
European Union   |   Interreg Europe   |   Sharing solutions for better regional policies

EUREGA

EUREGA UUTISKIRJE

#2 
HELMIKUU 2020

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 toisessa uutiskirjeessä voit tutustua viimeisimpiin EuRe-
Ga:n kuulumisiin: Mitä olemme oppineet ja minkä kanssa työskentelem-
me 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

Perintömme ja tulevaisuutemme: Gastronomiset arvot  
Hajdu-Biharin alueen kehitystavoitteissa
 
Menestyksekkäässä alueiden välisessä kokouksessa EUREGA-hankkeen yhteistyökump-
panit ja edustajat saivat tietoa Hajdu-Biharin maakunnan gastronomisista perinteistä 
tarkastellen yhdessä sen nykyistä ja tulevaa roolia pienyritysten toimijoiden tukitoimis-
sa. Hajdu-Biharin lääninhallitus järjesti EUREGA-hankkeen kansainvälisen kokouksen 
Debrecenissä, Unkarissa 17.–19. syyskuuta 2019. Hollantilaiset, kreikkalaiset, irlantilaiset 
suomalaiset, espanjalaiset ja romanialaiset asiantuntijat osallistuivat myös koko päivän 
kestävään ammatilliseen vierailuun Derecskeyn omenatarhalla, jossa he oppivat omista-
jayrityksen BoldAgro Ltd:n historiasta ja pitkäjänteisestä työstä.

Tapahtumaan osallistuivat myös alueen sidosryhmien edustajien jäsenet, jotka tarjosivat 
paikallisille ja kansainvälisille vieraille mahdollisuuden tavata toisiaan, keskustella hank-
keen aikana jo saaduista ja käyttöön otetuista opeista. Lisäksi tutustuttiin alueellisten 
toimintasuunnitelmien viitekehyksiin. Kokouksen avasivat Hajdu-Biharin lääninhallituksen 
varapuheenjohtaja Laszlo Bulcsu ja BoldAgro ltd:n toimitusjohtaja Imre Szabo. Kolmen 
päivän aikana osallistujilla oli mahdollisuus tutustua useiden paikallisten tuottajien sekä 
pk-yritysten tuotevalikoimaan. Lisäksi tutustuttiin uuden Pallag Spajz -ryhmän innovatiivi-
seen ja ympäristöystävälliseen hankkeeseen.

€ 1,715,827.00

Alkaen 1.06.2018 
31.05.2022 asti.
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EuReGa -alueidenvälinen vaihtovierailu Rhodoksella,  
Kreikassa 29. – 31. lokakuuta 2019

Hankkeen yhteistyökumppanit kokoontuivat Rhodoksella kansainvälisen tiedonvaihtovie-
railun merkeissä lokakuun lopussa 2019. 

29. lokakuuta ohjelman avasivat kumppaneiden case esimerkkien esittelyt sekä keskuste-
lut teemalla “gastronomia ja vastuullinen matkailu”. Tämän jälkeen ohjelma jatkui vierailul-
la paikallisessa mehiläismuseossa ”Melissokomiki Dodecanesou” -tilalla, joka on Dodeca-
nesin saarten mehiläistuotteiden tuotannon suurin yritys. Mehiläismuseo on erittäin 
hyvä esimerkki siitä, kuinka paikalliset yritykset voivat yhdistää tuotantonsa matkailualan 
kysyntään sekä erottautumalla että tarjoamalla uusia tuotteita. 

30. lokakuuta kenttävierailut jatkuivat “Regional Plant Nursery” -taimitarhassa, joka on 
yksi alueen tärkeimmistä sidosryhmien edustajista. Toimintaan vahvasti ovat vahvasti lin-
kittyneet kestävän kehityksen hankkeet ”Egeanmeren siemenpankki” (hanke paikallisten 
siementen ja kasvilajikkeiden säilyttämiseksi) ja “Egean puutarhurit” (hanke toteuttaa pai-
kallisiin kouluihin vihannespuutarhoja), jotka luovat tasapainoa massaturismin ja kestävän 
kehityksen välillä. Lyhyen lounaan jälkeen matka jatkui Lindoksen kylään, jossa pohdittiin 
gastronomian, turismin ja kestävän kehityksen kytköksiä. Lisäksi käytiin yhteenveto aikai-
sempien opintomatkojen opeista sekä poliittisista näkökulmista.

31. lokakuuta tutustuttiin ”DM Natural Farming Rhodes” -luomutilaan, jossa on Rodoksen 
saaren ensimmäinen aromaattisten sekä lääkinnällisten kasvien luonnonmukainen tuo-
tanto. Kenttävierailu keskittyi pk-yritysten haasteisiin saavuttaa matkailijat sekä ymmär-
tää markkinoiden kysyntää.

Seuraava vierailu sijoittui Apollonan kylään ja Rodoksen ensimmäiseen naisten agroturis-
min ja maatalouden yhdistykseen “Apolloniatissesiin”. Yhdistys perustettiin kesäkuussa 
2005, ja se on ollut maaseudun kehittämisen roolimalli ja paikallisten elinvoimainen yritys-
rypäs siitä saakka. Päivän päätteeksi käydyn keskustelun jälkeen kumppanit matkustivat 
läheiseen vuoristoiseen ja syrjäiseen Embonan kylään, jossa paikalliset viinitilat ovat on-
nistuneet viime vuosina houkuttelemaan turisteja paikalle keskittymällä ”Viinimatkailun” 
kapealle sektorille. Emponalaiset kunnostivat viinitiloja  ja perustivat showroomeja, joissa 
turistiryhmät voivat vierailla sekä maistaa ja ostaa viinejä mukaan.

TOIMINTASUUNNITELMAT

Brabantin soimintasuunnitelmat 

Brabant on hiljattain aloittanut kahden  toimintasuunnitelman laatimisen. Eurega-hank-
keen toisen vaiheen suunnitelmat on tarkoitus toteuttaa kesän 2020 jälkeen. Alla on lyhyt 
kuvaus ideoista:

Toimintasuunnitelma 1: Brabantin DNA matchmaking: 
”suojelijoiden” ja ”etsijöiden” yhdistäminen. 

Ruoka on edelleen tärkeä tekijä alueen markkinoinnissa. Haluammekin perustaa ainutlaa-
tuisia ja paikallisia ruokaelämyksiä, jotka pohjautuvat aitoon Brabanttilaiseen kulttuuriin. 
Matkailijat haluavat saada aitoja kokemuksia sekä maistaa ja ostaa erikoistuotteita. Suun-
nitelma keskittyy Brabantin perinteisiin, tapoihin ja historiaan sovellettavin osin; tarinoita, 
ruokia, käsitöitä tai tuotteita. Ajatuksena on luoda digitaalisia tai fyysisiä paikkoja, joissa 
“suojelijoiden” ja “Brabantin DNA:ta” etsivien ihmisten välille luodaan “matchejä”. Tähän 
kytkeytyvät vapaa-ajan toimijat voivat lisäksi suunnitella ja edistää omaa valikoimaansa.

EUREGA
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Toimintasuunnitelma 2: Ulkomaisen lehdistön tuoma paikallisylpeys. 
 
Vuonna 2018 Brabant oli Euroopan gastronominen alue (European Region of Gastrono-
my) ja osana sitä VisitBrabant kierrätti useita ulkomaisia   lehdistön edustajia ja vaikuttajia 
alueella. Lehdistövierailut ovatkin tuottaneet lukuisia julkaisuja eri Euroopan maissa. Saa-
mamme maineen lisäksi julkaisut toivat Brabantin yrittäjille myös uutta paikallisylpeyttä. 
Tällä suunnitelmalla haluamme tarjota opastetun kiertueen mediavaikuttajille ja toimit-
tajille. Nälla julkaisuilla tullaan osoittamaan voimakkaammin yrittäjille sitä, mitä lehdistö 
arvostaa, ja näin syntyy uusia tarjouksia ja tuotepaketteja. Seuraava vaihe onkin kehittää 
toimintasuunnitelman ideat käytäntöön ja löytää sen avulla sopivia kumppaneita sekä 
rahoittajia tätä lähestymistapaa käyttäen.

Brabantin paras “cocktail lankku” 

Noudattaen eurooppalaisen gastronomisen alueen statusta Brabant aloitti työskente-
lyn alueen parhaat palat kokoavan cocktail lankun kanssa. Tavoitteena on markkinoida 
brabantilaisia tuotteita ja kasvisruokaa juomien kera - tämä on hyvin suosittu burgundilai-
nen ja paikallinen ruokaperinne. Näissä näppiruoissa ei käytetä lihaa ja ne ovat myös 80% 
paikallisesti valmistettuja.

Mitä kokonaisuus sisältää? 

Kasvismakkaroita, papupyöryköitä, falafelejä, vuohenjuustoa ruisleivän kera, makean 
happamia pieniä punajuuria hunajalla ja inkiväärillä maustettuna, kasvissipsejä, sinappia, 
omenasiirappia sekä sinappi-hunajakastiketta.

Seuraavat askeleet? 

Seuraava vaihe on toteuttaa kokonaisuus 100% brabanttilaisista kasvistuotteista - nyt 
sisältö on vain 80% paikallista. Ensimmäisenä tavoitteena on saada cocktail lankku ruoka-
listoille paikallisiin kahviloihin alueen pääkaupungissa Den Boschissa. Osallistumme myös 
lihattomaan viikkoon, joka on kansallinen kampanja kasvisvaihtoehtojen edistämiseksi.

Kokonaisuuden on kehittänyt Food Up! Brabant sekä hollantilaisen keittiön kokit.  
Lisätietoja: » bestebrabantseborrelplank.nl.

HYVÄT KÄYTÄNTEET

”Sibiun aamiainen”

”Löydä paikallisia makuja aamiaisella!” on ”Sibiu Breakfast” -hankkeen iskulause, joka 
on luotu pyrkimyksestä edistää alueen gastronomiaa paikallisten tuotteiden ja resep-
tien, käsitöiden, tuoreiden kausituotteiden ja paikallisen kulttuurin kautta alueella. Tällä 
paikallisella aloitteella haluamme myös osaltaan vahvistaa yhteyttä paikallisten tuottajien, 
matkanjärjestäjien ja vierailijoiden välillä.

”Sibiu Breakfast” on rakennettu slow food -periaatteella, jonka mukaan ruuan ei pitäisi 
kulkea pitkiä matkoja tuotantopaikasta kulutuspaikkaan säilyttäen siten sen ominaisuudet 
ja laadun.



Termi viittaa enintään 50 km: n etäisyyteen tuotteiden lähtöpaikasta sinne, jossa ne tarjo-
taan (hotellit, ravintolat jne.). Kokonaisuutta kehitetään ravitsemusterapeutin suosituksil-
la, johon idea tuli Kuopion alueen tiedonvaihtovierailulta.

Hanke on käynnistänyt Sibiu County Tourism Association toimesta, joka on yksi tärkeim-
mistä EUREGA-sidosryhmätoimijoista sekä on osa Sibiun European Region of Gastronomy 
2019 -kokonaisuutta.

KOKEMUSTEN VAIHTO

Etelä-Egean alueen kansainvälinen vaihtovierailu: Kuopion kokemus

Viimeisin alueiden vaihtovierailu sijoittui Kreikan Rodokselle 29.-31.10.2019 jonne tietoa 
hankkimaan lähtivät viestintävastaava Niina Vänttinen ja hankepäällikkö Ilona Sares. 
Matkan keskeisimmät sisällöt olivat saarella esiteltyjä vastuullisen ruokamatkailun 
esimerkkejä, joihin tutustuttiin ja joita arvioitiin niin paikallisten kenttävierailuiden kuin 
projektimaiden case-esimerkkiesitysten puitteissa. Etelä-Egean alue on tämän vuoden 
eurooppalainen gastronominen maakunta 2019.

Tavoitteena on käyttää hankittua tietoa soveltaen hyväksi EUREGA -hankkeen Pohjois-Sa-
von alueen toimintasuunnitelman toteutuksessa. Pohjois-Savon tavoitteeksi on hanke-
suunnitelmassa määritelty gastronomisten hyvinvointimatkailutuotteiden kehittäminen, 
joka alkaa hankkeen toisessa vaiheessa.

Inspiroivia kohokohtia Kuopion alueen näkökulmasta

Astro-Gastro-retket, Unkari. Kokemus yhdistää kylpyläkokemuksen, luontoelementit, 
perinteet, kulttuurin ja gastronomian. Yötaivaan havainnointi: Vietetään yö pustalla kuten 
paimenet aikoinaan. Pohjois-Savossa konsepti voitaisiin toteuttaa siten, että yöpymiset 
sijaitsevat kaukana kaupunkien valoisuudesta - ehkä syrjäisellä saarella tai muussa syrjäi-
semmässä paikassa luonnon keskellä.  
Pohdintaa: mitkä maaseutuyritykset voisivat kehittää tällaista ohjelmaa alueellamme? Voidaan-
ko se toteuttaa useilla alueilla? Voisiko olla yhteistyötä paikallisten villiruoka- tai eräkokkien 
kanssa? 
 
Paikallinen Gourmet-festivaali, Etelä-Egean saaret. Loppuunmyyty ruokafestivaali 
yhdistää modernia ja perinteistä kreikkalaista ruokaa. työskentelee Pohjois-Savossa käsit-
teellä ”luonnollinen ylellisyys”.  Pohdintaa: Voisiko sen tehdä joissain paikallisista maaseutu-
matkailukohteista? Onko mahdollista tehdä tästä ylellinen hortoilukokemus? Mikä paikka voisi 
toimia tällä konseptilla?
 
Apollonian kylä ja naiset, Etelä-Egean saaret. Apollona-kylän naiset ovat hienosti kau-
pallistaneet perinteitä; ruoat ja tuotteet. Nämä houkuttevat matkailijoita kylään tuoden 
uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Pohdintaa: Samaa lähestymistapaa voitaisiin käyttää 
Pohjois-Savon alueella, jolla on useita pienempiä kyliä ja kaupunkeja. Vanhemmalla väestöllä 
on edelleen perinteisiä reseptejä ja tekniikoita hallussa. Se voisi luoda uusia työpaikkoja maa-
seudulle ja vaalia kulinaarisia perinteitä.

Haasteiden ja mahdollisuuksien teemat resonoivat: Kuinka paikalliset yritykset voivat 
yhdistää palveluitaan ja tuotatoa matkailun vaatimuksiin erottautumalla sekä tarjoamal-
la uusia tuotteita ja palveluita vastuullisesti? Tasapainoilu massaturismin ja kestävän 
kehityksen välillä (ympäristön suojelu, paikallisen gastronomian säilyttäminen, paikalliset 
kasvillisuuden diversiteetti jne.) Pk-yritykset ja matkailu (turisteja lähestyvien pk-yritysten 
haasteet, kystään vastaaminen, nokkelat keinot menestyä rajoitetulla budjetilla jne. ). 

EUREGA
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Kuinka pienet syrjäiset alueet voivat hyötyä lähellä olevien matkailukohteiden matkailutuot-
teista (suositellut toimenpiteet ja hyvät esimerkit, vaikeudet jne.).
 
Maaseutuohjelman vision mukaan Pohjois-Savo on kansallisesti ja kansainvälisesti 
tunnustettu gastronominen alue vuonna 2020. Ruoantuotanto ja -jalostus ovat ympäristöte-
hokkaita. Tämä tavoite perustuu alueen vahvaan maidon- ja lihantuotantoon, minkä lisäksi 
merkittävä osa maan marjoista, erityisesti mansikoista, tuotetaan alueella. Maidontuotanto 
perustuu vahvaan perinteeseen ja nykyaikaiseen tekniikkaan; meijeritilat ovat investoineet 
tuotannon parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen. Alueella on merkittäviä maidonjalos-
tamoja, kuten Valion tehtaat Lapinlahdella ja Maitomaa-meijeri Suonenjoella. Ruoantuotan-
non vahvuus on puhtaus ja turvallisuus.

Ruokaklusterin kehittämistä Pohjois-Savossa tukee monipuolinen koulutus-, tutkimus- ja 
innovaatioverkosto. Laaja-alainen koulutus on myös yksi alueen valttikorteista, koska luovan 
alan toimijoita, tanssin ja musiikin opettajia koulutetaan myös Kuopiossa. Luonto, luontoon 
liittyvät tuotteet ja kokemukset edistävät matkailun kasvua. Kulinaarinen turismi on yksi kas-
vavista suuntauksista matkailussa. Yksi parhaista suomalaisista kulinaarisista tapahtumista 
SATOA Kuopio Food festival yhdistää paikallisia makuja, ravintoloita ja luovan alan toimijoita 
ja lisää myös samalla tietoutta paikallisesta ruokatuotannosta puhtane ja monipuolisine 
raaka-aineineen. Kulinaariset tapahtumat ja festivaalit sekä paikallisten tuotteiden arvosta-
minen esimerkiksi REKO-rinkien kautta täydentää kokonaisuutta.
 

HANKEKUMPPANIT

European Union
European Regional
Development Fund
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Social Media

Find out more on 
Facebook: , Twitter:  and LinkedIn:EUREGAproject @EUREGAproject  Euregaproject

Now you can find all the information and the latest news about what's going on in 
the EUREGA project also on Social Media! 

EUREGA's Social Media are up

Project partners

· This Newsletter reflects the author's view: the Interreg Europe Programme authorities are not liable for any use that may be made of the information contained therein.

Meetings and Events
interregeurope.eu/eurega

Follow EUREGA: 

@EUREGAproject

EUREGAproject

Euregaproject


