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Lähiruokapäivä Joensuun kauppatorilla ja omalla tilalla 

Lähiruokapäivänä juhlistetaan ruoantuottajia, lähiruokaa ja maaseudun elämyksellisyyttä 

ympäri Suomea. Maakunnan viljelijät, elämysmatkailun tuottajat sekä elintarvike- ja 

luonnontuotealan yrittäjät ja toimijat, tervetuloa mukaan valtakunnalliseen 

Lähiruokapäivään 10.9.2022! Lähiruokapäivää voit viettää omalla tilalla tai yrityksessäsi ja 

se toteutetaan myös Joensuun kauppatorilla 10.9.2022 klo 7.00–16.00.   

 

Tuttuun tapaan Joensuun kauppatorilla syysmarkkinoiden 9.-10.9.2022 yhteydessä vietetään 

sadonkorjuu- ja lähiruokapäivää, osana valtakunnallista lähiruokapäivätapahtumaa. 

Syysmarkkinat järjestää Joensuun Virta. Lisätiedot: Torivalvoja tori@joensuunvirta.fi, p. 050 

339 3317. 

 

Lähiruokapäivän aikana 10.9.2022 Joensuun kauppatorilla on myös MSL:n ja MTK:n 

toteuttamat Maaseutukinkerit, johon liittyvää lavaohjelmaa on torilavalla. 

 

Kaikki kiinnostuneet voivat myös järjestää oman Lähiruokapäivän tapahtuman 

10.9.2022! Osallistuva tila tai yritys vastaa kaikista järjestelyistä itse, mutta esimerkiksi 

naapurin kanssa voi tehdä yhteistyötä ja kutsua heidät, vaikka myymään omia tuotteitaan. 

Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautuminen Lähiruokapäivän järjestäjäksi osoitteessa 

www.ostatilalta.fi tai www.lähiruokapäivä.fi. 

 

Lähiruokapäivään osallistuvat maakunnassa mm.:  
- Joensuun kauppatori, Joensuu 

- Katariinan luomutila, Ilomantsi  

- Koivikon elomarkkinat, Kitee 

- Kylmälän pientila, Juuka 

- Luomutila Hassinen/Ullan Aito&Herkku, Kitee 

- Maatila Uusitupa, Outokumpu 

- Maatilamatkailu Kankaan tila Oy, Juuka – mukana myös Keijupelto  

- Navettavalkea Oy, Tohmajärvi 

- Niittykummun maatila, Kontiolahti 

- Parren Peti ja Puuro, Liperi 

- Puromäen puutarha, Liperi – mukana myös Koivuselän tila, Riikolan luomutila 

- Päivilän sanktuarin säätiö, Liperi 

- Sirolan luomulammastila, Tohmajärvi 

- Soinilan tila, Hammaslahti – mukana myös Pientila Holck, Mustavaaran tila, Lähiruokaa Vaaroilta, 

VilliYritys, Maatilamatkailu Hirvonen, Maatila Arto Lajunen, Pyhäselän 4H yhdistys 

- Yläpihan tila, Nurmes 

Tarkempaa tietoa tapahtumaan osallistujista löytyy: https://ostatilalta.fi/hae-
jarjestajia/?fwp_maakunta=pohjois-karjala  
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ELLI-hankkeen bussikuljetus Joensuun Kirkkokadun matkailupysäkiltä 
Puromäen puutarhalle ja Soinilan tilalle 
https://jojo.joensuu.fi/documents/1807942/3384441/jojo_keskustanpysakkikartta_talvi2019-
2020_A4+%282%29.pdf/d5cd8032-35ac-cb20-7b6d-3aee6fbfc3a7  
 
- lähtö klo 9 Soinilan tilalle, jossa tilatuotteisiin tutustumisen lisäksi mahdollisuus 

lähiruokalounaaseen aamupäivästä, paluu klo 11  

- lähtö klo 12 Puromäen puutarhalle, jossa kahvila ja tilatuotteita, paluu noin klo 14 

- bussiemäntänä Johanna Rinnekari MKN Itä-Suomesta / ProAgria Itä-Suomesta 
kertoo matkalla Pohjois-Karjalan elintarvikealan yrittäjyydestä ja Karelia à la carte -
verkostosta https://kareliaalacarte.fi/  

 
Bussimatkalle voi ilmoittautua yhdelle tilalle tai molempiin kohteisiin viimeistään 5.9. 
mennessä Johannalle, johanna.rinnekari@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 301 2441. 
 
 
Maukkaita elämyksiä lähiruuan parissa! 
 
Marja-Leena Hirvonen   Anu Lavola   
projektiasiantuntija, Riveria hankesuunnittelija, UEF 
marja-leena.hirvonen@riveria.fi  anu.lavola@uef.fi 
050 306 6257  050 470 4952 
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