Osta tilalta!
Vinkkejä tuottajille
Osta tilalta! -päivän järjestelyissä ovat mukana Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 ja Maaseutuverkosto, Turun
yliopiston Brahea-keskuksen Lähiruoan koordinaatiohanke, Aitojamakuja.fi,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska
Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Maa- ja kotitalousnaiset,
Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto ja Finlands svenska 4H,
Lomalaidun ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Satoa notkuvan omenatarhan ihastelua ja tilan isännän
omenakoulu ensimmäisessä Osta tilalta! -päivässä vuonna 2016.
Kuva: Liisa Kemppainen, @liisahilma

Maakunnalliset yhteyshenkilöt: Aitojamakuja.fi

Mikä on Osta tilalta! ?
• Osta tilalta! -päivänä juhlistetaan tuottajia ja kotimaista
ruoantuotantoa ympäri Suomea.
• Päivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua lähiseudun maatiloihin ja
ruuantuottajiin sekä tehdä ruokahankintoja suoraan tuottajilta.
• Moni tuottaja tarjoaa raaka-aineita kuluttajille ympäri vuoden.
• Ensimmäiseen valtakunnalliseen Osta tilalta! -päivään 10.9.16
osallistui 179 tilaa, joista lähes 80 % oli sitä mieltä, että väkeä oli
liikkeellä hyvin ja kauppa kävi kiitettävästi.

Osta tilalta! & tuottajat
Syntyy uusia yhteistyökumppanuuksia tuottajien
ja asiakkaiden välillä. Tilojen asiakaskunnat ja
tuottajayhteistyö kehittyvät.
Tuottajat ja ruuan alkuperä saavat näkyvyyttä ja
lisäarvoa.
Mitkä ovat tuottajan tavoitteet tapahtumalle?

Osta tilalta! & kuluttajat
Kävijät kokevat elämyksiä, pääsevät tutustumaan
lähiseutunsa maatiloihin sekä ruoantuottajiin ja voivat
ostaa tuoreita raaka-aineita suoraan tuottajalta.

Mitkä ovat kävijöiden odotuksia tilavierailulle?

Osta tilalta! -kävijät perunannostopuuhissa.
Kuva: Anna-Kaisa Kouvo, @annakaisakouvo

Osta tilalta! -päivän saalis aterian
muodossa: lihapullat, perunaporkkanamuusia ja kaaliporkkanaraastetta.
Kuva: Liisa Kemppainen, @liisahilma

Kävijälähtöisyys
• Tee myyntimiljööstä viihtyisä.
• Voit myös miettiä, mitä haluaisit kävijän kertovan tilavierailusta kaverilleen? Tai kuvaisi someen?
• Mieti, voiko kävijä osallistua jotenkin maatilaelämyksensä tuottamiseen?

• Mieti, tarjoatko esim. eläimiin tai kasveihin tutustumista, tietoa tuotteista ja tilasta, itsepoimintaa, tuotemaistiaisia,
tilan pikku askareita, musiikkia, rauhallista kahvilassa istuskelua, selfieitä traktorin hytissä, työnäytöksiä, jne.
• Mieti myös etukäteen mitä riskejä osallistamisella voi olla (koneiden, työkalujen ja eläinten parissa, liukkaus, esteet) ja
varaudu niihin.

• Yrittäjät, mutta myös arvot ja tarina antavat kasvot tilalle

• Mitkä ovat tilan arvoja? Miten se näkyy tekemisessä ja tilalla? Missä yhteyksissä kävijä saa kuulla ja nähdä ne? Arvot
ja niistä syntyvät toiminta, ja lopulta tarina, elävät tilan ympäristössä, rakennuksissa, ihmisissä, eläimissä, työtavoissa,
työkaluissa, tuotteissa, some-päivityksissä. Tuo tarinaanne rohkeasti esille myös kertomalla tilasta eri yhteyksissä.
• Arvoja ovat esimerkiksi perhekeskeisyys, yhteys luontoon, vastuullisuus, turvallisuus, menestys, kunnianhimo,
monipuolinen elämä, uteliaisuus, perinteiden kunnioitus, riippumattomuus, …
• Onko tilalla logo, kuva tai #-tunnus? Nämä auttavat viestimään tilan tarinaa eri yhteyksissä.

Vinkkejä: näin valmistaudut
tapahtumapäivään
Ketkä voivat osallistua? Tuottajat ympäri Suomea voivat järjestää Osta tilalta! tapahtuman omilla tiloillaan tai vaikka naapureiden kanssa yhteistyössä. Myös
kotipuutarhuri voi myydä esimerkiksi oman puutarhan porkkanoita tai
omenoita omassa pihapiirissään. Tapahtumaan voi ilmoittautua, vaikkei
yleensä myisikään tuotteita suoraan kuluttajille.

Osallistuminen
Osta tilalta -päivään
Päätä osallistua.

Vinkki! Tutustu miten päivä
toteutettiin tilojen
yhteistyössä Pohjois-Savossa
(http://bit.ly/2uUaCFK)

Aiempi suoramyyntikokemus ei ole välttämätön.

• Mieti myös, tekisitkö yhteistyötä alueen muiden tuottajien kanssa?
• Päivitä suoramyyntiosaamisesi (oheismateriaalit ja http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti/)

Ilmoittaudu tapahtumaan. ostatilalta.fi -sivustolla, josta löytyy myös ohjeet ja vinkit päivän suunnitteluun.
• Päivitä ilmoitustasi tarvittaessa.
• Tarkista, että karttalinkki vie oikeaan kohteeseen
• Korjauksissa ota tarvittaessa yhteyttä info@ostatilalta.fi.

Markkinoi tapahtumaa

Paikallinen ja suoramarkkinointi on tehokkainta.

• Vinkit seuraavissa dioissa.

Toivota tulijat tervetulleeksi! Tee tilastasi viihtyisä.
• Vinkit seuraavissa dioissa.

Markkinoi tapahtumaa

Esimerkiksi VarsinaisSuomessa mukana olevista
yrityksistä maakunnallinen
aluetoimija julkaisee
mediatiedotteen.

• Kerro seuraajillesi tilasi osallistumisesta tilasi Facebook-sivulla. Luo siitä
tapahtuma (ks. seuraavat diat, joko A) tai B)-tyylillä).
• Tunnelmoi tapahtumaa somessa (Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä)
tunnuksella #ostatilalta
• Tulossa kuvakilpailu 15.-24.9.17, ohjeet https://ostatilalta.fi

• Esimerkiksi vie kirjastoon ja kunnan ilmoitustaululle tiedote ja
tapahtumajuliste, täydennä tilasi tiedoilla (julistepohjat: ostatilalta.fi).
• Anna paikallislehteen tai -radioon haastattelu tapahtumasta.

• Ottakaa yhteys toimittajiin vaikka yhteistyössä alueesi tuottajien kesken (esim. MTK:n
paikallisjärjestössä tai REKO-renkaassa). Pyydettäessä aitojamakuja-yhteyshenkilö tukee.

• Kutsu paikallislehden toimittajaa ja tuttu some-hai tilalle ennen tapahtumaa
tai tapahtumapäivänä kirjoittamaan & kuvaamaan juttu someen.

Tee tilavierailusta viihtyisä
Rakenna
myyntipaikka
• Sijainti
• Myyntituotteiden
pakkausmateriaalit
• Pöydät, esillepanoastiat
• Hinnasto, pidikkeet
hinnastolle ja lapuille (esim.
pyykkipojilla naruun, kiinnitä
oksaan, liitutauluteipillä)
• Kuittilehtiö, kynä
• Maksupääte, vaihtokassa

Stailaa tila,
esimerkiksi
• Pöytiä ja penkkejä jos
kahvilamyyntiä
• Paalit
• Puu-hake kulkuväylillä etenkin
sadesäällä
• Räsymatot
• Kynttilälyhdyt
• Puulavat
• Kukkaset/oksat
• Ilmapallot, lippusiimat

Opasta tilalle
ja tilalla
• Tulosta, päällystä ja vie
tienvarsille ja esimerkiksi
kirjastoon.
• Julistepohjat löytyvät
https://ostatilalta.fi/tapahtuma
n-myyjaksi/ > Ladattavat
materiaalit
• Tienvarsikyltit, tärkeää
opastaa kaikilta
liikenneväyliltä
• Opastekyltit tilalla
• P-alue, WC, esteettömyys
• Merkitse hyvin myös mihin
kävijät eivät saa mennä?

A) Luo Osta tilalta! -Facebook-tapahtuma
oman tilasi Fb-sivulle
1. Avaa oman tilasi Facebook-sivu
3. ” + Luo tapahtuma”.
2. Klikkaa
”Tapahtumat”

4. Täydennä tiedot
haluamallasi tavalla.

B) Jaa olemassa oleva Osta tilalta! Köp av Bonden!
-tapahtuma oman tilasi tapahtumakalenteriin
1. Avaa Osta tilalta! Köp av Bonden! -tapahtuman Facebook-sivu:
https://www.facebook.com/events/519963288349719/?fref=ts

2. ”…”

3.”Lisää sivulle”

4. Valitse sivu
(oma tilasi) jolle
jaat tapahtuman.

Kävijäseuranta
• Pidä (vieras)kirjaa
• Kysymme osallistuneilta tiloilta
kävijämäärän tilastointia varten.
• Tikut voivat olla hymiöitäkin,
jolloin saat kerättyä samalla
palautteen 
Tukkimiehen kirjanpitoa kävijämäärästä Viron
Osta tilalta! -tapahtumaa
vastaavassa Avatud talude päev:ssä 23.7.2017.
Kuva Päivi Töylin arkistosta.

Hanki suoramyyntiosaamista
Suoramyynti-webinaarit:
http://www.aitojamakuja.fi/materiaalit_tilaisuudet.php
1. Pienimuotoinen ja vähäriskinen toiminta, josta ei tarvitse tehdä
elintarvikehuoneistoilmoitusta, (5.10.2016)
2. Alkutuotannon suoramyynti kuluttajille, kauppoihin ja ammattikeittiöihin
onnistuu pienillä lainsäädännöllisillä toimenpiteillä (2.11.2016)
3. Vähittäismyyntitoiminta voi tapahtua myymälästä, verkkokaupasta,
tilapuodista, kauppa-autosta tai tienvarsikojusta.
4. Elintarvikkeiden valmistus ja myynti, kuten lihan leikkuu ja
leipomotoiminta, on mahdollista elintarvikemyymälässä.
Suoramyynnistä löydät lisätietoja:
http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti/

Tiloilla tavataan!
Lisätietoja Osta tilalta! -tapahtumasta:
Leena Arjanne, suunnittelija
leena.arjanne@utu.fi
050 357 9204
Materiaalin on toteuttanut valtakunnallinen Lähiruoan
koordinaatiohanke.

Lähiruoan koordinaatiohanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena koordinaatiohankkeena.

