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Suomalaisen juuston puolesta – Caseus Fennicus palkinto Lentävälle lehmälle
Juustoliike Lentävän lehmän yrittäjäsisarukset Laura Mauno ja Hanne Hirvonen saivat
yhdistyksen ensimmäistä kertaa jakaman Caseus Fennicus -palkinnon. Caseus Fennicus eli
suomalaisen juuston puolesta päätyi helsinkiläiselle Hakaniemen hallissa toimivalle juustopuodille
yhdistyksen hallituksen jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Lentävän lehmän tekemä työ
kotimaisten pientuottajien juustojen hyväksi koetaan mittaamattoman arvokkaaksi.
Palkinto ja kunniakirja luovutettiin MTK:n Helsingin tiloissa 1.12.2008
Kuvassa puheenjohtaja Pekka Hytönen Mäkiahon juustolasta sekä palkitut Lentävät lehmän yrittäjät
Laura Mauno ja Hanne Hirvonen. Kuva: MTK Kaija Storbom

Pienmeijerien kehittämisohjelman suunnittelulle rahoitus
Maaseutuohjelman valtakunnallisten kehittämishankkeita käynnistyy vuoden 2009 alussa 6 kpl.
Pienmeijerien kehittämisohjelma on yksi valituista. Kaikkiaan valtakunnalliseen hakuun lähetettiin
140 hanke-ehdotusta, josta siis hyväksyttiin vain 6 kpl. Pienmeijerien kehittämisohjelman
suunnittelusta vastaa maa- ja elintarviketalouden kehittämisyhtiö Agropolis Oy ja mukana on
yhdistyksen aktiiveja.
Hankkeen toimenpiteitä ovat pienmeijerisektorin
1. Toimintaympäristön kuvaus ja ehdotus alan kehittämistoiminnan organisoinnista
2. Alan kehitys- ja koulutushankkeiden suunnittelu
3. Markkinointiyhteistyön selvittäminen.
Käytännön toteutuksesta vastaavat Päivi Rantakallio ja Jussi Heinonen. Jussi ja Päivi ovat yrityksiin
yhteydessä talven aikana.
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Löytääkö asiakas Sinun pk-yrityksesi verkosta?
Yhä useampi ostaja etsii tänään pk-yritysten yhteystietoja internetistä. Panostamalla yrityksesi
näkyvyyteen verkossa voit parantaa sen kilpailuasemaa vähällä vaivalla.
Ruoka-Suomi -teemaryhmä on perustanut www.aitojamakuja.fi-portaalin välittämään tietoa
suomalaisista pk- elintarvikeyrityksistä helposti ja keskitetysti. Syksystä 2008 alkaen on
mahdollisuus etsiä palvelusta (maakunnan nimi tai koko Suomesta) pk-yrityksiä toimialoittain ja
tuoteryhmittäin.
www.aitojamakuja.fi -sivusto pyrkii parantamaan pk-yritysten näkyvyyttä tarjoamalla ostajien
käyttöön valtakunnallisesti tunnistettavan tiedonhakupalvelun. Sivusto on suunniteltu edistämään
yritysten ja ostajien kohtaamista sekä palvelemaan erityisesti ammattikeittiöiden tiedontarvetta.
Jos haluat ilmoittaa pk-yrityksesi mukaan palveluun, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 30.9.2008
avautunut palvelu on yrityksellesi maksuton vuoden 2009 loppuun saakka. Sen jälkeen voi valita
joko maksuttoman perusnäkyvyyden tai näkyvyyden kaikilla yhteystiedoilla.

Hallinnollisia asioita - jäsenmaksu
Tiedotteen mukana on tilisiirtolomake SPJY:n jäsenmaksua varten. Maksuaikaa on mukavasti
vuoden loppuun eli 31.12.2008 asti. Maksamalla turvaat yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden.
Voit maksaa myös suoraan Someron säästöpankki tili 432710-253894. Jäsenmaksu on 30 euroa,
lisätietoja kohtaan ”jäsenmaksu”.

Hyvää Joulua ja Uutta vuotta
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