikkilän ravintolapalvelut 
 
 

Tilaisuuden järjestävät: Yrittämisen ja asumisen Forssan seutu (Lounaplussa ry), Myy - Maaseutuyrit-
täjyys ja yritysyhteistyö Hämeessä (ProAgria), VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja 
innovaatioiden kehittäminen (Hämeen ammattikorkeakoulu), Lähiruokatreffit - ruokaa läheltä, vaivat-
ta ja vastuullisesti (Faktia Koulutus Oy) ja Forssan ammatti-instituutti. 
   

 

 


