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Slow Food Fes9vaali siirtyy Vanhaan Veitsitehtaaseen
Slow Food Västnyland rf järjestää kahdeksannet lähiruokamarkkinat la-su 7.-8.10.2017 (klo 10 – 16).
Tänä vuonna lähiruokatuoHajat, ravintolat ja muut ruoka-alan ammaJlaiset Länsi Uudenmaan
kymmenestä kunnasta kokoontuu ensimmäistä kertaa Vanhaan Veitsitehtaaseen Fiskarsissa. Samaisessa
rakennuksessa järjestetään vuosiHain suosiHu Fiskarsin An9ikkipäivät – tapahtuma, joka houkuHelee
paikalle reilut 10 000 kävijää. Samassa rakennuksessa toimii sekä Fiskarsin Panimo eHä Ägräs Dis9llery ja
9slaamon maisteluhuone Ägräs Tap Room.
Fiskars Oyj:n Kiinteistöliiketoiminnan johtaja Kari Selkälä kertoo miksi fes9vaali siirtyy Yläruukin
suuntaan. ”Vanhan Makasiinin sillan kunnostus alkaa syksyllä ja kestää talven yli 2017-18 ja ilman
Makasiinia ei Kuparipajan 9lat riitä tapahtumalle. Vaihtoehtona olisi ollut jakaa tapahtuma Kuparipajaan
ja Puimalaan, muHa yleisö ei ehkä olisi pitänyt siitä, eHä he joutuvat siirtymään yhdestä paikasta
toiseen.”
KAIKKI SAMAN KATON ALLA
Mitkä asiat paranevat uuden 9lan myötä? ”Vanhassa veitsitehtaassa kaikki tuoHajat ja myyjät mahtuvat
saman katon alle ja heillä on samat olosuhteet. Pystytys ja purku myös helpoHuvat. Veitsitehtaan pihalla
on runsaas9 9laa myyn9kojuille, eläimille ja traktoreille. Miljöö ei ehkä ole kaikkien mieleen, muHa myös
nelipäiväinen tapahtuma An9ikkipäivät käyHävät Veitsitehdasta ja ovat olleet tyytyväisiä. Pienellä
”stailauksella” Veitsitehtaasta saadaan mukava ja eri tavalla rus9ikkinen 9la”, kertoo Selkälä.
Slow Food Västnyland rf palkkaa ammaJlaisen hoitamaan markkinoiden visuaalisen suunniHelun.
Slow Food Fes9vaalia edeltävinä päivinä järjestetään Artesaaniruuan SM-kilpailut Noviassa,
Tammisaaressa. Palkintojen jako tapahtuu Fiskarsissa pe 6.10. Samaan aikaa Finlands svenska
Marthaförbund jakaa vuoden ruokakulHuuripalkinnon. Martat osallistuvat tuHuun tapaan myös
fes9vaaliin. Pohjoismaiset ruoka-artesaanit saavat myös myydä Fiskarsissa viikonlopun aikana 7.-8.10
Rannikon Ruoka –hankkeen myötä, vaikkakin fes9vaaliin saa osallistua ainoastaan tuoHeita Länsi
Uudeltamaalta. Viikonlopun aikana näkee paljon ruuanlaiHoa, mais9aisia sekä muuta oheistoimintaa ja –
tuoHeita. Ohjelmistossa on jo nyt hapeHumispaja, jota vetää palkiHu fermentoin9eksperJ Jenny
”Surtanten” Neikell Malmöstä, sekä keskustelua ruotsalaisten vieraiden kanssa ajankohtaisista
mehiläiskuolemista. Villiyrtit- kirjan tekijät joilla on menestyvä start up yritys Helsinki Wild foods Markkinat ovat
Slow Food fes9val -tapahtuman runko. Monet viljelijät ja lihatuoHajat, lammas9lat ja kalastajat, sekä
ruoka-artesaanit ja ravintolat ovat jo esiHäneet kiinnostuksensa kertoo tuoHajakoordinaaHori Pontus
Berglund.
Slow Food Västnyland rf:n puheenjohtaja Diana Lindholm uskoo viime vuoden huiman 7 000 kävijän
määrän nousevan jopa 10 000 kävijään.
Slow Food on tasaises9 kasvava kansainvälinen verkosto. Ilmiö näkyy luentoina, maistatuksina, ja
julistuksina hyvän, puhtaan ja reilus9 tuotetun ruuan puolesta. Tänään Slow Foodilla on yli 150 000
jäsentä 153 maassa. Kansainvälises9 Slow Food työskentelee säilyHääkseen paikallisen ja alueellisen
ruokakulHuurin sekä pientuotannon kehityksen. Tärkeä aihe Slow Food Västnylandille on julkisen
sektorin ruokapalvelu; minkälaista ruokaa tulisi tarjoilla päiväkodeissa, kouluissa ja vanhuksille ko9in
kuljeteHuna ja palvelutaloissa?
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