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Tervetuloa mukaan!

Lähiruoka ja 

maaseutumatkailu 

Leader Aktiivisen 

Pohjois-Satakunnan 

ja Leader Suupohjan 

alueilla



Lähiruoka, paikallinen luontoympäristö 

ja kulttuuri nivoutuvat toisiinsa 

Lähiruoka- ja maaseutumatkailun vetovoimaisuuden kasvattamiseen tähtäävässä hankkeessa kehitetään yrittäjien
ammattitaitoa. Hankkeen tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia parhaista käytännöistä
kotimaasta ja ulkomailta.

Hyödynsaajina ovat alueiden lähiruoka- ja maaseutumatkailuyritykset. Onnistuneiden matkailu- ja ruokaelämysten
tuottaminen kuluttajille on ensiarvoista. Kokemuksellinen vuorovaikutus verkoston kautta on erinomainen keino
oppia uusia asioita ja peilata niitä oman toiminnan kehittämiseen.

Hankkeen toiminta-alueena on Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Suupohjan alueilla sijaitsevat kunnat. Hankkeen
kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Sommenbygd-Vätterstrand (Ruotsi) ja Associazione di Promozione Sociale
Insieme si puo (Italia).

Hankeaika on 1.1.2018–31.12.2021.

Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.



OSAAMISTA JA MALLIA!
Benchmarking-matka Ruotsiin 3/2019

Matka suuntautui Mjölbyn kunnan ympäristöön, Itä-Götanmaan maakuntaan Etelä-Ruotsissa. 

Vierailukohteisiin (8 kpl) kuului laaja kattaus maaseutualueen yrityksiä. 

- Yhteistyön myötä palveluiden tuotteistaminen on onnistunut mainiosti.

- Maaseutumatkailuyritysten toiminta on hyvin ammattimaista ja kesäsesonkiluonteisuudesta
huolimatta tuotteiden ja palveluiden ympärille on luotu vahvoja brändejä.

- Lähiruoka oli hyvin oleellinen osa matkaa. Alue on muiden muassa vahvaa maidontuotanto- ja
omenantuotantoaluetta ja tämä näkyy koko ruoantuotannossa ja yksittäisissä ruokalajeissa.



Urnatur – ekoturismia parhaimmillaan!

Nääs Gårdbryggeri –

ravintola ja pienpanimo vanhassa 

navettarakennuksessa.

Hemma på Hult keskittyy kestävään 

kehitykseen. Tilalla kierrätetään ja 

hyödynnetään elintarvikeraaka-

aineita tarkkaan.

Särtshöga Vingård –

majoitusrakennuksen yhteyteen on restauroitu

tunnelmallinen, lasitettu terassiravintola. 

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…



OSAAMISTA JA MALLIA!
Benchmarking-matka Ruotsiin 3/2019

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 keskenään.



OSAAMISTA JA MALLIA!
Benchmarking-matka Italiaan 10/2019

Matka suuntautui Pohjois-Italiaan, Piemonten alueelle.

Vierailukohteisiin kuului liki 20 ruoka- ja matkailualan yritystä ja muuta toimijaa.

- Tärkeimpänä oppina saatiin, että yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen merkitys liiketoiminnassa on
hyvin tärkeää!

- Oman toiminnan ainutlaatuisuuden korostaminen ja ylpeys omasta tekemisestä tulisi muistaa
jokapäiväisessä tekemisessä.

- Italialaiset osaavat tehdä pienestäkin viehättävää – oli kyseessä sitten tuote tai palvelu. Tätä oppia
tulisi soveltaa suomalaisessa ammattiylpeydessä enemmän.

- Hankerahoituksen edellytyksenä on yhteistyö muiden yritysten kanssa. Suomeen verrattuna
mielenkiintoinen seikka on se, että maantieteelliset etäisyydet Italiassa ovat paljon pienemmät,
joten maaseudun yritykset ovat tavallaan ”pakotettuja” yhteistyöhön.



Birra Elvossa arvostetaan aikaa, sillä olut tarvitsee aikaa

valmistuakseen. Laatu on yrityksen toiminnan kulmakivi.

Tuotekehityksen taustalla pitkäjänteinen yhteistyö alueen

viljelijöiden kanssa. Elvo-oluen vesi on peräisin saman nimestä

laaksosta Monbaronen rinteiltä ja on täten oluen

panemiseen hyvin soveltuvaa. Oluen panemisen sivuvirtana

syntyvä mäski hyödynnetään lehmien rehuna.

Meijeri- ja juustolateollisuudessa pienten ja suurten

toimijoiden yhteistyö on hyvin tärkeää.

Vertaisoppiminen ja uuden tuotteiden kokeiluerät

on helpompi toteuttaa pienten toimijoiden

toimesta, isomman toimijan opastuksella.

Ulkoilma-aktiviteettipalveluita tarjoavan yrityksen Skoutyn toimitusjohtaja ja perustaja

Ludovico Bizzocchi kertoi, että yrityksen taustalla on Bizzocchion oma hämmennys

siitä, että Italiassa ei ole ollut ulkoilma-aktiviteetteja tarjoavia yrityksiä, joiden

tarjontaan olisi voinut perehtyä verkossa. Skoutylla on sovellus, jonka kautta voi

löytää ja varata kymmeniä erilaisia aktiviteetteja maastossa, lumella, vedessä,

ilmassa ja urbaaniympäristössä sertifioitujen ohjaajien opastuksella.



Verkosto tuottaa vuohen- ja lehmänmaidosta

tehtyjä juustoja, maitoa ja jogurttia, lihaa ja

makkaraa, jauhoja, leipää ja leivonnaisia,

vihanneksia ja hedelmiä, viinejä sekä

puutavarasta jalostettuja tuotteita.

Teritori on Piemonten ja Biellan alueen verkosto, joka syntyi

seitsemän yrityksen yhteistyöstä ja jonka tavoitteena on

markkinoida paikallisista luomuraaka-aineista valmistettuja

tuotteita. Leipomoyrittäjän mukaan verkostossa on erityisen

hienoa se, että verkoston toiminnassa voidaan yhteistyössä

sopia raaka-aineiden määristä ja laadusta. Yrityksen ja koko

verkoston toiminnan perustana on toimitusketjun läpinäkyvyys ja

ympäristövaikutuksien minimoiminen.



LÄHDE MUKAAN NORJAAN TUTUSTUMAAN MAAILMANLUOKAN 

GEO-, LUONTO- JA RUOKAMATKAILUELÄMYKSIIN

Lähiruoka- ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueilla -hanke 

järjestää benchmark-matkan Norjaan 7.-10.6.2021

Kohteena on Egersundin rannikkokaupunki lounais-Norjassa. 

Matkalla tutustutaan Norjan GEOfood-konseptiin ja 
Rogalandin läänin alueen matkailutoimialaan ja ruokakulttuuriin.

Alustava hinta matkalle on noin 600,00 € (+ alv 24 %) / hlö. 

Paikkoja on rajoitetusti. Matkalle mahtuu mukaan 10 hankealueen yrityksen edustajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Matkavalmistelut ovat käynnissä – ilmoittaudu mukaan!

Tuuli Pirttikoski, Satafood Kehittämisyhdistys ry Kirsti Vuori, Leader Suupohja / Satafood Kehittämisyhdistys ry

tuuli.pirttikoski@satafood.net kirsti.vuori@leadersuupohja.fi

+358 (0)40 183 9995 +358 (0)40 861 5175



Kiitos!


