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Mistä kaikki alkoi?
• Alkuperä Ranskassa kumppanuusmaataloudessa
• REKO-mallin Suomeen on kehittellyt Thomas Snellman, myös
EkoNu! -hanke on ottanut mallin siipiensä suojaan
• Länsi-Suomessa toiminut kaksi REKO Lähiruokarengasta jo noin
puolitoista vuotta: REKO Jakobstad Pietarsaari ja REKO Vasa
Vaasa, viime aikoina Länsi-Suomeen perustettu muutamia lisää
• Vesilahden Lähiruokarengas REKO toiminut tammikuun lopusta
Lempäälän Lähiruokarengas REKO aloittelemassa toimintaansa
• Eteläiseen Suomeen tulossa renkaita, Länsi-Suomeen useampia

Mikä ”REKO Lähiruokarengas”?
• ”Rejäl konsumtion, REKO = schysst, trevlig och rättvis”
”Reilu (luotettava) kuluttaminen; siistiä, mukavaa ja reilua”
• Toimii ruokapiirin tapaisesti, kuluttaja ostaa suoraan tuottajalta
ilman välikäsiä
• Tilaukset ja kommunikointi facebookissa salattuna ryhmänä –
mahdollistaa avoimen keskustelun ja yhteisöllisyyden
• Tuottaja tuo tuotteensa sovittuun paikkaan, josta kuluttaja ne
noutaa
• Ei ylimääräisiä kustannuksia ylläpidosta ja jakelusta

Miten lähiruokarengas käytännössä toimii?
• Salatun ryhmän tiedot ja ohjeet liittymisestä näkyvät kaikille
• Renkaaseen liittyvät allekirjoittavat sopimuksen
• Tuottaja tekee julkaisun, jolla avaa tilauksen ja ilmoittaa viimeisen
tilauspäivän, kuluttaja kommentoi julkaisuun oman tilauksensa
• Jakelu pääsääntöisesti joka viikko, jakopaikka ja -aika
sovittu etukäteen
• Tuottajasta ja tuotteesta riippuen toimitukset jokaviikkoisesta
satunnaiseen jakeluun
• Maksu tuottajan määrittelemällä tavalla

Lähiruokarenkaan toimintaperiaatteet
•
•
•
•

Mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa, jonka alkuperä on tiedossa
Mielellään Luomua – ei välttämättömyys
Tuoreus, puhtaus, laatu, maku, lisäaineettomuus
Kestävä kuluttaminen
•

Ympäristön huomioiminen, eettinen tuotanto, vuodenajan ja sesonginmukainen

ruoka
•
•

•
•

Avoimuus, reiluus, sosiaaliset edut: elämyksellisyys ja yhteisöllisyys
Aluetalouden tukeminen

Kaupankäynti tuottajan ja kuluttajan välillä ilman välikäsiä – kohtaaminen ja
kasvojen antaminen ruoalle tärkeää
Tuottaja myy omaa tuotantoansa, ei jälleenmyyntiä – yhteistyö on sallittua,
mutta sen on oltava selkeää ja tuotteen alkuperä tuotu esille

Kuluttajan näkökulma
• Tuore, hyvä ruoka
• Edullisuus – ei välikäsiä, mainontaa, turhia pakkauksia ja
kuljetuksia
• Ruoan alkuperä tiedossa, mahdollisuus tavata tuottaja ja tietää
tuotanto-olosuhteista = ruoka saa kasvot ja luottamuksen
• Paikalliset, ekologiset tuotteet
• Aluetalouden tukeminen
• Sosiaaliset edut: Voi tavata muita kuluttajia, joilla on
samanlaiset arvot ja kiinnostuksen kohteet - luo yhteisöllisyyttä
ja elämyksiä
• Ryhmään kuuluminen ei velvoita mihinkään, mutta kuluttaja
sitoutuu noutamaan ja maksamaan tilaamansa tuotteet

Tuottajan näkökulma
•
•
•
•

•
•
•

Lisää asiakkaita ja liikevaihtoa pienellä vaivalla
Helppoa myyntiä; markkinointi ja kaupan tekeminen vie vain vähän
aikaa
Tuottaja saa tuotteesta saman hinnan, jonka kuluttaja maksaa
Mahdollisuus kohdata kuluttaja, saada suoraa palautetta ja
kehittämisideoita
Mahdollisuus aloittaa uutta liiketoimintaa / harrastusmielessä esim.
myydä leivonnaisia
Elintarvike erityinen tuote/herkku, joka ei sovi kaupan valikoimaan
Tuottaja sitoutuu myymään tuotteet kaikille ryhmäläisille samalla
hinnalla ja toimittamaan tuotteet sovittuina ajankohtina jakopaikalle

Miten lähiruokarengas eroaa ruokapiiristä?
+ Rengas toimii facebook-ryhmänä: Helppo ja edullinen perustaa
+ Mukaan tuleminen ja asiointi helppoa muutenkin facessa oleville, ei vaadi
ylimääräistä aikaa eikä erillisten tilausten tekemistä
+ Facesivu luo hyvät edellytykset yhteisöllisyydelle ja avoimelle
keskustelulle – helppo esiintyä omalla nimellä ja tulla tämän
jälkeen myös fyysiseen kohtaamiseen
+ Alustana facebook mahdollistaa jatkuvan suoran kontaktin tuottajan ja
kuluttajan välillä muulloinkin kuin toimitushetkellä
+ Ei vaadi ylläpitäjiltä juurikaan panoksia aloituksen jälkeen
+ Tilausten ja jakelun organisointi ei nosta hintoja
+ Helppouden ja maksuttomuuden vuoksi toimituksia voi olla viikoittain
- Facebook herättää voimakkaita tunteita niissä, jotka eivät vielä ole somessa ja saattaa
muodostua esteeksi renkaaseen liittymiselle sekä tuottajilla että kuluttajilla

Kuinka perustan lähiruokarenkaan?
•
•
•
•

•
•
•

Renkaan voi perustaa kuka tahansa
Salattu ryhmä facebookiin, korkeintaan kolme ylläpitäjää
Sopimusten ja esitteen laatiminen (valmiita pohjia PPP-hankkeessa)
Alussa vaatii panoksia tuottajien saamiseksi mukaan: toiminnasta
kertominen ja jakosyklistä sopiminen, hinnastot ja aikataulu ryhmän
tiedostoihin
Kuluttajille mainostusta ei ole tehty, face on tehokas ja puskaradio
toimii
Kuluttajien sopimusten tekeminen teettää hiukan töitä
Vesilahden lähiruokarengas toimi jo kuukauden kuluttua aloituksesta
lähes ilman apuja
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