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1 § Tarkoitus
Ruokaprovinssimerkin tarkoitus on tuottaa taloudellista ja viestinnällistä hyötyä sen käyttöoikeu-den
omistaville tahoille.

2 § Ruokaprovinssimerkin koordinointi
Verkoston toimintaa hallinnoi ja käytännön toimenpiteitä koordinoi ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry,
Maa- ja kotitalousnaisten palveluryhmä (=koordinaattori). Ruokaprovinssimerkkityötä ohjaa ProAgria
Etelä-Pohjanmaan valiokunta ”Ruokaprovinssimerkkiryhmä”, joka on osa koordinoijan hallintoa.
Ruokaprovinssi-ryhmän rooli on neuvoa-antava.

Ruokaprovinssiryhmä koostuu 5-10 merkkitoimijaa edustavasta henkilöstä, joista
- Koordinaattorin edustaja on puheenjohtaja
- Koordinaattorin toinen edustaja on esittelijä/sihteeri
- 3-7 jäsentä, jotka valitaan Ruokaprovinssin eri aloilta ja eri puolilta maakuntaa.
Jäsenyyskausi on kolme vuotta, paitsi koordinaattorin edustajilla se on jatkuva. Ensimmäisen kokoonpanon erovuorot sovitaan tai arvotaan. Koordinaattori kutsuu uudet jäsenet ryhmään kuun nelleen ryhmän näkemyksiä. Äänestyksessä äänten mennessä tasan, valiokunnan puheenjohtajan ääni
ratkaisee.

Ryhmän rooli on ohjaava ja neuvova. Sen tehtäviin kuuluu Ruokaprovinssi-merkin sääntöjen määrittäminen, merkin myöntäminen ja evääminen, toimintasuunnitelman vuosittainen laadinta ja
toteutuman tarkastelu, auditoitavien merkkiyritysten valinta, merkkityön ohjaaminen sekä muut
mahdolliset tehtävät. Tarvittaessa ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja tai hallitus voi muuttaa
ryhmän päätöksiä.

Ryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa ja sen kutsuu koolle koordinaattori. Valiokunnan
jäsenille maksetaan heidän halutessaan koordinoijan käytännön mukaiset kokouspalkkiot.

3 § Ruokaprovinssimerkin myöntö- ja auditointikriteerit
Merkin saajan on täytettävä kaikki seuraavat kolme kriteeriä sekä merkkiä hakiessa (alkuauditoin -ti)
että sitä väliauditoitaessa. Merkki voidaan hakea koko yrityksen toimintaan, toiminnan osaan,
tuotteelle tai tuoteperheelle.

I Merkin hakija
Merkin hakija voi olla ravintola, baari, kahvila, pitopalvelu, maaseutumatkailuyritys, ruoan tuotan -to- ja
jalostuslaitos, ruoan vähittäismyyjä, ruokaan liittyvä tapahtumatuottaja, ruokaa jalostavat
alkutuottajat, ruoan kehittämis-, koulutus ja tutkimusorganisaatio tai muu ruokaan liittyvä toimija.
Merkkiä voidaan hakea koko yritykselle, sen osalle, sen toiminnan osalle tai y ksittäiselle tuotteelle.

II Sitoutuneisuus arvoihin
- ”Parempaa” (Liite 1 – laatukriteerit)
- ”Eteläpohjalaista” (Liite 2 – paikallisuuskriteerit)
- ”Yhdessä” (Liite 3 – yhteistyökriteerit)
Tulkinnanvaraiset asiat käsitellään Ruokaprovinssin merkkiryhmässä.

III Maksut
Koordinaattori määrää merkkimaksujen suuruuden kuunnellen valiokunnan neuvoja. Merkkiorganisaatio maksaa merkkimaksun vuosittain koordinaattorille korvaukseksi merkin ylläpito- ja brändityöstä. Merkkimaksun maksamatta jättämistä ei katsota merkkioikeuden peruutusilmoitukseksi.

Auditointi
Merkkiyritysten toiminta auditoidaan ennen kuin niiden hakemus käsitellään Ruokaprovinssiryhmässä. Auditointikulu laskutetaan hakijalta, vaikka sitä ei hyväksyttäisi merkkiyritykseksi. Lisäksi osa
yrityksistä auditoidaan joka vuosi Ruokaprovinssi-merkin laadun varmistamiseksi. Kannattaja-jäseniä ei
auditoida.

Merkkityypit
Ruokaprovinssi-merkin voi saada ruoka-alan yritys (”Ruokaprovinssi-merkkiyrittäjä”), maatalous-yritys
(”Ruokaprovinssi-merkkitila”) tai ruoka-alaan liittyvä kehittämis- ja tutkimusorganisaatio
(”Ruokaprovinssi-merkkiorganisaatio”). Merkki on voimassa kalenterivuoden kerrallaan.

LIITE 1 ”Parempaa”

LIITE 2 ”Eteläpohjalaista”

