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Toteuttamismalli 2014 
 

 
LÄHIRUOKAKASSI/RUOKAPROVINSSIKASSI 
 
 
Taustaa  
Farmari maatalousnäyttelyn aikana ideoitiin eteläpohjalainen ruokatuliaiskassista. 
Farmarin Ruokaprovinssikadulla annosruoka kävi hyvin kaupaksi, mutta kotiin myytävien 
elintarvikkeiden myynti olisi voinut olla parempi. Jos porteilla olisi ollut myynnissä 
lähiruokakasseja, näyttelykävijöiden ei olisi tarvinnut kantaa tuotteita mukanaan näyttelyyn 
tutustumisen aikana, vaan ruokakassin olisi voinut ostaa kotiin lähtiessään. 
 
Hankkeessa toteutetun kyselyn mukaan tapahtumajärjestäjät olisivat myös kiinnostuneita 
lähiruokakassin myymisestä tapahtumissaan. Ruokakassi voi tuoda uutta tarjontaa myös 
lukuisiin maakunnan tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tilaisuuteen osallistuvat saisivat 
esim. linkin nettikauppaan, josta voisivat ostaa sivustolta pohjalaisia ruokia ja ruoanlaittoon 
sekä kattaukseen liittyviä tuotteita. Tuotteet toimitettaisiin pitopaikalle tilaisuuden 
päättyessä. Kätevää ja vaivatonta! 
 
  
Sisältö 
Lähiruokakassi on eteläpohjalaisia elintarvikkeita ja mahdollisesti 
kattaukseen/ruoanlaittoon liittyviä paikallisia käsitöitä sisältävä kätevä ja hyödyllinen 
tuliainen messuilta tai tapahtumasta. Yrittäjät saavat tunnettuutta tuotteelleen ja myyntiä 
sellaisestakin tapahtumasta, jossa eivät ole välttämättä itse läsnä. 
 
Tuotteet myydään yhteishintaan ja kassiin pakattuna. Kassi voi olla paperikassi, jossa on 
mieluiten Ruokaprovinssin logo ja sen yhteydessä esim. teksti ”Herkkuja läheltä”. Jos 
kassissa on kylmäsäilytettäviä tuotteita, kassin pitää olla niiden säilytykseen sopiva 
(mieluiten kylmälaukku). 
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Esimerkiksi: 
 

A) myydään esim. 5 tuotetta sisältävää kassia tapahtumassa 
B) myydään esim. 5 tuotetta sisältävää kassia ennen tapahtumaa internetissä tai 

postitse lähetettävän ilmoittautumislomakkeen yhteydessä (osallistuja voi valita 
kassin ilmoittautumisen yhteydessä) 

 
Asiakkaalle kannattaa tarjota usea (ainakin kolme) vaihtoehto, josta valita. Vaihtoehdot 
voivat osin sisältää samojakin tuotteita. Tämä helpottaa myyjää varsinkin silloin, jos hän 
varastoi kassien tuotteet itsellään ennen pakkaamista. Lähiruokakassi-konseptin 
toteuttajan on ratkaistava: 
 

- millaisia tuotteita kassi sisältää ja tarvitaanko kylmäsäilytystä? 
- missä tuotevarasto on (tukussa, valmistajilla vai konseptin koordinaattorilla)? 
- millainen itse kassi on? 
- miten logistiikka hoidetaan? 
- mikä on ansaintalogiikka, mihin hintaan tuote myydään? 
- tarvitaanko kassien kokoamiseen työntekijöitä ja mistä työvoima hankitaan?  
- millainen yhteistyö on mahdollista tapahtumajärjestäjien kanssa; pitääkö varata 

paikka joka kerta uudelleen? 
 
Kustannuksia voivat aiheuttaa: 
 

- - tuotteen markkinointi (esim. banneri tapahtuman nettisivulla) 
- - myytävät tuotteet ja  
- - niiden kuljetus (= logistiset kustannukset) 
- - kassit 
- - myyntipaikka 
- - myyntipaikan somisteet 
- - maksupääte 
- - työ (tuotteiden kerääminen, ”kassittaminen” ja myyminen/jakelu asiakkaalle) 

 
Yhteistyö tuottajien/valmistajien ja tapahtumien sekä tilaisuuksien järjestäjien kanssa on 
tärkeää. Tapahtumalle sekä lähiruokakassille on eduksi, jos niiden viestit ja idea tukevat 
toinen toistaan. Kassien sisällöstä kannattaa kerätä palautetta, jotta saa kehitettyä tuotetta 
asiakkaiden mieltymysten mukaan. 
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Ruokaprovinssin elintarvikeyrityksiä ja tuottajia voi etsiä mm. sivuilta: 
 
Ruokaprovinssi http://www.ruokaprovinssi.fi/elintarvikeyritykset.html 
 
 Aitoja makuja – pienyritysten yhteystietoja valtakunnallisesti (valitse alueeksi  
http://www.aitojamakuja.fi/haku.php 
 
 
Kokemus toteutuksesta: 
 
Joulumyyjäiset 2013 
 
E-P:n Maa- ja kotitalousnaiset testasivat lähiruokakassi-konseptia kaksissa eri 
joulumyyjäisissä yhteensä kaksi päivää (n. 5 h/myyntipäivä). Kassivaihtoehtoja oli kolme  
 

1) ”vatsaa hellivä joulupuuro” sis. Korpelan myllyn rikottuja ohrasuurimoita ja oman 
maakunnan hunajaa”, Mh 7 € 

2) ”glögi ja pipari” sis. Kukkasmäen marjatilan tyrniglögi ja Töysäläisen kaurapipareita, 
Mh 8 € 

3) ”makujen täydentäjät” sis. Lailan pippurisinappi, Immi basilika-chiliöljy ja Koivumäen 
tyrnichutney, Mh 12 €. 

 
Tuotteet hankittiin suoraan valmistajilta ensin toimistoon ja koska määrä oli pieni (30 kpl 
kutakin tuotetta) ne kuljetettiin henkilöautolla myyjäispaikalle. Tuotteet pakattiin ruskeisiin 
paperikasseihin myyjäispaikalla. Kasseihin oli aiemmin nidottu ”Herkkuja läheltä” teksti ja 
paperinarukoriste. Kassit tilattiin paikalliselta painotalolta. Kasseja oli yhteensä myynnissä 
30 kpl kutakin. 
 
Kokemukset: 
 
Asiakkaat olivat kiinnostuneimpia kassista nro 2 ja se myyntiin ensin loppuun. Kassia nro 3 
jäi myymättä 10 kpl ja vaihtoehtoa nro 1 5 kpl. Myyntikokemus osoitti, että kassien esittely 
asiakkaille vaati paljon puhumista. useat asiakkaat myös viipyivät hetken myyntikojulla 
esittelyä kuunnellen. Tuotteiden ostamista yksittäin (ei siis koko kassia), kysyttiin jonkun 
verran kuten myös sitä, voiko vaihtaa kassissa olevan tuotteen toiseen. Maksupääte olisi 
myös ehdottomasti kannattanut olla. 
 

http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/happeninki
http://www.ruokaprovinssi.fi/elintarvikeyritykset.html
http://www.aitojamakuja.fi/haku.php


 

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset    

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry 

 

 

 

http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi  

www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/happeninki 

 

 

Tässä kokeilussa myyntituoton tavoittelu ei ollut pääasia. Kokeilu osoitti, että voittoa 
tuottaakseen myyntivolyymin pitäisi olla suuri ja ansaintalogiikkaan olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota. Isommilla volyymeilla valmistajien (tavarantoimittajien) kanssa voisi 
neuvotella hinnanalennuksesta. Houkuttelevampi pakkaus voisi kiinnostaa kuluttajia, mutta 
se lisää myös kustannuksia. Tässä myimme tuotteet suurin piirtein siihen hintaan kuin 
kuluttaja voi ostaa ne kaupasta, mutta sopivalla lisäarvolla (on se sitten kaunis pakkaus tai 
joku muu) kuluttaja voisi olla valmis maksamaan enemmänkin. 
 
 

 
Häppeninki – Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit –hanke, ProAgria Etelä-
Pohjanmaa / Maa- ja kotitalousnaiset 
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