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Mistä täällä saa paikallista ruokaa?
Lähiruuan
ostaja ei aina
löydä tietä
tuottajan luo.
Elina Venttola

Saarijärven torilla myytiin
lähiruokaa muikkukukoista leivonnaisiin viime torstaina 20. heinäkuuta. Toritapahtuma Syödään yhdessä ja nostetaan malja
100-vuotiaalle Suomelle
juhlisti sekä Suomen itsenäisyyttä että teki paikallisia lähiruuan tuottajia tunnetuiksi.
Lähiruuan maine on
noussut sitä mukaa, kun
kuluttajat ovat alkaneet
arvostaa puhtaita raakaaineita, tuoreutta ja paikallisuutta.
Käytännössä lähiruuan
ostaminen saattaa kuitenkin osoittautua hankalaksi.

Tuottajan into
ratkaisee
Liiketaloutta opiskelevan
Virpi Ruotsalaisen mukaan omien tuotteiden
myynti vaatii tuottajalta
aktiivista markkinointia.
– Ei riitä, että käy kerran tarjoamassa tuotteita.
Ajoittain pitää muistuttaa
olemassaolostaan kauppiaille. Heillä ei välttämättä
ole aikaa kartoittaa ja etsiä
tuottajia, Ruotsalainen toteaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulua käyvä Ruotsalainen järjestää harjoittelutyönään Keski-Suomen Maaseutugaala 2017
-tapahtumaa, joka järjestetään Summassaaressa
syyskuussa. Tapahtuma
pyrkii nostamaan maaseudun arvostusta.
Teemana on lähiruoka,
ja tapahtuman tarjoilut
kootaan paikallisilta tuottajilta.
– Vaikka olen itse asunut
täällä iät ja ajat, tiedän hirveän huonosti ketään lähiruuan tuottajia, Ruotsalainen sanoo.
Sama pulma on edessä
myös ostajalla. Mistä saa
lähiruokaa, jos haluaa ostaa sitä toriaikojen ulkopuolella, eikä tunne paikallisia tuottajia?

Lähiruoka on
huonosti esillä
Suomalainen maatalous
elää murrosta, sillä maanviljelijöiden keski-ikä oli
52 vuotta vuonna 2016.
– Jos keski-ikä on tämä,
kuka kohta viljelee, jos
tuottajahinta ei korjaannu? kysyy saarijärveläinen
maanviljelijä Pirjo Luotola.
Luotola on yksi paikallisista maanviljelijöistä, joihin Virpi Ruotsalainen otti yhteyttä. Hän toimittaa
perunoita muun muassa
K-Marketteihin, Wanhaan
Pappilaan ja lehtikaalia
kahvila Friseehen.
Asiakas voi pyytää
kauppaa hankkimaan lähiruokaa, kuten kävi Luo-

Maanviljelijä Pirjo Luotola (vas.) ja liiketalouden opiskelija Virpi Ruotsalainen puhuivat tulevaisuuden maataloudesta Saarijärven torilla järjestetyssä toritapahtumassa.
tolan kohdalla. Mintun
asiakkaat kysyivät uutta
perunaa, ja niinpä Luotola
alkoi toimittaa sitä.
Useimpiin paikkoihin
Luotola on tarjonnut tuotteitaan itse.
– Nykyisin joutuu hankkimaan tulonsa todella
monesta purosta, hän toteaa.
Luotola toivoo, että esi-

merkiksi SSYP:n kaltaiset
tahot voisivat toimia välittäjinä tuottajien ja kaupan
välillä.

Puhtaus ja tuoreus
viljelyn valtteina
Lähellä tuotu uusi peruna
on kaunis kuin kananmuna. Koska siinä ei ole vielä kuorta, pesemiseen riittää huuhtelu ja se on val-

mis kattilaan. Uusi peruna
kestää huonosti varastointia ja kuljetusta, sillä se nahistuu helposti. Pitkät kuljetusmatkat vaikuttavat
makuun.
– Ostajat arvostajat sitä, että peruna on tullut läheltä, eikä myytävänä ole
matkaväsynyttä perunaa,
Luotola sanoo.
Maatalouden murros he-

rättää maanviljelijät pohtimaan suomalaisen viljelyn
ja karjankasvatuksen kannattavuutta. Luotolan mukaan suomalaisella maatalouselinkeinolla on kuitenkin valoisa tulevaisuus
edessään.
– Puhtaus ja tuoreus on
huomattu. Se on ainut valtti, jolla voidaan pärjätä,
Luotola sanoo.

Pylkön koulun rakentaminen voi alkaa
Saarijärven
kaupunki ja
Teijo-Talot
allekirjoittivat
sopimuksen
tiistaina.
Elina Venttola

Saarijärven kaupunki ja
salolainen Teijo-Talot allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, jonka mukaisesti
Teijo-Talot rakentaa ja toimittaa Pylkönmäen uuden
koulun tulevan syksyn ja
talven aikana.
Kaupunginhallitus päätti rakennuksen tilaamisesta kesäkuussa.
Talo valmistetaan elementteinä Halsualla, ja se
toimitetaan Pylkönmäelle
marraskuussa. Vaalea yksikerroksinen tilaelementtikoulu on tarkoitus ottaa
käyttöön tammikuussa

2018 koululaisten joululomien jälkeen.
Koulun yhteyteen tulee
päiväkoti, joka korvaa nykyiset kaksi varhaiskasvatuksen tilaa.

Pitäjäntuvan
purku valmistui
Koulun arvonlisäveroton
urakkahinta on 950 000
euroa. Rakennus hankitaan kymmenen vuoden
Kuntarahoituksen leasingrahoituksella. Vuosikustannuksina koulu maksaa
kaupungille 89 000 euroa.
Elementtikoulu rakennetaan Pylkönmäen Pitäjäntuvan paikalle.
Pitäjäntuvan purkutyöt
saatiin päätökseen viime
maanantaina 24. heinäkuuta, ja syys-lokakuun
taitteessa paikalla alkavat
maanrakennustyöt uutta
koulua varten.
Sopimuksen kävi kirjoittamassa Teijo-Talot Oy:n
tuleva tekninen johtaja
Ville Karjalainen, joka oli
matkalla golfaamaan Ouluun.

Teijo-Talojen Ville Karjalainen, talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi, rakennuttaja rakennusmestari Seppo
Kynnäs ja kaupunginjohtaja Timo Rusanen allekirjoittivat sopimukseen kuuluvat paperit tiistaina.

