
Arctic food 
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Rakennetaan arktisuudesta suomalaiselle
ruualle yhdessä tarina, 

joka tunnetaan maailmalla!
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Presenter
Presentation Notes
Ruokamaailman megatrendeinä jyllää hyvä olo ja vastuullisuus. Katsottiinpa sitä fyysisen suorituskyvyn, tai mielenrauhan kannalta, tai läpinäkyvyyden, eettisyyden, turvallisuuden ja luonnollisuuden näkökulmasta – voi suomalainen ruoka vastata näihin. Meidän arktinen ruuantuotantomme on niin hieno juttu, että se kannattaa hyödyntää maailmalla. Yksinnään suomalaisen ruuan tarinaa ei tee kukaan meistä, vaan se tehdään yhdessä, pieninä yhteensopivina palasina. Esittelen teille miten artkinen ruoka on ajatuksena kehittynyt, miten se on määritelty ja millainen viestinnän työkalupakki aiheesta on tehty. Parin viime vuoden aikana arktisuus on jo hienosti hiipinyt meidän suomalaisten puheeseen omasta ruuastamme ja moni yritys käyttää artistä sisätlöä systemmaatiseti viestinäsä. Jatketaan tätä hienoa kehitystä, ja ulosmitataan siitä kaikki hyöty irti. 



Idea poiki taustaselvityksen

Aloitteentekijä oli 
Ruokatiedon hallitus, 
jonka toimeksiannosta 
haimme kumppaniksi 
Luken tekemään 
taustaselvitystä.

Myöhemmin 
taustaselvitystä on 
laajennettu.
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Presentation Notes
Tuotantoympäristöön ja ruokaketjuun liittyviä asioista, niin erityistarkastelussa on ollut 6 tuoteryhmä: kaura, kumina, siemenperuna, luonnonmarjat, naudanliha ja maidontuotanto, ja sianlihantuotanto. Myöhemmin lähemmät tarkastelut on tehty myös kalasta ja vedestä.Kuinka moni on lukenut tämän?  Kannattaa!



The Northernmost Agriculture 
in the World. Nowhere else on the earth is land 

professionally farmed further North than in Finland. 

60th latitude 
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Maantieteellinen määrittely



Taustaselvitys poiki Arvi-hankkeen
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Presentation Notes
Käytännön viestintätyökalujen tekemisen on tehnyt viestintätoimisto Cocomms Oy.Ideana tässä hankkeessa oli se, että tuon taustaselvityksen tuotokset tiivistetään yrityksille käyttökelpoiseen muotoon niin viestinnällisten sisältöjen kuin käytännön työkalujen muodossa.Ja vaikka arktisuudesta on tehty jopa brändikäsikirja, ei tavoitteena ole ollut pakollisten ja ainoiden oikeiden vaihtoehtojen kokoelma, vaan työkalupakki, josta jokainen löytää itselleen sopivan työkalun. Se mitä niillä rakennetaan, on ensisijaisesti yrityksen ja tuotteen menestystä maailmalla, mutta myös Suomikuvaa ruokamaana ja maakuvaa yleensäkin.



Lähtökohdat:
-> puhdas vesi
-> puhdas maaperä
-> puhdas ilma

-> pitkä kylmä talvi
-> lyhyt viileä valoisa kesä
-> tuotantoeläinten hyvä hoito
-> osaaminen

Mitä arktinen ruoka on
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Arktinen ruoka on määritelty olosuhteista joissa raaka-aineet kasvavat: puhtaasta vedestä, maaperästä, ilmasta. Suomen vuodeajoista: lämmöstä, valosta ja kiihkeästä kasvukaudesta, toisaalta lumipeitteestä ja ankarasta talvesta, joka kurittaa taudinaiheuttajia. Arktinen ruoka on määritelty myös osaamisesta ja halustamme tehdä laatua pitkäjänteisesti.



The basis of pure food is clean water.  Water resources in Finland are 
overwhelming; the richest country in the world measured in water 
resources.  In north rain falls regularly and  constantly all over the year. 
In winter time water turns to snow.  Spring melts snow and …

Ground surface in Finland is  3000 -15000 million years old. Soil type was 
born on the ice age.  Ice age and its melt waters had an influence to the birth 
of rocks, ridges, lakes and ponds. Finnish soil type is in international 
comparizon clean of heavy metal dregs.  On industrialized area …

Pure 
soil

Clean 
air

Air quality in Finland is good and amount of particulate matter is 
small.  Finland is sparsely populated country because of this and 
moderate urbanization politics our nature and air is clean and fresh.  In 
Finland quality of air is mainly good compared to Middle…

Pure water 
resources
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Presentation Notes
Tässä esimerkkinä pieni täky mitä, mitä on tarjolla, eli kuvia, termejä ja jonkin verran tekstejä englanniksi, jotka toivottavasti helpottavat ja nopeuttavat sisältöjen hyödyntämistä. 



It’s unique. Our dark arctic winters 
and long light summer nights create 
growing conditions found nowhere 
else. Here the soil is perfect for crops 
rich in nutrients and flavor.

Arctic Food 
from Finland

It’s arctic. This is the north. We know 
who we are, and we know the food we 
produce through and through, from 
seed to table. The north has shaped 
us, as it shapes our food.

It’s straightforward. In this 
environment, there are no excuses. 
Only by utilizing all the technology 
and knowhow available can the 
produce achieve the highest 
possible quality. 
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Toinen, tai kolmas , lähtökohta arktisuuteen tarinallisempi: Kerromme ainutlaatuisista olosuhteista, fiksuista tavoista toimia ja pohjoisen muovaamasta luonnosta ja ihmisistä.



• Nettisivut
• ”Brändikäsikirja”
• Video, dia-pohja, valokuvia, 

esitepohjia, esitteitä, 
toteemit, innostusta ja 
käytännön vinkkejä.

• Viestimme uutiskirjein, 
nettisivuilla, somessa

• www.arcticfoodfromfinland.fi
• #arktinenruoka, #arcticfood

Millaista materiaalia on 
viejien käytettävissä

http://www.arcticfoodfromfinland.fi/
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Nettisivujen kohderyhmä on pk-yritykset jotka tekevät vientiä. – ei kuluttajat tai ostajat ulkomailla. Eli pääasiassa suomeksi, mutta löytyy myös  engllähtökohdat Nämä on koottu Tutkitusti-osioon. Ja kahdeksaan palluraan.Alapalluroista ja Tutkitusti-osiosta löytyy myös ne 7  tuotantosuuntaa, joiden kohdalla on eritelty tarkasti, miten nuo puhtaan ruuan lähtökohdat näkyvät ja tuntuvat.Kaikki elintarvikkeiden viejät käyttävät näistä puhtaan arktisen ruuantuotannon lähtökohdista ainakin vettä (alkoholiyritykset).



Photos: Luonnonvarakeskus

Presenter
Presentation Notes
Kuvia esim. ne joita tässä esityksessä on käytetty, myös luontokuvia jne..





Maabrändin ja yritysten 
brändien välissä.

Arktinen Suomi 
ruokamaana vs. arktisuus 
osana yrityksen/tuotteen 
tarinaa.

Yritysten viestinnässä
- sellaisenaan
- näkyvänä osana
- taustana

Arktisuus kilpailutekijänä
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Isosti ajateltuna on maabrändin ja yritysten välissä, ja toivottavasti tulevaisuudessa on kiinteä osa maabrändiä kuin ruoka Italian.Arktisuus siis tuottaa sisältöä niin maabrändille kuin yrityksille.Se kuinka paljon arktisuus näkyy yritysten markkinoinissa ja viestinnässä, on jokaisen oma asia.  Kaikki vie eteenpäinRuusun terälehtihillo huippukokeille: maalailua yöttömästä yöstä jolloin ostaja ostaa exotiikkaa ja uusia makujaVs. sianliha kiinan kuluttajamarkkinoille: faktaa antibiootteista jolloin ostaja osaa tuvallisuutta ja mielenrauhaa



Suomi Kohde-
maa

Tuotanto-
ympäristö A X

Ruokaketju A X

Kuluttaja,
Ruokakulttuuri

X X

Markkinat X X

Ostajat X X

1. Ymmärrä, mistä lähdet

2. Ymmärrä, mihin menet

3. Etsi asiat, joilla kannattaa 
profiloida oma yrityksesi/tuote 
kohdemaassa.

Viestinnän ja 
markkinoinnin työkaluna
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Välillä on hyvä muistuttaa itsellemmekin, mihin asioihin arktisuus liittyy – puhutaan siis tuotantoympäristöstä ja ruokajetkutamme. Muut asiat jää vielä itse kunkin omien tekemisten varaan. 



• Konsepti kiinnostaa 
yrityksiä, kaiken kokoisia, 
eri toimialoilta

• Arktisuus jo monen yrityksen 
sisällöissä

• Grune Woche 2019 Berliini: 
Arktisuus Suomen 
yhteisosaston kattoviestinä

Tarina etenee
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Hyödyntäkää, ensimmäinen steppi ja  on mennä sivuille, xxxxxx



Tutustu ja hyödynnä!

Kiitos!

www.arcticfoodfromfinland.fi


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	���������������The Northernmost Agriculture �in the World. Nowhere else on the earth is land professionally farmed further North than in Finland. � 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Arctic Food �from Finland
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

