
Herkästä ja villistä luonnosta löytyy 
suomalainen voima
Kuusamon kansainvälistä kesämatkailua kehitetään laajalla yhteistyöllä sekä valtakunnallisella että kan-
sainvälisellä tasolla. Alueen puhdas luonto luo erinomaiset edellytykset kestävälle luonto- ja ruokamat-
kailulle sekä unohtumattomille elämyksille.
Kuusamo kutsuu matkailijoita kaikkialta maailmasta nauttimaan puhtaasta luonnosta, suomalaisesta kulttuurista sekä paikallisesta ruuasta. 
Alueen erityispiirteet nivoutuvat yhteen ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jota kehitetään monipuolisella yritysten ja yhteisöjen yhteistyöllä.  

Kuusamon lentokentän vaikutusaluetta kutsutaan aiheesta kansallispuistojen maaksi. Maisemaa määrittävät neljä uniikkia kansallispuistoa: Ou-
lanka, Hossa, Riisitunturi ja Syöte.

– Kansallispuistojen maa on houkutteleva kokonaisuus, sillä jokaisella kansallispuistolla on omat erityispiirteensä. Nähtävää ja koettavaa riittää 
jokaiselle, kertoo projektipäällikkö Marjo Kämäräinen Metsähallitukselta.

Luonnon tarjoamien elämysmahdollisuuksien ympärille on syntynyt runsas joukko yrityksiä, jotka ammentavat inspiraationsa paikallisista perin-
teistä, taiteesta, käsitöistä sekä elinkeinoista, ja palvelevat matkailijoita luontoa kunnioittaen. 

– Kansallispuistojen maamme on ainutlaatuinen matkailukohde maailman mittakaavassa. Täällä yhdistyvät hieno luonto, laadukkaat palvelut ja 
helppo saavutettavuus, kiteyttää projektisuunnittelija Anna-Riitta Sulander Naturpolis Oy:sta.

Kuusamon matkailussa on tehty määrätietoista ja tuloksellista työtä vuosikymmenet. Siitä ovat huolehtineet Ruka-Kuusamo Matkailu Ry, Natur-
polis Oy sekä yrittäjät, jotka ovat innostuneet nyt aiempaa tiiviimmästä ja monipuolisemmasta yhteistyöstä. 

– Naturpolis Oy:n, Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n, Food from Finlandin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja Lomalaitumen, Slow 
Food-organisaation sekä monien muiden aktiivisten ihmisten ja paikallisten yritysten yhteistyö on mahdollistanut sen, että voimme kehittää Kuu-
samoon juuri tähän aikaan sopivia matkailuelämyksiä, iloitsee luontomatkailuyrittäjä Anne Murto. 

Ruokamatkailun valtteina puhtaus ja paikallisuus
Lomalaitumen ruokamatkailukoordinaattori Anne Mikkola sanoo, että ruokamatkailu on globaalisti yksi matkailun vahvimmin kasvavista trendeistä 
ja sen hyödyntäminen on Suomessa nyt ajankohtaista.  

– Ruokamatkailua kehitetään usealla eri taholla ja se halutaan tuoda elämykselliseksi osaksi Suomen matkailumaakuvaa. Siinä korostetaan puh-
taan luonnon antimia, marjojen, sienten ja muiden luonnontuotteiden keräämistä, ruuanlaittoa ja nauttimista luonnon keskellä. Luonnontuotealan 
koulutus lisää alan toimijoita ja ammattikunta kasvaa vauhdilla. Luonto on Suomen matkailun tärkein vetovoimatekijä ja näin myös luonnossa 
kasvavat luonnontuotteet nousevat tärkeälle sijalle ruokamatkailun markkinoinnissa.

Mikkolan mukaan ruokamatkailua kehittämällä edistetään myös elintarvikkeiden vientiä korostamalla kaikkea sitä, mikä tekee suomalaisesta 
ruuasta erityisen. 

– Suomen vahvuudet ruokamatkailussa ovat puhtaus, paikallisuus ja tarinat sekä luovuus. Ruuan merkitys matkailuelämyksessä kasvaa nopeasti 
ja ruoka tarjoaa myös mieleenpainuvia elämyksiä osallistamisen ja tekemisen kautta, Mikkola lisää.

Kuusamoon perustettiin Slow Food-pöytäkunta 
Ruokamatkailua tukee myös Kuusamoon keväällä perustettu Slow Food -pöytäkunta. Italialaisen Slow Food-järjestön kanssa yhteistyössä toimi-
van pöytäkunnan perustajajäseninä on kymmenkunta kuusamolaista matkailuyrittäjää sekä joukko asiantuntijoita. 

Pöytäkunnan nimi on Kuusamo-Lapland Slow Food Convivium ja se edistää paikallisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
yhteiskuntaa ja on osa 160 maan laajuista Slow Food -verkostoa.

Pöytäkunnan perustaminen oli Anne Murron ja hänen Italiassa asuvan yhteistyökumppaninsa, kulttuurialan yrittäjä Eija Tarkiaisen pitkäaikaisen 
yhteistyön tulos.  

– Kuusamoa on vuosia tehty tunnetuksi italialaisille vaikuttajille ja medialle. Läheltä on usein vaikea nähdä niitä rikkauksia, mitä ympärillä arjessa 
on, sanoo yli 30 vuotta Italiassa asunut Eija Tarkiainen.  

Pöytäkunnan tavoitteena on elävöittää ja tehdä näkyväksi paikallista maa-, poro- ja kalataloutta, gastronomiaa, kulttuuria ja perinteitä. Lisäksi 
halutaan nostaa esille alueellista ruokakulttuuria yhdistettynä taiteeseen, terveyteen, hyvinvointiin ja luontoon – tärkeäksi osaksi kestävää luonto- 
ja ruokamatkailua.  

– Kuusamo vastaa näin matkailutrendien kysyntään ja hyvällä yhteistyöllä päästään pitkälle. Selvää on, että matkailu tarvitsee satsauksia ja jatku-
vaa huolehtimista siitä, että tärkein omaisuutemme – puhdas luonto – pidetään yhdessä kunnossa, kiteyttää Anne Murto. 

Naiset melovat Oulangalla jo 18. kerran
Kuusamon kesämatkailun vahvuudet tulevat erinomaisesti esille myös nyt jo 18. kertaa järjestettävässä Wild Women’s Canoeing -melontatapah-
tumassa. Tapahtuma toteutetaan yhdessä kuusamolaisten matkailu-, hyvinvointi- ja ravitsemusalan ammattilaisten kanssa. Paikalliset viljelijät, 
luonnontuotealan osaajat, kalastajat ja poromiehet tarjoavat osallistujille antimiaan, ja retken jälkeen yrttihoitajat ja hierojat ottavat melojat hem-
moteltavikseen. 

Kiutakönkään alapuolelta Kuusamosta lähtee 26 kilometrin mittainen melontareitti, joka päättyy Venäjän rajalle kahden joen, Kitkan ja Oulangan, 
yhtymäkohtaan. Reitin varrella on loputtomasti erämaata ja metsää. Wild Women’s Canoeing -tapahtumiin on osallistunut vuosien saatossa jo 
noin 700 naista. Tämän kesän melontatapahtuma on 17.8.2019.  
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TAUSTAT:
Kuusamon lentokentän vaikutusalueen, eli Kuusamon, Taivalkosken, Suomussalmen, Sallan, Posion ja Pudasjärven kuntien, ympärivuotista mat-
kailua kehitetään ja vahvistetaan jatkuvasti, jotta yhä useampi matkailija Euroopasta ja kautta maailman pääsisi itse kokemaan sen hienouden. 
Yksi kehittämistyön väline on Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoima Gateway to Land of National Parks -hanke. Sen aikana 
Kuusamon lentokentän vaikutusalueella vahvistetaan vetovoimaa ja näkyvyyttä kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Hankkeen osatoteuttajina 
ovat Ruka-Kuusamo Matkailu Ry, Syötteen Matkailu Ry, Metsähallitus, Oulun yliopisto, Kainuun Ammattikorkeakoulu sekä edellä mainitut kunnat. 
Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto. Hankkeen budjetti on 3,6 milj. euroa. www.naturpolis.fi, www.ruka.
fi, www.nationalparks.fi/en/landofnp

Lomalaidun ry on valtakunnallinen maaseutumatkailua kehittävä yhdistys, jonka ydintehtävänä on kehittää ja edistää maaseutumatkailua elin-
keinona, parantaa maaseutumatkailualan yritysten ja yrittäjien toiminnan edellytyksiä ja toimia alan asiantuntijana. Viime vuoden loppupuolelta 
lähtien Lomalaidun hallinnoi MTK:n Ruokavienti kasvuun yhteistyössä -kehittämishankkeen ruokamatkailuosiota.  www.lomalaidun.fi

Food from Finland -ohjelma auttaa suomalaisia elintarvikealan yrityksiä pääsemään nopeasti muuttuville kansainvälisille elintarvikemarkkinoille, 
esitellen sinne innovatiivisia, korkeatasoisia, terveellisiä sekä turvallisia elintarvikkeita ja juomia. www.foodfromfinland.com    

LISÄTIETOJA
Naturpolis Oy, Gateway to Land of National Parks -hanke, projektisuunnittelija, Anna-Riitta Sulander, puh. +358 40 727 4222, anna-riitta.sulan-
der@naturpolis.fi

Metsähallitus, Luontopalvelut, Gateway to Land of National Parks -hanke, projektipäällikkö, Marjo Kämäräinen, puh. +358 40 640 2187, marjo.
kamarainen@metsa.fi 

Ruka-Kuusamo Matkailu ry, toimitusjohtaja, Mats Lindfors, puh. +358 0400 747 356, mats.lindfors@rukakuusamo.fi

Jussin Matkailu, Tapahtumat ja SlowFood Kuusamo Lapland-pöytäkunta, Anne Murto, puh. +358 40 77 00 259, anne.murto@kuusamo.fi

SlowFood Kuusamo Lapland-pöytäkunta, Eija Tarkiainen, info@eijatarkiainen.com

MTK, Lomalaidun, ruokamatkailukoordinaattori, Anne Mikkola, puh. +358 40 576 8982, anne.mikkola@lomalaidun.fi

Food from Finland, Head of Food Program, Esa Wrang, puh. +358 400243 076,  esa.wrang@businessfinland.fi


