
HUNGRY FOR FINLAND 
Ajankohtaista ruokamatkailusta 

Kristiina Havas 17.3.2016, Se seittämä sortin seminaari, Pori 

Ruokamatkailun 
tuotesuositukset 

laadittu! 

https://dl.dropboxusercontent.com/content_link/garZpF1ydoGA5a221TWQSVUpt6jAjPclHavav0xwdZjGSZgf57RXiKrkOnHZIix9?post_message_on_failure=1#page=1


Ruokamatkailustrategiavideo 
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https://www.youtube.com/watch?v=nGF4pyNHsUQ


Visio 2020 
Hungry for Finland! 

 

Ruoka tärkeäksi ja 
elämykselliseksi osaksi 

Suomen matkailua! 

Missio 

”Mitä useampi kokki, sen maukkaampi soppa!” 

Ruoka- ja matkailutoimijat laajasti mukaan! 

 



Ruokamatkailun kehittämisen  
3  temaattista painopistealuetta 
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 Taste of place 

Alueellinen ruokakulttuuri, suomalaisuus ja suomalainen 
elämäntapa maistuvat 

 Pure pleasure 

Suomalainen puhdas ruoka tekee hyvää mielelle ja ruumiille 

 Cool and creative from Finland 

Kansainvälisesti tunnustetut ruokailmiöt 

 

Ruoka ja 

ruokailu ovat 

oleellisia ja  

elämyksellisiä 

osia 

matkailutuotetta  



Visit Finlandin tuoteteemoissa 
ruokamatkailutuotteet 
 ovat vahvistuneet 
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Talvi-
matkailu ja 

ruoka 

Kesän 
luonto-

matkailu ja 
ruoka 

Kulttuuri-
matkailu ja 

ruoka 

Hyvinvointi-
matkailu ja 

ruoka 

Visit Finlandin tuoteteemoissa 
ruokamatkailutuotteet 
vahvistuvat – suositukset 
laadittu  



 

10.11.2006 Malli kalvopohjasta 
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Paikallisuus, aitous ja alkuperä 

7 
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Ylpeys omasta ruoasta 
ja ruoan tekijät esiin! 



Esillelaitto 
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Myynti, markkinointi, ostettavuus 
ja näkyminen 
 

 Ruokamatkailutuotteet tutustuttavissa 
etukäteen nettisivuilla, nopeasti 
hahmotettavissa heti yrityksen 
etusivulla, mieluiten myös ostettavissa  
 

 Hyvät, laadukkaat ja houkuttelevat 
ruokaan- ja ruokamatkailun 
aktiviteetteihin liittyvät kuvat 
esitteissä, menuissa, nettisivuilla ja 
muussa markkinoinnissa  
 

 Lyhyet ruokamatkailutuotteisiin 
liittyvät videot (esim. 1,5 min tai 30 
sek) ovat suositeltavia  
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  -pajat maakunnissa ja alueilla 

Sovitut: 
 Etelä-Savo 26.9.2015 

 Pohjois-Savo 4.11.2015 

 Satakunta 12.1.2016 

 Varsinais-Suomi 9.3.2016 

 Kymenlaakso 12.4 

 Keski-Suomi 14.4 

 Pohjois-Karjala 21.4 

 Koillismaa, vko 19 tai 20 

 Etelä-Pohjanmaa 25.8.2016 

 Ahvenanmaa, loppukesä 2016 

 Lappi 
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Osa toteutetaan 
yhdessä Visit 

Finlandin 
kärkihankkeiden 

kanssa 

 
 Ruokamatkailustrategia 

pähkinänkuoressa  

 Suomen huippuja, 
Ruokamatkailukilpailun satoa  

 Kolme minuuttia ruokamatkailun 
trendeistä – What is cooking?  

 Ruokamatkailun asiakkaita ja tarpeita 

 Ruokamatkailun alueprofiili,  
ruokamatkailun ”kattaus”  

 Miten tästä eteenpäin? Osallistujien 
toimenpiteet alueen ruokamatkailun 
kehittämiseksi  

H4F -pajat ovat 
moduloitu valmennus- 

ja sparrauspaketti, 
joka on luotu 

ruokamatkailun 
kehittämiseen  



HUNGRY FOR FINLAND 

Suomen ruokamatkailukilpailu 
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Kilpailuraportissa on hyviä työkaluja oman 
ruokamatkailutuotteen arvioimiseen ja 
verkostoitumiseen: hyödynnä kilpailu- ja 
arviointilomake! 

http://www.minedu.fi/OPM/
http://hungryforfinland.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=QOgHR0gwACw
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Voittaja: Majatalosta majataloon -retket 

Kamariherran kalaasit 
Mustion Linnassa 

Merkittävät ruokamatkailuteot 

Inari Menu/Tradition Hotel 
Kultahovi 

Malmgårdin kartano 

Kunniamaininnat 

Food Helsinki HEL YEAH -taskuesite, 
Helsingin ruokakulttuuri ja ilmiöt,  
Visit Helsinki 

Food & Fun ruokafestivaali,  
Food & Fun Finland 



Työkaluja 

suomeksi 
englanniksi 

ruotsiksi 

Tulossa: Evästä 
tapahtumien ja 

museoiden 
ruokapalveluihin 
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Uudet nettisivut 

www.hungryforfinland.fi 
 

http://www.hungryforfinland.fi/
http://www.hungryforfinland.fi/
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kristiina.havas@haaga-helia.fi,  
projektipäällikkö 

kristiina.adamsson@haaga-helia.fi 
projektikoordinaattori 

Kristian.sievers@haaga-helia.fi 
projektikoordinaattori 

 

Lisätietoa ja materiaaleja 
 

Uudet nettisivut! 
www.hungryforfinland.fi 

Instagram: @hungryforfinland 
Tilaa uutiskirje 

 
 
 

http://www.hungryforfinland.fi/
https://www.instagram.com/hungryforfinland/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/434B514A714841504A79484A59/40?noTracking=true
http://www.anpdm.com/newsletterweb/434B514A714841504A79484A59/40?noTracking=true

