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1. Taustaa kumppanuuspöytäprosessille
1.1 Hankkeen tausta
Hankkeen Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto,
Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kouvolan kaupunki ja Iitin kunta.
Toteuttajina olivat Helsingin yliopisto / Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvolan yksikkö
(Tuomo Kauha) ja Ruralia-instituutti, Mikkelin yksikkö (Torsti Hyyryläinen ja Manu Rantanen).
Toteutusaika oli 15.11.2013-31.10.2014.
Hankkeen kohderyhmänä olivat Kouvolan ja Iitin alueen elintarvikealan toimijat ja muut
elintarvikealasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet yritykset, organisaatiot, yksittäiset
kansalaiset ja heidän sidosryhmänsä.
Hankkeessa toteutettiin kolme kumppanuuspöytäkokoontumista, joilla luotiin arvoverkosto ja sen
toimintaedellytykset. Toteutettiin myös kumppanuuspöytätoimintaa tukevat toimenpiteet:
tiedotustilaisuus, Kymenlaakso-Areenan paneelitilaisuus Yrittämisen Ilo-messuille (ks. liite 7) sekä
seminaari lähiruokamessuille. Toiminnan tueksi laadittiin selvitysraportit ja sähköinen
toimintaympäristö (www.ruokakouvola.fi), josta prosessin aikana tuotettu materiaali löytyy
kootusti. Sähköinen toimintaympäristö tuki tulostavoitteiden toteuttamista. Lisäksi selvitettiin
rahoitusmahdollisuudet Ruoka-Kouvola-konseptin edistäjiksi.
Hankkeen tulostavoitteina oli toteuttaa alueellinen arvoverkosto, joka toimii omaehtoisesti ja on
saavuttanut tahtotilan toteuttaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Kumppanuuspöytätoiminta on
luonut mahdollisuudet toimia arvoverkoston toiminta-alustana ja toimintaan liittyvien toimijoiden
intressit ja arvoverkoston toimijoiden kumppanuus, asiantuntijuus ja lisäarvo verkostolle on
selvitetty. Toimintaan liittyen on myös lisätty alueellista osaamispääomaa mm.
ruokakulttuuritutkimuksen keinoin.

1.2 Kouvola Kattaus – kumppanuuspöytämallin sovellus
Kumppanuuspöytämalli on käytännössä koeteltu menettelytapa, jonka tarkoituksena on vahvistaa
alueen toimijoiden välistä kumppanuuspääomaa sekä hyödyntää toimijoiden suhdepääomaa tietyn toimialan tai teeman kehittämisessä. Menettelytapa vahvistaa alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamista sekä kompetenssia kilpailtujen kehittämisresurssien saamiseksi strategisesti tärkeisiin teemoihin. Kumppanuuspöytämalli perustuu kolmen osatekijän yhteisvaikutukseen: a) kumppanuuden periaatteisiin sekä b) toimijoiden vuorovaikutusta edistäviin menetelmiin
sekä c) uuteen verkostomaiseen kehittämisrakenteeseen. Kumppanuuspöytämalli perustuu alueen toimijoiden väliseen dialogiin ja oppimiseen. Se on johdettua ja kohdistettua ongelmaratkaisua, jossa tutkiva ote yhdistyy käytännön kehittämisen menetelmiin. Kouvola Kattaus on nimitys
Kouvolan alueen elintarvikeketjun ja ruokakulttuurin paikkaperusteiselle kehittämiselle kumppanuuspöytämalliin perustuen.
Kumppanuustoiminnan tausta ja tarpeellisuus
Kouvolan seudun elintarvikeketjun aluetaloudellinen vaikutus on nykyisellään suuri ja sen kasvupotentiaalin on todettu olevan suuren. Elintarviketeollisuuden nykyinen vaikutus alueen BKT:een
on 3,4 % eli noin 101,6 miljoonaa euroa ja vaikutus työllisyyteen on 1 175 henkilötyövuotta. Ruoka on yksi globaalin kehityksen niukkuustekijöistä ja samalla ala, johon suhdanteet eivät vaikuta
yhtä jyrkästi kuin muihin toimialoihin. Samalla ruokakulttuuri yleisesti ja sen erilaiset muodot ovat
kehittyneet suuntaan, joka voi suosia vahvoja elintarviketuotannon alueita. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita vain keskittymistä teolliseen suurtuotantoon, vaan myös paikallisen moninaisuuden suosimista. Tässä suhteessa Kouvolan seudulla on vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.
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Kouvolan seudun elintarvikeketjun asiantuntijoiden visiotyöskentelyssä tuli selkeästi esille, että
vision toteutuminen vaatii ”ennen kaikkea vahvaa yhteistyötä sekä pitkäjänteistä sitoutumista.
Alueen yrittäjien on verkostoiduttava ja verkostoille pitää löytää asiansa osaavia vetäjiä. Irralliset
pienimuotoiset toimenpiteet eivät tuota toivottua tulosta.”
Kehittämisen näkökulmasta Kouvolan seudulla on monien muiden muutosalueiden tapaan ongelmana alueen sisäisen yhteistyön heikkous ja sitä kautta ilmenevä resurssien ja mahdollisuuksien vajaakäyttö, joka myös heikentää uusien innovaatioiden syntyä. Tämä ongelma heijastuu
myös alueen kykyyn yhteistyössä hankkia kilpailutettuja resursseja alueen kehittämiseen. Toisena ongelmana voidaan nähdä puutteet strategioiden toimeenpanossa, eli vision mukaisten strategisten painopisteiden toimeenpano ei ole riittävän tehokasta.
Haasteeksi voidaan nostaa kysymys, miten alueen kehittämisstrategioiden toimeenpanoa voitaisiin tehostaa niin, että sekä alueen omat että alueen ulkopuoliset voimavarat, erityisesti osaaminen ja niukat kehittämisresurssit saataisiin paremmin käyttöön ja kohdennetuksi juuri Kouvolan
seudun olosuhteisiin ja potentiaalisiin kasvualoihin. Haaste kohdistuu toisaalta alueen toimijoiden
kumppanuuspääoman ja toisaalta toimijoiden suhdepääoman kehittämiseen, yhteisvaikutukseen
ja toimintatapoihin.

Kuva 1: Yleiskehystys
Aluekehitysvaikutusten kannalta paikallisilla yrityksillä, yhteisöillä ja muilla toimijoilla on suuri merkitys. Aluekehitystoimien vaikuttavuutta voidaan lisätä kumppanuus- ja suhdepääomaa vahvistamalla. Alueen kehittymiseksi ei riitä, että alueella toimii vain muutamia menestyviä toimijoita.
Aluekehitysvaikutuksia syntyy erilaisten organisaatioiden välisen osaamisen, yhteistyön ja uusien
tehokkaampien toimintatapojen käyttöönoton myötä. Se on aluevaikutusten kannalta kriittinen
menestystekijä. Toimijoiden kumppanuuden vahvistumisen kautta myös alueen organisaatioiden
suhdepääoma voidaan saada tehokkaammin käyttöön. Nämä pääomat yhdessä luovat aluekehityksen paikallisen sosiaalisen pääoman ja kasvun perustan.
Alueellisen elintarvikeketjun ja siihen liittyvien jalostus-, jakelu- ja palvelutoimintojen kehittäminen
on myös yksi mahdollisuus konkretisoida maaseutu- ja kaupunkialueisiin liittyvää ”yhteisvoimaa”
ja sen vaikutusta alueen elinvoimaan laajemminkin. Näitä vaikutusyhteyksiä on Kouvolan kaupungin kehityspäällikkö Harri Kivelä kuvannut kuvan 2 mukaisesti.
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Kuva 2: Kouvola Kattaus elinkeinopoliittisessa kokonaisuudessa

Kouvola Kattaus -kumppanuuspöydän kohdentuminen
Kouvola Kattaus -kumppanuuspöydässä muotoillaan ideoita ja hahmotuksia kohteena olevan
teeman jäsentämiseksi ja tarkentamiseksi. Yleisten hahmotusten tarkoituksena on luoda edellytyksiä oikeiden ongelmien havaitsemiselle sekä ratkaisujen ja toimenpiteiden suuntaamiselle.
Kumppanuustoiminta kohdistuu tässä tapauksessa a) elintarvikeketjun kilpailukyvyn sekä b) paikallinen ruokakulttuurin kehittämiseen. Kuvassa 3 on esitetty prosessin taustalla ollut hahmotus
paikallisen ruokakulttuurin osatekijöistä.

Kuva 3: Paikallisen ruokakulttuurin osatekijöiden hahmotus

1

1

Perustuu Finfood – Suomen Ruokatieto Oy:n raporttiin 2009, Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia.
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2. Ruoka-Kouvola –prosessin tavoitteiden toteutuminen
2.1 Alueellisen elintarvikealan arvoverkoston kokoaminen
Selvitettiin ja koottiin Kouvolan seudun elintarvikealan kehittämisestä kiinnostunut alueellinen
arvoverkosto, joka koostui Kouvolan seudun yrityksistä, organisaatioista, kolmannesta sektorista
ja yksittäisistä kansalaisista. Arvoverkoston toiminta käynnistyi kumppanuuspöytäprosessissa.
Verkoston kokoaminen tapahtui jo olemassa olleiden yhteistyöverkostojen pohjalle. Tämän lisäksi
hankkeen alkuvaiheen tiedotustilaisuuden kautta luotiin pohjaa arvoverkoston rakentamiselle.
Tämän täydentäjänä käytettiin eri tiedostuskanavia, kuten mm. Kouvolan kaupungin internetpalvelujen alla olevia sivustoja ja sidosryhmäyhteistyön kautta esiintulleita toimijoita.
Verkoston kokoamisen läpileikkaavana periaatteena oli toimialarajat ylittävän yhteistyön
kehittäminen. Vaikka toimintaan pyrittiin sitouttamaan toimijoita niin, että ne osallistuisivat mukaan
hankkeen sen kaikkiin toimenpiteisiin, oli hyväksyttävää myös se, että toimijat osallistuivat
resurssiensa puitteissa joko yhteen tai useampaan kumppanuuspöytätapahtumaan. Jokaisella
osallistujalla oli tasavertainen ääni verkostoyhteistyön kehittämisessä. Verkoston kokoamisessa
onnistuttiin hyvin, mikä kertoi myös tämänkaltaisen prosessin tarpeellisuudesta alueella.
Ensisijainen kohderyhmä oli Kouvolan seudun toimijat, eli alueen elintarvikeketjun yritykset ja
siihen liittyvät omat osaamisrakenteet. Toisena kohderyhmänä oli alueen ulkopuolella toimivat
kansalliset ja kansainväliset toimijat ja osaamisrakenteet. Kolmantena kohderyhmänä oli alueen
kehittämistä taloudellisesti resurssoivan julkisen sektorin toimijat. Edellä mainitut olivat samalla
keskeisiä yhteistyötahoja. Lopullisina hyödynsaajina ovat alueen elintarvikeketjun yrittäjät ja
ruokakulttuurin parissa toimivat järjestöt:
-

elintarvikeketjun yritykset ja järjestöt

-

elintarvikealaan kytkeytyvät osaamisintensiiviset organisaatiot, kuten

-

o

ProAgria Etelä-Suomi

o

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu

o

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT Kouvola)

o

Helsingin yliopisto (HY Palmenia, Ruralia ja TDK:t)

muut paikalliset kehittämisorganisaatiot (ja erityisvastuut), kuten
o

Kouvolan kaupunki (kokonaisvastuu kaupunkiseudun kehittämisestä)

o Elinkeinoyhtiö
toimeenpanosta)
o Toimintaryhmä
kehittämisestä)

Kinno

Oy

(erityisvastuu

Pohjois-Kymen

kasvu

kaupungin
ry

elinkeinopolitiikan

(erityisvastuu

paikallisesta

Mainituista toimijoista elinkeinoyhtiö Kinnolla on erityinen asema siksi, että sen perustehtävä
liittyy kaupunkistrategian toimeenpanoon elinkeinopolitiikan osalta. Maaseudun kehittämiseen
keskittyvän toimintaryhmä Pohjois-Kymen Kasvun tarkoitus ja strategia ovat tässä yhteydessä
myös huomioitava.

2.2 Kumppanuuspöytätoiminnan toteuttaminen
Toteutettiin
kolme
kumppanuuspöytäkokoontumista,
joiden
aikana
vakiinnutettiin
kumppanuuspöytätoiminta toimivaksi verkostomuodoksi ja vuorovaikutuksen malliksi tai on luotu
sille vaihtoehtoinen toimintamuoto ja räätälöity sille selkeät toimintaedellytykset.
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Kumppanuuspöytää rakennettiin 3 kattauksen kautta: 1. Kattaus – orientaatio, 2. Kattaus –
osaaminen, 3. Kattaus - tarve ja toiminta.
Ensimmäinen kumppanuuspöytä järjestettiin 3.4.2014 Moision taide- ja pitokartanossa.
Teemana oli Kouvolan alueen ruokakulttuuri ja sen yhteistyömahdollisuudet yli toimialarajojen
(Liite 1. I Kumppanuuspöydän ohjelma).
Tilaisuuden sparraajana toimi Torsti Hyyryläinen Ruralia-instituutista. Muita esiintyjiä olivat Pekka
Tukiainen
(keittiömestari,
varapuheenjohtaja
Kymen
keittiömestarit
ry,
aiheena
Ruokakulttuuriperinne Kymenlaaksossa), Pekka Kaikkonen (toimitusjohtaja, HoviRuoka Oy,
aiheena Alueellista ruokakulttuuria luomassa valmisruuilla – tuottajan näkökulma), Maria
Tigerstedt (hallituksen jäsen, Lähiruuan ystävät ry, Lähiruokapiiritoiminta Kouvolan
ruokakulttuuria edistämään?).
Etäyhteyden kautta esiintyivät lisäksi hankeasiantuntija Eeva Ylinen, (Parasta Pöytään
Pirkanmaalta-hanke: Lähiruokarengas-malli Pirkanmaalla) sekä ruokakulttuuritutkimuksen
professori
Johanna
Mäkelä
Helsingin
yliopistosta,
joka
johdatteli
osallistujia
ruokakulttuuritutkimuksen pariin.

Kuva 4. Osallistujia ensimmäisessä kumppanuuspöytätapaamisessa.

Osallistujille annettiin tehtäväksi esityksiä kuunnellessaan kirjata ranskalaisin viivoin esityksen
aikaansaamat tärkeimmät ”kolahdukset” ylös. Näitä nostoja yhdisteltiin salin etuosaan A4papereille Kouvola Kattauksen keskeisten teemojen mukaisesti, jotka olivat 1) arvot ja
katsomukset, 2) reseptit ja maut, 3) historiat ja paikat sekä 4) tarinat ja tavat (kuva 5).
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Kuva 5. Työskentelyssä koottiin Kouvola Kattaukseen liittyviä keskeisiä
havaintoja yhteen.
Nostojen perusteella tehtiin kooste, joka on kokonaisuudessaan tämän raportin liitteessä 2.
Koosteen kommentit –osuudessa tilaisuudessa esiin tuotuja kommentteja arvioitiin seuraavasti:
Tilaisuuden osanottajat olivat kiinnittäneet huomiota toisaalta uusiin kansainvälisesti leviäviin
virtauksiin ja toisaalta suomalaisiin, kymenlaaksolaisiin ja kouvolalaisiin puhtaisiin ja terveellisiin
raaka-aineisiin sekä niistä perinteisesti valmistettuihin ”aitoihin” ruokalajeihin.
Tilaisuuden aikana saattoi aistia, että oli halukkuutta etsiä tapoja tarjota perinteisiä tuotteita
uusilla tavoilla, tuotteistaa perinteisiä ruokalajeja nykyajan trendeihin sopiviksi ja siten löytää
paikalliselle ja alueen lähiruoalle uusia markkinoita. Perinteisten ruokalajien käytöllä ja edelleen
kehittelyllä pyrittiin ilmeisesti erottautumaan muista ja ”bulkista” tarjoamalla jotakin omaa ja aitoa.
Muistiinpano ”Makuja Kaakosta - Jatkotyöstö kaupalliseksi toiminnaksi” kuvaa tilaisuudessa
vallinnutta pyrkimystä lähiraaka-aineiden ja lähiruoan tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.
Osallistujien muistiinpanoista on pääteltävissä, että lähellä tuotettujen raaka-aineiden ja lähellä
valmistetun lähiruoan sekä tuottajien, myyjien ja kuluttajien välisen suoran kanssakäymisen avulla pyritään lähiruoalle antamaan paikka ja kasvot. Paikallisten tarinoiden avulla lähiruoalle
halutaan antaa juuret ja osoittaa sen merkitys osana paikallista identiteettiä.
Toinen kumppanuuspöytä järjestettiin 3.6.2014 Yli-Kaitalan Lomamökeillä Iitissä (ks. ohjelma
liitteessä 3). Teemana oli: ”Ruoka ja matkailu – yhteistyön mahdollisuudet ja toimintamallit”.
Tilaisuuden sparraajina toimivat Torsti Hyyryläinen ja Manu Rantanen. Työskentelyä rytmitettiin
valmistelluilla
puheenvuoroilla,
jotka
lomittuivat
aiheen
yhteiseen
työstämiseen:
Lähiruokasafaritoiminnan kokemuksia (projektipäällikkö Matti Pollari, Ekokumppanit Oy),
Lähiruoan merkitys matkailu- ja majoitustoiminnassa (Markku Yli-Kaitala, Yli-Kaitalan lomamökit)
ja Villiruuasta matkailuvaltti?(Eero ja Paula Niskala, Repojotos Oy).
Myös toisessa kumppanuuspöydässä työskenneltiin niin, että kukin osallistuja kirjasi ylös
”nostoja” puheenvuorojen perusteella. Näistä jatkettiin keskustelua ryhmissä. Tilaisuudessa ylös
kirjatut nostot ovat liitteessä 4.
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Kuva 6. Työskentelyosuus 2. Kumppanuuspöydässä.
Kolmas kumppanuuspöytätapaaminen järjestettiin 5.9.2014 Yrittämisen Ilo-tapahtuman
yhteydessä Kuusankoskitalolla. Teemoina olivat elintarviketoimijoiden kasvuyrittäjyys ja
osaamisen kehittäminen. Esiintyjinä olivat kouvolalaiset yrittäjät Ari Puuri (Puurin Kanala) Lasse
Rainio, aiheenaan Laadulla kasvuyrittäjäksi sekä Ismo Eerola Iitin Kausalasta (Benjamin
maatilatori), jonka aiheena oli Lähiruuan kasvupotentiaali.

Kuva 7. Kolmas kumppanuuspöytä järjestettiin
Yrittämisen Ilo –tapahtuman yhteydessä Kuusankoskitalolla,
jossa hanke oli edustettuna myös ”messuständillä”.
Tilaisuudessa Manu Rantanen esitteli toimijaverkostokyselyn tuloksia ja Torsti Hyyryläinen kumppanuusprosessin tuomaa lisäarvoa kolmen näkökulman kautta: Ajan henki (kumppanuusverkoston kyky nostaa ajalle olennaisia asioita esiin), pelin säännöt (verkoston sisäiset toimintatavat) ja
pääomien käyttö (minkälaista pääomaa organisaatio verkostossa edustaa). Tämän jälkeen
keskusteltiin parityöskentelynä tärkeiksi katsotuista kehittämisteemoista.
Yrittämisen Ilo-tapahtuman yhteyteen tuli mahdollisuus järjestää kumppanuuspöytää täydentävä
tilaisuus yhteistyössä Kymenlaakson Kauppakamarin kanssa. Tilaisuus järjestettiin nimikkeellä
”Kymenlaakso Areena: Maistuva Kymenlaakso” ja se oli muodoltaan paneeli. Paneelissa
käsiteltiin Kymenlaakson elintarvikealaa seuraavien teemojen mukaisesti: Elintarvikkeet
Kymenlaakson elinkeinokärjeksi, Kymenlaaksolaisten tuotteiden tunnettuus maailmalla,
toimialarajat ylittävät yhteistyömallit, minkälaista yhteistyötä tehdään jo tällä hetkellä ja missä sitä
pitäisi tehdä enemmän sekä Lähiruoka vai suomalainen ruoka. Paneelin osallistuivat Maria
Tigerstedt (Mustilan Viini Oy), Paula Kulla (Kouvola Innovation Oy), Markku Yli-Kaitala (YliKaitalan Lomamökit), Pekka Kaikkonen (Hoviruoka Oy) ja Timo Nisula Kouvolan Lakritsi Oy).
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Paneelikeskustelun juonsi toimituksen päällikkö Petri Karjalainen Kouvolan Sanomista. Paneelin
kautta saatettiin vahvistaa yhteistä tahtotilaa yhteistyön vahvistamiseksi.

2.3 Verkoston toimijoiden roolien ja asiantuntemuksen selvittäminen
Selvitettiin arvoverkoston toimijoiden roolit, asiantuntijuus, lisäarvo verkostolle sekä
yhteistyömahdollisuuksia toteuttamalla e-kysely kumppanuuspöytään osallistuneille tahoille.
Kehittämisprosessin yhtenä tärkeimpänä tavoitteena oli eri elintarvikealan toimijoiden välisen
kumppanuuspääoman vahvistaminen sekä suhdepääoman hyödyntäminen elintarvikealan
kehittämisessä Kouvolan seudulla. Tähän liittyen tehtiin Kumppanuuspöytiin osallistuneille tahoille
toimijakartoitus elokuussa 2014. Kartoituksen tarkoituksena oli mm.
-

tarkentaa Kouvolan seudun elintarvikealan eri toimijoiden osaamista ja tehdä se näkyväksi kaikille
muille
selvittää, minkälaisella intressillä eri toimijat suhtautuvat tuleviin kehittämistoimiin

Toimijakartoituksen tuloksia hyödynnetään, kun suunnitellaan elintarvikealan yhteisiä kehittämistoimia rakennerahasto-ohjelmakaudella 2014 - 2020. Kumppanuuspöytätoimintaan oli vuonna
2013 ja 2014 elokuuhun mennessä osallistunut yhteensä 93 henkilöä 56 eri organisaatiosta tai
yrityksestä. Kumppanuuspöytiin osallistuneet tahot on esitetty seuraavassa jaoteltuna kehittämisja rahoitustoimijoihin, kuntiin, yhdistyksiin, tutkimus- ja koulutustoimijoihin sekä mukana olleiden
yritysten toimialoihin:

Kuva 8. Ruoka-Kouvolan toimijaverkosto kumppanuuspöytiin osallistumisen perusteella.

Kysely toteutettiin e-kyselynä elokuussa 2014. Linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostille kaikille
tahoille, jotka olivat osallistuneet Ruoka-Kouvolan kumppanuuspöydän johonkin tapahtumaan
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elokuuhun 2014 mennessä. Yhteensä sähköposteja lähetettiin 78 kpl. Vastauksia saatiin 19 kpl.
Tämän perusteella vastausprosentiksi saatiin 24 %. Vastaukset ovat kokonaisuudessaan esitetty
liitteessä 6.
Kyselyssä ehdotettiin mm. seuraavia tapoja yhteistyörakenteiden jatkokehittämiseen:
-

Yritysten tai yritysryhmien väliset verkostot.
Yhteistyön koordinointi toimijoiden välillä.
Hakeutuminen alueen ulkopuolisiin osaaja- ja yritysverkostoihin.
Pitkän aikavälin sopimukset ja toimintasuunnitelmat perustana.
Yritysedustus mukana yhteistyön tiivistämisessä sekä seurannassa.
Yhteinen portaali: Tieto toteutetuista ja suunnitteella olevista toimenpiteistä (hankkeet, yritystapahtumat, workshopit jne.).
Aluksi tutuksi tuleminen, sitten organisoitu yhteismarkkinointi ja yhteiset myyntiponnistelut

Kun kysyttiin mahdollisia tulevia kehittämisteemoja, ehdotettiin mm. seuraavia:
-

Paikallisuuden hyödyntäminen
Lähiseudun tuotteiden käyttö esim. julkisen sektorin valinnoissa
Liiketoimintahyötyihin tähtäävien yritysverkostojen/yhteistyöryhmien kokoaminen
Osaamisen vahvistaminen pienissä yrityksissä.
Systemaattinen toimialakehittäminen

Kumppanuuspöytäverkostossa on laajasti edustettuina erilaisia asiantuntemuksia, joita voidaan
kuvata erityyppisinä pääomina. Kuvassa 9 nämä on jaoteltu institutionaaliseen pääomaan, tietopääomaan ja mobilisointipääomaan, jotka kumppanuuspöytä kokoaa (värit ja paikat vastaavat
kuvan 8 sijoittelua).

Kuva 9. Ruoka-Kouvola -kumppanuuspöydän toimijoiden asiantuntijuuksia.
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2.4 Kooste
Kouvolan
seudun
elintarvikealaa
asiakirjateksteistä (ohjelmakausi 2014 – 2020)

koskevista

ohjelma-

Selvitettiin arvoverkoston kanssa laaja-alaisten kehittämisohjelmien mahdollisuudet RuokaKouvola - toimintakonseptin ja siihen liittyvän prosessin edistämiseksi ja etsittiin niille soveltuvat
rahoituskokonaisuudet.
Johdanto
Kouvolan seutua Ruoka-Kouvolan teemojen näkökulmasta koskevat ohjelmat ovat erilaisia statukseltaan. Osaan esimerkiksi liittyy rahoitusta, osaan taas ei. Ne ovat myös maantieteelliseltä
laajuudeltaan erilaisia. Osa on EU:n rakennerahasto- ja muita ohjelmia, osa kuntien toimintaa
ohjaavia strategioita. Kuitenkin lähiruokaan liittyviä tai lähiruokatoimijoita koskevia löytyy useimmista ohjelmista.
Seuraavassa on koottu eri ohjelma-asiakirjoista ne kohdat, jotka liittyvät asiasanoihin elintarvike,
ruoka ja lähiruoka. Koska tämän raportin kirjoittamisaikaan ohjelmakauden valmistelu oli vielä
kesken, ei kaikista ohjelmista ollut saatavana vielä viimeistä versiota. Tämän vuoksi on otsikon
alle merkitty ko. internet-osoite. Ohjelmatekstit on jaoteltu siten, että lähdetään kuntakohtaisista
ohjelmista kohti laajempia ohjelma-alueita käsittäviä ohjelmia.
Lopuksi on ohjelmateksteistä esitetty lähiruokaa koskevat pääteemat graafisessa muodossa ja
yhdistetty ne Ruoka-Kouvola –kumppanuuspöytäkyselyssä esiin nousseihin jatkokehittämisteemoihin.

Kouvola
Luonnollinen kasvukeskus. Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020.
http://ep.kouvola.fi/kokous/20133177-6-2.PDF
Menestyksen kolme kivijalkaa
Maaseutu on Kouvolan voimavara: Maaseutua hyödynnetään raaka-aineiden lähteenä, matkailun, vapaa-ajan ja virkistäytymisen kohteena sekä yrittämisen ja asumisen ympäristönä. Alkutuotantoa ja tuotteiden jatkojalostamista edistetään. Kasvavaa vapaa-ajan asutusta edistetään rantojen käyttöä tehostamalla. Maaseudulle rakennettua infrastruktuuria pidetään yllä. Maaseudulle
perustettavien uusien palveluyritysten syntymistä edistetään muun muassa sähköisiä palveluja
kehittämällä.
Menestyksen neljä määränpäätä
Elinvoimainen kaupunki: Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen on kohdistettava ekologisten
arvojen mukaisesti. Edistämme uusiutuvia ja alueellisia luonnonvaroja hyödyntävää tuotantoa ja
palveluja esimerkiksi metsä-, puu-, luonto- ja elintarvikealoilla.
Kehittämisen painopisteet
Vahva elintarvikeala: Aluelähtöistä elintarvikejalostusta, jalostusketjuja ja ruokakulttuuria edistetään. Maaseudun yritystoiminnan jatkuminen ja vahvistuminen turvataan.

Iitin kunta
Kuntastrategia 2014 - 2017
http://www.iitti.fi/images/stories/info/strategia.pdf
Elinvoimasta kestävää kasvua: Toimintaansa kasvattavat perheyritykset
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Kouvolan seutu ja Kymenlaakso
Pohjois-Kymen Kasvun strategia 2014-2020: Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja
osallistavasti
3.2 Tiivistelmä alueen SWOT:sta/ 3.2.1 Alueen sisäiset vahvuudet
Alueen luonto- ja kulttuuriympäristö luo pohjaa erilaiselle yrittäjyydelle esim. matkailuun, lähiruokaan ja hyvinvointipalveluille. Matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten muodostamia yhteistyöverkostoja on syntynyt: nyt on hyvät valmiudet isompienkin ryhmämatkojen järjestämiseen….
3.2.3. Ulkoiset mahdollisuudet
Suunnitteilla oleva Kimolan kanavan sulutus yhdistää Päijänteen ja Kymijoen Kouvolan keskustaan asti. Se avaa mahdollisuudet vapaa-ajan veneilyyn, kalastukseen ja kalastusmatkailuun laajalla alueella. Näin syntyy uutta kysyntää kalastusmatkailun lisäksi myös muille matkailuun liittyville palveluille vesistöjen äärellä (ruoka, majoitus, ohjelmapalvelut)….
Lähiruoan kysynnän kasvua alueella ja vientiä Pietariin voidaan tukea nostamalla esiin pohjoiskymenlaaksolaista ruokakulttuuria….
4.2.2. Strategian tavoitteet ja painopisteet/ 4.2.2.2 Pienyrittäjyyden tukeminen
Tavoite: Vahvistaa nykyistä ja luoda uusimuotoista pienyrittäjyyttä Kouvolan seutukunnalla.
Pienyrittäjyyden tukeminen perustuu paikallisuuteen: lähinnä oman alueen raaka-aineiden ja tuotteiden jalostukseen sekä palvelujen kehittämiseen….
Venäjän rajan läheisyys tuo uusia ansaintamahdollisuuksia matkailuun ja palveluihin. Lähimatkailun edistämisessä keskitytään paikalliseen luontoon, lähiruokaan ja kulttuuriin perustuvan liiketoiminnan tukemiseen. Kimolan kanavan sulutus luo kysyntää satamapalveluille, kalastusmatkailuun sekä majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluille.
Esimerkkejä toimenpiteiksi:
- koostetaan venäläisille ostomatkailijoille ja mökkiläisille teemallisia matkailupalvelupaketteja ja
asumiseen liittyviä palveluja (esim. majoitus, ruokailu, ohjelmapalvelut, kiinteistönhuolto, vartiointi)
- edistetään pienyrittäjyyteen perustuvien palvelujen tuottamista esim. palvelut pyörillä toimintamalli, monialaisten palvelujen tuottamista (kylätaloissa, yksityistalouksissa)
- pohjoiskymenlaaksolaisen ruokakulttuurin esille nostaminen
- siirtymisen tukeminen pelkästä raaka-aineen tuottajasta lähi- ja luomuruoan jalostajaksi
- kalastusmatkailun sekä siihen liittyvien majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluyritysten kehittäminen (Kimolan kanavan sulutus)
4.2.2.4 Paikallisyhteisöt: yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen (lähidemokratia)
Erityisesti kaupunkialueilla toteutettavia toimenpide-esimerkkejä:
- kulttuurinvaihtoa ja sen tuotteistamista (ruoka, tanssi, käsityö, historia)
Kouvolan seudun matkailun master plan
http://www.kinno.fi/sites/default/files/Kouvolan%20seudun%20matkailun%20master%20plan%20l
oppuraportti%2020022013.pdf
5.1. Toimenpidesuunnitelma
19. Lähi- ja luomuruuan saatavuuden parantaminen
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Toteutus: Löydä läheltä -infohanke, Lähiruokamessut, maatila- ja tuottajatorit, Meidän Maaseutu messut, Sadonkorjuu-tapahtuma jne. Tulossa esite ja www-sivut neljällä kielellä (suomi, englanti,
venäjä ja ruotsi) tuottajista, jatkojalostajista, suoramyyntipisteistä ja muista ostospaikoista sekä
lähiruokaa käyttävistä ravitsemus- ja matkailuyrityksistä. Tapahtumat, tiedottaminen, tuottajien ja
yritysten yhteistyöketjujen rakentaminen ja vahvistaminen.
Vastuu: Lähiruoan Ystävät ry, ProAgria, Kymenlaakson Messut ry, seudun ravintolat. Matkailuyrittäjät sekä kauppiaat.
Rahoittajina mm.: ELY-keskus ja MTK Kaakkois-Suomi
Vaikuttavuus: Vahvistaa Kouvolan seudun lähi- ja luomuruokatuottajien elinvoimaisuutta ja lisää
myyntiä. Yhdistää tuottajat ja ravitsemus- ja matkailuyritykset. Vastaa nykykuluttajien vaatimuksiin
ja lisää seudun houkuttelevuutta.

Kymenlaakso
Kymenlaakso -ohjelma 2014–2017 – Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä (vedos)
http://www.kymenlaakso.fi/export/sites/www.kymenlaakso.fi/liitteet/Kuvat/Kymenlaaksoohjelma_2014-2017_vedos.pdf
Skenaario 4: Lähitalous on merkittävää (lähiruoka, hajautettu pienenergia).
Luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät tekniikat
Toimintalinjat: Elintarvikeala, lähiruoka
o biomuovit, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, lääkeaineet
o Elintarvikkeiden jalostusketjut ja niihin liittyvä yritystoiminta

Kaakkois-Suomi
Kaakkois-Suomen maaseutustrategia 2014-2020 (Luonnos 5.10.2012)
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/56461/Kaakkois-Suomen+maaseutustrategia+20142020/c7fbb137-5c1f-4096-a009-413060ef73ff
Visio
Kaakkois-Suomi tuottaa puhtaita ja alkuperältään tunnettuja elintarvikkeita sekä toimii elintarvikkeiden porttina itään. Suotuisan toimintaympäristön vuoksi maa-seudulle kehittyy monipuolista ja
kilpailukykyistä matkailu- ja muuta yrittäjyyttä. Alueella hyödynnetään laajasti uusiutuvia energiavaroja kestävän kehityksen mukaisesti.
Strategiset painopisteet
- Luonnonvarat vahvuutena
Tulevaisuudessa on nousevat näkyvämmin esiin puhdas pohjavesi ja puhtaat maataloustuotteet
elintarvikkeiden raaka-aineena. Kaakkois-Suomenkin vahvuus tulee yhä enemmän olemaan puhtaiden elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden tuotanto. Raaka-aineista luonnonmarjoja ja monipuolisia maa-ainesvaroja voidaan hyödyntää nykyistä mittavammin.
- Toimiva elintarvikeketju
Kaakkois-Suomen maaseudun elintarviketuotannon kivijalkana ovat toimivat, kannattavat maatilat. Olemassa olevista maatiloista sekä elintarvikeyrityksistä huolehtiminen (osaaminen, jaksaminen, kannattavuus, hallinto) on kaiken perusta. Tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden sekä osaamisen ja innovaatioiden lisääminen.
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Elintarvikealanyrityksistä suurin osa on pieniä 1-5 henkilön yrityksiä, jotka ovat jakautuneet alueelle tasaisesti. Myös ruokapalveluyrityksistä suurin osa on pieniä, alle 5 henkilön yrityksiä. Haasteena on mm. se, että moni alueen perunan jatkojalostusyrityksistä on lopettanut toimintansa ja,
että vihannesten sekä juuresten jatkojalostus puuttuu kokonaan. Kalanjalostuksessa on mahdollisuuksia sekä tuote-palvelu -konsepteissa. Yhtenä haasteena on löytää jatkajia yrityksille sekä
monimutkaistunut byrokratia.
Alueen elintarvikeketjua kehitetään parhaiten parantamalla tuotteiden markkinointia, logistiikkaa
ja vientiä sekä yrittäjien osaamista. Myös ketjun sisäistä yhteistyötä ja yhteyksiä muihin toimialoihin tulee edistää (esim. matkailu, kulttuuri, palvelutuotanto). Luomutuotannon lisääminen ja lähiruoan edistäminen ovat painopisteinä.
Julkisen sektorin ammattikeittiöillä on erilaisia toimintamalleja, mutta suurimmalla osalla on hankintajärjestelmät, joihin vaikuttaminen on hidasta. Yksityisiä ruokapalveluyrityksiä KaakkoisSuomessa on noin 180 kpl ja kokoluokka on 1-5 henkilöä/yritys.
Elintarvikeketjussa tapahtuu muutoksia ja kuluttajat haluavat enemmän lähellä tuotettua sekä
luomutuotteita. Kalan käyttö lisääntyy ja monipuolistuu. Nykyisessä hallitusohjelmassa maatalouspolitiikan yhtenä tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä luomuala on vähintään 20 prosenttia peltoalasta. Maatalouspolitiikan strategisena tavoitteena on lisäksi kääntää lähiruuan
osuus vahvaan nousuun. Paikallis- ja aluepäättäjien osaamista ja tietoisuutta tulisi lisätä siten,
että kuluttajien arvostukset näkyisivät myös hankintapäätöksissä
Strategiset tavoitteet
- Maatalouden tuottavuus ja tuotteiden jalostusarvo nousee ja alueella on kilpailukykyinen elintarvikeketju
- Maatalous- ja elintarvikeyrittäjät ovat osaavia, aktiivisia ja innovatiivisia toimintansa kehittämisessä ja ovat ottaneet käyttöön uusia toimintamalleja
- Alueella on paljon luomutuottajia
- Alueen väestö sekä ruokapalveluyritykset sekä ammattikeittiöt käyttävät sekä lähi- että luomuruokaa
- Alan imago ja vetovoimaisuus on vahvistunut
- Tuotteiden markkinointi, logistiikka ja vienti toimivat
- Alueella tehdään yhteistyötä elintarvikeketjun sisällä sekä ammattikeittiöiden ja muiden toimialojen kanssa, esim. matkailu, kulttuuri, palvelutuotanto
- Rajan läheisyyden mahdollisuudet
Tavoitteena on luoda erityisesti elintarvikesektorille ja matkailuun uusia yrityksiä vastaamaan paremmin venäläisten kulutuskäyttäytymiseen. Lisäksi panostetaan elintarvikeyritysten kansainvälisen liiketoiminnan osaamiseen ja matkailupalveluiden teemoittamiseen sekä matkailualan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on aikaansaada uusia ympärivuotisia elämyskohteita ja ohjelmapalveluja sekä kehittää luonto- ja kulttuurimatkailua (meri-, järvi- ja jokimatkailu, kalastus ja bongaus).
SWOT
Vahvuudet: Tuottajatorit ja lähiruoka
Mahdollisuudet: Lähiruoka / paikallinen ruoka, kuluttajien arvojen muuttuminen / tiedostava kuluttaminen, lähiruoka; luomu; luonto, kylämatkailu – arjen aitous (ruokakulttuuri, tekemiset, ohjelmat,
tarinat, kulttuuri, maisemat, kyläkävelyt)
Uhat: Kiristyvä lainsäädäntö (esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostus…)

16(47)

Kaakkois-Suomen maaseutusuunnitelma: valmistuu loppuvuoden 2014 aikana

Valtakunnallinen taso
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaluonnos 2014–2020
http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/mZu0GyoRB/Luonnos4_MannerSuomen_maaseudun_kehittamisohjelmaksi_2014-2020_15.4.2014.pdf
Lähiruokaa – totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruuan kehittämisen tavoitteet
vuoteen 2020
http://www.mmm.fi/attachments/lahiruoka/6GeZ7N4oG/LahiruokaohjelmaFI.pdf
1. Monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruoan arvostusta.
-

-

Tavoitetila 2020
lähiruokatuotteiden jalostusaste on noussut, niiden valikoima on monipuolinen ja vastaa
asiakkaiden, mukaan lukien ammattikeittiöt, tarpeita
kuluttajan ja tuottajan vuoropuhelu on luontevaa tuoden lisäarvoa kummallekin osapuolelle
kuluttajan saatavilla on helposti lähiruokatuotteita. Lähiruokatuotteilla on useita myyntikanavia, joista tuotteiden tuottaja ja jalostaja löytävät itselleen parhaiten sopivimmat ja
kannattavimmat
pienten erien logistiikka on kehittynyttä ja mahdollistaa kannattavan ja kestävän liiketoiminnan
lähiruoka on osa laadukasta matkailutuotetta, tuo lisäarvoa ja kannattavuutta maakuntien
ruoka- ja matkailualan toimijoille ja lisää Suomen houkuttelevuutta matkakohteena

2. Parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan keinoin

-

-

Tavoitetila 2020
osaamisen taso on noussut lähiruokaketjun kaikilla tasoilla
ja asiantuntijapalveluja on saatavilla helposti
yrittäjien liiketoimintaosaaminen on vahvistunut ja he
uskovat tulevaisuuteen investoiden jatkojalostuskapasiteettiin
ja hakevat innokkaasti uusia ratkaisuja
yrityksiin kohdistuva lainsäädäntö on selkeää ja tukee yritys toiminnan kokonaisvaltaista kehittymistä

3. Kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja
laadullisia kriteerejä
-

Tavoitetila 2020:
lähiruoan saatavuus on parantunut ja se on luonnollinen osa julkisia ruokapalveluja. Lähiruoka on huomioitu kuntien hankintastrategioissa ja sitä käytetään ja arvostetaan kaikissa
Suomen kunnissa
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-

tarjontakilpailuihin liittyvät kriteerit ottavat huomioon ravitsemuksen ja muun laadun rinnalla ympäristön ja kestävän kulutuksen, sesonginmukaisuuden ja tuoreuden

4. Parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia
-

Tavoitetila 2020:
lähiruoan tuotanto on keskeinen osa kansallisen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaamista
lähiruoan tuotanto ja jalostus ovat osa kannattavaa tuotantoa yhä useammilla tiloilla tukien
myös pienempien tilojen elinkelpoisuutta

5. Tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä
-

Tavoitetila 2020:
valtakunnalliset linjaukset toimivat lähiruokaketjun suunnannäyttäjänä ja kasvun turvaajana
kehittämistyö on vaikuttavaa ja sitä tehdään aidossa yhteistyössä lähiruokaketjun eri toimijoiden välillä

6. Lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta
-

Tavoitetila 2020:
lähiruoan ja sen tekijöiden arvostus nousee kuluttajien keskuudessa
ruokakulttuurimme alueellisine ominaispiirteineen luo vahvaa lisäarvoa koko ruokaketjulle
läpi varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmän menevä ruoka- ja ravitsemuskasvatus luo pohjaa koko elämän kestäville ruokavalinnoille

Kaakkois-Suomi - Venäjä
Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma
http://www.southeastfinrusnpi.fi/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/ENI-CBC-2014-2020osallistumis-ja-arviointisuunnitelma.pdf
Toimintalinjojen valmistelu jatkuu syksyn 2014 aikana.
Alustavat teemat:
Liiketoiminta ja PK -yritysten kehittäminen. Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja
innovaatioiden tukeminen. Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien
estäminen ja hallinta. Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus.
Alustavat toimintalinjat:
Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous. Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue.
Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue. Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue.

Central Baltic region
Central Baltic Programme 2014-2020 (luonnos)
http://www.centralbaltic.eu/2014-2020/news/749-draft-programme-document-2014-2020-updated
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2.A.6. ACTIONS TO BE SUPPORTED UNDER THE INVESTMENT PRIORITY
Specific objective 1.3 More exports by the Central Baltic companies to new markets
Indicative list of actions supported
o Development and adaptation of services and products to new markets
o Branding, awareness building and marketing of services and products in new markets
o Process development
o Human resource development
o Market analysis, feasibility studies
o Joint efforts by between businesses, public sectors and academia
The main target groups
The main target groups are seen as SMEs cooperating through established clusters with ambition
and potential to enter into new markets.
Established clusters reflect the strengths of the Central Baltic economies and can be: forestry,
tourism, local-food, shipbuilding, maritime, and others.
In the area of tourism development, city, regional and national tourist boards and associations of
tourism companies should be involved and consulted.
Specific territories targeted
The whole Central Baltic Programme area is targeted.
Urban areas and especially metropolitan areas of Central Baltic region represent the biggest potential and are places where most existing clusters operate.
Types of beneficiaries
Targeted beneficiaries are organisations and national, regional and local authorities responsible
for cluster development as well as business development organisations supporting cluster development, business associations, regional development organisations responsible for trade and
industry.

Yhteenveto
Käsitellyt ohjelmat on esitetty kuvassa 10 ja samoilla väreillä on kuvassa 11 esitetty tiivistetysti
ohjelmista löytyvät lähiruokateemaan liittyvät teemat:

19(47)

Kuva 10. Mukana olleet ohjelma-asiakirjat, jotka sisältävät Ruoka-Kouvolan teemoja kaudella
2014 - 2020.

Kuva 11. Ohjelma-asiakirjojen sisältämät lähiruokateemat.
Ohjelmateksteihin
kehittämisteemat

ja

Ruoka-Kouvola

-prosessin

toimijakyselyyn

perustuvat

Keskeiset teemat, jotka nousivat esiin sekä ohjelmateksteissä että Ruoka-Kouvola –
kumppanuuspöydän toimijakartoituksessa, voidaan tiivistää kuvaan 12:

20(47)

Kuva 12. Yhteenveto kehittämisteemoista, jotka ovat nousseet esiin sekä Ruoka-Kouvola
-prosessissa että ohjelma-asiakirjoissa.
Hyvinkin erilaiset ohjelmat tunnistavat paitsi elintarvikesektoriin, myös lähiruokaan liittyvän potentiaalin. Niissä tunnistetaan melko yhtenäisesti ne päämäärät, joita kohti tulisi kulkea elintarvikealaa kehitettäessä. Monet ohjelmat lähestyvät kokonaisuutta yrittäjyyden kehittämisen kautta,
pienempiä aluekokonaisuuksia käsittävät ohjelmat korostavat myös paikka- ja aluelähtöisyyttä
niin teemojen (paikalliskulttuurin hyödyntäminen) kuin aluetaloudellisten elintarvikeketjujen kehittämisen osalta.
Kouvolan seudun elintarvikealan kasvua ja yhteistyön tason parantamista eivät siten ainakaan
ohjelmat estä, vaan niiden kautta voidaan saada tarvittavia resursseja toimintaan. Kumppanuuspohjaisen toimintatavan tuleminen osaksi eri toimijoiden jokapäiväistä toimintatapaa on se, mihin
jatkossakin pitää Kouvolan seudulla panostaa: Se on avaintekijä, jolla eri strategioita voidaan
toteuttaa Kouvolan seudulla. Toteutuessaan alueen toimijat pystyvät yhä kilpailukykyisempien
rahoitushakemusten laatimiseen ja tuloksellisempien projektien toteuttamiseen.
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3. Johtopäätökset
3.1 Kumppanuustoiminnan lisäarvon arviointia
Kuvan 13 mukaisesti kumppanuustoiminnan paikalliseen kehittämiseen tuomaa lisäarvoa voidaan
perustellusti arvioida kolmesta näkökulmasta. Seuraavassa näitä näkökulmia on avattu Kouvola
Kattaus -kumppanuusprosessin kannalta.

Kuva 13. Kumppanuusprosessin lisäarvon arvioimisen näkökulmat.
1.

AJAN HENKI - mahdollisuuksien tunnistaminen
-

Kyetään aistimaan ajan ilmapiiriä, markkinoita ja trendejä
Mikä on MAHDOLLISTA, mikä mahdotonta, miten mahdollisuudet realisoidaan?
Mitkä virtaukset ovat nousussa, mitkä laskussa?

Eri aloilta, organisaatioista ja asemista kumppanuuspöydän piiriin kokoontuneiden ihmisten vuorovaikutuksen kautta on mahdollista hahmottaa toimintaympäristöä sektori- tai alakohtaista tarkastelua laajemmin. Tällöin ympäröivä todellisuus avautuu monisärmäisemmin ja eri muutostekijöiden todellisia ja mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioiden. Yhden alan sisällä mahdollisen ja
mahdottoman rajat määräytyvät usein totunnaisuuksien kautta, kumppanuuspöydässä tämä raja
joutuu koetukselle.
Kouvolan seudulla eri elintarvikealan toimijat tunnistavat hyvin ajassa liikkuvia asioita omasta näkökulmastaan. Seuraava askel eteenpäin on se, että erilaisia näkökulmia voidaan entistä avoimin
esittää ja kuunnella, mikä edelleen nostaisi valmiutta havaita ja tarttua kiinni erilaisiin uusiin mahdollisuuksiin.
2.

PÄÄOMIEN KÄYTTÖ - pääomien kokoaminen mahdollisuuksien realisoimiseen
-

Tiedollinen pääoma
Suhde- ja verkostopääoma
Mobilisointipääoma
Institutionaalinen ja taloudellinen pääoma
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Kumppanuuspöydän vuorovaikutuksessa yhdistellään monipuolisesti eri toimijoiden hallussa olevia pääomia. Tiedollisen pääoman lisäksi mukaan tulevat suhde- ja verkostopääomat. Kehittämisen kannalta oleellista on mobilisointipääoma, jota eri toimijaosapuolilla on eri tavoin hallussaan.
Esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimijoilla, yhdistyksillä ja vastaavilla on kykyä mobilisoida
ihmisiä mukaan toimintaa eri tavoin kuin viranomaisilla, joilla puolestaan on usein enemmän institutionaalista ja taloudellista pääomaa. Oleellista on huomata, että kehittämisen tuloksellisuus ja
vaikuttavuus syntyvät näiden eri pääoman lajien synergiasta, yhteisvaikutuksesta.
Kumppanuuspöytäprosessi Kouvolan seudulla osoitti sen, että erityisesti alueen yrityksillä on halua etsiä uusia mahdollisuuksia toiminnalleen yhteistyön kautta. Samoin kolmannen sektorin toimijat olivat innokkaasti mukana prosessissa. Kun erilaisia verkostopääomia opitaan yhä paremmin hyödyntämään käytännön toiminnassa, voidaan päästä vähitellen kokonaan uudelle tasolle
esimerkiksi lähiruokaan liittyvän erilaisten osaamispääomien hyödyntämisessä.

3.

PELIN SÄÄNNÖT - luottamuksen rakentaminen alan kehittämiskulttuuriin
-

Kehittäminen on yhteisöllistä peliä, jossa jokaisella on erilaisia panoksia ja intressejä
Yhteisvaikuttavuutta toimintakulttuuriin tuovat yhteiset säännöt, jotka parhaimmillaan vapauttavat kehittämistä uusille riskialueille. Ne vapauttavat energiaa itse asiaan.

Kumppanuustoiminnan keskeisenä lisäarvona on vuorovaikutuksessa rakentuva luottamus toisiin
osapuoliin ja sen varaan mahdollistuva yhteistyön avoimuuden kasvaminen. Kumppanuuspöydän
vuorovaikutuksessa rakentuu tietynlaista sosiaalista normistoa, joka rakentaa luottamusta ja lisää
avoimuutta toimijoiden välillä. Tällöin tulee mahdolliseksi liikkua yhdessä uusille riskialueille pelkäämättä sitä, että toinen osapuoli ”vetää välistä” tai käyttää väärin syntynyttä luottamusta. Luottamuksen pohjana on toisten kumppanuuspöydän osapuolten kunnioittaminen tasavertaisina asiantuntijoina ja kokonaisuuden kannalta tärkeiden pääomien haltijoina.
Kouvolan seudulla toteutetun prosessin aikana kerättyjen monipuolisten materiaalien yhtenä johtavana juonteena onkin ollut Kouvolan seudun ruoka- ja elintarvikealan toimijoiden tunnistama
tarve vahvistaa kumppanuuspääomaa ja sitä kautta alueen kilpailukykyä ja menestymisen edellytyksiä. Tämä päämäärä ilmaistiin prosessin aikana toistuvasti, lukuisilla eri sanamuodoilla ja eri
tilanteissa sekä toisille kumppanuuspöydän toimijoille että prosessin vetäjille. Ne dokumentoituivat eri vaiheissa prosessia. Kumppanuuspöytien työskentelystä voidaan tiivistää esimerkin omaisesi seuraavat keskeiset menestystekijät:
1. oman profiilin mukaiset konseptit ja tarinat
2. vahvat toimijaverkostot
3. mediasuhteet ja näkyvyys
4. hyvä asiakastuntemus
5. kansainvälisyys
6. läpinäkyvä laatu ja vastuullisuus
7. vahva ydinosaaminen
8. rohkeus ja kokeilut
9. uuden tiedon hyödyntäminen ja kokemusten jakaminen
10. innostus ja ylpeys omasta tekemisestä
Kumppanuusprosessissa päästiin alkuun, johon vaikutti mm. useiden osallistujien, erityisesti yritysten, hyvä sitoutuminen sekä toisaalta laaja-alainen erityyppisten toimijoiden osallistuminen eri
kumppanuuspöytätapahtumiin. Luottamusta toimijoiden välille saatiin rakennettua. Prosessin
alussa esitetty tavoite saada aikaan tahtotila toimialarajat ylittävälle yhteistyölle voidaan katsoa
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saavutetuksi. Yhteistyön vahvistamisessa ja sitoutumisessa päästiin hyvään alkuun. Samalla
ajassa olevien mahdollisuuksia on tunnistettu laajan verkoston avulla. Koettiin myös hyväksi, että
prosessia koordinoiva taho tuli alueen ulkopuolelta.
Samalla on todettava, että kolmen kumppanuuspöytäkokoontumisen ja niitä tukevien prosessien
yhteydessä tuotetun tiedon avulla päästiin vasta hyvään alkuun. Yhteistyöprosessin jatkamiselle
sekä syventämiselle on edelleen olemassa selkeä tarve. Sisäisen yhteistyön lisääminen on edellytys strategioiden tuloksekkaalle toimeenpanolle.
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LIITE 1.
I Kumppanuuspöydän ohjelma

Arvoisa yhteistyökumppani!

Kutsu 20.3.2014

Tervetuloa Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi-projektin
I kumppanuuspöytäkokoontumiseen 3.4.2014:
KOUVOLAN ALUEEN RUOKAKULTTUURI JA SEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET YLI TOIMIALARAJOJEN
Aika: Torstai 3.4.2014 klo 12.15-16.00
Paikka: Moision taide- ja pitokartano Oy, Moisiontie 163, 47200 Elimäki
Ajo-ohjeet: http://goo.gl/maps/WzJRI
OHJELMA
Tilaisuuden sparraaja: Torsti Hyyryläinen, HY/Ruralia-instituutti
12.15 Tilaisuuden avaus ja johdatus päivään, Tuomo Kauha, projektipäällikkö, HY/Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia
12.20 Kumppanuuspöytämalli Ruoka-Kouvolan kehittämisvälineenä, Torsti Hyyryläinen,
tutkimusjohtaja, HY/Ruralia-instituutti
12.30 Ruokakulttuuriperinne Kymenlaaksossa, Pekka Tukiainen, keittiömestari, varapuheenjohtaja Kymen keittiömestarit ry / kommentointikierroksen avaus: Hannele Veteli, asiantuntija, ruoka- ja yrityspalvelut Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria EteläSuomi, Kymenlaakso
13.30 Alueellista ruokakulttuuria luomassa valmisruuilla – tuottajan näkökulma, Pekka
Kaikkonen, toimitusjohtaja, HoviRuoka Oy
14.00 Tauko
14.15 Lähiruokapiiritoiminta Kouvolan ruokakulttuuria edistämään?, Maria Tigerstedt, hallituksen jäsen, Lähiruuan ystävät ry / kommentointikierroksen avaus: Lähiruokarengasmalli Pirkanmaalla (REKO-malli), hankeasiantuntija Eeva Ylinen, Parasta Pöytään
Pirkanmaalta-hanke
15.00 Johdatus ruokakulttuuritutkimukseen, Johanna Mäkelä, ruokakulttuuritutkimuksen
professori, Helsingin yliopisto
15.30 Yhteenveto, palaute työskentelytavasta ja jatkotoimet
16.00 Tilaisuus päättyy
Mikä ihmeen kumppanuuspöytä? Kumppanuuspöytämalli on käytännössä koeteltu menettelytapa, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen toimijoiden välistä kumppanuutta ja hyödyntää toimijoiden yhteyksiä tietyn toimialan tai teeman kehittämisessä. Kumppanuuspöytämallilla rakennetaan Kouvolan alueen elintarvikealalle ja siihen liittyville, toimialarajat
ylittyville yhteistyömalleille uutta verkostomaista kehittämistapaa. Kumppanuuspöytämal-
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lissa myös tutkiva ote yhdistyy käytännön kehittämisen menetelmiin. Tavoitteena on toiminnan jatkuvuus ja säännöllinen kokoontuminen.
Mikä ihmeen Ruoka-Kouvola? Ruoka-Kouvola-hankkeella (15.11.2013-31.10.2014) halutaan löytää edellytyksiä alueellisen elintarvikealan yhteistyön kasvulle ja siihen liittyvän laaja-alaisen arvoverkoston luomiselle. Projektin tarve ja kysyntä pohjautuu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vuonna 2012 KOKO-ohjelmassa laatimaan "Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen - nykytilanne ja alustavat lähtökohdat
kehitysvisioille"-raporttiin, sekä Ruoka-Kouvola- teemoituksen ympärille järjestettyjen toimijatapaamisten, nk. alustavien kumppanuuspöytätapaamisten antiin. Hankkeessa järjestetään kolme kumppanuuspöytätapahtumaa ja tehdään kaksi selvitystyötä.
Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan - mielipiteelläsi on väliä!
Tuomo Kauha, projektipäällikkö, Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi-hanke
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Paraatikenttä 6, 45101 Kouvola
tuomo.kauha@helsinki.fi, puh. 050 3160 532
Pyydämme vahvistamaan osallistumisenne ke 2.4.2014 klo 12.00 mennessä Anja Mäntysalolle: anja.mantysalo@helsinki.fi, puh. 050 3160 542. Kerrothan ilmoittautuessasi nimen lisäksi
yhteystietosi.
Huom! Kahvi ja pulla tarjolla osallistujille klo 12.00 alkaen. Mahdollisuus myös omakustanteiseen lounaaseen alk. klo 11.00Menu a’15€/henkilö (varaus 1.4.2014 mennessä: anja.mantysalo@helsinki.fi tai p. 050-3160
542)
lohikeitto
ruisleipä-voi
palvikinkku
juusto, Salaatti
suolakurkku,tomaatti
kotikalja,jäävesi
kahvi,haudutettu tee
uuniomenoita ja jäätelöä
Tervetuloa! / www.ruokakouvola.fi
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LIITE 2.

KOOSTE ja HAVAINTOJA KUMPPANUUSPÖYDÄN OSALLISTUJIEN NOSTOISTA
KUMPPANUUSPÖYDÄN 1. kattauksessa Elimäellä 3.4.2014

Sisällys
1.1

Johdannoksi

1.2

Arvot ja katsomukset -näkökulma

1.3

Reseptit ja maut -näkökulma

1.4

Historiat ja paikat -näkökulma

1.5

Tarinat ja tavat -näkökulma

1.6

Kommentteja

1.1

Johdannoksi

Kumppanuuspöydän keskusteluissa ruokakulttuuria tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta, jotka
ovat 1) arvot ja katsomukset, 2) reseptit ja maut, 3) historiat ja paikat sekä 4) tarinat ja tavat.
Kouvolassa 3.4.2014 järjestetyssä tapahtumassa (kumppanuuspöydän 1. kattaus) osanottajat
merkitsivät muistiin alustuspuheenvuoroissa esitettyjä kiinnostavia asioista ja niiden herättämiä
ajatuksia. Neljän alustuksen (alustajat Pekka Tuhkanen, Pekka Kaikkonen, Maria Tigerstedt ja
Eeva Ylinen) pohjalta syntyneitä muistiinpanoja tarkastellaan tässä koosteessa neljästä edellä
mainitusta näkökulmasta ja annetaan esimerkkejä muistiinmerkinnöistä. Tilaisuuden alustajana
toimi myös Helsingin yliopiston professori Johanna Mäkelä, mutta hänen alustuksensa sisältöä ei
ole yhdistetty tähän katsaukseen.

1.2

Arvot ja katsomukset -näkökulma

Arvot ja katsomukset -otsikon alla tarkastellaan muistiinpanoissa esille tuotuja arvoja, näkemyksiä, käsitteitä ja ominaisuuksia. Osallistujat olivat kirjanneet muistiin havaintoja ja mieleen tulleita
ajatuksia ruokakulttuurin olemuksesta ja muutoksesta. Kiinnostus ruokakulttuuriin ja muita
teemoja oli kirjattu mm. näin: ”ruokakulttuurikiinnostus, lähiruoka, paikallinen ruoka,
ruokaperinne”. Ruokakulttuurin todettiin olevan osa laajempaa kulttuuria. Ulkomaisten ja
kansainvälisten kulttuurien leviäminen ja kohtaaminen paikallisten kulttuurien kanssa, syömisen ja
tapojen globaalistuminen sekä ruoanvalmistuksen teollistuminen ja valmisruoan arvostus olivat
laajoista trendeistä saaneet merkintöjä:
•
”alueellisten + kv-kulttuurien kohtaaminen näkyy myös Hoviruoan tuotteissa, samoin
ruokatapojen, syömisen/tapojen globalisoituminen ja ruoan teollistuminen”
•

”piirakat/itä/ortod. + mämmi/länsi/kat. + kebab/kv/islam”.

Kiireisyys ja nopeus ruoan hankkimisessa ja ostamisessa sekä pikaruoan pikasyöminen,
napostelu, aterioiden välipalaistuminen ja katuruoka olivat herättäneet ajatuksia. Amerikkalaisen
ruokateollisuuden ja ruokakulttuurin leviäminen maailmanlaajuisesti mainittiin. Kiireisyyden
vastakohtana hitaus suomalaiselle elämäntavalle ominaisena esiteltiin luonnonantimien keruun ja
haudutettavien ruokien esimerkeillä. Suomalaiselle elämäntavalle ominaisten toimintatapojen
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tunnistaminen tuo esille piirteitä paikallisuudesta, jota tässä koosteessa käsitellään Historia ja
paikat -osiossa.

Ruokaan liitetään arvoja ja ruoalta odotetaan tiettyjä ominaisuuksia. Muistiinmerkinnöissä useasti
mainittuja olivat
•

aitous,

•

tuoreus,

•

lisäaineettomuus,

•

terveellisyys ja

•

turvallisuus.

Aitous oli esillä kahdessakin mielessä. Toisaalta arvostettiin aitoa ruokaa (”aitoa ruokaa, ei lisäaineita, tuoretta, mutta valmista – –”) ja toisaalta ilmeisesti epäiltiin ruokalajin aitoutta silloin, kun se
tiedettiin laajalle levinneeksi, kuten esimerkiksi mämmi (”mämmi aito?”). Paikalliset variaatiot
tuovat kuitenkin samallekin ruokalajille omaleimaisuutta eri puolilla Suomea ja ulkomaalaisille
kulinaristeille mämmi puolestaan on varsin eksoottinen suomalainen ruokalaji.
Ruoan tuoreus ja raaka-aineiden alkuperä oli merkitty useaan muistiinpanoon, kuten esimerkiksi
”tuoreus avainasia, lähiruoka”. Tuoreuden yhteydessä pohdittiin usein mm. logistiikkaa: ”lähiruoan etu: kasvot, luottamus, tuoreus, haasteet: logistiikka (hinta, tuoreus)”. Terveellisyys oli tärkeä asia: ”kuluttajat haluavat terveellistä -> 10v päästä miljoona diabeetikkoa”. Lisäaineettomuus
tuotiin esille muutamissa muistiinpanoissa. Vanhoista myrkyistäkin mainittiin Kymijoen kalaimagon esilletuonnin yhteydessä. Luomu oli merkinnöissä vain kerran ja silloinkaan sitä ei edellytetty,
vaan todettiin, että ”luomu ei ole välttämättömyys”.
Ruoan tuottamisen ja kuluttamisen yhteydessä olivat esillä mm. kanssakäymiseen ja sosiaaliseen
pääomaan kuuluvia elementtejä. Muitakin toiminnan arvoja ja piirteitä käsiteltiin muistiinmerkinnöissä. Mainintoja saivat
•

yhteistyö,

•

kumppanuus,

•

luottamus,

•

paikallisuus,

•

yksilöllisyys,

•

omavaraisuus,

•

sosiaalisuus,

•

sitoutuneisuus,

•

markkina- ja kuluttajavalinnat sekä

•

vapaaehtoistoiminta kolmannella sektorilla.

Yhteistyön ja kumppanuuden toteuttamismuotoja olivat erilaiset yhteisyritykset ruoantuotannossa
ja jakeluketjuissa, ruokapiirit ja lähiruokarenkaat. Verkostoitumista korostettiin (”verkosto!! koko
ketju – tuottaja, jalostaja, logistiikka, kuluttaja”) ja kaivattiin lisääkin, koska muistiin oli merkitty:
”verkostoituminen lähiruoan suhteen laajemmin”. Luottamus oli esillä jo aiemmassa sitaatissa,
jossa kommentoitiin lähiruoan saamia kasvoja. Tunnistettavuus lähestyy yhdeltä suunnalta
paikallisuutta, mutta ei kata kaikkia sen ominaisuuksia. Tunnistettavuus, kasvojen antaminen
tuotteelle ja tekijälle tuotiin esille kasvottoman bulkkiruuan vastapainona: ”kasvoton bulkkiruoka
vastaan REKO-lähiruokarengas”.
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Samaan asiakokonaisuuteen kuuluvat myös ”sosiaalisuus, tapaamiset”, jotka eräs osallistuja oli
tiivissanaisesti kirjannut. Suora kanssakäyminen edellyttää myös sitoutuneisuutta: ”kuluttaja/tuottaja suoraan yhteydessä, tuottaja tuo suoraan kuluttajalle sovittuun pisteeseen, sitoutuneet”. Siinäkin on kyse markkina- ja kuluttajavalinnoista. Kolmas sektori oli mainittu eräässä
muistiinpanossa vapaaehtoistyön kenttänä ”vapaaehtoistoimintaa III sektorilla (hankkeista vapaata)”.
Lähituotanto ja ketjujen lyhyys mainittiin sekä hinta yleensä ja turhien kustannusten puuttuminen
lähiruokakaupan ketjusta. ”Hinta edelleen merkittävä kuluttajalle”, oli yksi kuulija kirjannut.
Omavaraisuus ja kuluttajan yksilöllinen palvelu mainittiin muistiinpanoissa lähiruokaa ja ruokapiiritoimintaa käsittelevissä merkinnöissä.
Joitakin selvitystarpeita mm. lähiruoan tuottajien ja erilaisten myyntikonseptien välisestä kilpailusta ja toimijoiden yhteistyöstä mainittiin, samoin tiedonjakamisesta kysyi yksi kommentti. Innokkuutta peräsi yksi kirjoittaja, tosin hieman epäillen sen löytymistä: ”lähiruokapiiri (rengas) -idea
hyvä – tarvitaan kunnon vetäjät. Mulle ei selvinnyt oikein, että löytyykö niitä tarpeeksi innokkaita
tarpeeksi alkuinnostuksen jälkeen.” Osaamiseen ja tietoon liittyviä arvoja tai käsitteitä tai tiedon ja
osaamisen lisäämisen tarpeita ei laajemmin ollut kirjattu muistiinpanoihin.

1.3

Reseptit ja maut -näkökulma

Muistiinmerkinnöissä ei kovin paljon käsitelty reseptejä ja makuja. Ilmeisen toivottu makumaailma oli yhdessä muistiinpanossa tiivistetty sanoihin ”aidot maut”, toisessa kuvattiin alueellisia eroja
sanoin ”makea länsi, suolainen itä”. Karjalaisuus ja kala sekä hapatetut ruoat saivat useita
merkintöjä, samoin piiraat. Seudulle tyypillistä elämisentapaakin saatettiin samalla kuvata:
•

”kokki, reissumies, laivaruoat, kalat”

•

”karjalaiset ruoat, happamat ruoat”

•

”-lihapiirakka, liha, riisi, mämmi (imelletty)”

•

”piiraat (suolainen, makea)”.

Hapankaali ja karjalanpaisti olivat listoilla mukana, mutta eräässä muistiinpanossa oli samalla
todettu niiden olevan ”samanlaista ruokaa läpi Suomen (karjalanpaisti, hapankaali jne.)” ja todettu, ettei selkeitä kymenlaaksolaisia ruokia oikein löydy ehkä hapanruokia lukuun ottamatta.
Raaka-aineita ja ruokalajeja lueteltiin monissa papereissa. Toiset raaka-aineet ja ruokalajit olivat
ilmeisesti yhä käytössä, kun toiset taas kuulostivat jo varhaisemmilta ajoilta olevilta. Merkintöjä
saivat edellä mainittujen lisäksi mm.:
•
”haili, hiilisilakat, lihapullia, läskisoosia, karjalanpaistia, lohikeittoa, marjasoppaa,
seka-metelisoppaa”
•

”lihapiirakka, liha, riisi, mämmi (imelletty)”

•

”apavelli, hylje, rössypottu”.

Erään mukana olleen merkintä ”kansainväliset maut lähiruokatuotteista” saattaa viitata uusien
reseptien ja ruokalajien kehittelyyn lähiraaka-aineista globaalien virtausten ja vaikutteiden maustamina. Ruokalajien ja niiden raaka-aineiden lisäksi oli kirjausmerkinnöissä muistettu myös
reseptejä ja ruoan laittajia, kuten muistiinpano ”kymenlaaksolaiset keittokirjat ja keittiömestarit”
osoittaa.
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1.4

Historiat ja paikat -näkökulma

Paikallisuuden teoreettisina ulottuvuuksina muistiinmerkinnöissä pohdittiin kotiruoan ja lähiruoan
määritelmiä. Lisäksi hahmoteltiin paikallisen yhteistyön muotoja, erilaisia kumppanuuksia ja
selvitystä toimintatavoista. Eräs osallistuja muotoili asian näin: ”erilaiset lähiruoan/paikallisen
ruoan myyntikonseptit täydentävät toisiaan -> maatilatorit, lähiruokapuodit, kahviloiden lähituotenurkkaukset, REKO, marketit, ruokapiirit, verkkokaupat, suoramyynti => selvitys: kilpailua?
jaetaanko tietoa?, tehdäänkö yhteistyötä?” Lähiruokapiirien tarveselvityksiin viitattiin joissakin
muistiinpanoissa ja myymäläautojen paluustakin mainittiin. Uutena toimintamuotona oli eräs
kuulija merkinnyt muistiin ”lähiruokapiirit ja -tallit (uusi!)”.

Kymenlaaksolaisen ruoan ominaispiirteitä oli käsitelty ja samalla oli mainintoja ruokien leviämisestä koko maahan. Kymenlaaksolle ominaisina mainittiin: ”Kymijoki, meri, kalaruoat, laivaruoat,
happamat ruoat”. Myös seuraavilla luonnehdinnoilla määritettiin kymenlaaksolaista ruokaa:
•
”happamat leivät, piimään leivotut leivät, rieska (ohralepuska), sienet, marjat, Karjalan paisti – koko Suomessa”.
•

”karjalaisuus, hapanvelli (Virolahti), meri - Kotka, Kouvola – järvet”

•

”meri ja Kymijoki -> kalaruoat, joita leipä tukee”

•

”Karjala–Venäjä -painotteinen ruoka (riisi- ja lihapiirakat)”.

Lisäksi tuotiin esille rannikon oma ruoka seuraavasti: ”mikä oikeasti sisämaan ruoka? rannikolla
on!” Todettiin myös, että ei ole olemassa selkeitä kymenlaaksolaisia ruokia. Tai kysyttiin ”mikä on
kymenlaaksolaista ruokaa?” tai ”missä on Kymenlaaksolainen ruoka, kenen on karjalaisuus? ->
brändätty karjalanpaisti”.
Vaikutteita alueelle oli tullut monelta suunnalta: ”vaikutteita idästä, lännestä, pohjoisesta, mereltä, metsästä…” Ruokakulttuuriin omaksuttuja piirteitä oli tunnistettavissa sekä naapurimaista että
kauempaa: ”kansainvälisyys, Ruotsi, Saksa, Venäjä, merkitys paikalliselle ruoalle”. Eräs kirjoittaja
oli merkinnyt: ”vastavuoroisesti köyhän kansan ruoat”. Lieneekö hän tarkoittanut
vastavuoroisuudella suomalaisten raaka-aineiden käytön tai valmistustapojen kulkeutumista
kauppakumppaneiden mukana ulkomaille vai onko tarkoittanut köyhemmän kansanosan
käyttämien ruokalajien leviämistä myös varakkaampien suomalaisten ruokapöytiin?
Suomalaisen tai kymenlaaksolaisen ruokakulttuurin perinteistä ja sen nykyisin saamista uusista
vaikutteista oli merkintä: ”perinteet ruoalle tulee Venäjältä, Saksasta, Ruotsista, nykyään mm.
maahanmuuttajakulttuuriruoka”. Uusista vaikutteista kirjoitettiin myös näin: ”maailma muuttunut,
vaikutteita mm. maahanmuuttajilta, mm. kebab/pita”. Paikallisuuden suhde aikaansa ja sen
kestävä uusiutuminen ovatkin mielenkiintoinen ja merkittävä osatekijä paikallisuuden säilymisessä ja sen elinvoimaisuudessa.
Kymenlaakson todettiin olevan sekakulttuurialuetta, johon on tullut mm. karjalaisvaikutteita, mutta
myös paikallisia muunnoksia, sovelluksia, ”pienten kylien erikoisuuksia”, kuten eräs paikalla ollut
oli merkinnyt muistiinpanoihinsa. Toinen totesi, että ”ruokakulttuurit sekoittuvat, ei sidonnainen
alueeseen, Kymenlaakso sekakulttuurialue”. Kolmas kirjoitti: ”kylien omat ruoat – pienestä piiristä
laajempaan tietoisuuteen”. Paikalliset muunnokset ovat yksi paikallisuuden ilmentymä. Eräs
tilaisuuden osallistuja oli merkinnyt paperiinsa, että ”ei ole staattinen tilanne - kehittyy: tarinoiden
löytäminen tai tekeminen, henkilöiden/nimien merkitys”. Kommentti tilanteen muuttuvuudesta ja
epästaattisuudesta kuvaa juuri paikallista soveltamista ja sopeuttamista. Paikallisen
kulttuuriperinnön tarjoaminen tarinoiden löytäminen ja kytkeminen ruokakulttuurikontekstiin voi
vahvistaa sekä ruoantekijöiden omaa identiteettiä että kaupattavan tuotteen imagoa. ”Tehdyillä
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tarinoilla” ei sen sijaan välttämättä ole yhteyttä paikalliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön eikä
identiteettiin, vaan ne voivat olla kritiikittömästi kaupallisuuden ja globaalisuuden vaatimuksiin
sopeutuneiden myyntikikkayrityksiä, joita voidaan tehdä samanlaisina missä hyvänsä.
Paikallisuuden ja omaleimaisuuden vastakohtana muistiinmerkinnöissä käsiteltiin homogeenisuutta. ”Marketista syödään liikaa samaa valmisruokaa”, kirjoitti eräs kuulija ja toinen muotoili:
”samanlaista ruokaa läpi Suomen ——”. Paikallisia ja alueellisia ruokakulttuureja yhtenäistävistä
tekijöistä huolimatta tiettyjä selkeitä erilaisuuksia oli todettu säilyneen: ”itä-länsi erot näkyvät
edelleen, vaikka kaupoissa/mediassa samat valikoimat -> lännessä halutaan makeaa, idässä
suolaista”.
Muistiinpanoissa oli mainintoja hankekirjastosta. Sekin liittyy paikallisuuteen, kun sen kautta ajateltaneen saatavan tietoa kyseisellä alueella jo tehdyistä tai meneillään olevista hankkeista ja
modifioitavan kokemusten pohjalta uusia. Mallissa paikallisista hankkeista voitaisiin hyödyntää
ideoita ajankohtaisten tarpeiden ja edellytysten mukaan kulloiseenkin kontekstiin sopivilla tavoilla.

1.5

Tarinat ja tavat -näkökulma

Ruokaperinne mainittiin muistiinmerkinnöissä yleensä varsin niukkasanaisesti: ”ruokaperinne,
ruokakulttuuri”. Perinteiden uusintamiseen tai uudenlaiseen käyttöön tulevaisuudessa tai tulevaisuutta varten viittaavat seuraavat merkinnät:
•

”perinne -> tulevaisuus”

•

”perinteitä hyödynnetään, makumuistoja”

Perinneruokien uudentyyppisestä tai teollisesta valmistamisesta oli kirjoitettu useita merkintöjä,
kuten ”välipalatuotteet perinneruoista/lähiruoista?” tai ”lähiruoka ja sen yhdistäminen teolliseen
ruoantuotantoon perinneruokien osalta” tai ”ark. perinteet + teollinen valmistus (kuluttajalähtöi-nen
muutos)”.
Ruokatarinoista mainittiin muutamissa muistiinpanoissa: ”kymenlaaksolaiset ruokatarinat, ruokakulttuurin kehittäminen tarinoiden kautta”. Tarinoita haluttiin kaupallistaa: ”tarinat ja niiden
tuotteistaminen”, kertoi tämä merkintä todennäköisestä tavoitteesta. Toisaalta tarinoiden relevanssia saatettiin epäillä, mihin viittaa merkintä: ”merkitykset, tarinat, relevanssi?”. Relevanssisanaa käytettiin toisessakin muistiinpanossa ja siinäkin kysymysmerkin saattelemana, kun ilmeisesti on pohdittu sitä, olisiko historiatiedolla jotakin annettavaa nykyhetkelle ja tulevaisuudelle:
”historia, relevanssi?” Erään muistiinmerkitsijän kirjaus ”tarina ruoasta” puolestaan sopisi laajankin kertomuksen tai kokoomateoksen otsikoksi.
Yhdenlainen tarina kaakkoissuomalaisesta ruoasta varmasti on synnyttänyt sikäläisen sloganin
”makuja kaakosta”. Slogan oli varsin monessa kirjauksessa mainittu. Se on ollut ilmeisesti entuudestaan tuttu suurelle osalle paikalla olleista tai ainakin tilaisuudessa hyvin mieleen jäänyt.

1.6

Kommentteja

Tilaisuuden osanottajat olivat kiinnittäneet huomiota toisaalta uusiin kansainvälisesti leviäviin
virtauksiin ja toisaalta suomalaisiin, kymenlaaksolaisiin ja kouvolalaisiin puhtaisiin ja terveellisiin
raaka-aineisiin ja niistä perinteisesti valmistettuihin ”aitoihin” ruokalajeihin.
Nyt tunnuttiin olevan etsimässä tapoja tarjota perinteisiä tuotteita uusilla tavoilla, tuotteistaa
perinteisiä ruokalajeja nykyajan trendeihin sopiviksi ja siten löytää paikalliselle ja alueen lähiruoalle uusia markkinoita. Perinteisten ruokalajien käytöllä ja edelleen kehittelyllä pyrittiin ilmeisesti
erottautumaan muista ja ”bulkista” tarjoamalla jotakin omaa ja aitoa.
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Muistiinpano ”makuja kaakosta jatkotyöstö kaupalliseksi toiminnaksi” kuvaa muistiinpanojen
perusteella tilaisuudessa vallinnutta pyrkimystä lähiraaka-aineiden ja lähiruoan tuotteistamiseen
ja kaupallistamiseen.
Osallistujien muistiinpanoista on pääteltävissä, että lähellä tuotettujen raaka-aineiden ja lähellä
valmistetun lähiruoan sekä tuottajien, myyjien ja kuluttajien välisen suoran kanssakäymisen avulla pyritään lähiruoalle antamaan paikka ja kasvot. Paikallisten tarinoiden avulla lähiruoalle pyritään antamaan juuret ja osoittamaan sen merkitys osana paikallista identiteettiä.
Edellä esitettyjä ja muita Kouvolan seudun ruokakulttuurin kehittämiseen liittyviä ajatuksia työstetään ja kehitellään kumppanuuspöydän 2. kattauksen tilaisuudessa 3.6 Iitin Mankkalassa.
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LIITE 3
II KUMPPANUUSPÖYDÄN OHJELMA
Arvoisa yhteistyökumppani!
Tervetuloa Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi-projektin
II kumppanuuspöytäkokoontumiseen 3.6.2014:
RUOKA JA MATKAILU - YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET JA TOIMINTAMALLIT
Aika: Tiistai 3.6.2014 klo 12.15-16.00
Paikka: Yli-Kaitalan Lomamökit, Kaitalantie 323, 47490 Mankala
Ajo-ohjeet: http://goo.gl/maps/w0DKF
OHJELMA
Tilaisuuden sparraajina toimivat Torsti Hyyryläinen ja Manu Rantanen Helsingin yliopiston Ruraliainstituutista.
Klo 12.15-16.00
Työskentelyä rytmitetään valmistelluilla puheenvuoroilla, jotka lomittuvat aiheen yhteiseen työstämiseen.
·
·
·

Lähiruokasafaritoiminnan
kokemuksia,
Matti
Pollari,
projektipäällikkö,
Ekokumppanit Oy
Lähiruoan merkitys matkailu- ja majoitustoiminnassa, Virpi ja Markku Yli-Kaitala,
Yli-Kaitalan lomamökit
Villiruuasta matkailuvaltti?, Eero ja Paula Niskala, Repojotos Oy
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LIITE 4

Ruoka-Kouvola Kumppanuuspöydän nostokortti 3.6.2014

Mitkä TEKIJÄT ovat vaikuttaneet tarkasteltujen esimerkkien menestymiseen?
1. Kumppanit, yhteiset tavoitteet, yhteistyötahto, verkostot ja tiedon jakaminen
-osuuskaupat yhteistyökumppanina, mikä on hyvä juttu, ”iso kaveri, isot hartiat”
-Ekokumppanit/Lähiruokasafari, asenne
-ideat – tutustuminen lähiruokatiloihin elokuun tiettynä päivänä
-tuottajia n. 20, Pirkanmaan osuuskauppa, Lähitapiola Pirkanmaa, riittävä (kasvava) tuottajien
määrä ja vahvat tukijat
-yhteiset tavoitteet
-yhteistyö: tuottajat, muut yritykset, virkamieskunta
-yhteistyöhalu
-yhteistyö, jakaminen, oman jutun löytyminen
-tiedon ja osaamisen jakaminen
-arvostus
-oman alueen yhteistoimijat ja heidän halu kansainvälistyä
-halu jokavuotiseksi tapahtumaksi, jatkuvuus
-pääyhteistyökumppanit, yhteistyökumppanit
-uudet yrityskumppanit eivät aseta ehtoja
-henkilöityy verkoston vastuunkantajiin
-tuottajayhteistyö, muu yhteistyö
-koordinoijia tarvitaan, jatkuvuus <-> hankerahoitus alussa
-konkreettista tarjontaa oltava
-hyötyä kaikille osallistujille (tuotemyynti, imagokynnyksen alentaminen, tunnettuus…)
-kantavan idean ympärille koottu toimijoita
-yhteistä kiinnostusta luontomatkailuun
-yhdessä tekmistä ja oppimista
-yrittäjien löytynyt yhteistyö
-yhteistyö kuluttajien ja tuottajien välillä
-yhteistyö myös kaupan ja vakuutusyhtiön kanssa
-oppilaitosyhteistyö
-avoimuus ja yhdessä tekemisen henki
-hyvät yhteistyökumppanit, hyvä verkosto (miten varmistettu tuotteiden tasalaatuisuus?)
-asiakastestaus
-osaavat kumppanit
-verkostoituminen
-yhteisöllisyyden tarve
-samat intressit
-tilojen yhteistyö -> avoimet ovet safaripäivänä -> näkyvyys
-yritysten yhteistyö, luontomatkailu yhdistää
-tuottajia mukana verkostossa, monipuolinen tarjonta -> asiakkaiden kiinnostus
-opiskelu, kurssit, luonnon ainesten hyödyntäminen, villiruokatrendi
-yhteistyö rahalaitosten kanssa
-konkreettiset hyödyt tuottajille, yrityksille (erinomainen hyöty)
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2. Asiakaspalautteet, osaaminen, laatu, kehittyminen/kehittäminen, luovuus
-palautteiden kerääminen asiakkailta
-hallittu kasvaminen
-maailmalla kiertäminen -> benchmarking, ajatusten tuulettaminen, rutiineista pois
-ajan seuraaminen, uusiutuminen
-ajankohtaisuus
-sitoutuminen ja oman työn kehittäminen, asenne työntekoon, palvelualttius
-asiantuntemus omalta alalta, neuvottelutaidot
-ihmisten kiinnostus lähiruokaan, Ekokumppaneiden idea, ystäväkylä-hanke
-perintötila, oman arvostus, elämäntapana yrittäjyys
-havainto, ettei maatalous EUssa tule kannattamaan -> matkailu
-kiinnostus asiakkaan hyvinvoinnista, asiakaslähtöisyys, kulttuurien huomiointi/jatkuva -> vireä
mieli
-kiinnostus lähiruoasta
-opiskelu
-omaleimaisuus, rohkeus mennä laatikon & mukavuusalueen ulkopuolelle, halu kehittyä, kokemusperäisen osaamisen hyödyntäminen
-pitkäjänteisyys, päättäväisyys, usko itseen
-päämäärätietoinen kehitystyö, kansainvälistyminen (lomasesongit ympäri maailmaa)
-asiakkaiden utelu herätti miettimään
-ydintiimin kasaus: kokki yms.
-historian korostus, paikallisuuden korostus
-asiakkaan palaute/tarpeet, asiakaskontaktit
-asiakkaan kuunteleminen
-ammattiylpeys, usko omiin kykyihin
-hyvälaatuiset tuotteet
-kehittämisen pohjana asiakaspalaute, ideat
-ahkeruus
-perheyritys
-ei kertakäyttöisyyttä
-vahva tila suvun omistuksessa, puhdas luonto, kalavedet ja ilma tilalla
-luovaa toimintaa, viljelyn lisäksi kehitetty matkailutilaa ja ravintolaa sekä lähiruokaa (mm. paikallinen kala)
-omaa erilaista toimintaa mm. turvesauna
-usko omaan itseensä ja tulevaisuuteen!
-riskien ottaminen!
-tahtotila
-asiakkaat ottivat omakseen
-laadunvarmistus
-uskominen omaan asiaan
-osaamisen kehittäminen
-hyvien käytänteiden hakeminen muualta
-juurtuneisuus paikkaan
-asiakaslähtöisyys
-kova työ ja sitoutuminen
-paikallisuuden korostaminen/erikoisuus ja erottautuminen
-jatkuvaa opiskelua, reagoimista uusiin asioihin
-kokeillaan ja tehdään
-suunnitellaan pienetkin yksityiskohdat hyvin
-ajankohtainen aihe kuluttajille <-> kilpailutilanteen hyödynnys
-trendiennakointi
-tietämys alueen toimijoista
-asiakkaan kuuleminen, asiantuntemus
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-laajentaminen & uudistaminen
-erottuminen, vetovoimatekijän luominen
-omaan juttuun uskomista
-ennakointi, luovuusajattelu, riskinottokyky, perhe
-on tehty, ei meinattu
-onnistunut ensivaikutelma -luonti
-ympäristö, tilat, puitteet, perhe
-oivallusta
-kysyntää
-raaka-aineet, malleja & reseptejä, tarinoita
-erottuminen, persoonallinen tapa toteuttaa
-tuotteistaminen, online-varausjärjestelmä
-ajankohtaiseen teemaan linkittyminen
-asenne, laatu
-hyvä idea
-rohkeutta ja ahkeruutta
-uskoa omaan asiaan
-uudistuminen ja jatkuva kehittyminen
-kouluttautuminen
-uusi ”juoni”, opiskelu
-tutustuminen alkulähteisiin lisää myyntiä
-lähiruoka ja matkailu tukevat toisiaan
-henkilökohtainen kontakti asiakkaisiin
-into kehittämiseen ja uuden oppimiseen
-innostuneet tuottajat, halukkuus esitellä omaa toimintaa
-pitkä historia, omalaatuinen konsepti
-innostunut toimija, uudistuksellinen, asiakaslähtöinen
-kiinnostunut kansainvälisestä asiakaskunnasta
-hyvä idea viedä lähiruokateemaa eteenpäin
-teknologian hyödyntäminen
-profiloituminen
-suoramyynti mahdollinen
-ihmisten valmius muuttaa kulutustottumuksiaan
-pitkät perinteet
-tasainen asiakasvirta
-ulkomaalaisten kiinnostus
-luonnon läheisyys
3. Markkinointi
-oikean kumppanin valinta (MORO) -> näkyvyys
-Aamulehden MORON tuki mm. safaribussi ja yhteistyö näkyvyydestä
-tarinat
-viestintä, eri kanavat
-uskottavuus ja näkyvyys
-media mukana
-yhteistyö erityisesti median kanssa (viestintäyhteistyö)
-infra (onlinemyynti, yhteydet, some)
-benchmarking, markkinointi
-informaatio ja mainostaminen onnistunut
-oikein kohdistettu markkinointi
-vahva kumppani (viestintä), uskottavuus, houkuttelevuus
-julkisuutta somen kautta
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Mitä OSAAMISTA (tietoa, taitoa) oli mielestäsi tarkastellun esimerkin takana?
1. markkinointiosaaminen, luovuus
-viestintä ja markkinointi/suunnittelu, konsepti/projektiosaaminenmarkkinointiosaamista
-taito hakea oikeat tukijat ja vahvat kumppanit sekä markkinoida
-viestintä, toisaalta viestintähaasteet
-markkinointi (ennakko), jälkimarkkinointi
-tiedotus ja viestintä
-tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen ja osaaminen
-sosiaalinen media, someosaaminen (esim. Hermannihauki)
-tiedotusosaaminen, viestintäosaaminen
-markkinointiosaaminen (joulukortti, medialööpit) ja myynti
-markkinointi sosiaalisessa mediassa
-innovaatio
-viestintätaidot
-vahvaa markkinoinnin osaamista
-mediaosaamista
-markkinointi/uudet ideat
-hyvä idea -> konseptointi -> tavoittaa oikeat ihmiset/sosiaalisuus
-viestintä – ammattimaista, aktiivista, tavoitteellista
2.

Asiakaslähtöisyys, muuntumiskyky, taidot

-kuunnella asiakasta -> hyvä tuote -> erikoisosaaminen -> hyödyntäminen jatkossa
-kulttuurien huomioiminen/asiakaslähtöisyys
-haasteisiin vastaaminen
-onnistunut malli, hyvä idea
-ylpeys omasta tuotteesta/alkuperästä
-kyky tehdä vähän enemmän
-viat korjataan heti
-yhteydenpito asiakkaisiin
-osaamisen ylläpito
-sopeutuminen tiettyyn elämäntapaan (pitkät päivät yms)
-know-how
-joustavuus, asiakaspalveluosaaminen, rohkeus ideoida & toteuttaa, palveluosaaminen
-kilpailutilanteen tunteminen ja sen myötä toiminnan muuttaminen
-ymmärrys erottautumisen tärkeydestä
-ajassa eläminen – joustavuus
-asiakaslähtöisyys – asiakaspalaute huomioidaan tilalla
-on tehty eikä meinattu! perheen oma osaaminen: ruoka, rakentaminen, markkinointi
-usko omaan asiaan
-projektien suunnitteluosaamista
-kansainvälistymisosaamista, kulttuurien osaaminen (esim. lämpötilat)
-henkilökohtainen osaaminen
-paikallisuusosaaminen
-ammattitaidon jatkuva päivitys, ajan trendien seuraaminen
-osaajien rekrytointi/osaamisen osto
-usko ja luottamus itseen
-tuotteet, talous
-kaupallista osaamista, liiketoimintaosaamista
-matkailunäkökulma, tarinallistaminen
-resurssiomaaminen
-ennakkoluulottomuus
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-rohkeus
-luovuus
-asiakaslähtöisyys suunnittelussa ja toteutuksessa
-asiakaslähtöisyys
-perinteet
-arvostus
-asiakaspalautelomakkeen kehittäminen
-ruoan konseptointi matkailua ajatelleen, alan ”mestarit” opettamassa
-täydennyskoulutus
-tekemällä oppiminen
-organisointi ja koordinointiosaaminen
-ruokaosaamista – kokki
-raaka-aineosaaminen
-tuotekehitys, tuotekehitysosaaminen
-konseptointiosaamista, lähitietämystä
-omien juurien arvostus ja sen hyödynnys liiketoiminnassa
-uusiutumisosaaminen
-asiakkaan kokeman epäonnistumisen nopea hoito <-> pelisilmä
-huippukokki kouluttajana ja innostajana
-ihmisläheinen lähestyminen ja neuvottelutaito
-kuuntelemista, asiakkaiden arvostamista
-maalaisjärkeä
-kokemusta matkailu- ja elintarvikeyrittämisestä
-intoa uuden oppimiseen
-ammattimaisuutta
-ihmissuhdetaidot/asiakaspalvelu
-palautteen kerääminen ja siitä oppiminen
-ruoan tuottaja ja valmistaja
-innovatiivisyys, vahva persoona
-johtamiskoulutus, atk-osaaminen
-asiakaskokemusten hyödyntäminen
-hyvä tai erinomainen asiakkaan huomioiminen
-kyky erottua
-asiakkaan mukaan ottaminen
-oman persoonallisen tavan löytäminen
-rohkeus kokeilla
-luonnon tuotteiden käyttö/hyödyntäminen
-tuotanto-osaaminen/tietopankki tuottajista
-elintarvikeosaaminen, luomuosaaminen, villiruokaosaaminen, kokki
-tuotteistaminen -> tarinat/tuotekehitys, persoonalliset konseptit
-IT-KV-TALOUS – laaja-alaista näkemystä, osaamista
-aitous, juuret
-ei mutu-tuntumalla – tekemällä. kokemalla + teoria

3.

yhteistyötaidot

-yritysten edustajien kanssa toimiminen, vuorovaikutus
-liiketoimintaosaaminen, kokemus PK-yritysten kanssa toimimisesta
-yhteistyö, tuotteistaminen, kyky nostaa olennaisia voimavaratekijöitä yhteiseksi kehittämiskohteeksi, yritysyhteistyön koordinointi
-neuvottelutaitoa yhteistyökumppanien intressien yhdistämiseksi
-kyky löytää/kehittää yhteinen teema, joka yhdistää keskuksen yrityksiä
-kattava koulutus, yhteistyön tärkeys
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-yritysten keskinäinen tuntemus ja ”myyntirengas”
-tuotekehitys, yhteiset tuotteet
-verkostoituminen
-yhdessä voi oppia enemmän
-yritysyhteistyöosaaminen
-intressien yhteensovittamisen osaamista
-verkosto-osaamista
-yhteistyökumppaneiden kanssa kommunikointi
-yhteistyökumppaneiden motivointi
-yhteinen teema, brändi
-osaaminen tietojen ja resurssien yhdistämisessä
-teorian opiskelu, innostaminen, kokkien kouluttaminen, yhdessä oppiminen
-koordinointi ja yhteistyötaidot
-yhdessä, niin että jokaisella on oma juttu, arvostusta
-kestävä luontomatkailu
OSAAMISET
-konseptointiosaaminen
-taito hakea oikeat kumppanit ja tekijät
-markkinointitaito
-ajantasainen ammattitaito
-kansainvälistymisosaaminen
-asiakasosaaminen/-lähtöisyys
-moniosaaminen
-mediaosaaminen
-profiloituminen
-tiimijohtaminen
”VILLIT KOKEILUT”, MUUT MENESTYSTEKIJÄT
-riskienottokyky
-innostus ja ”ylpeys”
-asiakkaiden tarpeet keskiöön
-osaavat kumppanit
-oppiminen ja koulutus
-usko ja uskottavuus
-avoimuus
-ahkeruus
-tiedon jakaminen
-osaamisen luova soveltaminen
-laatu
-ajan hengen ”vangitseminen” -> trendien havaitseminen
-luonto, puhtaus
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LIITE 5
KUMPPANUUSPÖYTÄ 3:N OHJELMA

Arvoisa yhteistyökumppani!
Tervetuloa Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi-projektin
III kumppanuuspöytäkokoontumiseen ja Kymenlaakso Areenaan 5.9.2014 Yrittämisen Ilotapahtuman yhteydessä:
Tilaisuuksien teemat: ELINTARVIKETOIMIJOIDEN KASVUYRITTÄJYYS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Aika: Perjantai 5.9.2014 klo 14.00-16.00
Paikka: Kuusankoskitalo: Kuusaasali/Voikkaasali (Yrittämisen Ilo-tapahtuma)
Ajo-ohjeet: http://goo.gl/maps/Ku9jB
OHJELMA
14.00-16.00 III kumppanuuspöytä: ELINTARVIKETOIMIJOIDEN KASVUYRITTÄJYYS JA OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN / Kuusaasali
Tilaisuuden sparraajina toimivat Torsti Hyyryläinen ja Manu Rantanen Helsingin yliopiston Ruraliainstituutista.
·

Laadulla kasvuyrittäjäksi, Ari Puuri, yrittäjä, Puurin Kanala & Lasse Rainio, yrittäjä, Polven
Juustola
· Lähiruoan kasvupotentiaali, Ismo Eerola, yrittäjä, Benjamin maatilatori, Heila lähiruokatori
· Kasvuyrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvien tietotarpeiden kehittäminen ja
kumppanuuksien rakentaminen, Torsti Hyyryläinen, johtaja, HY/Ruralia-instituutti, Mikkeli
16.00 Tilaisuus päättyy
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LIITE 6
KOOSTE KUMPPANUUSPÖYTÄÄN OSALLISTUNEILLE TAHOILLE TEHDYSTÄ
E-KYSELYSTÄ (ELOKUU 2014)
1. Vastanneiden edustama taho. Eniten vastauksia saatiin yrityksiltä, joita oli 42 % vastanneista.

2. Vastanneiden yrittäjien määrä niiden edustamien toimialojen mukaan:
a. Hedelmät, marjat, vihannekset
1 kpl
b. Teurastus ja lihanjalostus
1 kpl
c. Myllytuotteet ja leipomot
2 kpl
d. Meijerituotteet
1 kpl
e. Muu elintarvikejalostus
1 kpl
f. Matkailu- ja ravintolapalvelut
1 kpl
g. Muu ( suoramyynti/maatilatori)
1 kpl
3.

Erikoisasiantuntemus lähiruuan ja ruokakulttuurin kontekstissa Ruoka-Kouvolan toimijaverkostossa
A. Elintarvikkeiden jalostukseen ja kauppaan liittyvä osaaminen
- Nestemäisten meijerituotteiden, kuten kermat, maidot ja kastikkeet.
- Lihan koko ketju tuotannosta myyntiin sekä verkosto muiden tuotteiden myynnissä.
- Tuoreen lihan jalostus
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-

Toimitamme kotimaisia jauhoja/ryynejä/hiutaleita lähialueen kauppoihin. Ostamme viljan lähiseudun viljelijöiltä, jauhamme sen ja toimitamme jauhoa myös leipomoihin.
Paikallista perinteistä leipää
marjanjalostus sekä kontaktiverkko elintarvikepientuottajiin.
yhteistyö vähittäiskaupan ketjujen kanssa

B. Elintarvikealaan liittyvä kehittämisosaaminen
- Keruutuotteet ja niiden käyttö matkailuyrityksissä sekä koulutus.
- Elintarvikealaan ja sen toimialoihin liittyvä kehitystyö yritys- ja asiakaslähtöisistä toimeksiannoista
laajempiin alaan liittyviin kehitys- ja yhteistyökuvioihin. Yritystasolla asiakaslähtöinen yritysneuvonta ja yrityspalvelujen kehittäminen, asiakashankinta ja palvelujen räätälöinti yrityksille (investointi- ja kehittämissuunnitelmat, yritysrahoituspalvelut, kehittämishankerahoitusten räätälöinti ja
hallinnointi). Kehittämishanketasolla alan ohjelmatyö alueellisella ja kansallisella tasolla, elintarvikealan koordinointiohjelmat ja yksittäiset kehittämishankkeet, asiantuntijalausunnot. Kansainväliset toimet (elintarvikkeiden Venäjän vientiosaaminen ja muut kv. markkinat).
- Ruokakulttuurin opetus maahanmuuttajille ja kansainvälisen ruokakulttuurin opetus suomalaisille.
C. Yleisempi elintarvikealaan sovellettavissa oleva kehittämisosaaminen
- Asiakaspalvelu-, myynti- ja johtamiskoulutus ja yritystoiminnan konsultointi
- logistiikka, uudet teknologiat, innovaatioprosessit, avoimen innovaation hyödyntäminen, liiketoimintaosaaminen, kv -toiminta, metsäbiotalous. Lisäksi esim. energia ja ympäristötekniikka.
- Toimitusketjut, liiketoimintamallit, kustannustehokkuus, yhteistyö ja sopimukset
- Liiketaloudellista, palveluliiketoimintaan ja -muotoiluun liittyvää, jota voidaan hyödyntää myös
ruokataloudessa. Myös pelisuunnittelun mahdollisuudet ja verkkokauppa ovat potentiaalisia sovellusalueita.
- Elinkeino- ja aluerakenne (kehittäminen), elinkeinopoliittinen suunnittelu/kaupunkistrategia, rahoitus, toimijaverkostot/kontaktihenkilöt eri tahoilla
- Meidän kauttamme on saatavissa yliopistollista viestintäosaamista (mm. sosiaalinen media).
D. Rahoitus ja hallinnointi
- Hallinto
- Erikoisasiantuntemus ostetaan toiselta organisaatiolta tarvittaessa. Osaamista uuden projektihenkilöstön kautta.
- Leader -rahoitus Iitin ja Kouvolan maaseutualueilla.
- Vastaamme elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin ja edistämme
luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. Lisäksi toiminta-ajatuksemme mukaan tarjoamme toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä vastaamme tienpidosta ja julkisen liikenteen hankinnoista KaakkoisSuomessa.
4.
-

Merkittävimmät yhteistyötahot
Muut yritykset (9 mainintaa)
Korkeakoulut/ tutkimusorganisaatiot (7 mainintaa, mm. HY ja Turun yliopisto)
Kaupan keskusliikkeet ja vähittäiskauppaketjut (5 mainintaa, mm. S- ja K-ryhmä)
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Viranomais- ja rahoittajatahot (4 mainintaa, mm. ELY-keskus ja Evira)
Yhteisöt ja järjestöt (4 mainintaa, mm. Pro Agria ja paistinkääntäjät)
Ravintolat (2)
kaupunki ja Kinno
Tukkuliikkeet (Kespro, Valio, Nestle, Korian leipomo, Chipsters)
viljelijät
markkinointiyhtiöt
venäläiset kaupalliset toimijat
alan hankkeet
Sami Tallberg kokki

5. Yhteistyöverkostosta mahdollisesti puuttuvat toimijat
- Kahdessa vastauksessa toivottiin, että Kouvolan kaupunki ja esim. lähialueen hotellit ja ketjuruokalat käyttäisivät lähialueen tuotteita ja muuttaisivat keskitettyä ostokäyttäytymistä
- Kouvolan kaupunki
- Ruokaan/elintarvikkeisiin liittyvä korkeatasoinen t&k –toiminta ja toimialasubstanssiin perehtynyt
kehittäjäorganisaatio
- Yhteistyöhön mukaan tulossa olevat tahot:
o Matkailutoimijat
o Paikalliset tavarantoimittajat
o elämystuotteita markkinoivat ja tuottavat tahot
o Potentiaalisia toimijoita on paljon yksittäisistä tuottajista yrityksiin ja järjestöihin
6. Ehdotettuja tapoja pitkäjänteisten yhteistyörakenteiden kehittämiseen eri toimijoiden välille
(Kouvolan seudun sisällä sekä Kouvolan seudun ja muiden toimijoiden välillä).
-

-

-

hankkeet ja jatkohankkeet, neuvottelukunnat koordinointia varten, koordinoida yhteistyötä toimijoiden välillä.
Nyt, kun eri organisaatiot ovat erilaisessa muutoksessa ja toimialueet laajenevat, jatkossa olisi tärkeää, että seudullinen ja kansallinen kehittäminen perustuu pitkän aikavälin sopimuksiin ja toimintasuunnitelmiin ja että yritysedustus on yhteistyön tiivistämisessä sekä seurannassa vahvasti
mukana.
Yhteinen portaali josta löytyy tieto toteutetuista ja suunnitteella olevista toimenpiteistä (hankkeet, yritystapahtumat, workshopit jne.)
Vahvistamalla ("tekemällä näkyväksi") elintarvikealaa ja sen osaklustereita alueella. Vastuuttamalla toimialakehittäminen Kinnoon. Hakeutumalla alueen ulkopuolisiin osaaja- ja yritysverkostoihin.
Yritysten/yritysryhmien väliset verkostot
Aluksi tutuksi tuleminen, sitten organisoitu yhteismarkkinointi ja yhteiset myyntiponnistelut
Paikallisten luomu raaka-aineiden "pankki", esim. viljat, kalat, sienet ym.
Muuta mainittua:
o Meille nykyiset toimijat riittävät
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o
o
o
o
o

paikallisten raaka-aineiden käyttöä niin, että ne saadaan jalostetuksi koko Suomen markkinoille
pitkäjänteisesti tarpeeksi ylös yrittämällä
Kouvolan kaupunki voisi käyttää lähimyllyn tuotteita omassa ruuanvalmistuksessa.
Palkata Kouvolan kaupungin organisaatioon henkilöitä, joilla olisi ymmärrystä paikallisten
toimittajien työllistävään vaikutukseen
Tuotteiden vakiinnuttaminen/sisällyttäminen osaksi toimintaa.

7. Tärkeimmät kehittämisalueet/ teemakokonaisuudet, joihin pitäisi lähivuosina paneutua elintarvikesektorilla Kouvolan seudulla
Paikallisuus ja paikallisten tuotteiden käyttö
- Paikallisuus, ja lähiseudun tuotteiden käyttö esim. julkisen sektorin valinnoissa (3 kpl). Lähiruoka.
- Kouvolalaiset ostamaan kouvolalaisia tuotteita ja palveluita, kaupunki voisi itse olla esimerkkinä.
Imagokampanjointia tunnettuuden lisäämiseksi. Sanoista tekoihin!
RuokaKouvola -selvityksen mukaiset sekä yhteistyön lisääminen
- RuokaKouvola selvityksen mukaiset + mahdolliset uudet kasvupotentiaalit, jotka nousevat esiin
yrittäjien itsensä esittämänä (toimijat, jotka ovat itse valmiita panostamaan kehitykseen tulevina
vuosina)
- Liiketoimintahyötyihin tähtäävien yritysverkostojen/yhteistyöryhmien kokoaminen. Osaamisen
vahvistaminen pienissä yrityksissä. Pk-tasoisten "ankkuriyritysten" kiinnostuksen herättäminen ja
ylläpito uskottavuuden aikaansaamiseksi. Systemaattinen toimialakehittäminen ja alatoimialojen
analysointi ja priorisointi kehittämismielessä mm. Ruralian aluevaikutusselvityksen/vision pohjalta.
- todellisen yhteistyön tekeminen raaka-ainehankinnoissa, tuotannossa ja etenkin logistiikassa
- verkostoituminen, markkinointi ja myynti
- Toimijoiden välinen yhteistyö. Lähes kaikki Marjanviljelijät ovat olleet myyntiyhteistyössä. Vieläkin
voisi parantaa. Puhdas ruoka. Lähiruoka. Paikallisten raaka-aineiden ja elintarvikkeiden saatavuus.

Muut
-

Alan yritysten konkreettinen neuvonta. Matkailu ja ruoka. Markkinointi eri muodoissaan. Tapahtumatarjonta. Alueen profilointi. Ruokakulttuuri.
Tuotteiden jalostusasteen vieminen pidemmälle. Teemapäivät.
Jos on mahdollista, voi olla järkevää panostaa luomutuotantoon, koska ainakin valtiovallan toivomat kasvutavoitteet ovat kovat.
arvoketjujen kehittäminen, verkostomainen toimintatapa ja uudistuminen sekä kannattavan kasvun tavoittelu

8. Mitä olette halukkaat tekemään ja missä roolissa?
Kehittäminen ja koulutus
- Selvitystyöt, workshopit, yrityskohtaiset kartoitukset kohdassa kolme mainittuihin osaamisaloihin
liittyen
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Voimme olla koulutusten järjestäjä sekä tarjota kehittämispalveluja, myös ELY-keskuksen tuettuja
osa-alueilla: analysointi, kasvu ja markkinointi.
Keruutuotteisiin liittyvä koulutus
Erityisesti ruokaviestintään liittyvät asiat kiinnostavat.
jalostajana ja markkinoijana
Yhteistyö lähiseudun yrittäjien kanssa, ruokakulttuurin edistäminen esim. koulujen myllyvierailut
yms. joilla kerrottaisiin ruuan alkuperästä lapsille, helpot reseptit joita voisi kokeilla kouluissa,
puuron ja perinteisten ruokien nostaminen tietoisuuteen.

Rahoitus ja muu taustatuki
- Nostamalla/pitämällä toimialan esillä elinkeinostrategisena painopisteenä. Toimimalla vaikutuskanavana ja verkostotyön tukena. Rahoittamalla/rahoituskumppanina.
- Rahoitusmahdollisuudet P-K Kasvun strategian ja myöhemmin sovittavien rahoituslinjausten puitteissa pienyrityksille ja yhteisöille (linjaukset yhdessä ELY-keskus ja Leader-ryhmät). Aktivointi alueella.
Osallistuminen
- Osallistumalla kehityskeskusteluihin
- Aika avoimia ollaan ottamaan vastaan kaikkea uutta
- olla mukana ja auttaa sekä näyttää omaa osaamista
Muuta
-

Terävä kieli ja tunnettu naama!
Ideoita on kehitteillä esim. "lähiruokaseinästä"
Kaikkia edellä mainittuja osa-alueita
Toimittamaan kaupungin keittiöille tuoretta kouvolalaisten työntekijöiden valmistamaa liharaakaainetta jalostettavaksi lihatuotteiksi.
Kouvolan kaupungin tulee tilaajana ilmaista selvästi tahtotilansa ja laatia sopimukset vain sellaisten kehittäjien kanssa, joille sopimuksellisuus luo halukkuuden toimia.
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LIITE 7
KYMENLAAKSO AREENA: MAISTUVA KYMENLAAKSO
Aika: Perjantai 5.9.2014 klo 16.00-17.00
Paikka: Kuusankoskitalo: Voikkaasali (Yrittämisen Ilo-tapahtuma)
Ajo-ohjeet: http://goo.gl/maps/Ku9jB
Osallistujat
·
·
·
·
·
·

Maria Tigerstedt, toimitusjohtaja, Mustilan Viini Oy
Paula Kulla, projektipäällikkö, Kouvola Innovation Oy
Hannele Veteli, asiantuntija, Pro Agria Etelä-Suomi
Markku Yli-Kaitala, yrittäjä, Yli-Kaitalan Lomamökit
Pekka Kaikkonen, toimitusjohtaja, Hoviruoka Oy
Timo Nisula, toimitusjohtaja, Kouvolan Lakritsi Oy

Paneelikeskustelun juontaa Petri Karjalainen, toimituksen päällikkö, Kouvolan Sanomat
Paneelikeskustelun teemat: Elintarvikkeet Kymenlaakson elinkeinokärjeksi / Kymenlaaksolaisten
tuotteiden tunnettavuus maailmalla / Toimialarajat ylittävät yhteistyömallit / Minkälaista yhteistyötä tehdään jo nyt ja missä sitä pitäisi tehdä enemmän? / Lähiruoka vai suomalainen ruoka
Tilaisuudet ovat maksuttomia.
Tervetuloa! / www.ruokakouvola.fi / www.yrittamisenilo.fi
Lisätietoja molempaan tilaisuuteen liittyen:
Tuomo Kauha, projektipäällikkö, Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi-hanke
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Paraatikenttä 6, 45101 Kouvola
tuomo.kauha@helsinki.fi, puh. 050 3160 532

-Arvoisa yhteistyökumppani!
Tervetuloa Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi-hankkeen
NÄKÖKULMIA ALUEELLISEEN LÄHIRUOKAAN-SEMINAARIIN
Aika: Lauantai 13.9.2014 klo 16.30-19.00
Paikka: Kahvila-Ravintola Alppiruusu, Vintti, Alppiruusuntie 35, Elimäki (Kouvola)
Ajo-ohjeet: http://www.alppiruusu.fi/ajo_ohjeet.htm
OHJELMA:
16.30-17.00 REKO-lähiruokarengasmalli Kouvolaan ja Iittiin? - Eeva Ylinen, hankeasiantuntija, Parasta Pöytään Pirkanmaalta-hanke
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17.00-17.30 Kokemuksia luomulähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmiuksien kehittämisestä Etelä-Savossa, Harri Hakala, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
17.30-18.30 Alueellisen ruokakulttuurin mahdollisuudet, Johanna Mäkelä, ruokakulttuuritutkimuksen professori, Helsingin yliopisto
18.30-19.00 Keskustelua
19.00 Tilaisuus päättyy / mahdollisuus omakustanteiseen lähiruokaillalliseen Kahvila-Ravintola Alppiruusussa alk. klo 19.00
Hankkeen edellisten tapahtumien materiaalit löytyvät verkkosivuilta: http://www.ruokakouvola.fi/
Seminaari tukee hankkeen kumppanuuspöytätoimintaa ja on osa alueellisen, alaan liittyvän arvoverkostotoiminnan toteutusta.
Tapahtuma
on
osa
http://www.lähiruoka.fi/

Elimäen

Lähiruokamessuja.

Messutapahtumasta

enemmän:

Pyydämme vahvistamaan osallistumisenne to 11.9.2014 mennessä: tuomo.kauha@helsinki.fi, tai puh.
050 3160 542. Kerrothan ilmoittautuessasi nimen lisäksi yhteystietosi.
Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan - kumppanuudellasi on väliä!
Lisätietoja:
Tuomo Kauha, projektipäällikkö, Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi-hanke
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Paraatikenttä 6, 45101 Kouvola
tuomo.kauha@helsinki.fi, puh. 050 3160 532
Pyydämme vahvistamaan osallistumisenne to 11.9.2014 mennessä: tuomo.kauha@helsinki.fi, tai puh.
050 3160 542. Kerrothan ilmoittautuessasi nimen lisäksi yhteystietosi.
-LÄHIRUOKA KOUVOLAN KEHITTÄJÄKSI - SEMINAARI
Aika: Perjantai 7.3.2014 klo 9.00–12.15
Paikka: Kouvolan kaupunginkirjasto, Salpausselänkatu 33, auditorio
Järjestäjät: Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi & Löydä Läheltä-hankkeet
OHJELMA:
8.30–9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00–9.10 ”Johdanto aamupäivän tilaisuuteen” – Tuomo Kauha, projektipäällikkö, Ruoka-Kouvola Uudeksi
Elinkeinokärjeksi-hanke (HY/Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia)
9.10–9.30 ”Elintarvikeala Kouvolan uudessa kaupunkistrategiassa” – Harri Kivelä, vs.hankejohtaja, Kouvolan kaupunki / ”Palveleva Pakkaus? –konsepti” – Jali Heilman, projektipäällikkö, Kouvola Innovation Oy
9.30–10.00 ”Suomalainen ruoka alueellisena vientituotteena” – Jukka Ikonen, yritysasiantuntija, ProAgria
Etelä-Suomi ry
10.00–10.20 ”Lähiruuan ystävät ry – paikallista lähiruokaa kehittämässä” – Maria Tigerstedt, hallituksen
jäsen, LYRY ry
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10.30–10.50 “EU:n nimisuoja alueellista identiteettiä rakentamassa” – Marjo Särkkä-Tirkkonen, erikoissuunnittelija, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
10.50–11.20 ”Lähiruoka myyntiartikkelina” – Anne Hasu, toimitusjohtaja, Moision taide- ja pitokartano Oy
11.20–11.50 ”Lähiruokahankkeet alueellisen elintarvikealan kehittäjinä 2014” – Henri Brandt, Löydä Läheltä-hanke & Tuomo Kauha, Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi-hanke
11.50–12.15 Keskustelua ja seminaari päättyy
Seminaari on maksuton. Ilmoittautuminen 5.3.2014 mennessä e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49345/lomake.html
TERVETULOA!

Tuomo Kauha, Ruoka-Kouvola-hanke
projektipäällikkö
HY/ Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
PL 239, 45101 Kouvola
puh. 050-3160532, tuomo.kauha@helsinki.fi

Henri Brandt, Lähiruuan ystävät ry.
puheenjohtaja
puh. 050-5318910 henri.brandt@elevenproductions.org

