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Pohjois-Savo ensimmäinen   
tunnustuksen saanut alue     
Suomessa.

2020-2021 upea kattaus 
ruoka- matkailu- ja luovien 
alojen yritysten 
yhteistyössä ideoituja 
kokonaisuuksia. 

Yhteistyössä syntyy 
kulttuurin, gastronomian ja 
ruoan ympärille kietoutuvia 
uusia palveluita, tapahtumia, 
koulutusta ja yrittäjyyttä.



 Pohjois-Savo haki European Region of Gastronomy
–statusta ProAgria Itä-Suomen, Savonia-AMK:n ja 
Kuopion kaupungin yhteistyönä.

 Eurooppalaisten alueiden yhteistyöverkosto IGCAT 
edistää monialaista yhteistyötä ruokakulttuurin, 
matkailun, kaupunkikulttuurin ja taiteen alueilla. 
Kyseessä on osaamisverkosto, jossa paitsi 
tutkitaan ajankohtaisia ruokakulttuuriin ja siihen 
liittyvän matkailun ilmiöitä, myös edistetään 
alueiden tunnettuutta ja aluetaloutta.

European Region of Gastronomy ja IGCAT 
(International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism)



 Vastuullisuus tuotteista tai palveluista, joiden tuotannossa 
painotetaan laatua, luotettavuutta ja paikallisten raaka-aineiden 
käyttöä

 Paikallisen kulttuurin ja lähiraaka-aineiden vaaliminen sekä 
vastuullisen toiminnan kehittäminen 

 Yhteistyössä mukana olevat yritykset ja muut toimijat sitoutuvat 
kehittämään toimintansa ympäristöllistä, taloudellista- ja sosiaalista 
vastuullisuutta.

European Region of Gastronomy
–tunnuksen edellytyksenä on:



Juhlavuoden ohjelmarunko:
Elämää luonnon rytmin mukaan 

• Kantava teema ohjelmassa foraging = 
ruoan kerääminen luonnosta

• Luonnontuotteet korostuvat teemaviikoilla 
kasvukauden mukaan: villiyrtit, marjat, 
sienet

• Runkona olemassa olevat tapahtumat ja 
niiden ympärille rakentuvat yritys- ja 
yhdistysverkostot.

• Sisältöjen rakentaminen eri alojen 
yhteistyössä ympäri maakuntaa

30%

2%

Kuvat: Taste savo, Beneone



Juhlavuoden ohjelmarunko 
vuonna 2021

Talven teemaviikot:
Syyslomaviikko 42, joulunaika vko 50, hiihtoloma 10, kevään juhlat 
18

Kesäkuu 2021 
Satoa goes wild, Muuruveden kyläjuhla, Lohimaan Juhannus  & 
Kuopion Sataman juhannus
Teemaviikko: villiyrtit

Heinäkuu 2021
Oluset, Iisalmi
Suonenjoen mansikkakarnevaali ja lähiruokatapahtuma
Teemaviikko: makea kesä, marjat ja sienet sesongin mukaan

Elokuu 2021
Lapinlahden juusto- ja viinijuhlat
Louhenkatupäivä, Iisalmi, Sampea ja samppanjaa, Varkaus
Satoa Kuopio Food Festival 
Teemaviikko: elonkorjuu, satokauden makuja

Syyskuu 2021
Teemaviikko: sienestys, kalastus, metsästys

Sisällöt päivittyvät www.tastesavo.fi/tapahtumakalenteri30%

2%

Kuvat: Taste Savo, Satoa Goes Wild

http://www.tastesavo.fi/tapahtumakalenteri


Luonto näkyviin 
monipuolisesti matkailijoille

 Luonto on vahvasti mukana juhlavuoden 
ohjelmassa, myös ryhmämatkailutuotteissa

 Luonnosta saatava hyvinvointi korostuu 
monissa yritysten tuottamissa 
ohjelmasisällöissä, ei ainoastaan 
luonnontuotteiden vaan myös 
luonnonympäristön hyödyntämisenä 
tapahtumapaikkana

 Luonnontuotteiden hyödyntäminen visuaalisen 
ilmeen rakentamisessa

Kuvat: Haapaniemen matkailu, Taste Savo, Marja Niskanen



Yritysten osaamisen kehittäminen

Kuvat: Taste Savo, BrainyDay

Presenter
Presentation Notes
Hankekokonaisuuden tavoitteena on paitsi alueen brändäys ja uusien matkailutuotteiden kehittäminen yhdessä yritysten kanssa, myös osaamisen lisääminen yrityskentässä ja innovaatioiden edistäminen.



Joukkoruokailun kehittäminen ja kuluttajien osallistaminen

Kuvat: Savon Sanomat, Taste Savo



Pohjois-Savon brändääminen

Kuvat: Puijon Peak, Ravintola Kummisetä, Taste Savo, Visit Savo 



Sisäiset tiedotuskanavat: 
European Region of Gastronomy Kuopio 2020 –
hankekumppaniryhmä facebookissa ja Whatsapp-
tiedotusryhmä

#savolaisuusonmakuasia
#ERG2020 #tastesavo
#Kuopiogastronomy #ruokamaakunta2020 
#europeanregionofgastronomy
#ProAgria #SavoniaAMK #IGCAT #maajakotitalousnaiset
#savogrow
#kuopionalue #kuopio #pohjoissavo
#lähiruoka #juuretmaalla #localfood #aitojamakuja 
#finnishfood #visitfinland #visitkuopio #ilovekuopio



Janne Tirri
Keittiömestari
Kuopion Klubi/Ravintolamestarit

Luonnontuotteet ravintoloissa

Kuvat: Puijon Torniravintola, Ravintolamestarit, Taste Savo 



Tervetuloa 
nauttimaan 

juhlavuosien 
maukkaimmista 

paloista!
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