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Tässä uutiskirjeessä

• Kokoukset ja tapahtumat

• Hyvät käytänteet

• Uutiset

• Sosiaalinen media

HANKKEEN TAVOITE

EuReGa:n päätavoitteena on ruoan, ruo-
katapojen ja gastronomian sisällyttämi-
nen ja tunnustaminen EU: n alueelli-
sissa ja kansallisissa strategioissa sekä 
poliittisissa käytänteissä sekä kulttuuri-
omaisuutena että vahvana elementtinä 
alueellisessa kulttuuri-identiteetissä. 

Lisäksi ne ovat välttämättömiä työkaluja 
tehostamaan vastuullisesti tuotettuja 
tuotteita ja palveluita.

Hankkeen viimeisessä uutiskirjeessä voit tutustua viimeisimpiin EuReGa:n 
kuulumisiin: Mitä olemme oppineet ja minkä kanssa työskentelemme nyt? Kuinka 
voit edesauttaa paikallisen gastronomian tunnettuutta ja saada  sen kartalle sekä 
mukaan poliittisiin linjauksiin niin alueellisesti, kansallisesti kuin koko Euroopan 
alueella? Lue lisää aiheesta!

KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT

Ajatuksen siemeniä: EUREGA-alueiden välinen vierailu Irlannissa
 
Northern & Western Regional Assembly isännöi yli kolmeakymmentä johtavaa gastrono-
mian asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa Sligossa ja Galwayssa 10.–12.3.2020. EUREGA on 
1,7 M€:n eurooppalaisten alueiden yhteistyöhanke, joka tarkastelee ruokaa viiden otsikon 
alla; Koulutus-, terveys-, kaupunki- / maaseutu-, matkailu- ja pk-yritysten tuki. Hankekump-
panit seitsemästä eri maasta ympäri Eurooppaa matkustivat Irlantiin keskustelemaan siitä, 
kuinka EU voi auttaa jäsenvaltioita tukemaan yrityksiä gastronomian sektorilla.

Eurooppalaisille yhteistyökumppaneille valotettiin useita tukitoimia joita tällä hetkellä on 
saatavana Irlannissa gastronomisten alojen yrityksille. Esittelyt Ruokatyöohjelmasta (From 
the Food Works Programme), Ruoka-akatemiaan (The Food Academy) sekä uuteen Bia In-
novator -kampukseen Athenryssä Galwayssa (joka maksoi 5,5 M€) toivat varmasti uusia 
ajatuksen siemeniä siitä, kuinka parhaiten tukea paikallisia pk-yrityksiä Länsi-Irlannin vie-
railun jälkeen.

Brendan Mooney, EU: n Northern & Western Regional Assemb-
lyn toimeenpaneva edustaja, korosti että tämä alueiden väli-
nen vaihtovierailu oli loistava tilaisuus esitellä vieraille Irlannin 
pohjoisen ja läntisen alueen erinomaista gastronomista kult-
tuuria, elinvoimaista vyöhykettä sekä paikallisille sidosryhmän 
edustajille uusia oppeja vierailevilta asiantuntijoilta.
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Galway inspiroi Brabanttia

Pohjois-Brabantin kunnan / ’s-Hertogenboschin maakunnan delegaatio, johon kuuluvat 
Sjef de Pont, Cindy Hagenstein ja Iris van Seumeren osallistuivat EUREGA-alueiden väliseen 
vaihtovierailuun Irlannissa. Lue heidän kokemuksensa tästä raportista.

KUVA1: υπότιτλος: Vierailu Galwayn Interreg-hankkeessa EUREGA - Gastronomia

Inspiraatio toimintasuunnitelmiin

Aloitimme 10.3. Sligossa: mukavassa ja tyypillisessä irlantilaisessa kaupungissa. Ensim-
mäisenä päivänä meille jaettiin tietoa useista irlantilaisista hankkeista ja aloitteista, kuten 
’Digital School for Food’ (foorumi, jossa elintarvikkeiden tuottajat oppivat kehittämään yri-
tystoimintaa tehokkaasti) ja ’Food Works Program’ (ohjelma, joka auttaa yrittäjiä lisäämään 
tuotantoa ja lopulta vientituotteistamaan ruokaa ja / tai juomia). Oli erittäin mielenkiin-
toista nähdä, kuinka Irlannin hallitus ei ole ottanut pelkästään vain tukevaa, vaan ennen 
kaikkea kannustavaa roolia asiassa. 

Ensimmäisenä päivänä eri alueiden sidosryhmien edustajilla oli mahdollisuus jakaa ko-
kemuksiaan, ja se johti mielenkiintoisiin keskusteluihin sekä osallistujien erilaisten lähes-
tymistapojen ymmärtämiseen taustoista huolimatta. Iltapäivällä hankekumppaneilla oli 
mahdollisuus keskustella toimintasuunnitelmien etenemisestä, sisällöistä sekä hankkeessa 
toteutettavista ideoista. Istunnon ansiosta voimme ottaa uusia askelia kirjoitusprosessissa. 
Lounaan ja illallisen aikana koimme kuinka irlantilainen gastronomia kohtelee vieraitaan: 
luovaa ja erinomaista ruokaa!

Elintarvikealan yrittäjien kokemukset

Seuraavana päivänä jätimme Sligon taaksemme ja matkustimme bussilla BIA Innovator 
-kampukselle Galwayn lähelle. Kampus antaa yrittäjille (joilla on konkreettinen liiketoimin-
tasuunnitelma, mutta ei tilaa ja materiaaleja) mahdollisuuden vuokrata edullisesti tuotan-
totilaa. He voivat ottaa ensimmäisen askeleen tuotantoprosessissa tekemättä suuria inves-
tointeja. Kaikki tämä yhdistetään tiedon jakamiseen yrittäjän menestysmahdollisuuksien 
maksimoimiseksi.

Tämän jälkeen yrittäjät kertoivat kokemuksistaan elintarvikealalla. Mukana oli hienoja esi-
merkkejä erilaisista pk-yritysten tukemiseen liittyvistä hankkeista. Esimerkiksi eräs osterin 
viljelijä menetti suuren osan vientimarkkinoistaan ja joutui tämän vuoksi vaikeuksiin. Irlan-
nin hallituksen tuella hän oppi ottamaan vastaan vieraita ja kouluttamaan heitä ostereista, 
ja lopulta tämä liike pelasti yrityksen (osittain siksi, että ihmiset maksoivat lähinnä viljeli-
jävierailusta ja koska osterien avaamisen vierailijoille oppiminen lisäsi osterien kysyntää 
Irlannin markkinoilla).
 
KUVA2 υπότιτλος: Tapaaminen ”tukemalla pk-yrityksiä”: yrittäjät kertovat siitä, kuinka heidän 
pk-yrityksistään on kehittynyt menestyvä yritys

Erinomaisia esimerkkejä

Hankekumppanit viettivät iltapäivän tutustuen EU: n vaatimuksiin toimintasuunnitelmille. 
Suunnitelmien on todellakin johdettava politiikan muuttamiseen, Brabantissa se kohdistuu 
vapaa-ajan poliittisiin instrumentteihin. Illalla menimme herkulliselle illalliselle John Keoghs 
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Gastropubiin, joka oli tyypillinen irlantilainen pubi. Paikka antoi heti tunteen kuin olisit to-
dellakin Irlannissa erittäin laadukkaalla ruokahetkellä. Kyseinen pubi on erinomainen inspi-
raation lähde mahdolliselle toimintasuunnitelmalle, jossa voimme luoda todellisen Braban-
tin ’tunteen’.

Lopuksi vielä paljon kiitosta irlantilaisille kumppaneillemme, jotka järjestivät tämän matkan 
erittäin hyvin. Meitä inspiroitiin toimintasuunnitelmien toteutukseen ja olemme luoneet 
monia mielenkiintoisia (kansainvälisiä) yhteyksiä.

KUVA3 υπ regionalτιτλος: Tyypilliset Irlannin alueelliset tuotteet: osterit lounaalle

Ensimmäinen sidosryhmien online-kokous Etelä-Egean saarella

READ S.A. järjesti 29.4.2020 online-kokouksen, johon osallistui viraston edustaja, READ 
S.A.: n palkkaama ulkopuolinen asiantuntija avustamaan toimintasuunnittelussa ja viisi 
sidosryhmää eteläisen Egeanmeren alueelta. Kokouksen tarkoituksena oli keskustella ryh-
män kesken ja viimeistellä siten READ S.A.: n toimintasuunnitelmat hankkeen ensimmäisen 
vaiheen päättymiseksi.

Osallistujia olivat Dodecanesen kauppakamarien edustaja Maritana Alakiotou, alueellisen 
taimitarhan johtaja Nikos Renesis, ”KEK Gennimatas” -koulutuskeskuksen johtaja Kostas 
Hatzidakis ja hänen rouvansa, ravitsemusterapeutti Chrysa Karagianni ja viinintuottaja 
rouva Mary Triantafyllopoulou.

Kahden tunnin keskustelun aikana esitettiin ehdotuksia vähintään 3 uudesta hankkeesta, 
jotka Etelä-Egean maatalouden elintarvikeklusteri voisi toteuttaa, ja vaihdettiin monia ide-
oita ja erilaisia näkemyksiä haasteista, joita gastronominen ala kohtaa tällä hetkellä Co-
vid-19 pandemian takia ja mahdollisia ratkaisuja siihen.

Pohjois-Savon toimintasuunnitelma

Pohjois-Savon toimintasuunnitelmana on linkittää useita paikallisia pk-yrityksiä kasvattaak-
seen niiden kykyjä ja resursseja uudenlaisten ruokaan liittyvien hyvinvointimatkailumallien 
suunnittelemiseksi sekä toteuttamiseksi. Tämän kehitystyön keskeisiä osia ovat kestävyys, 

€ 1,715,827.00

Alkaen 1.06.2018 
31.05.2022 asti.



luonto, paikallinen ruoka, gastronomia ja pk-yritysten yhteistyö.

Tavoitteena on hyödyntää mahdollisuuksia integroida hyvinvointialan yrityksiä ruoka- ja 
matkailualaan. Elintarvikkeet ja terveysklusteri ovat alueen tärkeimpiä innovaatioalueita. 
Matkailua voidaan pitää teollisuudenalana, joka kattaa kaikki nämä alat, ja se tukee aluei-
den taloudellista ja yritystoimintaa sekä auttaa edistämään hyvinvointia. Pyrimme vaikut-
tamaan kahteen erityistavoitteeseen toteuttamalla uusia hankkeita paikallisten pk-yritys-
ten kanssa ja osoitamme tällä tavalla, että tällä klusterimallilla pk-yritykset voivat luoda 
uutta liiketoimintaa.

Prioriteetti 1. Uuden liiketoiminnan luominen. Suurin osa maaseutumatkailuyrityksistä on 
pienimuotoisia yrityksiä ja siten haavoittuvia. Klusterimalli, jolla on suurempia operaat-
toreita, kuten hotellit liiketoiminnan kehittämisessä, auttaa yrityksiä kehittämään uusia 
kestävän matkailun tuotteita ja palveluita eri toimialoille. Tällä tavoin myös mikroyritykset 
voivat kasvaa vahvemmiksi. 

Prioriteetti 2. Yritysten kasvun (ja kansainvälistymisen) edistäminen. Näitä uusia elintarvik-
keisiin liittyviä hyvinvointituotteita voidaan pilotoida (kansainvälisten) testiryhmien kanssa; 
media ja matkanjärjestäjät covid19-pandemian jälkeen.
-Teksti Niina Vänttinen

KUVA 4 Υπότιτλος: Alkuperäiset valokuvat Visit Finland / Elisa Manninen

HYVÄT KÄYTÄNTEET

#AlimentsDeProp: Julkinen työkalu, joka helpottaa kuluttajien ja 
paikallisten maatalouden elintarvikealan tuottajien välisiä yhteyk-
siä COVID-19:n aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa

Yksi COVID-19: n vaikutuksista on ollut koulujen, ravintoloiden, katumarkkinoiden ja mui-
den ruokapalvelujen sulkeminen. Paikalliset maatalouden elintarviketuottajat toimittivat 
näihin kanaviin tuotteitaan. Sulkemisesta johtuen tuottajilla on nyt vakavia vaikeuksia myy-
dä niitä, vaikka tuotteilla on kysyntää sekä mielenkiintoa ottaa heihin yhteyttä.

Tässä poikkeuksellisessa koronaviruksen tilanteessa Katalonian hallituksen maatalous-, 
karjan-, kalastus- ja elintarvikeministeriö on Prodecan kautta avannut verkkosivuston #Ali-
mentsDeProp, joka sisältää suuren valikoiman yksilöllisiä ja kollektiivisia aloitteita. Sivusto 
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saattaa tuottajat ja jalostajat kosketuksiin potentiaalisten kuluttajien kanssa ja toimivat pai-
kallisen maatalouden elintarvikemarkkinoinnin avuksi.

#AlimentsDeProp (tarkoittaa paikallista ruokaa englanniksi) on hakukone, jonka avulla kulut-
taja voi helposti löytää tämän hakemiston tiedot valitsemalla alueen (jolle tilaus osoitetaan) ja 
tuotteet, jotka he haluavat ostaa. Verkkosivusto tarjoaa automaattisesti luettelon tuottajista, 
jotka täyttävät hakukriteerit tuotteen kysynnän perusteella. Tapahtumia hallitaan suoraan 
tuottajan verkkosivuilla tai markkinointikanavilla.

Rekisteröinti #AlimentsDeProp-palveluun on ilmainen ja avoin kaikille Katalonian alueen tuot-
tajille, jalostajille ja maatalouden kaupallisille laitoksille, jotka toimittavat tuotteita hälytysti-
lan aikana.

”Taste of Sárrét” -festivaalit Hajdú-Bihar, Unkari

”Taste of Sárrét” on ruokafestivaali, joka järjestetään Nagyrábéssa, Hajdú-Biharin suuressa 
kylässä. Festivaalilla on historiaa yli kymmenen vuotta; Sárrétin alueen perinteiseen keittiöön 
keskittyvä kansallisesti tunnustettu gastronominen tapahtuma houkuttelee yli 10 000 kävijää 
vuosittain. Noin 100 amatööri “kokkiryhmää” luo omat ulkoateriansa perinteisiin ruukkuihin 
(“bogrács”) ja julkkiskokit kvalifoivat sekä arvostelevat ne. Viihde-, kulttuuri- ja yhteisöohjel-
mat toimivat tapahtuman värikkäänä taustajoukkona kutsuen kävijöitä jopa naapurimaiden 
raja-alueilta saakka.

Tänä vuonna tapahtuma oli tarkoitus järjestää 25.4., mutta ottaen huomioon nykyisen pande-
miatilanteen ja siihen liittyvät liikkumisrajoitukset, järjestäjät (loistavan sitoutuneita ihmisiä, 
jotka suojelevat paikallisia perinteitä ja rakentavat yhteisöjä) päättivät valita uuden innovatii-
visen tavan toteuttaa festivaali. Kotiruokafestivaali julkistettiin nimellä “Taste of Sárrét #ho-
meoffice”. Perheet valmistivat aterioita kotona tai puutarhassaan ja jakoivat prosessit sekä 
tulokset verkossa. Järjestäjät kertoivat, että on tärkeää varmistaa jatkuvuus sekä säilyttää 
perinteet myös näinä haastavina aikoina ja ylläpitää ihmisten mielenkiintoa. Näiden tavoittei-
den lisäksi on myös välttämätöntä täyttää kotona vietettävät päivät hyödyllisellä toiminnalla 
ja kokemuksella.

Verkkokävijät voivat myös seurata tapahtumaa Facebookin kautta - lukuisat live-istunnot luo-
vat tunteen ”paikan päällä olemisesta” ja koittaa tuoda tapahtuman mahdollisimman lähelle 
ihmisiä.

Satoa Food Festivals, Suomi 

SATOA-festivaali / kesä 

Ruokafestivaali SATOA Goes WILD valloittaa kesäkuussa Kuopion keskustan kadut. Tapahtu-
ma muuttaa Kuopion keskustan viikonlopun ajaksi kulinaariseksi paratiisiksi, jossa 10 paikal-
lista ravintolaa hemmottelee asiakkaita Pohjois-Savon kulinaarimaisilla mauilla sekä paikalli-
sella villiruoalla. 
VIDEO 

SATOA-festivaali / syksy 

SATOA - Kuopio Food Festival on katuruokakulttuuritapahtuma kauniissa Kuopion keskustas-
sa, jossa asiakkaat voivat ostaa pieniä ruokia 20-25 paikallisesta ravintolasta. Festivaali juh-
listaa perinteistä satokautta sekä paikallisia makuja. Tapahtumaan ei ole pääsymaksua, ja se 
sopii kaikille. Myytyjen ruoka-annosten osuus on 40 000 vuodessa. 
VIDEO 
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SATOA vaikutukset

Kun SATOA Street Food Festival järjestettiin ensimmäistä kertaa, Kuopion kaupunki nimesi 
sen vuoden ilmiöksi, lisäksi Visit Finland ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu nimesi tapahtu-
man yhdeksi Suomen neljätoista johtavasta ruokamatkailutuotteesta. Yhteistyö alueen sidos-
ryhmien ja pk-yritysten kanssa (uudet mallit) lisääntyivät sekä paikallisten ruokien, tuotteiden 
ja raaka-aineiden käyttö on kasvanut paikallisissa ravintoloissa. Tapahtuma on lisännyt tietoi-
suutta ympäristövaikutuksista alueellisesti ja tietoisuutta ruokahukasta ja ympäristövaiku-
tuksista paikallisesti. 

SATOA-festivaali oli osa RuokaSavo-hanketta (2015 - 2018). Pohjois-Savon maaseudun strate-
gian visiona on, että vuoteen 2020 mennessä Pohjois-Savosta tulee kansallisesti ja kansainvä-
lisesti tunnettu ruokavaltio. 

Tekstin, valokuvia ja videoita toimittanut Niina Vänttinen

REKO-malli

REKO (Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista) on vähittäiskauppa ja jakelumalli, joka tarjoaa 
asiakkaille tavan tilata tuotteita suoraan alkutuottajalta ilman välikäsiä. REKO-renkaiden tar-
koituksena on luoda paikalliset online-ruokamarkkinat ja tarjota tällä tavalla tehokkaan, suo-
ran ja helpon tavan sekä paikallisille ruokatuottajille että kuluttajille kaupantekoon. 

REKO lähti liikkeelle Suomessa mahdollisuutena löytää ratkaisuja ongelmiin, joita paikalliset 
elintarvikkeiden alkutuottajat ovat kokeneet perinteisten päivittäistavarakaupan jakelukana-
vissa. 

Kiinnostuitko? Kattava REKO-esitys englanniksi YouTubessa: https://youtu.be/NfdJ4678olQ. 
Myös videossa näkyvä kartta löytyy tästä:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sb6CW_Q0UWukBdIYko-85fqb0H7lyO-
Q7&usp=sharing

Teksti: Niina Vänttinen



HANKKEEN VIESTINTÄVÄLINEET 

Sibiu County Council on julkaissut Gastro Mapin -verkossa  
- www.gusturisibiene.ro

Sibiu County Council on julkaissut digitaalisen gastronomisen kartan. Www.gusturisibiene.
ro on viestintäväline, joka tukee alueen tuottajia, mutta myös vahvistaa ja kehittää lyhyitä 
alueellisia elintarvikkeiden jakeluketjuja sekä edistää paikallisten tuotteiden kulutusta, ja 
näin ollen tukevat EUREGA Interreg Europe -hankkeessa asetettuja tavoitteita. Digitaalinen 
gastrokartta Gusturi Sibiene kokoaa yhteen paikalliset tuottajat, edistää sibiulaisten tuottei-
den myyntiä ja samalla helpottaa saavutettavuutta kuluttajien suuntaan verkkoympäristön 
kautta.

Alustan rakenne on mukautettu Sibiun läänin alueeseen ja se sisältää viisi mikroaluetta - Va-
lea Târnavelor, Valea Hârtibaciului, Țara Secașelor, Mărginimea Sibiului ja Sibiu -alue. Gusturi 
Sibiene -foorumin vierailijat voivat valita mieltymyksensä mukaan sekä alueen että tuotetyy-
pin, jonka he haluavat ostaa.

Gusturi Sibiene on integroitunut foorumiin, josta löytyy sekä tuottajat viimeisen 7 vuoden 
ajan alueelta (Sibiu County Councilin Piața Volantă Transilvaniasta), mutta myös tuottajiin 
joilla on varmennettuja reseptejä tai ekologisesti sertifioituja tuotteita Sibiun alueelta.
Vaikka alusta ei ole verkkokauppa, Gusturi Sibiene palvelu sisältää kaikki yksityiskohdat yhte-
ystiedoista markkinoitavien tuotteiden tietoihin, mikä helpottaa ostajien pääsyä paikallisiin 
tuotteisiin.
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Etelä-Egean Gastro Map ja esite ovat valmistuneet

READ SA on saanut päätökseen Etelä-Egean alueen gastronomisen kartan suunnittelun 
luomalla kaksi erilaista karttaa, jotka osoittavat alueen muodostavan paikallisen gastrono-
misen tuotannon saarikompleksia kohden: yhden gastronomisen kartan Dodecanes-saarten 
paikallisille tuotteille ja toisen mainitsemalla Kykladien saarten tuotteille. Kartan molemmat 
versiot tuotettiin ja painettiin englanniksi sekä kreikaksi.

Lisäksi kreikan kielellä on tuotettu kolmiosainen esite, jossa on yleistä tietoa hankkeesta, sen 
tavoitteista ja odotettavista tuotoksista. Esite sisältää myös edustavia valokuvia paikallisista 
ruuista ja Etelä-Egeanmeren saarten gastronomisista perinteistä.

Lopuksi työstettiin ja painettiin kreikaksi myös esite, jossa tarkasteltiin perinpohjaisesti 
kolmea hyvää käytännettä jotka tunnistettiin Etelä-Egean alueella, ja sitä seuraa pian vielä 
kaksi uutta versiota.
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Pohjois-Savon digitaalinen Gastromap julkaistaan

Digitaalinen Gastromap on tarkoitus julkaista toukokuun lopulla. Sen tarkoituksena on 
tarjota alusta vastuullisesti toimiville yrittäjille, tuottajille ja organisaatioille, jotta matkailijat 
ja paikalliset ihmiset löytävät ne helpommin. Pohjois-Savon digitaalinen Gastromap on suun-
niteltu tietokantaksi, jonka kaikki tiedot voidaan jakaa erilaisille alustoille ja sovelluksille.

Ensimmäiset julkaisut tapahtuvat www.tastesavo.fi ja www.kuopiotahko.com -sivustoilla. 
Pohjois-Savo on paratiisi gastronomian ystäville, ja Järvisuomen pääkaupunki pitää huolta 
nälkäisistä ja janoista. Alueella on useita korkealaatuisia ravintoloita, jotka tarjoavat sekä 
paikallisista luonnon antimista valmistettuja ruokia ja juomia että kansainvälisiä makuja.
-Teksti Niina Vänttinen, kuva Marc Sabat


