
SIKSES PARASTA 
Hyviä uutisia ja aitoja 

makuja Satakunnasta 

VIHANNESVILJELIJÄN 

MIETTEITÄ  LÄHIRUOASTA  
Löytyisikö yhteiskuljetuksista ratkaisu 

lähiruoan parempaan saatavuuteen. 

MYYNTITAPAHTUMIA 

ELINTARVIKEYRITTÄJILLE 
Porin Ponikuninkuusravit ja Maaseutunäyttely 

Osta tänään tilalta -päivä 

Kankaanpään S-marketin lähiruokapäivät 

SIKSES PARASTA 

FACEBOOKISSA 
Sikses parasta -hankkeen facebook-sivut ovat avau-

tuneet. Käy tykkäämässä, niin pääset samalla 

seuraamaan Sikses-hankkeen ja satakuntalaisen 

ruokaketjun ajankohtaisia asioita. Sivuilla voit myös 

lyhyesti välittää tietoa yrityksesi ajankohtaisista ta-

pahtumista tai uutuustuotteista. Ajankohtaistietoa 

voit myös välittää hyvissä ajoin etukäteen hankkeen 

toimijoille ja me päivitämme tiedot oikeaan aikaan 

sivustolle. Yhteystiedot löytyvät tämän lehden taka-

kannesta. 

SIKSES PARASTA -HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI kesäkuu / 2013 

Elintarvike- ja ruoka-alan 

uutisia ammattilaisille 
 

Kädessäsi on Sikses parasta – aitoja makuja Satakunnasta -

hankkeen toinen uutislehti. Välitämme elintarvike- ja ruoka-alan 

ammattilaisille tietoa satakuntalaisista alan uutisista ja tapahtumis-

ta. Uutislehti on erityisesti Sikses parasta-hankkeen tiedotuskana-

va, mutta myös muiden alan toimijoiden uutiset ovat tervetulleita. 

 

Sikses parasta -hankkeen tilaisuuksia järjestävät maakunnan 

kolmen kehittäjäorganisaation väki Pyhäjärvi-instituutista, Sata-

food Kehittämisyhdistyksestä ja ProAgria Länsi-Suomesta. Ota 

yhteyttä erilaisten tilaisuuksien ja uutislehden merkeissä! 

Yhteystiedot löytyvät takakannesta. 

TUNNETKO OIVAN 
Oiva tulee kaikkiin elintarvikealan yrityksiin 

2015 mennessä. 



Vihanneksille lyhyet toimitusketjut ja 

lähiruoalle selvempi brändi,  

pohtii Esa Mäkitalo  

Mäkitalon Farmin isännän Esa Mäkitalon löytää tou-

kokuun lopulta Euran keskustan tuntumasta avomaan-

kurkkua istuttamassa. Vajaan 6 hehtaarin alueen istu-

tus saatetaan loppuun viikon kuluessa Latviasta kotoi-

sin olevan työporukan avulla. Mäkitalo kehuu kovasti 

työntekijöitään ahkeriksi ja motivoituneiksi. Työtä 

porukalle tulee riittämään. Kaalin istutus avomaalle 

alkoi huhtikuun 20. päivä. Kaalista siirryttiin kurk-

kuun toukokuun lopulla. Istutustöiden jälkeen kurkku 

harsotetaan ja alkaa kaalikasvustojen kastelu kuivien 

kelien jatkuessa. Tänä vuonna kaalikoit vaativat eri-

tyishuomion niiden aikaisen massainvaasion takia. 

Juhannuksen alla alkaa uuden perunan kuokinta ylös, 

ja heinäkuun kymmenennen päivän tienoilla kurkun 

poiminta. Lämpimät maat ja kasteluveden riittävyys 

oli syy, miksi Esa Mäkitalo aikoinaan siirtyi 

lypsykarjanpidosta vihannesviljelijäksi.     

 

Vihannesviljelyssä on tulevaisuus 
Esa Mäkitalo aloitti tilan pidon vuonna 1989 Euran 

Mannilassa, Pyhäjärven rannalla. Heti alussa kuvioi-

hin tulivat mukaan vihannekset. Lypsykarjastaan ja 

tilan ulkopuolisesta työstään hän luopui 1990-luvun 

puolivälissä. Tila osakeyhtiöitettiin 2009. Tilan 75 

kokonaispeltohehtaarista 30 hehtaarilla viljellään 

vuosittain keräkaalia, avomaankurkkua ja varhaispe-

runaa. Loppu peltoalasta on viljelykierrossa kauralla 

ja ohralla. Kaali- ja kurkkusadolle on useampi ostaja. 

Kurkut menevät Herkkumaalle. Kaalit myydään lajik-

keesta ja käyttötarkoituksesta riippuen joko Vihannes-

Laitilalle, Kasvis-Kartanolle, Vaissille tai Rasilaisen 

Hapankaalille. Varhaisperunoita kuluttajat pääsevät 

ostamaan suoraan paikallisesta K-supermarketista.  

Eturivin vihannesviljelijät hakevat uusinta oppia ulko-

maanmatkoilta.  Tietoa on saatu mm. tautitorjuntaan. 

Lisäksi Mäkitalo on saanut vinkkejä saksalaistyyppi-

sen kaalinkeruuvaunun rakennuttamiseen. Vaunut  

 

ovat mullistaneet Mäkitalolla kaalien  

varastoinnin. Kaalien keruusta ja kulje- 

tuksesta on tullut hellävaraisempaa, mikä  

mahdollistaa kaalien varastoinnin ja myynnin 

seuraavaan kasvukauteen asti. Varastohävikki on 

saatu pudotettua 10–15 prosenttiin.  

 

Lähiruoalle olisi saatava selvempi brändi  
Teolliset sopimukset ovat viljelijälle helppoja mm. 

siksi, että teollisuus järjestää kuljetuksen. Jos tuotan-

toaan haluaa myydä paikallisesti, kuljetuksella on 

suuri vaikutus tuotteen hintaan, varsinkin kun on ky-

se alhaisen kilohinnan vihanneksista. Kuljetus onkin 

lähituotannon pullonkaula. Mäkitalo pohdiskelee, 

kuinka lähituotteiden jakelua pitäisi hoitaa. Hän eh-

dottaa pieniä, kuntakohtaisia  varastoja tai tukkuja, 

joista tuotteiden  yhteisjakelua hoidettaisiin keskite-

tysti  eteenpäin. Varsinkin vihanneksille on etua siitä, 

mitä lyhyempiä matkoja niitä kuljetetaan kauppoihin. 

Lähiruoalle olisi saatava selvempi brändi, mikä mah-

dollistaisi tuotteelle juuri kalliimmasta kuljetuksesta 

johtuvan hiukan korkeamman hinnan. Siitä Mäkitalo 

on iloinen, että edelleen suurin osa suomalaisista 

suosii ja arvostaa suomalaista tuotantoa. Satakunta 

on vahva elintarvikemaakunta – paikalliset viljelijät 

ja yrittäjät eivät vain osaa tehdä itseään tarpeeksi 

tykö. Maakunnassa on satsattu ja edelleen satsataan 

kovasti vihannestuotantoon. Mäkitalo kertoo muuta-

man viljelijäesimerkin, kuinka uusiin korjuukoneisiin 

on investoitu. Samoin Apetit Pakasteen uusiin lin-

jauksiin Mäkitalo on hyvin tyytyväinen. Yritys on 

ostamassa yhä enenemässä määrin kotimaista raaka-

ainetta tuotteitaan varten. Tällä uralla maakunnan on 

hyvä jatkaa. 

 

Jaana Laurila ja Merja Mäkinen 

Satafood Kehittämisyhdistys ry 

 

 

 

  

 Avomaankurkun  

istutus on käynnissä  

biohajoavaan kal- 

voon. Kalvon alla on 

tihkukasteluputkisto.  



TUNNETKO OIVAN 
Oiva tulee kaikkiin elintarvikealan yrityksiin  

2015 mennessä  

Milloin Oiva tulee? 
Oiva-raporttien julkaisu aloitettiin toukokuussa inter-

netissä.  Yritysten sisäänkäyntien yhteyteen Oiva-

raportin pitää ilmestyä viimeistään 1.1.2014. Alkuun  

mukana ovat elintarvikemyymälät ja tarjoilupaikat. 

Oiva laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan 

yrityksiin vuoteen 2015 mennessä. 

 

Kohti parempaa tulevaisuutta 
Oiva-raportointi myös kehittää elintarvikevalvontaa 

siten, että valvontaohjeet yhtenäistetään koko maassa. 

Lisätietoja, ohjeita ja valvontakohdelista löytyvät in-

ternetistä, osoitteesta www.oivahymy.fi. Samassa 

osoitteessa julkaistaan valvontaraportit sitä mukaan, 

kun kuntien valvontaviranomaiset tekevät Oiva-

tarkastuksia. 

 

Maarit Horne, Pyhäjärvi-instituutti. 

Lähde: Evira/ www.oivahymy.fi 

Oiva tulee elintarvikeliikkeiden ja ravintoloiden 

sisäänkäynteihin lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä 

sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. 

 

Mikä Oiva on? 
Oiva on neliportainen asteikko, jolla ilmaistaan yksin-

kertaisessa muodossa kuluttajille mitä yrityksessä – 

elintarvikemyymälässä tai ravintolassa – tarkastettiin 

ja tarkastuksen tuloksen. Elintarvikelain mukaan elin-

tarvikealan toimijoiden ja valvontaviranomaisten tulee 

julkistaa valvontaviranomaisen antama elintarvike-

huoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja. 

Julkaiseminen tapahtuu Oiva-hymymerkin avulla. 

 

Mistä Oiva kertoo? 
Oiva-asteikko kertoo hygienian ja tuoteturvallisuuden 

kunnossa olosta eli lähinnä omavalvonnasta ja sen to-

teutumisesta. Hymynaamoja on neljä: oivallinen, 

hyvä, korjattavaa ja huono.  Elintarvikealan yrityksille 

avautuu samalla mahdollisuus kertoa kuluttajille, että 

oma toiminta on kunnossa. Tuotteiden tai tilojen ais-

tinvaraisesta tai visuaalisesta laadusta merkki ei kerro. 

Yleisarvosana määräytyy sen perusteella, mikä on 

Oiva-raportissa heikoin arvosana. Se voi siis sisältää 

usean oivallisen tuloksen, mutta yhden huonon, jol-

loin arvosanaksi tulee huono. 

Oivallinen: toiminta on vaatimusten mukaista.  

Hyvä: toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät 

heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda 

kuluttajaa harhaan.  

Korjattavaa: toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentä-

vät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa har-

haan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.  

Huono: toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat 

elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa oleelli-

sesti harhaan. Epäkohdat on korjattava välittömästi.  

 

 

Vuosina 2010–2012 Satakunnassa koeviljeltiin Satafood Kehittämis-

yhdistyksen vetämässä Avomaan vihannestuotannon monipuolista-

minen uusilla vihanneslajeilla ja -lajikkeilla -hankkeessa kymmeniä 

vihanneslajeja ja -lajikkeita. Potentiaalisimpia vihanneksia sekä vilje-

lyn onnistumisen että kuluttajien mielenkiinnon kannalta olivat mm. 

suippokaali (kuvassa), pensaspapu, eriväriset kukkakaalit, maissi, 

salottisipuli, eriväriset juurekset ja erilaiset kurpitsat. Osalla 

kokeilluista lajeista ja lajikkeista on hyviä mahdollisuuksia pärjätä 

myös laajemmassa tuotannossa. Hankkeessa mukana olleet viljelijät 

jatkavat kokeilemiensa lajien viljelyä. Saatat löytää kaupoista ja 

markkinoilta mitä moninaisimpia lajeja paikallisesti tuotettuna.  

 

Jaana Laurila, Satafood Kehittämisyhdistys ry 

UUSIEN VIHANNESLAJIKKEIDEN  

VILJELYKOKEITA 



SIKSES PARASTA – TAPAHTUNUTTA JA 

 

Nakkilan Villilän Kartanossa kokoontui 3.4. 

joukko ruoka-alan ammattilaisia herkullisen 

pitopöydän ääreen maistelemaan paikallisia 

herkkuja. Tuotteisiin tutustumaan oli kutsuttu 

satakuntalaisia pito- ja juhlapalveluyrittäjiä. 

Buffetpöytä oli koottu satakuntalaisten elin-

tarviketuottajien ja -jalostajien tilaisuuteen 

toimittamista tuotteista. Pöydässä oli tarjolla 

mm. erilaisia liha- ja kalatuotteita, vihannek-

sia monessa muodossa, marjajalosteita ja 

kakkoa. ”Tässä tilaisuudessa esittelykalvot 

ovat tuolla pöydällä” totesikin avauspuhees-

saan ProAgria Länsi-Suomen Leena 

Ylikännö. Paikalla olleet elintarvike- ja pito-

palveluyrittäjät kommentoivat, että oli mainio 

tapa tutustua alueen elintarviketarjontaan ja  

-yrittäjiin maistelemalla buffetpöydän 

antimia. Seuraava samantyyppinen 

tapaaminen järjestetään Kankaanpäässä 

Pettu-Eerikissä tiistaina 1.10.2013. 

Lisätietoja Leena Ylikännö 040 063 7591. 
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Maittavan tarjoilun lähiraaka-aineista toteuttivat Villilän Kartanon-

rouvat ja keittiömestarit Hannu Ollila (vas.) ja Kimmo Nikko. 

Pitopalveluyrittäjätapaaminen Nakkilassa 

 

Satakunnan keittiömestareiden kesätapaamisessa 3.6. oli 

esittelyssä muutamia satakuntalaisia elintarvikeyrittäjiä ja 

heidän tuotteitaan. Mukana olivat Mattilan marjatilan ti-

laviinit (kuvassa) sekä Eskolan Vasikanlihan, Lallin 

Lampaan ja Kivikylän Kotipalvaamon yrittäjät.  

Suomen tilaviini 2013 kilpailun yhteydessä tehdyssä 

laatuluokituksessa Mattilan Marjatilan helmeilevä kuohu-

viini Hiidenkimallus sai pronssisen ja Hiidenvalko valko-

herukkaviini sai hopeisen mitalin. 

Satakuntalaiset keittiömestarit ottavat vastaan tietoja 

alueella tuotetuista elintarvikkeista ja niiden 

saatavuudesta. Tietoja voi toimittaa yhdistyksen pu-

heenjohtaja Hannu Ollilalle (h.ollila@dnainternet.net). 

 

 

 
Luonto lumoaa ruoanvalmistajan -teemapäivään 

kokoontui 4.6. lähes 40 ruokapalveluiden am-

mattilaista pohtimaan ja ideoimaan keruutuottei-

den käyttöä. Päivä aikana maisteltiin mm. koi-

vunlehti-kuusenkerkkäsiirappia, pihlajanlehti-

juomaa, nokkossämpylöitä ja villiyrteillä maus-

tettua muhennosta.  

Aiheeseen innosti ProAgria Länsi-Suomen maa- 

ja kotitalousnaisten keruutuoteneuvoja Leena 

Ylikännö.  

Keittiömestareiden kesätapaaminen 

Luonto lumosi ruoanvalmistajat 



.. TULEVIA TAPAHTUMIA 

Ilmoittaudu myymään tuotteitasi 

Porin Ponikuninkuusravit  

ja Maaseutunäyttely 17.−18.8. 

 
 

Porin Ponikuninkuusravien yhteydessä järjestetään 

17.−18.8.2013 Maaseutunäyttely. Tapahtumaan 

odotetaan viikonlopun aikana n. 50 000 kävijää.  

Sikses parasta  -hanke yhteistyössä Tästä läheltä -

hankkeen kanssa tarjoaa satakuntalaisille lähiruoan-

tuottajille mahdollisuuden tulla myymään tuottamiaan 

elintarvikkeita Maaseutunäyttelyyn. Myyntiä varten 

on varattu teltta myyntipöytineen. Mukaan mahtuu 20 

yrittäjää. Myyntipaikka on yrittäjälle ilmainen. 

Tapahtuma on avoinna yleisölle lauantaina klo 10−18 

ja sunnuntaina 10−17. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 5.8. mennessä: Anita 

Karppinen puh 044 034 4059, anita.karppinen@pji.fi 

(28.6. asti) ja Merja Mäkinen puh 050 405 5606, 

merja.makinen@satafood.net  (1.7.−5.8.). 

Jokaisella yrittäjällä on mahdollisuus ostaa oma 

mainos Satakunnan Kansan välissä ilmestyvään Maa-

seutunäyttely-liitteeseen. Ilmoituksen omakustannus-

hinta on 30 e + alv. Ilmoitustekstiin tulee maininta 

tuotteestasi ja nimesi / yrityksesi nimi sekä maininta 

saatavuudesta Poniravien lähiruokatorilla. 

Mainostilan varaus ja tuote- ja yhteystietojen toimitus 

2.8. mennessä tiina.hamalainen@kokemaki.fi. 

Mainosten yhteyteen tulee maininta tuotteiden 

saatavuudesta lähiruokatorilla. 

Osta tänään tilalta  

- päivä 7.9. 

Sikses parasta -hanke järjestää syyskuun ensimmäi-

senä lauantaina kuluttajille suunnatun Osta tänään 

tilalta -päivän.  

Etsimme tapahtumaan jo nyt suoramyyntiä harjoitta-

via tiloja tai tiloja, jotka haluavat vain 7.9. myydä 

tuotteitaan tilaltaan. Mukaan voi ilmoittautua joko 

alkutuotteita tai jalosteita myyviä tiloja ja yrityksiä. 

Tapahtuman tavoitteena on muistuttaa satakuntalai-

sia kuluttajia oman maakunnan elintarviketuotannon 

suosimisesta. 

Ilmoitamme tapahtumasta kuluttajille maakunnan 

tiedotusvälineissä elokuun lopussa. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 23.8. mennessä 

anita.karppinen@pji.fi, puh. 044 034 4059 (28.6. 

asti) tai 1.7. alkaen  merja.makinen@satafood.net 

puh. 050 405 5606.  

Pohjois-Satakunnan ideariihi 11.4. 

 

 

Kankaanpään S-market etsii lisää satakuntalaisia 

tuotteita elokuiseen lähiruokakampanjaansa. Tuotteet 

voivat olla myynnissä joko yhtenä tai useampana 

kampanjapäivänä. Mikäli tuote kiinnostaa asiakkaita, 

se voi jäädä valikoimiin lähiruokapäivien jälkeenkin. 

Asiakkaiden kiinnostusta ja tuotteen menekkiä lisäisi 

yrittäjän tai yrityksen edustajan tuote-esittelyt. 

Tuote voi olla irtotuote, pakattu tai kylmäsäilytystä 

vaativa. Kaikkia tuotteita kannattaa tarjota myyntiin.  

Ota yhteys Anita Leppäseen (puh. 02 9009 6692, 

kello 6−14 maanantaista perjantaihin ) tai Anita 

Hietikkoon anita.hietikko@sok.fi.  

Kankaanpään S-marketin 

lähiruokapäivät 15.−17.8. 

Kankaanpäässä Kurkikorven Mummolassa huhti-

kuussa pidetyssä lähiruoan ideariihessä pohdittiin 

alueen erityispiirteitä ja sitä, miten tuotteita saatai-

siin lisää kuluttajien käyttöön.  

Pohjois-Satakunnassa on saatavilla villisikaa sekä 

runsaasti intoa ja osaamista hyödyntää luonnonan-

timia kuten villiyrttejä, sieniä ja marjoja. Näistä an-

timista saisi koostettua hienon paikallisen tapahtu-

man ja makuelämyksen. Villituotteiden lisäksi nou-

sivat esille palvausperinne ja kasvihuonetuotanto. 

Myös luomutuotanto ja alueella kiertävä kauppa-

auto saivat oman huomionsa. Suomessakin on useil-

la paikkakunnilla kokeiluluonteisesti kiertänyt lähi-

ruoka-autoja, joista on voinut ostaa paikallisia tuot-

teita. Muita ideoita, joita tilaisuudessa nousi esille, 

olivat mm. metsien sertifiointi luomumetsiksi, mikä 

nostaisi luonnonantimien arvoa entisestään; jatkoja-

losteiden tuotekehitykseen panostaminen ja pop up -

avoimet maatilapäivät.  

Ideoinnin lisäksi suunniteltiin yhteistyötä Kankaan-

pään S-marketin lähiruokapäivien osalta.   



LÄHIRUOKAMYYMÄLÖITÄ 
Satakunnassa on runsain mitoin kiinnostavia elintar-

vikeyrittäjiä, joiden tuotteiden saattaa olla vaikea päästä 

kauppaketjujen valikoimiin. Satakuntalaiset lähiruoka-

myymälät tarjoavat vaihtoehdon saada tuotteet kaupan 

hyllyille ja kuluttajien saataville. Lähiruokamyymälät 

etsivät jatkuvasti uusia tuotteita valikoimiinsa. 

 

Lähiruokakauppiaita kokoontui helmikuussa Pyhäjärvi-

instituuttiin tutustumaan toisiinsa ja vaihtamaan 

ajatuksia lähiruoan saatavuuden parantamiseksi. 

Päähuolena oli monipuolisen elintarvikevalikoiman 

löytäminen mahdollisimman läheltä. Keskustelua 

herätti myös yhteistyö kuljetusten osalta sekä 

laadukkaan lähileivän löytäminen.  

* RUOKAPUOTI LUMO, RAUMA 

tero@ruokapuotilumo.fi, p. 050 454 4500 

annemari@ruokapuotilumo.fi, p. 040 590 0282 

www.ruokapuotilumo.fi  

 

* MAATILAPUOTI WANHA, PORI 

Katri Sundelin p. 044 744 1171 

katri.sundelin@maatilapuotiwanha.fi 

www.maatilapuotiwanha.fi 

 

* LUOMU- JA RUOKAPUOTI AINO, EURA 

Anne Valtonen p. 044 080 2678 

 

* ILONAN MAALAISPUOTI, HUITTINEN 

Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen 

p. 02 569 901, myynti@wanhawpk.fi 

 

* WIHTIS, KANKAANPÄÄ 

Taina Roskala, p. 040 535 1567 

Teuvo Roskala, p. 040 032 6635 

www.wihtis.com 

 

* MAALAISPUOTI NIEMELÄ, LAVIA 

Pekka Niemelä, p. 040 590 8175 

Elisa Niemelä, p. 040 7535 331 

pta.niemela@gmail.com 

 

LÄHIRUOKAMYYMÄLÄT ETSIVÄT 

VALIKOIMIINSA SATAKUNTALAISIA 

TUOTTEITA JA KAUPPIAAT TOIVOVAT 

YRITTÄJIEN YHTEYDENOTTOJA! 

 

TÄYDENNÄMME LISTAA SATAKUNTALAI-

SISTA LÄHIRUOKAPUODEISTA. MYYMÄ-

LÖIDEN YHTEYSTIEDOT TERVETULLEITA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Satakunnasta löytyy lähiruokapuodit ainakin Kankaanpään 

Vihteljärveltä (kuva) sekä Laviasta 

Kokemäenjoki-päivien yhteydessä järjestetään Huittisissa 

Ravintola Wanha WPK:n piha-alueella (Koskitie 1) lähiruoka- 

ja käsityötori. Tori on avoinna 3.8.2013 klo 11−15. 

Local food for local development -hanke ja ravintola Wanha 

WPK kutsuvat lähiruoan tuottajia ja käsityöläisiä myymään 

tuotteitaan torille. Myyntipaikat ovat ilmaisia ja tilaisuuteen 

on vapaa pääsy. Omat myyntikalusteet mukaan. Paikkoja 

rajoitetusti. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset maanantaihin 29.7 mennessä;  

7.7. asti Emilia Ruokonen 040 727 7671, 

emilia.ruokonen@satafood.net ja 8.−29.7. Merja Mäkinen  

050 405 5606, merja.makinen@satafood.net  

  

  

LÄHIRUOKAA JA KÄSITÖITÄ  – 

MYYNTITAPAHTUMA HUITTISISSA  3.8.2013 

Local food for the local development -hanketta hallinnoi 

Satafood Kehittämisyhdistys ry. Mukana ovat myös Aktiivinen 

Pohjois-Satakunta ry, Joutsenten Reitti ry, Karhuseutu ry ja 

Pyhäjärviseutu ry. Hankkeen kohderyhmän muodostavat em. 

toimintaryhmien alueilla toimivat ravintola- ja 

pitopalveluyrittäjät, ruoantuottajat sekä kauppa.  



TIEDOLLA JA OSAAMISELLA - 

AITOJA MAKUJA LOUNAIS-SUOMESTA  

-HANKKEEN KOULUTUKSIA 2013 

Lähdemme tutustumaan italialaiseen elintarvike-

tuotantoon ja keittiöön 10.−13.10. 

Matkakohteitamme ovat mm. Occellin juustonkyp-

sytystehdas, vuodelta 1802 oleva luomujauhoja 

jauhava mylly, luomumaitotila, pienteurastamo – 

viininviljelyä unohtamatta.  

 

Tervetuloa hyvään seuraan, hyvän ruoan ääreen 

keräämään ideapankkiin uutta materiaalia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedolla-hanke oli Puolassa Lublinin alueen luo-

mualan organisaatioiden vieraana tutustumassa 

alueen elintarvikealaan ja erityisesti luomutuotan-

toon.   

Vierailimme tutustumassa mm. Chmielin tilalla, 

jossa kasvatettiin spelttiä, kauraa, maa-artisokkaa 

sekä ginseng-juurta. Annowkan luomutilalla saim-

me kuulla esittelyn luomukurpitsan, tattarin ja papu-

jen viljelystä ja jalostamisesta. Podstawkan tilalla 

tutustuimme luomuhumalan viljelyyn. Matkan 

varrella tutustuimme myös Magic Garden luomu-

kauppaan. Kaupan hyllyiltä pongattiin monia meille 

vielä tuntemattomia tuotteita.   

Matkalla vallitsi innostunut ja hauska tunnelma, 

josta Sannalta kiitokset. Erityisen mukavaa oli huo-

mata, että mukana olleiden yrittäjien keskinäinen 

tiedon ja osaamisen vaihtaminen oli aktiivista ja 

hedelmällistä. 

Myynti / Brändi / Trendi / Imago 

Ammattimatka Piemonteen 

Lisätietoja tapahtumista sekä ilmoittautuminen:   

timo.katila@pji.fi tai 044 034 4061 

Tulossa : 
 

- Koulutus sokeriverosta (makeisvero) 

- Oiva- ja omavalvontakoulutusta 

Satakuntalaisilta pelloilta laatua ruokapöytiin 
  
Myöhäinen kevät piti viljelijät pitkään jännityksessä peltotöiden aloittamisesta. Erityisesti varhaisperunan kohtalo mietitytti kulut-

tajiakin; saadaanko juhannukseksi uusia perunoita lähipelloilta herkuteltaviksi? Kesäkuun alussa voitiin kuitenkin huokaista hel-

potuksesta, perunaa on tulossa ja muutkin viljelykasvit on jo pääosin saatu kylvettyä ja istutettua.  

Tiesitkö suuren osan satakuntalaisista vihannesviljelijöistä olevan tänä kasvukautena alansa edelläkävijöitä? Joukko viljelijöitä 

testaa työssään IPM (integrated pest management) -menetelmiä, joiden avulla pyritään vähentämään viljelyn ympäristövaikutuk-

sia.  IPM-viljelyn lähtökohtana on kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen, kasvintuhoojien ennaltaehkäisy ja vaihtoehtoisten 

kasvinsuojelumenetelmien käyttö.  

Kasvinsuojeluaineita käytetään vain todettuun tarpeeseen, jonka arvioinnissa viljelijällä on käytössään erilaisia kasvintuhoojapai-

neesta kertovia mittareita kuten liima-ansoja. Kasvintuhoojien torjunnassa viljelijä arvioi entistä tarkemmin kemiallisten kasvin-

suojeluaineiden käytön tarpeellisuuden ja korvaa ne mahdollisimman usein  mekaanisilla tai biologisilla kasvinsuojelukeinoilla. 

Kaiken viljelyn perustana on kuitenkin kasvintuhoojien ennaltaehkäisy, johon pyritään mm. viljelykasville otollisella viljelykier-

rolla sekä kasvupaikka- ja lajikevalinnalla. 

IPM-viljelyn ohjeet on kehitetty Pyhäjärvi-instituutin hallinnoimassa hankkeessa ”Satakunnassa varjellen viljelty”. Hankkeen 

avulla pyritään vastaamaan uuden kasvinsuojeluainelain vaatimuksiin, joiden yhtenä osana kaiken viljelyn tulee vuodesta 2014 

lähtien perustua IPM-periaatteisiin. Satakunnassa on otettu menetelmien käytössä kuitenkin ”varaslähtö”, joka onkin luonnollinen 

jatkumo paikallisten viljelijöiden jo vuosikymmeniä jatkuneelle ammattinsa kehittämiselle.  

Lisätietoja varjellenviljelty.fi -sivustolta.     Johanna Pihala, Pyhäjärvi-instituutti 

Puolan Lublinissa huhtikuussa 



TAPAAMISIIN 

Tapaamisiin turuilla ja toreilla! Putiikeissa, ravintoloissa ja 

marketeissa. Kaikkina vuodenaikoina 

 

Kiitos ideoista, ajatuksista ja kommenteista – otamme niitä 

mielellämme vastaan! 

 

 

 

Sikses parasta – aitoja makuja Satakunnasta -hankkeen toimijat:  

 

Pyhäjärvi-instituutissa: 

Marko Jori (marko.jori@pji.fi, p. 050 380 1621) 

Anita Karppinen (anita.karppinen@pji.fi, p. 044 034 4059) 

 

Satafood Kehittämisyhdistyksessä: 

Jaana Laurila (jaana.laurila@satafood.net, p. 050 527 6128) 

Merja Mäkinen (merja.makinen@satafood.net, p. 050 405 5606) 

Emilia Ruokonen (emilia.ruokonen@satafood.net, p. 040 727 7671) 

 

ProAgria Länsi-Suomessa:  

Sari Uoti (sari.uoti@proagria.fi, p. 050 552 1626) 

Leena Ylikännö (leena.ylikanno@proagria.fi, p. 040 063 7591) 

 

 

 

 

 

 

Pyhäjärvi-instituutti 

Eura, puh. 02 838 0600 

toimisto@pji.fi  

www.pyhajarvi-instituutti.fi  

 

Satafood Kehittämisyhdistys ry 

Huittinen, puh. 02 620 6319 

satafood@satafood.net  

www.satafood.net 

 

ProAgria Länsi-Suomi 

Pori, puh. 020 747 2550 

info.lansi@proagria.fi  

www.proagria.fi/lansi 

 

www.facebook.com/siksesparasta 

 

 

Huhtikuiset Lähi- ja luomuruokamessut Helsingin messukeskuksessa 

Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa järjestettiin ensimmäiset valtakunnalliset lähi-

ruoka- ja luomumessut. Voimakkaasta mainonnasta huolimatta esillä olleiden lähi- tai luomuruokayrittäjien määrä 

jäi vaatimattomaksi. Enemmänkin esittelijöitä isoon messuhalliin olisi mahtunut. Esitellyt tuotteet eivät kuiten-

kaan olleet vaatimattomia. Kalantilaisen Paulähteen Vihannestilan Vihreä Härkä -härkäpapupesto vei kielen men-

nessänsä tulisuudellaan ja valkosipulillaan. Toinen tervetullut uutuus härkäpavuista oli saman yrittäjän härkäpa-

puletut.  Orastavan Auringon kauniinväriset porkkanahillot (mm. porkkana-raparperi ja porkkana-karviaishillo) 

olivat maukkaita. Useita muitakin hienoja hillo- ja marjatuotteita oli esillä, kuten Saariston Marjamaan annospika-

reihin pakatut marjakeitot. Outokumpulaisen Vuonoksen piimäjäätelö mustikoilla vasta hyvää olikin. 

Satakuntalaisista yrittäjistä paikalla oli Ullan Pakari näyttävällä ja kiinnostavalla osastolla.   

Messuilla jaettiin ensimmäinen Vuoden lähiruokateko -palkinto. Sen sai keittiömestari Heikki Ahopelto Armas-

tuoteperheellään. Armas-perheestä löytyy mm. erilaisia maitotaloustuotteita.  

Lähiruoka- ja luomumessut saavat jatkoa jälleen huhtikuussa 2014. Seuraavat maaseutuaiheiset messut Helsingin 

messukeskuksessa ovat Elma-messut 22.−24.11.2013.  - Jaana Laurila, Satafood Kehittämisyhdistys ry 

    


