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Toteuttamisvaihtoehtoja ja 
yhteistyökumppaneita 2014 

 
 
RUOKAPROVINSSI ULKOMAILLA 
 
 
Taustaa  
Elintarvikeala on valittu sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnan että Seinäjoen kaupungin 
kärkialaksi.  Alan asemaa halutaan vahvistaa tekemällä maakunnasta tunnettu 
Ruokaprovinssi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Miten kansainvälistä tunnettuutta 
voisi lisätä yhteistyössä Ruokaprovinssin yrittäjien kanssa? Ehkä osallistumalla ulkomaan 
messuille tai perustamalla Ruokaprovinssin joulutorin saksalaiseen ystävyyskaupunkiin? 
Ystävyyskaupunki- ja kuntayhteistyössä lienee paljon mahdollisuuksia myös yrityksille.  
 
Kuinka ulkomaille? 
 
Ulkomaan messuista teetettiin hankkeessa ostopalveluna selvitys (linkki). Joissakin 
elintarvikealan hankkeissa (ohjelmakaudella 2007-2013) on järjestetty tutustumismatkoja 
ulkomaan messuille, kuten Anuga Saksassa ja SIAL Pariisissa. Tutustumismatka onkin 
hyvä keino arvioida, sopisivatko kyseiset messut oman yrityksen tuotteiden esittelyyn ja 
myyntiin. 
 
Kun yritys haluaa lähteä ulkomaan messuille, hyviä kontakteja ovat kohdemaata edustava 
kauppakamari, esim. saksalais-suomalainen http://www.dfhk.fi/fi/ tai suomalais-
ruotsalainen http://www.finsve.com/ Pohjanmaalla toimiva Viexpo tarjoaa myös 
monipuolisia vienninedistämispalveluita http://www.viexpo.fi/etusivu.html 
Finpro yhteistyökumppaneineen on julkistanut syksyllä 2014 elintarvikealan 
vienninedistämisohjelman http://www.exportfinland.fi/food-from-finland 
  
Yksi vaihtoehto vientinäkymien tunnustelulle on myös yhteistyö Kalevala Spirit -yrityksen 
kanssa. He ovat järjestäneet suomalaisia joulutoreja kolmeen saksalaiskaupunkiin jo 
viidentoista vuoden ajan ja joulutoreilla vierailee yhteensä miljoona kävijää kuukauden 
aikana. Toimitusjohtaja Atte Virtasen mukaan he etsivät joka vuosi uusia 
suomalaistuotteita. Yritys ostaa tuotteet itselleen, joten yrittäjän ei tarvitse itse lähteä 
kuukauden myyntimatkalle ulkomaille parhaaseen joulusesonkiaikaan: 
http://www.kalevalaspirit.fi/ https://www.facebook.com/kalevalaspirit 
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Uutisia Kalevala Spiritin vuoden 2014 joulutorien toteutuksesta: 
http://yle.fi/uutiset/suomi_vyoryy_saksan_joulutoreille/7388703 
  
http://yle.fi/uutiset/saksan_joulumarkkinoille_lahteva_yrittaja_paniikki_on_paras_muusa/75
73495. 
 
Maakunnan kunnilla ja kaupungeilla on lukuisia ystävyyskuntia ja –kaupunkeja. Esim. 

Seinäjoki on useana vuonna osallistunut sakasalaisen ystävyyskaupungissaan 

Schweinfurtissa järjestetyille messuille ja osastolla on esittäytynyt myös yrityksiä. 

Yhteistyöverkostot voivatkin avata uusia mahdollisuuksia myös alueen yrityksille. 

Ystävyyskunta ja –kaupunkitoimintaan on mahdollista hakea myös rahoitusta, kun 

verkosto kattaa kuntia ja/tai kaupunkeja vähintään neljästä maasta, jopista vähintään yksi 

on EU-maa. 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa/demokraattinen_toiminta_ja_kansalais

vaikuttaminen/kuntien_verkostot  ja  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

Esim. Seinäjoen ja Lapuan ystävyyskaupunkeja: 

https://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/kansainvalisyyskeskus/ystavyyskuntatoiminta.h

tml ja uusia on haussa Venäjältä ja Kiinasta http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/seinajoki-

hakee-ystavyyskaupunkeja-venajalta-ja-kiinasta-1.1662632 

http://www.lapua.fi/web/?c=293&nv=14 

Kansainvälisyys on tärkeällä sijalla myös Leader-ryhmien (maaseudun 
kehittämisyhdistykset) toiminnassa ja sen edistämiseen on mahdollista hakea 
hankerahoitusta. Etelä-Pohjanmaalla toimivia Leader-ryhmiä ovat:  
Liiveri http://www.liiveri.fi/etusivu 
Aisapari http://www.aisapari.net/ 
Suupohjan kehittämisyhdistys http://www.suupohjankehittamisyhdistys.fi/ 
Kuudestaan http://www.kuudestaan.net/index.php 
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Yhteistyötä ja pitkän tähtäimen strategia 
 
Kun halutaan edistää maakunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta ulkomailla Ruokaprovinssina, 
on mielekästä kytkeä ruoka matkailuun. Kun markkinoidaan koko maakuntaa ja sen 
ruokakulttuuria mielenkiintoisena matkakohteena, saavutetaan paras hyöty ja näkyvyys. 
Markkinointi- ja myyntityö ulkomailla vaativat onnistuakseen pitkän tähtäimen suunnittelua 
ja kokeneita yhteistyökumppaneita. 
 

 
Häppeninki – Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit –hanke, ProAgria Etelä-
Pohjanmaa / Maa- ja kotitalousnaiset 
 

   

http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/happeninki

