Lähiruoka ja maaseutumatkailu
Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella

BENCHMARKING-MATKA RUOTSIIN 27.3.-31.3.2019

Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella
-hankkeen toinen kv-tapaaminen hankeyhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin keskisessä Ruotsissa 27.3.-31.3.2019. Hanketoimijoista matkalla mukana olivat Satafood Kehittämisyhdistys ry:stä
Tuuli Pirttikoski ja Jari Lehmusvaara sekä Leader Suupohja ry:stä Kirsti Vuori. Matkalle osallistui
14 Suomen hankealueen yrityksen edustajaa. Osallistujalista on matkaraportin lopussa.
Hankkeen yhteistyökumppaneista mukana oli Sommenbygd-Vätterstrand (Ruotsi), josta paikalla olivat ko. organisaation toiminnanjohtaja Ulla-Christina Dolk sekä hallituksen jäsen Jens Gliminger.
Vierailun aikana käytännön asioiden kulusta ja yritysvierailukohteiden ja alueen esittelyistä vastasi
opas, Åse Wännerstam. Hän omistaa opaspalveluita tarjoavan yrityksen Rökstenen AB. Italian yhteistyökumppani Associazione di Promozione Sociale Insieme si puo (Italia) ei osallistunut tapaamiseen.
Matka alkoi keskiviikkona 27.3.2019. Linja-auto poimi seurueen reitiltä Parkano-Kauhajoki-Kankaanpää-Huittinen. M/S Viking Grace irtautui Turun sataman laiturista klo 20.55. Yhteinen illallinen
nautittiin laivan buffet-ravintolassa hyvän ruoan äärellä toisiin tutustuen.
Laiva saapui Tukholman satamaan torstaina 28.3.2019 aamutuimaan, jonka jälkeen matka kohti keskistä Ruotsia alkoi. Matkalla pidettiin kahvitauko Q8-huoltoasemalla, jolla on Euroopassa yli 4000
huoltoasemaa. Poikkeuksellisen huoltoasemasta tekee suomalaisten silmin katsottuna sen tarjonta.
Etenkin leivät ja leivonnaiset ovat huoltoasemalla esillä kuin konditoriassa ja matkaseurue kehui etenkin lämmitettyjen ciabatta-sämpylöiden makua.
Matkalla Mjölbyhyn tehtiin pidempi pysähdys Norrköpingissä, jossa oli mahdollisuus lounastaa ja tutustua kaupunkiin omatoimisesti. Norrköping on perinteinen teollisuuskaupunki. Useimmat tutustuivatkin sen vanhaan tehdasmiljööseen, jossa on kauniita vanhoja rakennuksia, entisiä tehtaita, jotka ovat nyt asuinrakennuksia, museoita,
kahviloita, kauppoja ja ravintoloita.
Kuvassa Arbetets Museum.

Norrköpingin jälkeen tehtiin pikapysähdys Linköpingin vanhassa kaupungissa Cloettan tehtaanmyymälään. Matkaan lähti mukaan kassikaupalla suomalaisten kauppojen hyllyiltä tuttuja, edullisia makeisia.
Cloettalla on tehtaanmyymälä lisäksi valtatien toisella
puolella Ljungsbrossa. Linköpingin tehtaanmyymälästä erityisen tekee vanhan kaupungin miljöö sekä
myymälässä vallitseva 50-luvun henki.

Iltapäivällä saavuttiin Mjölbyhyn, jossa tapasimme hankeyhteistyökumppanimme sekä oppaan ja siirryttiin heidän järjestämäänsä linja-autoon. Opas esitteli lyhyesti Mjölbyn kuntaa, joka on kuuluisa
maataloudestaan ja väkiluvultaan Kankaanpään ja Kauhajoen tasolla.
Särtshöga Vingård – paikallisuus viehättää
Ensimmäinen yritysvierailukohde oli Särtshöga Vingård. Yritys sijaitsee idyllisellä maaseudulla
Väderstadissa. Särtshöga Vingärd on yksi Euroopan pohjoisimmista kuohuviinin valmistajista. Tilan
yrittäjäpariskunta on omistanut maatilakeskuksen 6 vuoden ajan ja kehittänyt toimintaa määrätietoisesti. Tavoitteena yrittäjä Niclas Albinssonin mukaan on olla päätoiminen ammattikasvattaja ja viininvalmistaja.
Sesonkiaikana (27.4.-15.9.) Särtshöga Vingård B & B: n varauskalenteri on etenkin viikonloppuisin
täynnä. Haasteena on saada toiminta pyörimään tasaisesti ympäriviikkoisesti. Yöpyjiä saapuu aina
Euroopasta ja Amerikasta saakka, mutta myös ruotsalaisten keskuudessa paikka on suosittu. Huoneissa on näkymät puutarhaan ja jaettu kylpyhuone.
Yrityksen spesialiteetti on pizzeria, joka on etenkin paikallisten keskuudessa saanut valtaisan suosion.
Pitkälle paikallisista raaka-aineista valmistettua ja viinin kanssa yhteensopivaa kiviuunipizzaa valmistetaan joka päivä sesonkiaikana. Särtshöga Vingårs työllistää sesongin aikaan 7 henkeä, muuna
aikana yrittäjäpariskunnan lisäksi viinitarhalla työskentelee muutama apukäsi.

Majoitusrakennuksen yhteyteen on restauroitu
tunnelmallinen, lasitettu terassiravintola.

Särtshöga Vingårdin talviajan pääelinkeino on viininvalmistus. 2 hehtaarin viinitarhasta valmistuu vuosittain noin
800 pulloa (yli 8000 l) viinirypälelajike Solariksen kuohuviiniä ja valkoviiniä. Lajike on saksalainen lajike, joka on
kehitetty erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin. Suurin haaste
viiniköynnöksien kasvatuksessa ovat keväisin ja syksyisin
yöpakkaset. Vaurioita pyritään estämään palavilla tervapadoilla. Seudulla tyypillinen tuulinen ilma on positiivinen
asia. Talviaikana taimia hoidetaan leikkaamalla oksistoja.
Taimirivistöjen päissä on ruusupuskat, sillä kasvit muistuttavat toisiaan ja uskomuksen mukaan ne tukevat toisiensa
kasvua. Viiniköynnökset pärjäävät suhteellisen pienellä vesimäärällä, mutta esimerkiksi vuoden 2018 helteiden aikaan
köynnösrivistöjä kasteltiin. Sadonkorjuu tapahtuu mekaanisesti elokuun tienoilla.

Tilalla kasvatetaan myös omenoita, jotka käsitellään siideriksi ja omenamehuksi. Lajikkeina on tyypilliset puutarhalajikkeet. Tilamyyntiä ei tilalla ole. Ruotsin alkoholilainsäädäntö on hyvin samanlainen kuin Suomessa. Yrittäjä Niclas Albinsson kertoi, että alkoholivalmisteet myydään Systembolagetin kautta ja mehut menevät paikallisille ravintoloille. Tila ei ole luomusertfioitu. Yrittäjä ei koe
erityistä hyötyä sertfikaatista, sillä tuotannossa ei käytetä muutenkaan esimerkiksi torjunta-aineita.

Viininvalmistus on ammattimaista käsityötä.

Pulloja pidetään 21 päivän ajan ylösalaisin ja
käännetään asteittain ympäri, jotta pullossa oleva
sakka valuisi pullon kaulaan, josta se poistetaan
ennen lopullista varastointia.

Ombergs Turisthotell – tunnelmaa keskellä maaseutua
Ensimmäinen yö majoituttiin Ödeshögissä, Ombergs Turisthotell -nimisessä majatalossa. Majatalo
sijaitsee Vättern-järven rannalla laakeiden peltojen ja pyökkimetsän ja pienen kukkulan alla ohessa.
Itse rakennus on vuosisadan vanha. Nykyiset yrittäjät ovat tarjonneet majoitus- ja ruokapalveluja 10
vuoden ajan. Yrityksen omistaa kaksi veljestä, jotka asuvat perheineen rakennuksen ylimmässä kerroksessa. Ombergs Turisthotell-majatalon keittiössä punainen lanka on lähiruoka ja paikalliset luomutuotteet: villilohta Vättern-järvestä, liha, kasvikset ja juurekset ja kananmuna läheiseltä maatilalta,
luomuolut paikallisesta pienpanimosta jne.

Urnatur – ekoturismia parhaimmillaan
Hyvin nukutun yön jälkeen nautittiin Ombergs Turisthotellin maittava lähiruoka-aamiainen, jonka
jälkeen matkattiin kohti ensimmäistä yritysvierailukohdetta. Luontomatkailuyritys Urnatur on elämyskeidas metsän keskellä ja korkeuksissa. Tilan omistajat Håkan Strotz ja Ulrika Krynitz ovat omistaneet nyt 85 hehtaarin tilan 26 vuotta, mökkimajoitusta on ollut vuodesta 2007. Tilalla on lampaita,
muutama lehmä ja taimenia sekä kasvihuone, joita käytetään raaka-aineina ruoanlaitossa. Lisäksi tilalla on hevosia. Luonnonantimia pyritään käyttämään paljon – esimerkiksi pakurikääpää on tarjolla
aamupalapöydässä.

Strotz ja Krynitz työskentelivät
alkujaan
kaupungin yliopistomaailmassa, kunnes
halusivat niin sanotusti
pois oravanpyörästä.
Isäntä Håkan Strotz on
aina ollut kiinnostunut
rakentamisesta ja käsityöstä. Liikeidea syntyi

hiipien. Nyt metsän siimeksessä, 500
metrin päässä tilalta, on kymmenkunta
perinteiseen tapaan rakennettua erilaista
mökkiä. Puu on yritystoiminnan keskeinen elementti ja kaikki mökit ovat oman
metsän puusta käsityönä valmistettu.
Puuta ei ole käsitelty mitenkään, muuta
kuin esteettisesti

Metsän mökeissä ei ole sähköä, joten
lämmityskuluja ei juuri synny. Yksityisasiakkaita saapuu Urnaturiin ympäri
maailmaa. Markkinointi on painottunut
digitaalisiin kanaviin. Yritys on uniikki
ja täten esimerkiksi valokuvaajia ja lehtitoimittajia saapuu vierailulle ympäri maailman. Esimerkiksi hashtagilla #urnatur löytyy pelkästään Instagramista lähes 900 julkaisua.

Myös Urnaturissa sesonki on keväästä syksyyn. Liikevaihto on noin 200 000 euroa. Liiketoiminnasta
syntyneillä voitoilla yritys ostaa lisää metsää ja panostaa metsänsuojeluun. Biodiversiteetin säilyttäminen on heille tärkeintä.

Yritystoiminnan suurimmat haasteet liittyvät viranomaisasiointiin ja
turvallisuuteen. Sisäänkirjauduttaessa asiakkaan kanssa käydään läpi
kaikki riskit, joita metsässä (ja etenkin Aircastle-mökissä) majoittumiseen liittyy. Urnaturilla on luonnollisesti vakuutukset kunnossa, mutta
asiakas on aina itse vastuussa turvallisuudestaan. Esimerkiksi lapsilta on
puissa oleviin mökkeihin pääsy kielletty. Myös alkoholi on yksi suuri
riskitekijä. Viranomaisasioinnissa
Håkan Strotz on ollut hyvin periksiantamaton ja kärsivällinen. Yhteistyö kunnan viranomaisten kanssa on
ollut pitkäjänteistä, eikä erimielisyyksiltä ole vältytty.

Hemma på Hult – näyttää ja maistuu
yhtä hyvältä
Metsäterapian jälkeen matkasimme kauniin maaseudun ja pienten kylien kautta maatilamatkailuyritys Hemma på Hultiin, joka sijaitsee Tranåsin kaupungissa. Maatila on hyvin vanha ja se on historiallisesti suojeltu. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluu majoitus-, juhla- ja kokouspalveluita sekä elämysluontomatkailua. Vanhassa navettarakennuksessa on pieni käsityöläisputiikki, kesäkahvila sekä
juhlatila. Hieman etäämmällä on 3 mökkiä. Hemma på Hult sijaitsee toiseksi suurimmalla omenantuotantoalueella Ruotsissa, joten omenaa hyödynnetään runsaasti ruoanvalmistuksessa. Jopa keitossa
oli käytetty toisena pääraaka-aineena omenaa, joka on suomalaiseen makuun ehkä hieman vierasta.

Leipä ja jälkiruoka tarjoiltiin puisilta lautasilta.

Olennaista ruokapalveluissa on lähiruoka.
Kaikki raaka-aineet tulevat lähialueilta.
Hemma på Hult keskittyy kestävään kehitykseen. Tilalla kierrätetään ja hyödynnetään elintarvikeraaka-aineita hyvin tarkkaan. Esimerkiksi marjojen kaikki osat hyödynnetään jollakin tavoin. Myös vedenkulutukseen kiinnitetään paljon huomiota – tämä näkyi myös wctiloissa!

Åsens By – kylän täydeltä historiaa ja perinteitä
Seuraava vierailukohde oli monipuolinen ja kaunis Åsens By. Se on Ruotsin vanhin luonnonsuojelualue ja tyyppiesimerkki siitä, miltä smålandlainen kylä näytti sata vuotta sitten. Åsens By käsittää
käytännössä kolme maatilaa. Peltoja (yht. 35 ha) ympäröi puiset aidat, joita huolletaan aktiivisesti.
Kesäisin laitumilla ja aitauksissa on karjaa, lampaita ja possuja. Maataloustöissä käytetään vanhoja
menetelmiä. Tilalla on myös mehiläispesiä ja puutarha.

Vierailijoita Åsens By:ssä käy noin 35 000 vuoden aikana, painottuen luonnollisesti kesäaikaan.
Useimpia rakennuksia käytetään nykyisin erilaisiin toimintoihin, esimerkiksi kahvilaan, museoon ja
pieneen myymälään. Alueella on myös hostelli. Asuinrakennus, lato, pesuhuone ja ruokailutila ovat
kuitenkin säilytetty alkuperäisessä tilassaan. Teklan talo (Teklas hus) on jätetty suurimmaksi osaksi
viimeisimmän perheenjäsenen, Teklan, poistuessa vuonna 1989. Sesongin aikana kahvilassa on tarjolla kevyitä lounaita ja kotitekoisia leivonnaisia. Kaikki tuotteet ovat paikallisesti tuotettuja. Åsens
By tarjoaa luonto- ja kulttuurireitistöjä sekä kylällä että sen ympäristössä.
Åsens by työllistää toimitusjohtajan lisäksi 2-3 työntekijää sesonkipainotteisesti. Åsens By:tä johtaa
ja hallinnoi Åsensin kylän kulttuurireservi, joka saa rahoitusta kansallisperintöluettelosta, Jönköpingin läänin hallintoneuvostosta ja Anebyn kunnalta. Yhteisön tärkeä tekijä on Åsens Vänner -niminen
yhteisö (yhdistys), jossa on yli 100 jäsentä. Aktiivinen yhdistys ylläpitää ja huoltaa kylän ympäristöä.
Yhteistyötä tehdään myös maakunnan alueen yritysten kanssa.

Wiredaholm Golf & Konferens – idyllistä maaseutumajoitusta mainiolla twistillä
Seuraava yöpymiskohde oli Wiredaholm Golf & Konferens, joka sijaitsee Jönköpingin ja Tranåsin
kaupunkien välissä. Viredaholms-järven rannalla sijaitsevan hotellin päärakennus henkii 1800-lukua.
Hotellihuoneet sijaitsevat pihapiirissä pienissä rivitaloissa tai mökeissä. Vuodepaikkoja on yhteensä
46.

Ravintolassa käytetään paikallisesti tuotettuja raaka-aineita - erityisesti puutarhatuotteiden raikkaita
makuja. Erikoisuutena on Pohjoismaiden laajin Calvados-valikoima, joka on yrittäjäpariskunta Anna
ja Paul Brinkmannin suuri kiinnostuksen kohde.

Brostorps
Gårdsmejeri – myös juusto ansaitsee tarinan
Mainiosti levätyn yön jälkeen matkattiin Brostorps Gårdsmejeriin, Perheyritys Brostorps Gårdmeijeri
on idyllinen 75 lehmän maatila ja juustola. Vuosi vuodelta ajatusmallia yrityksen toiminnasta on laajennettu ja nyttemmin juustoa valmistetaan jopa 9000 kg vuodessa! Tila tuottaa maitoa Arlalle ja osa
maidosta menee omaan tuotantoon. Juustola on toiminut vuodesta 1998 saakka.

Brostorps Gårdsmejeri on kirjaimellisesti perheyritys. Tilan emäntä Camilla Ydrestrand miehensä
Magnuksen kanssa jalostavat maatilalla tuotettavaa maitoa juustoksi, kun Camillan sisko Annika miehensä kanssa tuottavat maitoa ja ovat siis vuokranneet tilukset Camillalta ja Magnukselta.

Brostorps Gårdsmejerin ohessa on pieni maatilamyymälä, josta voi ostaa juustoja ja juustokakkuja,
muita lähiruokatuotteita ja tekstiiiliä. Kesäaikaan tilalla on myös kahvila.
Juustoja myydään useissa myymälöissä, erityisesti Östergötlannin ja Smålandin seuduilla, mutta
myös muissa paikoissa. Juustoja on myös tukkumyynnissä.

Nääs Gårdbryggeri – ravintola ja pienpanimo vanhassa navettarakennuksessa
Nääs Gårdsbryggeri sijaitsee Ydren kaupungissa, maaseudun rauhassa, joka on vahvaa maidontuotantoaluetta. Tilalla on viljelty maata ja kasvatettu kotieläimiä, kuten lehmiä ja lampaita, vuosikymmeniä. Itse tila on yli puolitoista vuosisataa vanha ja sitä on ylläpidetty jo monen sukupolven ajan.

Yrittäjä Gunnar Emanuelssonin mukaan tilalla ei enää viljellä, mutta eläimiä, kuten lampaita tilalta
löytyy. Niillä on ennemminkin maisemanhoidollinen tehtävä. Rehut ostetaan läheiseltä maatilalta.
Kymmenisen vuotta sitten tila luopui lehmistä.
Tällöin perheessä ruvettiin miettimään, mitä elinkeinoa seuraavaksi harjoitetaan ja mitä tyhjilleen
jääneelle navettarakennukselle tehdään. Pienen
pohdinnan jälkeen Emanuelssonit perustivat ravintolan ja sen oheen pienpanimon. Navettarakennus
restauroitiin ravintolatilaksi ja pienpanimoksi.
Etenkin panimon perustaminen vaati paljon investointeja, mutta tahtotila tilan kehittämiselle oli
suuri ja vuonna 2013 avattiin Nääs Gårdsbryggeri.
Pienpanimon tuoteperheeseen kuuluu kahdeksan
olutta ja saatavuus vaihtelee sesongin (pääsiäinen,
joulu) mukaan. Muutama olut on luomusertifioitua. Oluita myydään ravintoloille, Systembolagetiin ja vähittäiskauppaan pääasiassa Smålandin ja
Itä-Götanmaan alueilla.

Nääs
Gårdsbryggerin
tuotantotiloissa työskentelee
palkattu panimomestari – tilan isäntä Gunnar ei siis osallistu oluen panemiseen. Sen sijaan hän keskittyy ravintolatoimintaan ja muihin yrityksen käytännön asioiden hoitamiseen. Gunnar kertoi, että
panimomestarin saaminen palkkalistoille ei ole helppoa, sillä ko. ammattikunta on Ruotsissa pieni.
Nykyinen panimomestari tuli onnenkantamoisella yritykseen töihin, kun toisaalla pohjoisruotsalainen

pienpanimo joutui sulkemaan ovensa. Kaiken kaikkiaan sesonkiaikana yritys työllistää viisi henkeä
eri työtehtävissä.

Panimolla on kymmenen oluenvalmistustynnyriä
ja panimolla työskennellään päivittäin. Suomalaisittain mielenkiintoinen havainto oli tuotantotilojen seinien materiaali – puu.
Nääs Gårdsbryggeri käyttää Viking Maltin maltaita.
Mallas tulee pääosin Saksasta, mutta myös Suomesta.
Luomumallas on kotimaista.

Nääs Gårdsgryggerin tuotteet on palkittu valtakunnallisesti monessa eri arvostelussa.

Laura Koivumäki esittelee mallassäkeistä valmistettuja kasseja,
joita on myynnissä Nääs Gårdsbryggerin pienessä tilapuodissa.

Yrityksen nimi herätti hilpeyttä ja yrittäjä Gunnar Emanuelssonin saikin vastata kysymykseen, mistä
nimi on peräisin. Hän tiesi Nääs-sanan yhteyden Tampereen kaupunkiin ja murteeseen ja korosti, että
nimi ei ole Suomesta peräisin. Nimi tulee siitä, että maatilan virallinen nimi on Nääs.
Yritysesittelyn jälkeen nautittiin riistalähiruokalounas. Keitossa käytetty hirven- ja peuranliha oli peräisin lähialueen metsästäjiltä. Ravintolan ruokalistalla on olennaista, että ruoka ja olut tukevat toisiaan ja sopivat toisilleen. Pullojen tarroissa on esimerkkejä ja vinkkejä ruoista, jotka sopivat kullekin
oluelle. Nääs Gårdsbryggerissä järjestetään ympäri vuoden kaikille avoimia teematilaisuuksia ja iltamia.

Matkalla Tukholmaan pysähdyttiin uudemman kerran Linköpingin vanhassa kaupungissa. Sesonki ei
ollut vielä täysin alkanut, mutta osa pienistä käsityöläispuodeista ja kahviloista oli jo avannut ovensa.

Vielä ennen Tukholmaa pysähdyttiin jälleen Q8-huoltoasemalla ja nautittiin mainioista sämpylöistä
ja muista herkuista. M/S Amorella lähti Tukholman satamasta kohti Turkua klo 20.55. Valtaosa seurueesta nautti vielä yhteisen buffet-illallisen matkan antia ruotien ja yrityksistään kertoen. Turkuun
saavuttiin varhain sunnuntaiaamuna, jonka jälkeen linja-auto matkasi samaa reittiä kuin tullessa takaisin Etelä-Pohjanmaalle.

Yhteenveto

Vierailukohteisiin kuului laaja kattaus maaseutualueen yrityksiä ja kuulimme alueen yritysyhteistyöstä. Yhteistyön myötä palveluiden tuotteistaminen on onnistunut mainiosti. Maaseutumatkailuyritysten toiminta on hyvin ammattimaista ja kesäsesonkiluonteisuudesta huolimatta tuotteiden ja palveluiden ympärille on luotu vahvoja brändejä. Yritysyhteistyöklusterin perusti aikoinaan kolme, toisilleen vierasta yritystä, jotka edustivat eri toimialoja. Tarkoituksena oli koota klusteriin mukaan alueen hotellit, bed & breakfast -hostellit ja muut ruoka- ja matkailualan yritykset. Nyt mukana on useita
yrityksiä, jotka tarjoavat turisteille lähes 40 erilaista pakettia. Paketit ovat tuotteistettu usealle eri
kohderyhmälle. Klusterin kaikki yritykset myyvät paketteja ja asiakas maksaa vain yhdelle yritykselle
ja yritykset jakavat tuotot (15 %) keskenään. Näin asiakkaan ei tarvitse murehtia maksuasioita tai
muita käytännön asioita monen eri toimijan kanssa.
Reissussa mukana olleet yrittäjät olivat hyvin tyytyväisiä matkan antiin ja mikä parasta - he saivat
ideoita, ajatuksia ja inspiraatiota oman työn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. Lähiruoka oli hyvin oleellinen osa matkaa. Alue on muiden muassa vahvaa maidontuotanto- ja omenantuotantoaluetta
ja tämä näkyy koko ruoantuotannossa ja yksittäisissä ruokalajeissa.

Matkalla mukana olleet henkilöt ja yritykset:
Asta Asunmaa, Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Pohjanmaa
Kirsi Heidt, Valkoinen Puu
Mark Heidt, Valkoinen Puu
Sirkku Ylikoski, Valkoinen Puu
Laura Koivumäki, Korsuretket Oy
Minna Lakso, Pitopalvelu Minna-Maria
Raimo Lakso, Pitopalvelu Minna-Maria
Lauri Peltola, Toron Kievari
Päivi Peltola, Toron Kievari
Asko Riitahuhta, Kurkikorven Mummola
Sauli Riitahuhta, Kurkikorvan Mummola
Eira-Maija Savonen
Sari Vaholuoto, Kotipata
Jarmo Hietaoja, A. Lamminmäki Oy
Tuuli Pirttikoski, Satafood Kehittämisyhdistys ry
Jari Lehmusvaara Satafood Kehittämisyhdistys ry
Kirsti Vuori, Leader Suupohja

