Maisema ja ruoka somessa
Verryttelyä päivän teemaan esimerkkiyritysten kautta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Millainen mielikuva teille syntyy yrityksestä?
Ketä kuvilla houkutellaan?
Miten kaikki sesongit ja vuodenajat näkyvät
Miten ruuan paikallisuus on huomioitu?
Onko maiseman paikallisuus eli ainutlaatuisuus hyödynnetty
kohteessa?
Erottuvatko yritykset toisistaan?

YRITYS 1

YRITYS 1

Yritys 1: Iloranta
• puhdas luonto, lähiruoka, ”live like local”, ulkoilu, luonnonläheinen, perinteinen kohde, monenlaista
toimintaa
• metsäisä, hyvää ruokaa, paljon ihmisiä, luonto esillä, metsän ja luonnon läheisyys, lähiruoka, paikallisuus,
maaseutu ja sesongit hyvin huomioitu kuvallisessa kerronnassa
• oma rauha, puhtaus, yksinkertaisuus, rauhallisuus, yhteisöllisyys, ohjelmallista, eri vuodenajat, selkeä ruoka
• lähiruoka tärkeää
• ympärivuotisuus esillä-tosin kesä-talvipainotteisesti, lähiruokaa löytyy
• levollinen, sydämellinen, luonto lähellä, yhdessäoloa, houkuttelee perheitä, maaseutulomaa hakeville
• lapsiperheille, tekemisen meininkiä, ihanan ”kotista”, läheistä, metsäistä, aito, villiyrtit
• maisema hyödynnetty, pellot, järvet, metsät, vuodenajat
• sesongit näkyvät hyvin, ruoan paikallisuus huomioitu hyvin, perheet, luontomatkailusta kiinnostuneet
• houkutellaan: ruokamatkailijat, perheet, lomailijat
• luonto, lähiruoka, maisema, perinteet, kulttuuri, vuodenajat, aitous, perhe
• rakennusperinne, arkkitehtuuri, historia, maisema, kasvillisuus, vuodenajat
• kohde luonnon äärellä
• raikas, puhdas, aito maalainen, ei liikaa rakennettu

Yritys 1: Iloranta
• luonnonläheinen, perinteinen, luontoihmisisille, perheille, vuodenajat näkyvät
• luonnonläheinen, tuotteistaneet lähiluonnon, vuodenajat näkyvissä kuvissa, kuvilla houkutellaan ihmisiä,
jotka haluavat luonnonrauhaan, aitoon luontoon
• metsäinen yritys, leirikoulut, vuodenajat erottuu heikosti, kuvallinen viestintä 1-10 ->5
• erähenkinen, luonnonläheinen
• luonto- ja ruokamatkailijoille
• talvi ja kesä näkyy, vielä syksyiset sienet mukaan
• lähiruokafiilis
• alkuperäinen, perinteinen, kaukainen, perinteisten arvojen kannattajia houkutteleva, sesongit näkyvät hyvin
ja ruoan paikallisuus myös, maisemaa hyvin hyödynnetty
• luonnonläheisyys, aiotus, lähiruoka, käsin tehty, ei liian sliipattu (voikukat) aktiivisuus maiseman ehdoilla,
metsä, metsä, metsä! Vanha metsä!
• vuodenajat hyvin, kaupunkilaiset kohteena, kotoinen, positiivinen mielikuva, ruoka on paikallista (näyttää
suomalaiselta)

YRITYS 2

YRITYS 2

Yritys 2: Hahkialan kartano
• Museo mielikuva, hienostunut ”upper class”, luksus, barokki, provence, upeat ulkoilualueet
• Häät, juhlat, ulkomaalaiset turistit, sesongit näkyvät hyvin
• Juhlava, arvokas, eläkeläiset ei perheet, vaatii pukeutumaan, ruoka oli hyvää 
• Kulttuuri, arvokas, maiseman keskellä, ruokatuote ei esillä, liian puutarhapainotteisia kuvia
• Ainutlaatuisuus, maisemia, rakennettua maisemaa, ei ruokakuvia lainkaan
• Kartanoromantiikkaa suurille ryhmille, onkohan hinnakas?
• Rakennusperinne, arkkitehtuuri, historia, maisema, kasvillisuus, vuodenajat, juhlat, ruoka
• Yläluokkainen, ei ruokakuvia eikä eri vuodenaikoja esitelty, houkuttelee hienostuneita, maisema näkyy hyvin
• Rauhallinen ilmapiiri, maiseman paikallisuus näkyy (pihapiiri), kuvilla houkutellaan turvallisessa ympäristössä
viihtyviä
• Houkutellaan yrityksiä, pariskuntia, juhlien järjestäjiä

Yritys 2: Hahkialan kartano
• Tyylikäs, kaunis, harmoninen, eri vuodenajat, puutarhakulttuuri, kasvit, puut, kiinteistön/ympäristön kunto
(=taloudellinen vauraus?)
• Vanha kartanomiljöö, asiakaskunta herraskaista, ei ruokakuvaa, kuvallinen viestintä 1-10 ->6
• Kartano, rauhoittuminen, paljon tilaa, vuodenajat hyvin, ainutlaatuisuus, yritykset erottuvat
• Houkutteleva, kiinnostava kuvamaailma, toivoisin niihin vielä lisää ihmisiä ja aktiviteetteja (nyt aika
stabiileja)->ihmiset maisemaan
• Vuodenajat esillä, puhuttelee yrityksiä, juhlavieraita
• Hienostunut juhlapaikka, rauhallinen, hää- ja juhla-asiakkaat
• Heleä, värikäs, komea, hoidettu, maisema painottuu, ruoka ei, ei kovin aktiivinen
• Arvokas tunnelma, siisti, yritysasiakkaat
• Romanttinen, historiallinen, missä kuvat sisätiloista? Missä ihmiset? ”Saako mennä?”
• Vähän kultturellimpi vaikutelma, ei niin kotoisa tai rento, ruokaa ei näy kuvissa, nälkä jäi, rakennettu
ympäristö vahvasti esillä, kohteena mielikuva ylemmästä hyvätuloisesta keskiluokasta kaupungissa

YRITYS 3

YRITYS 3

Yritys 3: Lehmonkärki
• Luonto, lähiruoka, -90-luku, aktiiviloma, häät, kokoukset
• Ihmiset plussaa, luonto lähellä, yhdessäoloa, avaruutta, hiljaisuutta, isoja ”pitopöytiä” ->ei kärkituotetta
• Kaikki vuodenajat mukana
• Ruokaa!, tekemistä luonnossa, yritysasiakkaat, maisema huomioitu
• Luontomatkailu, yritysten tyky-päivät, lomailua, joka sesonkiin tekemistä, paikallisuus ja ainutlaatuisuus
hyvin, erottuva
• Ihania ruokakuvia, ruokaa ja retkeilyä, yhdessä tekemisen ilo näkyy
• Monipuolinen kuvamaailma, ihmisiä, tiloja ja yksityiskohtia hyvässä suhteessa toisiinsa, erä- ja
metsähenkisyys
• Hauskaa tekemistä, herkullista ruokaa, harrastuksia, toimintaa, suurille ryhmille?
• Lapsiystävällinen, helposti lähestyttävä, maisema, paikallisuus ja ruoka näkyy hyvin, osa kuvista aika steriilejä,
eri vuodenajat hyvin, monipuolista tarjontaa

Yritys 3: Lehmonkärki
• Tyylikäs, varttuneimpia asiakkaita
• Yhdessä tekeminen, luontoliikunta
• Maanläheinen, tavallinen?, virkistyspäivät, tilaa ja avaruutta, ruoka monipuolista
• Lomanviettopaikka ”rentoon lomailuun”, luontomatkailijat, lomailijat, yritykset, juhlien järjestäjät, ruoka
vahvasti mukana
• Autenttinen, ruoka-runsaus, luonto-eräily, luonnon rauha, selkeys, mielen ja sielun hoito, ruoka+sauna+kylpy
• Tuonne haluaisin mennä, houkutellaan maksavia asiakkaita, vuodenajat näkyy, ruoka paikallista, viestintä
erottuu 1-10 ->9,5
• Ruoka näkyy hyvin, taas kotoisa olo, rento meininki, vuodenajat näkyy, infraa on rakennettu, kohteena voisi
olla kai kuka tahansa
• Aktiivinen ympäri vuoden, sekä juhlaa että retkitasoa/ruoka, maisema pelkistetty+rakennukset
• Harrastukset, kalastus, hiihto, ym.luonnossa liikkuminen, metsän antimet, majoittuminen, tapahtumat
• Mielikuva me-henkisestä tekemisestä lähellä luontoa
• Sopii isoille ryhmille

YRITYS 4

YRITYS 4

Yritys 4: Villa Takila, Forlake
• Vesielementit isossa osassa kuvissa, ruokakuvat puuttuvat,kuvia raaka-aineista, täällä paistaa aina aurinko
• Siisti, yritysasiakkaat
• Rauhallinen sijainti, järven rannalla, maisema hyvin huomioitu, vuodenajat näkyvät hyvin, ei ruokaa, vain
muutaman marjakuva
• Vuodenajat näkyvät hyvin, maisema on huomioitu hyvin, vesistö, kansallispuisto, raaka-aineet
(marjat)näkyvät, kohderyhmä perheet, turistit, kansainväliset, yksityisyys, luonnonrauha, vesistö
• Vesielementti hyvin vahva, perustuuko liiketoiminta sen varaan vai onko muutakin?
• Järvi vahvasti esillä, aika erikoinen jotenkin, ei herätä hirveän positiivista tunnetta, vesi jotenkin ”kylmä”
elementti, ruoka vain keruutuotteina, ei valmiina annoksina –harmi
• Rauhallisuus, maisema isossa roolissa, maanläheisyys, osa luontoa, luonnon keskellä, lomailijat, perheet, ukit
ja mummit+lastenlapset
• Lomamökkejä, vuokrausta, perheitä, sesonkiin tekemistä, paikallisuus kyllä
• Maisema hallitsee, vuodenajat hyvin, monipuolista tekemistä, ruokaa ei tuoda esiin eikä paikallisuutta,
houkutellaan aktiivista liikkujaa

Yritys 4: Villa Takila, Forlake
• Elegantti, ulkomaalaisille Suomi-kuvaa, onko aito Suomi?, vesielementti vahva, pieni, myykö hyvin?
• Moderni, steriili, siisti, järvi lähellä, veneily
• Järvi, avarat tilat, luonnonantimet, saattaa olla aktiviteettja?, lapsille sopiva ranta, oleminen, ”nothing
special”, omatoimimatkailijoille?
• Suomalainen luonto, järvimaisema, aktiviteetit, metsän antimet, vuodenajat, maisema, mökki
• Houkuttelee vesiympäristössä viihtyviä, liikunnallisia ihmisiä, sesongit näkyvät kuvissa
• Järvi, järvi, järvi, hiljaisuus, yksinäisyys, luonnon (metsän) antimet, houkuttelee perheitä, luonnossa liikkujia
• Vettä ja majoitusta, ei oikein houkuttele, sesongit ei näy, raaka-aineet paikallisia, ei erotu, kuvallinen viestintä
1-10 ->6
• Mökkeilytunnelma, keräily, marjat, sienet, aktiviteetit ympäri vuoden, ruoka ei näy kuin raaka-aineina

