
REKO är en modell för handel mellan en grupp producenter och 
en grupp konsumenter. Den kan basera sig på ett skriftligt köpeavtal för en 
viss tidsperiod, t.ex. 2 månader, eller beställas för varje fördelningstillfälle separat. 

•	 REKO-ringens administratörer anmäler i god tid kommande utdelnings- 
tillfällen och producenterna anmäler sin närvaro. 

•	 Producenten levererar de beställda produkterna till angiven mötesplats  
och tidpunkt för avhämtning, t.ex. kl. 18-19 en gång i veckan. 

•	 Betalningen sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare t.ex. 
kontant, kortbetalning eller faktura.

REKO   Närproducerad mat

PRODUKTER* t.ex.
grönsaker, rotfrukter, potatis, färska  
kryddor,	ägg,	bröd,	kött,	fisk,	bär,	 
frukt, honung, förädlade produkter  
och mjölkprodukter. *Leveranserna sker 
inom de ramar som livsmedelslagarna tillåter.

DIREKT FRÅN PRODUCENT TILL KONSUMENT UTAN MELLANHÄNDER!

PRODUCENT

KONSUMENT

MÖTES-
PLATS

REKO är kostnads- och 
tidseffektivt för båda parter!

Vill du starta en REKO-ring på din hemort?

Du behöver:

Några intresserade 
konsumenter som 

kan utgöra basen för 
en lokal REKO-ring.

Lokala leverantörer 
för de viktigaste 

råvarorna. 

En mötesplats som 
är lätt att nå för 

både konsumenter 
och leverantörer.

Infomaterial hittar du här:  www.äktasamak.fi

    www.ekonu.fi

Gör så här: 1. Sammankalla till en träff där konsumentgruppen
möter producentgruppen.  
Bekanta er med REKO-modellen och det 
gemensamma intresset ni har i detta.   
Beslut om fortsatt tillvägagångssätt för   
- plats, veckodag och tidpunkt för leveranstillfällen 
- kommunikationssätt inom gruppen (facebookgrupp, 
  blogg, SMS-system, anslagstavla eller dyl.) 

 
2. Håll aktivt igång kommunikationen inom REKO- 

ringen, både vid leveranstillfällena och på facebook eller 
blogg. REKO-modellen bygger på ett ömsesidigt förtroende 
som upprätthålls genom en bra och saklig information från 
båda sidor. Lycka till!

lähiruoalle
– suoraan tuottajalta kuluttajalle ilman välikäsiä

*Tuotteita esim:
Vihanneksia
Juureksia 
Perunaa
Tuoreita yrttejä 
Kananmunia
Leipää
Lihaa
Kalaa 
Marjoja, hedelmiä 
Hunajaa
Jalostettuja tuotteita
Maitoa

REKOon tuottaja- ja kuluttajaryhmän väliseen kauppaan
tarkoitettu malli. Jokaisen tuottajan ja kuluttajan kesken 
tehdään kirjallinen ostosopimus tietylle ajanjaksolle, esim. 
kahdeksi kuukaudeksi. 
Maksu laskutetaan ennen sopimuskauden alkua, ellei jostain
muusta ole yhdessä kirjallisesti sovittu. Tuottaja toimittaa ti-
latut tuotteet noudettavaksi sovitusta paikasta ja sovittuna ai-
kana, esimerkiksi klo 18-19 välillä, kerran viikossa. reko-malli
on kustannustehokas ja säästää molempien osapuolten aikaa.

Kuulostaako mielenkiintoiselta? Kesällä 2013 aloitimme
pilottiprojektina kaksi reko-rengasta Pohjanmaalla; Vanhassa
Vaasassa ja Pietarsaaressa. Malliin on saatu inspiraatiota
Amap-järjestelmästä Ranskasta, mutta vastaavia kuluttaja-
renkaita on myös muualla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa
(CSA) ja Japanissa (Taikei).

* Toimitukset tapahtuvat 
elintarvikelain puitteissa

REKO-sopimus

www.ekonu.fi/reko
www.foodia.fi

Lisätietoa ja sopimus-
malleja löytyy sivuilta

tai ota yhteyttä meihin:
Foodia // Jonas Harald
jonas@dynamohouse.fi

EkoNu!// Thomas Snellman
thomas.snellman@multi.fi
Ann-Sofi Ljungqvist 
ann-sofi.ljungqvist
@yrkesakademin.fi

Tuottaja

Kuluttaja

Sopimus

Kohtaamispaikka

1. Kutsu koolle kokous, jossa kuluttajaryhmä tapaa tuottajaryhmän. Tutustukaa reko-
malliin ja yhteiseen kiinnostukseenne siihen.
Päättäkää menettelytavoista seuraavissa asioissa:

• informaatio ja tuottajien ja kuluttajien kokoonkutsuminen sopimuskokouksiin 
• tuotteiden toimittamispaikka, viikonpäivä ja ajankohta
• sopimuskauden pituus
• yhteydenpitotavat ryhmässä (facebook-ryhmä, blogi, tekstiviesti-järjestelmä, 

ilmoitustaulu tms.) 

2. Järjestä kaksi tai useampia sopimuskokouksia, jossa toimitussopimukset 
tuottajien ja kuluttajien kesken allekirjoitetaan.
Ensimmäinen sopimuskokous on järjestettävä hyvissä ajoin ennen ensimmäisen 
toimitusjakson alkamista, esim. 2-3 kuukautta aiemmin. Näin tuottajat ehtivät 
valmistautua, täydentäviä tuotteita ehditään ottaa mukaan, ja uudet kuluttajat ja 
toimittajat ehtivät vielä liittyä verkostoon.  

3. Pidä aktiivisesti vireillä yhteydenpitoa reko-renkaassa, niin toimitusajankohtina 
kuin muutoinkin facebookissa tai blogissa. reko-malli rakentuu molemminpuoliseen 
luottamukseen, jota pidetään yllä hyvällä ja asiallisella informaatiolla puolin ja toisin.

4. Järjestä tarvittaessa uusia sopimuskokouksia kuluttajille ja uusille toimittajille,
esimerkiksi ennen uuden sopimuskauden alkus. Kokouksia voidaan järjestää tuotteiden
toimituksen yhteydessä.

Onnea matkaan!

Haluatko käynnistää REKO-renkaan kotipaikkakunnallasi?

Lisätietoa ja sopimusmallin löydät täältä:
www.foodia.fi » reko kauppamalli    tai     www.ekonu.fi/reko 

Tarvitset:

Kohtaamispaikan,
jonne niin kuluttajien
kuin tavaran toimitta-

jien on helppo tulla

Muutaman kiinnos-
tuneen kuluttajan

perustaksi paikalliselle
reko-renkaalle

Tärkeimpien
raaka-aineiden

paikallisia
tuottajia



REKO för matkonsumenter

NÄRPRODUCERAD MAT DIREKT FRÅN PRODUCENTER UTAN MELLANHÄNDER!

REKO för matproducenter

FÅ AVSÄTTNING FÖR DIN PRODUKTION DIREKT TILL KONSUMENTER!

För vem?
Att producera mat och sälja via REKO kan passa många, t.ex:

• Du har ekologisk produktion och vill hitta konsumenter som upp-
skattar dina produkter.

• Du odlar många olika grödor, och vill gärna prova på nya sorter.
• Du har liten produktion, kanske som sidoinkomst eller på hobbynivå.
• Du är intresserad av att starta en produktion eller verksamhet, och

vill pröva på hur det känns.
• Du är biodlare, har värphöns, är fiskare, eller har andra produkter

som du vill sälja lokalt.
• Bakning eller annat mathantverk är din passion, och du har möjlighet

att producera åt andra än din egen familj.
• Du är småskalig livsmedelsföretagare och har någon speciell

produkt/delikatess som många vill ha, men som inte passar in i
handelskedjorna.

Endast närproducerat och egen produktion!
» REKO är ej för återförsäljare av andras produkter! «

Du säljer huvudsakligen din egen produktion. Du kan samarbeta med en 
annan matproducent i närområdet för att komplettera produktkorgen, men 
då skall detta framgå tydligt. Samtliga matproducenter är förpliktade till 
den öppenhet och kommunikation som förutsätts enligt REKOs principer.

För vem? Att handla via REKO passar många konsumenter, t.ex:
Du vill köpa färsk och bra mat till förmånligt pris.
Du vill veta vad du äter. Lokalt producerat med känt ursprung.
Du vill köpa lokala ekologiska produkter.
Du är intresserad av mat. 
Du	är	nyfiken	och	vill	pröva	på	nya	produkter	och	ett	nytt	sätt	att	handla.

Ekonomiska fördelar?
Du får färskare mat till ett förmånligt pris.
Du betalar inte för onödig reklam och onödiga mellanhänder.
Du betalar inte för onödiga förpackningar och transporter.
Du stöder den lokala ekonomin, ditt närsamhälle.

Sociala fördelar?
Du	får	tillfälle	att	själv	träffa	den	som	producerat	din	mat.	Kanske	även	 
besöka produktionsstället enligt överenskommelse.
Du	kan	träffa	andra	konsumenter,	med	liknande	värderingar	och	intressen	 
som dig själv.
Ni kan dela erfarenheter och recept om ni vill, kanske byta produkter också.	
Att mötas halvvägs skapar förtroende och solidaritet.

Fördelar för miljön?
Ät mer enligt årstiden, närmare naturen.
Undvik onödiga transporter och onödiga förpackningar.
Köp rena produkter av en producent som ser dig i ögonen. Inte en anonym  
handelsvara.
Utnyttja allt som produceras. En krokig morot är minst lika god som en rak!

Kulinariska fördelar?
Färska produkter som skördats när de är som bäst.
Spännande,	ovanliga	sorter	som	inte	finns	i	partihandeln.
Djur som vuxit på naturligt foder. 
Mathantverk som gjorts med kärlek, utan onödiga tillsatser.
Dagsfärsk	fisk,	om	fångsten	varit	god.

Sommaren 2013 startade projekt EkoNu! och projekt Foodia två pilotförsök med REKO- 
ringar i Österbotten; i Gamla Vasa och i Jakobstad. Modellen har inspirerats av Amap- 
system	i	Frankrike,	men	liknande	konsumentringar	finns	även	på	andra	platser	i	Europa,	
Nordamerika (CSA) och Japan (Taikei).

Mer information hittas på www.ekonu.fi eller www.äktasmak}.fi

Låter det intressant?
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