
RUOKAMATKAILUTYÖPAJA
YritysSalo



• Matkailun kehittämiseen erikoistunut 
asiantuntijayritys vuodesta 1995

• Outdoors-matkailu, kiertomatkat, tuotteistaminen, 
kansainvälistyminen

• Useita kymmeniä tuotemanuaaleja, useita 
tuotteistamisoppaita

• Erilaisia valmennuspaketteja ja –kokonaisuuksia vuodesta 
2000 näillä teemoilla

• Julkaisuja ja tutkimuksia (Visit Finland, Karttakeskus jne) 
• Media-, matkanjärjestäjä- ja bloggarimatkoja, kansainvälistä 

myyntityötä yli 10 v

Sitä ennen matkanjärjestäjän palveluksessa tuotantopäällikkönä 
(7 v) ja oppaana (4 v)

Pirjo Räsänen, omistaja
pirjo.rasanen@ellare.fi
040-737 8650
Olavinlinnantie 7 C 54
00900 Helsinki

Ellare Oy, Hämeentie 11-13, 00530 Helsinki 2

http://www.nationalparks.fi/
https://issuu.com/outdoorsfinland
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tyokalut/
mailto:pirjo.rasanen@ellare.fi


RUOKAMATKAILU

• Klo 9-11.00 Ruokamatkailusta ja työpajan aloitus

• Klo 11.30 – 12.30 Lounastauko (omakustanteinen)

▪ Klo 12.30-16 Työpaja –osio

Ohjattu työpajatyöskentely pienryhmissä. Tavoitteena tuottaa

elinkelpoisia, ennalta määritellyille kohderyhmälle suunnattuja

tuoteaihioita.

• Klo 14.45 Pienryhmien pitchaus ja tuoteaihioiden arviointi

▪ Klo 15.30-15.45 Yhteenveto ja kotitehtävien anto



• Paikallinen ruoka, juomat ja niihin liittyvät elämykset ohjaavat aikaisempaa useammin 

matkakohteiden valintaa. 

• Paikallinen ruoka kiinnostaa erityisesti alle 35-vuotiaita naisia. 

• Booking.comin tilastojen mukaan ruoka vaikuttaa matkakohteen valintaan noin 

kuudella kymmenestä matkailijasta. 

• Ravintolaruokailu tulee muuttumaan tulevaisuudessa eri tavoin. Vastuullisuudella ei 

enää erottauduta, vaan se ohjaa kaikkea tekemistä. 

• Myös ruuan kuljetuspalvelut ovat jo nyt kasvussa ja asiakkaiden kiinnostus laadukkaan 

take away -ruoan saamiseksi lisääntyy entisestään. 

• Sosiaalisen median ansioista ruokaelämysten jakamisesta on tullut suosittua jaettavaa 

matkan aikana. 

• Ruoka on yksi tapa erottua, viestiä elämäntavastaan, ehkä sosiaalisesta asemastakin ja 

näin muokata omaa profiiliaan. 

• Ruusta, ruuanlaitosta ja ruokaelämyksistä on tullut osa oman statuksen ilmaisua. 

• Osa tuotetta on sen instagrammattavuus.

• Ei ole yhteisiä, systemaattisia käytäntöjä mitata ruokamatkailun taloudellisia vaikutuksia 

• Arvioita on: 25-30% matkailun tuloista liittyy jollakin tavalla ruokaan 

• Keskimääräinen ruokamatkailija käyttää matkallaan noin 1200$, 1/3 siitä menee ruokaan 

liittyviin aktiviteetteihin-Heavy user ruokamatkailija voi käyttää 50% 

SUOMEN RUOKAMATKAILUN STRATEGIAN 
TAUSTASTA POIMITTUA



MARKKINATRENDIT, BOOKING.COM 2020



MARKKINATRENDIT, 



https://news.airbnb.com/10-year-most-booked-experiences/

1. Lisbon’s Best Flavors (Lisbon, Portugal)
Airbnb co-founder and CEO Brian Chesky joined hosts Ruthy and Rita 
on a gourmet walking tour of Alfama, Lisbon’s oldest district. And 
guests have followed his lead, tasting 14 traditional Portuguese foods
and drinks while making their way through medieval alleyways.

2.  Paella Maestro (Barcelona, Spain)
Tech entrepreneur and host Eladi parlays her passion for food into a 
gastronomic experience for guests. She teaches foodies how to make
perfect paella, sangria and Crema Catalana, Spain’s lighter version of 
Crème Brulee—though also scorched with a blow torch.

3. Hike Runyon Canyon with a Rescue Dog (Los Angeles, CA, USA)

4. Tsukiji Asakusa S.S Tour (Tokyo, Japan)
A tour of Tokyo’s famous Tsukiji Fish Market is a must when in Japan’s 
capital city, but host Toshi gives guests a look usually off-limits to 
tourists. His connection to wholesalers means special deals and 
therefore “copious amounts of sashimi” for guests.

4. Laugh Your Way Through the Louvre (Paris, France)

4. Brixton Hidden Jazz Club (London, UK)

5. Bike to Taste the World’s Best Tacos (Mexico City, 

Mexico)

Le Cordon Bleu-trained Diego takes guests on a bike tour

through Condesa, Mexico City’s hipster neighborhood. Refueling

pitstops include a sampling of the best baja shrimp, carnitas

and duck tacos (mezcal to wash these down included).

7. Tea Ceremony in Kyoto Teahouse (Kyoto, Japan)

“Mesmerizing” is the word guests use to describe host Mari’s 

Kyoto tea ceremony Experience. Set in one of the few traditional 

wooden homes remaining, the Japanese “way of tea” immersion 

has guests “totally zenned out.”

8. Fortress Night Hike & Taste of Tradition (Seoul, Korea)

Let the stars and host Sam guide you along this night hike along 

the historic Seoul City Wall, and then cap off the evening with 

savory snacks and soju at the “best places only locals know,” 

say guests.

https://news.airbnb.com/10-year-most-booked-experiences/
https://www.airbnb.com/experiences/64564
https://www.airbnb.com/experiences/51311
https://www.airbnb.com/experiences/82265
https://www.airbnb.com/experiences/71924
https://www.airbnb.com/experiences/434
https://www.airbnb.com/experiences/72252
https://www.airbnb.com/experiences/75047
https://www.airbnb.com/experiences/137946
https://www.airbnb.com/experiences/57899


Ruoka-
matkailijan

motiivit

• Ruuan maku on ruokamatkailijan tärkein
motivaatiotekijä

• Kulttuurikokemukset ja ihmisten kohtaaminen
tulevat seuraavina. Jälkimmäistä kuvailtiin myös
haluna syventää ystävyyttä/suhdetta
ruokamatkailukohteessa. 

• Ruokamatkailija etsii kohteita, jotka ovat
kiinnostavia myös perinnön ja kulttuurin
näkökulmasta;

• niistä löytyy erikoiskauppoja, markkinoita, 
joissa tarjolla paikallisia tuotteita

• kohteessa on  kulttuuritapahtumia, 
maaseutuympäristöä, lähituotemarkkinoita ja 
suoramyyntiä.



Ruokatuotteita

• Paikallisten kanssa ruokailu: kotiruoka ja paikalliskulttuurin
kokeminen sitä kautta

• Ruokakurssit: ohjatut ruuan valmistuskurssit, paikallinen
kokki vetämässä, tutustutaan laajemmin ruokakulttuuriin, 
paikallisiin tuotteisiin

• Ruokaretket ja –kävelyt: Opastetut ruokaretket ja –kävelyt: 
tutustutaan paikallisiin ravintoloihin, kahviloihin, kauppoihin
ja toreihin maistellen ja ostaen

• Villiruoka ja metsä: yrttien, luonnonmarjojen kerääminen ja 
laittaminen ruuaksi

• Omatoimiset ruokaretket: tehdään valmiita reittejä, 
teemallisia reittejä tai esimerkiksi kuponkireittejä

• Ruokatapahtumat: tuodaan esille paikallista ruokakulttuuria
ja –perinteitä, lähiruokaa. Tekee kohdetta tunnetuksi. 

• Take a way –ruoka myös matkailijalle



ESIMERKKITUOTTEITA



ESIMERKKITUOTTEITA

https://wildfoodkuusamolapland.com/en/adventures/




RUOKAOHJELMAPALVELUN 
MENESTYSSTRATEGIAT

1. Ruokamatkailu ei ole pelkkää ruokaa vaan se on myös

historiaa, perinteitä ja paikallista elämäntapaa

2. Tuo vastuullisuus ja paikallisuus korostetusti esille

3. Älä puhu pelkästään ruuasta, puhu tuottajista, ruuan

alkuperästä ja ihmisistä sen takana

4. Panosta tarinankerrontaa: luo juoni ja tarinankulku

5. Tee jotain ainutlaatuista, joka todella nostaa sinut tarjonnosta

esille

6. Paikalliset ovat ihan yhtä tärkeitä kuin matkailijat

Mistä turistit tietävät mikä ruokaelämys on paikallisten paras 

vinkki?



Suomen 
ruokamatkailu-

strategia











VILLAGE AND WILDLIFE IN MATHILDEDAL IRONWORKS

• Duration: 3 days, 2 nights, self-guided day tours

• Location: Mathildedal village, Salo, South-West Finland

• Group size: 2-14. Larger groups available on request

• Availibility: year around

• Price 2020 - 2021 (brutto): EUR 224 / person 

• What’s included: accommodation in shared twin/double room with 

breakfast,  2 nights, hiking map, campfire kindling and lunch box of locally 

made products, sauna (1 h). A map for a walk through the historical village, 

coffee and homemade cake in the local café.

• Supplements: Single room, extra night, bicycles, fishing equipment & 

permit, nature or culture guide, half board

• Booking and comissions: Hotel Mathildedal, www.mathildedal.fi | 

info@mathildedal | tel. +358 50 3542 487

This package is for you who want to experience the idyllic village lifestyle in Mathildedal Ironworks village and 

enjoy the Finnish pure nature. Peaceful walks in the forests, beautiful scenery to the archipelago, melodious

birdsong, campfire and nature all year round. Allow yourself natural luxury, some time to relax and plenty of 

enchantive experiences in Southwest Finland. 

Day 1. Nature Day In Teijo National Park you can experience the Finnish nature in miniscale; lakes, forests, 

marshes, streams and sea. It’s also called a pearl of nature tourism. There is about 50 km well-marked trails 

waiting for you in the forest. Take along a lunch box filled with locally made sausages and snacks. Make a 

campfire yourself and enjoy lunch next to open fire. After your hike, refresh yourself in the Finnish sauna and 

try wild swimming in lake Matilda or Baltic Sea.

Day 2. Village Day  You will surely enjoy your time off in the old historical ironworks village Mathildedal close 

to the sea. You will get inspired of a special slow village lifestyle. In Mathildedal ironworks village you can visit 

an alpaca farm with its mill, local craft brewery and artisan bakery, local cosy pub with its own coffee roastery, 

small shops, art exhibition, guest harbor,  local restaurants and small cafés to choose from. 

JÄLLEENMYYNTIIN

http://www.mathildedal.fi/


SUPERFOOD FROM THE FOREST IN TEIJO NATIONAL PARK

• Duration: 2 – 4 h

• Location: Teijo National Park, Salo, South-West Finland

• Group size: min 5 pers, max 15 pers

• Availibility: For berry picking end July until September. For mushroom

picking August – November. Note that it is not quaranteed that plenty of 

berries and mushrooms will be found. 

• Price  2018 (brutto): Starting from EUR 32 / person. Families (2+2) EUR 75 / 

fam (brutto)

• What’s included: guidance, fireplace usage

• Supplements: snacks, coffee by open fire

• Booking and comissions: Biologist, PhD Krista Rantanen 

tel +358 400 525 938 | krantane55@gmail.com | www.kristarantanen.fi

Finnish natural forest berries are packed with vitamins and nutrients. In Finland there is a

tradition of eating berries like blueberries and lingonberries as part of the healthy daily diet.

Everyone has the right to enjoy nature under the traditional Finnish concept of ’Everyman’s

Rights’. This means that anyone can walk freely in the fields, forest or countryside and pick

berries or mushrooms, another Finnish superfood. Together with these wide-ranging rights

comes the responsibility to respect nature, other people and property. There are also special

regulations in national parks. Everyman’s Rights means it is not acceptable to disturb people,

damage property or litter.

Guided berry-picking tour during the summer months and mushroom-picking tour in autumn

takes you to popular spots in Teijo National Park. You will explore the park with nature guide

who will tell you about the area and the health effects of nature.

In these guided tours you will see special places in the forest where berries and mushrooms

can be picked safely and easily. You can also prepare the mushrooms for a meal by an open

campfire.

JÄLLEENMYYNTIIN, RYHMÄ

mailto:krantane55@gmail.com
http://www.kristarantanen.fi/


TASTE OF FINNISH ARTESAN BEER AND BREAD 

IN THE OLD MANOR OF MATHILDEDAL

• Duration: 2 h

• Location: Mathildedal village, Salo, South-West Finland

• Group size: max 20 pers

• Availibility: year around

• Price (brutto): EUR 50 / person, minimum EUR 500 / group

• What’s included: 4 tastings of beer paired with sourdough bread platter 

with fresh local toppings

• Booking and comissions: Mathildedal Village Bakery, Elina Rantamäki 

elina@kylaleipuri.fi Tel. +358 50 302 6680

Fascinated by the atmosphere of the old Mathildedal Ironworks village a Helsinki-based 

couple Tuomo and Elina moved to Mathildedal and started the Village Brewery and the 

Village Bakery in 2015. In summer 2019 they will open the charming old manor ‘’Matilda’’ 

and it’s surroundings for the visitors to enjoy. 

The brewery is a small Finnish craft brewery that vouches in the name of quality beer

paired with fresh local food. No wonder you can find the beer represented in some of the 

best restaurants in Helsinki. The small artisan bakery specialises in sourdough bread

using local fresh organic flours. The Village Kitchen in the Matilda Manor pairs excellent

bread with fresh local toppings and matches them with the Village Beer. 

During the 2 h visit you hear the story behind a couple's dream come true, interesting

insights into Finnish beer and bread culture and the philosophy behind the village craft

beer and sourdough bread including a generous bread platter in the cozy manor

enviroment. 

. 

© Visit Salo | www.visitsalo.fi | 2020-2021

mailto:elina@kylaleipuri.fi


Luontoreissaajan eväsreppu

• Sijainti: Jazzkahvila Mazzuuni, Telakkatie 17, Teijo. 

Teijon kansallispuistoon 300 m (Sahajärven P-alue)

• Saatavuus: ennakkoon tilattuna vuoden ympäri

• Hinta: kylmälaukulla EUR 20 / henkilö + kylmälaukun pantti EUR 15

• Kylmärepulla EUR 20 / henkilö + kylmärepun pantti EUR 28

• Lisämaksusta: kuumajuoma termosmukissa 9,50 / henkilö

• Sisältö: Kylmälaukku, eväät

• Varaukset ja tiedustelut: Jazzkahvila Mazzuuni, 

https://holvi.com/shop/jazzkahvila/ www.jazzkahvila.fi, 

kahvila@jazzkahvila.fi,  Puh. +358 44 2399 645

Teijon kansallispuisto sijaitsee Etelä-Suomessa alle kahden tunnin päässä Helsingistä ja vajaa puolituntia Salosta. 
Teijon kansallispuistossa voit patikoida ympäri vuoden vaihtelevassa maastossa, meloa järvillä, kalastaa kalliolta tai 
soutuveneestä tai muuten vaan retkeillä rennosti luonnosta nauttien. Kansallispuistossa nautit jo päiväkäynnillä tai 
voit kruunata elämyksen yöpymällä tähtitaivaan alla tai ruukkikylien viehättävissä majoituspaikoissa.

Lähde Teijon kansallispuiston luontoon omatoimiretkelle Sahajärvellä olevalle Kalasuntin saarelle. Saarelle pääset 
köysilossilla, mikä on vaikuttava ja unohtumaton kokemus. Luonnonrauhassa ruoka maistuu ja samalla voit 
bongata lintuja tai seurata laineiden liplatusta. Tee retkestäsi kaikille   helppo ja hae valmis eväsreppu mukaasi 
luontoon. 

Reppu sisältää luontoruokailuun tarvittavat välineet sekä tietysti repullisen herkkuja. 
Eväsrepun sisältö: Kylmälaukku  tai -reppu kylmäkallella, grillattavaa nuotiolle,  valmiiksi täytetyt tuoreet 
evässämpylät,  salaattia kauden vihanneksista,  tikkupullan  tekotarpeet, virvoitusjuoman,  servetit,  roskapussin,  
sekä ruokailutarvikkeet, sytykkeet ja tikut nuotion sytyttämistä varten. Eväsreppuihin on mahdollisuus saada 
erilaisia sisältöjä, voit valita verkkokaupastamme mieleisesi. Kylmälaukun tai –repun voit myös palauttaa ehjänä ja 
käyttökelpoisena takaisin Jazzkahvilaan, jolloin saat kylmälaukusta panttimaksun takaisin.:

Kylmälaukku soveltuu 1-2 henkilön ja kylmäreppu 3-4 henkilön eväille.

Kuvan paikka

https://holvi.com/shop/jazzkahvila
http://www.jazzkahvila.fi/
mailto:tuomo.holm@kylapainimo.fi




Tunne 
asiakkaaksi





Tuotekortin
sisältö

• Otsikko/tuotteen nimi

Noin 50-65 merkkiä, ei enempää

• Yhteenveto, highlights

Noin 160 - 180 merkkiä , listaus

• Tuotteen kuvaus

800 – 1000 merkkiä

• Vaativuus, kenelle soveltuu

• Välineet ja varusteet

• Hinta

• Hintaan sisältyy

• Lisämaksusta

• Lisätiedot (esim. Minimi ja maksimi pax –

määrä)

• Mistä matka alkaa ja miten matkan

alkupisteeseen pääsee 

• Peruutus- ja maksuehdot

• Vastuullinen palvelun myyjä

• Muuta:



Työpaja

OPERA

• Omat ideat: 4 – 5 ideaa

• Esittele muille

• Valitkaa paras

• Kuvatkaa asiakas

• Työstäkää tuotekortti

• Esitelkää myyvästi


