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SELVITYSTYÖ ETELÄ-POHJANMAAN TAPAHTUMISTA 

 

Selvitystyön toteutus 

 

Liitteenä olevassa taulukkomuotoisessa selvitystyössä käsitellään ruuan ja elintarvikkeiden 

roolia sekä merkitystä Etelä-Pohjanmaan alueella järjestettävissä yleisötapahtumissa. 

Selvitystyössä mukana ovat kävijämäärältään varteenotettavat tapahtumat, joissa 

useimmissa kävijöitä on tapahtuman järjestyspaikkakunnan ulkopuoleltakin. Selvitystyöstä 

on rajattu pois sellaiset yleisötapahtumat, joissa ruokatarjonnasta vastaa ainoastaan yksi 

taho. Poikkeuksena rajaukseen on selvitystyöhön otettu kuitenkin mukaan tällaisiakin 

tapahtumia, mikäli niiden kävijämäärä tai muut seikat ovat olleet selvitystyön kannalta 

hyödyllisiä.  

 

Selvitystyö toteutettiin haastattelemalla kunkin tapahtuman yhteyshenkilöä joko 

puhelimitse tai kasvotusten. Haastatteluiden pohjana toimivat tarjouspyynnössä annetut 

kysymykset.  

 

Selvitystyön tulokset 

 

Selvitystyöstä käy ilmi, että pääpiirteittäin ruuan rooli tapahtumissa koetaan merkittäväksi 

tapahtuman tyypistä riippumatta. Ruualla nähtiin olevan suuri rooli erityisesti kävijöiden 

viihtyvyyden takaamiseksi ja vastauksissa korostuikin yhteyshenkilöiden toteamus siitä, 

että ruokaa täytyy tapahtumissa olla saatavilla. Osa tapahtumista rakentuu selkeästi ruuan 

ympärille, mutta lähes jokaisessa suuremmassa tapahtumassa ruokatarjoilut ovat 

keskeisessä osassa tapahtuman onnistumisen kannalta.  

 

Suurimmassa osassa tapahtumista ruokatarjonta on hyvin samantyyppinen ja koostui 

pääasiassa tapahtumaruuasta. Ruokatarjontaa kuvatessa järjestäjien vastauksissa toistuivat 

pyttipannu, muikut, makkarat ja lettukahvilat. Erityisesti markkinatapahtumissa tarjolla on 

usein ollut myös keittoruokaa. Kävijämäärältään suuremmissa tai erityisesti 

ruokatapahtumiksi profiloituneissa tapahtumissa on myös ruokatarjonta monipuolisempi ja 

hienostuneempi. Monet järjestäjistä kaipasivat kuitenkin ruokatarjontaan monipuolisuutta 

sekä uusia ideoita, vaikka pääpiirteissään ruokatarjoilun nykytila koettiin melko hyväksi. 

Myös lähiruuan tai kotiruuan osuuden lisääminen tapahtuman ruokatarjonnassa toistui 

useissa vastauksissa.  

 

Pääpiirteissään ruuan alkuperä koettiin tapahtuman asiakkaille merkitykselliseksi ja sen 

korostamisen katsottiin tuovan lisäarvoa asiakkaille. Osassa vastauksista ruuan hinnan 

nähtiin kuitenkin olevan asiakkaille tärkeämpää kuin ruuan alkuperä.  



 

Selvitystyöstä nousee esiin, että Ruokaprovinssi käsitteenä sekä sen toiminta on monille 

yhteyshenkilöille vierasta, eikä lyhyehkön esittelyn pohjalta monellekaan tullut mieleen 

mitään, mitä uutta Ruokaprovinssi voisi tapahtumiin tuoda. Saaduissa vastauksissa 

korostui lähiruuan parempi esiintuonti tapahtumissa. Konkreettisiakin ehdotuksia nousi 

kuitenkin esiin, esimerkiksi ehdotus kaikkien alueen lähiruokatuottajien listaamisesta 

nettisivuille järjestäjien lähiruuan suosimisen helpottamiseksi ja erilaisten ruokareseptien 

kehittäminen myynnissä olevien lähiruokatuotteiden pohjalta. Ruokaprovinssilta toivottiin 

myös monenlaista järjestelyapua esimerkiksi ohjelmanumeroihin, 

tapahtumapaikkojen/konseptien kehittämiseen sekä ruokatarjonnan monipuolistamiseen.  

 

Lähiruokakassit koettiin suurelta osin mielenkiintoiseksi ideaksi ja niistä oltiin paikoin 

hyvinkin kiinnostuneita. Lähiruokakasseissa nähtiin paljon potentiaalia erityisesti 

tapahtumien ruokatarjonnan lisäämisen välineinä ja sitä kautta parempana palveluna 

asiakkaille. Monissa keskusteluissa yhteyshenkilöiden kanssa nousi esiin idea räätälöidä 

lähiruokakassia vastaamaan paremmin eri tapahtumien erilaisia tarpeita. Seinäjoen seudun 

suurtapahtumissa (kuten Provinssirock ja Tangomarkkinat) kassit nähtiin hyvänä 

vaihtoehtona esimerkiksi leirintäalueiden ruokamyynnille, mikäli niiden sisältö soveltuisi 

sellaisenaan ja paikanpäällä syötäväksi. Lähiruokakassien kehittäminen palvelisi varmasti 

monia Etelä-Pohjanmaan tapahtumia ja olisi väylä monenlaiselle lisämarkkinoinnille 

tulevaisuudessa. 

 

 

 

 

 


