ELYKE – Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeen tulosseminaari

Kasvua elintarvikealalle yhdessä tekemällä
Tervetuloa elintarvikealan yrityksille ja kehittäjille sekä kaupan alan toimijoille suunnattuun ajankohtais- ja verkostoitumisseminaariin!
Seminaarin aluksi paneudutaan päivän huippuasiantuntijoiden johdolla elintarvikealan yhteistyöhön ja kehittämiseen, Ruoka 2030 –ohjelmaan,
tutkimuksen rooliin elintarvikeketjun ja –viennin tukena sekä elintarvikeviennin vahvistamiseen. Päivä jatkuu yrityspuheenvuoroilla ja kaupan
tietoiskuilla aiheesta ”Miten pieni toimija saa tuotteitaan ison kaupan hyllyille?”. Seminaari päättyy ”Miten tästä eteenpäin?” –teemalla käytävään
paneelikeskusteluun ja yhteiseen pohdintaan.

Ilmoittautuminen
Tilaisuus järjestetään Oulussa 13.11.2018. Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 5.11.2018 osoitteessa http://www.oamk.fi/kasvuaelintarvikealalle.
Päivän tarkemman ohjelman löydät seuraavalta sivulta. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Aamupäivän asiantuntijat
Juha Pylväs on kansanedustaja (Kesk.), maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen ja maaseutuyrittäjä Ylivieskasta.
Eduskunnassa hän on keskittynyt erityisesti maa- ja metsätalouden, ruuantuotannon ja yritystoiminnan teemoihin.
Kansanedustajan toimen ohella hän jatkaa aktiivisesti yritystoiminnassa Pylvään Koneasema Oy:ssä ja viljelee
omaa maatilaansa.
Anna-Leena Miettinen toimii markkinayksikön päällikkönä Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ruokaosastolla. Hänen
tehtäviinsä kuuluu mm. puheenjohtajuus ruokapoliittisen neuvottelukunnan alaisen elintarvikeketjun kehittämisen ja
viestinnän jaostossa, viini- ja alkoholiasioiden alajaostossa sekä neuvontajärjestöjen tulosohjauskokouksissa
ja luonnontuotealan keskustelutilaisuuksissa. Lisäksi hän on jäsenenä Elintarviketeollisuusliitto ry:n yhteydessä toimivassa
elintarviketeollisuuspoolissa, joka on osa Huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuoltosektoria. Sipilän hallituskaudella
hänen vastuullaan on ollut valtioneuvoston ruokapoliittisen selonteon valmistelu ja toimeenpano.
Jaana Kotro toimii tutkijana ja ryhmäpäällikkönä Luonnonvarakeskuksessa (Luke). Hänen asiantuntemusalueitaan ovat
ruokaketjun lisäarvon rakentaminen, ruokaketjun vastuullisuus ja läpinäkyvyys sekä kuluttajalähtöisyys. Tällä hetkellä hän
toimii projektipäällikkönä elintarvikevientiä vauhdittavassa Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä –hankkeessa. Hän on myös
Virkistys- ja luontoarvot –ryhmän esimies.

Esa Wrang toimii Business Finlandin elintarvikealan toimialajohtajana ja Food from Finland –ohjelman johtajana.
Hänellä on laaja kokemus elintarvikealalta (noin 30 vuotta) ja erityisesti elintarvikkeiden viennistä (25 vuotta). Hän
on toiminut yli 30 eri maassa. Aiemmin hän toiminut muun muassa Raisio Oy:n ja Leaf Finland Oy:n (nyk. Cloetta Suomi Oy)
vientijohtajana.

ELYKE – Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeen tulosseminaari

Kasvua elintarvikealalle yhdessä tekemällä
Ajankohta:

Tiistai 13.11.2018 klo 8.45-15.00

Paikka:

Hotelli Lasaretti (Kasarmintie 13b, 90130 Oulu), Merikoski-sali

Päivän puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Toivo Muilu, Luonnonvarakeskus (Luke).

Aamupäivän ohjelma
8.45

9.15

9.30

Ilmoittautuminen, aamukahvit ja vapaata
verkostoitumista
Avaussanat ja ELYKE – Elintarvikealan yritysten
tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeen
tulosten esittely
Koulutus- ja tki-johtaja Tuomo Pesola, Oulun
ammattikorkeakoulu (Oamk)
Projektipäällikkö Marja-Liisa Järvelä, Oulun
ammattikorkeakoulu (Oamk)
Elintarvikealan yhteistyö – nyt ja
tulevaisuudessa
Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan
jäsen Juha Pylväs

10.00

Ruoka 2030 –ohjelma näyttää suunnan
elintarvikealan kehittämiselle
Yksikön päällikkö Anna-Leena Miettinen, Maa- ja
metsätalousministeriö (MMM)

10.30

Tutkimus elintarvikeketjun ja viennin tukena
Tutkija Jaana Kotro, Luonnonvarakeskus (Luke)

11.00

Elintarvikeviennin vahvistaminen – yhdessä!
Elintarvikesektorin toimialajohtaja, Food from
Finland –ohjelmajohtaja Esa Wrang,
BusinessFinland

11.30

Lounas (omakustanne)

Iltapäivän ohjelma
12.30

Yritykseltä yritykselle –puheenvuorot:
Kotivara Oy – kasvu- ja vientitarina
Myyntipäällikkö Juha Räätäri, Kotivara Oy
Sortolan Jäätelö Oy – liiketoiminnan
monimuotoistaminen
Toimitusjohtaja Sanna Kokkoniemi, Sortolan Jäätelö Oy

13.10

Miten pieni toimija saa tuotteitaan ison kaupan hyllyille?
Valikoimavastaava Janne Tapio, Osuuskauppa Arina
Kauppias Risto Kontturi, K-Citymarket Oulu Kaakkuri

13.30

Iltapäiväkahvit ja vapaata verkostoitumista

13.50

Paneelikeskustelu – Miten tästä eteenpäin?
• Toimitusjohtaja Sanna Kokkoniemi (Sortolan Jäätelö Oy)
• Kauppias Risto Kontturi, K-Citymarket Oulu Kaakkuri
• Tutkija Jaana Kotro, Luonnonvarakeskus (Luke)
• Yksikön päällikkö Anna-Leena Miettinen, Maa- ja
metsätalousministeriö (MMM)
• Toimitusjohtaja Teija Ruokamo, Nortastic Oy
• Myyntipäällikkö Juha Räätäri, Kotivara Oy
• Valikoimavastaava Janne Tapio, Osuuskauppa Arina
• Toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala, ProAgria Oulu
ry/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Keskustelun vetäjänä toimii ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari
Syväniemi, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

14.50

Päätössanat ja kiitokset osallistujille!

