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1. Hankkeen toteuttaja
Härmänmaan 4H-yhdistys ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Läheltä lautaselle -hanke 26582

3. Yhteenveto hankkeesta
Läheltä lautaselle -hanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke ja rahoitus saatiin Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta Leader Aisaparin kautta. 
Hanke toteutettiin Kauhavan alueella 1.7.2018 - 31.3.2020.

Hankkeessa palattiin 4H-järjestön alkujuurille, jolloin lähiruoka oli itsestään selvyys. Hankkeen tavoitteena 
oli järjestää monipuolista lasten ja nuorten kehitysvaiheet huomioonottavaa toimintaa, jossa pääpaino oli itse te-
kemällä oppiminen. Kaikessa toiminnassa pyrittiin tuomaan esiin lähellä tuotetun ruuan merkitys ja terveellisyys.
Yhteistyön korostaminen ja tehostaminen paikallisten toimijoiden, tuottajien, yrittäjien ja julkisen sektorin kans-
sa oli hankkeen aikana tärkeässä roolissa.
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4. Loppuraportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

4.1.1.Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Tavoitteista tärkein oli saada lapset, nuoret ja perheet mukaan toimintaan, jossa tuodaan esiin lähiruokaa sen eri 
muodoissa  sekä monipuolistaa maaseudun vapaa-ajan palveluita ja harrastusmahdollisuuksia.

4.1.2. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tuoda tutuksi lapsille, nuo- 
rille ja nuorille aikuisille toiminnallisin keinoin lähiruo- 
kaa sen eri muodoissa järjestämällä kerhoja, kursseja, 
tiedotustilaisuuksia, retkiä, maistiaisia, koko perheen 
tapahtumia, kilpailuja ja maatiloihin tutustumisia, ko-
keilemalla erilaisia tapoja toteuttaa palstaviljelyä uu-
sin ja innostavin menetelmin ym. Tavoitteena oli luoda 
pysyviä käytänteitä ja toimintamalleja 4H-toimintaan 
sekä luoda yhteistyöverkosto myös hankkeen jälkeen 
toteutettavia tapahtumia silmällä pitäen.

4.2. Hankkeen toteutus     
Hanke toteutettiin yleishyödyllisenä kehittämishank-
keena.

4.2.1. Toimenpiteet
Hankkeen aikana järjestettiin kerhoja, kursseja, tiedo-
tustilaisuuksia, retkiä, maistiaisia, kilpailuja, koko per-
heen tapahtumia, kuultiin ikäihmisten tarinoita entis-
aikojen ruuasta, tunnistettiin sieniä, kaloja ja marjoja 
sekä tutustuttiin maatiloihin. 

Tiedotustilaisuuksia ja kursseja järjestettiin mm 
hyönteisruuasta, kalastuksesta, metsästyksestä ja ke-
räilytuotteista yhteistyössä muiden yhdistysten ja jär-
jestöjen kanssa.

Ilmastopolut olivat tapahtumissa erittäin suosittu-
ja aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Polku piti sisäl-
lään useita rasteja, joissa oli tietoa ilmastomuutokses-
ta. Osaamisensa osallistujat saivat testata vastaamal-
la erillisiin kysymyksiin. Myös riistarastit tapahtumassa 
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olivat suosittuja. Rasteilla oli laadukasta tietoa luonnos-
sa elävistä eläimistä.

Hankkeen aikana hanketyöntekijä etsi ja tapasi yh- 
teistyökumppaneita. Kiinnostus hanketta kohtaan on 
ollut positiivisen myönteistä. 

Hankkeessa koettiin tärkeäksi luoda yhteistyötä li- 
sääviä toimintamalleja ja järjestää monipuolista mata- 
lankynnyksen toimintaa ja tapahtumia. 

Selvitettiin lasten ja nuorten kiinnostusta palstavil- 
jelyyn ja sen kehittämiseen. Hankkeessa kokeilimme 
erilaisia tapoja toteuttaa palstaviljelyä uusin ja innos- 
tavin menetelmin. Nuoret suunnittelivat oman brändin 
/ tuotemerkin tulevalle lähiruokayritykselleen. Nuorille 
järjestettiin hygieniapassikoulutusta yhteistyössä Oh- 
jaamon kanssa. 

Säännöllisenä toimintamuotona käynnistettiin 
seitsemän lähiruoka-aiheista kerhoa (luonto-, kokki-, 
leivontakerhoja).  Kerhojen toiminta on ollut suunni-
telmallista ja tavoitteellista sisältöineen ja aiheineen ja 
ne kokoontuivat säännöllisesti. Kerhoissa on selvitetty 
ruuan alkuperä, tuotantoketjuja kuvin ja sanoin. Lapset 
piirsivät eri ruokien – maidon, kananmunan, viljan, lihan 
ja juuresten – matkan kodin ruokapöytään. 

Kerhoissa yhtenä ohjaajana toimi ikäihminen kerto-
en työn ohessa entisaikojen ruokalajeista ja ruuan val-
mistuksesta.  

Kerhoissa on nostettu esiin ruoka- ja kahvipöydän 
kattaminen, pöytätavat, koristelut ja miellyttävän tun- 
nelman luominen. Kerhoissa on ollut vieraita nautti- 
massa lasten valmistamia tuotteita ja jakamassa ruo-
kahetken heidän kanssaan. 

Kerhoissa on huomioitu valtakunnallisten päivien 
teemoja mm. nuukuusviikko ja ruokahävikki. 

Kerhoissa jaettiin Kesän kasvunihme -tehtäväkort- 
teja ja opastettiin kuinka tomaatinviipaleesta voi kas-
vattaa tomaatteja. 

Kerholaisille järjestettiin kysely. Kyselyssä selvitet-
tiin lasten mielipiteitä lähiruuasta, kerhojen aiheista ja 
ohjaajista. Kerholaiset olivat tyytyväisiä kerhojen mo-
nipuolisiin ohjeisiin ja ohjaajien pätevyyteen. Lapset 
vastasivat tiedostavansa lähiruuan tärkeyden  ja ter-
veellisyyden.  

Lähiruokakerhoissa on ollut osallistujia kaikkiaan 1 
114. Kerhot olivat suosittuja ja lapset pääasiassa hyvin 
sitoutuneita. 

Käsillä tekeminen on lapsille mieluista. Erityisen mie- 
luista on leipominen. Mielenkiintoista oli askarrella oma 
reseptivihko ja tallentaa siihen ohjeita. Reseptivihon toi- 
votaan olevan käytössä myös tulevina vuosikymmeninä. 

Hankeaikana retki ruokamessuille ei toteutunut.  Alu- 
eella moni toimija on tehnyt ja tekee retkiä messuille. 
Loppuraportti ei sisällä äänitteitä eikä videoita. Julkkis- 
kokin palkkausta hankkeen budjetti ei kestänyt. 

Hankeaikana päästiin osallistujamäärillä mitattuna 
asetettuihin tavoitteisiin. 
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Tapahtumat 2018

Kansainvälinen reseptinvaihto
Kansainvälinen reseptinvaihto ja yhteistyökerho löytyi 
Jamaicalta. Kerhonohjaaja oli sosiaalisen median väli-
tyksellä yhteydessä vastaavaan kerhoon ja yhteyden-
pidon aikana vaihdettiin reseptejä.
 

Hyönteisravintokurssi
Osallistujia 23
Mielenkiintoinen kurssi hyönteisravinnosta ja hyönteis-
kasvatuksesta järjestettiin Kivihuhdan kylätalolla yhteis-
työssä Leader Aisaparin kanssa.

Päivä maatilalla -tapahtuma Ylihärmä
Osallistujia noin 500
Monisatapäinen joukko perheitä tutustui Kosolan ky-
lällä maatilan ja hevostilan sekä maatilamatkailutilaan. 
Osallistujat saivat monenlaista tietoa maaseudun asi-
oista.  

Syyshavinat Kitkalla
Osallistujia 80.
Syyshavinat-tapahtumassa eri aloille suuntautuneet 
tuottajat esittelivät toimintaansa.

Kulttuurikattilatapahtuma 
Ruotsalan kylätalolla 
– Syödään yhdessä
Osallistujia 200.
Hanke oli mukana Kulttuurikattilatapahtumassa jär-
jestämässä Kauhavalla tuotetun ruuan maistiaisia. Ta-
pahtumassa tutustuttiin monien eri kulttuurien ruokiin.

Hankkeen tiedotuspisteet
Hanke on tiedottanut hankkeesta useassa eri tapah-
tumassa ja tilaisuudessa mm Finsumäen markkinoilla, 
Iloinen päivä tapahtumassa Kortesjärvellä ja Halloween 
tapahtumasa Ylihärmässä, Mäkisen markkinoilla, Jär-
jestömarkkinoilla ja monissa muissa tapahtumissa alla 
olevan tapahtumakalenterin mukaisesti.

Tapahtumat 2019
Välipalakerhot
Osallistujia 58
Välipalakerhot alkoivat 22.1.19. Opetuksen tavoittee-
na oli lasten oppivan valmistamaan itselleen terveelli-
set välipalat lähellä tuotetuista aineista. Kerhot toimi-
vat kevätkauden.

soppa-

tykki!

kahvia 

ja Jaakon

juomaa

Maan 

mainiot 

markkina-

mummot 

Hurjat 

akat

Olavi

ja Eero

ohjelmaa

lapsille!

leikkejä ja 

tunnistus-

tehtäviä

käden-

taitoja
Arvonta-

palkinnot

Härmän

Kylpylä!

lauletaan

yhdessä!

tuo 

mukanasi 

mieli-

reseptisi

monen

maan

maistiaisia

tuo 

mukaan 

ystäväsikin!

Ruokaa

ja kulttuuria

– YHDESSÄ!

musiikkia,

sanataidetta

Täytä 

kattilapassi ja 

osallistu 

arvontaan!

         
         

         
    Vapaa pääsy!

Suuhunpantavaa, ohjelmaa ja tekemistä kaikenikäisille. 

Tervetuloa yli kylä-, kunta- ja kulttuurirajojen!

KAIKILLE

avoin 

tapahtuma!

Ruotsalan monitoimihallilla
 lauantaina 27.10.2018 klo 13–17

TERVETULOA koko perheen voimin – tuo mukaan ystäväsikin!

Ruotsalantie 103, Kauhava

Kauhavan 

vastaanottokeskus

KOTI KYLÄÄN

KOTISEUTU 

KOTOISAKSI
KAUHAVAN KULTTUURIYHDISTYS

KAUHAVA ASSOCIATION
LÄHELTÄ LAUTASELLE

KAUHAVAN MAAN-

PUOLUSTUSNAISET RY
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Hygieniapassikurssi 4.3.19  Kauhava 
Osallistujia  19
Hygieniapassikoulutus järjestettiin yhteistyössä Ohjaa-
mon ja Järvilakeuden Kansalaisopiston kanssa. Päivän 
mittaisenkoulutuksen päätteeksi nuoret osallistuivat 
loppukokeeseen. Kaikki kurssille osallistuneet suoriu-
tuivat kokeesta ja saivat siitä todistuksen.

Pilkkikisat 17.3.19 Kortesjärvi
Osallistujia  47
Pilkkikisat järjestettiin yhteistyössä Aisaparin ja Ylikylän 
Kalastusseuran kanssa Kortesjärven jäällä. Kilpailijoiden 
lisäksi pilkkipäivään osallistui harrastuksesta kiinnostu-
neita perheitä. Sarjojen parhaat palkittiin pilkkiaiheisil-
la palkinnoilla. Kilpailun päätteeksi Jaakko Erkinheimo 
opasti kalanperkausta ja käsittelyä.

Kesän kasvunihme
Kevään tapahtumissa ja kerhoissa opetettiin kasvatta-
maan tomaattia tomaatinviipaleesta. Osallistujat saivat 
asettaa tomaatinviipaleet mullalla täyttämäänsä as-
tiaan. Kaikki saivat Kesän kasvunihme -kasvatuskor-
tin. Kesän aikana osallistujat hoitivat tomaatintaimia ja 
täyttivät tehtäväkorttia. Tehtävä oli mielenkiintoinen ja 
monelle aikuisellekin vierasta. Näytteillä oli jo kasvuun 
lähteneet taimet.

Ylihärmän MLL:n Kevättapahtuma 6.4.19
Osallistujia 100
Hankkeen esittelyä ja Kesän kasvunihme -korttien ja-
koa ja tomaatinviipaleiden istutusta. Myöhemmin ke-
väällä samaa istutusta opetettiin myös muissa tapah-
tumissa ja kerhoissa.

Lähiruokamaistiaiset ja -tuotevisa 26.4.19
Osallistujia 45
Mäkisen markkinoilla 4H-yhdistyksen toimintapisteellä 
oli hankkeen esittelyä, lähiruokamaistiaiset ja tuotese-
lostevisa. Oikein vastanneiden kesken arvottiin puoli-
kas kotijuusto. Maistiasena tarjoiltiin Tyynismaan tilan 
kotijuustoa. Tuoteselostevisassa osallistujien tuli löy-
tää oikeat lähiruuan tuoteselosteet useiden selostei-
den joukosta. Kuvassa oli kuvia useista ruuista. Tehtä-
vä osoittautui yllättävän vaikeaksi.

Korven kotileipomo
Jaakko Korpi perusti oman 4H-yrityksen. Jaakon val-
mistamat tuotteet ovat leivonnaisia ja niitä on mahdol-
lista tilata Jaakolta suoraan. Yritys toimii kaikkien yritys-
ten sääntöjen mukaisesti. Jaakko saa leipomotoimin-
nastaan hyvää kokemusta mahdolliseen tulevaan yrit-
täjän ammattiinsa .
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Vapputapahtuma Ylihärmässä 1.5.19
Osallistujia 43
Hankkeen esittelypisteessä oli opastusta Kesän kas-
vunihmeestä ja tuoteselostevisa. Visa herätti mielen-
kiintoa ja oli melko haastava. Voittaja palkittiin puolik-
kaalla kotijuustolla.

Järjestömarkkinat 7.5.19
Osallistujia 24
Hankkeen esittelyn lisäksi pisteellä oli Suomessa tuetet-
tujen yrttien tunnistusta ja Kesän kasvunihme ohjausta.
Toimintapisteellä esiteltiin erilaisia menetelmiä tapoja 
toteuttaa palstaviljelyä.

Rantabileet 29.5.19
Osallistujia 34
Ojutjärven rannalla järjestetyissä Rantabileissä Lähel-
tä lautaselle –hankkeen toimintapisteessä oli lähiruuan 
maistiaisia ja ilmastopolku. Ilmastopolku koettiin mie-
lenkiintoiseksi. Ilmastoaiheisilla kysymyksillä haluttiin 
nostaa esiin lähellä tuotetun ruuan merkitystä myös il-
mastonmuutokseen. Kylmä ja myrskyinen sää järven-
rannalla verotti osallistujia.

Yrttikävely 10.6.19 
Huhmarkosken kylätalon maasto
Osallistujia 15

Yrttikävely 12.6.19 
Yliviitalan liikuntakeskuksessa
Osallistujia 20
Yrttikävelyillä Aana Vainio opasti osallistujia luonnon-
yrttien maailmaan. Yllättävää oli kuinka läheltä voi löy-
tää luonnonyrttejä käytettäväksi antamaan ruualle ma-
kua ja tuoksua. Illan aikana opeteltiin tunnistamaan lä-
hialueella kasvavat luonnonyrtit, saatiin vinkkejä niiden 
keruusta, käsittelystä ja käsittelytavoista. Tutuksi tuli 
myös aiheesta julkaistu kirjallisuus.

Lastentapahtuma 15.6.19 
Puukkofestareilla
Osallistujia bingoon 28
Hankkeen esittelypisteessä järjestettiin lähellä tuotet-
tujen mansikoiden maistiaisia. Lähiruokabingossa lap-
set etsivät saliin kätkettyjä lähiruokakuvia.

Koko perheen kesäpäivä 11.7.19
Osallistujia 400
Rantamajan tapahtumassa Lähiruokapisteellä esiteltiin 
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hanketta ja perheet kiersivät ilmastopolun vastaten rei-
tin varrella oleviin kysymyksiin. 
Polku oli todella suosittu. Vastauslomakkeita kertyi 82 
kpl. Useimmiten perheestä vain yksi täytti kysymyslo-
makkeen.

Lasten ruokapäiväleiri 1-3.7.19
Osallistujia 9
Lasten ruokaleiripäivillä valmistettiin ja nautittiin itse 
tehtyä lähiruokaa.

Elotryskööt 3.8.19
Osallistujia 45
Hankkeen esittelyä, kasvisten ja juuresten tunnista-
miskilpailu.   Korven kotileipomon tuotteiden myyntiä.
 

Lasten tutustumispäivä maatiloihin 28.8.19
Lapsilla oli mahdollisuus tutustua eri tuotantosuuntien 
tiloihin. Sponsorien tarjoamaa kinkkukiusausta nautit-
tiin Kivihuhdan kylätalolla. 

Luontopäivä Ojutjärvellä 1.9.19
Osallistujia 62
Luontopäivässä tutustuttiin Aana Vainion johdolla kym-
meniin erilaisiin sieniin. Osallistujat saivat tuoda myös 
omia poimimiaan sieniä tunnitettavaksi. Hankkeen pis-
teessä oli myös sieniaiheinen kilpailu.  

Osta tilalta – 
Lähiruokaretkeilypäivä 14.9.19
Osallistujia 150
Valtakunnallisena osta tilalta –päivänä hanke järjesti 
yhteistyössä Leader Aisaparin kanssa lähiruokaretkei-
lypäivän. Seitsemän tilaa avasi ovensa kävijöille. Päivän 
aikana nähtävänä oli ankkoja, lehmiä, vasikoita, koti-
eläimiä, maatilamatkailua, entisaikoja traktoreita ja työ-
koneita ym.  Osta tilalta -päivää pyritään vakiinnutta-
maan alueelle.

Sienikurssi Kitkalla 17.9.19
Osallistujia 15
Kitkan liikuntakeskuksessa kerättiin ja tunnistettiin sie-
niä ja yrttejä. Kurssilla nautittiin yrteistä ja sienistä val-
mistettua tuorejuustoa. Päivän aikana paistettiin mak-
karaa ja nautittiin kahvit.

Hyvinvointipäivä 3.10.19
Osallistujia 71
Läheltä lautaselle –hankkeen toimintapisteellä nuoret 

AISAPARI

Alahärmä 
Kauhava
Kortesjärvi 
Ylihärmä

    
   ÄHIRUOKARETKEILY

lauantaina 14.9. klo 10-15
Lähde tutustumaan paikalliseen ruuan tuotantoon ja maatilojen 
eläimiin koko perheen voimin! Joissain kohteissa myös myyntiä. 

Lakeuden Juurespakkaajat Oy , Tapaninkuja 15, Ylihärmä: 
myynnissä porkkanaa, punajuuria, sipulia, valkosipulia, huna-
jaa, kananmunia, erilaisia kaalia
Kujasen ratsutila, Köykkärintie 316, Voltti: hevosia, poni, lam-
paita, karitsoja, kanoja. 
Kevätrinteen lammastila, Kotirinteentie 24, Voltti: lampaita ja 
karitsoja. Myynnissä karitsan viuluja, jauhelihaa, patalihaa ja 
luutonta lapaa. 
Maaseutumajoitus Valontupa Alapääntie 90, Perkiömäki: 
emolehmäkarja, maaseutumajoituspalvelu. Myynnissä Korven 
kotileipomon tuotteita. Puffetissa myynnissä makkaraa, salaat-
tia, keittoruoka ja leivonnaisia. Pihlajanmarjakoristeita ym.
Viita-ahon lammastila, Pietarsaarentie 749, Kortesjärvi: 
lampaita ja 4kk:n ikäisiä karitsoja. 
Ylikosken tila, Ylikoskentie 569, Peltotupa: sonnivasikoita
Räpylätori, Kontiaisentie 63, Purmojärvi: ankkoja ja sorsia. 
Tuotteita voi varata ja hakea myöhemmin.
Kari Salo, Salontie 10, Peltotupa: Kari Salon ja Sakari Huhdan-
pään entisaikojen traktoreita ja työkoneita eri aikakausilta.
Höpönassunpesä, Sikamäentie 13-14, Kosolankylä: kahvio ja 
mökkikirppis. Edullisilla hinnoilla myytävää laidasta laitaan. 
Kosolan talli, Isoonmaantie 21, Kosolankylä: paikalla klo 10-13. 
Hevostila. 
Huhtalan tila, Vähälahdentie 21, Jylhä: luomulypsykarjatila, 
hevosia. 

Sähköinen kartta löytyy Härmänmaan 4H:n ja Leader Aisaparin 
facebookista sekä sivulta intolinkki.net/lahiruokaretkeily
Lisätietoja Aulikki Salo puh. 040 912 3293, aulikki.salo@4h.fi

Kauhavalla
L
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saivat suunnitella oman tulevan lähiruokayrityksensä 
tuotteen brändin ja logon. Tehtävä oli mielenkiintoinen 
ja nuoret tekivät sitä keskittyneesti ja harkiten.

Koko perheen ulkoilupäivä 12.10.19
Osallistujia 98
Ulkoilupäivänä perheet osallistuivat riistarasteille ja ul-
koilun jälkeen nautittiin lähiruokaa. Riistarasteilla osal-
listujat saivat tietoa riistaeläimistä ja vastata aiheeseen 
liittyviin kysymyksiin.

Syödään ja satuillaan yhdessä 15.10.19 
Kortesjärven kirjasto
Osallistujia 29

Syödään ja satuillaan yhdessä 16.10.19 
Kortesjärven kirjasto
Osallistujia 18  
Tapahtumat olivat suosittuja. Kirjastotädit lukivat lähi-
ruoka-aiheisia satuja ja päälle syötiin lähellä tuotettuja 
ruokaa. Lapset olivat innokkaita kuuntelemaan satuja 
ja nauttimaan lähiruokaa.

Kauneimmat piparit 9.11.19 
Iloinen päivä -tapahtumassa 
Purmojärven koulu
Osallistujia 20
Läheltä lautasella -hankkeen toimintapisteellä lapset 
saivat koristella kerhossa leivottuja pipareita isäinpäi-
välahjaksi.
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4.2.2 Aikataulu

1.7.2018 - 31.3.2020
Hankkeelle haettiin ja saatiin kaksi kertaa jatkoaikaa. Hanke toteutettiin alkuperäisen suunnitelman ja myönne-
tyn rahoituksen mukaisesti.

 4.2.3.Resurssit
Hankkeen vastuullinen organisaatio oli Härmänmaan 4H-yhdistys ry. Hankkeen yhdyshenkilönä toimi hanke-
työntekijä Aulikki Salo ja vastuuhenkilönä toiminnanjohtaja Kirsi Siltamäki. Hanketyöntekijä vastasi hankkeen 
käytännön toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi hankkeessa työllistyi useita nuoria kerhojen ohjauksessa ja ta-
pahtumien valmistelussa ja toteutuksessa Tiedotuksesta vastasi pääasiassa toiminnanjohtaja.

4.2.4 Toteutuksen organisaatio
Hankkeen toteuttajana toimi Härmänmaan 4H-yhdistys ry. Hankkeen vastuuhenkilö oli 4H-yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Kirsi Siltamäki. Osa-aikaisena hanketyöntekijänä toimi Aulikki Salo.

Hankkeen edistymistä seurasi ja valvoi yhdistyksen hallitus. Hallituksen puheenjohtajina hankkeen aikana 
ovat toimineet Antti Asuinmaa ja Suvi Rantala.

4.2.5.Kustannukset ja rahoitus
Talkootunteja kerääntyi hankkeen aikana suunniteltua enemmän. 

Hanke sai 90% tuen Aisaparilta ja  kustannusarvio oli arvolisäverollisena yhteensä  49 400,00 €
- palkat 38 633,47 €
- palkkiot     494,50 €
- flat-rate 24% 9 272,03 €
- vastikkeeton työ  1 000,00 €
Yhteensä            49 400,00 €

Toteuma oli 48 394,57€
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4.2.6. Raportointi ja seuranta

Hanke raportoi toiminnastaan sekä hanketta hallin-
noivalle yhdistyksen toiminnanjohtajalle ja hallituksel-
le että Leader-rahoittajille pyydettäessä ja maksatus-
hakemusten ja vuosiraportin yhteydessä. Hanketyön-
tekijä piti kirjaa hankkeen tapahtumista ja tilaisuuksis-
ta sekä osallistujista. Kaikki tapahtumat on ilmoitettu 
maksatushakemusten ja vuosiraporttien yhteydessä. 
Indikaattorilomake osoittaa konkreettiset osallistuja-
määrät, mutta hankkeen tiedottavan luonteen vuoksi 
voidaan olettaa, että toiminnalla on kerrannaisvaiku-
tuksia osallistujien lähipiiriin.

Hankkeesta tiedotettiin Facebookissa, yhdistyksen 
kotisivuilla, Instagramissa, ilmoitustauluilla ja paikallis-
lehdissä Komiat sekä Järviseudun Sanomat. Hanke oli 
esillä myös maakuntalehti Ilkassa.

Hankkeessa ei ollut varsinaista projektiryhmää. 
Suunnittelupalavereita pidettiin säännöllisesti pro-
jektityöntekijän ja toiminnanjohtajan kesken. Palave-
reihin osallistui myös henkilöitä, jotka olivat toteutta-
massa kerhoja, kursseja ja muita tapahtumia.

4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit

Hankkeen tavoitteena oli löytää yhdistykselle yhteistyöverkosto, jonka kanssa hankkeen teemaa olisi voinut toi-
minnassa samansuuntaisesti toteuttaa. Oletuksena oli, että varsinkin alan järjestöt ovat yhteistyöstä kiinnostu-
neita. Tapahtumat pyrittiin järjestämään matalankynnyksen periaatteella. Varsinkin Osta tilalta -päivään hank-
keella olisi ollut enempi annettavaa. Tulevina vuosina asian tultua tutummaksi asiaan herätään ehkä herkem-
min. Erilaisten tautien leviäminen tiloilla on riski. Yhdistyksellä ei ole omia tiloja toiminnan toteuttamiselle. Se 
ei kuitenkaan ollut este tapahtumien järjestämiselle. Osallistujien määrää on järjestäjien vaikea arvioida etukä-
teen. Myös säällä on vaikutuksensa varsinkin kesän tapahtumiin. Osallistujia riitti kaikkiin tapahtumiin ennakoi-
tua enemmän ja säät suosi tilaisuuksia

4.3. Yhteistyökumppanit

Leader Aisapari, Kauhavan kaupungin nuoriso-
,kulttuuri-, kirjasto-ja sivistystoimi, Jaakko Mäkinen, 
Kauhavan alueen Yrittäjät, Ojutjärven kalastuskunta, 
Huhmarkosken kyläyhdistys, Aana Vainio, Puukkofes-
tarit, Rantamaja, Tyynismaan tila, Ritalan Peruna, Anne 
Rintamäki, MLL- Kortesjärvi ja Ylihärmä, Hops Crops, 
Kivihuhdan kylätalo, Sillanpään maatila, Höpönassun 
pesä, Kosolan talli, Ruotsalan kylätalo, Ohjaamo, Järvi-
lakeuden Kansalaisopisto, Ylikylän Kalastusseura, Kor-
ven kotileipomo, Kauhavan alueen MTK:t, Kauhavan 
srk, Sakari Huhdanpää, Kari Salo, Ylikosken tila, Viita-
ahon lammastila, Räpylätori, Huhtalan tila, Tapani Väli-
talo, Kujasen ratsutila, Kevätrinteen ratsutila, Maaseu-
tumajoitus Valontupa.
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4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen toiminnan painopiste on ollut lähiruuan esiintuominen kaikissa eri muodoissa. Hanke on ollut aktiivi-
sesti mukana Kauhavan alueen eri tapahtumissa ja järjestänyt erilaisia kerhoja, kursseja ja muita tapahtumia ja 
tilaisuuksia. Yhteistyötä on tehty jo aiempien kumppanien kanssa ja myös uusia on löytynyt.

Hankkeen tavoitteet olivat tiedostavia ja tulevaisuuteen tähtääviä. Järjestettyjen tapahtumien, tilaisuuksi-
en, kurssien ja kerhojen osallistujamääriä tarkasteltaessa voidaan todeta tavoitteiden täyttyneen yli odotusten. 
Hankkeen aikana tehtiin paljon tiedotusta ja sen tuloksia voidaan arvioida vasta tulevaisuudessa. 

Hanketta tehtiin ajatuksella, että lähiruuan merkitys sisäistettäisiin kaikilla osa-alueilla ja se otettaisiin aktii-
visesti mukaan kaikessa toiminnassa tulevaisuudessa. Uutena toimintamuotona toteutettiin mm Osta tilalta 
-päivä ja samalla tutustuttiin alueen maatiloihin. Maatilavierailut muissakin yhteyksissä olivat erittäin suosittuja.

Hankeaika on ollut aktiivista ja sen aikana on pyritty luomaan pohjaa yhdistyksen tulevalle toiminnalle. Han-
ke on osoittautunut erittäin hyväksi tavaksi kehittää Härmänmaan 4H-yhdistyksen toimintaa. Kaikkea hankeai-
kana opittua tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Raportissa on tuotu esiin yhteistyötahojen merkitys. Luotujen yhteistyöverkostojen ylläpitämistä jatketaan tu-
levaisuudessa, vain sillä saadaan järjestettyä isompia tapahtumia ja saadaan mukaan asiantuntijoita. Hankkeen 
aikana vakiintuneet lähiruokakerhot saavat jatkoa teeman mukaisesti. Ohjaajien riittävyys ja rahoitus on tule-
vaisuudessa haaste.

Suosittuja leiripäiviä ja muita tapahtumia maatiloilla tullaan myös jatkossa toteuttamaan. Hankkeen aikana 
huomattiin kuinka suosittuja eläimet ovat. Eläinten kanssa toimiminen tuo tunnetusti hyvää mieltä ihmiselle, niin 
myös lapsille. Valitettavasti nyky-yhteiskunnassa kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta tutustua eläimiin ja olla nii-
den lähellä. Tässä on 4H-toiminnalle alue, jota voi toiminnallaan täyttää.

Lähiruokaa lähellä on myös ekologisuus, kierrätys ja luonto. Nämä kaikki tulee olla esillä toiminnassa myös tu-
levaisuudessa. Asiallinen suhtautuminen ilmastomuutokseen ja sen haasteisiin on tärkeää. Yhdistyksen toimin-
nassa tulee kaikin keinoin välttää ilmastohysterian tarttuvan lapsiin ja nuoriin.

Toivottavasti uudet hankkeet voivat jatkaa Läheltä lautaselle -hankkeen viitoittamaa tietä ja saada mahdol-
lisimman monien kaupunkilaiset valitsemaan lähellä tuotettua ruokaa. Lähiruokahanke mahdollistaa lähiruo-
kaan, luontoon ja ilmastomuutokseen liittyvien uusien hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen tulevina vuosina.

Kiistatonta on, että lähellä tuotetulla ruualla on terveydellisiä vaikutuksia. Terveelliset ruokavalinnat ovat kaik-
kina aikakausina elämän perusasia. Siksi lähiruuan esiintuomista on syytä jatkaa. Läheltä lautaselle -hanke omal-
ta osaltaan sitä teki.

6. Allekirjoitus ja päiväys

Kauhava 31.3.2020

Kirsi Siltamäki    Suvi Rantala
toiminnanjohtaja    puheenjohtaja
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