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Hyvä eteläsavolainen tuottaja / jalostaja / muu ruokapalveluketjun toimija! 

 

Etelä-Savo on tunnettu puhtaasta ruuasta ja laadukkaista elintarvikkeista. Suurissa yleisötapahtumissa paikallinen 
ruoka näkyy vielä huonosti. Kautta Suomen tapahtumissa tarjolla oleva ruoka on samanlaista, massatuotettua 
ruokaa, jonka valmistuksessa kotimaisuus, saati paikallisuus ei ole kriteerinä.  

Haluamme saada tähän muutoksen aikaan, ja siinä te, eteläsavolaiset ruuantuottajat ja -jalostajat, sekä muut 
ruokapalveluketjun toimijat, olette avainasemassa! 

• Oletko kiinnostunut saamaan elintarvikkeitasi / ruokatuotteitasi isoihin yleisötapahtumiin tarjolle? 
• Onko sinusta yleisötapahtumien ruokatarjonnassa parantamisen varaa? 
• Näkyykö paikallinen ruoka liian vähän yleisötapahtumissa? 
• Haluaisitko, että massatapahtumien ruokapalveluja voitaisiin toteuttaa vähähiilisemmin? 

 
Jos vastasit johonkin kysymykseen kyllä, tule mukaan työpajakierrokselle, jonka starttaamme Kespa Kick Off-
tilaisuudella 26.3.2019. Silloin ideoimme yhdessä eri alan asiantuntijoiden kanssa mm. seuraavia asioita:  

• Miten eteläsavolaisia ruoka-aineita saadaan enemmän käyttöön ja esille isoissa yleisötapahtumissa 
• Mitä raaka-aineita / ruokatuotteita juuri sinä voisit tarjota yleisötapahtumiin, joko osaksi isompaa 

ruokapalvelua tai sellaisenaan myytäväksi yleisölle 
• Mitä haasteita uudenlainen toiminta tuo 
• Miten mukaan saadaan niin pienten, kuin isojen tuottajien tuotteita 
• Resurssit, volyymit, aikataulutus ja ennakointi 
• Ruokalistasuunnittelun tärkeys 
• Tukun rooli 
• Alueen valmistuskeittiöiden rooli ja mahdollisuudet yleisötapahtumissa 

 
Kespa Kick Offin järjestää Kestävä ja paikallinen ruoka yleisötapahtumissa (Kespa) –hanke, jossa kehitetään opas, 
kuinka yleisötapahtumien ruokapalvelut saadaan toteutettua nykyistä vähähiilisemmin ja niin, että paikallista 
ruokaa saadaan tuotua esille. Kespa Kick Offissa ja työpajoissa kehitettyjä ideoita tullaan käyttämään ohjekirjaa 
koostettaessa. 

Kespa-hankkeen viitekehyksenä toimii Mikkelissä kesällä 2020 ProAgrian järjestämä Farmari-maatalousnäyttely. 
Kespan Kick Offissa sinulla on oiva tilaisuus tulla tapaamaan ProAgrian edustajaa ja tarjota tuotteitasi Farmariin. 
ProAgria Etelä-Savo valmistelee parhaillaan tapahtuman toteutusta. Tule siis ajoissa mukaan 
tapahtumayhteistyöhön! Farmarin näyttelyalueena toimii Kalevankankaan tapahtuma-alue. Farmari 
maatalousnäyttelyyn on perinteisesti osallistunut 80 000 – 100 000 kävijää. 

Paikalla on myös IsoPadan asiantuntijat mukana ideoimassa, mitkä ovat alueen isoimman valmistuskeittiön 
mahdollisuudet hyödyntää paikallisia raaka-aineita tapahtuman ruokapalveluissa. Palvelutukku Itä-Suomen 
omistaja on mukana avaamassa tukun roolia tarvittavana välitoimijana. 

  



 Kutsu  2(2) 
 
 
   
 
 

 
 

   

Kespan Kick Off järjestetään tiistaina 26.3 klo. 12 – 16 (Lopetus viimeistään klo. 16) 

Paikka: Xamk, Kasarmin kampus, Mikkeli. Mikpolitalo, Viiniluokka 

Ilmoittautumiset: 24.3.2019 mennessä Tästä linkistä  

 

Kespa Kick Off aloittaa työpajakierroksen, jota jatketaan keväällä ja syksyllä 2019 työpajoin, joiden aiheita ovat:  

• Ruokahävikki: Ennaltaehkäisy, vähentäminen, jatkokäyttö 

• Sopimukset, sitoutumiset, vastuut 

• Lähiruoka osana alueen matkailupalveluja, mahdollisuudet yleisötapahtumissa 

• Pakkaus- ja tarjoilumateriaalit 

• Logistiikka ja jätehuolto 

Lisäksi työpajoissa ideoidaan keinoja, joilla paikallisten tuotteiden ja ruuan näkyvyyttä saadaan lisättyä jo ennen 
tapahtumaa ja yleisötapahtuman aikana. Työpajojen aiheita täsmennetään aikaisempien tulosten ja ilmenevien 
tarpeiden mukaan. Voitte mielihyvin osallistua kaikkiin, tai poimia itsellenne tärkeimmät aiheet. 

Tule mukaan Kespan työpajoihin kehittämään yleisötapahtumien ruokatarjontaa tuoreemmaksi, 
paikallisemmaksi ja kestävämmäksi! 

 

Vuonna 2019 toteutettavan Kestävä ja paikallinen ruoka yleisötapahtumissa (Kespa) –hankkeen toteuttaja on 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan 
aluekehitysrahastosta.  

 

Lisätietoja hankkeesta ja tapahtumista: 

Nina Parkkinen 
Projektipäällikkö 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) 
P. 040 185 6851 
nina.parkkinen@xamk.fi 
  

www.xamk.fi/kespa 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/fa768ed2-4eb5-436c-bbf3-bb679958c354?displayId=Fin1726246

