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Fazer mukana SuomiAreenan yhteiskunnallisissa 
keskusteluissa  

Fazer osallistuu tänäkin vuonna SuomiAreenan keskusteluihin Porissa 17.-19.2018. 

Fazerille keskeisiä teemoja ovat vastuulliset ruokaelämykset ja tulevaisuuden ratkaisut 

suomalaisille. Fazer osallistuu SuomiAreenaan neljännen kerran.  

Vastuullisuutta lautanen kerrallaan  

Fazerin paneelikeskustelu 19.7. BePop-lavalla klo 10 #oikeussyödähyvin 
 

Sote-uudistuksen vaikutuksista, vastuullisesti tuotetusta laadukkaasta ruokapalvelusta ja 

yhteistyömalleista ruokapöydän ääressä maistiaisia aistimassa joukko eri alojen 

edustajia: opetusneuvos Marjaana Manninen Opetushallituksesta, Kanta-Hämeen sote-

muutosjohtaja Jukka Lindberg sekä Valion tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu 

Kaukovirta-Norja. Teemoina ruokapalvelut maakunta- ja sote-uudistuksessa, seniorien 

ravitsemus hyvinvoinnin edistäjänä sekä koululaisten jaksaminen ja oppimista tukeva 

ruokapäivä. Keskustelun juontaa toimittaja Katja Kannonlahti. 

Keskustelumaisterina Fazerilta mukana asiakkuusjohtaja Tuomas Nurmela ja 

vastuullisuusmaistiaisia asiakeskustelun lomassa tarjoilee Fazer Food Services.   

Keittiömestarina toimii olympiakultaa voittaneen Fazer Culinary Teamin kapteeni Mika 

Pesonen.  

 

Tärkeimmät asiat puhutaan ruokapöydän ääressä  
Fazer mukana ETL:n teemapäivässä 17.7., Yllätyslava, SuomiAreena-ranta, 

#pöydänääressä 

Keskustelua muun muassa ruokaketjun tulevaisuudesta, vastuullisuudesta, ruokailosta, 

huoltovarmuudesta ja elintarvike-alasta työnantajana. 

• Klo 10.10 - 10.40 Brändi on lupaus, että kaikki on kunnossa 
Keskustelijana viestintä- ja brändijohtaja Ulrika Romantschuk, Fazer-konserni 
 

• Klo 14.10 - 14.40 Perunamuusi on tiimityötä 
Keskustelijoina Fazerin Kismet-lähettiläs Viivi Koivuniemi sekä 
viestintä- ja brändijohtaja Ulrika Romantschuk, Fazer-konserni 
 

• Klo 16.20 - 17.00 Foliohatut tekevät tulevaisuuden ruuan – oletko mukana? 
keskustelijana tuotekehityksestä ja toimitusketjusta vastaava johtaja Heli Anttila, 
Fazer Lifestyle Foods 
 

Viestinnän yhteyshenkilöt Porissa: 

 

Fazerin SuomiAreena-ohjelma: Liisa Eerola, puh 044 710 8860 

viestintä SuomiAreenassa: Satu Ikäheimo, puh 050 380 4996 



 

  
 

   
 

Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8–16, puh. 040 668 2998, media@fazer.com  

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 

#fazerporissa #suomiareena #suomalaistahyvää #ruokaajollaonmerkitys 

#ratkaisujaruuasta #oikeussyödähyvin #fazerfoodservices 

Fazer-konserni  

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja 

viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja 

juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerin missiona on Ruokaa, jolla on merkitys. 

Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin menestys 

on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja 

palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen 

toimintatapaan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa ja 

yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan 

eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin 

periaatteisiin.   

 

Kun haluatte hyvää  
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