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Keskipohjolan kulttuuripäivät 2013 -tiedote

2.7.2013 (julkaisuvapaa heti)

Ruoka ja Design
Kauhajoella 29.8. – 1.9.2013 järjestettävä Keskipohjolan kulttuuripäivät 2013 -tapahtuma
on vuosittainen kulttuuritapahtuma, jolla on pitkät perinteet olla kokoon kutsuttuna vuodesta 1984 alkaen eri puolilla Suomen, Ruotsin ja Norjan keskipohjolaa. Vuoden 2013 kulttuuripäivien teemana on Ruoka ja Desing. Kulttuuripäivät järjestetään Kauhajoen Ruokamessujen rinnakkaistapahtumana liittyen messujen tämänvuotiseen teemaan
Lähiruokaa – Pohjoismaisin maustein.
Keskipohjolan kulttuuripäivät 2013 kokoaa osallistujia Keskipohjolasta seitsemästä eri maakunnasta. Nämä ovat Suomessa Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, Ruotsissa Västernorrland ja Jämtland sekä Norjassa Nord-Trondelag ja Sor-Trondelag. Lisäksi mukana on
Satakunta.
Keskipohjolan kulttuuripäivien varsinainen ohjelma alkaa perjantaina 30.8. Silloin jokaiselta
alueelta on Ruokamessuilla Keskipohjola-osastolla koko messupäivän ajan edustajia, jotka
jakavat tietoa alueensa ruoka- ja käsi- ja taideteollisuuskulttuurista. Illalla vieraat tuovat pohjoismaista väriä Kauhajoen kaupungin kutsuvierasvastaanotolle Sanssin kartanoon. Samalla
Sanssin kartano juhlistaa 150-vuotista taivaltaan. Keskipohjolan kulttuuripäivien kunniaksi illan menussa korostuu Keskipohjolan alueen ruokakulttuuri.
Vuosittainen Ruokamessuseminaari on tänä vuonna lauantaina 31.8.2013 klo 9.30 – 13.15
Suupohjan ammatti-instituutin auditoriossa ja on Keskipohjolan kulttuuripäivien ansiosta tavanomaista kansainvälisempi ja juhlavampi. Seminaarissa, jonka teema on Lähiruokamatkalla meillä ja muualla, jaetaan Keskipohjola-komitean kulttuuripalkinnot. Toinen näistä on kulttuuripäivien teeman mukainen palkinto ja toinen on lasten ja nuorten kulttuuripalkinto. Palkinnot tulevat jakamaan Keskipohjola-komitean kulttuurityöryhmän puheenjohtaja Knut Wik
sekä kulttuurityöryhmän jäsen, johtaja Marjatta Eväsoja Etelä-Pohjanmaan liitosta.
Seminaarin alussa nuoret kädentaitajat esittelevät osaamistaan klo 9 – 10 ja seminaariin ilmoittautuminen ja tervetulojuoma ovat klo 9.30. Tilaisuuden avaa Foodpark Oy:n toimitusjohtaja Hannu Uusihonko. Puheenvuorot aloittaa Västernorrlandin Ruokalähettiläs, lähiruuan tuottaja Kerstin Kåren aiheenaan Lähiruuan uudet markkinointikanavat. Yrittäjä Jani Inkeri Juurella-ravintolasta jatkaa kertomalla lähiruuan käytöstä ravintolassa. Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen projektipäällikkö Arja Sarren aiheena on Tulevaisuuden ruokamaailma – Ruokaprovinssitalo. Projektipäällikkö Leena Viitaharju Helsingin yliopiston Ruraliainstituutista arvioi lähiruoan aluetaloudellisia vaikutuksia. Seminaarin pyydetyt puheenvuorot päättää Barbara Kankaanpää, Linseed Oy:n vt. toimitusjohtaja aiheenaan ”Tie pitkälle
prosessoiduista elintarvikeainesosista terveysvaikutteisiin kuluttajatuotteisiin”.
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Seminaarin hinta on 25 euroa / henkilö ja se sisältää tarjoilun, lipun ruokamessuille, sekä
bussikuljetuksen messualueelle ja takaisin kaupungin keskustaan. Seminaarissa on simultaanitulkkaus. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet!
Seminaarin jälkeen Kulttuuripäivien vierailla on tilaisuus tutustua vapaamuotoisesti jo 1990luvun alussa ensimmäistä kertaa järjestettyjen Ruokamessujen antiin. Messuilla on mahdollisuus nähdä muun muassa Keski-Suomen liiton tarjoama, Keski-Suomen Tanssin Keskuksen
järjestämä Tanssiva keittokirja –tanssiteos. Kulttuuripäivien osallistujilla on myös mahdollisuus vierailla Ruokamessujen oheiskohteissa Kauhajoen keskustassa ja lähialueilla. Valkoinen
Puu & Cafe on Kauhajoella toimiva lifestyle-yritys, jossa käsityönä keramiikkaa ja amerikanisomummojen perintöresepteillä valmistettuja leivonnaisia. Forsfood Oy on tuoretuotteiden
käsittelyn laitteiden valmistukseen ja maahantuontiin erikoistunut yritys, jonka erityisosaamista on salaatin ja juuresten käsittelyn koko prosessi. Lankatalo Tapion kaupassa vierailu
herättää käsityöntekijän ihastuksen Suomen laajimmalla, yli 80.000 lankakerän käsityölankojen valikoimalla. Lisäksi on mahdollista vierailla Tommin Tallilla, Kauhajoella sijaitsevassa
monipuolisessa ratsastuskeskuksessa, joka tarjoaa puitteet erilaisille harrastuksille ja tapahtumille.
Lauantaina Kauhajoella järjestetään Keskipohjolan kansansoittokatselmus, Mid Nordic Folkmusik review, jossa vieraat pääsevät nauttimaan kansanmusiikista. Katselmuksessa on sarjat
alle ja yli 16-vuotiaille ja tuomaristo palkitsee kolme parasta esitystä. Illalla on vielä mahdollisuus osallistua Syöminkien yö -tapahtumaan Kauhajoen keskustassa. Luvassa on muun muassa esityksiä, Timo Kunnaksen valoteos ja paljon muuta mielenkiintoista.
Sunnuntaina Keskipohjolan kulttuuripäivät 2013 päättyy ja vierailla on mahdollisuus vielä halutessaan osallistua seurakunnan järjestämään Piispanmessuun Kauhajoen kirkossa. Messun
toimittaa Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.

Lisätietoja:
Kirsi Virtanen
Suunnittelupäällikkö / Kauhajoen kaupunki
kirsi.virtanen@kauhajoki.fi
+358 40 486 0012
Tanssiva keittokirja –tanssiteos / www.tanssinkeskus.fi
Syöminkien yö / teija.kuusisto@ojalanpakari.fi
Valkoinen Puu & Cafe/ www.valkoinenpuu.fi
Forsfood Oy / www.forsfood.fi
Lankatalo Tapion kauppa / http://www.lankatalo.net/
Tommin Talli / www.tommintalli.fi
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Taustatietoa:
Keskipohjola-yhteistyö
Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueella.
Keskipohjola-komitean yhteistyöverkosto on yli 30 vuoden ajan toiminut Norjan, Ruotsin ja Suomen keskisten alueiden välillä.
Yhteistyötä tehdään mm. kulttuurin, yrittäjyyden ja innovaatioiden
kehittämisen, itä-länsi-liikenneyhteyksien, ympäristöteknologian ja
uusiutuvan energian parissa. Tavoitteena on edistää kestävää kasvua
ja kehitystä Keskipohjolassa, mm. ideoimalla yhteisiä kehittämishankkeita.
Toiminnassa ovat Suomessa mukana Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan
ja Keski-Suomen maakuntaliitot sekä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -niminen
kuntayhtymä. Lisäksi Satakuntaliitto on tukipartneri. Norjasta mukana ovat Pohjois- ja EteläTröndelagin fylkeskommunit ja Ruotsista Jämtlannin ja Västernorrlannin maakäräjät, lääninhallitukset sekä kuntaliitot.
Lisätietoa: www.mittnorden.net

Taustatiedot: Virpi Heikkinen, Keskipohjola-komitean komiteasihteeri

