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Ranchilla some on 
keskeinen väline 
lihan markkinoin-
nissa ja myynnissä, 
Johanna Ratia 
kertoo.

Erikoistuminen, 
tarkkaan mietitty 
kohderyhmä ja 
onnistunut so-
me-markkinointi 
ovat Hello honeyn 
salaisuudet. 

38
Koivulan kotijuustolassa 
on keskitytty perinteisiin, 

paikallisiin tuotteisiin.

Yrttipaja on erikoistunut villeinä 
kerättyjen ja luonnonmukaisesti viljeltyjen 
kasvien tuottamiseen, jalostamiseen ja 
myyntiin. Nyt yritys tähtää vientiin.

Fredrik Östmanin itse valmistamaan Nordwind 
20 -purjeveneeseen upposi kaikkiaan 1 000 
työtuntia.

MTK:n vilja-asiamiehen Max Schulmanin oli 
tarkoitus kylvää viljaa, mutta hän päätyikin rypsiin. 
Äkeen ja jyrän yhdistelmällä saa rypsille sopivan 
kylvöalustan, hän kertoo.
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K
oronakevät ei ole ollut helppo maaseudun yrittäjille. Maaseutu-
matkailulle ja ravintolatoiminnalle tuli kerralla stoppi ja puutarhoil-
la on vietetty unettomia öitä kausityöläisten kohtaloa pohtien. 
Etelän kylmät yöt ja pohjoisen lumiset pellot taas ovat aiheutta-
neet huolta monelle viljelijälle.

Samaan aikaan kotimainen ruoka ja omavaraisuuden merkitys ovat ol-
leet esillä valtakunnan mediassa enemmän kuin pitkään aikaan. Vaikka ulko-
maisen työvoiman kaipuu sai osakseen kritiikkiä kaupunkilaisilta kuluttajilta, 
on maataloustyön merkitys, sen haastavuus ja tarvittavan osaamisen määrä 
saanut tärkeää julkisuutta, ja arvostus on kasvanut.

Ja vaikka kaikki matkailu hiljeni hetkeksi, tulevaisuus voi olla ihan muu-
ta. Kun suomalaisten etelänmatkat jäävät väliin, voisivat suomalaiset, aina-
kin teoriassa, helposti paikata matkailualan menetykset kuluttamalla loma-
kassansa Suomessa.

Maaseutumatkailua kehittävän yhdistyksen, Lomalaidun ry:n, toiminnan-
johtaja Kimmo Aalto toteaa, että hankalista ajoista pääsee yli pitkäjänteisyy-
dellä, talouden suunnittelulla ja hakemalla tukea. Aallon mukaan nyt on hyvä 
hetki pohtia uuttaa liiketoimintaa ja kehittää uusia palveluja (s.59).

Uusi tuote vaatii paljon työtä menestyäkseen. Kysyimme yrittäjiltä ja asian-
tuntijoilta vinkkejä tuotteistamiseen ja markkinointiin. Selvästi erikoistuminen 
ja muista erottuva markkinointi ovat tuottaneet tulosta. Myös some on tänä 
päivänä monille yhä tärkeämpi myyntipaikka (s.64).

Tuotteen tai tilan brändäys ei kuitenkaan ole ihan helppoa. Maaseutuyrit-
täjillä pelissä on monesti perhe, tuotanto ja oma pihapiiri. Muotoilija Riikka Sa-
lokantele suosittelee pohtimaan, mikä juuri meidän tilallamme on sellaista, mi-
tä muilla ei ole (s.70).

Moni on jo oman erikoispiirteensä löytänyt: Hello honey -erikoistuotteet 
kiinnostavat hunajahifistelijöitä (s.72), pohjoisen makuja ja lapinlehmän mai-
toa sisältävät artesaanijäätelöt maistuvat alkuperää arvostaville kulinaristeil-
le (s.35) ja villiyrtti-innostus siivittää Yrttipajan tuotteiden menekkiä kansain-
välisesti (s.84).

Haastavasta keväästä huolimatta en ole huolissani, sillä maaseutuyrittämi-
nen on sitkeiden laji. Vastoinkäymisten hetkellä voi avautua myös uusia mah-
dollisuuksia. Ja kuten unelmatyössään oleva maitoyrittäjä Crista Hällfors to-
teaa, myös se, etteivät vuodet ole veljeksiä, eikä tule kahta samanlaista päi-
vää, on rikkaus (s.10).

Tylsistymään ei ainakaan ehdi.
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