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 KUTSU 7.7.2017 

Osta tilalta! -päivä 16.9.2017 tuo 
ihmiset tutustumaan lähitiloille 

 

Tuottaja, tehdään yhdessä Varsinais-Suomen ruoantuotanto ja 
nykyinen maatilojen elämä tutuksi Osta tilalta! -päivänä. 

 

Mitä? Päivä tarjoaa tuottajalle mahdollisuuden tavoittaa uusia asiakkaita, kuulla heidän 

tarpeistaan sekä markkinoida tilaansa ja tuotteitaan. Avaamalla ovet kävijöille lisäät paikallisen 

ruoantuotannon tuttuutta ja arvostusta. Kävijöille päivä on loistava mahdollisuus kokea 

maatilaelämyksiä ja ostaa raaka-aineita suoraan tuottajilta.  

Missä? Tuottajat voivat järjestää Osta tilalta! -tapahtuman omilla tiloillaan tai vaikka naapureiden 

kanssa yhteistyössä. Päivää vietetään saman aikaan sekä Varsinais-Suomessa että muuallakin Suo-

messa. Tuottaja ilmoittaa tilansa mukaan tapahtumaan https://ostatilalta.fi -sivuilla – vaikka jo 

tänään. Näin asiakkaat saavat ajoissa selville eri puolilla Suomea tapahtumassa mukana olevat tilat 

ja pääsevät suunnittelemaan sadonkorjuun rengasmatkaansa. 

Milloin? Tapahtuma on valtakunnallinen, toinen laatuaan ja se järjestetään lauantaina 16.9.2017.  

Toivotamme kaikki Varsinais-Suomen tuottajat saamaan tukea ja ideoita asiakkaiden 

tavoittamiseen ja markkinointiin keskiviikkona 16.8. klo 17–19 Raisioon. Katso illan ohjelma ja 

ilmoittaudu mukaan 11.8. mennessä tästä osoitteesta: http://bit.ly/2uR4CfE. Tervetuloa! 

Omalla aktiivisuudella ja yhteistyöllä muiden kanssa voi vaikuttaa paljon päivän ulkoasuun ja 
kokoon. Valtakunnallisen markkinoinnin ohella tuottajien kannattaa viestiä tapahtumaan osallistu-
misestaan somessa (esim. perustamalla facebook-tapahtuman, Twitterissä, Instagramissa) ja 
paikallisissa medioissa (alueen lehti, radio, ilmoitustaulut). Koulutuksessa saat opastusta näihinkin. 

Jo tutuksi tullut Osta tilalta! -nimi ja logo on vapaasti käytettävissä tilojen markkinoinnissa. Logo 
sekä opastekyltteihin ja julisteisiin sopivat pohjat on ladattavissa ja tulostettavissa omaan käyt-
töön linkistä https://ostatilalta.fi/tapahtuman-myyjaksi/ > Ladattavat materiaalit. 

 

 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Leena Arjanne, suunnittelija Brahea-keskus  Terhi Löfstedt, aluepäällikkö MTK-Varsinais-Suomi 
050 357 9204, leena.arjanne@utu.fi   0400 294 123, terhi.lofstedt@mtk.fi 

Lisää tunnelmia 

vuodelta 2016 

”Vaikka se vaati valmisteluja, oli kaikki vaivan 
arvoista. Päivä ylitti odotukset. Osallistumme 
seuraavanakin vuonna.”  (Tuottajapalaute) 

 

”Pääsin näkemään millaista maatilalla on, missä 

ja miten eläimet kasvavat. Ostin tuotteita 

suoraan tuottajalta.” (Kävijäpalaute) 

http://bit.ly/2uR4CfE
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Syksyllä 2016 järjestetty ensimmäinen valtakunnallinen Osta tilalta! -päivä saavutti hyvän 

menestyksen sekä kävijöiden että tuottajien keskuudessa. Teemapäivään osallistui 

valtakunnallisesti yhteensä 179 tilaa ja niissä kävi tuhansia vierailijoita. Ohessa on kävijöiden 

ottamia kuvia tuottajista tuotteineen, maatilan puuhista ja sadonkorjuun annista lautasella. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieltä sitä nousee 
Kuva @annakaisakouvo, #ostatilalta Instagram 

Päivän saalis jalostettuna 
Kuva @liisahilma, #ostatilalta Instagram 
 

Saaren luomutila 
Kuva @Annakarimkn, #ostatilalta Instagram) 

Maatilaelämyksiä lampaiden seurassa 
Kuva @proagria, #ostatilalta Instagram 


