
Perho Liiketalousopiston Malmin 
kampuksen ympärillä sijaitseva Longi-
nojan pelto on oppilaitoksen toiminta- 
ja opetussuunnitelman sydän. – Luom-
me pellon ympärille gastronomisen 
verkoston, joka yhdistää viljelijät, opis-
kelijat, opettajat ja sidosryhmät. Tavoit-
teena on edistää näin uudenlaisen ruo-
kakulttuurin kehittymistä Suomeen, 
sanoo rehtori Juha Ojajärvi.

– Haaga-Helia ammattikorkea-
koulun ja Perho Liiketalousopiston 
ravintola-, matkailu- ja liiketalouden 
opiskelijat pääsevät myös kokemaan 
ruuan kestävän tien ekologiselta pel-
lolta keittiöön ja asiakkaan pöytään. 
Ilmiöpohjaiseen pelto-oppimisympä-
ristöön kytkeytyy myös yrittäjyyttä, 
markkinointia ja tuotekehitystä, Oja-
järvi jatkaa. 

Perho Liiketalousopiston lehtori 
Jarmo Åke kertoo, että pellon vuosi-
kierto ja vuoropuhelu maanviljelijän 
kanssa on osa uutta opetussuunni-
telmaa. – Meillä on  valinnaisena 
aineena luonnontuotteiden hyödyn-
täminen ja Personal Farmer Stewen 
Lowndes tapaa säännöllisesti Perhon 
ja Haaga-Helian opettajia ja tulevia 
keittiömestareita. Kun opiskelijat 
oppivat huomioimaan maanviljelijän 
näkökulman, opit kulkevat heidän 
mukanaan ravintolamaailmaan. 

PERSONAL FARMERINA  

KIERTOVILJELYN URANUURTAJA

Green City Farmin uutena Personal 
Farmerina aloitti keväällä 30 vuot-
ta Suomessa asunut kiertoviljelyn 
uranuurtaja Stewen Lowndes, joka 
hieman sääti pellon viljelysuunni-
telmaa edellisvuodesta. – Kaikilla 
hankekumppaneilla on ravintolatoi-
mintaa, joten supistimme lajikkeiden 
määrää, jotta voimme korjata sadosta 
enemmän yksittäistä tuotetta ravin-
toloiden tarpeisiin. Viljelysuunnitel-
massa on mukana myös yrttejä, joista 
valmistamme valmiita mausteseoksia 
ravintoloille. Stewen onnistui taiko-
maan kuivasta kesästä huolimatta 
hienon sadon, Ojajärvi kehuu.

HUIMIMMATKIN  

UNELMAT TOTEEN

Green City Farm -hankkeen kirkkaa-
na tavoiteena on kestävän gastrono-
mian osaamiskeskuksen rakentami-
nen. – Syyskuussa järjestetty kestävän 
gastronomian huippuseminaari oli 
hieno lähtölaukaus, jonka jälkeen 
rakennamme verkkoon avoimen por-
taalin. Uskomme verkoston voimaan 
ja uskomme, että kohtaamisissa syn-
tyy hienoja uusia oivalluksia sekä tie-
don ja osaamisen ristiin pölyttämistä, 
Ojajärvi toteaa. 

TEKSTI: MIA HEISKANEN    KUVAT YANI SLAVA HARTONEN

Kestävän gastronomian osaamiskeskus 
rakentuu Helsingin ruoka-aitan,  

Longinojan pellon, ympärille
Green City Farm –hanke rakentaa Longinojan pellon ympärille yhteisöllistä kestävän gastronomian keskusta, joka tuo yhteen  

opiskelijat, opettajat, viljelijät ja sidosryhmät. Kestävän gastronomian huippuseminaari kokosi yhteen samanhenkiset osaajat ja toimijat.

Tutustu Perho Green 
City Farmin toimintaan 
osoitteessa  
www.greencityfarm.fi

Green City Farm -hankkeen 
kumppaneita ovat 
Perho Liiketalousopisto, 
Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu, 
Fazer Food Services ja 
Setlementtiliitto.

Kestävän gastronomian 
huippuseminaari tarjosi uusia 
näkemyksiä ja oivalluksia

Perhon Liiketalousopisto järjesti 
yhdessä hankekumppanien kanssa 
syyskuussa kestävän gastronomian 
huippuseminaarin, joka keräsi yh-
teen parisataa kuulijaa. Seminaari 
huipentui kekrijuhlaan, jossa pääs-
tiin nauttimaan Longinojan pellon 
antimista valmistetuista herkuista.

Päivän ohjelma tarjosi monipuo-
lisen kattauksen Valtioneuvoston ja 
Helsingin kaupungin puheenvuo-
roista hankekumppanina toimivan 
Fazerin Brainhow-ohjelmaan ja  
yksittäisen ravintoloitsijan arkeen. 
Paneelikeskustelussa pohdittiin 
kiertotalouden ja ekologisuuden 
vaikutuksia gastronomiaan. Panee-
likeskustelussa olivat mukana keit-
tiömestari Tapio Bergström Fazer 
Food Servicestä, ravintoloitsijat 

Sasu Laukkonen ja Ilja Björs, vuo-
den Kokki Kalle Tanner, vuoden 
tarjoilija Noora Sipilä sekä Perhon 
Personal Farmer Stewen Lowndes. 

Perhon Liiketalousopiston reh-
tori Juha Ojajärvi kertoi kuulijoille, 
että Longinojan pelto on itse asias-
sa yksi Helsingin vanhimpia ruo-
ka-aittoja, jossa on viljelty 1400-lu-
vulta saakka. 

Apulaispääsihteeri Marja In-
nanen edusti Valtioneuvoston 
kanslian Kansallista kestävän kehi-
tyksen toimikuntaa. Hän suuntasi 
viestinsä alan opetuksen ja osaajien 
suuntaan. – Yksi keskeisistä kysy-
myksistä kestävään kehitykseen ja 
ruokakulttuuriin liittyen on myös 
se, miten pidämme huolta alan 
osaamisesta ja miten ammattikeit-
tiöissä arvostetaan kädellä tekemi-
sen taitoa. Tulevaisuuden tekijöillä 
on tärkeä rooli ymmärtää kestävän 
gastronomian yhteiskunnallinen ja 
globaali merkitys ja toimia sen sa-
nansaattajana. 

Helsingin kaupungin apu-
laispormestari Anni Sinnemäki 

korosti, että kaupunki haluaa olla 
mukana edistämässä kehitystä, jos-
sa kaupunkilaisilla on lapsesta saak-
ka tuntuma ruuan alkuperään. – 
Näin voimme rakentaa kaupunkiin 
myös tradition, jossa ruoka kutsuu 
ihmiset tekemään asioita yhdessä 
ja kokoontumaan yhteisen pöydän 
ääreen. Olen iloinen, että Perho 
on ottanut vahvan roolin tällaisen 
kulttuurinmuutoksen edistäjänä.


