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1 KULUTUSKYSYNTÄTUTKIMUS
Selvitys lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden kysynnästä ja tarjonnasta – esiselvityshankkeessa toteutettiin hankesuunnitelman mukainen kulutuskysyntätutkimus. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden
kysyntä ja tavoitteena oli hakea vastauksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksen kohdealueena oli Uurainen, Jyväskylä ja Laukaa, mutta kyselyllä pyrittiin tavoittamaan myös mökkiläisiä ja matkailijoita.
Kulutuskysyntätutkimus oli lähinnä kartoitus, eikä tuloksia ole käsitelty etsien tieteellistä tai tilastollista merkittävyyttä. Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2012. Tutkimuksen vastausmäärää pyrittiin nostamaan herkkukoriarvonnalla. Arvonta suoritettiin Uuraisten kunnanvirastolla 4.6.2012 ja sen voitti Anita Kuosmanen Tikkakoskelta.

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimus toteutettiin Questbackin Digium Enterprice kyselyohjelmalla. Samalla järjestelmällä toteutettiin myös hankkeen huhtikuussa 2012 tekemä tuottajatutkimus.
Kyselytutkimus toteutettiin niin, että tutkimuksen SSL - suojattu vastauslinkki liitettiin
Uuraisten kunnan verkkosivuille, uutiset – osioon (http://www.uurainen.fi/). Lisäksi
verkkosivuille tehtiin hankkeen oma pieni sivusto maaseutuhallinnon yhteyteen, missä kerrottiin lisätietoja hankkeesta
(http://www.uurainen.fi/index.php?page=maalaispuoti--esiselvityshanke). Tutkimukseen pyrittiin saamaan vastaajia useita eri kanavia pitkin. Tutkimuksesta tiedotettiin
Paikallisuutisissa (16.5.2012) sekä kaikkiin uuraislaisiin koteihin jaettavassa kuntatiedotteessa. Lisäksi kyselylinkki välitettiin sähköpostitse kaikille Uuraisten kunnan työntekijöille sekä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin henkilökunnalle. Kyselylinkki ja sivusto jaettiin myös hankevetäjän facebook -sivulle. Hankkeen
yhteistyökumppani Jyväskylän Paikallisagenda ry (Japa), lähetti linkin sähköpostitse
kaikille Jyväskylän lähialueen ruokapiireille.
Kyselytutkimuksesta tehtiin myös paperilomake (liite 1), jotta saataisiin kartoitettua
niitä kuluttajia, keillä ei ole mahdollisuutta sähköisen lomakkeen täyttöön. Hankeve-
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täjä keräsi paperilomakkeiden vastauksia Uuraisilla 12.5.2012 järjestetyssä Kevätkeikaus tapahtumassa. Lisäksi vastauslomakkeita oli Uuraisten kunnan kirjastossa,
kunnanvirastolla ja Hyvän Tuulen pajalla.
Tutkimuslomake suunniteltiin niin, että se olisi mahdollisimman helppo ja nopea
täyttää. Lomakkeeseen pyrittiin rakentamaan muutama samanlainen kysymys kuin
saman hankkeen tuottajatutkimuksessa, jotta tutkimusten vastauksia pystyttäisiin
vertailemaan. Lisäksi lomakkeen suunnittelussa otettiin huomioon yhteistyökumppaneiden ideat. Kysymykset testattiin viidellä testivastaajalla, joiden kommenttien perusteella lomakkeeseen tehtiin pieniä muutoksia. Yleisesti testivastaajat olivat sitä
mieltä, että lomake oli käyttökelpoinen.

2.1 Aikataulut
Kysely testattiin testivastaajilla 11.5.2012 – 13.5.2012 välisenä aikana. Varsinainen
kyselytutkimus julkaistiin verkossa 14.5.2012 ja samana päivänä paperilomakkeita
vietiin kirjastoon ja kunnanviraston infoon. Kevätkeikaustapahtumassa 12.5.2012
kerättiin paperilomakkeiden vastauksia. Japa ry: n viestit ruokapiireille lähetettiin
julkaisupäivänä. Kunnanviraston vastauslaatikko siirrettiin Hyvän Tuulen pajaan
22.5.2012. Sähköisen kyselyn vastausaika päättyi 28.5.2012 ja paperilomakkeiden
vastauslaatikot noudettiin 25.5.2012.

3 TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI
Otantatapa tutkimuksessa oli varsin epätieteellinen, joten otantatapaa ei voida määritellä. Lisäksi perusjoukon koon määrittäminen on mahdotonta, näinpä ei myöskään
vastausprosenttia voida laskea.
Yhteensä vastauksia tuli 361 kappaletta, joista paperilomakkeita oli 55. Vain yksi vastauslomake jouduttiin hylkäämään (lomakkeessa oli vastattu vain yhteen kysymykseen, muissa vastauksissa ei ollut tarpeeksi tarkkoja vastauksia).
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4 TUTKIMUSTULOKSET
Tutkimustulokset ovat ilmoitettu prosentteina vastanneista (N = 360) niissä kysymyksissä, joissa on ollut vain yksi vastausvaihtoehto. Sellaisissa kysymyksissä, missä vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon, on tulos ilmoitettu lukuarvoina. Tuloksissa täytyy ottaa myös huomioon se, että sähköisessä vastauslomakkeessa oli
vastaajille annettu ehtoja, kuten - kysymykseen on pakko vastata, tai että - ei saa
valita useampaa vastausvaihtoehtoa. Tällaisia ehtoja ei paperilomakkeisiin luonnollisesti saatu. Nämä seikat on otettu tässä raportoinnissa huomioon ja ne on yksilöity
kunkin kysymyksen kohdalla erikseen.

4.1 Kotikunta
Tutkimukseen vastanneista suurin osa 34,2 % oli jyväskyläläisiä (123), uuraislaisia oli
32,2 % (116) ja laukaalaisia 7,2 % (26). Vastaajista 26,4 % (95) ilmoitti kotikunnakseen
jonkin muun paikkakunnan. Näistä muuramelaisia oli 25, Jämsä / jämsänkoskelaisia
18, saarijärveläisiä 16, keuruulaisia 9, multialaisia 6, äänekoskelaisia 5. Yksittäisiä
vastauksia tuli myös Petäjävedeltä, Turusta, Kempeleestä, Naantalista, Laitilasta,
Karstulasta, Hartolasta, Ylivieskasta, Isokyröstä, Lapualta ja Virroilta.

4.2 Mikä tuo matkailijoita Uuraisille
Toinen kysymys oli suunnattu muille, kuin uuraislaisille. Kysymyksessä kysyttiin, että
mikä tuo vastaajia Uuraisille. Vastaajista enemmistö, 98 vastaajaa, ei ole käynyt Uuraisilla. 46 vastaajaa ilmoitti, että lomailu / sukulointi tuo Uuraisille ja harrastukset /
tapahtumat houkuttelevat 44 vastaajaa. Uurainen on 30 vastaajan työmatkan ohikulkupaikka ja 15 vastaajan työpaikka on Uuraisilla. Kesä- tai vuokramökki on 6 vastaajalla ja karavaanarialue houkuttelee 2:ta vastaajaa.

4.3 Ruoan arvoasteikkoväittämät
Kuluttajilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät kahdeksaa eri ruokaan liittyvää käsitettä. Arvoasteikko vaihteli erittäin tärkeästä (arvo: 4) ei lainkaan tärkeään (arvo: 1).
Korkeimman arvon 3,68 sai ruoan maukkaus. Seuraavaksi tärkein oli kotimaisuus 3,59
ja terveellisyys 3,58. Se, että ruoka on kestävästi tuotettua, sai arvon 3,24 ja lähiruoka 3,09. Ruoan edullisuus (2,77), luomu (2,71) ja valmistuksen nopeus / helppous
(2,41) saivat pienimmät arvot.
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4.4 Mitä ja mistä lähi- ja luomutuotteita on hankittu
Kyselyn seuraavana kysymyksenä tiedusteltiin millaisia lähi- tai luomutuotteita kuluttajat ovat jo käyttäneet ja mistä he ovat niitä hankkineet. Kysymys oli avoin kysymys,
johon ei annettu valmiita vastausvaihtoehtoja. Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 305
kappaletta, vastaukset ovat luettavissa liitteessä 4. Tiukan aikataulun vuoksi vastauksia ei yritetty tilastoida.

4.5 Lähi- ja luomuruoan osuuden lisääminen päivittäistavaraostoksista
96 % vastaajista olisi valmis lisäämään lähi- ja luomuruoan osuutta päivittäistavaraostoksista. Vastaajista 4 % ei olisi ja syiksi miksi mainittiin yhdeksässä lomakkeessa kustannustekijät. Yhdessä lomakkeessa oli vastattu molemmat vaihtoehdot ja yhdessä ei
mitään.

4.6 Hankinnan ongelmat
Lomakkeen kuudennessa kysymyksessä tiedusteltiin, minkälaisia ongelmia kuluttajat
ovat kokeneet lähi- ja luomuruoan hankinnassa. Vastaukseen sai vastata useamman
väittämän, joten vastaukset ovat lukuarvoina. Suurin määrä vastauksia tuli väittämään, että tuotteita ei saa omasta lähikaupasta (205 vastausta). Tuotevalikoiman
suppeus nähtiin ongelmaksi seuraavaksi eniten (160 vastausta). 143 vastusta valittiin
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kohtaan, hankinta on liian vaikeaa / monimutkaista. Tuotteiden kalleus oli ongelma
140 lomakkeessa. Tuotteiden heikko laatu sai 12 vastausta ja käytön vaikeus alhaisen
jalostusasteen vuoksi 6 vastausta. Tähänkin kysymykseen oli asetettu pakkovastausehto, joten paperilomakevastaajat eivät olleet vastanneet kysymykseen mitään,
jos ongelmia ei ole ollut. Tällaisia lomakkeita oli yhteensä 7 ja näiden lomakkeiden
vastaukset arvottiin syötettäessä vastauksia sähköiseen järjestelmään. Kysymykseen
olisi pitänyt lisätä kohta – en ole kokenut ongelmia hankinnassa.

4.7 Mieluisin ostopaikka
Kuluttajien mielestä mieluisin lähi- ja luomuruoan ostopaikka olisi oma päivittäistavarakauppa 51,4 % (185). Seuraavaksi mieluisimpana pidettiin suoramyyntiä lähiruokapiirin kautta 18,2 % (66). Vastaajista 14,2 % (51) piti suoramyyntiä erikoismyymälästä
mieluisimpana ostopaikkana. Tori oli mieluisin 7,5 % (27) ja suoramyynti maatiloilta
4,5 % (16) mielestä. Jokin muu, mikä oli mieluisin 4,2 % (15) mielestä ja vastauksissa
mainittiin lähiruokakauppa-auto (3 vastausta), K- Market, suoramyyntitiski ja omalle
kylälle tuotuna.
Tämän kysymyksen sähköisessä lomakkeessa oli ehto, että vastaaja voi valita vain
yhden vaihtoehdon. Muutamaan paperilomakkeeseen oli vastattu useampi vaihtoehto ja ne on syötetty kohtaan muu mikä. Näin ollen kyseisen kohdan vastausten määrä
vääristyy. Lukumääräisesti väärintäytettyjä lomakkeita oli yhdeksän. Näissä oli vastattu seuraavasti: päivittäistavarakauppa (7 vastausta), tori (6 vastausta), maatila (4
vastausta), erikoismyymälä (3 vastausta) ja muu mikä (1 vastaus).

4.8 Maksimimatka
Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, että kuinka pitkän matkan kuluttajat ovat valmiita matkustamaan haluamansa lähiruokatuotteen hankkimiseksi. Vastaajista 36 %
vastasi 5 – 10 kilometriä. 26,4 % vastaajista matkustaisi 1 – 5 km ja 25 % 10 – 20 km.
Yli 20 kilometriä olisi valmis matkustamaan 7 % vastaajista. 5,6 % matkustaisi 0 – 1
kilometriä.

4.9 Mitä haluttaisiin ostaa?
Vastaajilta kysyttiin, että mitä lähi- tai luomutuotteita he haluaisivat ostaa. Tähän
kysymykseen sai vastata useamman vaihtoehdon. Vastauksia tuli niin paljon, että
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vastaukset ovat grafiikkana liitteessä 3. Vain kolme vastaajaa jätti vastaamatta kyseiseen kysymykseen. Suosituin tuote oli selkeästi kananmunat (333 vastausta) ja toiseksi suosituin oli juurekset, kasvikset ja vihannekset 305 vastausta. Leipä oli kolmannella sijalla 266 vastauksella.
Vastausvaihtoehtoja oli 18, joista kaikkiin tuli vastauksia. Lisäksi kohdassa muuta,
mitä, vastaajat toivoivat mm. huonekaluja, kalaa, riistaa, lemmikkitarvikkeita, vegaaniruokaa, ruoanlaittoastioita, pesuaineita, kosmetiikka, lankoja, makeisia, hedelmiä ja vaatteita.

4.10 Laitoskeittiö ja ravintolakäyttäytyminen
Kuluttajilta kysyttiin myös siitä, mitä he valitsevat ruokaillessaan laitoskeittiössä tai
ravintolassa. Kysymyksen vastaukset ovat lukumäärinä. Eniten vastauksia (192 vastausta) sai väittämä: ’toivotte, että lähi- ja luomuruoka-annoksia on saatavilla’. Väittämä – en selvitä annoksen raaka-aineiden alkuperää - sai 86 vastausta. Valitsen lähitai luomuruokaa sisältävän annoksen aina kun se on mahdollista, valittiin 78 kertaa.
Hinta ratkaisee valinnan, sai 46 vastausta.

4.11 Biopolttoaineidenkäyttö
Viimeisenä kysymyksenä oli kysymys biopolttoaineiden käytöstä. Kysymyksessä tiedusteltiin, että olisiko kuluttajat valmiita muuttamaan lämmitysjärjestelmäänsä kotimaisiin biopolttoaineisiin. Kysymyksellä haluttiin kartoittaa biopolttoaineiden
myynnin keskittämisen, tai välittämisen mahdollisuuksia sekä mahdollisen neuvontapalvelun tarvetta. Vastaukset ovat lukumäärinä.
Vastauksia (144) tuli eniten kohtaan, en olisi valmis muutoksiin, miksi? Tähän joukkoon tuli kaikki ne, keillä on jo jonkinlainen puulämmitys, maalämpö tai kaukolämpö.
Erillinen vastausvaihtoehto olisi ollut tässä kohdassa järkevää. Toiseksi eniten vastauksia (119) tuli – en vastaa itse lämmitysjärjestelmästä – kohtaan. 57 vastausta valittiin, jos saisin apua järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen – vaihtoehtoon. Jos
polttoaineen hankinta olisi helpompaa / keskitettyä, valittiin 42 lomakkeeseen. 25
vastausta valittiin kohtaan, jos käyttö ei olisi niin työlästä.
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4.12 Muut kommentit ja ideat
Muita kommentteja ja ideoita jätettiin runsain mitoin ja ne ovat liitteessä 5.

5 UURAISLAISTEN KULUTTAJIEN MIELIPITEET
Aineistosta poimittiin uuraislaisten mielipiteet viidestä eri muuttujasta (liite 2). Vastaukset poikkeavat hieman koko joukon vastauksista. Uuraislaisten mielestä lähi- ja
luomuruoan hankinnassa ongelmana on 51 vastaajan mielestä se, että hankinta on
liian vaikeaa / monimutkaista. Lisäksi ongelmina nähtiin se, että tuotevalikoima on
niin suppea (40) ja että, lähi- ja luomuruoka mielletään liian kalliiksi (39).

Heikko tuotteiden laatu
Käyttö on liian vaikeaa alhaisen
jalostusasteen
Tuotteita ei saa omasta lähikaupasta
Sarja1
Tuotevalikoima on niin suppea

Hankinta on liian vaikeaa/monimutkaista

Liian kallista
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Oma päivittäistavarakauppa olisi myös uuraislaisten mielestä mieleisin ostopaikka
(49). Toiseksi suosituimmaksi nousi suoramyynti erikoismyymälästä (24) ja kolmanneksi suoramyynti lähiruokapiirin kautta (17).
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Jokin muu, mikä

Oma päivittäistavarakauppa

Suoramyynti lähiruokapiirin kautta
Sarja1
Suoramyynti erikoismyymälästä

Suoramyynti maatiloilta
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Uuraislaiset vastaajat matkustaisivat haluamiensa lähi- ja luomuruokatuotteiden
hankkimiseksi pidemmän matkan kuin koko kohdealueen vastaajat. Suurin osa olisi
valmis matkustamaan 10 – 20 kilometriä (41). Uuraisilla on selvästi totuttu pidempiin
matkoihin kuin esimerkiksi Jyväskylässä.
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Biopolttoainekysymyksessä on selvästi havaittavissa se, että uuraislaislaiset käyttävät
jo esimerkiksi polttopuita lämmittämiseen. Suurin osa vastaajista ei olisi valmis muutoksiin ja miksi vastuksissa, oli mainittu, että puulämmitys on jo käytössä (64). Eroa
koko vastausjoukon vastauksiin on nähtävissä, en vastaa itse lämmitysjärjestelmästä
– vastausten pienessä määrässä.

En olisi valmis muutoksiin, miksi?

en vastaa itse lämmitysjärjestelmästä

jos käyttö ei olisi niin työlästä

Sarja1
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Aineistosta poimittiin myös uuraislaisten mielipiteet ostettavista tuotteista. Tässäkin
poiminnassa kananmunat nousivat suosituimmaksi tuotteeksi. Toisena oli leipä, kolmantena juurekset, kasvikset ja vihannekset. Myös naudanliha on haluttua. Merkille
pantavaa oli, että Uuraisilla sienestys ja marjastus ovat varsin yleistä, koska kukaan
vastaajista ei haluasi ostaa kyseisiä tuotteita. Tosin, niiden jalosteet on haluttujen
tuotteiden joukossa.
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Muuta, mitä?
Klapeja ja sytykkeitä
Käsitöitä
Perhoja, tai muut kalastustarvikkeita
Taljoja
Sieniä/luonnonmarjoja
Maustekasveja, kuten yrttejä
Juureksia, kasviksia ja vihanneksia
Marjoja, hedelmiä ja jalosteita (mehut,…
Hunajaa
Leipää
Jauhoja, hiutaleita ja suurimoita
Kananmunia
Lampaanlihaa
Sianlihaa ja sianlihajalosteita
Maitojalosteita (esim. juusto, jäätelö)
Raakamaitoa
Naudanlihaa ja naudanlihajalosteita

Sarja
1

0

20

40

60

80

100

120

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kulutuskysyntätutkimuksen tavoitteena oli selvittää lähi- ja luomuruoan sekä biopolttoaineiden kysyntää. Lisäksi tavoitteena oli hakea vastauksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Vastauksia saatiin ilahduttavan paljon, joten tuloksia voidaan pitää melko
luotettavina. Koska kulutuskysyntätutkimuksen vastaajat olivat pääasiassa jo lähi- ja
luomuruoasta kiinnostuneita olisivat he potentiaalisia asiakkaita.
Tulokset antoivat myös suuntaa-antavia merkkejä siitä, että suoramyynti voisi saada
asiakkaita myös ulkopaikkakuntalaisista. Uuraisilla käy esimerkiksi työn tai harrastusten tiimoilta 143 vastaajaa.
Elintarvikkeiden suoramyynnissä täytyy ottaa huomioon kuluttajien toiveet ja ostokäyttäytyminen. Tämäkin tutkimus vahvistaa, että tärkeintä ruoassa on maku. Moni
kuluttaja pitää myös kotimaisuutta ja ravinnon terveellisyyttä tärkeämpänä itselleen
kuin esimerkiksi luomua. Lisäksi tutkimuksen vastauksista käy ilmi tämän päivän kuluttajien kiinnostus ruokaan ja ruoan laittoon. Valmistuksen helppous tai nopeus ei
välttämättä ole niin tärkeää, vaan siihen satsataan niin ajallisesti kuin laadullisestikin.
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Ruoan laadun merkitys näkyy siinä, että hintakaan ei ole se ratkaiseva tekijä ostopäätöksiä tehtäessä.
Tällä tutkimuksella haluttiin kartoittaa kuluttajien kohtaamia ongelmia lähi- ja luomuruoan hankinnoissa. Voidaan todeta, että saatavuuden parantaminen ja tuotevalikoiman kasvattaminen tulevaisuudessa olisi toivottavaa. Näiden kuluttajien mielestä
tuotteita toivotaan omaan lähikauppaan, mutta myös uusvanhoja ratkaisuja esitettiin, kuten lähiruokakauppa-auto.
Biopolttoaineiden osalta yhdistetty toimipiste, mistä saisi myös polttoaineiden ohella
neuvontaa ja ohjeistusta järjestelmien suunnitteluun, voisi olla kehittämisen arvoinen idea. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla toiminnan yhdistäminen suoramyyntipisteeseen tai välitys lähiruokapiirien kautta. Näin toiminalle saataisiin enemmän näkyvyyttä ja markkinointia.
Lopuksi todettakoon, että kotimaisilla tuotteilla on nyt kova kysyntä ja asiakkaat
odottavat laadukkaita, tuoreita ja maukkaita elintarvikkeita myyntiin. Lisäksi tutkimustulokset vahvistavat kotimaisen lähiruoan kysynnän paineen myös ravintoloihin
ja laitoskeittiöihin.
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7 LIITTEET
7.1 Liite 1. Kulutuskysyntätutkimus kyselylomake
Arvoisa vastaaja! Lähi- ja luomuruoalla on alati kasvava kysyntä ja kotimaisten energianlähteiden käyttöä tulisi lisätä. Tällä kulutuskysyntätutkimuksella halutaan kartoittaa lähi- ja luomuruoan kysyntää ja ostokäyttäytymistä. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa kuluttajien valintoja laitos- ja ravintolaruoan suhteen, sekä kiinnostusta kotimaisiin biopolttoaineisiin. Tutkimustuloksia käytetään pohjatietona mahdollisen suoramyyntipisteen perustamisessa Uuraisille. Tutkimustiedot käsitellään anonyymisti.
Täytä loppuun yhteystietosi mikäli haluat osallistua herkkukorin arvontaan!
Lisätietoja tutkimuksesta:
Satu Linna, satu.linna@uurainen.fi
014-2672629
050-4122861
KYSYMYKSET
1. Kotikuntanne on
a. Uurainen
b. Laukaa
c. Jyväskylä
d. muu, mikä
2. Jos kotikuntanne on muu kuin Uurainen, niin Uuraisille Teidät tuo?
a. työ
b. työmatkan ohikulkupaikka
c. kesämökki/vuokramökki
d. karavaanarialue
e. lomailu/sukulointi
f. harrastukset/tapahtumat
g. en ole käynyt Uuraisilla
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3. Kuinka tärkeänä pidätte, että ruoka on
1 = ei lainkaan tärkeää, 2 = melko tärkeää, 3 = tärkeää, 4 = erittäin tärkeää
a. kotimaista

1

2

3

4

b. luomua

1

2

3

4

c. lähiruokaa

1

2

3

4

d. terveellistä

1

2

3

4

e. kestävästi tuotettua 1

2

3

4

f. maukasta

1

2

3

4

g. edullista

1

2

3

4

2

3

4

h. helppoa/nopeaa valmistaa1

4. Millaisia lähi- tai luomuruokatuotteita olette jo käyttäneet ja mistä olette niitä
hankkineet?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Olisitteko valmis lisäämään lähi- ja luomuruoan osuutta päivittäistavaraostoksissanne?
a. Kyllä
b. Ei, miksi?__________________________________________________
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6. Millaisia ongelmia henkilökohtaisesti koette lähi- ja luomuruoan hankinnassa
olevan? (Vastaa korkeintaan 3 vaihtoehtoa)
a. Liian kallista
b. Hankinta on liian vaikeaa/monimutkaista
c. Tuotevalikoima on niin suppea
d. Tuotteita ei saa omasta lähikaupasta
e. Käyttö on liian vaikeaa alhaisen jalostusasteen vuoksi
f. Heikko tuotteiden laatu
g. Muuta, mitä?________________________________________________
7. Mikä olisi mieluisin lähi- ja luomuruoan ostopaikka? (Valitse vain yksi vaihtoehto!)
a. Tori
b. Suoramyynti maatiloilta
c. Suoramyynti erikoismyymälästä
d. Suoramyynti lähiruokapiirin kautta
e. Oma päivittäistavarakauppa
f. Muu, mikä?__________________________________________________
8. Kuinka pitkän matkan olisitte valmis matkustamaan haluamienne lähiruokatuotteiden hankkimiseksi?
a. 0 – 1 km
b. 1 – 5 km
c. 5 – 10 km
d. 10 -20 km
e. yli 20 km
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9. Mitä lähi- tai luomutuotteita haluaisitte ostaa? (Voi vastata useampia)
a. Naudanlihaa ja naudanlihajalosteita
b. Raakamaitoa
c. Maitojalosteita (esim. juusto, jäätelö)
d. Sianlihaa ja sianlihajalosteita
e. Lampaanlihaa
f. Kananmunia
g. Jauhoja, hiutaleita ja suurimoita
h. Leipää
i. Hunajaa
j. Marjoja, hedelmiä ja jalosteita (mehut, hillot)
k. Juureksia, kasviksia ja vihanneksia
l. Maustekasveja, kuten yrttejä
m. Sieniä/luonnonmarjoja
n. Taljoja
o. Perhoja, tai muut kalastustarvikkeita
p. Käsitöitä
q. Klapeja ja sytykkeitä
r. Muuta, mitä?_________________________________________________
10. Kun ruokailette laitoskeittiössä tai ravintolassa, niin? (Valitse korkeintaan 2
vaihtoehtoa)
a. valitsen lähi- tai luomuruokaa sisältävän annoksen aina kun se on
mahdollista
b. toivotte, että lähi- ja luomuruoka-annoksia on saatavilla
c. en selvitä annoksen raaka-aineiden alkuperää
d. hinta ratkaisee valinnan
11. Olisitteko valmis muuttamaan lämmitysjärjestelmäänne kotimaisiin biopolttoaineisiin (esim. klapit, hake, pelletti), jos?
a. saisin apua järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen
b. polttoaineen hankinta olisi helpompaa/keskitettyä
c. jos käyttö ei olisi niin työlästä
d. en olisi valmis muutoksiin, miksi?________________________________________
e. en vastaa itse lämmitysjärjestelmästä (kerrostalo, vuokra-asunto tms)
12. Muuta kommentoitavaa tai ideoita hankkeelle, tuottajille? Sana vapaa!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Jos haluatte osallistua herkkukorin arvontaan niin, voitte jättää tähän yhteystietonne:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Kaunis kiitos vastauksistanne ja aurinkoista kesää!
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7.2 Liite 2. Ristiintaulukointi, Uurainen+

Millaisia ongelmia henkilökohtaisesti koette lähi- ja luomuruoan hankinnassa olevan?
lukumäärä
1
2
3
4
5
6

Liian kallista
Hankinta on liian vaikeaa/monimutkaista
Tuotevalikoima on niin suppea
Tuotteita ei saa omasta lähikaupasta
Käyttö on liian vaikeaa alhaisen jalostusasteen
Heikko tuotteiden laatu

39
51
40
11
0
3

Mikä olisi mieluisin lähi- ja luomuruoan ostopaikka?
lukumäärä
1
2
3
4
5
6

Tori
Suoramyynti maatiloilta
Suoramyynti erikoismyymälästä
Suoramyynti lähiruokapiirin kautta
Oma päivittäistavarakauppa
Jokin muu, mikä

12
4
24
17
49
10

Kuinka pitkän matkan olisitte valmis matkustamaan haluamienne lähiruokatuotteiden hankkimiseksi?
lukumäärä
1 '0 - 1 km
5
2 1 - 5 km
23
3 5 - 10 km
39
4 10 - 20 km
41
5 yli 20 km
8

Olisitteko valmis muuttamaan lämmitysjärjestelmäänne kotimaisiin biopolttoaineisiin (esim. klapit, hake, p
lukumäärä
1 saisin apua järjestelmän suunnitteluun ja tot
18
2 polttoaineen hankinta olisi helpompaa/kesk
12
3 jos käyttö ei olisi niin työlästä
11
4 en vastaa itse lämmitysjärjestelmästä
17
5 En olisi valmis muutoksiin, miksi?
64
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Mitä lähi- tai luomuruokatuotteita, tai niiden liitännäisiä haluaisitte ostaa?
lukumäärä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naudanlihaa ja naudanlihajalosteita
Raakamaitoa
Maitojalosteita (esim. juusto, jäätelö)
Sianlihaa ja sianlihajalosteita
Lampaanlihaa
Kananmunia
Jauhoja, hiutaleita ja suurimoita
Leipää
Hunajaa
Marjoja, hedelmiä ja jalosteita (mehut, hillot)
Juureksia, kasviksia ja vihanneksia
Maustekasveja, kuten yrttejä
Sieniä/luonnonmarjoja
Taljoja
Perhoja, tai muut kalastustarvikkeita
Käsitöitä
Klapeja ja sytykkeitä
Muuta, mitä?

80
40
67
68
24
106
72
86
60
47
82
30
0
5
6
22
11
7
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7.3 Liite 3. Grafiikka
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7.4 Liite 4. Avoimet vastaukset kysymys 3

Millaisia lähi- tai luomuruokatuotteita olette jo käyttäneet ja
mistä olette niitä hankkineet?
Saarijärven ruokakaupoista ja mielellään kannatetaan lähituotteita. Itsellämme on "vapaita"
kanoja ja kesäpossuja sekä oman puutarhan satoa. Ehtaa maitoa haemme maatilalta.
Lähimarkettien valikoimista, luomujauhoja, lähihunajaa, paikallisia kasviksia
En kai minkäänlaisia
Ei tule kyllä hirveästi käytettyä
Lihaa suoraan tilalta, hunajaa mehiläistarhurilta, jne
Luomumaitoa ja kasviksia lähinnä, isommista marketeista, paikallisista kaupoista.
Hunajaa naapurista lihaa, marjoja tuttavilta
Hunajaa, luomutomaatti, jauhelihaa
Jos kauppojen valikoimissa on tarjolla niin eri elintarvikkeita
Luomujugurttia, luomumaitoa. Prisma
luomujogurttia, luomumaitoa hankimme Jyväskylästä
lihatuotteita, kasviksia, kananmunia, kalaa, viljatuotteita, hunajaa lähiruokapiiriltä ja markkinatapahtumista hankittuja
Munat aina luomua ja kaikki muukin mitä löytyy ruokakaupoista, paitsi ei hedelmät ja vihannekset koska ovat niin arvokkaita. Niitä kuitenkin kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan itse ja
kerätään metsästä. Lähiruokapiiriin lähdössä tilaus ensi viikolla.
Jauhoja, juureksia, leipää. Ruokapiiristä tai paikallisesta ruokakaupasta.
Naudanlihaa, vihanneksia, viljatuotteita suoraan tuottajilta tai lähiruokapiirin kautta.
Luomumaitotuotteet, ostetaan ruokakaupasta, lähiruokapiirin kautta viljatuotteet, myyjäisistä ja
suoraan tuottajilta (satunnaisesti lihaa).
Tikkakosken Japa ry lahiruokaa. Perunoita, sipulia, hunajaa, porkkanoita, jne.
Lähiruokaa Tikkakosken lähiruokapiiristä. Luomuruokaa mm. Ekolosta ja Punnitse & Säästä kaupasta
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Marjat ja sienet metsästä, kalat järvestä, tai kaikki se torilta. Lähiruokapiirristä hunajat ja jauhot, luomulihatuottajien lammasta ja nautaa/lähiruokapiirin välityksellä,kananmunia ystävien
kanalasta jne.
Ruokapiiristä:MUNIA,RUISJAUHOJA,SÄMPYLÄJAUHOJA,KAURALYHTYJÄ.
Juureksia ja vihanneksia paikallisilta viljelijöiltä. Hunajaa, marjoja, myös paikallisilta tuottajilta.
Luomukasvikset, luomuliha, luomumunat, tee, mausteet, jalosteet, säilykkeet, mehut, maitotuotteet jne suoramyynti, ruokapiiri, marketit, putiikit
Vihanneksia, juureksia, marjoja, hunajaa, jauhoja, lihaa; kaupasta ja lähiruokapiirin kautta.
Ainakin luomukananmunia, luomuleipää, luomuhedelmiä, luomutomaattimurskaa. Lähinnä marketeista, myös messuilta ja lähiruokakauppa Heilasta. kasvatan itse yrttejä ja käytän villivihanneksia: Joskus olen osatnut kasviksia, yrttejä ja munia ja lampaanlihaa suoraan tuottajalta
Ohra-ahon lihaa ja Vanamon marjoja sekä hunajaa. Myös Ahontuvan tarhan tuotteita.
Jauhot, ryynit, perunat, porkkanat, maito, mansikat, munat, suklaa, omenat, kuivatut pavut ja
linssit.. Hankittu lähiruokapiiristä, tuottajilta suoraan, lähikaupasta, marketista, erikoisliikkeestä.
Tinkimaitoa, kananmunia, lihaa suoraan tiloilta, luomumaitoa, ja -voita, luomukasviksia, tomaatteja
Jauhoja,perunoita,kananmunia,porkkanoita... Tikkakosken ruokapiiristä
Tällä hetkellä löytyy mm. Prismasta haettuja luomurusinoita ja iso liuta luonnonmukaisesti tuotettua kosmetiikkaa, jonka olen ostanut ulkomailta. Lähiruuan suhteen yritän varsinkin vihanneksissa ja hedelmissä valita suomalaista silloin kun mahdollista on ja vältän niiden ostamista
muulloin kuin sesonkiaikana, kun suomalainen on joko kallista ja suurella vaivalla kasvihuoneessa tuotettua tai vaihtoehtona on ulkomainen. Lähiruuan ja muiden läheltä löytyvien tuotteiden
suosinnassa ongelman tekee suuret firmat, jotka eivät muutamia tuotteita Suomen markkinoilla
pidä. Vaajakoskelainen Panda esimerkkinä.
Hedelmät, kasvikset, jauhot, mehiläistuotteet, superfoodit.. Hankittu luomuruokapiiristä, Prismasta ja erikoisliikkeistä.
Lähiruokaa: lähitilalta Uuraisilta naudan lihaa, Vanamon tilan hunajaa, Ritasta Puuppolan kaurahiutaleita, Jokihaaran leipomon leipää, luomuhedelmiä Jyväskylän ruokakaupoista, Punnitse &
säästä liikkeestä kuivahedelmiä & pähkinöitä. Luomumehua & maitoa Prismasta, tuoreita mansikoita Uuraisilta mansikkatilalta. Olen ostanut myös Jyväskylän yliopiston lähiruokapiiristä tuotteita kuten jauhoja, hunajaa, yrttejä.
Maito, jauhot , vihannekset. Lähiruokapiiri, suoraan tiloilta, itse kasvatettu
Turetta nautaa lähitiloilta, myös Uuraisilta, sianlihaa lähituottajilta (Kangasniemi), Tutulta kalastajalta kalat lähivesiltä tuoreena, lähes elävinä,samoin ravut. Prismalla oli tuorein kala pyydetty
viikkoa ennen myyntiä !!!!).Vihanneksista lähialueelta on vielä hankinnan tiedonpuutetta, vaikka
jotain kasvatan itsekin.
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Mansikoita ja kasviksia Vanamon tilalta
Maito, voi, sokeri, kananmunat, makaroni, jogurtti... marketista. Vihannekset, juurekset, jauhot,
puurohiutaleet... Tikkakosken lähiruokapiiristä ja esim. Katriinan kaupasta Siemenet, pähkinät,
tee, kahvi, pesupähkinät Ekolosta.
Paikallisia leipomotuotteita, vihanneksia ja luomu-maitotuotteita. Hankittu k- ja s-ryhmän kaupoista pääasiassa.
Juurekset, vihannekset, marjat, kaikki mahdollinen luomuna. Lähiruokapiiri, erikoiskaupat, marketit
Leipää, leivonnaisia, munia, yrttejä, hapankaalia, mehuja, hunajaa. Tikkakosken ruokapiiri.
Jauhoja, kasviksia, mehuja, leipomotuotteita. Lähiruokapiirin kautta.
Esim.kotimaista hunajaa lähialueen tuottajilta lähiruokapiirin kautta sekä myös lähikaupasta.
Vilja, maito ja lihatuotteita, kaupasta ja lähiruokapiiristä
Kananmunia, kasviksia, marjoja pientuottajilta.
Juureksia, puurohiutaleita, kananmunia... Lähiruokapiiristä, aiemmin torituvalta kun se vielä oli
Jämsässä. Normikaupasta ostan luomumaitoa.
Leipää, Kaurahiutaleita, jauhoja, hunajaa, mustaviinimarjahyytelöä. Mehuja. Ostettu esim. Karoliinan kaupasta, messuilta ja torilta.
Kasviksia, hedelmiä, marjoja, maitoa, munia, ym. Valitsen yleensä luomua, mikäli vaihtoehto
löytyy.
- Kalaa (Laukaan K-market, Mestarin Herkku Jkl, eihän sitä saa oikein mistään, ja se onkin ihmeellistä) - Kasviksia (Kuhankosken tomaatteja + kurkkuja) - Viljatuotteita (lähiruokapiirin
kautta) - Leipää (Jkln ja Laukaan kaupoista, valikoima suppea)
jauhoja, lihaa, vihanneksia, kasviksia, marjoja, hedelmiä
-tori -lähikaupat
kananmunat, jauhot, liha, juurekset
jauhoja, lihaa, kananmunia ym ym luomupiiristä ostettuja
Olen mukana Tikkakosken lähiruokapiirin toiminnassa vapaaehtoisena. Ostan sitä kautta ja minulla on kesäisin myös oma kasvimaa ja kasvihuone. Kasvatan tomaattia, kurkkuja, salaatteja,
yrttejä, perunaa, mansikoita, omenia, vattuja, herukoita ym.
jauhoja, lihaa, öljyä, mysliä, mehua, hapankaalia, konvehteja, läätelöä..
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Ostan käytännössä kaikki elintarvikkeet luomuna. Ostan niitä pääasiassa ruokakaupoista, erityisesti isoista marketeista.
ruokapiirin kautta: vihanneksia, viljatuotteita, marjajalosteita, lihaa. marjoja torilta.
vihanneksia, sieniä, hedelmiä, leipää, munia, lihaa, maitotuotteita, mausteita, öljyä, oikeastaan
ihan kaikkea
Lähes kaikki syömämme ruoka on luomua
jauhoja, leipää, munia. luomuruokapiiristä ja ihan Prismasta
Olen ostanut marketista luomuna mm. viljatuotteita, kananmunia, hedelmiä, leipää, maitoa ja
lähiruokana ainakin leipää ja joskus kasviksia. Lisäksi olen ostanut Jyväskylän luomuruokapiiristä mm. viljatuotteita, marjasäilykkeitä ja kananmunia.
Japanin ry:n kautta mm. leipää, hunajaa, vihanneksia. Lisäksi ruokakaupoista löytyviä paikallisia
/ lähiruokatuotteita.
Maitoa, munia, jauhoja, hiutaleita ja leipää päivittäin, vähän harvemmin jauhelihaa ja vihanneksia. Olen hankkinut tuotteet lähikaupasta (Jyväskylän alue) tai isommilla ruokaostoksilla käydessä Prismoista/ Citymarketeista.
Mm. luomumaitoa, -munia, -ruisleipää, -vehnäleseitä, -hunajaa, -oliiviöljyä, -salaattia, -teetä.
Lähiruokatuotteina lähinnä leipää ja hunajaa. Hankintapaikkana lähikaupat ja -marketit, nettikaupat.
Olen hankkinut Jämsän lähiruokapiiristä mm. munia, porkkanoita, kaalia ja saatavilla olevia
muita kasviksia.
lihaa, kasviksia, marjoja ja vilja(tuotteit)a torilta, tilamyymälöistä, ruokapiirin kautta ja kaupoista.
Anguslihaa, erilaisia jauhoja lähimyllyistä, kananmunia, perunoita, porkkanoita, hunajaa Palokan
lähiruokapiiristä, Korpilahden lähiruokapiiristä, torilta, messuilta, Katariinan kaupasta
JYY:n luomupiiristä jauhoja, hiutaleita, leipää, kananmunia, mysliä, ym. pääasiassa viljatuotteita. Ostan usein myös marketeista lähituotteita, kuten leipiä, vihanneksi, ym.
Olen jo vuosikaudet hankkinut huomattavia määriä sekä lähi- että luomuruokaa niin marketeista, erikoiskaupoista kuin ruokapiiristä. Lisäksi olen viljellyt pieniä määriä itse.
Jyväskylän marketeista saa mukavasti lähivihanneksia ja -juureksia. Ne eivät kaikki ole luomua;
luomuus on minulle tärkeää ennen kaikkea lihan suhteen. Olen hankkinut luomunautaa Petäjävedeltä.
Citymarket, luomuruokapiiri
Tikkakosken ruokapiirin valikoimista useammanlaisia tuotteita. Mansikoita lähitarhurilta. Kauppojen luomutuotteita.
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Muuramen lähiruokapiiri. Juureksia,jauhoja, hunajaa, ym mitä on tarjolla.
Puurohiutaleet, perunat, porkkanat, laatikot, jauheliha, kanamunat, maito, rypsiöljy, leivät Joskus ihan marketista, mutta usein myös opiskelijoiden luomupiiristä tahi Katariinan kaupasta
Tikkakosken luomuruokapiirin tuotteita. Marketeista luomuhedelmiä ja vihanneksia ym.
Paljon eri lähi- ja luomutuotteita, mm. ruokapiirien kautta.
Leipomotuotteita lähikaupasta. Luomumaitoa, -lihaa, -kananmunia suoraan tilalta ostettuna,
sekä luomuvihanneksia luomuruokapiiriltä. Silloin tällöin muuta lähiruokaa K-kaupoista.
Viljoja ruokapiiristä, luomumaitoa ja voita tavallisista lähikaupoista, vihanneksia ja hedelmiä
tavallisista kaupoista ja erikoisliikkeistä. Sokeria, muscovadosokeria, pähkinöitä yms.
tuottajilta suoraan, pienistä puodeista ja markettien hyllyilläkin on jo jonkin verran.
kananmunia, jauhoja, kasviksia, lihatuotteita. Olen hankkinut niin marketeista kuin lähiruokapiiristä ja suoraan tuottajalta
kaikenlaista
maito, voi, vihannekset, jauhot, viljat, leivät ja kaupasta.
Kuivatavaraa luomuruokapiiristä, torilta
Yliopiston lähiruokapiiri, kauppa, ekokauppa
Tikkakosken ruokapiirin tuotteita ja suoraan esim. paikallisia hunjatarhureiden tuotteita, lihantuottajilta possua, nautaa.
Kananmunia, jauhoja, hilloa, mehua. Japa Ry:stä
jauhoja, hiutaleita, leipää,maitoa,kananmunia, omenoita, kurkkua, juureksia, hunajaa. Hankintapaikkoina Muuramen lähiruokapiiri, maatila, automarket.
Ostanut vuosia ruokaa Jyväskylän yliopiston luomuruokapiiristä säännöllisen epäsäännöllisesti.
Viljelen myös itse kotitarpeiksi luomukasviksia. Haen niitä metsästäkin! Kaupasta ostan aina
kotimaista ja mielellään lähellä tuotettua, toki hinta on erittäin määräävä tekijä sekin. Munat
ostan 90% luomuna ja pääkriteeri on maku. Luomua tärkeämpi on kotimaisuus: ostan mieluummin kotimaista ei-luomua, kuin kaukaa tuotua luomua. Katriinan kauppa on ihana paikka
käydä fiilistelemässä ja luomuostoksilla, mutta normielämässä se on se Prisman valikoima josta
valitaan. Lihaa ostan luomuna vain harvoin. Sitä voisin ostaa vaikka pakkaseen jos saatavuutta
olisija hinta ei aivan törkeä! Luomumunia ostaisin mielelläni suoraan tuottajalta, niitä olen usein
tilannut luomuruokapiiristä. Kahvit ja kaakaot yms. eivät ole luomua ostoskorissani. Luomumaitoa käytimme vuosia, mutta siirryimme sitten tavalliseen. Tilamaito kiinnostaisi. Ostan usein
luomua ensisijaisesti maun takia, monissa tuotteissa makuero on huomattava esim munat,
porkkanat, sininen maito, mansikat.
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Jämsän lähiruokapiiristä porkkanoita, jauhoja, kananmunia. Päivittäistavarakaupasta paljon
muuta mm.jäätelöä, leipää, hedelmiä, kasviksia
Lähellä tuotettua leipää ostan tavallisista marketeista. Marketeista ostan luomuna satunnaisesti
mm. eri maitotuotteita, kananmunia ja liemikuutioita. Lisäksi olen käynyt ostoksilla Katriinan
kaupassa Jyväskylässä, joka myy lähi- ja luomutuotteita.
Juureksia, hedelmiä, vihanneksia, munia, lihatuotteita, maitotuotteita, hunajaa, sokeria, jauhoja, viljatuotteita, öljyjä, makeisia, teetä... Pääsääntöisesti ostan luomu- ja lähiruokaa talouteemme. Lähiruokapiirin kautta, pienistä kaupoista, marketeista, itse kerämällä, poimimalla,
kasvattamalla...
Lähes kaikkea mitä vaan tarjolla on. Tilaan lähiruokapiirin kautta ja kaupoista. Eli viljatuotteet,
liha, munat, hedelmät, maitotaloustuotteet, kaurapohjaiset tuotteet esim. jogurtit, juomat jne
hillot, mehut, teet, hunaja, juurekset. ELI IHAN KAIKKI jos vaan on tarjolla.
Ostan jauhot, perunat, vihannekset ruokapiirin kautta.
Jauhoja ja hiutaleita (ruokakaupasta ja ruokapiiristä), tyrnituotteita (ruokapiiristä), juureksia ja
hedelmiä (ruokakaupasta), makeisia (erikoisliikkeestä), mehuja (ruokakaupasta), mysliä (ruokakaupasta).
Juureksia, muita kasviksia, lihaa, maitotuotteita, kananmunia. Luomuruokapiiri, Prisma/Smarket, K-market Länsiväylä, Mestarin herkku, Ekolo, Katriinan kauppa.
Lihaa ja kalaa
Ruisleipä, jauhot,ryynit. Äänekoskelta Torppari kananmunia naapurista Itse vien Multian ja Keuruun lähiruokapiiriin ruisleipää luomujauhoista ruislastuja ja varrasleipää
Mm. maito, kananmunat ja yleensäkin kaikkeen mihin kaupasta vain löytyy luomuvaihtoehto
ostan sitä mieluiten. Teen ostoksia myös lähiruokapiirin kautta.
Viljatuotteet, peruna, porkkana, lanttu, hunaja, munat, marmeladi, hedelmät, omenat, banaani,
Aloe Vera-mehu Ostettu Lähiruokapiirin kautta, Katriinan kaupasta, marketeista ja suoraan tiloilta.
kaikkea mitä on saatavilla, valitsen aina luomuvaihtoehdon. ruokakaupoista ja luomua myyvistä
pikku kaupoista
Viljatuotteita, vihanneksia, marjoja Hankinnat marketista tai ruokapiiristä
Lähi- ja luomuruokaa saa onneksi enenevässä määrin ihan tavallisistakin ruokakaupoista. Paljon
kyllä tulee ostettua ekokaupoista ja jonkin verran suoraan tuottajiltakin. Lähiruoasta hyvin tarjolla on lukuisia eri elintarvikkeita, nyt uusimpana myös lähituotettua (luomu)lihaa on saanut
ostettua suoraan tuottajilta.
Tikkakosken lähiruokapiirin kautta saatavia elintarvikkeita, kuten hunajaa, mehua, leipää ja
jauhoja. Olemme myös hakeneet maitoa suoraan maitotilalta. Jonkin verran olen tehnyt ostoksia
Katriinan kaupassa Jyväskylässä.
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JYY:n luomuruokapiiri on tuttu, kuten myös omatoiminnallinen lähiruuan hankinta: marjastus,
kalastus, viljely...
Olen tilannut ruokapiirin kautta mm. viljatuotteita, hunajaa ja kananmunia.
Luomuvihanneksia, -juureksia, -viljatuotteita, -palkotuotteita, -kananmunia, -tuoreyrttejä ja mausteita sekä tavallisesta vähittäiskaupasta että luomuruokapiiristä; Luomumaitoa ja maitotuotteita, -hedelmiä, -teetä ja -kahvia tavallisesta vähittäiskaupasta; Luomuhunajaa luomuruokapiiristä; Luomulihaa luomuruokapiirin kautta organisoidulla yhteistilauksella suoraan
tuottajalta ja tavallisesta vähittäiskaupasta; Lähellä tuotettuja marjajalosteita luomuruokapiiristä (ei välttämättä luomua)
- Vihanneksia, leipää, jauhoja, munia, hunajaa, lihaa, marjoja jne. - Pääasiassa Tikkakosken
lähiruokapiirin kautta, joskus kaupasta, Heinolan Heilasta ohikulkumatkalla ja torilta.
Lihaa, kananmunia, leipä, jauhoja, vihanneksia ja hedelmiä, maitotuotteita jne. Lähiruokapiiristä
ja ruokakaupasta.
Viljatuotteita (hiutaleita, ryynejä, leipää) Keuruun lähiruokapiiristä. Oman kylän hunajaa. Luomuna ostan suurimman osan ruokaleivistäni, sekä maitoa ja vihanneksia tavallisesta ruokakaupasta.
oma kasvimaa, perunat, ruokapiirin tuotteita, vakitsemalla kaupan luomua.
Sianlihaa Laukaan tilalta, samoin juureksia, jauhoja, hunajaa ja leipää lähiruokapiirin kautta (
tilan nimiä en muista)
Lihatuotteita, jauhoja, hunajaa
Olen hankkinut lähi- ja luomuruokaa Tikkakosken ruokapiiristä ja marketeista. Ostan luomuna
yleensä perunat, porkkanat, jauhot, hiutaleet, maidon, juuston ym., lähes kaiken, mitä Smarketin valikoimissa on. Tomaatteja en raaski ostaa luomuna, kun tuntuvat niin kalliilta..
Juurekset, hedelmät, jauhot ms. Tavalliset ruokakaupat, Yo:n luomuruokapiiri, tori
Lähiruoasta vihanneksia, ostettu S-marketista, luomuna vihannesten lisäksi myös mm. kananmunia ja joskus maitotuotteita, ostopaikka sama. Kerran tilasin Laukaan lähiruokapiirin kautta
jotain pientä, muistaakseni glögiä ja porkkanoita.
Luomuleipää, luomusalaattia, vihanneksia, kananmunia. Lähikaupasta
Metsästä, kanalasta munia
Liha, kala, jauhot ja suurimot sekä hiutaleet, hillot, leivät, juurekset... Osa lähiruokapiiriltä, osa
lähikaupasta, osa on itse pyydetty tai tehty.
Jauhelihaa, lihapaistia tutulta. Leipää kaupasta
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Heinolan Heilasta ruisleipiä, erilaisia jauhoja, ryynejä, lihaa, makkaraa - kuukausittain. Erittäin
hyvä esimerkki ja mallikauppa!
leipätuotteita
Luomusämpyläjauhoja marketista (Prisma yms.)
juureksia, kasviksia, vihanneksia, hedelmiä (omasta puutarhasta, kaupasta, luomuruokapiiriltä),
marjat (metsästä, omasta puutarhasta), lampaanliha (suoraan tilalta), lehmän maitoa (suoraan
tilalta), vuohen maitoa (suoraan tilalta), kananmunia (suoraan tilalta tai luomuruokapiiriltä)
jauhoja, hiutaleita yms. (lähiruokamyymälästä, luomuruokapiiriltä)
Liha suoraan tuottajalta, kasviksia, leipomuksia ja viljatuotteita lähiruokapiirin kautta ja kaikkia
edellä mainittuja sekä paljon muita tuotteita marketeista
Lähiruokapiiristä perunoita, juureksia, jauhoja, lihaa
Leipää, lihaa,hunajaa Keuru lähiruokapiiristä
Leipää Jokihaaran leipomosta ja mansikoita ja hunajaa Vanamolta
Juureksia, leipää ym. peruselintarvikkeita on tullut ostettua luomuruokapiirin kautta sekä lähikaupoista. "Luomukala" tulee itse pyydettyä lähivesistöistä...
Lihaa suoraan kasvattajilta (En tarkoita tässä näitä säilykepurkkeja jollaisena lähiruokapiirikin
pääasiassa lihan valitettavasti myy)
Jauhoja, ryynejä, hunajaa lähiruokapiiristä ja satunnaisesti leipää, hedelmiä ym. kaupoista,
markkinoilta tms. tapahtumista.
Perunaa ja porkkanaa naapurista. Kalaa itse kalastaen Uuraisilta. Marjat (metsästä) itse keräten
lähialueet
Kananmunat, lihaa, leipää, jauhoja, hunajaa Kaupasta, suoramyynnistä
Hunajaa = oman paikkakunnan Leivät
Lihaa kasvattajalta,kalaa,juureksia,marjoja paikalliselta viljelijältä
Kuulun Laukaan ruokapiiriijn, olen ostanut lähiruokaa (esim. juureksia, mansikkaa) suoraan
tuottajilta ja lähi/luomuruokaa (esim. munia, tomaatteja, leipää) kaupasta.
Jauhoja tilalta suoraan, perunaa, kananmunia, juureksia, kasviksia pääasiassa kaupasta
Tomaatit, kurkut, salaatit, lähikaupasta
Markettien luomuvalikoimista.
Naudanlihan ostanut suoraan tuottajalta
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Mansikat ja hunaja Vanamolta. Polttopuut Uuraisilta. Kaupasta luomua
Ketjujen luomuvaihtoehtoja lähinnä, ja tavallisista marketeista löytyviä lähituotteita.
Lähellä olevilta maatiloilta
Poroa tuottajalta
Jyvässeudulta, marketeista. Jauhoja, kasviksia, lihaa
Prisman tarjontaa lähinnä tuoretavaroiden osalta on käytössä. Myös kuiva-aineita ja säilykkeitä.
Olen ostanut luomupiirien kautta myös luomulihaa ajoittain.
hunaja, jauhot,suurimot, hiutaleet, liha, kananmunat, tomaatti, kurkku Multian lähiruokapiiri Kmarket Järvituuli Keuruu
Munat, liha, leipä.....
Jauhoja, pastaa, kasviksia, maitoa ja maitotuotteita, lihaa, leipää, muroja, mysliä, ruokaöljyjä,
olutta, sokeria, hunajaa, kaakaota, teetä. Lähinnä kaupoista ja jonklin verran yliopiston luomuruokapiiristä.
Kananmunia, jauhoja, hunajaa, leivonnaisia, kasviksia, hedelmiä... Tikkakosken lähiruokapiirin
kautta, marketeista (joissa yleensä huono tarjonta ja luomu-tavarat ei-houkuttelevasti ja sekavasti esillä)
Riistaa lähisukulaisilta. Omia vihanneksia, marjoja ja sieniä. Lähiruokapuodeista esim. juustoja,
kun osuu kohdalle.
Tikkakosken lähiruokapiiri, vihannekset ja juurekset
Olen itsekin niitä kasvattanut ja käyttänyt. Olen ostanut myös naapurin kasvattamia.
Leipomotuotteet, kasviksia, kuivaelintarvikkeita, maitotaloustuotteita, lihaa, kalaa. Päivittäistavarakaupasta, erkoiskaupasta, suoramyynti.
Luomuruokapiirin kautta olen hankkinut jotain kuivatuotteita. Voisin ostaa kananmunia, kasviksia ja lihaakin, mutta en osaa useampaa viikkoa etukäteen hankkia ruokaa sillä tavoin, että
varmasti ehdin käyttää ne. Toisekseen minulla ei ole säilytystiloja useammalle kilolle lihaa tai
juureksia kerrallaan. Kaupassa ostan mahdollisimman lähellä tuotettuina esimerkiksi perunoita,
porkkanoita ja sipuleita, jos siitä löytyy jokin maininta.
Paikallista hunajaa, ostettu Uuraisten Salesta
Luomuvoita, luomujogurttia, luomumaitoja ostettu Siwasta
lihaa, jauhoja, ryynejä, hunajaa, juureksia. hankinnat tehty ruokapiirin kautta
Kuulun Tikkakosken lähiruokapiiriin ja sitä kautta olen hankkinut,mutta myös lähikaupoista ja
torilta.
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Ainakin leipää (Salesta)
Laineen tilan hunaja, mansikat, mehu
Lähinnä kaupassa myytäviä esim. luomumaitoa ja valmistuspaikkakunnan usein katson, kaikenlaisista tuotteista. Esim. Tsaarin salaatinkastiketta suosin kun se on Saarijärveltä.
Omenaa, ruista valmistettua leipää
Kasvikset yms
Kananmunia suoraan tuottajalta
Kananmunat, ryynit ym
vihanneksia, munia, jauhoja, ryynejä,
Lihaa, suoramyynnistä
Tiloilta ja myyntipisteistä.
Jyväskylän yliopiston luomupiiristä: hiutaleita, hunajaa. Virroilta luomulihaa.
Ryynit, jauhot, perunat, juurekset, vihannekset, hapatetut tuotteet, kananmunat. Osin ruokakaupasta, mutta myös ruokapiireistä.
Lampaan lihaa olen ostanut suoramyynnistä Karstulan Kalmarista Hiekkarannan tilalta. Ostan
myös Äijäsen kotileipomon tuotteita mikäli ovat lähikaupassa tarjolla. Luomutuotteita olen ostanut lähikaupasta, enimmäkseen teetä.
viljat, marjat, jauhot, hunaja. lähiruokapiiristä tai kaupasta
perunoita, porkkanoita, sipulia, ruisjauhoja, ruisrouhetta, herneitä, hapankaalia,porkkaalia, punakaalisalaattia, puolukkasurvosta, kaalia, punakaalia, sianlihaa, yrttejä, raparperiä Kuulun Tikkakosken lähiruoka piiriin
Ruokapiiristä olen tilannut jauhoja, juureksia, kasviksia, hilloja ja lihaa. Tilalta hakenut marjoja.
Luomukasviksia, -hedelmiä ja -juureksia ollut käytössä. Reformin luomu liemikuutioita on kaapissa mm.
Leipää, öljyä, teetä, mehua, sipulikeittoaineksia. JYYn luomuruokapiiristä.
LIha lähiruokapiiristä, päivittäistavarakaupasta luomumaitoa, -jauhoja, -leipää, -jugurttia yms
Olen hankkinut mm. luomumunia, -parsakaalia, -kukkakaalia, -juustoa, -viljatuotteita, -perunaa,
-porkkanoita, -leipää, sekä -ruokakermaa. Olen ostanut tuotteita mm. JYYn luomuruokapiiristä,
Ekolosta sekä K-supermarketista ja S-marketista.
Perunaa, porkkanaa, kasviksia ja maitoa luomuna. Ostan isoista marketeista.
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Hunajaa, marjoja, vihanneksia. Alueen tiloilta tai torilta
täysjyvävehnäjauhoja, ohrajauhoja, juureksia, ruisrouhetta, hunajaa, parkkaalia, leipää ym.
lähiruokapiirin kautta. muuten satunnaisesti mitä muuramen marketeista saa
Leipää, vihanneksia, hedelmiä, maitotuotteita, kahvia, jauhoja, mehuja, kananmunia, ryynejä
jne. marketeista, ekokaupoista, lähiruokapiirin kautta, omasta kasvimaasta.
Lähinnä erilaisia jauhoja, ryynejä, sekä juureksia. lisäksi yrttimausteita ja mehujakin hieman.
Laukaan ruokapiiristä
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan lähiruokapiirin kautta lähinnä mehuja, leivonnaisia, leipää, jauho- ja suurimotuotteita, hilloja jne. Tavallisesta päivittäistavarakaupasta luomutuotteista
ostan eniten maitoa, salaattia, porkkanoita jne.
Kaikenlaisia, mitä lähimarketista saa. Leipää, jauhoja, kananmunia, vihanneksia, teetä, kahvia,
kaakaota, suklaata jne.
Juustoja, salaatinkastikkeita, tinkimaitoa, ruisleipää...
luomuruokapiirin kautta. Hunajaa, jauhoja, hiutaleita, hilloja, juureksia
Olen käyttänyt luomuvihanneksia- ja hedelmiä, joista osa lähellä tuotteuja sekä lähellä tuotettua
luomuleipää.
Luomuna: maito, munat, jauhot, jauheliha, joskus leipä, jugurtti. Lähiruokana: Hunaja + muuten kaikki mahdollisimman järkevän läheltä. Hankinnat tavallisesta kaupasta ja hunaja torilta.
Yritän aina ostaa lähellä tuotettuja tuotteita. Luomua ostan satunnaisesti, mutta enemmänkin
jos hinta laskisi. Ihan perus marketista, toreilta yms.
Melkein kaikkea mitä Laukaan ruokapiiristitä on saanut
Juustoja, leipiä, lihaa tuottajilta ja tietysti juureksia ja vihanneksia, marjoja myös sekä kaloja
kalastajalta suoraan
liha suoraan tuottajilta (nauta ja lammas), kala paikallisilta kalastajilta tai kalanviljelijöiltä, luomu maito- ja viljatuotteet Prismasta tai Citymarketista, lähi-, luomu- ja pientuottajien juustoja
suoraan tuottajilta tai kaupasta, mansikkahillo kaupasta, luomu+lähileikkelet kaupasta
Lähi lihatilalta luomunaulihaa Jauhoja, juureksia ja kananmunia lähiruokapiirin kautta. päivittäiskaupasta luomu lihaa
Lähiruokapiiristä olen hankkinut jauhoja, hiutaleita, perunoita, porkkanoita ja kananmunia. Kaupasta ostan luomumunia, luomuleipää, luomukermaa ja milloin mitäkin.
Keuruun Maalaisvakasta, Mestarinherkusta, Linnan Liisasta ja muista tuottajien kaupoista, Keuruun Sokkarista
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marketeista, muuramen lähiruoka tuote ringistä
Lähiruokapiirin kautta jauhoja, hiutaleita yms. Kaupasta perunoita, jauhoja, leipää.
saan niitä entiseltä kotitilaltani, hyvinvarustetuista marketeista, toreilta ja lähiruokatoreilta.
Olen käyttänyt Prismojen luomuvalimoimaa laajasti. Lähiruokaan on vielä tutustumista, sillä olen
vasta pari vuotta asunut Jyväskylässä, enkä oikein tunne paikallisia tuottajia vielä.
leipä, luomumaito- ja kananmunat Ostettu paikallisesta Sale kaupasta
Liuomuna lhaa ja leipää Mestarin Herkusta, jauhoja ja hiutaleita yliopiston luomuruokapiiristä,
kananmunia molemmista.
Olen käyttänyt luomukasviksia ja -lihaa. Olen hankkinut niitä luomuruokapiirin kautta sekä ostanut jyväskyläläisestä Katriinan kaupasta.
leipää, maitoa, voita, kermaa, kermaviiliä, omenoita, porkkanoita, perunoita, ... Lidl ja S-Market
maito, viljatuotteet, hunaja ruokapiirit ja kauppa
haen tomaatit ja kurkut suoraan puutarhalta kesäaikaan (Laukaan Vihannes) Lihat ostan Ritan
kyläkaupasta, josta saa paikallisen Lehtolan tilan lihoja
leipätuotteita lähikaupasta/marketeista Jyväskylästä Uuraisten hunajaa
Olen ostanut tuotteita Tikkakosken lähiruokapiiristä enimmäkseen. Lisäksi jotain jauhoja, ryynejä, vihanneksia marketeista. Hyvin monipuolisesti olen ostanut edellisten lisäksi perunoita, säilykkeitä, hilloja ym.
Erilaisia vihanneksia Katariinan kaupasta Jyväskylästä, munia tutulta, kalaa sukulaisilta...
omasta puutarhasta kasviksia, omaa tuotettua lihaa, luomumunia, luomuomenia, lähileipomon
tuotteita, luomujauhoja. Uuraisten Salesta, Jyväskylän ja Äänekosken kaupoista.
Laukaan ruokapiiriltä ja Jyväskylän yliopiston luomuruokapiiriltä lähi- ja luomutuotteita: juureksia, viljatuotteita, hunajaa, ... Perusmarketeista luomua ja lähiruokaa mitä on tarjolla. Naudanlihaa olemme ostaneet suoraan tilalta.
kananmunia suoraan tiloilta aikoinaan ja lihaa kun se oli vielä mahdollista
Haraford liha uuraisilta,jokihaarasta leipää
kaupassa ei yleensä tiedä, ostaako lähiruokaa vai ei. se ei oikeastaan vaikuta ostopäätökseen,
vaan hinta ja kotimaisuus on tärkeämpää. mielestäni on lähiroan hankkiminen on kauppiaan
velvollisuus.luomua ostan silloin, kun se on tavallista halvempaa, muuten en. uuraisten salesta
ostan kyllä monesti jokihaaran leipomon leipää, mutta vain, koska se taitaa olla ainoa pienleipomo, jonka tuotteita on tarjolla, ja joskus haluaa vaihtelua.
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Kuulumme ruokapiiriin, josta ostamme kasvikset, vihannekset, jauhot yms mitä milloinkin. Lisäksi ostamme kaupasta (laukaa s-market, seppälän prisma) kaiken luomuna jos se vain on
saatavilla.
naudanlihaa, kananmunia, leipää, juureksia kuten perunaa ja porkkanaa, kalaa..
Lihaa ja kananmunia olen hankkinut paikallisilta tuottajilta
Ostan luomuna vihannekset, hedelmät, jauhot, teen ym. mitä marketissa vain on saatavilla ja
luomua lähiruokaa saan luomupiiristä (juurekset, viljatuotteet, hunaja)
Kasviksia ja viljatuotteita lähiruokapiirin kautta sekä marketista. Lihaa suoraan tuottajalta.
Luomu vihanneksia, jauhoja, mysliä, viiliä, jugurttia, omenoita, tomaattimurskaa, ketsuppia,
teetä. Olen ostanut ruokakauopista ja jauhoja lähiruokapiiristä.
Naudanlihaa Ohra-ahon tilalta.
Jauhoja, lihaa, juureksia, hunajaa,leipää, marjoja,kalaa. Muuramen ruokapiiristä, Mestarin herkusta, tuttavan välityksellä, netistä lihat
Perunaa, marjoja. Itsepoimittua
liha, kananmunat,juurekset
Jauhoja, vihanneksia Kauapsta, lähirukoapiiristä
Viljatuotteita, kasviksia, kananmunia: Japan Muuramen lähiruokapiiristä, myös normaalista ruokakaupasta munia ja hiutaleita ja jauhoja.
MM. herneitä, ruisjauhoja, kananmunia. Lähiruokapiiristä ja lähikaupasta
Liha, kananmunat, kasvikset, maitotuotteita saatavuuden mukaan lähikaupoista, joskus haettava kauempaa, koska loppuvat usein kesken pienistä kaupoista
Laukaan lähiruokapiirin kautta kasviksia ja lihaa ynnä hunajaa
Tikkakosken lähiruokapiiri: jauhoja, ryynejä, leipää, hunajaa jne
Kananmunia, lampaanlihaa! Hankittu tuottajilta!
hunaja, klapit
perunaa, sipulia,porkkanaa, jauhoja, omenoita, hankittu laukaan lähiruokapiiristä
Olen tilannut tuotteita (jauhoja, hilloja, juureksia, yrttejä...) Tikkakosken lähiruokapiirin kautta
useilta valmistajilta. Lisäksi olen tilannut naudanlihaa kahdelta lähiseudun tuottajalta suoraan.
vihanneksia, juureksia, kananmunia, juustoa, voita, viiliä, maitoa ja lihaa sekä marjoja, sieniä,
yrttejä, hunajaa/ kerran /1kk Luomuruokapiirien kautta vuodesta 1991 alkaen. Maitotuoteet

38
vedettiin pois piirin jakelusta uusein säädösten tullessa voimaan. Hankimme myös adukilta ym.
tukuilta ulkomaista luomuruokaa, kuten papuja, linssejä, kuivattuja hedelmiä, pastaa, erilaisia
viljoja, yms. 2-4/ vuodessa. Kuulun edelleen ruokpiiriin ja ostan kaupasta luomutuotteita.
Hyvin paljon erilaisia, mm. luomuviljatuotteita suoramyynnistä, kaupoista ja lähiruokapiirin
kautta, lähilihaa suoraan tuottajalta, luomumaitoa kaupasta, luomujugurttia, luomuvoita, luomuruisleipää lähiruokapiiristä, luomumehua ja -makaroonia kaupasta, luomukurkkua ja -tomaattia
sekä luomujuureksia suoraan tuottajalta tai suoramyynnistä jne.
Vihanneksia ja hedelmiä, lähituottajien lihaa, marjoja ja sieniä lähimetsistä. Yleensäkin pyrin
valitsemaan kaikessa luomuvaihtoehdon jos sellainen kaupasta löytyy.
jauhoja,munia ja hilloja
juureksia, perunaa, kaaleja, viljatuotteita, palkokasveja, jotain muita kasviksia, omenoita, rypsiöljyä, ruisleipää, ketsuppia, mausteita jne. Pääosin lähi ja luomuruokapiireista ja jonk verran
marketeista.
Jauhoja, leseitä, myslejä, kananmunia, leipää, maitotuotteita, hedelmiä... Olemme hankkineet
niitä isommista marketeista, kuten Prismasta ja Citymarketista... Käytämme luomua satunnaisesti...
Munia, jauhoo, maitoa. Prisma ja City-market
Lihaa, kasviksia, hiutaleita, jauhoja. Lähiruokapiiristä sekä jyväskylästä ekolosta ja katriinan
kaupasta,
Lihaa olemme hankkineen Ohra-ahon tilalta. Jauhoja olemme hakeneet välillä myllystä. Marjat
metsästä, hunajat naapurista samoin kuin mansikat...Juurekset, perunat ja kasvikset osittain
omalta pellolta...
Ostan kaiken mahdollisen luomuna, jos vain rahat riittää. Hedelmät, vihannekset, juurekset,
jyvät, pähkinät, mehut, ,maitotuotteet, munat, leivät.. Perusmarketit, katriinan kauppa, ekolo,
Yliopiston luomuruokapiiri
Ostettu lihaa lähituottajan kautta suoraan. Omien kanojen munia :)
Leipää. Normaalista kaupasta.
Lähinnä maitoa, lihaa, kasviksia, viljatuotteita ja kananmunia joita ostetaan tarjonnan mukaan
kaupasta ja suoraan paikallisilta tuottajilta
Kanamunia, viljatuotteita, leipää, lihaa jne. Naapureilta, tuttavilta jne.
Jauhoja
Vihannekset, jauhot, ryynit ja hiutaleet, kananmunat. Tuotteet lähikaupasta ja ruokapiiristä
Jämsän lähiruokapiiristä ja paikallisista ruokakaupoista olen hankkinut paikallisten tuottajien
juureksia, viljatuotteita, hunajaa ja kananmunia
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Ostan luomuna kaiken minkä saan ja jos ei luomua ole saatavilla tai luomu on huonolaatuista
(vanhentunutta), niin silloin lähellä tuotettua, vaikka ei luomua olisikaan.
luomuruokapiirista ja lähikaupasta öjyä, jauhoa, papuja
Lähiruokakaupoista toistaiseksi. Luomuleipää
kananmunat, kasvikset, hedelmät, vihannekset, ajuhot, hanikttu Muuramen lähiryokapiiristä,
vähittäiskaupoista
erilaisia viljatuotteita, hunajaa, juureksia Tikkakosken lähiruokapiiri
marketista leipää, jogurttia, tilalta maitoa
Vihanneksia, munia, viljatuotteita, hunajaa... Muuramen lähiruokapiirin kautta, torilta, suoraan
tuottajilta
Jauhoja, kauraryynejä, vihanneksia, joita on saanut lähiruokapiiristä, salaatinkastike Saarijärveläistä kaupasta, luomupiimät ja luomujogurtit kaupasta, perunat lähiruokapiiristä ja oman pellon
perunat talvellla niin pitkälle kuin riittivät.
Maito-, ja lihatuotteet, kanamunat, kasvikset, hedelmät, viljatuotteet, kuten myslit, murot, jauhot ja leivät, hunaja ja sokeri, kosmetiikka ja kodin puhdistus. Luomua saa ostettua kätevästi
automarketista.
Jauhoja, lihaa, perunaa, porkkanaa,sipulia, leipää. Ruokapiiristä, Mestarin herkusta
Jauhoja,kananmunia.leipää,mehua.Keuruun lähikunnista
kaikenlaisia viljatuotteita ja juureksia lähiruokapiirin kautta, myös luomua, jota hankittu kaupoistakin
Tikkakosken lähiruokapiirin kautta perunoita, porkkanoita, sipulia, leipää, lihaa
Esim. jokihaaran leipomon leipää, torilta kasviksia
Erilaisia juureksia, viljatuotteita, kasviksia, lihaa, kasvisöljyä. Eri luomuruokapiireistä ja luomu/lähituottajilta.
Sumiaisissa Aittatorin palveluita kesäisin.
Lihatuotteita
Jauhoja, leipää, makeisia, marjoja Kaupasta, äänekosken suoramyynti kaupasta, myllyiltä suoraan, marjatiloilta
Kaikkea mitä on tarjolla. Jos kotimaista luomua ei ole tarjolla, niin kotimainen ei-luomu ohittaa
kuitenkin aina ulkomaisen luomun
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Luomumunat, maito, ja jauhot ja hiutaleet ovat olleet luomua jo pitkään. Kasviksista sipulit ja
osa juureksista. Näitä tulee ruokakaupasta. Lähiruokaa tulee metsästä (marjat, liha, sienet) ja
kaupasta (Laukaan vihannekset) ja paikallisesta leipomosta (leipä).
lähikaupasta paikallista hunajaa lähipuutarhoilta kesäkukat, mansikat ja hunaja kiertävä suoramyynti lihaa lähileipomon ruis- ja kauraleipää
juureksia, jauhoja, ryynejä, lihaa Laukaan ruokapiiristä
Peruna, maitotuotteet,naudanliha, kananmunat, jauhot, linssit, pavut, siemenet, sokerit, mehut
ym. juomat (kaura- ja riisijuomat) jne. Suoraan tilalta tai tutuilta sekä marketeista
Muuramessa asuessani tilasin muuramen lähiruokapiiriltä pääosin viljatuotteita. Muutoin ostan
lähiruokaa melko harvakseltaan, mutta luomua reilu puolet ostoksistani.
metsästä, järvestä, omasta kasvitarhasta
vihanneksia ja juureksia,leipää. Uuraisten Sale, Prismat
lihaa, kananmunia, maitoa, vihanneksia, joita olen ostanut suoramyyntipisteistä, toreilta, tiloilta
(mukaan lukien oma kotitila), kaupoista ja luomuruokapiirin kautta.
klapeja, hunajaa
viljelen itse kotipuutarhassa juureksia, marjoja ja yrttejä luomuna perheen käyttöön lähi- ja
luomuruokaa ostan päivittäistavarakaupasta, jos niitä vain on tarjolla
lihaa, suoraan tuottajalta kalaa, suoraan tuottajalta vihanneksia, hilloja suoraan tuottajalta yms.
Suoraan lähialueen tuottajalta pihvirotuista lihaa sekä kotimaislta tuottajilta perunoita, sipulia,
porkkanoita, kananmunia kun ovat tulleet myymään oman lähikaupan pihaan.
Luomulihaa (lampaan-, sian- ja naudanlihaa) - työkaverien välityksellä keskisuomalaiselta maatilalta
Jotain paikallisia lihatuotteita. Ostopaikkaa en muista, oli jakelussa marketissa.
Jauhoja, leipää
Päivttäiseen ruuanlaittoon. Juhlaruokien pääraaka-aineeksi. Suoraan tilalta. S-market, KmarketItse tuotettuja. Tavallisesta kaupasta ostettuja
Lähiruoka: Oman kasvimaan juureksia, itse kerättyjä marjoja ja sieniä, naapurin kananmunia ja
kalaa. Naapurikunnan lihaa suoraan tilalta. Luomu: kuivattuja hedelmiä ekokauppa Ekolosta
JKL:stä. Luomulihaa Salesta.
Marketeista ja lähikaupasta, esim. sesonkituotteita
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Tavallisesta ruokakaupasta kotipaikkaunnan tuotteita. Naapurista joskus tinkimaitoa. Joskus
harvoin erikoiskaupan tuotteita.
Vehnäjauhoja, kananmunia, rypsiöljyä. Olen hankkinut tuotteet Tikkakosken ruokapiirin kautta
Maitotuotteet luomua. Kala itsehankittua.
luomuleipää, maitotuotteita, Luomuvalmisruokia, marketeista luomulihaa tutulta maatilalta
kalaa Piilola; juureksia Kauppa; tuoretta lihaa Tarmo Kautto; ruisleipää Kalmari;Linnan Liisa;
hunajaa Lehtonen
Luomuleipää, kasvikset luomuna silloin kun saa, muuten satunnaisesti luomutuotteita, en yritä
etsiä niitä mitenkään tietoisesti. Valitsen lähellä tuoeteun tuotteen aina kaupassa, jos se ei ole
kovin paljon kalliimpi/huonompi kuin vaihtoehtoinen tuote (esim. perunat, leivät, kananmunat,
liha yms.)
- luomumaitoa, luomuvihanneksia ja -hedelmiä, lähileipää, lähilihaa - hankittu päivittäistavarakaupasta ja suoraan tuottajalta
mansikat Uuraisilta
vihannekset ja juurekset, tee, mausteet, jauhot, hiutaleet, jyvät ja suurimot, valmistuotteita,
kuten myslit, pesto; pasta, leipä, maitotuotteet, makeiset, puuvillavaatteet. Hankittu luomuruokapiiristä, marketeistä, paikallisista liikkeistä
Marketeista oln luomuja joskus ostanut.
leipää ja leivonnaisia lähileipomosta, lihaa lähitilalta
lihatuotteita, ostettu suoraan tilalta
Lihatuotteita, hunajaa Uuraisten torilta
Järvi & metsä
Lihaa, jauhoja, kananmunia, kalaa ja leivonnaisia
Torilta leivonnaisia.
Perunaa ruokakaupasta.
Maitoa maitotilalta
Lähikaupan luomuvalikoimaa olemme käyttäneet, mitä Salen valikoimissa on.
Olen käyttänyt juureksia, jauhoja, marjoja, hilloja, hunajaa, kananmunia, leipää, omenoita,
mehua .... Hankin em tuotteita Tikkakosken lähiruokapiirin kautta. Tuotteet tulevat lähialueelta
n 100 km säteellä Keski-Suomessa.
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7.5 Liite 5. Kommentit tai ideat hankkeelle ja tuottajille
Muuta kommentoitavaa tai ideoita hankkeelle, tuottajille?
Sana vapaa!
Meidän perhe asioi aika paljon S.järven kaupoissa, mutta jos tänne tulisi tällainen lähi-luomu
ostospaikka niin varmasti käyttäisimme sitä ja ehkä toisimme omaa luomuamme myös myyntiinkin.
Olisi hienoa, jos Uuraisilla olisi "myyntipuoti" lähi- ja luomuruokatuotteille. Mahdollisesti käsitöillekkin, yms.
Paljon myötätuulta!
lähiruoka "putiikki" Uuraisille =), KIITOS!
Hyvää kevättä siirretty kys.6->ostan myös luomuruokaa
Kaupassa voisi olla erillinen luomuruokapuoli siirretty kys. 6 -> hankimme myös luomuruokaa
Lähituotanto ja ruoan tuotanto Suomessa erittäin hyvä asia. Itse maksaisin mieluummin enemmän tuottajalle kuin kaupalle. Luomusta en oikein tiedä mitä mieltä pitäisi olla, koska toisaalta
liiallinen kemikaalien käyttö ja tehotuotanto eivät ole hyväksi, mutta toisaalta joidenkin selvitysten mukaan ainakin osa luomutuotteista ei ole yhtään sen parempia ympäristön kannalta kuin
muulla tavoin tuotetutkaan. Olisikin mukava, jos jostakin tietystä luomutuotteesta olisi konkreettista tietoa siitä, miksi se olisi parempi valinta kuin muuten tuotettu (esim. kivennäisaineiden määrä, vedenkulutus tuotettua määrää kohti, mahdolliset kuljetuksen päästöt, päästöt vesistöihin, maaperän uudelleen käytettävyys, eläinten ja työntekijöiden olosuhteet jne).
Jos suoramyyntipiste perustetaan, olisi kauempaa tulevan asiakkaan kannalta kätevää saada
tietää tuotteiden saatavuus tai ainakin saapumispäivä. esim liha, kala jamunat voisivat ollatällaisia tuotteita, kauemmin säylyvillä kuivatuotteilla ei tätä ongelmaa varmaankaan ole. Mutta vaikkapa kaupan nettisivuille päivitystä tms. Ettei hyvät aikeet mene pakokaasuna ilmaan.
Luonuruoka on hyvaa ja edullista, mutta paikoin hankalaa ostaa koska ei ole tietoa mista sita
saisi ostettua usemmin kuin Japan tilauksen syklilla. Myos lahiruokaa ostaisin jos olisi tietoa
mista sita voisi ostaa.
Toivon todella että Uuraisille saataisiin paremmin tarjolle lähituotteita. On vaikea uskoa, etteikö
täälläkin menestyisi suoramyyntimyymälä. Kesäasukkaatkin todennäköisesti käyttäisivät paikallisia tuotteita, jos niitä vain on tarjolla. Ja olisihan myymälällä työllistävä vaikutuskin :)
Uuraisten torille enemmän vihanneksia ja muita lähituotteita myyntiin. Ei vain jotain lakua ja
palvilihaa isoihin tapahtumiin. uuraisten viikont oripäivänä loppuvat leivät enen iltapäivää, hölmöä. Useammin vihannes-mansikkamyyjä Uuraisten autopalvelun eteen, miksei muitakin myyjiä. olisi hyvä paikka paikkakunnalla.
Ehdottoman hieno hanke!!
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Olisi hyvä, jos lähiruokaa ja luomua saisi keskitetysti jostain ns. maalaiskaupasta tai vastaavasta
En keksi ideoita,vaan olen tyytyväinen ruokapiirin käyttäjä.
Torikulttuurin ja/tai kauppahallitoiminnan elävöittäminen Jyväskylän keskustassa loisi kysyntää
luomu- ja lähituotteille.
Enemmän markkinointia eli tiedotusta, enemmän tuotteita ja tuottajien yhteistyötä, jotta kuluttaja tietää ja saa tuotteet jostakin keskitetystä pisteestä.
Keskitetysti tieoa saataville lähi- ja luomuruokatuottajista keski-Suomen alueelta esim. sanomalehtiin ja nettiin l. tietoa enemmän ja helpommin saataville, näkyvyyttä!!
Lisää erilaisia vihanneksia, juureksia mahd. ympäri vuoden.
Kysymysasettelu hieman ontui joiltakin osin siten, että jokin tärkeä vastausvaihtoehto puuttui,
ja siksi pakkovastaaminen oli vaikeaa: - Uuraiskysymys: mikään vaihtoehdoista ei ollut sopiva.
Käyn Uuraisilla läpikulkumatkalla, muttei mikään vaihtoehdoista kutsunut minua sinne. - Miksi
lähiluonnonkalaa on niin vaikea saada? Eikö kalastajia ole? Vai meneekö kala ketjukauppoihin?
Eikö harrastajakalastajia voisi kannustaa myymään kalojaan suoraan lähiruokapiirin tiedotuskanavia pitkin? Selvitin asiaa kunnan terveysvalvonnasta, eikä asialle ole estettä pienimuotoisessa myynnissä, kun kalaa ei käsitellä. On jotenkin aivan käsittämätöntä asua 200 000 järven
Suomen järvisimmällä alueella luonnonkalojen kyljessä, mutta silti voimatta ostaa niitä helposti.
Varmasti nykyviestintekniikalla voidaan saada viesti myyjältä ostajalle helposti. Se olisi hyvä
lisätienesti eläkeläisille, työttömille, harrastajakalastajille, kelle vaan. Ja mikä parasta - lähiruokaa luonnosta. Eikö lähiruokapiiri voisi luoda kanavan, jossa kotikalastajat voisivat myydä kalojaan, jos niitä myyntiin asti sattuisi riittämään. PS. Sama hirvenlihan kanssa hirviseuroille.
Raakamaitoa haluaisin ehdottomasti! Pystyttekö yhdessä tulemaan Jyväskylään vaikka kerran
viikossa myymään tuotteitanne tai luomuruokapiirien kautta myymään tuotteitanne. Tietenkin
myös myyntipiste Uuraisilla on ihana, raakamaidon hakumatkaksi vain aika pitkä.
Toivoisin selkeää, itsevarmaa ja uskottavaa informaatiota ihmisille luomusta ja lähiruuasta. Harrastelijamaisuus, "hippiys" ja utopistinen haahuilu häiritsee todella paljon luomu-ja lähiruoka
aiheissa.
Kiitos tuottajille ja lähikauppiaallemme jo olemassa olevasta hyvästä luomuruokavalikoimasta.
Jos jotain luomurintamalla kaipaan, niin luomukananliha on tuote jota en ole vielä mistään löytänyt.
Hanke kuulostaa hyvältä, joten onnea sen kehittämiseen!
Tuotteiden valmistajilta toivoisin täysin sokeroimattomia ja makeuttamattomia tuotteita esim
hilloja
Erittäin hyvä, että tällaista intoa kotimaisen tuotannon puolesta löytyy. Onnea matkaan !
toivottavasti lähiruokaa saadaan tarjolle ja sitä olisi helppo käydä ostamassa
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Laitosruokailussa raaka-aineiden alkuperä jää valitettavan helposti piiloon. Toisaalta ei voi vaatia, että päivittäin lounasravintolassa ruokaileva jaksaisi joka päivä perehtyä eri ruokavaihtoehtojen raaka-aineiden alkuperään, vaikka tietoa olisikin tarjolla. Parempi olisi, että ravintolan
pyörittäjä tekisi yleislinjauksia raaka-aineiden hankintakanavista ja saattaisi nämä linjaukset
asiakkaiden nähtäväksi.
Tuotteita äkkiä lähikauppoihin! Kiitos hyvästä työstä.
Selkeämmin vaan tuotteita esille. Jyväskylässä pitäisi torikulttuuri elvyttää. Kenties uuden ja
oikeasti avoimen tori saisi Lutakon rantaan? Vanhalle torille ei osaa eikä se oikein houkuttelekaan. Iltatorit ja Lutakkoon!
Markkinoikaa ja yrittäkää toteuttaa helposti saavuttettava ja edullinen tuote/kauppa/tori vai
mikä se nyt olikaan.
Lähiruokaongelma on vähän kuin sisävesikalan kauppa: pieniä eriä on vaikea markkinoida. Ei kai
tähän ole mitään patenttiratkaisua. Aina kannattaa tarjota, löytyyhän kalatiskeiltä monessa
paikassa jo Leppäveden kuhaa ja Kannonkosken ahvenfilettä...
Enemmän kauppoihin luomua ja lähiruokaa!
Lisää tuottajia olisi hyvä saada lähiruokapiiriin. Hassua etteivät tuottajat ymmärrä "markkinapaikkaa".
Toivoisin huomioita kiinnitettävän pakkausten koko vaihtoehtoihin. Tuntuu turhauttavalta tilata
esim 5 x 1 kg kaurahiutaleita eli 5 kg pakkauskokoa kaipaisin useaan tuotteeseen.
Jos luomu- ja lähiruoan kaupasta tehdään sellainen ihan tavallinen kauppa, niin sinne tulevat
tavalliset ihmiset. Sellaiset kaupat kuten Ekolo tai Katriinan kauppa ovat tavallaan edelläkävijöitä, mutta niillä ei varmaankaan ole mahdollista saavuttaa suuria volyymeja ja sitä kautta hinnat
jäävät hirveän korkeiksi.
Toivon lisää tarjontaa erilaisten hankintaportaiden kautta myös tulevaisuudessa. Pääpaino kotimaisuuteen luomun lisäksi on aina kuin mahdollista parempi!
Lisätkää tuotteita kauppoihin ja laajentakaa valikoimaa. Omasta lähipiiristäni kaikki arvostavat
lähi- ja luomuruokaa ja uskon kysyntää löytyvän. Minusta koulujen ruokapalvelujen tuottajien
kanssa olisi hyvä saada yhteistyötä. Laitoskeittiöiden ruuan tasoa olisi hyvä saada kohennettua
lähi- ja luomuruualla. Söisin mieluusti päivän aikana lounaani edellä olevien kriteerein.
En tiedä, onko Uuraisilla jo ruokapiiri, suosittelen!
Vaikken asukaan Uuraisilla, niin suoramyyntipisteen perustaminen on mielestäni oikein kannatettava asia.
Hieno juttu että näitä asioita edistetään. Voisitte perustaa oman brändin (jonka alla vaikka logot
sekä lähi- että luomualkuperälle) ja tarjota sen alla tuotteita myös "tavis"kauppoihin.
Market-ketjuille terveiset, että kuluttajat toivoisivat niihin myös paikallista tarjontaa. Kiitos kuitenkin, että hankkeet mahdollistavat ruokapiirit, joiden kautta voi suosia paikallisia toimijoita.
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Luomupiirien ja erikoiskauppojen lisäksi voisi olla hyvä idea kokeilla vaikka teemallisia toripäiviä
noin kerran kuussa, jolloin tuottajat toisivat ruoan suoraan asiakkaiden saataville asutuskeskuksiin. Näin autottomatkin ihmiset pääsisivät paremmin ostamaan tuotteita, sillä monet tilat ovat
ymmärrettävästi kaukana asutuskeskuksista ja vaikeasti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä.
Lähiruoka ja vähemmän jalostetut elintarvikkeet ovat oikea suunta, joilla saadaan ihmiset voimaan paremmin. Käsittelyjen, lisäaineiden ja keinotekoisten makeutusaineiden pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta. Lisäksi lähiruuan käyttöä lisäämällä saamme työtä- jja työpaikkoja maakuntiin.
Nokkonen oli ennen muinoin tunnettu myös kuitukasvina. Olisiko nokkoskankaan uuden tulemisen aika? Toki nokkonen myös esim. kuivattuna jauheena tai leipätaikinan osana on erinomainen käyttötapa. Hamppu (luonnollisesti lajike, jossa olemattomasti kannabinoideja) on mielenkiintoinen palaaja kotimaisille pelloille siementen rasvakoostumuksen takia. Makea lupiini kiinnostaa myös varmasti näinä kasvisyönnin lisäämisen aikoina.
Toivon, että tuottajat myisivät jatkossakin ruokapiireille - autottomana on lähes mahdotonta
hankkia tuotteita suoraan tilamyymälöistä. Koska vähittäiskauppojen hinnoista leijonanosa on
kaupan katetta ja vain murunen tuottajalle menevää hintaa, odotan saavani saman tuotteen
suoraan tuottajalta hiukan halvemmalla kuin kaupasta. Mieluummin kuitenkin maksan tuotteesta
tuottajalle itselleen kuin kauppaorganisaatioille, oli hinta mikä tahansa. Kaupassa tuotteiden
varastointiaika on usein tarpeettoman pitkä ennen kuin tuote päätyy kuluttajalle saakka. Oletan
siis saavani tuoreempaa tavaraa ostaessani elintarvikkeita suoraan tuottajalta. Luomukanaa ja kananpoikaa kaivataan!
- Lähiruoka on mielestäni tärkeämpi asia kuin luomu. Käyttämäni / tilaamaani tuotteet ovat
olleet hyviä ja laadukkaita. - Lähiruoka omassa lähikaupassa olisi paras vaihtoehto, mutta silloinkin tuotteet pitäisivät olla tuoreita ja laadukkaita sekä hinta ei saisi nousta kaupan katteiden
vuoksi kohtuuttomaksi. Toinen vaihtoehto olisi kauppapuoti kylän keskustassa. Aukioloajat tulisivat olla sellaiset, että töissä käyvillä ihmisillä olisi mahdollisuus asioida siellä. Torimyyntiä rajoittaa juuri tämä aukioloaikojen rajallisuus. - Niin kauan kun tuotteet ovat laadukkaita ja tuoreita sekä hinnat pysyvät kohtuullisina, niin niitä on ilo ostaa ja tulen niitä suosimaan.
Vastasin valikoiman suppeus ongelma-kysymykseen koska oli pakko vastata jotain. Oikeasti en
pidä mitään ongelmana, vaan valikoima on nykyään varsin kattava.
Biokaasuasema auton tankkausta varten olisi todella hyvä saada seudulle/Jyväskylän eteläpuolelle. Nyt lähin taitaa olla Laukaassa.
Ei ole muuta kuin positiivista palautetta. On hyvä, että tälläinen mahdollisuus on järjestetty
meille Laukaaseen, ettei tarvitse tätä varten ajella Jyväskylään. Onhan sekin hyvä ekoteko, että
mahdollisimman vähän ajaa autolla ja ruuasta maksettu hinta menee suoraan tuottajalle ilman
ylimääräisiä välikäsiä. Vielä kun Laukaan piiriin saataisisiin kananmunia niin olis todella hyvä
juttu. Kiitos kaikille toimijoille ja pistäkää ihmeessä Uuraisilla "piiri pyörimään"
Lähi- ja luomuruoka on aivan loistava valinta. Pyrin suosimaan aina kun vain mahdollista, mutta
kyllä se vaan niin on, että kiireisessä arjessa ruuan hankinta pitää olla helppoa. Kotimaista kalaa
(järvikalaa siis, mielellään perattua ja vaikka fileroituakin tällaiselle uusavuttomalle) olisi myös
mukava saada. Kotimaisen liikennebiopolttoaineen, eli biokaasun saatavuutta voisi myös paran-
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taa. Tällä hetkellä tankkaan autoni Laukaassa maatilalla tuotetulla biokaasulla, tankkauspaikka
on työmatkan varrella. Biokaasu on noin puolet bensaa halvempaa ja mieluusti maksaisin siitä
vaikka enemmänkin, jäähän raha siitä paikalliselle viljelijälle, eikä mene öljyvaltioille. Ja on 100
% uusiutuvaa ja kotimaista. Lisää tällaista.
Kys. 5 ->lisäkommentti, kyllä, jos hintataso ei eroa paljon "normaalista".
Kys. 5 lisäkommentti -> maukasta ja tietää mitä syö
Kysely biopolttoaineiden kysynnästä ja tarjonnasta??? Ainoastaan yksi kysymys (tai kaksi joa
otetaan huomioon, että olisiko vastaaja valmis ostamaan klapeja ja sytykkeitä myymälästä)
liittyi biopolttoaineisiin enkä oikein ymmärtänyt mitä tuolla kysymyksellä saavutetaan. Tällaisessa kyselyssä olisi ollut mahdollisuudet kartoittaa asiaa laajemminkin, mistä olisi saattanut olla
laajempaa hyötyä.
Tuottajien pitäisi saada logistiikka kuntoon. Ehkä jakelu on kuitekin järkevintä hoitaa lähikauppojen kautta? Oma myymälä olisi kiva, mutta sen pitäisi olla vähintää kokoluokkaa Heila (Heinolassa), jotta kuluttaja voisi tehdä kaikki ostoksensa ko. kaupasta. Lapsiperheelliselle on työlästä
alkaa juosta monessa kaupassa. Hinnat olisi saatava vähän alemmas (voluumia lisää?). Ekstraa
voi maksaa, mutta jos tuote on puolet kalliimpi kuin vastaava ei lähi/luomu, niin jää hyllyyn.
Lähiruokapiiri on erinomainen asia. Ensimmäistä kertaa sain koko talven käyttää perunoita,
joiden sisällä ei ollut mustaa eikä muutenkaan huonoa laatua
Monille lähi- tai luomuruuan helppo saatavuus ja kohtalainen hinta ovat varmasti ratkaisevia
asioita ostoksia tehtäessä. Yleinen asennekasvatus (esim. pyrkimys ekologisen jalanjäljen minimointiin) ja poliittinen tuki lähi-/luomuruokatuotannon lisäämiseksi ovat varmasti myös tärkeitä
asioita palattaessa "lähemmäksi luontoa". Lähi-/luomutuotteiden saatavuus lähikaupasta vähentäisi tarvetta autonkäyttöön ja siten olisi ekologisesti kestävämpää.
Toimittakaa enemmän sitä "oikeaa lähiruokaa" ei niitä purkkilihoja.
Keski-Suomen alueella on runsaasti hyviä tuottajia joiden näkyvyyttä tulisi tukea. Marketit eivät
sovellu mielestäni lähiruuan imagoon tai sitten niissä pitäisi olla erillinen "osasto" lähiruualle!
Markkinointia lisää, ettei aina tarvitsisi itse selvittää mistä saa.
Tulisin ehdottomasti asiakkaaksenne!
Kys. 6 siirretty -> lähiruokarinki puuttuu. Jo nyt käytämme lämmitykseen lähialueen puuta.
Marjat ja hunajat ostamme myös paikalliselta. Muulle lähituotteille olisi myös käyttöä.
Lähiruokamyymälä, erikoisliike olisi ihan loistava lisä kylän kauppatarjontaan. Uskon, että vakiokäyttäjät olisi jo heti olemassa, kuin vain myymälä tulisi
Kys. 7 ->lähiruokarinki
Tärkeä kysely ja tärkeä aihe! Luomuruoka on hyvä juttu, tällä hetkellä vain minulle liian kallista.....heti kun pääsen taas töihin niin jatkan luomuilua. Valtion pitäisi ehdottomasti tukea luomutuotantoa niin paljon,että hinta tulisi kuluttajalle pienemmäksi. Aurinkoista kesän odotusta!
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Tuottajat rohkeasti laittamaan myyntiin tuotteittaan, vaikka vähäisiäkin määriä.
Hei! Täällä työtön FM valmiina puodinpitäjäksi, jos sellainen perustetaan. Olen tosin kielten ja
viestinnän alan ihminen, mutta jauhopeukalo viimeisen päälle ja organisoija, joten voisin siinä
samassa myyntipisteessä pyörittää pienimuotoista kahvilaa :) Ei kai noista viestintätaidoistakaan
haittaa olisi, jos halutaan puodille asiakkaita...
Paikallisia kahviloita, lounaspaikkoja, joissa sekä lähi/luomuaineista valmistettuja tuotteita sekä
esim. myyntipiste lähi/luomutuotteille. Tätä varten tukea yrittäjyyttä suunnitteleville, mentorointimahdollisuus. Esim. kokenut kahvilan tai kaupan pitäjä tulee auttamaan uuden yrityksen suunnittelussa ja käynnistämisessä.
Tikkakoskelta Uuraisille ei ehkä tulisi erikseen lähdettyä ostoksille. Lähiruokapiirissä hankalaa on
nouto tiettynä päivänä tietyyn kellonaikaan.
Tuotteistamista ja markkinointia peliin. Tuotteiden on oltava laadultaan hyviä ja kilpailukykyisiä.
Omaleimaisuus plussaa ja "kotoisa" maut. Teette arvokasta työtä!
Jos lähi- ja luomutuotteiden hankinta ei ole liian monimutkaista ja hinta on kohtuullinen, tulee
vähemmänkin tiedostavan kuluttajan hankittua niitä helpommin. Kannattaisi varmaan yrittää
solmia jotain sopimuksia kaupunkien keskustoissa sijaitsevien ruokakauppojen kanssa, että
niissä tulisi johonkin lähiruoka/luomu-kyltillä varattuun paikkaan tuotteita esille. Minä kaupungissa asuvana pitäisin. En lähde autolla luomun perään automarketteihin tai erikoismyymälöihin.
Toinen juttu on sitten hinta... Hinta ei saisi olla paljoa korkeampi kuin ns. tavallisissa tuotteissa
ja jos on, niin laadun pitäisi olla silloin huomattavan hyvä. Helposti käy niin, että luomun kannattaminen jää rikkaille tai viherpiipertäjille, joiden kulutus näkyy omassa vihannespenkissä eikä
kaupassa. Itse en voi ostaa luomulihaa, sillä kukkaro ei kestä. Myös kananmunien hinta nousi
lainsäädännön muutuuessa liian korkeaksi (vaikka luomumunien tuottajien ei tarvinnutkaan
tietääkseni muuttaa mitään). Jätin sitten kokonaan ostamatta. Mieluummin ostan kotimaista
(lähi?)ruokaa kuin ulkomaista luomua.
Rohkeasti mainostamaan tuotteita ja tuomaan niitä kauppoihin esille.
On hieno juttu,kun kotimaisuutta,luomua ja lähiruokaa tuodaan kuluttajien ostettavaksi ja tietoisuuteen !
Perunat ja porkkanat sekä sipulit olivat todella isoja, ja sitä kautta maku kärsii. En ole tilannut
siksi niitä enää. Munat olleet myös loppu aika usein. Muutoin mahtava systeemi!
Kannatan kauppa-autoa. Sinne saisi tilata netin kautta ostokset, jotka haetaan vapaavalintaiselta kirjastoautopysäkiltä.
Lähiruokien tuominen lähikauppoihin (meillä K-market Mansikka!) kenties jopa oma hyllynsä.
Lähiruokatilojen yhteystiedot luetteloksi ja jakoon (mistä löydän lähimpää lihaa, maitoa, leipää..)
Olen kokenut lähiruokapiirin positiivisenä asiana. Joka kuukausi olen jotain sitä kautta hankkinut.
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Luomu/lähiruoka puoti esim. Jyväskylään oli aivan huippua! Myös Jyväskylän alueella voisi toimia ruokakori-systeemi, joka jo toiminnassa mm. Helsingissä ja Tampereella. Toivoisin myös
ympäristöystävällistä näkökulmaa tuotteiden pakkaukseen. Enemmän pahvia/lasia, jota helppo
kierrättää. Muovijätettä aivan liikaa.
Tutkimuksenne on todella kiehtova ja tarpeellinen. Toivottavasti Uuraisille saadaan perustettua
luomuruokapiiri. Kiitoksia!
Toivon ahkeria ja innostuneita ihmisiä näitä hankkeita viemään eteenpäin. Itse olen vain ostaja
tuotteille.
Tsemppiä! Tehkää tärkeä asia tunnetuksi!
hieno tutkimusa ja innostava
Menestystä hankevetäjälle!
Sianlihaa luomuna.
Tuottajien tulisi tuoda vielä enemmän tuotteitaan myyntiin lähikauppoihin. Hienoa, jos tämä
hanke edistää lähi-ja luomuruoan saatavuutta.
Hyvä että tämä kysely on tehty, luomu- ja lähiruokaa tarvitaan enemmän!
Puoti pystyyn!
Lähiruokaa toivon kouluihin ja ravintoloihin vaihtoehdoiksi. Hintatason pitää pysyä kohtuullisena,
mitä vain en ole valmis maksamaan mutta kuitenkin enemmän kuin ulkomaisista vastaavista
tuotteista.
Tosi hienoa, kun on pantu tällainen hanke vireille. kaikki paikat ovat hyviä myyntiin: tori, lähikauppa, maatilat ja lähiruokapiiri.
Haluaisin ostaa raakamaitoa suoraan tilalta. Voisikohan joku taho listata sellaiset tilat, joilta
maitoa saa suoraan ostaa?
Kalaa tarjolle useammin esim peruskauppoihin.Miksi ei voisi olla torilla enemmän ns. teemaviikkoja,esim oman kylän tuotteiden tuottajat esillä. Opastusta esim sienien hyödyntämiseen.Eräs
tuttu eläkeläinen kerää mm kanttarelleja ja välittää eteenpäin. Marjojen myyntiä,nykyisin hyödynnän työttömänä olevaa työkaverin miestä joka kerää joukolle marjoja.
Toivon todella että lähiruokapiste perustetaan Uuraisille, olisi mukavaa tukea täällä olevia ruuantuottajia ja tietää ostaessaan mitä saa. Minusta tulisi ainakin lähiruokapisteen, tai mikä se nyt
sitten olisikaan, käyttäjä!
Tuottajille terveisiä, että laasun pitää olla hyvä. mielellään parempi luin kaupassa ostettavassa
tuotteessa. Hankkeelle että, tuotteiden jakelu ei aiheuttaisi liikaa vaivaa tuottajille, että siinä
pystyttäisiin tekemään yhteistyötä ja koordinointia.
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Lähiruoan tuottajilla voisi olla yhteiset www - sivut joiden kautta saisi tietoa tuottajista ja milloin
on tuotteita on saatavilla. Oma esite jossa olisi yhteystiedot joka jaettasiin joka kotiin tai olisi
saatavilla pyydettäessä.
Juurekset pienemmissä erissä: kahden hengen taloudessa jossa on vain viileä kaappiosa käytössä on säilytys- ja säilyvyysongelmia. Olen pilkkonut ja esikeittänyt nahistumaan alkaneita...
Lihapaketeissa jauhelihan osuus liian suuri.
Sähköisen asioinin mahdollisuus. Tuotteet nähtävilla,tilattavissa, varastosaldo nähtävillä netissä
Hinnat pitäisi olla lähempänä kaupan hintoja
Luomua ja lähiruokaa helposti, läheltä ja suhteellisen järkevään hintaan, siitä se lähtee!
Tarjotkaa rohkeasti tuotteita, niitä kyllä ostetaan jos niitä vain on tarjolla!
Pitäisi tehdä radikaalimpia poliittisia päätöksiä ympäristön hyvinvoinnin vuoksi. Suomalaiset
ajattelevat kovin vähän ympäristöasioita, usein vasta kun laki niin edellyttää tai tapahtuu jokin
katastrofi. Haluaisimme itse siirtyä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttäjiksi, mutta pienituloisilla tämä on haave, koska vaatisi uuden auton ostoa.
Mainitsin jo: gluteenittomia ja maidottomia tuotteita mukaan tarjontaa, kiitos! (koska olen keliaakikko ja minulla on maitoallergia)
yhteistyö Tikkakosken kanssa, jossa homma toimii jo hyvin
enemmän erilaisia tuotteita myyntiin, lähinnä ruokia. Joskus lyhyempi toimitusväli, esim. juhlapyhien aikaan
Koska tuotteiden jalostusaste on alhainen, ohjeista, ideoista ja esim. lähiruokapiirin järjestämistä teemailloista voisi olla iloa meille uusavuttomille kaupunkilaisille :)
Kannatan päiväkoteihin ja kouluihin sekä laitosruokaloihin lähiruokaa, jota voitaisiin hankkia
sekä talkoilla, esim. marjan- ja sientenkeruu että paikallisia tuottajajia suosimalla. Ehdotan
myös tasapainoisten lähiruoka-aterioiden nauttimista koulussa, pienet ateriat tasasisesti jaettuna yhteensä koko 8 tuntiselle koulupäivälle ja iltapäiväkerholle. Pitkien ruokien kuljetusmatkoihin käytteävän energian voisi vapauttaa johonkin muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tällaisia kohteita olisi runsaasti, esim. laadukas rakentaminen.
Edelliseen kohtaan kommentoisin omalta kohdaltani, että jo käytän paljon klapeja ja hakkeella
tuotettua kaukolämpöä. Sähkön osuutta lämmityksessä ja käyttöveden lämmityksessä mieluusti
vähentäisin, jos saisin siihen neuvontaa ja avustusta.
Lähiruoan hinta olisi sopiva niin että siitä jäisi kaupan osuus pois kun tuote ostetaa suoraan
tuottajalta.
lähi- ja luomuruoka on osittain vielä kallista normaali/pienituloiselle perheelle vaikka toki valintakysymys..meillä siihen menee 'harmittavan' paljon rahaa. Toki ymmärrettävää miksi kalliimpaa mutta joskus silti vaikuttaa ylihinnoitellulta ja trendillä rahastetaan ;( Saatavuus olisi tehtävä paremmaksi ja toiveissa olisi saada monipuolisempaa tarjontaa kuin 'pelkkä' juures/vilja linja.

50
Luomu kananlihalle, kalkkunalle ja luomulohelle olisi kysyntää!!! Esim UKssa tuottajat tarjoavat
kuluttajille 'luomuboxeja' joissa erilaisia kasviksia jne. ja toimittavat ne suoraan kotiovelle. Ei
nyt ehkä suoraan lainattuna toimi Suomessa mutta miettimisen arvoinen idea?
Toivoisin pientilat takaisin jotta suomen omavaraisuus saataisiin varmistettua.
Hienoa, että asia on esillä. Toivottavasti lähiruuan käyttö lisääntyy ja helpottuu.
KOvasti vain mainontaa ja tuotteita esiin ja luulen, että kauppa käy. Ihmiset ovat kiinnostuneita
ja kun tottuvat hakemaan tietyistä paikoista, ottavat tavaksi. Kauempaakin voi hakea, jos ottaa
kerralla isomman määrän ja jos hieman säästää hinnassa, jos suoraan tuottajalta ostaa.
Suoraan maatiloilta myyntiä tulisi helpottaa
Toivottavasti Uuraisilla saataisiin lähiruokaa tarjolle, ostan varmasti!
Painostakaa lähikauppoja ottamaan lähiruokatuotteet valikoimiin, sillä se työllistää omaa kotiseutua ja turvaa alueemme ruokaomaavaraisuuden kun asia etenee riittävän hyvin. Elämme
epävarmuuden aikoja. Jos euro hajoaa ja Eurooppa putoaa lamaan,paras tapa selviytyä on lähiruokatuotanto ja kaikkinaisten lähipalvelujen kehittäminen. Meidän on uskottava omassa maakunnassa ja lähiympäristössä tapahtuvaan ruokahuoltoon ja palveluihin. Apu ei tule muualta, jos
tiukka paikka tulee. Suoralle tilamyynnilleluotava paremmat edellytykset ja kunnat on saatava
itse mainostamaan näitä palveluja kaikin käytettävissä olevin keinoin: nettisivut,kunnan julkaisut jne.
Muita pohjoisemman euroopan maita kiertäneenä huomaa Suomen maaseudun ja lähiruuan
tuotannon elottomuuden ja vetämättömyyden. Pienempiä tiloja ja lähemmäs kaupunkialueita!
Kiitos ruokapiirille toiminnasta, toivon,että se jatkuu. Yritän jatkossa olla myös talkooapuna
jakelussa.
Hienoa hyvää työtä! Arvostan!
Markkinointia !!!!
Enemmän pitäisi saada tietoa mistä voi ostaa lähellä tuotettua ruokaa. Ja ostaminen pitäisi olla
mahdollisimman vaivatonta.
Olen ollut pettynyt lähiruokapiirin toimintaan, koska sitä kautta tarjolla on lähes pelkästään
kotimaista viljaa (jota en syö), viljatuotteita, sokeroituja hilloja (en syö sokeria). Raakamaitoa
haen Jyväskylästä Katriinan kaupasta sikamaiseen 4 euron litrahintaan. Olisipa lähistöllä tila,
josta voisin hakea sitä itse edullisemmin! Luomukasvisten osuus saisi lisääntyä, mutta eihän
niitä tietysti talvella Suomesta juuri saa. Porkkanaa, perunaa ja palsternakkaa sai tänä talvena
kotimaisena luomuna Jyväskylästä kaupasta läpi talven. Lähiruokapiiristä ei saanut edes niitä.
Marketit voisivat näyttävämmin tuoda esille lähiruoka-artikkeleita vaikka hyllymerkinnöissä ja
mainonnassa. Ruokakauppojen luomu-tuoretuotteet hieman nahistuvat ja hävikkiä tulee, kun
ovat hyllyn laidassa. Pitäisi varmaan selvittää, mitkä tuotteet kestävät säilytystä ja huonompaa
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vaihtuvuutta.Voisiko hanke markkinoida lähiruokaa myös kunnalle tuottajien yhteenliittymänä?
Lähiruokaa kouluihin ja päiväkoteihin!
-lähiruokapiiri voisi tarjota tuotteitaan keskitetysti esim torilla joka vko -tiettynä pvnä tiettyyn
aikaan=helppo muistettavuus. -tuotteita ei aina välttämättä tarvis tilata etukäteen. -olisko puolilämmin toimitila mahd talvella torin yhteydessä -eri tuottajien tuotteiden tarjonta voisi vaihdella
eri viikoilla, sesonkituotteet huomioitava.
Toivotaan että tällainen mahdollisuus Uuraisille tulisi. Olen myös kiinnostunut itse henk.koht.
tällaisesta työstä, tuottajaksi minusta ei tällä hetkellä ole, mutta luomu-henkinen henkeen ja
vereen, myymälä työskentely voisi kiinnostaa.Harrastan luontaishoitoja, joogaa, keräilen kotimaisia syötäviä luonnonkasveja, luomu-ruokaa ja lisäaineetonta ostan aina kuin mahdollista.
Minuun voi ottaa yhteyttä mikäli tällainen luomu-myymälä Uuraisille perustetaan!!
Luomu- ja lähiruoan saatavuuteen pitäisi todellakin panostaa lisää. Onnea hankkeelle!!! Tällä
hetkellä (opiskelija-lapsiperheelle) sopuhintaiset luomutuotteet eivät läheskään kaikki ole edes
kotimaisia, saatikka läheltä. Myöskään lähiluomutuotteita ei ole riittävän monipuolisesti saatavilla. Toivottavasti myös viljelijät lähtisivät vieläkin enemmän luomutuotantoon mukaan ja suosisivat muitakin myyntiväyliä kuin isoja ketjuja jne.
Eläimille hyvä elämä, nopea ja kivuton kuolema ilman kauhukuormauksia ja -kuljetuksia. Myisin
suoramyyntipisteessä käsitöitä (harrastustuotteita, mutta ei harrastushintaan).
Kaikki tavat, jotka lähentävät tuottajia ja kuluttajia, ovat ehdottomasti kannustuksen ansaitsevia. Tsemppiä!
Liha- ja maitotaloustuotteiden tuottaminen synnyttää suuren vesijalanjäljen. Ei Hyvä
toivon lähiruokapuotia Uuraisten keskustaan, monipuolinen valikoima arki- ja herkkuruokia tai
hyviä raaka-aineita niiden tekemiseen
Tsemppiä arvokkaaseen työhön. Lähi- ja luomuruoka on valtavassa nosteessa, mutta kaupan ei
saisi viedä katetta tuottajilta.
Luomu- ja lähiruoka eivät ole välttämättä sama asia
Lähituotteiden hinta voi olla kalliimpi kuin massatuotteiden, mutta liian suuri hintaero heikentää
pienituloisten mahdollisuuksia lähiruuan käyttöön. Perustuotteiden (liha, jauhot yms.) saatavuuden tulisi olla mahdollisimman tasaista.
Jos aikoo saada lähiuuasta itselleen riittävän korvauksen, pitää pystyä erillaistamaan omat tuotteensa ja antamaan niille sitten kasvot. Vain uskottavat viljelijän kasvot, myyvät riittävästi hintakilpailun jyllästessä lähikaupoissa. Se on ihan sama suurimmalle osalle kuluttajista vaikka
leipä maksaisi 1 € enemmän, jos siitä ostamisesta tulee hyvä mieli.
Riittävät volyymit, ettei aika mene näpertelyyn. mistä tuottajat eivat pysty saamaan riittävästi
palkkaa. Lähiruokaa on kiva ostaa, mutta jonkun on sitä ennen tehtävä KAIKKI työvaiheet sen
eteen. "Pikku puotien" kannattavuus on todella vaikeaa. Parempi, että tuotteet olisivat aina saatavilla tavallisissa ruokakaupoissa. Puodit ovat enemmän harvojen kuluttajien idylli, kuin puotiyrittäjän. Luomu ja lähiruoka eivät automaattisesti liity yhteen. Siilinjärveläisen luomukanalan
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luomumyymälässä on todella paljon luomutuotteita myynnissä, siis koko kauppa täynnä tarjontaaihan vaikka mistä. Hieman vaan häiritsi, että olisikohan valikoimasta 10 % ollut suomalaista!
Toivon tarjolle erityisesti eettisesti tuotettua naudan- tai sianlihaa!
Uumoilen, mikä voisi olla tehokas tietokanava tuotteista ja niiden saatavuudesta...Varmaankin
aina vaan tuottajat esiin eri tapahtumissa eli kasvot tuotteille
Koitahan Satu jaksaa vielä syksyllä takaisin koululle!
Luomu- ja lähiruualle olisi varmasti menekkiä, jos saatavuus olisi helppoa. Harva on kuitenkaan
valmis ajamaan kymmeniä kilometrejä saadakseen lähiruokaa, koska ihmiset ovat kiireisiä ja
asiat pitää saada hoidettua yhdessä paikassa. Lähiruokamyymälä on hyvä idea, mutta sen pitäisi
olla sitten sellainen, että valikoimaa oikeasti on, muutakin kuin porkkanoita ja patalappuja, ja
aukioloajat pitkät, kuten muissakin kaupoissa.
Mainostakaa enemmän hintojen kera jos myytte tilalta elintarvikkeita! Herättäkää mielenkiintoa
ja ajatuksia, saatte uusia asiakkaita ja toiminta olisi kannattavampaa kuin nykyisellä hys hysmeiningillä!
Ilman muuta Uuraisilla pitäisi olla oman lähialueen tuottajille myyntipiste. Ja mahdollisille uusille
yrittäjille kannustin olisi juuri tuo jo valmis paikka, missä kaupata tuotteitaan.
Mainostusta enemmän, maistiaisia kauppoihin!
Halvemmat hinnat ja helppo saatavuus.
Hieno homma!
Euroopan Unionin holhous vähemmäksi ja arkijärjen käyttö suositeltavammaksi.
Lähi- ja luomuruoka on tärkeää terveyden kannalta ja toivottavasti olisi myös tuottavaa tuottajille! Kiireisessä arjessa olisi hyvä, jos tuotteita olisi saatavilla mahdollisimman helposti. Jos
kauppa Uuraisille tulee, tulen käyttämään sen palveluita!
Lähiruokapiireille olisi hyvä saada varastotilaa ja pysyvät jakopaikat vaikka maksua vastaan,
josta maksusta vastaisi esim. Japa ry tai kunta / kaupunki.

