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Kutsumusammatti
Mikko Toivanen tiesi jo esikoulussa, että hänestä
tulee maatilan isäntä.
Nykypäivänä maatalousyrittäjäksi ei ryhdytä
ilman paloa alaan. Kevään ja kesän hektisimpään
kasvuaikaan työpäivä venyy jopa 18-tuntiseksi.
Eikä raaka työnteko edes riitä. Maataloustyössä
onnistuminen on monen tekijän summa, joka
kysyy taitojen, koulutuksen, innostuksen ja työkokemuksen lisäksi onnea ja lempeitä säitä.
– Työ vaatii muun muassa karjanhoitajan, viljelijän, työnjohtajan, konemekaanikon, ekonomin
ja metsätalousinsinöörin taitoja, luettelee Henni
Toivanen.
Eikä siinä vielä kaikki: Menestyvän tilallisen on
hallittava myös bisnesosaamista, liikkeenjohto-,
neuvottelu- ja johtamistaitoja.
Mutta Toivasten päätä ei palele.
– En koskaan kuvitellut olevani maatalousyrittäjä. Nyt en vaihtaisi työtäni mihinkään! Henni
innostuu.
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Yhdessä
syöminen on ilo
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Älä piilota
laatua!

Atria Suomi Oy on osa Atria-konsernia. Atria
on kasvava ja kansainvälinen, suomalainen
elintarvikealan yritys. Sen menestys rakentuu kolmen kivijalan varaan: ruoan, ihmisten
ja perinteiden. Atria on yli 110 vuoden kokemuksella yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä
Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella.
Atrian liikevaihto vuonna 2015 oli 1 340 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 4 250 henkilöä. Konserni jakaantuu
neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria
Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria
Baltia.
Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin
perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.
Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin
perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta.
Atria Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
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VALOISAA TULEVAISUUTTA,
100-VUOTIAS SUOMI!
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eläimille syötetään antibiootteja ennaltaehkäisevästi. Suomessa antibioottien
käyttö on minimaalista ja niitä annetaan
ainoastaan tarpeeseen eläinlääkärin
määräyksestä.
Nämä toimintatavat ja siitä saadut
hyödyt ovat pitkäjänteisen työn tulosta ja
haluamme jatkossakin - yhdessä perhetilatuottajien kanssa - varmistaa Atrian
tuotteiden laadun ja turvallisuuden.
Osaamistamme arvostetaan myös
rajojemme ulkopuolella. Kiinalaiset ovat
erittäin tarkkoja tuontituotteiden laadusta ja turvallisuudesta. Siksi saammekin olla iloisia ja ylpeitä siitä, että Atria
on ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä saanut sianlihan vientiluvan Kiinaan. Tätä voidaan pitää kunnianosoituksena suomalaiselle lihaosaamiselle.
Kunnioittakaamme sitä itsekin ja
olkaamme siitä terveesti ylpeitä. Liha
liikkuu globaalisti ja edullisempia ulkomaisia lihavaihtoehtoja on saatavilla. Ei
ole itsestään selvää, että omavaraisuutemme lihantuottajana säilyy nykyisellään. Annetaan suomalaiselle osaamiselle sille kuuluva arvo ja tehdään, hyvät
asiakkaamme, yhdessä kaikkemme
sen eteen, että kuluttajien saatavilla on
yhtä turvallista, laadukasta ja jäljitettävää lihaa vielä, kun Suomi täyttää 200
vuotta.
Hyvää alkanutta vuotta 2017!
Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

Suomalaiset haluaisivat viettää
enemmän aikaa yhdessä ruoan
ääressä. Perheaterioiden lisäksi
haluamme rentoa syömistä
ystävien ja lähipiirin kanssa.
Kaipaamme yhteisöllisyyttä,
mutta keinoja sen
toteuttamiseen ei tahdo
löytyä.

Suomalaisista peräti 91 % on sitä mieltä, että yhdessä
syöminen perheen tai ystävien kanssa on hieno juttu.
Suomalaiset myös haluaisivat viettää enemmän aikaa
yhdessä ruoan ääressä. Toive ei kuitenkaan toteudu suomalaisten arjessa.
Vain joka toinen perhe syö päivittäin tai lähes päivittäin yhdessä. Työpaikoilla lounaan syö päivittäin yhdessä
työkavereiden kanssa noin kolmannes. Joka neljäs jättää
väliin yhteiset lounas- ja kahvihetket.
KAIPUU KYLÄILYKULTTUURIIN

Saamme olla iloisia
ja ylpeitä siitä, että
Atria on ensimmäisenä
suomalaisena yrityksenä saanut sianlihan
vientiluvan Kiinaan.
Tätä voidaan pitää
kunnianosoituksena
suomalaiselle lihaosaamiselle.

Yhdessäoloon käytetty aika perheen ulkopuolella on
vähentynyt tasaisesti jo pitkän aikaa. Suuri osa suomalaisista näyttää kyläilevän vain ”jouluna ja
juhannuksena”.
Suomalaiset haluaisivat lisätä rentoa ja helppoa kyläilyä ja kokoontumista ruoan äärelle
kotona, kylässä, luonnossa ja ravintoloissa.
Myös yhdessä kokkaaminen innostaa
niin nuoria kuin vanhempiakin.
Tutkimus: Taloustutkimus, Lähde: ELO-säätiö
Soili Jussila / Vastavalo.fi

Viime vuoden lopulla mediassa kerrottiin hienoja ja positiivisia uutisia. Suomen
talouden viisarit näyttävät, vaikkakin vain
hieman, ensi kertaa oikeaan suuntaan sitten vuoden 2012. Päivittäistavarakauppa
on pinnistellyt hienoiselle plussalle. Tuoreimmat kuluttajakyselyt indikoivat varovaista luottamuksen parantumista. Ruokaravintoloiden myynti näyttäisi lähteneen
oikeille urille.
Varsin pitkän mollivoittoisen taipaleen jälkeen nämä ovat erittäin tervetulleita viestejä meille kaikille. Kyllä Suomi
tästä jälleen nousuun lähtee ja mikä sen
hienompaa, juuri nyt, kun itsenäinen
Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta.
Atriakin on iäkäs, tänä vuonna
114-vuotias, ja myös meillä on hyvä
draivi päällä. Sitoudumme vahvasti
toiminnassamme suomalaisuuteen.
Meidän suomalaisten onkin syytä olla
ylpeitä siitä, miten lihantuotantoketjumme toimii. Lihantuotantoa koskeva
lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Näin varmistamme eläinten
hyvinvointiin ja lihan laatuun vaikuttavia asioita.
Suomalainen lihantuotanto on
monissa kohdin ulkomaista parempi.
Esimerkiksi suomalaisilta porsailta ei
leikata saparoita, suomalaisten broilereiden nokkia ei typistetä ja linnut elävät
vapaasti pehkupäällysteisellä lattialla.
Broilerintuotantomme on käytännössä
salmonellaton ja myös sian ja naudanlihatuotannossa noudatamme tiukkaa salmonellavalvontaohjelmaa.
Monissa Euroopan maissa tuotanto-

Nousussa: yhteisöllisyys
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Miten syödä
hyvällä
omatunnolla?
ÄLÄ RAJOITA SYÖMISTÄ TURHAAN, VAAN:

• Suhtaudu syömiseen positiivisesti
• Hyväksy ruokavalioosi erilaisia ruokia
• Tunnista, miltä nälkä ja kylläisyys
tuntuvat
• Opettele säännöllinen ateriarytmi

MISTÄ PUHUMME,
KUN PUHUMME
MAUSTA?
TIESITKÖ ETTÄ:

• Kieli ei ole suun ainoa osa, joka
aistii ruokaa. Makunystyröitä on
myös kitalaessa, poskissa ja suun
takaosassa.
• 80 % ruoan mausta on itse asiassa
hajua.
• Makua ei ole ilman sylkeä. Sylki
pilkkoo ruoan kemikaalit, jonka jälkeen makunystyröiden reseptorit
havaitsevat maun.

Kolkutteleeko
talviflunssa? Nappaa
ruusunmarja!
TOP

5

C-vitamiinipitoisimmat
marjat ja hedelmät:
1.
2.
3.
4.
5.

Ruusunmarja
Guava
Tyrnimarja
Mustaherukka
Pihlajanmarja

89 %

88 %

tukee kotimaista työllisyyttä
ostamalla kotimaista ruokaa.

70 %:n
mielestä alkuperämaa on
tärkeä.

66 %:lle
suomalaisuus on hintaa
tärkeämpi ostoperuste.
Lähde: TNS Monitor Ruoka 2016 –raportti

Mesiangervon kukkia
Lahden MM-kisoissa
”Haluamme tuoda suomalaista huippuruokakulttuuria esiin ja kertoa siitä kansainvälisille ja suomalaisille vieraille. Lähtökohta ollut suomalainen luonto ja siihen liittyvät
raaka-aineet. Osa raaka-aineista on jo kerätty kesällä, kuten esimerkiksi kantarellit,
mesiangervon kukat ja marjat.”
Tuotekehitysjohtaja Marianne Nordblom, Fazer Food Services.
Fazer Culinary Team tarjoaa Lahden MM-kisoissa VIP-vieraille mm. tyrni-siikacevicheä, kukkakaalipannacottaa, muikunmätiä, haukiwallenbergiä, hernepyrettä ja jokirapukastiketta. Lihan aterioihin toimittaa Atria.
6
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RAVINTOLARUOKAILIJA HALUAA
HELPPOA JA NOPEAA

suomalaista haluaa elintarvikepakkauksiin selkeät
merkinnät alkuperämaasta.

Lähteet: Health World Education, Tiede-lehti, Fineli, Itä-Suomen yliopisto

Innokkaimmat
ravintoloissa käyvät:
•
•
•
•

15–24-vuotiaat
johtavassa asemassa työskentelevät
hyvin ansaitsevat
pääkaupunkiseudun asukkaat

Lounastaminen
nostaa niin toimihenkilöiden, johtajien kuin opiskelijoidenkin ravintolassa
käyntiä.

Ruokajuomina:
• vesi
• maito
• virvoitusjuomat

77 %

suomalaisista ruokailee ravintolassa
vähintään kerran kahdessa viikossa.
Vuosituhannen alussa ravintolassa
ruokailijoita oli hieman yli 40 %.

3,5

Keskimäärin ravintolassa nautitaan

ateriaa *

Nousussa:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nopea syöminen
vapaa-ajan syöminen
pizza
hampurilainen
take away
laatu
kortilla maksaminen
olut

Laskussa:

henkilöstöravintola
työaikainen ruokailu
lounas
sijainti
opiskelijaruokailu
kokoliha
maito
käteinen
alle kympin ateria

Tutkimus: TNS Gallup • Tutkimuksen tilaaja: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa

*Kahden viikon ajanjaksolla
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Tuotantoeläinten
hyvinvointi on
suomalaisille
erittäin
tärkeää
Tuoreimman Eurobarometri-kyselyn mukaan suomalaisten kiinnostus eläinten
tuotanto-olosuhteisiin kasvoi enemmän kuin missään muussa EU-maassa vuosina 2006–2015. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin takaamista piti ”erittäin tärkeänä” 78 prosenttia suomalaisista EU:n keskiarvon ollessa 57 prosenttia. Kuluttajat ovat enemmän huolissaan sikojen ja siipikarjan kuin lampaiden ja nautojen
hyvinvoinnista.

Kuva: Fazer

ALKUPALAT

Trendi:
Karjalanpiirakka
Karjalanpiirakoiden suosio on tanakassa
nousussa. Trendin syyksi arvellaan välipalaistumista, eli napostelun lisääntymistä. Monipuolinen perinneruokamme
myös taipuu niin pikkulapsen evääksi
kuin juhlaherkuksikin.

Proteiinista
potkua
päivään!
Proteiinin lähteitä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lempeä tuulahdus Havaijilta
Eurooppalaisiin pöytiin katetaan tänä vuonna havaijilaista raa’asta kalasta tehtyä
poke-salaattia. Vaikka havaijilaiset herkuttelevat tonnikalalla, suomalaistyyppinen poke syntyy lohesta tai siiasta. Seesami, soija ja chili antavat oikean vivahteen
makuun.

Punainen liha
Kana ja kalkkuna
Valkoinen kala
Lohi
Kananmuna
Soijapapu
Pähkinät ja siemenet
Täysjyväviljat
Maito
Juusto

Tiesitkö: Eläinperäiset proteiinit
ovat yleensä kasvikunnan proteiineja laadukkaampia, niistä
kun saat samalla elimistölle
välttämättömät aminohapot.

MITEN TÄNÄ
VUONNA SYÖDÄÄN?
1. Tiedostava kokki panostaa arkeen kiireenkin keskellä
Tänä vuonna pinnalla jatkavat jo tutuiksi tulleet ruokailmiöt: ”tiedostava
kuluttaminen, hyvinvoiva arki ja nopeasti valmista”.
2. Ruokaseikkailu kutsuu!
Jatkossa etenkin omaan hyvinvointiin liittyvät valinnat sekä ruoan elämyksellisyys tulevat ruokailmiöinä nousemaan. Vuoden 2017 aikana voimakkaimmin kasvavat ruokatrendit ovat ”täsmähyvinvointi, ruokahifistely ja ruokaseikkailut”.
3. Lohturuoka helpottaa maailmantuskaa
Toisaalta etenkin perinteet nousevat ensi vuonna arvoon arvaamattomaan.
”Koska maailma on turvaton paikka, kuluttajat tukeutuvat perinteisiin ja tuttuihin raaka-aineisiin, valmistustapoihin ja ruokiin, jotka edustavat pysyvyyttä, lohtua ja muuttumattomuutta,” kiteyttää Eeropekka Rislakki Viisitähteä -verkkojulkaisussa.
4. Mummokin sen jo tiesi: Ruokaa ei heitetä roskiin
Hävikin vähentäminen on ”se juttu” tänä vuonna: 47 prosenttia suomalaisista
pyrkii jatkossa vähentämään ruokahävikkiä. Samoin kasvisruoka, terveellisyys ruokavalinnoissa sekä helppo ja nopea ruoan laittaminen kiinnostavat
kuluttajia yhä enenevässä määrin.
Sivun lähteet: Kesko, Mintel, HS
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Lähteet: Guardian, Science Daily, Nature Medicine, Ruokatieto, Hyvä Terveys
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Mikko ja Henni Toivanen luottavat toisiinsa
ja tulevaisuuteen. Perinteikkään tilan viidennelle
sukupolvelle maatalousyrittäminen on moniosaajan
haastavaa ja palkitsevaa työtä.
Teksti: Pirjo Tiihonen
Kuvat: Jesse Karjalainen

>

TULEVAISUUDEN
TEKIJÄT
10
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Olemme Toivalan
tilan viiden sukupolvi, mutta toivottavasti emme
viimeinen.

talousyrittäjä. Nyt en vaihtaisi työtäni
mihinkään.
Talossa herätään aamuviideltä.
Aamiaisen jälkeen pariskunta kiiruhtaa
navettaan lypsämään lehmät ja ruokkimaan kaikki eläimet. Iltapäivällä odottaa
toinen 3–4 tunnin navettavuoro. Päivällä
hoidetaan muun muassa viljely-, karjaja EU-kirjanpitoa.
Yhteydet lihan ja maidon jatkojalostajiin Atriaan ja Valioon ovat tärkeitä. Esimerkiksi viisi vuotta sitten rakennettu
sonnikasvattamo on suunniteltu yhdessä
Atrian kanssa. Työ tuottaa tulosta, sillä
Mikko ja Henni palkittiin yhtenä Atrian
vuoden 2015 parhaista naudanlihantuottajista.

>
Henni Toivanen ei kuvitellut koskaan työskentelevänsä maatalouden parissa, vaan pyrki lukemaan lääketiedettä.
Nyt hän ei vaihtaisi työtään mihinkään muuhun.

NAVETTAAN JA PELLOLLE MENNÄÄN
KELLOON KATSOMATTA

>

J

uankoskelaisen Toivalan tilan lehmät Itikka, Jemina, Mustaleima,
Jukebox ja Missi ulkoilevat pihatossa pikkupakkasessa syömässä maukasta apetta.
Toivalan tilan emäntä Henni Toivanen muistaa kaikkien 60 lehmänsä
nimen, samoin kuin lempeäsilmäiset
eläimet tuntevat hoitajansa. Toisessa
navetassa mylvii 250 lihaksikasta son12
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nia, joiden hyvinvoinnista päävastuussa
on Mikko Toivanen, Hennin puoliso.
Toivalassa on tuotettu maitoa ja lihaa
jo vuodesta 1907. Vuonna 2011 tilalle
rakennettiin uusi navetta lihanaudoille,
ja lihantuotannon määrä kasvoi merkittävästi. Kun vasikat, hiehot, lehmät ja
sonnit lasketaan yhteen, on eläimiä noin
400. Pelloilla kasvaa eläinten ruoaksi
ohraa ja nurmea. Myös tilan metsät pide-

tään kunnossa hoitamalla niitä.
Paikka on Mikon kotitila, jonka omistaja hänestä tuli seitsemän vuotta sitten.
– Tiesin jo esikoulussa, että minusta
tulee maatilan isäntä. Olemme Hennin kanssa Toivalan tilan viides sukupolvi, mutta toivottavasti emme viimeinen, toteaa Mikko vilkaisten lämpimästi
emäntäänsä.

MAASEUDUN KASVATTIEN TYÖ
ON TUONUT TUNNUSTUSTA

Vuonna 2014 tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos Mikon vanhempien Riitta ja
Sakari Toivasen jäädessä eläkkeelle.
Siitä lähtien Toivala on ollut pariskunnan koti ja työpaikka. Kun he aloittivat
yrittäjinä, elettiin maatalouden vaikeimpia aikoja. Helppoa ei ole vieläkään,
mutta tila antaa työpaikan ja elannon

molemmille.
Myös Hennin juuret ovat maatilalla. He tapasivat yläasteella, ja lukiossa roihahti rakkaus. Häitä vietettiin
viime kesänä. Agrologeiksi he valmistuivat pari vuotta sitten. Henni tosin haki
lukion jälkeen kahdesti Itä-Suomen yliopistoon lukemaan lääketiedettä, mutta
kohtalo päätti toisin.
– En koskaan kuvitellut olevani maa-

Kevään ja kesän hektisimpään kasvuaikaan navetassa, pelloilla ja metsätöissä hikoillaan kelloon katsomatta. Silloin työpäivä venyy jopa 18-tuntiseksi.
Silti varsinkin Mikolla on keväisin aina
vahva odotus päästä peltotöihin. Mikon
isä on päivittäin apuna tilan töissä, myös
Mikon äiti auttaa tarvittaessa. Toivasilla
on yksi palkattu työntekijä ympäri vuoden, kesän kiireisiin työvoimaa palkataan lisää.
>
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ALKUPERÄN JÄLJILLÄ

Toivaset ovat ylpeitä puhtaasti tuotetusta lihasta ja maidosta.
Kaupassa Toivasten tuottaman lihan tunnistaa tilan nimestä.

MISTÄ
KYSYMYS?

• Juankoskelaisella Toivalan tilalla
on noin 400 eläintä mukaan lukien
lehmät, sonnit ja nuori karja. Peltojen pinta-ala on 170 hehtaaria,
josta omaa peltoa on 115 hehtaaria. Tila on Suomessa keskimääräistä isompi.
• Kaikkien Suomen tuotantotilojen määrä on laskussa. Esimerkiksi vuonna 2011 lypsykarjatiloja oli 10 500, nautakarjatiloja
3750. Vuonna 2020 lypsykarjatiloja
ennustetaan olevan 5000, nautakarjatiloja 2500.
• Tulevaisuudessa tilakoko kasvaa,
tuotanto keskittyy alueellisesti ja
tilakohtaisesti, taloudelliset riskit kasvavat, liikkeenjohtoon ja
työn organisointiin on kiinnitettävä
entistä enemmän huomiota. Osaamisen merkitys kasvaa.
Lähde: Mikko ja Henni Toivanen, maatalouspolitiikan professori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus

Menestyvän tilallisen on hallittava
myös bisnesosaamista, liikkeenjohto-, neuvottelu- ja johtamistaitoja.

>
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Maataloustyössä onnistuminen on
monen tekijän summa, joka kysyy taitojen, koulutuksen, innostuksen ja työkokemuksen lisäksi onnea ja lempeitä
säitä. Jos sadekesä pilaa pellot, rehua on
ostettava muualta, ja karjan ruokinnan
kustannukset nousevat. Tai jos tuttu ja
luotettava työntekijä muuttaa muualle,
yhtä hyvän löytäminen on vaikeaa.
– Työ vaatii muun muassa karjanhoitajan, viljelijän, työnjohtajan, konemekaanikon, ekonomin ja metsätalousinsinöörin taitoja, luettelee Henni.

Eläinten ruokinnassa on osattava
suunnitella tarkasti oikea energian, valkuaisen, kuidun, vitamiinien ja kivennäisaineiden määrä. Oman tilan nurmirehu ja vilja muodostavat pohjan, jota
täydennetään tarpeen mukaan ostorehuilla.
Suomessa panostetaan eläinten
hyvään hoitoon. Meillä ei käytetä kasvuhormoneja eikä antibioottirehuja, kuten
vaikkapa Yhdysvalloissa. Sairaat eläimet
hoidetaan yksilöllisesti ja asianmukaisesti.
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Menestyvä maataloustuottaja on tuhattaituri
Teksti: Pirjo Tiihonen
Kuva: Veikko Somerpuro

M

aatiloilla eletään haastavia aikoja. Tuottajahinnat ovat laskeneet, mutta tuotantoon tulisi satsata
enemmän kuin koskaan. Enää ei riitä, että emäntä
ja isäntä huhkivat pitkät päivät navetassa ja pellolla.
Menestyvän tilallisen on hallittava myös bisnesosaamista, liikkeenjohto-, neuvottelu- ja johtamistaitoja.
Hyvä olisi, jos pystyisi vielä ennustamaan maatalouden
tulevaisuuden suuntia, jotta osaisi varautua Suomen ja
EU:n maatalouspolitiikan muutoksiin. Tätä mieltä on
maatalouspolitiikan professori Jyrki Niemi.
–Koska menestyäkseen on kasvatettava tilakokoa,
yrittäjäpariskunnalla ei enää riitä voimia hoitaa samanaikaisesti isoa karjaa ja suurta peltomäärää. Osa töistä
on ulkoistettava urakoitsijoille tai palkattava työntekijöitä. Usein esimerkiksi peltotyöt tekee joku muu kuin
tilan omistaja. Tarvitaan neuvottelutaitoja, jotta osaa
tehdä onnistuneita työsopimuksia ja löytää hyviä yhteistyökumppaneita. Oikeastaan tuotantotilalliselta vaaditaan nykyään tuhattaiturin taitoja, Niemi toteaa.
Tulojen ja kustannusten ennakointi taas vaatii talouden riskien hallintaa ja laskentataitoja. Esimerkiksi karjalle syötettävän rehun määrää on osattava seurata, jotta
se pysyy optimaalisena. Kannattavien, pääomaa kasvattavien investointien tekeminen on sekin oma lajinsa.
Niemestä tämän päivän menestyjiä maataloudessa
ovat ne, jotka ovat olleet alan teknologian kehittyessä
etujoukoissa. Työn kehittäminen kysyy aina myös kouluttautumista ja aitoa innostusta. Suomalaiset maatalousyrittäjät, jotka ovat lähteneet hakemaan uusia toimintamalleja ulkomailta, ovat saaneet esimerkiksi Tanskan,

Toivaset saavat apua, neuvoja ja tukea Atrialta, Valiolta, ProAgrialta
ja MTK:sta, kollegoilta ja sosiaalisen median, kuten Facebookin,
maatalousryhmistä.
Tällä hetkellä suurin ongelma on maatalouden heikko kannattavuus. Alkutuottajan saama lihan hinta ei ole suhteessa kustannuksiin. Apuna
ovat EU-tuet, jotka ovat noin 25 prosenttia liikevaihdostamme, kertoo
Mikko Toivanen.

>

Pohjoinen sijaintimme tekee kuitenkin tuottamisesta Suomessa kallista.
Navettojen rakentaminen on kallista,
samoin kuin maamme työvoima- ja tuotantokustannukset. EU-tuet ovat iso osa
tuloista, ja mahdollistavat monen tuottajan työn. Ne ovat kuitenkin pienentyneet
viime vuosina, kuten myös lihan ja maidon tuottajahinta. Samanaikaisesti kustannukset ovat kohonneet.
Toivaset myöntävät, että välillä työ
väsyttää. Eläimet on silti hoidettava,
olipa viikonloppu tai jouluaatto. Jokai16
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nen maatalousyrittäjän 26 vuosilomapäivästä on tarpeen. Mutta työ myös antaa
heille paljon.
– Aina, kun syntyy terve vasikka, tulee
onnistumisen tunne, iloitsee Henni.
HUUMORI JA HAAVEET AUTTAVAT
JAKSAMAAN

Puolison tuki ja yhteinen huumori ovat
auttaneet jaksamaan, kun on taloudellisesti tiukkaa. Mikko saattaa heittää
Hennille pilke silmäkulmassa maanantaiaamuna: ”tervetuloa takaisin arkeen!”,

vaikka viikonloppu on työskennelty
aivan samalla tavalla kuin arkenakin.
Haaveitakin heillä on. Lähivuosina on
suunnitteilla uusi pihattonavetta, joka
varustetaan alan huipputeknologialla.
Toivalan tilalla on päätetty keskittyä
maidon- ja lihantuotantoon. Atria on
heistä hyvä lihan markkinointikanava,
sillä se panostaa kuluttajien toiveiden
täyttämiseen ja tuotekehitykseen. Näin
Toivasille jää aikaa oman tilan kehittämiseen.
Mikko ja Henni toivovat kuluttajien

tutustuvan tuottajiin. Se auttaisi näkemään tuottajan arkea ja poistaisi myös
ulkomaisten eläinten kaltoinkohtelusta
kertovien videoiden luomia väärinkäsityksiä.
Jos siis satut Juankoskelle, poikkea
kylään. Jos ajat pihaan ruoka-aikaan,
sinut kutsutaan pöytään, kuten maaseudulla on edelleen usein tapana.

Baltian maiden
tai Hollannin suurilta maatiloilta
rohkaisua kasvattaa tilakokoa kerralla kunnolla.
– Kun Suomessa
lypsykarjatilalla on keskimäärin 35 lehmää, Tanskassa
niitä voi olla jo 150. Yli 80 prosentilla suomalaisista maitotiloista on yhä alle 50 lehmää. Tanskassa myös varustaudutaan huonoihin aikoihin ja laitetaan hyvinä vuosina tuloja ”sukanvarteen”.
LUOMUN OSUUS VIELÄ PIENI

Lähiruoka- ja ekologisuusbuumi tuovat vain pienelle
osalle tuottajista uusia mahdollisuuksia. Vaikka ruokapöytään ollaan valmiita ostamamaan hieman kalliimpia
luomukanalan munia tai lähituottajan lihaa, silti suurin
osa maatiloista tuottaa yhä maitoa tai lihaa elintarviketeollisuudelle. Luomun osuus tuotannosta on noin 2 prosenttia.
Vaikka osa tuottajista luovuttaa yrittämisen, yhtä
aikaa alalle nousee myös uusia, palveluja myyviä urakoitsijoita. Jotkut tilat taas yhdistävät voimansa osakeyhtiöksi tai osuuskunnaksi. Edellisten osuus on sekin
alle 2 prosenttia maatiloista.
Niemestä suomalaisen maatalouden vahvuuksia
ovat suuret makean veden varat, korkea osaaminen ja
luotto kotimaiseen ruokaan. Toisaalta haasteita tuovat
maamme pitkät välimatkat ja luonnonolosuhteet.

Tuottajiin tutustuminen auttaisi kuluttajia
näkemään tuottajan arkea ja poistaisi myös
ulkomaisten eläinten kaltoinkohtelusta kertovien videoiden luomia väärinkäsityksiä.
Hyvä Ruoka
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2050?

Tulevaisuudessa kuluttajat haluavat syödä entistä
terveellisemmin. Annosten kalorimäärät puntaroidaan tarkkaan. Osittain tämä johtuu myös
siitä, että sitä on saatavilla entistä vähemmän.
Vielä kaloreitakin enemmän parinkymmenen
vuoden päästä ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka
paljon ruoassa on sokeria. Joidenkin arvioiden
mukaan sokeriset jälkiruoat vaihtuvat suolaisiin.
Kun tulevaisuudessa tilaat jäätelöä, voi siinä olla
perinteisen vadelman sijaan voikukkaa. Tämä
näkyy myös siinä, että ravintoloissa jo jonkin
aikaa vallinnut villiyrttibuumi vain kiihtyy kiihtymistään samalla, kun hävikkiruoan suosio kasvaa.

Printterit ja bioreaktorit
osaksi keittiötä
2050-luvun keittiöstä ei teknologiaa puutu. Tulevaisuuden tutkija Olli Hietanen uskoo, että tulevaisuudessa
ruokaa printataan itse.
Ajatusta on jalostettu jopa niin pitkälle, että tulevaisuudessa voimme tulostaa mieltymystemme mukaisen
ravintola-annoksen 3D-tulostimella. Annosten tuunaaminen määrittelemällä sopiva määrä kaloreita ja hivenaineita kuuluu asiaan.
Tulostinten lisäksi bioreaktoreita tullaan näkemään
markkinoilla.
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehtiin elokuussa tutkimushanke, jossa bioreaktorissa kasvatettiin
ruokaa.
Menetelmässä bioreaktoriin johdettiin uusiutuvaa
sähköä, joka tuotti virtaa ja tällä tavoin hajotti vettä
vedyksi ja hapeksi. Samalla reaktoriin laittiin hiilidioksidia. Reaktorissa oleville mikrobeille annettiin
ravinteita ja hivenaineita ja ne kasvoivat ja jalostuivat.
Massasta kuivatettiin vielä vesi pois. Tämän kaikean
tuloksena syntyi jauhemaista seosta, jota voisi pidemmällä tähtäimellä käyttää ruoanlaitossa sellaisenaan.
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Vähemmän sokereita
enemmän hävikkiruokaa

Paljon välipaloja ja hidas
illallinen
Jos ruokailu on suomalaisessa kulttuurissa joskus
ollut hiljaisuuden vallitessa suoritettu harras toimenpide, tulevaisuus ei tätä enää muista. Kaikista päivällä
nautituista aterioista illallisen rooli tulee korostumaan. Illallista vietetään kuin elämystä: yhdessä ystävien ja läheisten kanssa. Siitä nautitaan pidempään ja
puheensorinan keskellä. Illallisesta voi tulla jopa päivän tärkein ateria. Vaikka teknologia lisääntyy, oikean
ruoan merkitys ei häviä.
Illallisen korostuessa päivällä nautittavan ruoan merkitys muuttuu. Yhden kunnon lounaan sijaan nautimme
entistä enemmän pieniä purtavia tai naposteltavia.

Lähteet: Lappeenrannan teknillinen yliopiston, VTT, Tiede-lehti, The Guardian, Lihalehti , Yhteishyvä

Vuoden 2050 kuluttaja syö
tulostettua ja yksilöllisten ravintovaatimusten
mukaista ruokaa. Ruoka-annosten muuttuessa
myös ruokakulttuuri
muovautuu hiljalleen.
Ruoasta nautitaan yhä
enemmän ja sitä syödään
yhä useammin yhdessä.

Lautasella
1. Jauhekulho muistuttaa vahvasti
roolivideopelien ainesosia, jotka
tuottavat pelaajalleen lisäenergiaa ja vahvistavat erilaisia ominaisuuksia. Tämä tulevaisuuden
jauhe on valmistettu bioreaktorissa
uusiutuvan sähkön, hiilidioksidin ja
mikro-organismien avulla – yksisoluproteiinia tuottamalla.

2. Aivan tavallista riisiä? Ei, vaan siitepölyallergiaa lievittävää riisiä.
Tulevaisuudessa raaka-aineiden
ennustetaan olevan niin pitkälle
geenimuunneltuja, että niillä voidaan ylläpitää terveyttä ja jopa
ehkäistä joitakin sairauksia.

3. Vähäkaloriset merenelävät ovat
tulevaisuuden ruokaa. Sellaisetkin, joita ei vielä tähän mennessä
ole käytetty ruokana. Yksi näistä on
meduusa. Kun meret lämpenevät,
meduusat viihtyvät niissä entistä
paremmin. Meduusakanta on nousussa ja ne levittäytyvät hiljalleen
myös pohjoiseen.

Hyvä Ruoka
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KUN TIKKALAN VELJEKSET
TEKIVÄT SOMESSA
TORPPARINMÄESTÄ KUULUISAN
Teemu ja Ilari Tikkala ovat tulleet tunnetuksi Torpparinmäen K-supermarketin
kauppiaina erityisesti some-näkyvyydellä, jossa Facebook on tärkein kanava.
Somessa veljekset saavat henkilökohtaisen kontaktin ihmisiin.
Teksti: Mariaana Nelimarkka

100 PROSENTTIA MARKKINOINTI-

Kuvat: Eero Kokko

BUDJETISTA FACEBOOKIIN

T

eemu ja Ilari Tikkala ovat torpparinmäkeläisille tuttuja jo kouluvuosiltaan. Korkeakoulutetut veljekset kouliutuivat kauppiaiksi isänsä leivissä. Kun
ajatus yrittäjyydestä kypsyi, oli selvää, että
veljekset yrittävät yhdessä.
He juhlistivat paluutaan lapsuusmaisemiin kaupan seinälle ripustetulla suurella
lakanalla, jotta naamat tulisivat uudelleen tutuiksi. Mutta laajalti tunnettuja
heistä on tullut some-osaajina. Ensimmäisen vuoden lehtimainonta on vaihtunut
sosiaalisen median hyödyntämiseen.
Oletteko somettamisen mestareita
henkilökohtaisessa elämässännekin?
– Emme ole oikeastaan ollenkaan
somessa, veljekset naurahtavat.
Kyse onkin siitä, mitä kauppiaat ovat
valmiita tekemään kaupankäynnin
eteen.
– Somessa saamme henkilökohtaisen kontaktin ihmisiin. He lähettävät
viestejä meille ja me vastaamme omalla
nimellämme, se on suoraa vuorovaikutusta, Ilari Tikkala toteaa.
Näin kauppiaille tarjoutuu koko ajan
mahdollisuus oppia tekemästään ja
parantaa toimintaansa.

20

Hyvä Ruoka

Facebook ja Instagram riittävät markkinointikanaviksi, kun tietää pari jippoa.
– Markkinoinnin pystyy kohdistamaan tietyille kohderyhmille esimerkiksi muutaman kilometrin säteellä.
Helsingin Sanomien mainoksen hinnalla tavoitamme viikonlopun aikana
puoli Helsinkiä.
Mainosbudjetti on enää kolmasosa
siitä, mitä aluksi kului lehtimainontaan,
mutta sillä saavutetaan huomattavasti
paremmat tulokset. Tosin aivan kylmänä
ei some-markkinointiin auta rynnätä.
– Kalakampanjat eivät varmasti
alkuun olisi toimineet Facebookissa,
sillä kalakauppa on luottamuskauppaa,
ja luottamus pitää rakentaa hiljalleen,
Teemu Tikkala sanoo.
Veljekset laskevat somen ansioksi
joustavuuden. He toteuttavat markkinointia fiilispohjalta, ilman rajoitteita.
Tulokset ovat hämmentäviä.
– Itsenäisyyspäivänä päätimme myydä
muikunmätiä. Sitä meni päivän aikana
saman verran kuin normaalisti kuukaudessa.
Tuotekuvalla ja tarjouksella voi siis olla
voimaa. Enemmän veljekset kuitenkin
harrastavat imagomainontaa, joka tuo

esiin valikoimaa.
– Kerromme somessa tarjonnastamme. Kuten siitä, jos meillä on suomalaista karitsaa, jonka lihamestarimme
paloittelee paikan päällä. Hintatietojen
lisäksi kampanjoihin voi liittyä video
tilalta, jolla vierailimme hiljattain.
Tärkeää on toistuvuus.
– Markkinointi ei toimi, ellei se ole
toistuvaa. Laitamme kuitenkin päivityksiä sattumanvaraisesti, joskus monta
kertaa päivässä, toisinaan emme mitään
moneen päivään, kauppiaat paljastavat.
TÄSMÄISKUNA KINKKUVIDEO

Nykykauppiaan tärkeimmältä työkalulta vaikuttaa älypuhelin, jolla voi tehdä
vaikka videoita. Aivan itse kauppiaat
eivät kuitenkaan kaikkea ole tehneet:
eniten huomiota keränneet videot ovat
ammattilaisten käsialaa.
– Olemme tehneet kolme minivideota
täsmäiskuina sesonkiaikoihin, viimeisimpänä teimme kinkkuvideon.
Some-markkinoinnista on ollut K-supermarket Torpparinmäen kauppiaiden
parin vuoden mittaisella uralla suunnattomasti iloa. Veljesten aktiivisuus
on pantu merkille myös koko ketjussa.
Harva kauppias pistää itsensä samalla
tavalla likoon.

Teemu ja Ilari Tikkala ovat tulleet tunnetuksi Torpparinmäen K-supermarketin kauppiaina
erityisesti some-näkyvyydellä, jossa Facebook on tärkein kanava. Siellä veljekset julkaisevat
runsaasti videomateriaalia, josta osa on tehty itse ja osa ammattilaisten kanssa.

– K-ryhmässä kauppias tuo lisäarvon.
Meidän mielestämme kauppiaan roolia
pitäisi tuoda enemmän esille.
Sama pätee huolella rakennettuun
valikoimaan, jossa on suoratoimittajien
tuotteita.
– Jos et markkinoi erikoisuuksiasi,
harva löytää niitä. Premium-tuotteita
ostava tietää varmasti jo kaiken olennaisen, mutta potentiaalinen ostaja ei löydä
tuotteita ilman some-markkinointia, veljekset pohtivat.
Tämän kaiken ansiosta kauppa sai
asiakaskyselyssä parhaan arvosanan.
Siinä kysyttiin positiivisinta mielikuvaa
paikallisista tuotteista.

MOTIVAATIO POMPPASI KATTOON

Kauppiasisän suojissa Tikkurilassa
Teemu ja Ilari Tikkalasta kasvoi täysiverisiä yrittäjiä. Omalle perheelle työskentely oli merkityksellistä, mutta vasta
yrittäjyyden myötä veljekset ovat päässeet uudelle innostuksen tasolle.
– Oli ihmeellistä, kuinka motivaatio
pomppasi kattoon, kun alkoi tehdä töitä
omalle yritykselle. Se on kliseistä, mutta
pitää täysin paikkansa. Eittämättä se
kertoo siitä, että meille sopii yrittäjän
tie, Ilari Tikkala kuvailee.
Alkumetreillä työ toi toki myös stressiä,
mutta menestyksen ansiosta paineet ovat
vähentyneet. Torpparinmäen K-supermarketissa positiivista energiaa riittää.

Jos et markkinoi erikoisuuksiasi,
harva löytää niitä.

Kuluttajatieto
vie iholle
Kanta-asiakasjärjestelmät ovat jo
pitkään keränneet hyvin yksityiskohtaista tietoa eri asiakasryhmistä. Tästä tietomäärästä voi lukea
vaikkapa sen, miten tiuhassa
Plussa-kortteja on oman kaupan
alueella tai seuloa tietyn ikäiset,
tietyn tyyppistä ruokaa ostavat
asiakkaat. Plussa-tiedot summaten voi myös päätellä, kuinka iso
osa ostoksista valuu ketjun ulkopuolelle.
Teemu Tikkala toteaakin, että
tietoa on niin paljon, että on vaikea päättää, mitä hyödyntää.
– Noin 80 prosentilla suomalaisista lienee molemmat etukortit eli tietoa on valtavasti. Me
olemme käyttäneet Plussa-tietoa melko vähän. Siitä on hyötyä erityisesti kaupoille, joilla on
haasteita myynnissä. Me olemme
löytäneet hyvin kuluttajaryhmät,
joille mainostamme, Teemu Tikkala summaa.
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Prisma Kaaren hevi-osaston pinta-ala on
poikkeuksellisen laaja. Se on ylpeys koko
kaupalle. ”Yritämme tehdä ostamisen mahdollisimman helpoksi”, sanoo Suomen suurimman hypermarketin johtaja Ilkka Riiali.

Kun oppii tuntemaan
ison hallin, täältä
löytää yhdellä reissulla
kaiken.

Teksti: Mariaana Nelimarkka

SUOMEN SUURIN HYPERMARKET
OHJAA LEVEÄLLE TIELLE
Prisma Kaari Helsingin Kannelmäessä aukoo väyliä helpompaan arkeen.
Väljät tilat, laajat valikoimat ja pitkät aukioloajat tekevät ostamisesta helppoa.
Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan myös Kauppakassi-palvelun.
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Kuvat: Eero Kokko

S

uomen suurimman hypermarketin
isäntä, Prismajohtaja Ilkka Riiali
pyörittää sirkusta, jossa kaikki palvelee samoja päämääriä: miellyttävää
asiointia ja helppoa ostamista.
Vuodesta 2012 perinteikästä kauppapaikkaa isännöinyt Riiali tuntee asiakkaansa. Prisma Kaari on kannelmäkeläisten ja pohjoishaagalaisten
lähikauppa, mutta risteyskohdassa sijaitseva kauppa houkuttelee kauempaakin.
– Sijaintimme ansiosta tavoitamme
paljon asukkaita pienellä alueella, mutta
hyvät kulkuyhteydet ja laajat valikoimat

houkuttelevat kauempaakin. Meillä tehdään päivittäisiä ostoksia, mutta keskiostos on todella korkea, osalle juuri se
viikon isoin ostos, Riiali puntaroi.
Kuinka Suomen suurin ruokakauppa
helpottaa asiakkaittensa ostamista?
LEVEÄÄ SEN OLLA PITÄÄ

Kaupalle on kunnia-asia komea heviosasto. Sen pinta-ala on poikkeuksellisen
laaja, mikä palvelee niin isoa asiakasmäärää kuin henkilökuntaakin.
– Yritämme tehdä ostamisen mahdollisimman viihtyisäksi. Siinä edesauttavat riittävän kokoiset esillepanot:
rakennamme öisin massiiviset esitte-

lyt, ettemme joudu olemaan asiakkaiden jaloissa. Leveiden käytävien ansiosta
liikkuminen on helppoa, Riiali esittelee.
Sama ratkaisu on tehty lihaosastolla.
– Lisäsimme edelleen käytäväleveyttä pakatun lihan osastolla, koska
haluamme, että ostoksia on mukavampi
tehdä. Se näyttää ehkä arkeen ylileveältä,
mutta tällaisista pienistä palasista onnistumiset koostuvat.
KESKIMÄÄRÄINEN EI RIITÄ

Ilkka Riiali pitää näpeissään Suomen
suurimman ruokakaupan ja hypermarketin valikoimia. Iso koko asettaa odotuksia valikoimalle.
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KOLUMNI

Wau, mikä
kassi!
Sannan Ruokakassi tulee tilauksesta
kotiin kerran viikossa. Se tarjoaa
täsmäapua ruuhkavuosiin, ja käyttäjät ovatkin pääosin työssäkäyviä lapsiperheiden vanhempia.
– Mietimme yhtiökumppanini Markus Haakanan kanssa, mitä ruokaa
tehdä perheelle illalliseksi. Ruokakassi resepteineen ja raaka-aineineen
syntyi omasta halusta käyttää tällaista
palvelua – ettei tarvitsisi käydä kaupassa nälkäisenä, Sanna Lindroos
kertoo liikeidean synnystä.
Keittiökaverina viisi vuotta sitten
syntyneen palvelun osaomistajaksi
tuli vuoden 2016 alussa Linas Matkasse Ruotsista. Uuden kumppanin
myötä brändiä uudistettiin ja toimintaa virtaviivaistettiin.
– Ruokafilosofian kulmakivet ovat
helppous, monipuolisuus ja terveellisyys. Suunnittelen itse reseptit.
Ajatus on, että kuka tahansa pystyy
valmistamaan ruoat.
Ravitsemusneuvonantajaksi
Ruotsissa kouluttautunut Lindroos
haluaa opettaa lapsensa syömään

>

– Tarjonnan ei tarvitse olla kaikilla
tavoin kaikista laajin, mutta sen pitää
olla laaja.
Keskimääräinen tarjoama ei riitä, Riiali toteaa.
Hypermarketille on yhä tilausta: ruokakauppaa tukee käyttötavarapuoli, ja
päinvastoin. Ostamisen helppoutta on
tavara hyllyssä.
– Kuka tilaa sukkia tai tyynyn verkkokaupasta? Riiali kysyy.
Valikoiman uudistumiseen on satsattu
24
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järkevästi ja monipuolisesti ja tarjota
mahdollisuuden terveelliseen arkiruokaan muillekin lapsiperheille.
Sannan Ruokakassista saa vaihtelua
ja väriä kotiruokaan.
Puolet tilaajista valitsee perhekassin, toinen puoli pikakassin, jossa on
vielä astetta nopeampien arkiaterioiden ainekset ja ohjeet.
– Parhaimmillaan pikakassin ateria valmistuu 15–20 minuutissa. Esimerkiksi kalaruoka on nopea, kun
tuore kala on valmiiksi jääkaapissa!
Sannan Ruokakassiin kerätään
parhaat raaka-aineet yhteistyökumppaneilta: liha lihataloilta, kala

pari vuotta, ja vahvojen brändien ja liike-ideaan sopivan hinnoittelun myötä
tulee kasvua.
TILANHALLINTA HELPOTTAA OSTAMISTA

Kaupan iso koko voi olla osalle kiireisistä
asiakkaista haaste, mutta toisille mahdollisuus.
– Kun oppii tuntemaan ison hallin,
täältä löytää yhdellä reissulla kaiken, ei
tarvitse ajaa paikasta toiseen. Siinä säästyy aikaa.

kalatukusta ja kasvikset vihannestukusta.
– Haluamme, että kun avaat ruokakassin, tunne on wau, tämähän
on loistava tuote! Raaka-aineet ovat
hyvälaatuisia. Tomaatti on sellainen,
jonka itse valitsisit kaupassa. Meidän
täytyy vastata siihen, että asiakas luottaa valinnat meille, Lindroos toteaa.
Sannan Ruokakassin tilaajakunta
on laajentunut pääkaupunkiseudulta
edelleen Turkuun ja Tampereelle,
mutta kaikki kassit toimitetaan Helsingistä käsin. Se on logistisesti
tehokkainta.

Tärkeintä on, että asiakas löytää helposti haluamansa.
– Elämme ketjukonseptin mukaan,
ja yhteisesti suunnitelluilla tilanhallinnan ratkaisuilla helpotetaan ostamista.
Rakennamme hyllykartat muotoon, joka
helpottaa tuotteiden hahmottamista.
PÄIVÄSSÄ JOPA 200 KAUPPAKASSIA

Kiireisen kuluttajan arkea helpottamaan luotu Kauppakassi-palvelu tilataan
verkossa ja noudetaan noutopisteeltä

sovittuna aikana. Prisma Kaari on myös
Suomen suurin yksittäinen ruoan verkkokauppayksikkö.
Neljä vuotta sitten osana Foodie-palvelua lanseerattu ruoan verkkokauppa
kerää kiitosta etenkin lapsiperheiltä.
– On verkkoasiakkaan etu, että ruoan
hinta on sama kuin paikan päällä. Palvelu on kohtuullisen hintainen: perushintamme on 7,90 euroa jopa satojen
eurojen ostosten keräämisestä.
Palvelun hinnoittelulla ohjataan asiakkaita tilaamaan ostokset eri aikoihin
ja viikonpäiviin. Kauppakassi työllistää
15–20 henkeä päivittäin. Tiiminvetäjä
organisoi keräilyn, johon järjestelmä luo
reitin. Yhdellä kierroksella keräillään
useamman tilauksen kassit.
Parhaina päivinä Kauppakassi keräillään peräti 200 asiakkaalle.
– Monissa perheissä on vakiintunut
tavaksi tilata Kauppakassi joka viikko.
Keskiostos nousee lapsiperheillä normaalia keskiostosta merkittävästi korkeammaksi, vaikka heräteostosten tekeminen ei toimi kovin hyvin verkossa,
Riiali toteaa uuden ajan hittituotteesta.
PALVELUA 24/7

Joulukuussa Prisma Kaari kokeili ensimmäisenä suurena kauppana aukioloa läpi
vuorokauden.
– Olimme ensimmäinen iso kauppa,
joka kokeili 24/7-mallia. Haluamme olla
suunnannäyttäjä ja testasimme, onko
kuluttaja halukas käyttämään mahdollisuutta, Riiali toteaa.
Eikö aukiolo kello 7– 23 riitä asiakkaille?
– Toki normaalit aukioloaikammekin
ovat pitkät, mutta huomaamme, että klo
21– 23 välisenä aikana liikkuu paljon asiakkaita. Laajentuneet aukiolot on yleisesti otettu niin positiivisesti vastaan,
että olisi ollut asiakkaitamme kohtaan
väärin olla kokeilematta tätä!

Vappu Pimiä

Missäkö on suomalainen
ruokakulttuuri?
Kun huippukokki Gordon Ramsay tulee Suomeen, toimittajat syöttävät hänelle
eineksiä ja mämmiä. Miksi? Miksi haluamme tieten tahtoen antaa Silvio Berlusconin kaltaisille ruokakulttuuristamme tietämättömille lisää vettä myllyyn?
Miksi emme halua tarjota parasta, mitä meillä on?
Miten sinä kuvailisit suomalaista ruokakulttuuria? Aika moni vähättelee. No,
me nyt syödään tällaista ihan tavallista makaronilaatikkoa, savustettua kalaa,
uusia perunoita ja silliä. Leivotaan pullaa ja karjalanpiirakoita. Niin, ja mummi
teki ihanaa, tavallista kaalipiirakkaa. Kesällä syödään tuoreita marjoja eri muodoissa. Kaikki on todella tavallista, ei mitään ihmeellistä.
Höpöhöpö, sanon minä! Tavallista? Ei todellakaan.
Puolet maailman ihmisistä syö päivittäin riisiä pääruoakseen. Kuinka moni
saa uusia perunoita? Tai siinä missä kanaa kasvatetaan jokaisessa maailman kolkassa, harva pääsee elämänsä aikana maistamaan esimerkiksi savusiikaa, graavatusta puhumattakaan. Ja kun olen maailmalla mansikoita syönyt, yksikään ei
maistu yhtä hyvältä kuin kotimainen. Metsämansikat vetävät jo paatuneemmankin kulinaristin sanattomaksi.
Ajat muuttuvat ja tietysti myös ruokakulttuuri sen mukana. On upeaa, että
myös suomalaista ruokakulttuuria tuodaan esiin modernilla twistillä. Toiset ovat
niin ihanan hullunrohkeita, että perustavat perinneruokaravintolan, josta saa
suomalaisia perinneherkkuja fine dining -hengessä. Tälle rohkeudelle kumarran
syvään.
Mutta mitä ovat nämä puheet siitä, että pizzasta tulisi kansallisruokamme?
Miksi ihmeessä? Pizza ei ole meidän keksintömme, miksi sen pitäisi olla meidän
kansallisruokaamme? Kyllä niitä pizzerioita muualtakin maailmasta löytyy.
Toivoisin, että alkaisimme pikkuhiljaa ymmärtää sen ihan oman potentiaalimme.
Vatruska, sultsina, rönttönen, rieska tai karjalanpiirakka. Siinä on jo monen
monta maailmanlaajuisen hitin ominaisuudet omaavaa herkkua. Heti, kun
ymmärrämme itse näiden arvon ja uskallamme olla niistä ylpeitä, seuraa muu
maailma perässä. En edes viitsi aloittaa saarnaani kotimaisten marjojen, juuresten, kalojen tai vaikkapa villiyrttien hienoudesta.
Viime kesänä Los Angelesissa asuva amerikkalainen ystäväni sai nostaa mökkipihani maasta elämänsä ensimmäiset perunat. Keitimme perunat. Perunoiden
lisäksi tarjolla oli lihaa, kasviksia ja vaikka mitä. Niihin hän ei kuitenkaan juuri
koskenut. Ystäväni kun oli niin vaikuttunut itse nostamistaan perunoista, että söi
niitä puoli kattilallista voinokareen kera. Sillä tavalla ihan tavallisesti.
Olisi kuulemma voinut elää niillä loppuelämänsä.
Vappu Pimiä on tv-juontaja ja radiotoimittaja, joka suhtautuu intohimoisesti ruokaan. Tänä vuonna maaseutua rakastava
Pimiä juontaa Maajussille morsian -ohjelmaa. Häneltä on ilmestynyt kaksi keittokirjaa, ja Radio Novan taajuudelta voi kuulla
Vapun valtakunta -ruokaohjelmaa. Pimiä kannustaa kokkaamaan vähän parempaa arkiruokaa, laadukkaista raaka-aineista
ja iloisella otteella.
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Helmi-maaliskuussa jännätään, miten Matti Heikkinen
pärjää Lahden MM-kisoissa.
Eväät ovat ainakin hyvät.

TEHO TREENIIN SYÖMÄLLÄ
Hiihtomaajoukkueemme
ravitsemusta ohjaavan
Kati Venäläisen reseptin
mukaisesti ravinnolla
mahdollistetaan se, että
urheilija saa tehot irti niin
kisoissa kuin harjoituksissa.
Teksti: Miika Kaukinen
Kuvat: Hiihtoliitto

P

roteiini rakentaa kehoa. Palautuminen tarvitsee proteiinia ennen treeniä ja sen jälkeen.
– Urheilija saa tarvitsemansa proteiinit yleensä perusruokavaliostaan. Lautasmallin mukaisesti neljännes on lihaa,
kalaa, kanaa, kananmunaa tai maitotuotteita. Laadukkaimmat proteiinit tulevat
eläinkunnan tuotteista, koska ne ovat
aminohappokoostumukseltaan monipuolisimpia. Huippuravinnon taustalla
on lautasmalli ja säännöllinen ateriarytmi. Siinä se. Ei kovin salaista. Normaalilla kotiruoalla pärjää niin huipulla
kuin harrastuksessakin.
Huippu-urheilijan ateriarytmin täytyy
pitää. Aina.
– Aamupala johtaa aamupäivätreeniin.
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Kati Venäläinen
ravitsemusterapeutti

Ruoka(lajit)
KESTÄVYYSLAJIT

Riippuen treenin kovuudesta, valitaan
seuraavaksi lounas tai pieni välipala.
Iltapäivällä harjoitus ja päivällinen. Iltapala. Huipulla tarvitaan normaali ateriarytmi, koska muuten energia ei riitä.
Urheilijan tunnistaa yleensä siitä, että
hän syö joka välissä.
MONIPUOLISESTI

– Laadukas ruoka on hiilihydraattien
osalta kuitupitoista, ravintoainerikasta,
vitamiinit ja kivennäisaineet mukana.
Suositaan täysjyväviljatuotteita, kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Proteiinin osalta
laatu tarkoittaa vähärasvaista lihaa, kalaa
ja kanaa vaihtelevasti. Laadukas rasva on
pehmeätä rasvaa, Kati kertoo.
– Syömisellä ei huippu-urheilijaa
tehdä, mutta se pitää huomioida, kun
tavoitteet asetetaan korkealle. Valmentaja tekee treeniohjelman olettaen, että
urheilija syö oikein.
YKSILÖLLISESTI

Jokainen urheilija on yksilö. Kati kuulee
ja näkee sen istuessaan muiden huippuhiihtäjien kanssa samaan ruokapöytään.
– Toisella on armoton keko ruokaa ja
toisella puolet pienempi annos. Siksi en
koskaan laske kilokalorin tarkkuudella
mitään. Vaaka on paras tapa seurata,

tuleeko energiaa liian vähän, sopivasti
vai liikaa. Vaaka kertoo myös nestetasapainon heilahteluista päivätasolla.
Katin mielestä kestävyysurheilussa
tämä linja toimii. On kuitenkin olemassa
taitolajeja ja teholajeja, joissa ollaan painon kanssa hyvin tarkoilla.
– Esimerkiksi mäkihyppääjät ovat
äkkiseltään arvioituna vähän turhankin
hoikassa kuosissa. Heidän pitää silti jaksaa harjoitella ja kehittyä, mutta paino
ei saisi kovin paljon nousta. Silloin pitää
laskea tarkemmin.
TULOKSELLISESTI

Ravinto tukee treeniohjelmaa ja valmennuksen linjaa.
– Syöminen on elämäntapa. Ei sitä voi
laittaa kerralla päälaelleen, koska uuteen
ruokavalioon sitoutuminen tulisi olemaan vaikeaa. Kun ruokaa on riittävästi
ja se on hyvää, on tulosten lisäksi aika
moni muukin asia kohdillaan.
– Ravinto ja treeni ovat tasapainossa,
kun urheilija pysyy terveenä, jaksaa harjoitella ja hän palautuu harjoituksesta
nopeasti. Kun harjoittelu ylipäätään tarttuu, on urheilija myös iloisemmalla mielellä. Tuo fiilis tuppaa tarttumaan myös
valmentajaan, Kati vinkkaa.

”Tärkeintä on syödä riittävästi ja
monipuolisesti, koska olennaisinta on energiansaanti. Sopivasti proteiinia
sisältävä palautumisateria syödään oikeastaan jo ennen harjoitusta, jotta aminohapot
olisivat kehon käytettävissä palautumiseen
harjoituksen jälkeen. Nestettä tarvitaan
riittävästi, jotta nestehukka ei heikennä
suoritusta.”
TEHOLAJIT

”Energiansaanti riittäväksi,
koska räjähtävää voimaa tarvitaan treenissä ja kisoissa. Energiaravintoaineiden suhteet sopiviksi. Lihaksiin varastoitunut hiilihydraatti on tärkeä
polttoaine tehoharjoittelussa. Proteiinintarve on suurta, kun harjoittelun intensiteetti on kova tai tavoitteena on kasvattaa
lihasmassaa.”
TAITOLAJIT

”Riittävästi laadukasta ruokaa.
Laihuutta ihannoiva lajikulttuuri
saattaa johtaa niukkaan ravinnon saantiin,
vaikka harjoittelu on vaativaa jo varhaisella
iällä. Pienestä energiamäärästä pitäisi
saada paljon ravintoaineita. Nestetasapaino vaikuttaa jaksamisen ohella keskittymiskykyyn. Elimistössä voi olla 2 prosentin
nestehukka, ennen kuin tulee jano.”

Kuva: Martti Kainulainen/Lehitkuva

Yhteistä kaikille lajeille
on, että kisasuorituksen
tai kovan harjoituksen
aikana energiavarastojen on oltava täynnä.
Muuten kisasuoritus
heikkenee.

Terveisiä huipulta
Hiihdon maailmanmestarilla Matti
Heikkisellä pitää suksi kulkea. Miten?
Mitä on huippu-urheilijan hyvä päivittäinen ruoka?
– Monipuolista ja hyvää suomalaista ruokaa kaikilla aterioilla. Painan 63 kiloa, kulutan 5000 kaloria päivässä, proteiinia kuluu 3 grammaa per painokilo, kun normiliikkuja tarvitsee reilun gramman. Aika
usein ja aika paljon pitää syödä.
Mitä on huippu-urheilijan hyvä päivittäinen treeni?
– Kuormituksen ja levon säätely on taitolaji. Liika on liikaa, mutta
kohtuus on liian vähän. Päivittäinen treeni tapahtuu kahdessa osassa
ja se kestää yhteensä kahdesta kuuteen tuntia.
Kun yksittäisen harjoituksen kuormitus kasvaa, tuntimäärä väistämättä vähenee.
Ravinto-ohjelmasi helmi?
– Keväällä 2015 kävin ravitsemusasiantuntijan kanssa läpi omaa
ravinnon saantiani. Perusasiat olivat balanssissa, mutta pieniä tarkennuksia tuli. Minulla oli pieni energiavaje. Salaatin määrää vähennettiin. Syöminen on skaalakysymys. Yhdessä ateriassa lipsumisella
ei ole väliä, mutta kun syöminen toistetaan viidesti päivässä joka
päivä niin vuositasolla sillä on iso merkitys.
Energiatasearviosi ajan funktiona?
– Aika paljon on tullut nuorempana harjoiteltua miinusmerkkisellä
energiansaannilla ja liian lepsulla ateriarytmillä – ite kun oon tällainen kainuulainen geeneiltäni, energia menee äkkiä läpi. Kannattaa
katsoa haastatteluni 50 kilometrin kisan jälkeen. Äärirajoilla käyminen opettaa arvostamaan ruokaa.
Mistä saat proteiinit ja hiilihydraatit?
– Lihasta, maitotuotteista ja kalasta. Käytän lisäravinteita maltillisesti lähinnä heti kovan suorituksen jälkeen tai sen aikana. Hiilihydraatteja saan pitkäjyväisestä riisistä, tummasta pastasta ja perunasta.
Oikealla rasvalla toimii sekä kroppa että pää.
Mitä hyvä ruoka on?
Pannulle öljyä, siihen pihvi. Perunoita. Salaattia. Leipää. Siis niin
peruskotiruokaa kuin olla voi. Keväällä ja kesällä tykkään grillata
pihviä, kanaa ja kalaa. Aina kun keväällä yhdet pihvit polttaa, niin
yhdeksi grillikaudeksi jotain oppiikin.
Mitä oikea asenne on?
– Harjoituskaudella pitää kehittää omaa kapasiteettia mahdollisimman paljon. Kilpailukaudella hankittu kapasiteetti pitää ulosmitata
täydellisesti ja voittaa kisoja.
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RENNOMPI ARKI
Suomen 100-vuotisjuhla näkyy
Eckerö Linella läpi vuoden.
– Olemme tuomassa jokaiseen
buffet-menuun jonkin suomalaisen perinneherkun, keittiömestari Tuomas Sillanpää kertoo.

- Raaka-ainehankinnat tehdään pääsääntöisesti Suomesta, sillä Eckerö Linen lupaukseen kuuluu hyvistä kotimaisista raaka-aineista itse tehty maukas ruoka, ravintolapäällikkö Jaana Raivio toteaa.

Emme me voi
mädistä, graavilohesta, katkaravuista tai lihapullista luopua, siitä
nousisi älämölö.

Eckerö Line

HUIMA MENEKKI
JA HALUA UUDISTUMISEEN
Eckerö Linen M/s Finlandiaaluksella katetaan
päivittäin kolme kattausta,
joiden maut on itse tehty
pääsääntöisesti suomalaisista
raaka-aineista. Merellä
rakastetaan perinteitä,
mutta jatkuva uudistuminen
takaa kiinnostavan
ruokailuelämyksen.
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Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuvat: Eero Kokko

K

uusi kertaa vuodessa vaihtuva buffet-kattaus on iso ponnistus keittiömestareille, ravintolapäälliköille
ja heidän esikunnalleen. Vanhoja hyviä
reseptejä kierrätetään, mutta mukaan
halutaan aina jotain uuttakin.
Suunnittelussa merellä ollaan etupainotteisia: vuoden alussa lyödään lukkoon
syksyn buffet-pöytä ja sen tavarantoimittajat.
– Menekki on huimaa tietyillä raa-

ka-aineilla. Koska määrät ovat valtavia,
pitää meidän olla hyvissä ajoin liikenteessä, jotta saamme parhaan laadun ja
hinnan, ravintolapäällikkö Jaana Raivio
tähdentää.
Keittiömestari Tuomas Sillanpää
toteaa, että isoista määristä puhuttaessa
on tärkeää varata aikaa raaka-aineiden
testaukseen ja laadunvarmistukseen.
Viimeinen vuosi on ollut erityisen
täynnä uudistuksia, kun keittiömestareina
aloitti kaksi uutta miestä. Hotel Haagasta
laivalle lähtenyt Tuomas Sillanpää kertoo
uuden pestin lähteneen käyntiin keittiö-

remontilla. M/s Finlandia oli vuosi sitten
tammikuussa telakalla, ja samalla keittiössä tuplattiin uunikapasiteetti.
– Meillä on ollut päällimmäisenä toimintatapojen uudistaminen, kuten valmistusmenetelmien kehittäminen.
Saimme suurimman mahdollisen tilakapasiteetin käyttöön keittiössä, kun mietimme valmistusmenetelmät uusiksi. Esimerkiksi matalalämpökypsennys sopii
hyvin laivalle: painohävikki valmistuksessa pienenee, mehut pysyvät sisällä ja
näin tuote säilyy buffet’ssa pidempään
mehukkaana, Sillanpää kertoo.
Ravintolapäällikkö Jaana Raivio kertoo, että ruokatuotteen kehittämisprojekti käynnistyi jo pari vuotta sitten.
– Uusien keittiömestareiden kanssa
olemme käyneet kautta linjan ruokatuotetta läpi. Uudistamiseen kuuluu myös
logistiikka- ja hankintapuolen uudistaminen, Raivio kertoo.
Raaka-ainehankinnat tehdään pääsääntöisesti Suomesta, sillä Eckerö
Linen lupaukseen kuuluu hyvistä kotimaisista raaka-aineista itse tehty maukas ruoka. Uusiin toimintatapoihin
kannustaa myös ruokailijoiden määrän
jatkuva lisääntyminen.

LAIVARUOASSA PERINTEILLÄ ON PAINOA

Vaikka laivan keittiö on mukavan kokoinen – ja kokeilla upeat näköalat – ovat
tilat kuitenkin rajalliset. Laivakokilla on
muutenkin paljon reunaehtoja: millaiset linjastot ovat, mitä ylipäätään pystyy
laittamaan esille, miten ruoat toimivat

merenkäynnissä sekä must-jutut, joita
laivalla pitää olla.
– Emme me voi mädistä, graavilohesta, katkaravuista tai lihapullista luopua, siitä nousisi älämölö. Lihapullat
pyörittelemme itse, omalla reseptillä,
suomalaiseen makuun, Sillanpää kertoo.

Logistinen ihme tunnissa
Logistisesti kaiken saaminen laivaan ajallaan on iso haaste. Se otetaan huomioon
jo tilauksia tehdessä: kaikkea ei voi tilata samalla kerralla, koska laivaan ei mahdu
ajamaan lukuisia eri kuljetuksia. Kespro on Eckerö Linen keittiön pääyhteistyökumppani. Valion logistiikan kautta tulevat suomalaiset liha- ja maitotuotteet.
- Meillä on päivisin Tallinnan satamassa vajaa tunti aikaa, samoin Helsingissä. Siksi on tarkkaan määritelty, milloin mikäkin tavarantoimittaja toimittaa
meille, keittiömestari Tuomas Sillanpää kertoo.
Hänen passipaikkansa on iltapäivän pysähdyksellä Helsingissä autokannella.
- Ralli on tarkkaan mietitty, eikä kyseessä ole pelkkä ruoka vaan myös jätehuolto, pyykkihuolto, oluttankkien täyttö ja kauppojen varaston täydennys.
Samalla lastataan matkustajia ulos ja sisälle.
Keittiömestari lastaa yhdessä varastomiesten kanssa trukilla saksihissiin
lavat ja rullakot ja vie ne alas varastoille.
- Meillä on puolen tunnin rupeama purkaa tavaraa, kun samaan aikaan autokaista jo täyttyy rekoista.
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Kuva: Elina Himanen

RENNOMPI ARKI

KOLUMNI

Ruokien uudistamiseen ja vaihteluun kannustavat kanta-asiakkaat. Arvokas palaute pitää linjastojen tarjonnan tuoreena.

Suosikit ovat samantyyppiset myös
cafeteriassa: katkarapuleipää tai lihapullia pitää olla.
Kahvilan vitriinissä leivokset joutuvat saman merenkäynnin höykyttämäksi
kuin kaikki muukin laivalla, niissä pitää
siis koostumuksen olla liivatemäärää

myöten kohdillaan. Hyvä leipomokumppani on löytynyt Viron puolelta, mistä
saadaan päivittäin tuoreet sämpylät ja
muut omien reseptien mukaan valmistetut tilaustuotteet.
Buffet-pöytä rakennetaan uudestaan
sesongeittain, ja kahvila seuraa samassa

syklissä kuudesti vuodessa.
– Meitä kannustaa ruokien uudistamiseen ja vaihteluun se, että meillä on
paljon kanta-asiakkaita, jotka palaavat
laivalle monta kertaa vuoden aikana – ja
onneksi myös antavat palautetta. Muokkaamme tarjontaa nopeastikin palaut-

Suomi 100: nuorta energiaa
100-vuotislahjana Suomelle Eckerö Line tarjoaa vuonna 2017 joka toinen viikko
laivansa Sibelius-Akatemian muusikoiden ja opiskelijoiden esiintymisareenaksi.
M/s Finlandia on Suomen aktiivisin keikkapaikka – vuonna 2015 laivalla oli keikkoja
enemmän kuin Musiikkitalolla ja Tavastialla yhteensä. Tavoitteena on tukea laadukkaan kotimaisen musiikin perinteen jatkumista.
Perinteiden ja nuoren energian yhdistelmä näkyy myös juhlavuoden kattauksissa.
– Tuomme jokaiseen buffet-menuun jonkin suomalaisen perinneherkun. Tammikuun menussa tarjoamme karjalanpaistia. Myös cafeterian ja grillin menusta löytyy
aina suomalainen perinneruoka, keittiömestari Tuomas Sillanpää kertoo.
Perinneruokien lisäksi Eckerö Line tuo yhteistyössä Atrian 100 Nuorta kokkia
-ohjelman kanssa joka toinen torstai nuoren kokin valmistamaan ja esittelemään
asiakkaille suomalaisia tuotteita aamiaisbuffet’ssa ja grillissä.
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teen perusteella, ravintolapäällikkö
Jaana Raivio toteaa.
– Noin 80 prosenttia buffet’n sisällöstä valmistetaan täällä itse. Haluamme
panostaa siihen, sillä itse tehty on osa
laatua ja kädenjälkeä, jota haluamme
tarjota, Sillanpää kertoo.
Itse tekemisessä pidetään järki
kädessä: perunat ja porkkanat ostetaan
laivalle valmiiksi kuorittuina. Siihen
kannustaa laivan jätehuolto, ja säästynyt
työaika käytetään mieluummin hyvän
ruoan valmistamiseen, maustamiseen ja
visuaaliseen puoleen.
Tammikuussa buffet’n teemana on
hyvinvointi. Monipuolisuudesta ei silti
tingitä.
– Emme voi painottaa tarjontaa pelkästään kaloihin tai kasviksiin, mutta
olemme miettineet kevyempiä vaihtoehtoja.
VEGAANIRUOKAA JA ENEMMÄN LUOMUA

Erikoisruokavalioita mietitään laivallakin koko ajan.
– Esimerkiksi vegaanien määrä lisääntyy. Heille teemme usein erikoisannokset pyynnöstä. Olemme saaneet heiltä
hyvää palautetta, kun olemme tehneet
lähes aina pääruoka-annoksen. Allergikoille ja erityisruokavalioisille teemme
oman vadin, koska muuten buffet’ssa
on raaka-aineiden sekoittumisen riski.
Haluamme, että ruoka on turvallista asiakkaalle, Raivio linjaa.
Erikoisruokavalioissa jylläävät laktoositon, maidoton ja gluteeniton. Jälkiruokapöydän gluteenittomuus on haaste,
samoin laktoosittomat ja maidottomat
vaihtoehdot.
Uusi vuosi tuo muutakin uutta kuin
Suomi 100 -juhlat.
– Olemme ensimmäinen varustamo
Portaat luomuun -järjestelmässä, johon
lähdimme syksyllä mukaan. Aluksi tuli
aamiaiselle luomupuuroa, ja sieltä lähdemme rakentamaan tarjoamaa. Buffassa tulee olemaan luomunostoja, Sillanpää kertoo.

Tuomas Sorri

Älä myy
laatua salaa!
Jos olet aiemmin luullut, etteivät omat asiakkaasi välitä mistä liha on
peräisin, kysy heiltä. Vastaus voi yllättää, sillä kiinnostus ruoan alkuperää ja turvallisuutta kohtaan lisääntyy hurjaa vauhtia.
Meillä on mainioita esimerkkejä vuonna 2016 markkinaa paremmin
kehittyneistä ketjuista, jotka ovat tulleet rohkeine linjauksineen ulos. Suomalaiseen lihaan ja siipikarjaan keskittyminen on näkynyt myös myynneissä. Tämä varmasti kannustaa myös jokaista teistä kertomaan, mistä
tämän päivän annoksen raaka-aineet ovat peräisin. Nyt se kannattaa tehdä:
kohta saattaa olla jo epäilyttävää, jos tarjoat ulkomailta kuljetettua tehotuotantolihaa.
Lihan alkuperällä on merkitystä. Kuluttajat arvostavat sitä yhä enenevässä
määrin, ja jos itsekin asiaa mietit - tuntuuko turvallisemmalta ostaa tuote tai
annos, kun sen tarjoaja ilmoittaa tietävänsä alkuperän paikkakuntaa tai jopa
tilaa myöten? Tällöinhän saa kuvan, että koko ketju on hyvissä käsissä ja tarjoaja on tarkka asiakkailleen tarjoamiensa tuotteiden laadusta.
Salaa ei kannata laatua myydä. Jäljitettävyys ja raaka-ainehankintojen
keskittäminen luotettavaan ja vastuulliseen kumppaniin, ovat osa sitä tarinaa, jolla voi rakentaa positiivista mielikuvaa ja ruokailukokemusta.
Aina ei kiireen keskellä ole helppoa muistaa, että tämän ruokailijalle lisäarvoa tuovan viestin esille laittamiseen ei välttämättä mene kauan. Me Atria
Food Servicellä haluamme olla avuksi tässä; olemme kehittäneet uusittuun
verkkopalveluumme ”Tilatieto-koneen” (bitly./tilatieto). Syötä Perhetilan Tilatieto-automaattiin tuotteen pakkauksessa näkyvä paikkakunta tai
tilan nimi, ja saat printattavan (A4 tai A6 -kokoisen) koosteen kuvineen siitä
tilasta, jolta sen päivän ruoka on peräisin. Samat tiedot saa myös pdf- tai
jpeg-muodossa näytöille vietäväksi. Nyt ei tarvitse kikkailla ja askarrella –
tilatiedon saa helposti esiin kaikkien nähtäväksi.
Nyt kun vuoden aikana varmasti joka keittiössä muistetaan 100-vuotiasta Suomea, on paikallaan perustaa juhla-annokset myös kotimaisiin raaka-aineisiin. Jos haluat ideoita ja ajatuksia esimerkiksi tilatiedon tai muun
jäljitettävyydestä kertovan viestin tuomisesta ruokailijoille, ole yhteydessä
omaan Atrian yhteyshenkilöösi. Mietitään yhdessä, mikä toimisi omille asiakkaillesi parhaiten.
Menestystä kevääseen 2017!
Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.
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LASTAN VARRESSA

HOTEL TUNTURI, SAARISELKÄ

SUOMI 100
NÄKYY
SATASELLA
Suomen suuri juhlavuosi 2017 on
myös samalla ruokamaailman
suuri vuosi. Kotimaisuus korostuu nyt entisestään. Suomen juhliessa pyöreitä kauppojen hyllyt
täyttyvät yhä tiiviimmin kotimaisista tuotteista. Myös erilaiset tapahtumat ovat isossa roolissa – ja
värimaailman teemana vallitsee
sinisen ja valkoisen harmonia.
Teksti: Saara Ignatius

Tätä kysyimme:
Kuinka 100-vuotias Suomi näkyy ja
maistuu työpaikallasi?

Kuva: Timo Aalto

Keittiöpäällikkö
Petri Selander

Toimitusjohtaja
Heikki Tynjälä
MINIMANI YHTIÖ

Kaikki hotellissamme käytössä oleva liha; nauta,
sika, siipikarja ja poro ovat Suomessa suomalaisille
tuotettuja elintarvikkeita. Voimme olla ylpeitä omasta maastamme ja
sen meille tarjoamista raaka-aineista.
Ensi vuonna järjestämme Lapin Keittiömestareiden 26. Herkkupöytä -tapahtuman isänpäivän aattona. Tapahtuma on mukana virallisessa valtioneuvoston hyväksymässä Suomi 100 -hankkeessa. Tämän
lisäksi järjestämme hyväntekeväisyysillan ensi vuoden syksyllä.
Varsinaisena Itsenäisyyspäivänä katamme herkkuja täynnä olevan
ruokasalin Suomen lipun väreihin.

100-vuotias Suomi näkyy meillä muun muassa
siinä, että suomalaiset tuotteet ovat hyllyillämme
näkyvillä paikoilla ja muutenkin näyttävästi esillä. Kotimaisuudelle
on annettu tilaa.
Hyvät ja laadukkaat kotimaiset tuotteet ovat meillä markkinoinnin
keskiössä. Ja kuten on tullut todettua, asiakkaat myös arvostavat kotimaisuuden korkealle.
Suomalaisena perheyrityksenä me luomme vähittäiskauppatoiminnallamme toimeliaisuutta ja hyvinvointia omalta osaltamme kotimaahamme.

Saariselän Tunturihotelli sijaitsee Saariselän kylän keskustassa Inarin kunnassa,

Minimani on itsenäinen, nopeasti uudistuva ja kehittyvä vähittäiskauppaketju. Mini-

tuntureiden ja purojen solinan keskellä. Saariselkää ei ole turhaan kutsuttu samoili-

mani-yhtiöt muodostuu hypermarket-suurmyymäläyksiköistä. Minimanit sijaitsevat

jan satumaaksi. Hotel Tunturi kuuluu Santa`s Hotels -ketjuun. Hotelli aloitti toimin-

Jyväskylässä, Kokkolassa, Lempäälässä, Seinäjoella ja Vaasassa. Hallinto- ja tuki-

tansa 1968, jonka jälkeen sitä on laajennettu useasti. Ketjussa työskentelee vakitui-

palvelut sijaitsevat Seinäjoella. Minimanin palveluksessa työskentelee noin 350 kau-

sesti 83 henkilöä, sesonkiaikana määrä tuplaantuu.

pan alan ammattilaista.

Kolmannen sukupolven
kauppias Juha Jylli

Elintarvikeosaston päällikkö
Aki Peltoniemi

PUUVILLAN K-CITYMARKET, PORI

VELJEKSET KESKINEN OY

Tulevan vuoden aikana panostamme erilaisiin
ruokatapahtumiin. Jokaiselle kuukaudelle teemoitetaan yksi ruokatapahtuma, joka rakennetaan rekisteröityjen
brändiemme ympärille. Näitä ovat Pihvimestari®, Kalakaveri® ja
Makumaakari®. Paikallisuus, laatu ja ruoanvalmistaminen puhtaista
raaka-aineista näkyvät jokaisessa tapahtumassa.
Tapahtumat rakennetaan kokonaisuuksiksi, kuten Juustopäivät. Tässä
kattoteemana on K-citymarket Puuvillan Makumaakarin juustovalikoima lisukkeenaan Pihvimestarin carpaccio ja ilmakuivattu kinkku.
Tapahtumiin otetaan mukaan tavarantoimittajia ja tuote-esittelijöitä.
Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia erikoisista tuotteista ja
vinkeistä kokonaisuuksien tarjoamiseen. Tähän haluamme vastata.
Kaiken pohjana on varma perustekeminen, jolla varmistamme laadun, saatavuuden ja erinomaisen asiakaspalvelun. Näillä eväillä kohti
100-vuotiasta Suomea!

Meillä Suomen suurimmassa tavaratalossa tavarapuoli, ruokapuoli ja ravintolapalvelut ovat parasta
aikaa muutoksen alla. Tuurin kyläkaupan laajennusinvestoinnit valmistuvat sopivasti Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017. Kesään mennessä valmistuu uudistunut Kyläkaupan Ruokapuoti, joka palvelee
asiakkaita lähitulevaisuudessa yhä paremmin valikoiman ja toimivuutensa puolesta.
Kotimaiset tuotteet ovat olennainen osa tuotevalikoimaa. Myös ensi
vuonna ruokakauppamme myy eniten kotimaista ruokaa Suomessa.
Tavoitteenamme on tuolloinkin myydä yli miljoona kiloa kotimaisia
Atria-tuotteita.
Erityisesti juhlavuonna on hyvä tiedostaa suomalaisen ruoan myynnin vaikutukset Suomen taloudelle.

Kuuluisa Kyläkauppa Veljekset Keskinen Oy sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Alavuden
kaupungissa Tuurissa. Reilun 500 asukkaan pienen kylän suuressa kyläkaupassa on
Kauppakeskus Puuvillan K-citymarket sijaitsee Porissa ainutlaatuisessa kauppakeskuksessa, joka on rakennettu kulttuuriperintöä vaalien. Puuvilla valmistui lokakuussa 2014 ja se on rakennettu vanhaan puuvillatehtaaseen. Perinteikkäässä

henkilökuntaa yli 400, ja tavaratalon pinta-ala on yli 40 000 neliömetriä. Kyse on siis
Suomen suurimmasta kyläkaupasta, jonka ympärille on kasvanut pieni kauppakylä.

Suomi 100
on samalla
kotimaisen
ruoantuotannon
juhlaa
Atria on yritysyhteistyökumppanina rakentamassa Suomi 100 -juhlavuotta. Juhlavuoden aikana Atria jatkaa yli satavuotista sitoutumistaan suomalaiseen ruokaan
monin eri tavoin.
ATRIA KOULUTTAA NUORIA RUOKA-ALAN
AMMATTILAISIA

Atria on järjestänyt 13 vuoden ajan Atria
100 Nuorta Kokkia –koulutusohjelman
nuorille suomalaisille ruoka-alan ammattilaisille ja kouluttanut vuosien aikana jo
yli 1 000 nuorta. Osallistujilleen ilmainen,
monipuolinen koulutusohjelma toteutetaan
tuttuun tapaan myös ensi vuonna.
JAUHELIHALLE UUSI, EKOLOGISEMPI
PAKKAUS

Helmikuussa kauppoihin tulee ekologinen
jauhelihapakkausinnovaatio Suomi 100
-juhlavuoden kunniaksi. Aivan uudenlainen jauhelihapakkaus on kätevä ostaa, käyttää ja hävittää. Pakkaus vie vähemmän tilaa
ostoskassissa, eikä siinä ei ole kovia reunoja
rikkomassa kassia. Pakkaus ei sisällä suojakaasua ja siinä yli 50 % vähemmän muovia.
JAUHELIHAKEITTOKIRJA

100-vuotiaan Suomen kunniaksi Atria julkaisee syksyllä 2017 jauhelihakeittokirjan,
joka sisältää Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelman alumnien kehittämiä jauhelihareseptejä. Nämä 100 reseptiä teemoittuvat arkeen, juhlaan sekä katuruokaan ja
grillaukseen.

rakennuksessa työskennellään ketjun freesillä osaamisella. K-citymarket Puuvilla
työllistää noin 60 kaupan alan ammattilaista.
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Kaupan tiskillä Kaisa K:n valinta on helppo: tarjolla olevat broilerituotteet ovat lähes kaikki
kotimaisia. Hänen tarvitsee vain poimia sopiva laatu ostoskoriinsa. Mutta kun Kaisa nappaa
pakastealtaasta mukaan kanapitsan, hän ei enää voikaan olla varma lihan alkuperästä. Entä
mistä kaukaa broileri on lennähtänyt Kaisan ravintolassa tilaamaan Pasta Polloon?

MIKSI KAISA K. HALUAA BROILERINSA
KOTIMAISENA?

5. Ympäristökin
kiittää…
• Ulkomainen broileri matkustaa tuhansia
kilometrejä päätyäkseen lautaselleni.
• Suomalaisen broilerin kuljetuspäästöt jäävät murto-osaan ulkomaisesta. Esimerkiksi Atrian tuotantokejussa keskimääräinen kuljetusmatka tilalta
teurastamolle on 38 km.

1. Koska tiedän
mistä kotimainen
broileri tulee
• Kasvatustila näkyy pakkausmerkinnästä
• Ulkomaisen broilerin tila ja elinolosuhteet ovat tuntemattomat

2. En syö broilerinlihan mukana
ylimääräisiä
antibiootteja tai
kasvuhormoneja
• Suomessa tuotantoeläimille
ei syötetä antibiootteja rehun
mukana, kuten monessa
EU-maassakin tehdään.
• Täällä eläinten kasvua ei edistetä
kasvuhormoneilla, kuten vaikkapa Yhdysvalloissa.

3. Voin luottaa
siihen, että broilerin
hyvinvoinnista on
huolehdittu
• Suomalainen broileri syö, juo ja nukkuu luontaisen rytminsä
mukaisesti.
• Kotimaisella broilerilla on nokka ja höyhenet. Jopa EU-maissa
emobroilereiden nokkia typistetään, muuten ne nokkisivat lajitoveriensa höyhenet virikkeettömissä olosuhteissa.
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4. Saan taatusti
terveen broilerin
lihaa
• Kotimainen broilerituotanto on
käytännössä salmonellaton.
• Esimerkiksi thaimaalaisen broilerin liha on lähes poikkeuksetta
saastunut kampylobakteerista.
Jotta liha ei aiheuttaisi ruokamyrkytystä, se puhdistetaan
alkuperämaassa kemiallisesti.

Mitä asiakkaasi
tulevaisuudessa ostavat?
•
Muuttaako lohturuoka
markkinoita?
•
Tuleeko antibioottiliha
salaa Suomen
markkinoille?
Uusia näköaloja ja
ideoita suomalaiseen
ruokaan joka viikko:
bit.ly/hyvaruoka

6. …samoin kuin ne
kymmenet tuhannet
suomalaiset, joita
autan työllistymään.
• Elintarviketeollisuus on Suomen kolmanneksi suurin
teollisuudenala. Koko Suomessa elintarvikealan yritykset työllistävät 38 000 henkilöä. Välillisesti työllisyysvaikutus moninkertaistuu.

Tiesitkö?

Suomalaiseen lihaan käytetty euro palaa takaisin
kuluttajan kukkaroon. Elintarvikealalta kerätyt verot
ylittävät selvästi valtion alalle ohjaaman tuen.
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PA L K I T U T

VUODEN MAKKARA:
ATRIA LEPPÄSAVU LENKKI

Akateeminen Kiuas-Seura r.y.
valitsi Atria Leppäsavu Lenkin vuoden 2016 parhaaksi makkaraksi. ”Hyvä
kuori, lihaisa lenkki napsuu kuin nakki
kunnon kypsennyksen jälkeen”, perusteli raati.
BRAVUURILLE PAKKAUSALAN
YKKÖSPALKINTO

Atrian Bravuuri –paistopakkaus sai ensimmäisen sijan kotimaisessa
PacTec –pakkauskisassa. ”Pakkaus on
kyennyt luomaan kokonaan uuden, helposti käytettävän tuotteen markkinoille.”
KANSAINVÄLISESTÄ
TUNNUSTUSTA

Tanskalainen JN Meat palkittiin pronssisella tunnuksella World Challenge
Steak -kilpailussa, johon yritys osallistui Atrian toimittamalla ulkofileepihvillä
(sirloin steak).

Atria Suomen eri toimipisteet tarjoavat kesätyömahdollisuuksia usealle sadalle
tekijälle tänäkin vuonna. Kausi- ja kesätyöntekijöiden haku on parhaillaan käynnissä. Osa hauista päättyy jo helmikuun alkupuolella, joten kiinnostuneiden kannattaa olla nopeita!
Kesätyöntekijät viihtyvät Atrialla hyvin. Tuoreimman kyselymme mukaan
99 % vastaajista oli valmiita tulemaan uudelleen Atrialle töihin. Varsin mukava
numero!

Atria tukee
korkeakouluja

Atrian omistus on napakasti
suomalaisten tuottajien käsissä

ULKOFILEEPIHVILLE

Suomalaista possua Kiinaan!
Kiinan viranomaiset myönsivät lokakuussa Atrian Nurmon tuotantolaitokselle laitoskohtaisen
luvan sianlihan viemiseksi Kiinaan.
– Neuvottelut Kiinan ja Suomen lupaviranomaisten kanssa onnistuivat hyvin,
ja he ovat vakuuttuneita Atrian korkeasta laadusta. Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä Kiinan markkinoille ja laajentaa liiketoimintaamme
uudelle markkina-alueelle, toteaa konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn.
Ensivaiheessa tavoitteena on käynnistää tukku- ja teollisuuskauppa, koska

tämä on helpoin tapa päästä markkinoille. Tulevaisuudessa atrialaista sianlihaa halutaan myydä myös ravintolaketjujen ja henkilöstöravintoloiden
valikoimissa.
Vientilupa on merkittävä asia Atrian
liiketoimintojen kehittämisessä ja laajentamisessa, mutta yhtä mahtava uutinen se on myös kotimaisille lihantuottajille.

– Tämä on paras uutinen suomalaiselle
sianlihatuotannolle pitkään aikaan. Päätös antaa uskoa tulevaan sianlihantuottajille. Se on merkittävä askel hallituksen
tavoitteessa löytää uusia vientimarkkinoita suomalaisille elintarvikkeille
ja parantaa siten ruoan kauppatasetta,
sanoo maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen ministeriön tiedotteessa.

Kesätyöntekijähaku
on jo käynnissä

Atria Oyj lahjoittaa yhteensä 60 000
euroa kahdelle suomalaiselle yliopistolle
ja yhdelle korkeakoulusäätiölle. Lahjoituksia saavat Itä-Suomen yliopisto
20 000 €, Vaasan yliopisto 20 000 €
ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö
20 000 €.
– Elintarvike- ja ravitsemustiede sekä
kauppatieteet ovat tärkeitä osa-alueita
Atrialle. Näiden osa-alueiden yhdistäminen luontevasti suomalaisen kuluttajan
arkeen ja on yksi isoista haasteista koko
elintarviketeollisuudelle, toteaa Atria
Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn.

*

Muut 2,52
Varma 1,86
Osuuskunta
Pohjanmaan
Liha 2,65
Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö
Mandatum Life
3,60

Itikka Osuuskunta
29,90

ATRIAN
10
SUURINTA
OSAKKEENOMISTAJAA
(%)

Lihakunta 27,80

Katso
tarkemmin:
www.atria.com/
sijoittajat/
osaketieto/
osakkeenomistajat

*Tilanne 31.12.2016
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Oikea kokkisota
käydään korvien välissä

Vielä ehdit hakea mukaan Atria 100 Nuorta Kokkia
-koulutuksen 14. vuosikurssille.
Hae 12.2.2017 mennessä:

ENNEN & NYT

Kerro asiakkaallesi lihan
alkuperä
Suomalainen, vastuullisesti kasvatettu
liha on selkeä lisäarvo asiakkaille. Kerro
asiakkaillesi puhtaan ja turvallisen lihan
tuottaneen tilan tarina. Se käy helposti
tulostamalla Atrian sivuilta postikorttikokoiset esittelymateriaalit Atria Perhetiloista.
http://bit.ly/tilatieto

atria.fi/100nk

Jauheliha

iStock

NIMITYKSET
Pasi Luostarinen on
nimitetty Atria-konsernin markkinoinnista ja
markkinatiedosta vastaavaksi johtajaksi. Hän
on aikaisemmin työskennellyt Atria Suomen markkinoinnista ja
tuotekehityksestä vastaavana johtajana.

Paula Virtanen on nimitetty uutena jäsenenä
Atria Suomen johtoryhmään vastuualueenaan
lihavalmisteliiketoiminnan johtaminen.

Atrian pehmeä jauhelihapakkaus
tekee jauhelihan käyttämisestä
entistäkin kätevämpää.

Hyvä Ruoka

1.

2.

Sanna Päällysaho on
nimitetty Atria Suomen
markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi.
Sannan vastuualueeseen
kuuluu jatkossa Atria Suomen kuluttajamarkkinointi, tuotekehitys kokonaisuudessaan sekä alihankintatuotteisto.

Aikoinaan
jauheliha
tehtiin itse
alusta alkaen.

38

sianruhoa saapuu Atrian Seinäjoen sikaleikkaamoon päivittäin. Jokaisesta kinkusta otetaan röntgenkuva, jotta lihanleikkaajarobotti osaa irrottaa luut juuri
oikeista kohdista.

3 X UUTTA

Jani Vänskä on nimitetty
Atria Suomi Oy:n vientipäälliköksi vastuualueenaan Kiinan vienti. Hän
on toiminut aikaisemmin
mm. Metso Paper Oy:n ja
Andritz AG:n palveluksessa Kiinan yksiköissä noin 13 vuoden ajan.

3.

Uuden pakkauksen
ensimmäisessä aallossa
Uusi, jauhelihan kokoinen innovatiivinen
pakkaus helpottaa arkea sekä kaupassa
että kotikeittiössä. Atria Perhetilan
Nauta Jauheliha 15% on arkisen tuotteen
laadukkaampi valinta. Atria Naudan Burgerliha on helppo valmistaa: jaa neljään
osaan, mausta ja paista tai grillaa. Rasvapitoisuus 20 %.

Naposteluun, leivälle ja
ruoan valmistukseen
Atria Vuolu Kanafilee, 200 g, sisältää
runsaasti proteiinia: 50 g/rasia. Kanafileessä on maukas murumainen rakenne.
Atria Vuolu Porsaan Fileessä 200 g,
on täyteläinen ja pehmeä savureuna.
Kokolihasta vuollut napostelupalat ovat
helppoja ja hyviä ainesosia salaatteihin,
munakkaisiin, pitsoihin ja pastoihin.

Heat & Eat –ateriat
maistuvat arkikiireissä
Atria Heat & Eat Moroccan Falafel with
Couscous sisältää falafel-pyöryköitä
mausteisessa tagine-kastikkeessa.
Annoksen täydentävät ruokaisa couscous
ja proteiinipitoiset pavut. Atria Heat &
Eat Scandinavian Meatballs with Mashed
Potatoes -annoksessa suomalaisten lihapullien parina on pirteän puolukkainen
kastike, täyteläisen ja sileän perunamuusin kera.
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Peruspalat –sarjassa tehdään huippuruokaa peruskaupan lihatiskin antimista

PERUSPALAT

WALLENBERGIT
KATURUOKA-TYYLIIN
Rasvainen ja suolainen, sitä on herrojen herkuksi tituleerattu
Wallenbergin pihvi. Jouni Toivanen pyöräyttää mutkattomat
Wallenbergin pihvit street food -tyyliin naudan jauhelihasta ja
tarjoilee ne herneperunapyreen ja puolukkaketsupin kera.

Teksti ja kuvat: Sari Tammikari

Wallenbergin pihvien legendaarisen
nimen ja reseptin alkuperästä on olemassa monta tarinaa. Yhden mukaan
nimi tulee ruotsalaisen elinkeinoelämän
mahtisuvun mukaan, kun taas toinen
kertoo keittokirjailija Emil Hagdahlin
keittäjätärtyttären, Amalia Wallenbergin olevan sekä nimen että reseptin
takana. Oli tarina mikä tahansa, Wallenbergin pihvit ovat paikkansa ansainneet
ruotsalaisen husmanskostin ehdottomana aatelisena.
Michelin tähditetylle Jouni Toivaselle tarttuminen perusjauhelihaan ei
ole mikään kynnyskysymys. Uutta street
food –konseptia kehittänyt Toivanen on
ehtinyt nähdä ja kokea ruokamaailmaa
teennäisestä pönötyksestä peruspikaruokaloihin. Yhdessä Satokausikalen-

terin luojan, Samuli Karjulan kanssa he
alkoivat pohtia, voisiko pikaruokakonseptin rakentaa ruuan laatu edellä. Syntyi EGG, uudenlainen pikaruokaravintola.
– Tavoitteenamme on tarjota vastuullista pikaruokaa hyvällä omallatunnolla.
Niin Pihtiputaalla kuin Helsingin Kanavarannassakin, kertoo Jouni Toivanen.
Koko konsepti perustuu siihen, että
sitä on mahdollista tulevaisuudessa laajentaa helposti ja kustannustehokkaasti.
Perusvarustukseksi riittää nimittäin
kahvilatason ilmanvaihtovaatimukset.
Kuohkeat, kahteen kertaan jauhetusta
naudanjauhelihasta valmistetut Wallenbergin pihvit ovat täydellistä katuruokaa.
Pakkasen kirpeänä talviyönä, mukavan
illan päätteeksi hyvässä seurassa jaetut
höyryävät lihapallerot toimivat. Mikä
olisikaan ihanampaa!

Jauheliha
”Wallenbergs street”
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g jauhelihaa hyvin jauhettuna
3 kpl keltuaisia
2 dl kuohukermaa
6 g suolaa
1 tl nelimaustetta
mustapippuria myllystä
1 dl korppujauhoja
100 g voita paistamiseen

Laita jauheliha jääkaappiin. Ainesten on
oltava yhtä kylmiä.
Kun jauheliha on riittävän kylmää,
sekoita siihen munankeltuaiset. Mausta
lihaseos suolalla, nelimausteella ja pippurilla. Lisää joukkoon jääkylmä kerma
koko ajan sekoittaen. Muotoile massasta
noin kolmen sentin paksuisia palleroita ja
kääntele ne hienoissa korppujauhoissa.
Paista pallerot runsaassa voissa. Anna
vetäytyä ennen tarjoilua 5 minuuttia.

Herneperunapyre
• 400 g jauhoinen peruna
(esim. Puikula, Rosamunda)
• 1,25 dl maitoa
• 50 g voita
• 1 tl suolaa
• 100 g pakasteherneitä
• muutama mintun lehti

Keitä perunat kuorineen kypsiksi, noin
15–25 minuuttia riittää perunoiden
koosta riippuen. Kuori perunat kuumana ja laita kuoret kattilaan. Lisää kuorien joukkoon maito ja kiehauta. Survo
sillä aikaa perunat pieneksi survimella
tai perunamyllyllä. Lisää joukkoon voi ja
suola. Sekoita tasaiseksi. Siivilöi maito
ja lisää se perunan joukkoon pienissä
erissä, välillä sekoittaen. Soseuta herneet sauvasekoittimella ja lisää joukkoon. Hienonna minttu ja lisää joukkoon.

1. Sekoita keltuaiset,
mausteet ja kerma
kylmään jauhelihaan.

2. Muotoile massasta
palleroita.

Puolukkaketsuppi
•
•
•
•
•
•
•
•

0,125 dl punaviinietikkaa
1 kpl salottisipuli hienonnettuna
50 g sokeria
200 g puolukoita
2 oksaa pehmeävartista timjamia
½ tl nelimaustetta
ripaus cayennepippuria
3 g suolaa

4. Kääntele pallerot
hienoissa korppujauhoissa.

Mittaa kaikki ainekset kattilaan. Hauduta
hiljalleen 20 minuuttia. Soseuta blenderissä ja siivilöi. Laita kylmään.

5. Paista pallerot runsaassa voissa.

Jouni Toivanen on keittiömestari, jota ajaa
eteenpäin halu luoda uusia innovaatioita ja
yhdistää moderneja valmistusmenetelmiä
klassiseen gastronomiaan. Ruoan visuaalisuus on hänelle melkein yhtä tärkeää kuin
maku. Palkittu Toivanen on saavuttanut
urallaan muun muassa Michelin-tähden
Luomo-ravintolansa kanssa.

Tavoitteenamme on tarjota vastuullista
pikaruokaa hyvällä omallatunnolla.
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TUTUKSI

Anu Tupitsa ajaa vuodessa
jopa 45 000 kilometriä.

Takataskussa pitää
olla aimo annos
empatiaa ja ripaus
bisneshenkisyyttä.

Aluepäälliköt työskentelevät yrittäjämäisesti ja johtavat itse itseään. Päälliköt vasemmalta alkaen: Marketta Häkkinen, Hanna Sorvari, Anna-Maria Tolvanen, Anna-Mari Honkaniemi, Sari
Turunen, Anu Tupitsa ja Timo Pöllänen.

ALUEPÄÄLLIKKÖ EI
KILOMETREJÄ PELKÄÄ
Food Servicen aluepäällikön tärkein tehtävä on kuunnella asiakasta tarkasti ja
tarjota hänelle sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat hänen liiketoimintaansa.
Teksti ja kuva: Juho Paavola

”A

utolla ajamista ei ainakaan saisi
pelätä.
Näin tiivistää Anu Tupitsa
erään Atrian aluepäällikön tärkeän ominaisuuden. Rovaniemellä asuva Tupitsa
työskentelee Atrian Food Servicen (FS)
Pohjois-Suomen aluepäällikkönä. Hänen
autonsa nielee asfalttia, soraa ja lunta
noin 45 000 kilometrin edestä joka
vuosi. Hotelliöitä kalenteriin mahtuu
parisen sataa.
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– Pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä,
mutta kyllä muillakin alueilla tuollaiset
35 000 kilometriä vuodessa tulee, FS-tiimin esimies Päivi Inkilä sanoo.
Aluepäällikön keskeisin tehtävä on
ylläpitää hyviä asiakassuhteita. Niin luodaan perusteet tilauksille, jotka asiakas
sitten useimmiten tekee joko verkko- tai
puhelinpalvelussa. FS:n asiakkaita ovat
ravintolat, julkishallinnon asiakkuudet, tienvarsiravintolat ja tukkuliikkeet

– käytännössä siis kaikki muut paitsi
vähittäiskauppa ja yksityiset kuluttajat.
Etelä- ja Länsi-Suomesta sekä julkishallinnosta vastaavan Anna-Maria Tolvasen mielestä aluepäällikön ammattitaitoa on tarjota asiakkaalle vain sellaisia
ratkaisuja, jotka tukevat juuri hänen liiketoimintaansa ja lisäävät myyntiä. Raaka-ainetietämystä ammattikeittiöillä on
omastakin takaa.
– Aika paljon tuommekin työssämme

esiin myös yhteiskunnallista näkökulmaa, kuten suomalaista maataloutta,
ruokatuotantoa, Atrian arvoja, kädenjälkiohjelmaa ja raaka-aineen jäljitettävyyttä, Tolvanen sanoo.
NAPAKAT MUTTA NÖYRÄT

Aluepäälliköt keskittyvät työssään asiakkaan auttamiseen.
Auttamisen muoto ja tehtävät vaihtelevat asiakkaan mukaan, ja siksi asiakas on
myös tunnettava hyvin. Asiakassuhteen
hoito on suurelta osin myös yhteistyötä
Atrian sisällä muiden tiimien kanssa.
– Pyrin käymään jokaisen asiakkaan
luona pari kertaa vuodessa, vähintään
sen verran, mitä sopimukseemme on
kirjattu, Itä-Suomesta vastaava Marketta Häkkinen sanoo.
Yhdelle asiakkaalle riittää juttelu tuotteista ja yhteistyöstä, toiset kaipaavat
konkreettista apua.
– Esittelemme ja maistatamme tuotteitamme, tarjoamme reseptiikkaa ja
rakennamme jopa tuotteisiimme perustuvia ruokalistoja asiakkaalle, jos hän
sitä tarvitsee, Häkkinen jatkaa.
Työssä onnistuu olemalla aidosti oma
itsensä. Se tosin edellyttää monipuolista
persoonaa. Aluepäälliköt työskentelevät
yrittäjämäisesti ja johtavat arjessa itse
itseään. Samalla pitäisi takataskussa olla
aimo annos empatiaa ja ripaus bisneshenkisyyttä.
Asiakasta pitää ymmärtää, mutta kaupanteossa ei saa olla vietävissä.
– Toimimme ammattilaisten kanssa.

Aluepäällikön pitää olla napakka mutta
nöyrä, Tolonen kiteyttää.
EXCEL VAIHTUU SUJUVASTI ESSUUN

– Yksikään päivä ei ole samanlainen, ja
se on tämän työn paras puoli, Etelä-Suomen aluepäällikkönä työskentelevä Sari
Turunen sanoo.
Välillä on naputettava Exceliä, välillä
vedettävä korkokengät jalkaan. Joskus
on taas puettava essu ja valmistettava
asiakkaalle maistiaisia uusista tuotteista.
Työn suola on siinä, kun arjen perustyö
lopulta kantaa hedelmää.
– Tulee hyvä mieli, jos asiakas soittaa
ja kysyy, mitä hän tuotteestamme laittaisi. Se kertoo onnistumisesta ja luottamuksen rakentumisesta, Turunen sanoo.
Organisaation tasolla onnistumisista

kertovat FS:n pitkät asiakassuhteet.
– Vanhimmat asiakassuhteeni ovat
yli 30 vuotta vanhoja. Yritys on sama,
vaikka emäntäkin on saattanut vaihtua,
Marketta Häkkinen sanoo.
Päivi Inkilä on huomannut, että ne asiakkaat, jotka haluavat sitoutua yrityksensä ydinosaamisen kehittämiseen,
keskittävät ostojaan harvemmille tavarantoimittajille.
– He ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen
yhteistyöhön ja kokevat hyötyvänsä tavarantoimittajayhteistyöstä entistä enemmän.
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Suomalainen ruoka ei ole 100-vuotiaassa
kotimaassamme itsestäänselvyys.
Suomalaista ruokaa valmistetaan vain niin
kauan, kuin me suomalaiset syömme sitä.
Atri
At
ria
ia o
on
n ollllu
utt tiilla
allli
lli
list
sten
en om
miissttam
ama jjo
o vuo
uode
dest
sta
ta 1
19
90
03
3 alkae
llk
ka
ae
en
n..
Me
M
eilllle
e til
ila
allli
lissiiill
lle ti
ll
tink
nkim
kim
mättö
ättö
ät
tömä
män pu
puh
httaa
aan ja
ja laa
aadu
dukk
kkaa
aan lliiha
han
tuo
tu
tuot
otttta
ami
mine
nen on
n jo
ok
kapäi
ap
pä
äiivä
väis
isstä
tä työ
yöttä
ä, m
mu
utt
tta sse
e on my
myös
ös paljo
aljo
al
jon m
mu
uut
u a.
a.
On etu
On
tuo
oiik
ke
eus
us saa
aad
da
a oll
lla m
mu
uk
ka
an
na
a ra
ak
ken
ke
en
ntta
ama
ama
mass
ssssa ssu
uo
om
ma
allai
la
aiist
sta
sta
ruokak
ru
okak
ok
aku
ullttttu
uu
uri
ria ja
ja vaa
aali
ali
liima
ma
m
ass
ssa h
hyyvvä
ää koti
ko
oti
tiru
iru
ruok
okaa
aa.
Mon
Mo
ne
et ra
rakk
akk
kkaimm
aimmis
ai
mmis
mm
ista
ta kot
o iirruo
uois
ista
sta
tam
mm
me
me va
alm
miisste
teta
taa
taan
an
n suo
uoma
oma
mala
ala
laises
ise
is
essta
ta
lliiha
hasstta,
ta
a,, jok
oka e
eii tul
ule
le te
tehtai
hta
ht
aiilt
lta,
a, vaa
aan pe
perrh
h
hei
eiid
e
de
en om
omista
ista
is
tami
milltta
ta m
ma
aaatilo
ti
loillta
ta. Nä
Näil
Näil
illä
lä me
eiidä
dän ttiillo
oilllla
a
amm
mme os
mm
osa
osaa
aa
ami
mine
nen ja
a siittou
outtu
umi
min
ne
en
en
pe
p
erriiyyttyyvvät
ät su
uk
kup
upo
ollvelt
velt
ve
lta to
toissel
ellle
e. T
Tu
uo
ottan
anto
toel
elä
äiin
ntten
en hyyvvin
invoin
vo
voin
inti
ti ja te
tervey
rvey
rv
eys on
on mei
eilllle
eill
le k
ku
un
nn
n
nia
ia
a-a
-assiia.
a.
Ruoka
Ru
oka e
ok
eii tul
ulllu
ullu
ut iitttse
ut
sessttää
se
ään p
ään
pö
öyytttää
ää
ä
än 10
100 vu
vuo
ottta
ta siittte
ten
n,, eik
ikä sse
e tu
ulle
ittse
sest
stää
stää
ään p
pö
öyyttä
ää
än tä
tänä
nään
ään
än ta
aii 100
00 vu
uo
od
de
en p
en
pä
ääs
ästä
ä. Ha
Halu
Halu
lua
am
mme
me kiit
iiitt
ttää
ää
kaik
ka
kk
kiia tte
eit
itä,
ä, joi
oide
den k
ke
eiittttiiöi
eit
öiss
iss
ssä pa
ssä
pada
dat po
pori
rise
sevat
seva
vat jja
va
a kat
atti
tila
ila
lat k
ko
olliisse
evva
att..
Me
M
eid
idän
än per
erh
erhe
he
e
eem
em
mme
me tiie
etä
tävä
ävä
ät te
tehn
hne
ee
en
nssä ty
työn
työn
önsä
sä hyv
yvin
n, k
ku
un
tte
eid
idä
än
n pe
errh
he
eiillle
en
nn
ne ma
maissttu
uu su
suom
uo
om
ma
alla
aiine
ine
nen rru
uok
oka.
a.
Hyvä
Hy
vä kot
otir
iru
iruo
uo
o
oka
ka te
ka
eh
hd
dä
ään
än yh
hd
dessä
es
e
ssä
sä.

Atria Suomi on itsenäisen Suomen juhlavuoden yritysyhteistyökumppani.

Tämän kirjeen ovat allekirjoittaneet Atria Perhetilojen omistajat, jotka takaavat nimellään myös tuottamansa lihan korkean laadun.

