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1. Toteuttajan nimi
Kolarin kunta
Hallinto- ja elinvoimapalvelut

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Keruupilotti 2018 -hanke
Tukipäätösnumero 98188
Hankenumero 74460

3. Yhteenveto hankkeesta
Tunturi-Lapin luonnontuotealan kasvu ja kehittyminen ovat täysin riippuvaisia toimivasta raaka-aineen
talteenotosta, kestävistä keruuverkostoista ja alueen sosiaaliseen kontekstiin soveltuvasta
keruukulttuurista, joita ei tällä hetkellä ole kaupallisesti merkittävissä määrin juuri lainkaan.
Keruuverkostojen kehittäminen on ensimmäinen ja ratkaiseva askel myös kohti kansainvälistymiseen
tähtäävää alan kehittämistyötä. Kolarin kunnan "Valaisten kesäöiden ja keskiyön auringon kasvattamaa
Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi" -hankkeessa on kartoitettu Tunturi-Lapin luonnontuote- ja
lähiruoka-alan nykytilaa, potentiaaleja ja mahdollisuuksia. Hankkeessa selvitettiin myös olemassa olevia
keruuverkostomalleja, toimivia käytäntöjä ja haastekohtia. Selvitysten pohjalta laadittiin
keruuverkostomalli, joka perustuu lappilaisten, laajalti arvostettujen, monipuolisten raaka-aineiden
laadukkaaseen talteenottoon ja korkean laadun säilyttämiseen läpi koko tuotantoketjun. Keruupilotti 2018
-hankkeessa tätä luotua keruuverkostomallia pilotoitiin käytännössä. Lisäksi hankkeessa järjestettiin
kuivurinrakennuskurssi alan toimijoiden osaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi.
Keruupilotti 2018 -hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena oli varmistaa keruuverkostomallin toimivuus,
etsiä jatkokehittämistä tarvitsevat osat mallista ja näin luoda edellytyksiä varsinaisen keruuverkostoon
liittyvän liiketoiminnan käynnistymiseen. Pilotti toteutettiin elokuussa 2018 esimerkkimarjana mustikka.
Pilotti koostui opastetusta keruuleiristä sekä omatoimipoimijoiden keruuta tukevasta ostopistetoiminnasta.
Jotta pilotti voitiin toteuttaa, hallinnoijalla oli asiakaslupaus ostaa 10 000kg puhdistamatonta mustikkaa,
mikä mahdollisti raaka-aineen päätymisen jatkojalostukseen. Keruuverkoston kehittäminen nähtiin
positiivisena ja tarpeellisena toimena. Käytännön testaamisen myötä saatiin konkreettisia
jatkokehittämisen lähtökohtia etenkin kustannuksista. Ostopistetoimintaan sitoutuneita poimijoita löytyi
tiedottamisen ja kontaktoinnin avulla. Kiinnostusta omatoimiseen poimimiseen löytyy sekä paikallisilta
poimijoilta sekä muualta tulevilta poimijoilta, mutta uusien toimintamallien saattaminen käytäntöön vaatii
jatkokehittämistä sekä asenneilmapiirin muuttumista.
Kuivurikurssin järjestämisen tavoitteena oli tarjota osallistujille tieto-taitoa omatoimiseen
kuivurinrakentamiseen ja näin edesauttaa kuivauskapasiteetin syntymistä alueelle. Kaksipäiväinen kurssi
järjestettiin kesäkuussa Muoniossa yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa. Kurssilla käytiin läpi
kuivaamisen fysikaalisia perusteita ja käytännön rakentamista.
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4. Raportti
4.1 Hankkeen tavoitteet
a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Hankkeen tavoitteena oli vastata luonnontuotealan kehittämisen "akilleen kantapäähän" eli raaka
ainehankinnan alkutuotannon vaiheisiin. Luonnontuoteala on Suomessa kasvava toimiala. Nykyiset
jatkojalostajat voisivat nostaa tuotantokapasiteettiaan, mutta raaka-aineen saatavuuden epävarmuudesta
johtuen kasvu on maltillista.
Keruupilotti 2018 -hanke vastasi alueen ja koko luonnontuotealan raaka-aineen talteenottoon liittyvään
haasteeseen testaamalla uusia käytäntöjä ja malleja, jotka konkretisoituessaan voivat mahdollistaa
merkittävän, luontolähtöisen elinkeinon kehittymisen alueelle. Alalle on myös tulossa useita uusia
toimijoita myös Tunturi-Lapin alueella, sillä Ammattiopisto Lappia on aloittanut luonnontuotealan
koulutuksen Muoniossa. Kolarin kunnan kehittämishankkeet luonnontuotealalla tukevat toimialan
kehittämistä ja vahvistumista alueella. Keruupilotti 2018 -hankkeen tavoitteena oli tuoda uudenlaista
kestävän kehityksen mukaista toimintamallia kaupalliseen raaka-aineen talteenoton prosessiin.

b) Hankkeen käytännön tavoitteet
Hankkeella oli kaksi päätavoitetta: keruuverkoston koordinointi ja operointi sekä kuivurinrakennus.
Keruuverkoston koordinointi ja operointi
Tarkoituksena oli koeponnistaa luotu keruuverkostomalli käytännössä ja jatkaa sen kehittämistä saatujen
kokemusten ja palautteen pohjalta kohti kestävää, toimivaa, laajenevaa ja kannattavaa
keruutoimintaa. Tavoitteena oli varmistaa mallin toimivuus ja kehittämistarpeet ja näin luoda edellytyksiä
varsinaisen liiketoiminnan käynnistymiselle alueellamme.
Kuivurinrakennus
Tavoitteena oli lisätä alan toimijoiden osaamista ja mahdollisuuksia
luonnontuotealan yrittäjyyteen järjestämällä kuivurinrakennuskurssi.
Kurssilla rakennettiin yksi esimerkinomainen yhteiskäyttöön soveltuva
isompi kuivausyksikkö, joka jää alueen luonnontuotealan toimijoitten
käyttöön suunniteltuihin yhteistyötiloihin Hautomo-hankkeen nimiin.
Kurssi tarjosi myös tieto-taidot kurssilaisille kuivurin omatoimiseen
rakentamiseen.

4.2 Toteutus
a. Toimenpiteet

Horsman lehtiä kuivurissa.
(Pete Huttunen/ Kolarin kunta)

1) Raaka-aineen talteenottomallin pilotointi: kuivurinrakennuskurssi
A. Hankitaan kuivurin rakentamiseen tarvittava materiaali
B. Hankitaan kouluttaja ja järjestetään koulutus yhteistyössä ammattiopisto Lappian
luonnontuotealan koulutuksen kanssa.
Toimenpiteen tuotoksena alueelle saadaan osaamista sekä kuivauskapasiteettia; ammattimaiseen
yhteiskäyttöön soveltuva lämpökuivaamo (yrtit ja erikoisluonnontuotteet). Kuivuri siirtyy osaksi Hautomo
konseptia.
2) Keruuverkostomallin koeponnistaminen (esimerkkinä mustikka)
A. Toimijaverkoston kokoaminen
B. Toimijaverkoston kouluttaminen
C. Keruuprosessien testaus

Kukintaa kesältä 20.1.8.
(Pete Huttunen/ Kolarin kunta)
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3) Palautetiedon kerääminen ja hyödyntäminen.

b. Aikataulu
Hankkeen toteutusaika on 1.6.-31.12.2018
Hankkeen aktiivinen toiminta-aika toimenpiteineen oli 1.6.-31.10.2018.
Hankkeelle luotiin aikataulusuunnitelma kesäkuussa. Kuivurikurssi
aikataulutettiin toteuttavaksi heti kesäkuussa ja keruuverkoston
pilotointiosio elokuulle (mustikan oletettu satokausi). Syys- ja lokakuu
aikataulutettiin analyysin hankintaan ja hankeraportointiin.

c. Resurssit
Hankkeelle palkattiin yksi kokoaikainen projektikoordinaattori ajalle 1.6.31.10.2018. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin ostopalveluna usealta eri
yhteistyöyritykseltä projektikoordinaattorin toimesta.

d. Toteutuksen organisaatio
Kolarin kunta toimii hankkeen hallinnoijana ja vastaa hankkeen toteutuksesta. Hankkeella oli yksi palkattu
työntekijä. Tämän lisäksi hakijaorganisaation projektiasiantuntija Asta Hakso teki tuntityönä hankkeen
hallinnollisia tehtäviä.
Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, jonka muodostivat:
Hakija: Kolarin kunnan edustajat: kehitysjohtaja Johanna Koivumaa ja projektipäällikkö Eveliina
Niva
Hankekumppani: Ammattiopisto Lappian edustaja: luonnontuotealan kouluttaja Rauni Korva
Hyötylä
Rahoittaja: Leader Tunturi-Lapin edustaja: Nina-Maria Möykkynen.
Lisäksi hankkeen ohjausryhmän kokoukseen osallistui Kolarin kunnan projektiasiantuntija Asta Hakso sekä
hankkeen projektikoordinaattori Päivi Pohjalainen. Ohjausryhmä kokoontui yhden kerran 22.10.2018,
mutta välikonsultaatioita käytiin aktiivisesti hankkeen aikana ohjausryhmän jäsenten kanssa.

e. Kustannukset ja rahoitus
Rahoituspäätöksen mukainen rahoitussuunnitelma:
Rahoituslaji

Haettu euroa

Haettava tuki/ avustus
EU-osuus
Valtio
Kuntaraha toimintaryhmältä
Kunnan suora rahoitus hankkeeseen
Julkinen tuki yhteensä
Rahoitus yhteensä
Kokonaisrahoitus

44 997,60

4 999,73
49 997,33
49 997,33
49 997,33
Haettu yht. 49 997,33

Hyväksytty euroa
20 998,87
14 999,21
8 999,52
4 999,73
49 997,33
49 997,33
49 997,33
Hyväksytty yht. 49 997,33
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Rahoituspäätöksen mukainen kustannusarvio:
Kustannuslaji

Haettu euroa

Palkat
Ostopalvelut
Laskennalliset yleiskustannukset 24 %
Kustannukset yhteensä
Kustannukset yht. vähennettynä tuloilla

15 990,00
30169,73
3 837,60
49 997,33
49 997,33
Haettu yht. 49 997,33

Hyväksytty euroa
15 990,00
30169,73
3 837,60
49 997,33
49 997,33
Hyväksytty yht. : 49 997,33

Toteutunut rahoitus (toteumaan perustuva arvio)

Toteutuneet kustannukset:
Kustannuslaji
Palkat
15 786,46
Ostopalvelut
21 158,72
Laskennalliset yleiskustannukset 24 % 3 788,75
40 733,93
Kustannukset yhteensä

EU ja valtio 29 328,43
Toimintaryhmä, Leader Tunturi-Lappi 7 332,11
Kunnat, Kolari 4 073,39
Yksityienen Rahoitus yhteensä 40 733,93

Hankkeen päätöksen mukaiset kustannukset toteutuivat oletettua alhaisimpina. Kustannuksia oli budjetoitu
ostopalveluun 30169,73€, mutta toteutuneet kustannukset olivat tätä vähäisemmät johtuen
keruuverkoston pilotoinnin mittakaavan pienennyksestä. Projektikoordinaattori toteutti työajallaan osan
operoinnista (esim. marjankuljetukset), joten näihin osuuksiin ei käytetty ostopalvelua.

f. Raportointi ja seuranta
Hankkeen seuranta toteutettiin hankkeen lyhyenä kestoaikana ohjausryhmän jäsenten kanssa
pääsääntöisesti suullisesti. Projektipäällikkö kävi säännöllisesti keskustelua ohjausryhmän jäsenten kanssa
hankkeen etenemisestä ja toteuttamisesta. Kirjallinen raportointi tehtiin tämän loppuraportin muodossa.

g. Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen toteutuksen oletukset ja riskit olivat sidonnaisia
yhteistyötoimijoihin ja satokauteen. Poimijoiden "rekrytoinnin"
onnistuminen sekä satokauden suotuisuus olivat olemassa olevat
riskit hankkeen aloitusvaiheessa. Hankkeen aikataulu ja
aloitusajankohta muodostuivat haasteiksi projektikoordinaattorin
aloittaessa työt vasta kesäkuun alussa. Hankkeen valmisteluja ja
pohjatöitä olisi tullut tehdä jo aiemmin kevättalvella tai keväällä,
jolloin yhteistyökumppaneiksi kaavailtuja yrityksiä olisi ollut helpompi
kontaktoida.

Sato kypsyi elokuun alkuun poimintakypsäksi
ja hankkeen toimenpiteet oli aikataulutettu
juuri sopivasti toteutettaviksi.

Hankkeen edetessä yhteistyökumppaneiden löytymisen hankaluus
vaikeutti hankkeen edistymistä. Hankkeen yhteistyökumppaniksi ja
operoinnin toteuttajaksi oli toivottu alueelta safariyritystä, mutta
tarjouspyyntökierroksella yksikään safariyritys ei jättänyt tarjoustaan
operoinnista. Tämä aiheutti hankkeen toteutumisen kannalta suuren
riskin, mutta lyhentämällä ja pienentämällä keruuleirin mittakaavaa
toimenpiteet saatiin toteutettua hankesuunnitelman mukaisesti.
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4.3 Yhteistyökumppanit
Hankkeen pääyhteistyökumppanit muodostuivat alueen yrittäjistä, joilta hanke osti ostopalveluna
palveluita toimenpiteiden toteuttamiseksi. Näistä tärkeimpiä ja tiiviimpiä kumppanuuksia olivat keruuleirin
operoinut toiminimiyrittäjä, keruukoulutuksista ja ostopisteistä vastanneet toiminimiyrittäjät, kuljetusyritys
sekä toimitiloja vuokranneet tahot (yritys, yksityishenkilö ja Metsähallitus). Lisäksi hanke teki yhteistyötä
Ammattiopisto Lappian ja Tunturi-Lapin kuntien kanssa. Ammattiopisto Lappian kanssa yhteistyö oli
monipuolista, ja projektikoordinaattori oli mukana kahdessa näytössä työelämän edustajana. Käytännön
tavarahankintoja tehtiin alueen yrityksistä.
Kolarin kunnan sisällä yhteistyötä tehtiin tiiviisti Valaisten kesäöiden ja keskiyön auringon kasvattamaa
sinulle- hankkeen kanssa. Keruupilotti 2018 -hankkeen ennakkotilaus mustikalle oli tullut Valaisten
kesäöiden -hankkeen kautta, ja tilaajia informoitiin hankkeen etenemisestä tasaisin väliajoin.

4.4 Tulokset ja vaikutukset
4.4.1 Kuivurinrakennuskurssi
Kuivurikurssi järjestettiin yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa Muoniossa 18-19.6.2018. Kurssin
kouluttajiksi tarjouspyyntökierroksella valittiin Peskin Palvelut Oy:stä Markku Koistinen ja Tapani
Rantapirkola. Kurssi oli osallistujille ilmainen. Kouluttajien ja materiaalien kustannuksista vastasi
Keruupilotti 2018 -hanke. Lappia vastasi tilasta ja työkaluista. Kurssin ensimmäiseen päivään osallistui 12
henkilöä ja toiseen päivään 9 henkilöä.
Kurssilla käytiin läpi teoriassa ja käytännössä kuivaamisen fysikaalisia
perusteita ja kuivurikapasiteetin laskentaa. Kurssilla rakennettiin
esimerkinomaisesti yksi ammattimaiseen käyttöön soveltuva
elintarvikehyväksytty kaappikuivuri, jonka kuivauskapasiteetti on noin 50
tuorekiloa. Kuivuri siirtyy Kolarin kunnan Hautomo-hankkeen käyttöön.
Kuivurikurssilla kerättiin kirjallinen palaute, mutta vastauksia jätettiin
vain kaksi. Vastauksissa annettiin palautetta kouluttajien puutteellisesta
valmistelutyöstä kurssia kohtaan ja toivottiin, että kuivurin suunnittelun
matemaattista laskentaa olisi ollut tarkemmin ja useammilla
kuivuriesimerkeillä laskettuna. Kurssia kiiteltiin käytännönläheisestä
luonteesta. Kurssin osallistujat kertoivat suullisena palautteena
kiinnostuksen kuivurin omatoimiseen rakentamiseen johtuen teollisten
Kuivurikurssilla rakennettu
kuivureiden korkeista hankintahinnoista. Omatoiminen
koappikuivuri siirtyy Hautomo
kuivurinrakentaminen on kustannuksiltaan edullisempaa ja tarvikeaineet
hankkeen käyttöön.
löytyvät tavallisesta rautakaupasta. Kurssin lyhyen luonteen sekä vain
yhden esimerkinomaisen kuivurinrakentamisen vuoksi kurssi jäi pintapuoliseksi, mutta tarjosi kurssilaisille
kuivaamisen ja kuivurinrakentamisen perustiedot.

4.4.2 Keruuverkostomallin koeponnistaminen -lähtökohdat
Valaisten kesäöiden -hankkeessa luotu keruuverkostomalli koostuu opastetuista keruuleireistä sekä
koulutetuista omatoimipoimijoista, jotka myyvät marjansa ostopisteillä. Keruuverkostomallissa poimintaa
tehdään opastetusti operaattorin johdolla, jolloin kuka vain voi lähteä poimintatyöhön mukaan. Poimijoilla
ei tarvitse olla paikallistuntemusta, koska marjapaikat on kartoitettu etukäteen. Mallissa operoija vastaa
kaikista poimintaan liittyvistä palveluista kuten poimintapaikkojen kartoituksesta, majoituksesta,
kuljetuksista, ruokailuista, opastuksesta, keruuvälineistöstä ja marjan käsittelystä välivarastolla. Operoija
voi periä poimijoilta palveluiden käyttämisestä maksun. Oppaana mallissa toimii mieluiten
keruutuoteneuvoja, joka valvoo hygieniaa ja laatua poiminnassa ja poimintatuotteissa.
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Keruuverkostomalli {Valaisten kesäöiden jo keskiyön auringon kasvattamaa sinulle -hanke/ Kolarin kunta)

Koko operointi keruuverkostomallissa koostuu seuraavista osista:
poimijoiden "rekrytointi"
poimijaleirit: poimijoiden majoitus ja ruokailut sisältäen maastolounaan
kuljetukset majoitus-poimintapaikat-majoitus sekä tarvittaessa saapuessa & lähtiessä
poimintapaikkojen kartoitus
poimintavälineistö (poimurit, keruuastiat) ja niiden puhdistuksesta huolehtiminen
poimijakoulutus (keruutuoteneuvojan pitämä)
opastus ja työnjohto poimintapaikoilla (suosituksena että oppaat ovat keruutuoteneuvojia)
hygienia- ja saniteettimahdollisuuksien järjestäminen maastossa
o käsienpesu, desinfiointi
o vessa-asiointialue ja asianmukaisen toiminnan opastus
alkutuotannon vaiheista vastaaminen
o poiminnan ja poimitun tuotteen laaduntarkkailu
o poimitun raaka-aineen punnitus ja kirjanpito
o välivarastojen, vaakojen, laatikoiden ja kuljetuslavojen hankinta
o keruutuotteiden kuljetus välivarastoon ja varastointi välivarastolla
o välivarastojen toiminnoista vastaaminen
ostopistetoiminnasta vastaaminen, tuotteiden haku ostopistekierroksella suoraan poimijoilta
mikäli noutopalvelua tarjotaan
tarvittavat luvat ja ilmoitukset esimerkiksi maanomistajille ja terveystarkastajille.
Keruupilotin keruuleirin osallistujiksi kaavailtiin muun muassa vapaaehtoistyöntekijöitä, paikallisten
yhdistysten jäseniä tekemään varainhankintaan edustamalleen yhdistykselle sekä ansaintamielessä
poimivia henkilöitä. Paikallisia yhdistyksiä kontaktoitiin kesä- ja heinäkuussa, mutta yksikään yhdistys ei
lopulta ollut kiinnostunut marjanpoiminnasta varainhankintamuotona. Verkostoon osallistumisesta ja
käytetyistä palveluista (opastus, majoitus, kuljetus) oli ajatus periä maksu keruuseen osallistuvilta
poimijoilta. Maksun olisi perinyt operoiva yritys, joka järjestää kyseiset palvelut. Omatoimipoimijoille syntyy
kustannuksia poiminnasta samalla tavoin, joten opastetussa keruussa niistä voisi periä korvauksen. Oppaan
johdolla poimiessa taataan marjan ja hygienian laatu sekä turvallisuustekijät poimijoille. Perinteisessä
omatoimipoiminnassa jokainen poimija poimii omalla tavallaan, joten koulutuksen ja opastetun poiminnan
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kautta voidaan taata tasainen laatu marjanostajalle. Tämä ajatus tuntui kuitenkin olevan vielä kovin uusi
potentiaalisille poimijoille ja perinteinen omatoiminen marjanpoiminta on suomalaisille niin tuttua. Uuden
ajatusmallin saattaminen ja kaupallisen marjanpoiminnan laatuasioihin perehdyttäminen vaatii siis
kehitystyötä ja asenneilmapiirin muutosta.
Vapaaehtoistyöntekijöitä "rekrytoitiin" kansainväliseltä Workaway-sivustolta kesä-heinäkuussa hankkeen
toimesta. Workaway-ideologiaan kuuluu, että vapaaehtoistyöntekijät saavat tekemästään työstä
korvaukseksi majoituksen, ruokailut sekä tutustumista paikalliseen kulttuuriin. Työpäivän pituus on noin 56h/pv, Spv/vk. Keruupilotti 2018-hankkeen nimissä luotiin sivustolle profiili ja yhteydenottoja tuli ympäri
maailmaa muun muassa Saudi-Arabiasta, Marokosta, Uruguaysta, Saksasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista.
Sivustan kautta löydettiin kuusi henkilöä, jotka olivat sitoutuneita tulemaan marjanpoimintaan hankkeen
pilattiin.
Keruupilotissa selvitettiin myös "aktiivimallin" mahdollisuudet osana koulutettua ja opastettua
marjanpoimintaan. Paikallinen TE-toimisto neuvoi kääntymään asian selvittämiseksi Sosiaali- ja
terveysministeriön puoleen, sillä he eivät voineet ottaa kantaa asiaan. STM:stä kysyttiin voisiko työtön
työnhakija täyttää aktiivisuushehdon osallistumalla keruukoulutukseen ja opastettuun marjanpoimintaan,
vaikka kyseessä ei ole työsuhteessa tehty työ. STM:n vastaus asiaan oli, että he eivät voi antaa
ennakkopäätöstä aktiivisuuden kertymisestä, heillä ei ole yksittäisiä henkilöitä koskevaa tietoa
käyttävänään eikä toimivaltaa ottaa kantaa yksittäisiin etuusasioihin. STM neuvoi selvittämään asiaa Työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa. Asiaa ei lähdetty kiireisen hankeaikataulun myötä selvittämään tarkemmin
TEM:in suuntaan.
Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli toteuttaa keruuta koko elokuun ajan yhteistyössä safariyrityksen
kanssa pilotoiden. Alustavien keskustelujen mukaan yritykset olivat kiinnostuneita toiminnasta ja
marjanpoiminnan kehittämisestä. Kuitenkaan tarjouspyyntökierroksella yksikään safariyritys ei jättänyt
tarjoustaan operoinnista tai sen osista. Yritykset vetosivat kiireiseen ja myöhäiseen hankkeen
toteutusaikatauluun, liiketoiminnallisesti kannattamattomaan toimintaan ja toiminnan ulottumiseen
heidän ydinliiketoiminnan ulkopuolelle. Tarjouspyyntökierros myös tehtiin loma-aikana, mikä hankaloitti
yhteydenpitoa yrityksiin ja yrityksillä ei ollut valmiiksi palkattua henkilöstöä kesäajalle.
Operoinnin tarjouspyyntökierroksen kanssa yhtä aikaa toteutettiin
marjojen kuljetusten tarjouspyyntökierros, ja tähän hanke sai useita
tarjouksia. Tarjousten perusteella yhteistyökumppaniksi valittiin
Kuljetuspalvelu Hartikainen Oy, joka kuljetti mustikat keruukaudella
kaksi kertaa viikossa Savukoskelle. Hankkeen toimenpiteet päättyivät
kuljetukseen, sillä keruuverkostoon liittyvät toimet eivät hankkeessa
kattaneet marjan käsittelyä (pakastus tai puhdistus). Jatkotoimenpiteet
kuuluivat ennakko-ostolupauksen tehneelle yritykselle.

1 larri Hartikainen lastasi marjalaatikaita
kyytiin ja kuljetti ne Sovukoskel/e.

Operoinnin tarjouspyyntökierroksen loputtua, kun yhtäkään tarjousta
ei jätetty koko operoinnin kokonaisuudesta, päädyttiin painottamaan
omatoimipoimijoille suunnattua toimintaa ja testaamaan keruuleirin
ideaa pienempimuotoisesti (lyhempi ajanjakso ja pienempi
poimijamäärä). Keruuverkostomallin toteuttamiseen tarvittavat
palvelut päätetiin hankkia pienemmissä osissa. Uuden
tarjouspyyntökierroksen kautta yhteistyökumppaneiksi keruuleirille
valittiin Metsäpeitto (Tiia Kiiski) ja ostopisteenhoitajiksi Kipakka Kettu
(Anne Pantsu) ja Tmi Paula Sieppi. Hankkeen työntekijän toimesta
kilpailuttaen ja hintavertaillen hankittiin muu tarvittava kalusto,
välineistö ja palvelut kuten majoitus, ruokatarvikkeet ja toimitilat.
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Keruuleiri järjestettiin Kolarin Pasmajärvellä 31.7.-9.8.2018. Leirille osallistui kuusi vapaaehtoistyöntekijää
Amerikasta, Venäjältä. Belgiasta ja Japanista. Näistä kahdella venäläisellä oli aiempaa kokemusta
luonnonmarjojen poiminnasta, mutta he eivät olleet käyttäneet poimuria aiemmin. Leiriläisille järjestettiin
keruukoulutus leirin alussa.
Leirin toteutus aikataulutettiin poimintapäivien ja vapaapäivien suhteen seuraavalla tavalla:
TI 31.7 saapuminen
KE 1.8 keruu koulutus (teoria ja maasto-osuus)
TO 2.8 poiminta
PE 3.8 vapaa/ohjelma
LA 4.8 poiminta
SU 5.8 poiminta (ostopisteet auki)
MA 6.8 vapaa/ohjelma (marjojen 1. kuljetus Savukoskelle aamulla)
TI 7.8 poiminta
KE 8.8 poiminta (ostospisteet auki)
TO 9.8 lähtö (marjojen 2. kuljetus Savukoskelle aamulla)
Leiriläisten keruukoulutuksen maasto-osuus.
_., Keruukoulutuksia järjestettiin yhteensä neljä kappaletta 1.8.2018. Kolarissa
Pasmajärvellä kaksi (suomenkielinen ja englanninkielinen), Kolarissa
Siukovaarassa ja Muoniossa. Myös Kittilässä oli tarkoitus järjestää koulutus, mutta
ilmoittautumisia ei tullut, joten tätä koulutusta ei toteutettu.
Suomenkielisiin keruukoulutuksiin Muoniossa ja Kolarissa osallistui yhteensä 12
henkilöä. Englanninkieliseen koulutukseen osallistui 9 henkilöä, joista kolme
osallistui vain teoriaosioon. He täydensivät keruukoulutuksen käytännön osan
myöhemmin ostopistetoiminnan yhteydessä.
Ostopistetoimintaa oli neljässä paikassa: Äkäslompolossa, Pasmajärvellä,
Muoniossa ja Kittilässä. Ostopisteet olivat avoinna ajalla 5-26.8. keskiviikkoisin ja
Msiukovaaran kou/vtus. (Pete
sunnuntaisin, tunnin päivässä. Lisäksi toteutettiin noutopalvelua suuremmille
Huiiunen / Kolarin kunta)
marjamäärille.
Ostopisteiden omavalvonnasta vastasi Keruupilotti -hanke. Kirjallinen
omavalvontasuunnitelma tehtiin Arktisten Aromien lomakepohjalle, johon
oman osansa täytti myös kuljetusyritys. Projektikoordinaattori oli
yhteydessä Kolarin, Kittilän ja Muonion vastaaviin terveystarkastajiin.
Puhelinkeskustelujen perusteella tiedot hankkeen toiminnasta lähetettiin
sähköpostitse ilmoituksenomaisesti. Virallista alkutuotantoilmoitusta ei
tarvittu, koska terveystarkastajat totesivat toiminnan olevan
pilottiluonteista, lyhytkestoista ja vähäriskistä. Omavalvontasuunnitelma n
täyttäminen ja noudattaminen oli tämän mittakaavan toiminnassa
viranomaisten mielestä riittävä toimenpide.
Yhteistyökumppaniyrittäjä Anne
Pantsu punnitsemassa marjoja.

4.4.3 Keruuverkostomallin koeponnistaminen -toiminta ja tulokset
Keruuleirin toiminta oli positiivinen kokemus vapaaehtoisille poimijoille että oppaalle.
Vapaaehtoispoimijoilla oli kullakin oma syynsä matkustaa Suomeen ja osallistua leirille: osalle keruuleirin
ajankohta ja sijainti olivat sopivat kesken matkan ja yksi tahtoi tulla kokemaan Suomen rauhallisen
metsäympäristön. Keruukoulutuksessa keruuleiriläiset saivat perustiedot mustikasta ja keruutoiminnasta.
Poimintapäiviä oli yhteensä kuusi. Osa päivistä oli lyhyitä muutaman tunnin päiviä johtuen sateisesta
säästä. Ensimmäisinä päivänä leiriläiset harjoittelivat keruutekniikkaa, jolloin poimittu marja jäi leiriläisten
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käyttöön. Yhden päivän saaliista osan leiriläiset tahtoivat lahjoittaa Kolarin palvelukoti Tannalle.
Vapaaehtoistyön ideologiaan kuuluu, että vapaaehtoiset pääsevät myös tutustumaan paikalliseen
kulttuuriin, joten leiriläiset valmistivat oppaan johdolla esimerkiksi mustikkahilloa ja -mehua.
Keruuleiri organisoitiin pääasiassa hankkeen projektikoordinaattorin toimesta. Hankkeen kautta
järjestettiin majoitus, auto, ruokatarvikkeet ja poimintavälineistö. Leirin operoija toteutti
poimintapaikkojen kartoituksen. Opastetussa poiminnassa etukäteiskartoitus on tärkeää. liman
etukäteiskartoitusta ja suunnittelua poiminnan hyöty jää pieneksi. Jo näin pienellä poimijaryhmällä
huomattiin, miten tärkeää on useiden potentiaalisten poiminta paikkojen löytäminen ja tarkastaminen
etukäteen. Operoija vastasi leirin käytännön toteutuksesta ja esimerkiksi oheisohjelmien toteuttamisesta.
Operoijan kokemuksen mukaan opastetussa poiminnassa on ideaa, mutta poimijoiden motivaatiolla on
vaikutusta tehokkuuteen. Vapaaehtoispoiminnassa tehokkuus ei ole riittävää, joten rahallisen korvauksen
saaminen poimintatyöstä on hyvä motivaattori. Opastettua
poimintaa voisi myös jalostaa matkailutuotteeksi. Etenkin mustikan
satokausi elokuussa osuu hiljaiseen matkailuaikaan. Asiasta käytiin
keskustelua Ylläksen matkailuyhdistyksen kanssa, ja heidän mukaan
tilastollisesti elokuu on hiljainen matkailukuukausi. Elokuussa
suomalaisten kesälomakausi on jo päättynyt ja ruskasesonki ei ole
vielä alkanut. Elokuu on kuitenkin potentiaalinen matkailukuukausi
Keski- ja Etelä-Eurooppaa ajatellen, koska kesälomakausi on siellä
nimenomaan elokuussa. Marjamatkailusta voisi siis kokeilla
Taiteellisena inspiraationa metsän varpulwsvit.
kesämatkailuun uusia tuotteita ja palveluita kuten opastettuja
marjaretkiä ja tuotteiden valmistusta ohjelmapalveluna.
Ostopistetoiminnan käytännön toimenpiteistä vastasi kaksi yrittäjää, joilta palvelu ostettiin ostopalveluna
hankesuunnitelman mukaisesti. Molemmat yrittäjät ovat myös keruutuoteneuvojia. Hankkeen
projektikoordinaattori avusti ostopistetoiminnassa esimerkiksi kuljetusten ja noutopalvelun osalta.
Ostopisteillä ostettiin vain puhdistamatonta mustikkaa. Poimijoille maksettava hinta oli 2,50€/kg
poimijakortillisille poimijoille ja 2,20€/kg muille poimijoille. Korkeampaa poimijahintaa tahdottiin maksaa
poimijakortillisille poimijoille, jotta ihmiset rahkaistuisivat käymään keruukoulutuksen ja poimintaa
voitaisiin "ammattimaistaa". Samoinhan toimitaan työelämässä: pätevä työntekijä saa korkeampaa palkkaa
kuin epäpätevä.
Ostopistetoiminnan alkuvaihe oli hiljaista.
Todennäköisesti paikalliset suomalaiset
poimivat ensin omat pakastimet täyteen
marjoja ennekuin niitä rohjetaan
myymään myös ulkopuolisille.
Ostopistetoiminnassa kauppaa käytiin
Muonion, Kittilän ja Äkäslompolon
ostopisteillä. Pasmajärven ostopisteellä ei
ollut myyjiä, joten sen toiminta päättyi
aiemmin kuin muiden ostopisteiden.
Poimijoille tarjottiin myös noutopalvelua
suuremmille marjamäärille. Nautoja
tehtiin Ylläsjärven ja Kallon kylistä.
Ostopisteen hoitajat Anne Pantsu (vas.) ja Paula Sieppi (oik.) sekä
projektikaordinaattori Päivi Pohjalainen (keskellä). (Kuva/ähde: Lapin Keino
https://www.lapinkeino.f1/2018/09/06/marjat-talteen-ja-markkinoille/)
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Ostopistetoiminnan palaute poimijoilta oli myös positiivista. Reilun kahden euron kilohintaa
puhdistamattomasta mustikasta pidettiin hyvänä ja sopivana. Etenkin valkovenäläiset poimijat, jotka ovat
poimineet alueella jo useita vuosia, pitivät hintaa erittäin hyvänä. Myös paikalliset suomalaiset poimijat
totesivat, että hinta on aivan hyvä puhdistamattomasta
mustikasta. Tässä korostui tiedotuksen tärkeys. Kauttarantain
kuului palautetta, että hankkeen kautta maksama hinta on
huono. Tarkempien keskustelujen myötä huomattiin, että ihmiset
eivät olleet lukeneet tiedotteita tarpeeksi hyvin vaan olettivat,
että hinta on puhdistetusta marjasta. Suomalaisten poimijoiden
käymä marjakauppa käydään nykyisin pääosin suoraan poimijalta
kuluttaja-asiakkaalle ja kauppaa käydään sankoittain
puhdistetusta marjasta. Poimijat pitävät hyvänä hintana 5-6€/kg
puhdistetusta mustikasta. Tässä kuitenkin omalle työlle ja ajalle,
joka käytetään puhdistukseen, ei lasketa hintaa. Kaupallisessa
marjanpoiminnassa kauppaa käydään nimenomaan
puhdistamattomasta marjasta, koska puhdistus tapahtuu
koneellisesti pakastuksen jälkeen. Tätä asiaa tulisi painottaa ja
perustella marja-alalla ja ostotoimintaa harjoittaessa etenkin
suomalaisille poimijoille. Omatoimipoiminnalle ja yksilöiden
väliselle marjakaupalla on selkeä oma paikkansa ja tarpeensa.
Kaupalliselle suuremman mittakaavan toiminnalle on oma
paikkansa ja toimintakenttänsä. Nämä eri poiminta- ja
kaupankäynnin tavat täydentävät toisiaan.
Poimijat Sergei, Inna, Yana ja Maxim.
Ostopistetoiminnassa kauppaa käytiin eniten valkovenäläisten
poimijoiden kanssa. Heillä oli kokemusta kaupallisesta
marjanpoiminnasta. Heiltä ostettu marja oli laadukasta ja hygieenisesti poimittua. Marjat olivat kokonaisia
ja säilytetty asianmukaisesti ennen kauppatapahtumaa. Suomalaisten paikallisten poimijoiden innostus
lisääntyi elokuun puolen välin paikkeilla ja heillä oli myös kiinnostusta ensikesän toiminnasta mustikan
mutta myös muiden luonnontuotteiden osalta. Osa heistäkin oli aiemmin poiminut marjoja kaupalliseen
käyttöön, mutta koska alueella ei ole ollut isompaa ostajaa marjoille, eivät he olleet poimineet marjoja
samassa mittakaavassa muutamaan vuoteen. Eräs poimija kertoi myyneensä marjoja alueen ravintoloihin,
mutta totesi, että pitkän ajomatkan vuoksi hänen ei kannata myydä ja toimittaa pieniä eriä marjoja. Hän
koki noutopalvelu erittäin hyvänä palveluna. Poimijoiden keskuudessa kiinnostusta löytyi muun muassa
kuusenkerkän, horsman ja mesiangervon kukan, muitten marjojen, pihkan ja pakurikäävän keruuseen.
Myös yrtit ja sienet voisivat olla helposti saatettavissa mukaan laajempaan kaupalliseen keruuseen alueella,
mikäli kehittämistyötä jatketaan systemaattisesti ja katkeamatta.

Keruuleirin ja ostopistetoiminnan kautta saatiin kasaan 6591 kg puhdistamatonta mustikkaa. Keruuleirillä
poimittiin 14 tunnissa yhteensä 150 kg marjaa, joka lähti hankkeen kautta eteenpäin. Ostopisteiltä ostettiin
6441 kg mustikkaa. Suurin osa marjasta ostettiin valkovenäläisiltä poimijoilta.

Luontoon
•
aarreaitta
Kcnmhankc lillnnuslaa p•ikalfö,ia
innost11rnaa11 s11pc:rmarjasta.

Keruupilotti 2018-hanke sai myös medianäkyvyyttä
alueellisesti. Hankkeen toimista lähetettiin tiedote medialle.
YLE Lappi kävi tekemässä alueuutisiin uutisen keruuleiristä
(YLE alueuutiset Lappi 3.8.2018). Lapin kansa kirjoitti
nettiuutiset hankkeesta (23.7.2018). Myös paikallislehdet
Luoteis-Lappi ja Kittilä-lehti kirjoittivat hankkeen toimista
artikkelit (9.8.2018 ja 15.8.2018) ja näissä lehdissä oli myös
ilmoitukset keruukoulutuksista ja ostopistetoiminnasta.
Ylläksen alueen lehti Kuukkeli kirjoitti hankkeesta pariinkin
otteeseen (13.7. ja 24.8.2018).
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Kittilälehti .1.5.8.?.018

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
5.1 Kuivurikurssi
Mikäli jatkossa järjestetään kuivurinrakennuskursseja, olisi niistä suunniteltava pidempikestoisia niin että
osallistujat voivat rakentaa kurssin aikana oman kuivurin. Kouluttajat voisivat etukäteen suunnitella
esimerkiksi kaksi erilaista kuivurimallia (pienemmän kapasiteetin ja suuremman kapasiteetin), joista
kurssilaiset voisivat valita kumman rakentavat. Tämä toki nostaa kurssin hintaa, mutta tällöin osallistujat
voivat itse hankkia etukäteen rakennusmateriaalit ja kurssilla voidaan periä osallistumismaksu. Tällöin
kurssi palvelee osallistujia paremmin ja tarjoaa rakentamisesta kokemattomammille mahdollisuuden
ohjattuun rakentamiseen.
Kuivurien rakentaminen on varteenotettava vaihtoehto
kuivauskapasiteetin varmistamiseksi, sillä teollisesti valmistetut
kuivurit ovat verraten kalliita ja kapasiteettivaihtoehdot ovat
rajalliset. Markkinoilla on pienen määrän kuivaamiseen (1-5
tuorekiloa) useitakin kuivurivaihtoehtoja, ja nämä ovat hyviä
vaihtoehtoja etenkin pienten määrien ja pienempi massaisten
tuotteiden kuten kukkien tai juurien kuivaamiseen. Kuitenkin
kapasiteetiltaan 10-200kg kuivureita on vähemmän tarjolla,
sillä kotimainen suurkuivain on jo erittäin suuren määrän
käyttöön soveltuva kuivuri. Tämän vuoksi rakentaminen on
erittäin varteenotettava vaihtoehto jos halutaan kuivata
muutamia kymmeniä tuorekiloja kerralla. Tämä koko luokan
kuivurit soveltuvat hyvin esimerkiksi koivun ja mesiangervon
lehdille, joita voidaan kerätä vähän suurempana massana
kerralla. Yhteiskäyttöön soveltuvia kuivureita voisi myös harkita
rakennettavaksi useampia, sillä mikäli keruuverkosto saadaan
toimimaan, kuivauskapasiteettia tarvitaan lisää.

Kuivurien rakentaminen vaatii monenlaista
osaamista fysikaalisista laskuista sirkkelin käyttöön
ja kuivattavan raaka-aineen vaikuttavien aineiden
ymmärtämiseen. Yhteistyö eri toimi-ja
koulutusalojen völillö on törkeää, jotta
kuivurikursseista voitaisiin kehittää alan toimijoita
palvelevia kokonaisuuksia.

Tulevilla kuivurikursseilla olisi hyvä sitoa teoriaopetus ja käytännön
tekeminen yhä tiiviimmin. Käytännön opetuksessa on tärkeää
tarjota kurssilaisille varmuus omatoimiseen rakentamiseen kurssin
jälkeen. Perustiedot rakentamisesta ja työkoneiden käytöstä olisi
hyvä olla kurssilaisilla jo etukäteen, jotta työskentely kurssilla on
sujuvaa ja turvallista. Kurssilaisten olisi myös hyvä tietää
sähköpuhaltimien toiminnan periaatteita kuivurin rakentamista
varten. Yhteistyötä tulevilla kuivurikursseilla voitaisiin tehdä
esimerkiksi käytännönläheisten tekniikan alan asiantuntijoiden
kanssa.
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5.2 Keruuverkostomalli
5.2.1 Potentiaaliset poimijat
Hankkeen aikana Tunturi-Lapin alueelta heräsi kiinnostusta poimintaa ja keruuverkostoa kohtaan sekä
raaka-aineiden ostajien että potentiaalisten poimijoiden taholta. Hankkeen kautta marjoja myyneet
poimijat olivat kiinnostuneita myös seuraavan kesän toiminnasta ja toivoivat, että vastaavanlainen toiminta
jatkuisi. Poimijoilla oli kiinnostusta koko kesän kestävään poimintaan, niin että lisätienestiä voisi hankkia
koko keruu kauden ajan. Potentiaalisia poimijoita on siis nyt jo löytynyt, joten olisi harmillista, mikäli
Keruupilotti -hankkeen aikana tehty kehittämis- ja herättelytyö katkeaisi kesällä 2019. Keruuverkoston
kehittäminen vaatii useamman keruukauden kestävää työtä.
Keruuleirille osallistuneiden reppureissaajien kommentit työstä olivat
positiivisia. Toki osa koki poimintatyön fyysisesti raskaaksi ja osalle työ ei ollut
niin fyysisesti haastavaa. Reppureissaajat näkivät potentiaalin poimintatyössä.
Suomen poimintaa voitaisiin verrata esimerkiksi Australian maatalouden
poimintatyöhön, joka perustuu lähes kokonaan reppureissaajien varaan.
Australiassa työ on sidottu ulkomaalaisille viisumin saantiin. Suomessa
poimintatyöhön ja ansaintaan voi kannustaa Suomen verraten korkea
hintataso: Suomi on kallis matkailumaa pienellä budjetilla reissaaville
reppureissaajille, joten työn tekeminen ja sen kautta matalat ylläpitokulut
voivat houkutella poimintatyöhön. Keruupilotin keruuleirin positiivisen
kokemuksen myötä voi todeta, että asiaa kannattaisi rohkeasti testata.
Maailmalla on paljon Suomesta kiinnostuneita kokeilunhaluisia
reppureissaajia, joille pieni lisätienesti matkan varrella tulee tarpeeseen.
Poimintatekniikan harjoittelua
(Pete Huttunen/ Kolarin kunta)

Jatkokehitysvaiheessa kannattaisi palata uudelleen työttömien työnhakijoiden
aktiivimallin ehtoihin. Asiaa kannattaisi selvittää tarkemmin Työ- ja
elinkeinoministeriön sekä paikallisen TE-toimiston kanssa. Viranomaisten kanssa voisi käydä keskustelua
marjanpoiminnan ammattimaistamisesta: koulutetut poimijat voisivat työllistää itseään ja saada
lisätienestiä kesäajalla mikäli organisoitu poiminta täyttäisi aktiivisuusehdon. Tällä hetkellä viranomaiset
eivät näe luonnontuotteiden poimintaa ammattimaisena toimintana. Syynä todennäköisesti on
poiminnasta saadun ansion verovapaus ja se, että työtä ei tehdä työsuhteessa. Kuitenkin kaupallinen
poiminta on luonteeltaan ammattimaista, vaikka tulo poimijalle on verovapaata. Mikäli kaupallinen,
koulutettu ja opastettu poiminta saataisiin viranomaisten hyväksymäksi kausityöksi, poiminta myös
ammattimaistuisi ja tehostuisi. Sitä kautta koko luonnontuotealaan raaka-aineen hankinta voisi saavuttaa
uusia tasoja, vakinaistua ja varmistua.
Etenkin Ylläksen ja Levin alueella on talviaikaan paljon
kausityöntekijöinä oppaita. Osa heistä voisi olla kiinnostuneita
jäämään Tunturi-Lappiin myös kesäajaksi, mikäli toimeentulo olisi
turvattu. Osa oppaista ei välttämättä edes halua tehdä kokoaikaista
työtä kesäajalla rankan talvisesongin jälkeen vaan osa-aikainen
työskentely voi olla yksi varteenotettava vaihtoehto. Kesäaikana
matkailun työllistävä vaikutus on vähäisempää kuin talvella, mutta
kesämatkailua kehitetään koko ajan. Kesäkaudella matkailusesonki
painottuu keskikesään ja ruska-aikaan. Keruu voisi olla yksi
potentiaalinen työn jatke hiljaisemmalle kesäajalle tätä kohderyhmää
ajatellen. Keruukausi on usean kuukauden mittainen, joten kerkästä
karpaloon -periaatteella lisätienestiä olisi saatavilla koko
kesäkaudeksi.
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Paikallisilla omatoimipoimijoilla on omat vakiintuneet tavat ja poimintapaikat, jolloin he eivät tarvitse
keruuverkoston kaikkia palveluita. Omatoimipoimijoita varten onkin ostopistetoiminnan järjestäminen
kiertävällä mallilla tärkeää. Tällöin raaka-aine voidaan hakea suoraan
Vaikka kesä 20.w oli kuiva, sato oli
laadultaan hyvää.
poimijalta tuoreena. Alueella ei ole ollut isomman mittakaavan
ostotoimintaa marjoille muutamaan vuoteen, joten ostotoiminnan
uudelleen herättely ja tiedotus toiminnan aloittamisesta vaativat hieman työtä. Mikäli ostotoimintaa
harjoitetaan noutopalveluna, on se poimijoille helppoa ja kustannustehokas tapa myydä keruutuotteet.
Ostavan tahon tulee löytää poimijaverkosto, jolta raaka-aineita voi varmasti ostaa, jotta kiertävä toiminta
on kustannustehokasta. Kiertävää ostotoimintaa voitaisiin harjoittaa usean eri yrityksen yhteistyössä,
jolloin kuljetuksissa voitaisiin tehdä yhteistyötä ja keruutuotteita saataisiin kattavasti talteen. Tällöin myös
yhteiskäyttöön soveltuvat varastot ja pakastustilat voisivat olla kustannustehokas yhteistoiminnan muoto.

5.2.2 Raaka-aineille on ostajia
Ostopistetoiminnan kautta tuli kyselyjä myydäänkö mustikoita
tai muita luonnontuotteita eteenpäin. Kysyjinä olivat yksityiset
henkilöt sekä ravintolat. Hanke sai yhteydenottoja ja
kiinnostusta ravintoloista, jotka olisivat kiinnostuneita
ostamaan luonnontuotteita ja laajentamaan käyttämäänsä
luonnontuotteiden repertuaaria, mikäli raaka-aineitta on
tarjolla. Hankkeen loppuvaiheessa kehitystarpeista keskusteltiin
neljän eri kahvila-ravintolayrityksen kanssa. Yritykset
valikoituivat haastateltaviksi Keruupilotti 2018 -hankkeessa
tehdyn yhteistyön tai keskustelun kautta. Kaikilla näistä
ravintoloista on jo luonnontuotteita käytössä tai niistä
valmistetaan tuotteita.
Lapin Sara Oy/ Ylläksen Pihvikeisari on Kolarin tunnetuin ja
suurin luonnontuotealan yritys. Keskustelussa ilmeni, että
raaka-aineen hankinta on ollut koko kaksikymmenvuotisen
toiminnan aikana yhtä haastavaa ja haavoittuvaa. Raaka-aineita
Suurien marjamäärien välivarastointiin tulee
yritys on saanut ostettua tarvittavat määrät, mutta paikallinen
olla riittävän suuret toimitilat. Keruupilotin
mittakaavassa toimitilojen koko ja
hankintaketju perustuu kokonaan yksittäisten
kuljetuskertojen
tiheys oli optimaalinen, mutta
luottopoimijoiden varaan. Näin ollen raaka-aineketjun alkupää
kuljetuskapasiteetti olisi antanut myöten
on hyvin haavoittuvainen: esimerkiksi jos mesiangervonkukkaa suurempienkin marjamäärien kuljettamiseen.
toimittava luottopoimija sattuu sairastumaan keruukaudella, on
raaka-aineen hankinta vaakalaudalla. Yrityksessä ostetaan merkittäviä määriä luonnontuotteita (marjat,
yrtit, sienet) suoraan poimijoilta, mutta myös poimitaan osa tuotteista itse. Yritys ostaa tuotteita myös
tukkureilta. Yrittäjät suosivat paikallisia ja kotimaisia tuotteita. Jalosteiden kysyntä on heillä kasvussa, joten
raaka-aineiden hankinta määrät ovat myös kohoamassa. Yritys on avoimen positiivinen
kehittämisyhteistyöhön paikallisen keruuverkoston suhteen, sillä sen kautta he voisivat ostaa raaka-aineita
entistä paikallisemmin.

IKaarnikan käyttö on tuttua osalle
1toimijoita, mutta suurelle yleisölle se on
iedelleen varsin tuntematon marja.

1

�amikka avoin yhtiö/ Karilan Navettagalleria käyttää myös jo nyt
paikallisia ja kotimaisia luonnonraaka-aineita tuotteissaan
monipuolisesti. Heillä kiinnostus on kasvava nimenomaan raaka
aineiden jatkojalostamista kohtaan, ja tuoteideoita on jo olemassa.
Kuitenkin raaka-aineiden keruuseen ei ole heillä aikaa vaan he
mieluiten ostaisivat raaka-aineet valmiiksi käsiteltyinä (kuivattuna/
pakastettuna) tai jopa valmiina tuotteina. Marjoja yrityksessä
käytetään jo nyt noin tuhat kiloa vuodessa esimerkiksi mehuihin, joita
yritys voisi valmistaa myös laajemmassa mittakaavassa myyntiin
tulevaisuudessa. Raaka-aineita hankitaan suoraan poimijoilta ja
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tukkureilta, mutta varasto- ja pakastustilat ovat rajalliset. Yrityksessä pohdintaa on tuottanut myös
tuoreiden raaka-aineiden kylmäkuljetus esimerkiksi kalan osalta. Tuotekehittelyä ja reseptiikkaa yrityksessä
on mietitty ja testattu, mutta varsinaisen tuotannon aloittamiseksi raaka-aineiden saatavuus paikallisesti on
turvattava. Yrityksessä on arvopohja kotimaisissa ja paikallisissa tuotteissa, joita voitaisiin esimerkiksi
markkinoida yhteisesti paikallisten toimijoiden verkostossa. Yhteistyötä kohtaan yrityksessä ollaan erittäin
avoimia ja positiivisia, sillä yhteistyöstä nähdään koituvan paljon hyötyä. Tuotekehittely itsessään ei
kuitenkaan tässäkään yrityksessä riitä vaan nimenomaan raaka-aineen saanti on turvattava, jotta tuotteita
voi aloittaa valmistamaan laajemmassa mittakaavassa.
Rouhe Ravintolat Oy /Ravintola Rouhe ja Ravintola Poro ovat
käyttäneet marjoja ja sieniä jo toiminnassaan aiemminkin. Kahden
ravintolan yhteisomistajuus on vasta alkanut: Rouheen omistajat
ostivat Poron kesällä 2018, joten Poron kehittämisen suuntalinjat
ovat muotoutumassa. Rouheessa ravintoloitsijat ovat ostaneet
sieniä ja marjoja suoraan poimijoilta, mutta myös tukusta.
Paikallisesti ostaminen on yrittäjille tärkeää, ja se tuo lisäarvoa
tuotteisiin. Itse poimitaan vain pienimuotoisesti esimerkiksi
kuusenkerkkää ja koivunlehteä. Nokkosta on ostettu yhdeltä
Koivun/ehtien käyttö kiinnostaa alueen yrittäjiä.
poimijalta. Yrityksessä ollaan erittäin kiinnostuneita muidenkin
(Pete Huttunen/ Kolarin kunta)
villiyrttien käytöstä, mutta niiden käyttöön tarvitaan koulutusta.
Kalan osalta tahdotaan suosia paikallista, mutta lainsäädäntö
tuoreen kalan osalta rajoittaa sen hankkimista ja käyttöä. Ravintola Porossa tullaan keskittymään
mahdollisimman paikallisiin ja lappilaisiin raaka-aineisiin. "Tuoretta ja läheltä" -ajatuksen pohjalta on
aloitettu miettiä uuden ravintolan toimintaa. Rouhe ja Poro ravintolat molemmat ovat kiinnostuneita
nimenomaan raaka-aineista, mutta hankinnassa olisi tärkeää saada raaka-aineita toimitettuna pienemmissä
erissä tarpeen mukaan. Kerralla ei voida ostaa molempien ravintoloiden tarvitsemaa raaka-ainemäärää
satokaudella rajallisten varasto- ja pakastustilojen vuoksi. Yrittäjät olisivat valmiita yhteistyöhön raaka
aineiden hankinnassa ja olisivat kiinnostuneita sitoutumaan toimintaan esimerkiksi jättämällä
ennakkotilauksen keväällä ennen keruukauden alkua.

Hillasta Lappi tunnetaan.

Velhon Kota Oy on siirtynyt uusien omistajien käsiin syksyllä 2018.
Kuten Ravintola Porossa, myös Velhon Kodalla, tullaan hakemaan
uusien yrittäjien myötä uutta suuntaa liiketoimintaan. Velhon Kodalla
on aiemmin ollut luonnontuotteista käytöstä vain hilla, josta aiemmat
yrittäjät ovat tehneet hilloa. Uudet yrittäjät ovat ottamassa
luonnontuotteita sekä lähialueen muita tuotteita valikoimiin jo heti
alkavalle talvikaudelle. Velhon Kodalla tärkeitä arvoja tuotteissa ja
raaka-aineissa ovat paikallisuus ja eettisyys. Yrittäjät ovat itse
poimineet osan raaka-aineista (esim. kerkät, marjat, yrtit) mutta ovat
myös ostaneet marjoja suoraan poimijoilta. Yrityksessä ollaan
kiinnostuneita nimenomaan raaka-aineista, siltä osin kuin niitä ei itse
ehditä keruukaudella kerätä, sillä tuotteet aiotaan valmistaa pitkälti
itse. Alussa kuitenkin esimerkiksi mehut aiotaan tilata valmiina, mutta
jatkossa mahdollisesti mehutkin valmistetaan itse. Kala tilataan
kalatukusta, ja se on tärkeää saada valmiina fileinä. Yrityksen
luonnontuotteiden raaka-ainetarve tulee siis kasvamaan tulevina
kausina, mutta varastotilojen rajallisuuden ongelmaa täytyy ratkaista
ennen suurien raaka-ainevarastojen hankkimista. Velhon Kodan
toimijoilla on paljon ja monipuolisesti ajatuksia tuotekehittelyyn
tulevaisuutta ajatellen. Tietotaitoa yrittäjillä on jo entuudestaan, ja he
kokevat yhteistyön tärkeäksi alueen yrittäjien kesken.

Hankkeelle mustikoista ostolupauksen tehnyt Northern Lights Superfoods Oy on myös kiinnostunut
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jatkoyhteistyöstä keruuverkoston kehittämisen osalta. Yhtiö on perustettu vuonna 2016 ja se tähtää
kansainvälisille markkinoille. Mustikka on yrityksen ensimmäisen tuotteen pääraaka-aine, mutta
kiinnostusta muita marjoja ja luonnontuotteita kohtaan on myös.
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5.2.3 Keruuverkostomallin analyysia
Keruupilotissa saatiin testattua käytännön tasolla teoreettisesti luotu toimintamallin. Tämä on olennaista
toimintamallin jatkokehittämisen kannalta. Keruupilotin osalta saadaan nyt näkyväksi käytännössä
syntyneet kustannukset tämän mittakaavan toiminnassa. Hankkeen toimenpiteiden ja syntyneiden
kustannusten analyysi kilpailutettiin aivan hankkeen loppuvaiheessa. Tarjouspyyntökierrokselta analyysia
tekemään valittiin JH Jokapaikan Höylät / Jari Hakkarainen.
Tarkennettujen laskelmien ja analyysien perusteella keruuleirin kustannukset ovat teoreettista
toimintamallia suuremmat etenkin oppaan työn ja auton vuokrauksen osalta. Kuitenkin laskennallisesti
poimintamäärät lähentelevät teoreettisen toimintamallin tasoa. Pilotissa keruuleirillä poimittiin vain
muutamia tunteja päivässä johtuen Workaway-ideologista vapaaehtoistyön taustalla, mutta
poimintapäivää pidentämällä päästäisiin lähelle teoreettisen mallin laskelmien mukaista poiminta määrää
ahkeran poimijan mallin mukaan (noin 8h/pv, 25kg/pv).
Analyysin mukaan keruuverkostomallin teoreettiset laskelmat ovat olleet oikeansuuntaisia. Toteutuneissa
kuluissa ja jatkolaskelmissa oppaan kustannus on edelleen suurehko, mutta yhdistämällä eri poimijaryhmiä
keruuverkostomallin mukaisesti voidaan päästä lähemmäs järkevää kustannustasoa. Useampia
poimijaryhmiä yhdistämällä (omatoimipoimijat, vapaaehtoispoimijat, leirikoulupoimija,
varainkeruupoimijat) voitaisiin analyysin mukaan luoda useamman keruukauden aikana toimiva
keruuverkosto, jossa kokonaiskustannukset olisivat kohtuulliset. Operaattorin kannalta talteenotettavan
marjamäärän tulisi olla huomattavasti suurempi, johon aiemmissa laskelmissa on myös tähdätty.
Keruuverkostossa on synergiaetua muun muassa oppaiden työllistävyyden ja kaluston käytön
maksimoinnin kannalta. Toimintamallin avaaminen ja laskelmien tarkempi läpikäynti potentiaalisten
operaattoreiden kanssa on aiheellista. Analyysin mukaan myös omatoimipoimijoita voidaan houkutella
mukaan keruuverkostoon etenkin hyvän kilohinnan avulla, mutta se vaatii kehittämistyötä jatkossakin.

5.2.4 Positiivinen kehittäminen tarpeellista
Hankkeen projektikoordinaattorille annettua palaute
hankkeen toimialasta ja tavoitteista oli positiivista ja
kehittämismyönteistä. Kehittämistoimenpiteitä toivotaan
monelta eri taholta: asukkaiden eli kyläläisten keskuudesta
sekä potentiaalisten marjanostajien (yksityishenkilöt,
ravintolat, muut alalla toimivat jalostajat) taholta.
Hankkeen aikana keskustelua marjanpoiminnasta käytiin
hyvässä hengessä. Jututetut kyläläiset ovat harmissaan
nykyisistä poiminnan lieveilmiöistä. Heiltä saatu palaute
Keruuleiriläisiä evästauol/a. Opastetul/a keruu/eirillä
uudenlaisen vastuullisen mallin löytymisestä poimintaan oli
oppaana toimi keruutuoteneuvoja Tiia Kiiski
kehittämismyönteistä. Kyläläiset ovat kertoneet, että ovat
(edessä}. (Pete Huttunen/ Kolarin kunta)
useita kertoja harmistuneet aivan kylänpinnassa ja
pihapiireissä työskentelevistä poimijoista. Vastuutonta käytöstä on osoittanut muun muassa
metsäpalovaroituksen aikaan sytytetyt nuotiot sekä ulosteiden jättäminen peittämättä. Kesä 2018 oli
erittäin kuiva ja metsäpalovaroitus oli voimassa suurimman osan keruukautta elokuussa, mutta kyläläiset
olivat löytäneet nuotionpohjia ja tupakantumppeja kuivilta kangasmetsäalueilta. Toki ei ole varmuutta
ovatko juuri poimijat roskanneet luontoa, mutta tätä pidettiin todennäköisenä. Pitkien keruupäivien aikana
on luonnollista, että poimijan tarvitsee toimittaa vessa-asioita, mutta peittämättömät ulosteet ovat ikäviä
yllätyksiä metsäretkellä. Esimerkiksi kyläläisten koirat olivat pyörineet ulosteissa, mikä tietysti aiheuttaa
päänvaivaa ja mielipahaa koiranomistajille. Keruukoulutukset sekä ohjeistaminen oikeaoppiseen luonnossa
liikkumiseen poistavat näitä ongelmia. On harmillista, että paikallisten asukkaiden kommentit poimijoiden
toiminnasta kohdistuvat yksittäisiin ulkomaalaistaustaisiin poimijoihin, vaikka vastuu perehdytyksestä ja
toiminnasta luonnosta on poimijoista vastaavalla yrityksellä.
Marjanpoiminnan lähihistoriasta on vielä hyvin mielessä vanhemmalla ikäpolvella. Useat henkilöt
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muistelivat kuinka vielä 1990-luvulla moni poimi marjoja
lisäansiona ja ostettiinpa näillä rahoilla esimerkiksi uusia
autojakin. Kuitenkin pelkkä muistelu ja haaveilu ei enää
tuo niitä aikoja takaisin eikä kehitä kaupallista poimintaa
nykyaikana. On hyvä muistaa poiminnan historian eri
vaiheet lisätienestiajoista siirtyen 90-luvun Itä-Euroopan
poimijoihin ja 2000-luvun thaipoiminnan ilmiöön. Nyt on
kuitenkin aika etsiä uusia, kestävän kehityksen mukaisia
ilmiöitä poimintaan. Sitä varten tarvitaan rohkeita
avauksia ja kokeiluja uusista toimintamalleista. Poiminta
kaipaa myös uutta sukupolvea jo olemassa olevien
Rohkea ja positiivinen kehittämisasenne oli keruuleirin
ytimenä. Leiriläisten kokemukset keruuleiristä olivat
sukupolvien rinnalle. Nuorten mukaansaamiseksi
kannustavia ja kehittämismyönteisiä. (Tiia Kiiski)
poimintaa ilmiönä ja työnä tulee kehittää positiiviseen
suuntaan ja luoda alalle aitoa brändiä. Poiminnasta saatu
korvaus tulee olla kohtuullinen ja työn imagon sellaista, että se houkuttelee myös nuoria poimintatyöhön.
Aiempien sukupolvien "pakkopoiminta että metsästä ei lähdetä ennen kuin on sankat täynnä" ei tee
poiminnasta houkuttelevaa ja on varmasti myös osittain syynä poimintainnokkuuden katkeamiseen.
Nuorien mukaan saamiseksi poimintaa tulee tuoda esiin erilaisessa valossa: poiminta on luontokokemus ja elämys, josta saa rahallistakin hyötyä.
On riskialtista mikäli poiminta perustuu vain yhteen poimijaryhmään tai
muotoon. Tarvitaan monimuotoinen ja erilaisista poimijoista koostuvaa
toimintamallia, jotta kaupalliseen käyttöön tarvittava raaka-aineen
saatavuus voidaan taata. Tunturi-Lapin alueella on nyt tehty muutamia
avauksia keruuverkoston rakentamiseksi ja kehittämiseksi. Olisi tärkeää,
että kehitystyö jatkuu katkeamatta vaikka kehittämistä tehdäänkin
määräaikaisten hankkeiden avulla. Vastaanotto keruuverkoston
kehittämisen saralla on ollut myönteistä monelta eri toimijasuunnalta ja
yhteistyön mahdollisuudet nähdään vahvoina.

{Pete Huttunen/ Kolarin kunta)

Kerkästä karpaloan?

yhteistyössä yritysvetoisesti.

luonnontuotealalla satokauden vaihtelut ovat suuria. Keruuverkoston
kehittäminen on myös asennetyötä. luonnontuotealalla hankemaailma on
nopeatempoista, toiminta-ajat ovat lyhyitä ja resurssit niukkoja.
Kehittämishankkeita on tehty paljonkin Lapin alueella, mutta käytännön
tasolle menevää hanketoimintaa ei ole viime vuosina ollut etenkään
Tunturi-Lapin alueella. Keruupilotti 2018-hankkeen kohderyhmä ja myös
muu väestö kiitteli siitä, että hankkeessa tehdään käytännönläheistä
kehittämistyötä ja testataan konkreettisia toimenpiteitä. Kokonaisuuden
kehittämiseksi tarvitaankin pitkäkestoisempaa toimintaa, jolloin
minimoidaan satokausivaihteluita ja saadaan kehittämistoiminnalle
jatkuvuutta. Jo kahden satokauden mittainen kehittämistoiminta, jossa
keruuverkostomallia laajennetaan ja syvennetään, mukaan otetaan koko
keruukauden tuotteet ("kerkästä-karpaloon") ja etsitään kannattavat
liiketoimintamahdollisuudet analyyttisesti yhteistyössä alueen yritysten
kesken, voisi antaa Tunturi-Lapin luonnontuotealan raaka-ainehankintaan
tarvittavan pohjatyön. Yhteisellä kehittämistyöllä jalostavien yritysten
toiminta voisi keskittyä jalostukseen ja raaka-ainehankinta voitaisiin tehdä
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6. Allekirjoittajat ja päiväys

Projektikoordinaattori Päivi Pohjalainen
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Kehitysjohtaja Johanna Koivumaa

Kolarissa 31.10.2018
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