


Taru
Olen Taru Kaljunen syntyperäinen imatralainen.

Elämä kuljetti pidemmäksi aikaa pois Imatralta. Kouluttauduin sairaanhoitajaksi ja olen 

työskennellyt pääkaupunkiseudulla sairaalassa noin 20 vuotta.

Olen toiminut sivutoimisena yrittäjänä yli 10 vuotta päätyön ohella - Tarude tmi.

Myöhemmin opiskelin luontoelämysoppaaksi ja perustin oman matkailualan yrityksen Tarude 

Travels. 

Olen työskennellyt matkailuopas-työssä mm. Lapin matkoilla sekä  Italian ja Ranskan alpeilla.

Keväällä 2020 perustin toisen matkailubrändin DISCOVER SAIMAA.







Mikä sai innostumaan geofoodista

➢ Alueelliset herkut kiinnostavat.

Maakunnilla on erilaisia, omia perinneruokia esim. karjalanpiirakat. 

➢ Suomalaisen ruoantuotannon monimuotoisuus ja uudistuskyky kiinnostaa.

➢ Ajankohtaisuus - lähiruoka on nouseva trendi. 

➢ Lähiruokaa voi ostaa suoraan tilalta. Samalla pääsee tutustumaan maatilojen toimintaan 

ja ruoantuottajiin.

➢ Lähiruoka on aina ollut mielenkiinnon kohteena. Haluan tarjota myös asiakkaille 

mahdollisuuden maistaa Saimaan alueen herkkuja.

➢ Lähiruoan tilaaminen kotiin ja näin epidemia aikana se  korostuu vahvasti.



Karanteeniruokaa pääsiäisenä 2020

Iso kiitos lähiruokaa tuottavat LEMIN SÄRÄ & NATUSEN LEIPOMO



Maista Saimaan raikkaus
Herkkulahjakassit - mistä idea syntyi

❖ Idea lähti joululahja ideasta - mitä muuta tarjontaa voisi olla retkien ja 
matkojen lisäksi.

❖ Makumaailma - muisto Saimaalta.
❖ Joulun jälkeen kasseja vielä kyseltiin ja päätös valmistaa tuotetta läpi vuoden 

vahvistui.
❖ Uutuutena on kesällä tulossa retkikassi sekä pyöräilijöille eväspussi













Elämyksiä ruoan ympärille

Rikas ruokakulttuuri

Tuotteistaminen

Arvot

Lähiruokaa suoraan metsästä





Elämyksiä aisteja hyödyntäen

Hyvä ruoka herättää keskustelua ja tuntemuksia. Ruoka vaikuttaa aisteihimme.

Makuelämyksen luomisessa, kannattaa kokemusta miettiä kaikkien aistien kautta.

Näkö: Rakennamme näköaistin avulla vahvan ennakkokäsityksen ruoan mausta.

Maku ja haju: reagoimme herkästi ympäristön ja ruoan hajuihin. kulkevat voimakkaasti käsi kädessä.

Tunto: aktivoituu näköaistin myötä ja vaikuttaa vahvasti makukokemukseen. esim 

hedelmien  ja marjojen koostumus.

Kuulo: Kuuloaisti on herkkä ja tärkeä osa ruokailukokemusta.









YHTEISTYÖ ja verkostoituminen

Yrittäjille verkostoituminen on yrityksen elinehto.

Muiden yrittäjien kanssa verkostoituminen tarjoaa yrittäjälle myös vertaistukea, 

joka on tärkeää jaksamisen ja kehittymisen kannalta.

Saimaan Vuoksi Luontoon on matkailuhanke, joka yhdistää kolmen imatralaisen 

matkailualan yrityksen tuotteet ja palvelut. Yhdessä järjestämme luontoarvoja 

kunnioittavia matkailuelämyksiä eteläisen Saimaan kauniissa luonnossa.





Discover Saimaa

info@discoversaimaa.fi
www.discoversaimaa.fi

☎️ 040 516 0026 Taru
☎️ 041 313 6868 Discover Saimaa

https://www.facebook.com/discoversaimaa
https://www.instagram.com/discoversaimaa

https://www.linkedin.com/company/discoversaimaa.fi
https://www.youtube.com/channel/UCJtuRIMU7S5gQ5LJqttlOig

http://www.discoversaimaa.fi
https://www.facebook.com/discoversaimaa
https://www.instagram.com/discoversaimaa/
https://www.linkedin.com/company/discoversaimaa.fi
https://www.youtube.com/channel/UCJtuRIMU7S5gQ5LJqttlOig


Rohkeasti ja uteliaasti eteenpäin.
Silloin syntyy jotain uutta ja 

ainutlaatuista!




