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”Tiedän mitä syön”    TOTEUTTAMISMALLI 2014 
LÄHIRUOKABRUNSSI 
 
 
 
 
Taustaa  
Kaksi hanketta, Deli&Design ja Häppeninki, päätti keväällä 2014 järjestää kaksiosaisen  
työpajan uudenlaisen brunssikonseptin kehittämiseksi. Työpajan vetäjäksi valittiin Länsi-
Suomen muotoilukeskus Muova, tuttu yhteistyökumppani Deli&Design-hankkeen 
aiemmista koulutustilaisuuksista. Osallistujiksi kutsuttiin hankkeessa mukana olevia 
yrittäjiä, elintarvikealan kehittäjiä sekä konseptin testauspaikan, Rytmikorjaamon 
ravintolan, edustus. Työpajassa käsiteltiin brunssin kohderyhmiä, tunnelmaa, sisältöä, 
markkinointia ja käytännön järjestelyjä. 
 
Sisältö  
Lähiruokabrunssilta asiakkaat saavat muutakin kuin herkullista ruokaa. Heidän on 
mahdollista tavata ruoan tuottajia ja valmistajia, ostaa ruoan raaka-aineita mukaansa sekä 
saada mukaansa ruokien reseptit, jotta he voivat valmistaa sitä itse myös kotona. 
Mahdollisuuksien mukaan, ja jotta brunssi olisi asiakkaille vieläkin kiinnostavampi, voidaan 
brunssia ”rikastaa” esim. toimintapisteillä (sämpylä- tai piparipaja), kulttuurituokioilla tai 
antamalla kattaus- tai ruoanlaittovinkkejä.    
  
Ruoka 
Katetaan herkullinen ja monipuolinen, mahdollisimman paljon lähellä tuotettua ruokaa 
sisältävä brunssipöytä ravintolaan, kylätaloon tai muuhun paikkaan, jossa ainakin ruoan 
lämmitys ja tarjoilu onnistuvat. Keittiön tulee olla riittävän suuri ja asianmukaisesti 
varustettu. Menu suunnitellaan yhteistyössä brunssin järjestäjien kanssa ja kustannusten 
ja tulojen jaosta sovitaan jo suunnitteluvaiheessa. Brunssin asiakkaat saavat ruokien 
reseptit mukaansa.  
 
Raaka-aineiden myynti 
Brunssin yhteydessä ruoan tuottajat ja jalostajat myyvät niitä raaka-aineita ja tuotteita, 
joista brunssi on valmistettu. Näin asiakkailla on mahdollisuus kysyä raaka-aineista ja 
ostaa niitä mukaansa. Kun vielä ruokaohjeenkin saa mukaansa, ruoan laitto kotona vaatii 
ainoastaan tekemisen vaivan.  
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Brunssia varten pohdittavaa ja tehtävää: 
 

1. Markkinoinnin sisältö (tekstit & visuaalisuus) 

 miksi kannattaa tulla juuri tälle brunssille? 
2. Markkinointikanavat (flyer, some) 

 hyvä markkinointi ja tiedotus ovat edellytys riittävän asiakasmäärän 
houkuttelemiselle 

3. Ruokalistan suunnittelu 

 suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa ja pohdittava ruokien 
valmistettavuus myös kotikeittiössä (ohjeet asiakkaille mukaan) 

4. Ruoka-aineiden hankinta ja ruoan valmistaminen 

 kuka, mitä, mistä, missä ja milloin?  
5. Ruokailu (buffetpöytä, kattaukset, juomat) 
6. Sisustus 

 pöytäliinat ja muu mahdollinen rekvisiitta 
7. Musiikki tai muu ohjelma 

 soitetaanko musiikkia (levyltä vai elävää) tai onko muuta (kulttuuri)ohjelmaa? 
8. Mahdollinen oheistoiminta (työpajat ym.) 

 mitä, kuka toteuttaa? 
9. Myyntipisteet (raaka-aineiden myynti) 

 montako, mihin sijoitetaan?  
10. Rahastus ja mahdollinen etukäteisostomahdollisuus 
11. Reseptit 
12. Tilaisuuden kesto ja toistuminen 

 voidaanko jo mainostaa seuraavaa brunssia? 
 
Toistettavuuden kannalta on tärkeää pohtia erityisesti, mitä asiakkaiden halutaan 
muistavan tapahtumasta ja mitä heidän toivotaan kertovan muille. Brunssitapahtuma  voi 
toimia yhteisöllisyyden edistäjänä ja tarjota (mieluiten pellolta-pöytään ruokaketjuun 
liittyvän) toiminnan esittelymahdollisuutta paikallisille yhdistyksille ja yhteisöille 
oheistoiminnan kuten työpajojen kautta. Brunssin osalta pyritään kannattavaan 
liiketoimintaan ilman hankerahoitusta tai mittavaa talkootyövoiman käyttöä. Yhteistyö 
oppilaitosten kanssa esim. opiskelijoiden harjoitteluna tapahtuman toteutuksessa on 
kannatettavaa ja suositeltavaa.  
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Kokemus toteutuksesta: 
 
Seinäjoen Rytmikorjaamo 25.5.2014 
 
Brunssia suunniteltiin kahdessa työpajassa, jotka pidettiin 31.3. ja 7.4. Työpajoissa 
käsiteltiin brunssin kohderyhmiä, tunnelmaa, sisältöä, markkinointia ja käytännön 
järjestelyjä. Ajankohdaksi valittiin Eurovaalien äänestyspäivä, joka ajoittui sopivasti ennen 
valmistujais- ja muita kesän juhlia. Ajankohdan arveltiin herättävän asiakkaiden 
kiinnostusta erityisesti käistyö- ja designtuotteita kohtaan. 
 
Brunssin ruokalistan suunnittelivat Juurella -ravintolan ravintolan ja Cafe Jakarin vetäminä 
kaikki Deli&Design –hankkeessa mukana olevat yritykset. Suurkeittiöreseptit laati ja testasi 
Ravintola Juurella ja Cafe Jakari ja kotiresepteiksi ne muokkasi ProAgria, Maa-ja 
kotitalousnaiset.  
 
Ruokalistalla oli: 

 Paahdetut juurekset + vadelmavinaigrette  

 Kutunjuustosalaatti/Vatajanrannan vuohitila 

 Bratvurstia ja chorizoa/Lakeuden Highland ja Laidun Hereford 
 -Leilan sinappi crème 

Lapapaistipiiras/Highland   

 Hereford mousse+Ruisnappi/Hereford säilyke  

 Kasvispiiras    

 Leipä “kimara”/Pirjon Pakari 
 -Ruohosipulivuohentuorejuusto/Vatajanranta  

 Marjasmoothie/Kukkasmäen marjatilai/Vatajanranta   

 Vuohenmaitopannukakku+vaahto 

 Juomina maito, piimä, kotikalja, mehu ja vesi 
 

Brunssin raaka-aineita sekä käsityö- ja designtuotteita myi 8 yrittäjää. 
Oheistoimintana oli Maku&Nystyrän hajujen tunnistuspiste sekä Muotoile Ruokaa, jossa 
sai muotoilla vihanneksia ja hedelmiä. 
 

http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/happeninki


 

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset    

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry 

 

 

http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi  

www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/happeninki 

 

Asiakaspalautteen (n=61) perusteella brunssiin oltiin tyytyväisiä. Eniten kiitosta keräsi 
tapahtuma kokonaisuutena ja ruoka. Valikoimaa pidettiin monipuolisena, mutta brunssin 
hintaa (18 €) melko korkeana. Tuotemyyjiä olisi toivottu enemmän. Seuraavan brunssin 
markkinointiin kannattaa satsata enemmän ja tuoda lähiruoan käyttö entistä paremmin 
esille.  
 
 

 
Häppeninki - Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit –hanke, ProAgria Etelä-
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