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Kansainvälinen Ruokamatkailun kehittämishanke etsii toimijoita
Four Seasons Derby – food tourism in rural area (2018-2020) on Kalakukko ry:n johtama ja
yhteistyössä ProAgria Pohjois-Savon kanssa toteuttama yleishyödyllinen kehittämishanke, joka
toteutetaan sekä kansainvälisesti että alueellisesti. Hankkeessa tavoitteena on edistää
ruokamatkailua, kylämatkailun verkostojen luomista, lähiruokaa, uudentyyppisiä ohjelmapalveluja
ja paikallista maaseutuyrittäjyyttä. Yhteistyötä tehdään viiden eri Leader-ryhmän alueilla Suomessa
Leader Ravakka, Satakunta ja Leader Kalakukko, Kuopio, Siilinjärvi ja Koillis-Savo sekä
Romaniassa LAG Napoca Porolissum LAG Lider Cluj ja LAG Lider Bistrita Nasaud, LuoteisRomania.
Lähde mukaan opintomatkoille:
17.-20.5.2019 opintomatka Romaniaan LAG Lider Bistrita Nasaudin alueelle teemana
kylätapahtumien ruoka- ja ohjelmapalvelut
2.-4.8.2019 opintomatka Leader-Ravakan, Satakunnan alueelle. Lapin löylypäivät teemana
saunapalvelun tuotteistaminen
Hankkeen tavoitteena on
1. Eri maiden ruokakulttuureihin, maaseutuyrittäjyyteen tutustuminen ja lähiruoka-ajattelun
vahvistaminen
2. Ruokamatkailua edistävien tapahtumien tuottaminen alueella
3. Toimintamallien hakeminen, joiden avulla hankitaan ja tuotetaan pienille yrityksille ja muille maaseudun
toimijoille uutta tietoa ja taitoa uusien ruokamatkailu- ja ohjelmapalveluiden kehittämiseen, kylätoimijoiden
ja yritysten verkostoitumiseen sekä olemassa olevien ruokapalveluiden parantamiseen
4. Verkostoituminen ruokamatkailutoimijoiden kanssa, hyvien käytänteiden vaihtaminen sekä
toimintamallien kehittäminen esim. mystery shopping, asiakaspalautteet, työpajat, elämysperusteisuuden
kehittäminen
5. Eri toimijoiden kansainvälistymisen edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
6. Leader-ryhmien yhteistyön kehittäminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet
•
•
•
•
•

Järjestää 2 Four Seasons Derby -tapahtumaa Kalakukon alueella, joissa kummassakin noin 200-300
osallistujaa.
6 opintomatkaa, joista 3-4 Romanian ja 1-2 Ravakan (osallistujatavoite 8hlö/matka) alueelle sekä
lisäyksenä alueelta tarvelähtöisenä opintomatka 1-2 ERG, European Region of Gastronomy
kohdemaahan (Riika, Latvia tai muu).
Hankkeesta saatavan ruokamatkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatuotantoon keskittyvän osaamisen
jalkautuminen Kalakukon alueella ja tukien Kuopion alueen tunnettuutta eurooppalaisena
gastronomisena alueena, European Region of Gastronomy 2020
Mallintaa yksi uusi ruokamatkailun ja tapahtumatuotannon yhdistävä konsepti yritysten ja yhdistysten
välillä Leader-Ravakan, Kalakukon ja romanialaisten Leader-ryhmien kesken
Koillissavolainen malli perustuen paikalliseen lähiruokaan (mm. liha- ja kalaketju) ja
ruokatapahtumaan, joka on käytännönläheisesti sovellettavissa sekä laajennettavissa vastaaviin
kyläverkostoihin, maatilamatkailuyrityksiin ja muihin palvelutarjoajiin

Tervetuloa mukaan ruoka- ja matkailutoimijat, sisällöntuottajat, kylätoimijat
ja yrittäjät sekä kehittäjät!
Lisätietoja: Jaana Paananen, Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, puh. 040-5103 258,
email: jaana.paananen@kalakukkory.fi

