
KAARLEJOKI OY  -  TUOTTEITA RUOKAPIIREILLE TURUSSA JA LÄHIALUEILLA

TAUSTAA

Olemme viljelleet luomua jo vuodesta 1981. Ensimmäinen luomutilamme on Rymättylässä ja 
tuottaa asiakkaillemme mm. marjoja ja perunaa. Kaarlejoen tila hankittiin 2001 ja siirrettiin heti 
luomuun. 
Näillä tiloilla viljellään suuri osa tuotevalikoimamme juureksista, vihanneksista ja marjoista. Sen 
lisäksi viljelemme nurmea, seosviljaa, härkäpapua, hernettä ym. Kaikki tuotantomme menee joko 
ihmisille tai luomukotieläimille, siis luomuna eteenpäin. 
Nykyisin valikoimamme on laaja, hankimme tuotteita asiakkaillemme yhteistyökuvioiden kautta 
muilta tiloilta, myllyiltä, luomutukuista. Näin pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelun 
eikä asiakkaan tarvitse seikkailla kymmenessä paikassa saadakseen ruokakassinsa täyteen!

Luomu on oleellinen osa arvomaailmaamme ja näemme sen osana laajempaa kokonaisuutta, osana 
ympäristön, luonnon ja eläinten kunnioitusta. Luomu yksin ei tietenkään riitä, mutta se on viljelijän 
ympäristöteko pellolla.
Lämmitykseen käytämme maalämpöä ja omaa puuta (polttopuuta tulee uskomattomia määriä 
pelkistä pellonsyrjien raivauksista!), aurinkopaneelit ja tuulimyllykin ovat haaveissa.
Vesistöjen varsiin olemme perustaneet suojavyöhykkeitä, metsiämme hoidetaan monimuotoisuutta 
suosien, avohakkuita ei tehdä. Molemmilla tiloilla on pitkä historia, niinpä kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten ja maisemien  suojelu ja hoito on oleellinen osa tilakokonaisuuksien arjen 
työssä. 

Meitä on nykyisin jo monta tekemässä näitä töitä, ”oikeita” työntekijöitä, yrittäjiä, joskus jopa 
talkoolaisia. Asiakkaat osallistuvat ostamalla tuotteitamme uskollisesti. Uskoisin, että kaikkia meitä 
yhdistää halu tehdä hyviä tekoja luonnolle, eläimille ja samalla myös ihmisille.

Jos siis jo olet jo asiakas niin kiitos! Ja näin kirjallisesti kerrankin hiukan viestiä siitä, miten ja 
miksi toimimme.
Jos vasta suunnittelet piiriä, niin aina on hyvä tietää minkälaista viljelyä tai muuta toimintaa tukee, 
minkälaisen arvomaailman mukaisiin tekoihin osallistuu ja minkälaista hyvinvointia ruoka voi 
tuottaa paitsi syöjälle, myös luonnolle tai maisemalle!

RUOKAPIIRI

Ruokapiiri tarkoittaa joukkoa ihmisiä, jotka tilaavat ruokansa keskitetysti. Se on oivallinen tapa 
hankkia esim. luomuruokaa suoraan tiloilta. On myös paljon ympäristöystävällisempää tilata ruoka 
tällä tavoin, kuin ajella jokainen omalla autolla ympäriinsä! 
Ruokapiirejä on monenlaisia. Jotkut tilaavat useista paikoista ja jakavat tuotteet itse omille 
jäsenilleen, toiset tilaavat kaiken yhdestä paikasta, koska heillä ei ole mahdollisuutta itse suorittaa 
jakoa. Jälkimmäinen muoto on nykyisin yleisempi, monilla työssäkäyvillä ei ole aikaa eikä paikkaa 
jossa jakoa voisi tehdä.

Jos haluat perustaa ruokapiirin, lue ensin seuraavat ohjeet, mieti sopiiko tällainen toimintatapa 
omaan elämääsi. Pystytkö suunnittelemaan ruokaostojasi hieman pidemmällä aikajänteellä, 
haluatko laittaa  ruokaa kauden vihanneksiin perustuen, onko ruoka sinulle muutakin kuin 
vatsantäytettä?



RUOKAPIIRIN PERUSTAMINEN

Ruokapiirin perustaminen on helppoa. Piirillä on hyvä olla yhteyshenkilö, joka kerää tilaukset 
jäseniltä ja toimittaa ne meille tilauspäivinä. Yhteyshenkilölle lähetämme tuoteluettelopäivitykset ja 
hän myös huolehtii piirin laskun maksusta.
Lisäksi ruokapiiri tarvitsee paikan, johon tuotteet voidaan toimittaa jakopäivänä ja josta piiriläiset 
voivat noutaa omat tuotteensa. Tämän paikan tulisi olla sellainen, että siihen saa auton lähelle ja 
tuotteiden kantaminen on helppoa. Piirillä pitää olla oma kylmäsäilytys pakasteille, 
yksinkertaisimmillaan kylmälaukkuja ja -kalleja.  Paikan tulisi myös olla ”avoinna”, eli sellainen, 
ettei se vaadi kenenkään päivystystä tai minuuttiaikatauluja. Monet ovat perustaneet piirejä 
kouluille tai työpaikoille, silloin tuotteita ei tarvitse erikseen hakea vaan vain ottaa mukaan kotiin 
lähtiessä. Omakotialueilla monilla on myös varasto ja autotallitilaa, sellainen on myös hyvä 
mahdollisuus.

TUOTTEIDEN TILAUS, TOIMITUS JA MAKSU

Olemme yrittäneet luoda järjestelmän, joka ottaa huomioon ympäristöasiat mahdollisimman hyvin. 
Tilaukset tulevat meille sähköpostitse tilauspäivänä. Teemme koosteen ja pakkaamme useiden 
piirien tilaukset kerralla. Jakopäivänä kuljetamme ne kerralla, samalla ajolla. 
Ajatuksena on:

– säästää energiaa ( isoa kylmiötä ei availla koko ajan vaan tuotteet otetaan kerralla työn alle )
– taata toimitusvarmuutta ( tilaukset tulevat ajoissa, joten on mahdollista hankkia lisää, jos 

joku tuote loppuu )
– säästää luontoa turhalta polttoaineen kulutukselta ja päästöiltä ( vain täysi auto liikkuu ja 

ajokierrokset suunnitellaan mahdollisimman loogisiksi )
Jokaisella piirillä on yksi tuotetoimitus kuukaudessa. Piirejä on nykyisin niin paljon, että olemme 
jakaneet ne kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä jako on yleensä kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona ja toisessa yleensä kuukauden kolmantena keskiviikkona. Tilaukset tulevat edellisen 
viikon tiistaina. 
Muutoksia näihin vakiorytmeihin aiheuttavat lähinnä pyhäpäivät ja koulujen lomaviikot. 
Muutoksista pyrimme kertomaan ajoissa. Syyskauden aikataulut tehdään viimeistään elokuussa ja 
kevätkauden yleensä vuodenvaihteen nurkilla.
Jotta edellä kerrotut tavoitteet ympäristön, energiankulutuksen ja toimitusvarmuuden kannalta 
voivat toteutua arjessa on tilausten tultava ajoissa. Eli jos tilaus tulee esim.keskiviikkona tai 
torstaina se ei ehdi seuraavan viikon toimitukseen.                      

Toimituksen mukana tulee lasku. Maksuaika on 14 vrk, jotta piiri ehtii hoitaa sisäisen 
maksunkeruunsa. Se  maksetaan yhtenä summana (ei siis niin, että jokainen yksitellen omansa) ja 
viestiosioon tulee merkitä laskun nro. Sen perusteella teemme kirjaukset. 

Koko porukkamme puolesta toivon teille herkullisia luomuruokahetkiä! 
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