KUTSU
Verkostoitumalla kasvua
- Oma yritykseni lähiravintolan yhteistyökumppaniksi
Tervetuloa Ruokaketjuilla kasvuun – hankkeen järjestämään alueelliseen starttityöpajaan Pappilan
Pitoihin (os. Vanha Keuruu, Kangasmannilantie 2) Keuruulle keskiviikkona 3.10.2012, klo: 9.1514.30! Tilaisuus on maksuton ja siellä tarjotaan kahvit sekä omakustanteinen lähiruokalounas hintaan 14,50 €. Ilmoittautumiset ja mahdolliset erikoisruokavaliot 26.9.2012 mennessä sari.makinenhankamaki@jamk.fi tai 040-551 4503
Jos haluat tuotteesi esiin lounaalla, ota yhteys Nanna Rantaseen, Pappilan pitoihin (p. 0400663 689). Lounaalla voidaan arvioida tuotteita ja keskustella niistä. Tilaisuuteen osallistuvat hotelli
Keurusselän keittiön, Keuruun seudun hankintarankaa ja Ison Kirjan edustajat. Työpajatyöskentelyyn osallistuu myös Osk. Maalaisvakan myymälävastaava Päivi Kumpu. Maalaisvakan toimittajaverkostoon kuuluu 140 toimittajaa.

Tilaisuuden ohjelma
9.15 Kahvit
9.30 - 11.00 Alustuspuheenvuorot
Tilaisuuden avaus, lyhyt esittäytyminen, päivän ohjelma ja tavoitteet, asiantuntija Sari MäkinenHankamäki, Ruokaketjuilla kasvuun - hanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK
Odotuksia ja toiveita lähiruokatarjonnalle hotelli Keurusselän keittiön näkökulmasta,
keittiömestari Timo Rönkkö, hotelli Keurusselkä
Lähiruokatarpeet hankintarenkaan näkökulmasta tukipalvelupäällikkö (=hankintapäällikkö) Ulla
Luoma, Keuruun kaupunki. Alueen hankintarenkaaseen kuuluu Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula
Yrittäjän puheenvuoro; kokemuksia lähikääryleiden tarjoajana, yrittäjä Nanna Rantanen, Pappilan
Pidot Oy

Virittäytyminen työpajatyöskentelyyn Tiina Häkkinen, Majacca
11.00 -12.00 Lounas
Lounaan esittely, mahdolliset arvioitavat tuotteet ja lounas
12.00 Työpajatyöskentely ”Oma yritykseni lähiravintolan yhteistyökumppaniksi” , Työskentelyn
toteutus, yhteenveto ja jatkosta sopiminen, Tiina Häkkinen
14.30 Tilaisuuden päätös
Sari Mäkinen-Hankamäki

Ruokaketjuilla kasvuun – keskisuomalaisen lähiruokaketjun rakentaminen
Ruokaketjuilla kasvuun - Keskisuomalaisen lähiruokaketjun rakentaminen –hankkeen tavoitteena on edistää keskisuomalaisen lähiruuan käyttöä sekä parantaa elintarviketuotteiden jalostusastetta. Käytännössä tämä tarkoittaa alan
mikroyritysten kohdalla parantunutta valmiutta vastata kuluttajien ja ammattikeittiöiden tarpeisiin.
Hankkeen keskeisenä toiminnan muotona ovat elintarvikealan mikroyrityksille järjestettävät koulutukset, joilla pyritään kehittämään osallistujien kykyä vastata eri asiakassegmenttien tarpeisiin tuotteiden, logistiikan sekä lainsäädännön näkökulmasta. Uusien tuotteiden ja yhteistuotantoverkostojen synnyttämiseksi sekä parantuneen näkyvyyden
parantamiseksi ”työkalupakista” löytyvät kehittämis – ja suunnittelutyöpajat, yhteistuotantopilotit sekä useat messut
ja opintomatkat.
Hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta,
hanketta hallinnoi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan 1.4.2012 – 31.12.2014 välisenä aikana.
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