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TAVOITTEEMME on edistää elintarvikealan yritysten

• teknologioiden käyttöä

• verkostoitumista ja yhteistyötä

• kansainvälistymistä ja vientiä



TOIMENPITEET:

TEEMATILAISUUDET
• Elintarvikealan yritysten tietoisuus teknologioiden tuomista mahdollisuuksista alan

kehittämisessä kasvaa. 

ELINTARVIKETUOTTEIDEN ESITTELY KANSAINVÄLISILLE VIERAILLE RUOKA-ALAN 
TAPAHTUMISSA

• IAIC-konferenssi 8.-9.8.2019: alueen elintarviketuotteiden esittely konferessivieraille

https://www.eventbank.cn/event/19352/


LÄHIRUOKATREFFIT

• Pe 20.9.2019 klo 14 – 18; Likis – lähiruokatapahtuman (21.-22.9.2019)  yhteydessä
• Tuottajien sekä ravitsemisalan ja ruokakaupan ammattilaisten kohtaamispaikka                                

https://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/likis-lahiruokatapahtuma/


GRÜNE WOCHE 17.-26.1.2020 –KULUTTAJAMESSUT

• ”Pohjoinen ruoka”-osasto yhdessä Lapin ja Kainuun kanssa 

https://www.gruenewoche.de/DieMesse/DieGrueneWoche/


YRITYSVIERAILUT JA MESSUT
• Kotimaan opintomatkat, joilla elintarvikeyritykset näkevät teknologian hyödyntämistä 

tuotannossa ja teknologia-alan yritykset elintarvikealan tuotantoa (syksy 2019 ja kevät 2021)

• Opintomatka Anuga FoodTec –elintarviketeknologiamessuille Saksaan (syksy 2020) 

MATCHMAKING -TAPAHTUMA
• Elintarvikeyritysten, kaupan alan toimijoiden, ICT- ja muiden teknologia-alan yritysten sekä     

matkailu- ja ravintola-alan yritysten yhteinen verkostoitumistilaisuus (kevät 2020)



RUOKARIIHI – Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle -hanke

Hankkeen nettisivut: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-
kehitys/hankkeet/ruokariihi

Hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/ruokariihi/

Lisätietoja: päivi.vitikka@oamk.fi, kirsi.korhonen@luke.fi

KIITOS!
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