Lähiruoka ja maaseutumatkailu
Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella
Tutustumismatka 30.8.-1.9.2018 hankealueelle
Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella -hankkeen ensimmäinen tapaaminen hankeyhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin Suomessa. Paikalla olivat
Satafood Kehittämisyhdistys ry:stä Tuuli Pirttikoski ja Senni Valiola, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:stä Krista
Antila sekä Suupohja ry:stä Kirsti Vuori. Hankkeen yhteistyökumppaneista mukana oli Sommenbygd-Vätterstarnd (Ruotsi), josta Suomeen olivat matkustaneet projektipäällikkö Daniel Johansson sekä hallituksen jäsen
Jens Gliminger. Toiminta-alueelta mukana oli lisäksi Anja Dalhög, joka omistaa yhdessä miehensä kanssa maitotilan Prästgårdens Mejeri:n Anebyssä, eteläisessä Ruotsissa. Tilalla maidosta jalostetaan erilaisia juustoja
ja jogurttia. Lypsykarjan määrää on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa ja sitä myötä Anja on innokas laajentamaan tuotevalikoimaansa.
Torstaina 30.8.2018 päivällä tapasimme vieraat Luomajärven Hevoskievarissa Ikaalisissa, jossa tilan toimintaa
meille esitteli emäntä Satu Haagmann. 1800-luvulta peräisin olevalla talonpoikaismiljöössä sijaitsevalla tilalla
on tallirakennus (vanha navetta), jossa on mahdollista järjestää isojakin tilaisuuksia sekä ravintola, saunoja ja
majoitushuoneita erilaisissa rakennuksissa. Tilalla on lisäksi työhevosia, joiden kanssa järjestetään mm. rekiajeluita maastossa sekä muita maatilan eläimiä. Tilan isäntä ja keittömestari Mika Haagmann oli tilauksestamme valmistanut lounaan tilan keittiön toimintaperiaatteita noudattaen – laadukkaita raaka-aineita paikallisilta tuottajilta.
Kievarivierailun jälkeen siirryimme Jämille, jossa majoituimme tapaamisen ajan. Esittelimme lyhyesti Jämikeskuksen toimintaa ja eri aktiviteettimahdollisuuksia, joita alueella on. Tämän jälkeen vierailimme Uhrilähteellä. Hämeenkankaan hiekkakerrosten suodattamista runsaista pohjavesistä osa pulppuaa maan pintaan
lähteinä. Uhrilähde on lähteistä kuuluisin. Ainutlaatuisen Uhrilähteen pohja elää pohjaveden pulputessa hiekkapohjan lähteensilmien läpi. Uhrilähde on saanut nimensä siitä, että sieltä on aikojen kuluessa haettu parannusta ja samalla heitetty uhriropo lähteen pohjattomaan silmäkkeeseen. Paikka on hyvin kaunis ja viivyimme lähteellä tovin ihastellen sen pulppuamista.

Illalla kokoonnuimme Korsukylään yhdessä Mushroom Road -hanketoimijoiden kanssa. Ruoka-, ohjelma- ja
elämyssaunapalveluja sekä ravintola- ja metsäkokoustiloja tarjoavan Korsuretket Oy:n yrittäjä Sanni Luomahaara esitteli yrityksensä toimintaa ja teimme tutustumiskierroksen Korsukylän ympäristöön. Illallisella oli
tarjolla luonto – ja lähiruokaa yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti, kuten särkipullia, sienikastiketta ja
kauden kasviksia. Maistuvan illallisen jälkeen vierailla oli mahdollisuus luontopalveluyrityksen teeman mukaisesti levätä riippumatossa metsän siimeksessä. Tämän jälkeen ilta jatkui Jämillä vapaamuotoisemmin toisiimme tutustuen.
Perjantaina 1.9.2018 aamu alkoi Jämikeskuksella yhteisellä aamiaisella. Klo 9.00 lähdimme tilausbussilla kohti
Kauhajoen Ruokamessuja. Messujen ohessa pidimme hankepalaverin, jossa suunnittelimme hanketoimenpiteitä ja päätimme seuraavan tapaamisen ajankohdan ja paikan. Tämän jälkeen osanottajat saivat päivän ajan
vapaasti tutustua messutarjontaan, jota oli esillä laajasti eri alatoimialoilta. Osa vieraili seminaarissa, joka
rakentui Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Musiikki ja ruoka moniaistisena kokemuksena -tutkimuksen
ympärille.

Anja Dalhög maistatti Leader Suupohjan osastolla Prästgårdens Mejerin
juustokakkua. Kakku sai suuren suosion ja häneltä tiedusteltiin reseptiikkaa tuotteelle. Tämä lämpimänä nautittava juustokakku on erilainen kuin
tyypillinen suomalainen juustokakku.

Ohjelmalavalla ohjelmassa oli mm. kalankäsittelynäytös ja paneelikeskustelu.

Tutustuimme hailuotolaiseen Kujalan tilaan ja nautimme tilan isännän valmistamia burgereita tilan omalla kastikkeella maustettuina. Ko. yritys on mainio esimerkki maaseutuyrityksen / maatilan ja sen tuotteiden brändäyksestä.

Messupäivän jälkeen loimme katsauksen vähittäiskauppaan ja vierailimme Kauhajoen K-Citymarketissa,
jossa esittelimme vieraillemme vapaamuotoisesti hevi- ja maitotaloustuotteita ja -osastoja.

Päivä jatkui pit-stopilla Kammi-kylässä, joka on rakennettu neitseelliselle Ruuhinevan suolle Erkki Kalliomäen
ideoinnin pohjalta. Kalliomäen harrastuksena vuosikymmenten aikana syntyneessä Kammi-kylässä voi vierailla vapaasti, mutta siellä järjestetään myös tilauksesta erilaisia tilaisuuksia ja juhlia sekä tietysti saunotaan.
Kammi-kylä on syntynyt kierrätystavarasta, kuten suosta kaivetuista juurakoista ja eteen osuneista oksistoista. Paikka on erittäin mielenkiintoinen ja kertoo omaa tarinaansa. Valtavan työmäärän lisäksi huomiota
herättää paikan mielikuvituksellisuus. Huomionarvoista on myös, että vuoden 2018 alussa vieraskirjassa oli
jopa 8100 nimeä – nyt määrä on jo lähempänä 9000, joten kyseessä on oikea matkailunähtävyys!

Päivällinen nautittiin Isojoella, Lauhansarven luontomatkailukeskuksen maalaisravintolassa. Isäntä, yrittäjä
Teppo Toivanen kertoi Lauhansarven luontomatkailukeskuksen monipuolisesta toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä. Loimme katsauksen myös Lauhanvuoren kansallispuistoon ja Kirsti Vuori kertoi LauhanvuoriHämeenkangas Geoparkista. Lopuksi, keskustelua herättäneen hirvikeittopäivällisen jälkeen tutustuimme
huviloihin ja mökkeihin, joita Lauhansarvesta on mahdollista vuokrata.

Hirvikeiton hirvenliha oli peräisin Lauhansarven alueelta.
Marjalimonadi on Isojoen Panimon, nyk. Honkajoen Panimon tuote. Panimo sijaitsee Isojoella. Keskustelua herätti
myös leipäjuusto – ”narinajuusto”.

Illalla palattuamme Jämille kertasimme vielä päivän aikana esille nousseita mielenkiintoisia asioita ja yrityksiä.

Lauantaina 1.9.2018 aamiaisen jälkeen vierailimme Rajalahden Luomutilalla Jämijärvellä. Tilan emäntä Sirpa
Alkkiomäki esitteli tilan toimintaa ja luomutuotteita sekä tutustuimme tilan eläimiin. Teimme ostoksia luomutilan tilamyymälässä, jossa on myynnissä myös muiden alueen luomutuottajien tuotteita. Keväästä syksyyn Rajalahden tilalla on aittakahvila, jossa nautimme kahvit ja seurasimme tilan elämää ja tiivistä asiakasvirtaa. Luomutilan tilamyymälä on etenkin lauantaisin erittäin suosittu. Suosituin tuote on luomukananmuna.

Tilavierailun jälkeen palasimme vielä Jämille. Jämillä järjestettiin 1.9.2018 Erämessut oheisohjelmineen ja
kehotimme ruotsalaisia tutustumaan messutarjontaan ennen paluumatkaa. Paluumatkalle annoimme vinkkejä tutustua Raumaan ja Turkuun ennen laivan lähtöä.
Yhteenveto
Matkalla nähtiin mielenkiintoisia kohteita hankealueelta. Osa kohteista oli osalle hanketoimijoitakin uusia,
joten matka oli ennen kaikkea opettavainen ja antoi hyviä vinkkejä ja ideoita hankkeen jatkoa ajatellen.
Ruotsalaiset vieraamme antoivat hyvää palautetta matkasta ja kehuivat järjestelyitä. He olivat kiinnostuneita
yritysten toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä, vaikka yhtäläisyyksiä sikäläisiin toimintamalleihin löytyi paljonkin. Etenkin Anja Dalhög sai hyviä ideoita juustolansa tulevaisuutta silmällä pitäen. Totesimme, että sosiaalisen median ansiosta molemminpuolinen kanssakäyminen ja seuraaminen on helppoa. Seuraava tutustumismatka kohdistuu Ruotsiin maaliskuussa 2019.

Tuuli Pirttikoski

