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Ruokaprovinssi 

  



Ruokaprovinssin käynnistys -hanke 

• Ruokaprovinssin käynnistys -hanke 1.8.2010 - 31.7.2012 

 

• Projektipäällikkö Irma Jaakkola, SEEK - Seinäjoen seudun elinkeinokeskus 

 irma.jaakkola@seinajoki.fi 044 754 1834 

 

• Yhteistyössä: 

– Foodwest Oy, Salme Haapala 

– Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Juha Riippi, Hannu Haapala 

– Innopajat: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Sofia Eklund 

– Innoverstaat: JUJU Innovations Oy, Jaana Jeminen ja Mikko Sääskilahti 

 

• Rahoitus: 

– 50% Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, yritysten toimintaympäristötuki, Länsi-Suomen EAKR 

– 50% omarahoitusosuus 
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Ruokaprovinssin käynnistys -hanke 

• Ruokaprovinssin tavoitteena: 
– Tehdä Seinäjoki ja maakunta tunnetuksi suomalaisen 

elintarvikeosaamisen keskuksena 
– Koota ja edistää Etelä-Pohjanmaan elintarvikealan osaamista ja tuoda 

siihen uusia mahdollisuuksia 
– Ruokaprovinssi –brändin luominen 
– Luoda hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa 

• Hyvinvoivat ihmiset, hyvinvoivat yritykset  
 

• Ruoka+hyvinvointia edistävät tekijät 
– Ainutlaatuinen toimintakonsepti Suomessa  
– TKI-toiminta kokonaisuutena näillä aloilla ja erityisesti niiden 

rajapinnoilla luo uutta 
– houkuttelevuus alojen huippuasiantuntijoille saadaan aikaan 

haastavilla aiheilla ja toimivalla innovaatioinfralla + rahoituksella 

 



Ruokaprovinssin käynnistys -hanke 

– Ruokaprovinssin käynnistys –hankkeen tavoitteena on  

• Luoda uutta sisältöä ja toimintaa Ruokaprovinssille 

• Pilotoida Kohtaamispaikkana InnoAreena -konseptia, ja 
luoda siitä pysyvä toimintamalli  

Pilotissa mukana 23 yritystä ja 13 tutkimus-, kehittämis- ja 
koulutustoimijaa 

• Nykytila-analyysin toteutus, alkuvuosi 2011 

 

 

     Tahtotilaa löytyy, tehdään toiminnasta pysyvää! 



Ruokaprovinssin käynnistys –hanke 
InnoAreena 

 Hankkeessa pilotoitiin Kohtaamispaikkana InnoAreena –konseptia 
30.3.2011 – 8.2.2012 välisenä aikana. Osallistujia oli noin 50 

  - 23 eri yrityksestä 

  - 13 tutkimus-, kehittämis- tai koulutusorganisaatiosta 

 

 InnoAreena -tapaamiskertoja oli yhteensä kymmenen, jonka lisäksi eri 
tiimit kokoontuivat  suunnittelemaan ja kehittelemään InnoAreena-
ideoitaan. 

 

 Pilotointiin osallistuneille tehtiin palautekysely huhtikuussa 2012. Kyselyyn 
vastasi noin puolet (23 kpl) InnoAreenalaisista. Vastauksia saatiin joka 
tiimistä. 

 



InnoAreenan yritykset 

  



Ruokaprovinssia rakentamassa InnoAreenassa 

  



InnoAreena-tiimit 

–Lähiruoan saatavuuden tehostaminen 

–Tapahtumaruokailun konseptointi  

–Ruokakulttuurin kehittäminen  

–Ryhmäliikuntalisenssi, (Navetta –tiimi) 

–Helppokäyttöinen ennakointityökalu 
pk-yrityksille  

–Ruokaprovinssitalon sisällön 
suunnittelu 



InnoAreena-tiimien tuotoksia ja ideoita 

- Lähiruokayhdistys Makujen Juuret ry. 

- Lähiruokapussi -pilotointi 13.3.2012-31.1.2013 

- Epasteria 

- Tukkutalon Takuulla Läheltä -messut 24.4.2012 

- Lähiruokatori CM Päivölä 

- Juurella-ravintola 

- Pirjon Pakarin Häjy Karppaaja & Sipulisämpylä 

- Lähiruokatori Kauppatorille, pilotti  

 

 

 

 



Hankkeen aikana syntynyt muuta toimintaa 

– Ruokaprovinssiviikot 
– Ruokaprovinssi-menu toteutukset  

– Toteutus 4. kerran 29.8.-16.9.2012 

– Lahjoitus Ruokapankille 500€ 

– Törnävän kartanon menukilpailu keittiömestareille 

 
 

– Viini, ruoka, hyvä elämä -messut Hki 25.-28.10.2012 
• Leila’s Hyvät maut, Ilmajoen makkaramestarit, Alavuden 

Öljynpuristamo, Linseed Protein, Pirjon Pakari, Verso Finland 



InnoAreenan tuoma hyöty 
  

 Lähes 70 prosenttia vastaajista näki InnoAreena-pilotoinnin 
tuoneen huomattavaa hyötyä omaan työhön. Pilotoinnin 
parhaaksi anniksi listattiin 

 

 1. Uudenlaisen toimintamallin kehittämiseen osallistuminen  

 2. Tutustuminen muihin osallistujiin, verkostoituminen  

 3. Tiimityöskentely 

 4. Pitkäjänteiseen kehittämistyöhön osallistuminen  

 5. Innopajojen asiantuntija-alustukset 

 6. Ruokaprovinssin sisällön kehittäminen  

 7. Innoverstas-prosessien ohjaaminen (JUJU)  

 8. InnoAreenassa syntyneet tulokset  

 



InnoAreenan jatko 
 

 Palautekyselyssä haluttiin selvittää, mitä maakuntamme tarvitsisi kehittyäkseen 
edelleen Ruokaprovinssina. Vastauksista esiin nousi brändin rakentamisen ja 
kehittämisen tarve sekä selkeä vastuiden ja roolien jakaminen jatkuvaa 
kehitystyötä varten.  

 

 ”Koordinoitua vetämistä Innotiimeille, jolloin ideat saadaan työstettyä toimiksi” 

 

 ”Yhteistä tahtoa ja jatkuvaa Ruokaprovinssitoimintaa” 

 

 ”Etelä-Pohjanmaa pitää tehdä tunnetuksi Ruokaprovinssina, ei pelkästään 
Häjyjen, Komian ja itsepäisyyden maakuntana” 

 

 ”Lähiruokakulttuuria lisää – tori, kauppahalli, ravintoloita ja alan koulutusta” 

 

  



Ruokaprovinssi-työ jatkuu 
 

  

• Ruokaprovinssin vakiinnuttamishanke 

– Työn alla 

• Ruokaprovinssitalo –projekti 

• Lähiruoan saatavuuden edistäminen 

– Hanke työn alla 

– Yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja SEEK 

• InnoAreenasta syntyneet tulokset 

• InnoAreena 
 

 

 



  

 

 

KIITOS MIELENKIINNOSTA! 
 

 


