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• VILLIRUOKA ON
marjoja, sieniä, riistaa, poroa, villikalaa, -vihanneksia ja -
yrttejä

• Villiruokaa on kaikki luonnossa vapaasti kasvava ruoka,
myös riistaeläimet ja poro.

• Villiruoka on Koillismaalla kasvanutta, tuotettua tai
jalostettua ruokaa.

• Suomessa on vahva marjastus- ja sienestysperinne, jota
jokamiehenoikeus tukee. Villiruokaa.

• Kalastus kiinnostaa tuhansien järvien maan asukkaita ja
kesämökillä viihtyviä lomalaisia. Villiruokaa.

• Villiruokaa suosittelevat niin kokit, ravitsemussuositukset
kuin ympäristöjärjestötkin. Nyt suosittelijoiden joukossa
myös terveyden asiantuntijat. Luonto lisää tutkitusti sekä
henkistä että fyysistä terveyttä.

• Tervetuloa villiruoan maailmaan!

Mitä on villiruoka?



Moodboard
Wild Food Kuusamo Lapland
visuaalisen ilmeen kehittely aloitettiin
alueen paikallista, vahvoista lähtökohdista:
Luonto, valo, riista, marjat ja keskiyön aurinko.





•Musiikki
•Sarjakuva

•Elokuva
•Peliteollisuus
•Käden taidot

• Muotoilu
• Muoti
• Arkkitehtuuri ja sen
vaikutukset eri
elämänalueissa

•Live like a local
• Paikan tuntu
•Luontosuhde

•Sosiaaliset käytännöt
•Tutustuminen suomalaisiin

ihmisiin, paikallisuuteen,
urbaaniin kulttuuriin,

kulttuuriperintöön, historiaan,
tarinoihin ja näiden

elämyksellinen kokeminen sekä
kaupungissa, että maaseudulla

• Lähiruoka
• Villiruoka
• Suomalainen

ruokakulttuuri,
• Matkailijan

osallistaminen
• Elämyksellisyys

RuokaRuoka Suomalainen
elämäntapa

Suomalainen
elämäntapa

Luovan
talouden
nousevat

alat
Design

Kulttuuriset
elementit
individuaali-
matkailijalle

CinN

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia - Temaattiset painopistealueet – Keihäänkärjet, joita
painotetaan, mutta kuitenkin muuta tarjontaa unohtamatta

Kehittämisen lähtökohtana
on edistää kulttuurin
matkailullista tuotteistamista
ja lisätä kulttuuristen
elementtien sisällyttämistä
koko Suomen matkailu-
tarjontaan yhdistäen teemoja,
erityisesti Culture in Nature.

Kehittämispäällikkö Terhi Hook/
MEK/Visit Finland



Olimme mukana Herkkujen Suomi-tapahtumassa
rautatientorilla, järjestämme seminaareja ja
sieni-, yrtti,yms.kursseja.



Olemme mukana markkinoilla.
Koillismaan keittiömestarit ja
luonnonvaratuottajat ovat
meidän yhteistyökumppaneita.



Olimme mukana Ruka Nordicissa ja olemme myös tänä vuonna.



Teimme italialaiselle kulttuuriryhmälle siikakeittoa heidän itsensä pyytämistä
kaloista järven jäällä.





Olimme näkyvillä Cannesissa.



Ranskalaiset keittiömestarit, MOFit ja
Michelin-tähtien ravintoloitsijat
kävivät vierailulla.





Villiruokaseminaari syyskuussa 2015



Teemme opintomatkoja mm. mehustamoon, pienteurastamoon ja lähiruokapisteisiin.
Järjestämme tuotteistamisopetusta. Kuvassa sienimakkara.



www.treehotel.se



www.treehotel.se





Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle. Hankkeen
lähtökohta Wild Food teema.

• Hankkeen lähtökohta on Naturpolis Oy:ssä aiemmin toteutetut hankkeet,
erityisesti Luonnollisesti läheltä hanke.

• Luonnollisesti läheltä-hankkeessa luotiin yhteistyömallia elintarvike-kauppa- ja
matkailun toimialoille ja siinä toteutettiin Kuusamo Lapland ja Taivalkoski Wild
Food-tavaramerkki. Merkkien käyttöä ohjaamaan  tehtiin brändikäsikirja.

• Hankkeessa aloitettiin myös villiruokatori, nettikaupan pilotointi elintarvikealan
ostaja- ja myyjäyritysten välille.

• Hankkeessa pidettiin työpajoja ja kursseja. Mm. sieni- ja yrttikurssit.
• Hanke osallistui Herkkujen Suomi tapahtumaan Helsingissä.
• Hankkeen elintarvikeyritykset maistattivat tuotteitaan eri tapahtumissa.
• Kuusamo Lapland Wild Food ja Taivalkoski Wild Food tavaramerkkejä tehtiin

tunnetuksi useissa tapahtumissa, lehtiartikkelissa, paikallisradiossa ja
projektipäällikkö kävi esittelemässä hanketta useissa seminaareissa ja
tapahtumissa.

• Hanke on facebookissa. Facebook.com/luonnollisesti lahelta. Instagram:
kuusamolaplandwildfood. Tehdään myös nettisivut: www.kuusamolapland.fi



Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle - tavoitteet

• Hankkeen tavoitteena on yritysten liikevaihdon kasvun kautta lisätä alueen
työpaikkoja sekä matkailun että elintarviketuotannon ja- jalostuksen sekä kaupan
toimialoilla. Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat yritysten lisääntyvä
yhteistyö, alueen ja brändien KLWF ja TWF tunnettuuden lisääminen,
ammattitaidon- ja tiedon kehittäminen, tuotteistaminen  sekä sähköisen että
henkilökohtaisen myyntityön kehittäminen. Kasvun tavoite on erityisesti kv-
asiakkaissa. Tähän haetaan oppia ulkomaille suuntatuvilla opintomatkoilla ja kv-
asiantuntuntijoiden vierailuilla.

• Hankkeessa pyritään sekä luomaan puitteita laajemmalle elintarviketuotannolle
että vaikuttamaan alueen ruokamatkailun vetovoimaisuuteen. Luontoon
kehitettävät matkailutuotteet sekä luonnosta saatavien tuotteiden hyödyntäminen
lisäävät matkailun kysyntää. Keinoina käytetään lisäksi sekä sähköisen että
henkilökohtaisen myyntityön kehittämistä. Kansainvälinen matkailu on otettu
huomioon kaikilla osa-alueilla. Hanketta tehdään yhteistyössä eri toimialojen
kanssa, erityisesti matkailu- kauppa- ja elintarviketoimialan.

•



Kuusamo-Taivalkoski vuonna 2021:
Lähtökohta: Kuusamon kaupungin julkisen ruokahuollon tuotteista 60% tulee lähialueelta Kuusamon
kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti. Taivalkoskella tarkka määritys on vielä työskentelyssä.
Ruokamatkailu alueen vetovoimatekijäksi.
Nämä edellyttävät investointeja elintarviketuotantoon sekä lisääntyvää myyntityötä ja yhteistyötä
eri toimialojen kanssa.

Marjat, juurekset,
villiyrtit, kasvatetut
yrtit sekä vihannekset
ja sienet

Kala
Villikala ja
kasvatettu  kala

Riista- ja liha

Villiruoka saadaan suoraan villistä luonnosta sesonki kerrallaan. Villiruokaa on kaikki
luonnossa vapaasti kasvava ruoka, myös riistaeläimet ja poro.
Villiruoka on marjoja, sieniä, riistaa, poroa, villikalaa, -vihanneksia ja -yrttejä.
Villiruoka on osa suomalaista ruokakulttuuria. Jokaisella Suomen kolkalla omat vahvuutensa.
Koillismaalla on hyvät mahdollisuudet nousta villiruoan keskukseksi. Tuottajia pitää saada lisää,
samoin lisätä myyntityötä. Kysyntää on jo tällä hetkellä.

Makkarat
Maitotalous-
tuotteet
Juustot, jugurtit

Matkailuyritykset
*hyvinvointi
*luontokuvaus
*golf

KauppaKuluttajat.
Paikalliset ja matkailijat. Kotimaa ja
ulkomaat.MEKin kulttuurimatkailun
strategian osa-alueita ovat mm. villiruoka
ja ruokaperinne.
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Maatalous-
tuottajat

LUOMUMETSÄKARTOITUS,
JÄLJITETTÄVYYS.Lapin 4h-kerho. Tehty.

Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle



Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle
• Yhteistyösopimuksen ovat tässä vaiheessa  allekirjoittaneet seuraavat yritykset ja

yhteisöt:
• Koillismaan Osuuskauppa, Kuusamon Lihatuote, Petäjälammen Herkku, Kuusamon

kalajaloste, Kuusamon peruna, Kitkan Herkku, ravintola Hotku, Isokenkäisten klubi,
Studioravintola Tundra, Rantasipi Rukahovi, Rukapalvelu, ravintola Kuksa,
Rukatonttu, Rukan Salonki, Palosaaren poro- ja kalastustila, Pitkäsen
maalaisjuustola, Ruka Kuusamo matkailuyhdistys, Oivangin Lomakartano,
Nuorisokeskus Oivanki, Pohjolan Pirtti, Citymarket, Koillismaan Luonnonkala, Saijan
Lomakartano Taivalkoski, Kainuun ammattiopisto, kasvisravintola Karpalo,
Kuusamo Golf, Riipisen Riistaherkut, Royal Ruka,Rukakeskus, Pesiölän puutarha
Taivalkoski, Aikkilan porotila, Taivalkosken yrittäjät, Ruka Safaris, Ruka
Adventures,Kuusamon yrittäjät, Taivalkosken leipomo, Olkkola ja  Järvinen
perust.yhtiö,  Jalavan kauppa; Kuusamon Eräveikot sekä ELO-säätiö (suomalaisen
ruokakulttuurin edistämissäätiö). Lisäksi yhteistyökumppanina on Oulangan
kansallispuisto.



Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle

• Oulun erämessujen yhteisesiintyminen toukokuussa 2015. Kävijämäärä 50.000.
Myytiin kesää ja villiruokaa.Mukana Kitkan Herkku, Kuusamon kalajaloste, Riipisen
Riistaherkku, Hopunloppu ja esitejakeluna matkailuyritykset.

• Valtakunnalliset villiruokamarkkinat ja seminaari syyskuussa 11.9. -12.9.Toteutettiin
sekä Kuusamossa, Rukalla että meskuvaarassa. Villiruokaseminaari ja ohjelmaa
yhteistyössä ELO-säätiön kanssa.

• Kansainvälinen keittiömestarivierailu oli maaliskuun lopussa (Michelin-kokit ja
ruokatoimittajia Ranskasta). Hanke on yksi järjestäjistä.

• Villiyrtti- ja sienikoulutuksia sekä tuotteistamistyöpajoja.
• Opintomatkoja ja vierailuja. Finnspring Oy:öön, Yrttiaikaan ja karpalotilallisen

luokse. Hailuodon siikamarkkinoille, Ruotsin Bodeniin Treehotelliin, Rovaniemelle
Arctic Light hotelliin ja Mehtäkylpylään.

• Suomeen on valmistunut 1.ruokamatkailustrategia. Tekijä on Haaga-Helia ja
kumpp. Siinä on vahvassa osassa myös villiruoka. Ruokamatkailustrategia on osa
MEKin Kulttuurimatkailustrategiaa.



Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle
• Hankeaika on kolme vuotta ja kokonaiskustannusarvio on n. 400.000 euroa.
• Hankkeelle on Pohjois-Pohjanmaan liitto myöntänyt rahoituksen EU:n

rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoituksen osuus on 70%. Yritys- ja kuntarahoituksen
osuus on molempien 15%.

• “Gastronomic tourism has become a trend. We believe that gastronomic tourism is
still an untapped resource in many parts of the world and, if managed and planned
properly, has the power to bring recognition, wealth and prestige to many areas
that have a real vocation for food or wine production. “(Erica Croce &Giovanni
Perri. Food and wine tourism)

• Kuusamo Lapland Wild Food ja Taivalkoski Wild Food brändityön tavoitteena on,
että alue on vuonna 2020 Suomen tunnetuin ja kansainvälisesti kiinnostava
ruokamatkailukohde.

• Lisätietoja: Elisa Kangasaho, puhelin 0400 351321, sähköposti
elisa.kangasaho@naturpolis.fi.





Matematiikkaa ja ääneen ajattelua

Jos  5.000 taloutta ostaa lähiruokaa
10 eur/viikko lisää aikaisemmasta=
200.000 eur/kk
2,4 milj.eur/vuosi.
Helsingin yliopisto/Ruraria Insituutin
tutkimus:
100.000 euron lähiruokaostot tuovat
alueelle yhden uuden työpaikan.
Lisäksi: Jokainen elintarvikeketjuun
työllistynyt uusi työpaikka luo 2,4
työpaikkaa lisää.
Vähintään 24 uutta työpaikkaa!!!





Tulevaisuus
• HEI LUONTOYRITTÄJYYSTIEDOTUKSESTA!
• Olet saanut postia Suomen

luontoyrittäjyysverkosto ry:n sähköisestä
tiedotuspalvelusta.

• Haetaan koivun lehtien toimittajaa
• Kosmetiikka- ja farmasia-alan yritys Saksasta

etsii pitempiaikaista koivun lehtien
toimittajaa. Lehtien tulee olla luomua.
Vuositarve noin 5 000 kg.

• Jatkoneuvotteluista kiinnostuneet voivat
ilmoittautua sähköpostitse

• LAPIN 4H-KERHO TEKI
LUOMUMETSÄKARTOITUKSEN KUUSAMO-
TAIVALKOSKI ALUEELLA KESÄLLÄ 2015.

• MEILLÄHÄN ON NYT LUOMUKOIVUA
VIETÄVÄKSI. JOSPA JALOSTAMME ITSE!







KIITOS!
Elisa Kangasaho/Elintarvikkeista
ja luonnosta elinvoimaa
Koillismaalle
elisa.kangasaho@naturpolis.fi
0400 351 321
www.kuusamoregion.fi.
Hanke löytyy myös
Facebookista.Luonnollisesti
läheltä. Instagram:
kuusamolaplandwildfood


