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Hyvä ruokapalvelualan toimija 
 
Tervetuloa verkostoitumaan ja vaikuttamaan ruokapalveluiden ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön! 
 
Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen – hanke 
kartoittaa, millaista osaamista, alan uutta tietoa ja oppilaitosyhteistyötä eteläsavolaiset ruokapalvelut 
toivovat liiketoimintansa, tuotantoprosessiensa, tuotteidensa ja palveluidensa jatkokehittämiseksi.  
Yritysten toiveiden pohjalta järjestämme syksyllä 2021 kaksi työpajaa, ensimmäinen 3.11. Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoululla (XAMK) ja toinen 10.11. Etelä-Savon koulutus 0y:lla (ESEDU). 
 
 
OHJELMAT 
  

Aika:   3.11. klo 15.00-18.00  
Paikka:   Mikpoli, Patteristonkatu 2, Mikkeli   

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)  
 

Klo 14.30  Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu alkaa  
klo 15.00  Tervetuloa yritysyhteistyö-työpajaan, Päivi Menard, Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu (XAMK) 
15.00-15.15  Esittäytyminen ja tutustuminen 
15.15-15.20  Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja 

vähähiilisyyteen – hankkeen esittely, Päivi Menard & Laura 
Pulkkinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)  

15.20-15.30  XAMK ja yritysyhteistyö, Anu Rantanen  
15.30-15.50  Kysymyksiä ja keskustelua yritysten ja Xamkin yhteistyömallin 

jatkokehittämisestä   
15.50-16.00  Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen- opintojakson esitteleminen (kevät 

2022). Yritysyhteistyömahdollisuudet opintojakson aikana, Laura Pulkkinen 
(XAMK)  

16.00-16.20  Kysymyksiä ja keskustelua yritysten kehittämisprojektitarpeista opintojaksolle  
16.20-16.30 Siirtyminen Restolabiin   
16.30-17.00 Restolab-oppimis- ja simulaatioympäristö ammattikeittiön toiminnan 

kehittämisessä, Merja Ylönen  
17.00-17.10 Virtuaalinen työhönopastus ja perehdyttäminen palvelualalla, Katariina 

Kovanen (XAMK)  
17.10-17.30 Kysymyksiä ja keskustelua yritysten kehittämisprojekteista Restolab-

ympäristössä  
17.30-18.00  Vapaata keskustelua oppilaitosten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä 

yritysyhteistyössä, tilaisuuden yhteenveto sekä jatkotoimet 

 
Paikan päälle 3.11. voidaan ottaa korkeintaan 15 henkilöä, ilmoittauduthan mahdollisimman pian, jotta 

varmistaisit paikkasi: paivi.menard@xamk.fi. 

Tilaisuuteen voi osallistua myös Teamsin kautta. Teams-linkki lähetetään sähköposteihinne 2.11.2021. 
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Aika: 10.11. klo 14.00–18.00  

Paikka: Otavankatu 4, 50100 Mikkeli, 2. kerros opetuskeittiö 212 sekä 

elintarvikkeiden tuotekehitystila Leevi 

 Etelä-Savon koulutus Oy (ESEDU) 

 

14.00-14.30 Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja maistiaisia 

14.30-14.40 Tervetuloa yritysyhteistyö-työpajaan, Laura Pulkkinen, Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Terttu Pulkkinen, Etelä-Savon koulutus Oy 
(ESEDU)  

14.40-14.50 Esittäytyminen ja tutustuminen  

14.50-14.55 Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja 
vähähiilisyyteen – hankkeen esittely  

  Päivi Menard & Laura Pulkkinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
(XAMK)  

14.55-15.10 ESEDUn ruokapalvelut ja yritysyhteistyö, Terttu Pulkkinen, Anne Piispa, Heidi 
Fagerlund, case: kalatuotteiden jalostus 

15.10-15.25 Kalatalouden ja ruokapalveluiden yhteistyömahdollisuudet ja tuotteistamisen 
rahoitus, Seppo Reponen/ELY-keskus 

15.25-15.40 Kysymyksiä ja keskustelua yritysten tuotekehitysrahoitusmahdollisuuksista  
15.40-16.40 Kamera siirtyy seuraamaan kalatuotteiden valmistusta, keskustelua 

osanottajien kesken. Tuotteiden valmistuksessa teemana on kalajalosteet 

tulevaisuuden kuluttajille. 

16.40-17.10 Kamera siirtyy tuotekehitystila Leeviin, tuotekehitystila Leevin esittely 

17.10-17.30 Kysymyksiä ja keskustelua yritysten kehittämisprojekteista Leevi-
tuotekehitystilassa  

17.30-18.00 Vapaata keskustelua oppilaitosten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä 

yritysyhteistyössä, tilaisuuden yhteenveto sekä jatkotoimet 

 

Paikan päälle 10.11. voidaan ottaa korkeintaan 15 henkilöä, ilmoittauduthan mahdollisimman pian, jotta 

varmistaisit paikkasi: paivi.menard@xamk.fi. 

Tilaisuuteen voi osallistua myös Teamsin kautta. Teams-linkki lähetetään sähköposteihinne 9.11.2021. 

 

Lisätietoja Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta resursseihin ja vähähiilisyyteen – 

hankkeesta sekä hankkeen tietosuojaseloste: Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut - XAMK. 

Osoitetiedot on saatu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun asiakasrekisteristä. 

 

Yhteistyöterveisin 

 

Päivi Menard                                                       Laura Pulkkinen 
projektipäällikkö                                                TKI-asiantuntija 
050 454 3034   050 307 5967 
paivi.menard@xamk.fi  laura.pulkkinen@xamk.fi 
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