
 

 

  

             LÄHIRUOKA LIIKKUMAAN! 
 

 

 

Lähiruokakuljetusten toimintamalli täyttää kuljettajien autot, tuo lähiruoan 

tuottajat näkyviin ja auttaa Lapin alueen ostajia hankkimaan lappilaista ruokaa. 

 
Uusi verkkotyökalu luo yrityksille kevyen väylän osallistua palveluiden ja tuotteiden 
julkiseen tarjouskilpailuun. Kuljetuksia suunniteltaessa työkalun logistiset laskelmat 
mahdollistavat keskittymisen ekologisiin ja kannattaviin vaihtoehtoihin. 

 

                                      Tule, osallistu ja verkostoidu! 

 

            Paikka: Hotelli Metsähirvas, Rovaniemi 

        Toukolantie 49, 97130 Hirvas 

                                              Aika:     11.5.2022 klo 12-16   

 

Osallistu paikan päällä tai etänä, linkki ilmoittautumislomakkeeseen: 

https://link.webropolsurveys.com/S/062A69E615427131 

 

 

OHJELMA 
 
Klo 11:45 Aloituskahvit 
Klo 12:00 Tilaisuuden avaus, Tanja Häyrynen, Tervola 
Klo 12:15 Likiruoka, esittely Leena Toivanen, Centria AMK 
Klo 12:30 KKH, esittely Mika Uitto, Lapin AMK 
Klo 12:45 Lapin  ruoka, esittely Tanja Häyrynen, Tervola 
 
Klo 13:00 Esittäytymiskierros kahvikupposen äärellä ja verkostoituminen 
Klo 15:45 Tilaisuuden yhteenveto, Jukka Lokka, LUKE 
Klo 16:00 Tilaisuuden virallinen osuus päättyy 
Klo 16-17:00 Tutustuminen ja rekisteröityminen Vaste-alustalle ja KKH:n verkkotyökaluun 
                       Omien tuotteiden esittely 

 

Lisätietoja tapahtumasta:   

Merja Ahola, ruokapalvelupäällikkö, Sodankylän kunta   

puh. 040 809 4955, merja.ahola@sodankyla.fi   
 
Tytti Tuominen, projektityöntekijä, Kemijärven Kehitys Oy, Kemijärvi 
puh. 040 186 9372, tytti.tuominen@kemijarvi.fi   
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Tilaisuuden järjestävien hankkeiden lyhyt esittely yhteystietoineen:  

 

Likiruoka-hanke: Kaksitoista  Lapin ja  Keski-Pohjanmaan  kuntaa  ovat  yhdistäneet  voimansa  

lähiruoan  käytön  ja  myynnin  edistämiseksi.  Tavoitteena  on  tuoda  lähiruokakuljetukset  lähelle  

haja-asutusalueiden  asukkaita, yrityksiä ja julkisia toimijoita. Tämä tapahtuu hyödyntämällä 

digitaalista, kuljetuksien  yhdistelyn  mahdollistavaa  alustaa.  Alueen  kunnat  ja  yhteisöt  ovat  

tunnistaneet  tarpeen  ja  potentiaalin aidolle yhdessä tekemiselle, mutta rohkeita toiminnan testaajia 

kaivataan vielä.  

 

Likiruoka on Lapin liiton rahoittama Euroopan aluekehitysrahasto -hanke, jota koordinoi Centria- 

Ammattikorkeakoulu ja toteuttaa yhteistyössä 12 kunnan kanssa.    

Lisätietoa hankkeesta antavat Likiruoka-hankkeen projektipäällikkö Leena Toivanen p. 040 701 

3221,  leena.toivanen@centria.fi ja logistiikka-asiantuntija Janne Känsäkoski p. 040 630 9890,  

janne.kansakoski@centria.fi .    

 

Kohti kestäviä hankintoja -hanke: Hankkeessa kehitetään verkossa toimiva työkalu, jolla tuetaan 

kestävien hankintojen tekemistä Lapin alueella. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti omavaraisuuden 

lisäämistä hyödyntämällä mahdollisimman paljon lähialueella tuotettuja hyödykkeitä, jolloin 

hankintojen hyvät taloudelliset vaikutukset jäävät alueelle ja hankintojen ekologista jalanjälkeä 

saadaan minimoitua. 

 

Kohti kestäviä hankintoja (KKH) on Lapin liiton rahoittama Euroopan aluekehitysrahasto -hanke, 

jota koordinoi Lapin Ammattikorkeakoulu. Lisätietoa hankkeesta antaa projektipäällikkö Mika Uitto  

p. 040 674 8616, mika.uitto@lapinamk.fi . 

 

Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen kumppanuusmalli lähiruoan edistämiseksi -hanke 

(lyhyesti Lapin ruoka): Uudenlaisen jo aiemmin luodun toimintamallin laajentaminen yli kuntarajojen, 

jonka avulla kehitetään toimivaa markkinavuoropuhelua. Tämä antaisi parempia mahdollisuuksia 

paikallisten elintarvikkeiden tuotannolle, käytölle ja kuljetukselle.    

 

Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen kumppanuusmalli lähiruoan edistämiseksi on ELY:n 

maaseuturahaston rahoittama hanke, jota koordinoi Luonnonvarakeskus (LUKE). Lisätietoa 

hankkeesta antaa tutkija Rauno Kuha, tutkija, p. 040 481 4740,  rauno.kuha@luke.fi 
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