Farm-Uppi – Elinvoimaa ja start-up -innovaatioita maaseutualueille
Hankkeen kotimaan tutustumismatka:

Uutta bisnestä maaseudun tuotantotiloihin 14.11.2019
Sattumankauppa
Ensimmäinen benchmarking-matkan tutustumiskohde oli Sastamalan Häijäässä sijaitseva Sattumankauppa. Kyseessä on vanhan tavaran kauppa, joka on toiminut jo pitkään uusiokäytössä olevassa kiinteistössä. Alun perin rakennus toimi aina 1970-luvulle asti navettana ja sikalana, minkä jälkeen kiinteistössä toimi huonekaluliike. Liike kuitenkin tarvitsi kasvaessaan uudet toimitilat ja rakensikin uudet tilat viereiselle tontille, jolloin vanhat tilat jäivät tyhjilleen 1990-luvun alussa. Nykyinen vanhan tavaran kauppa aloitti toimintansa vuonna 1992.
Kauppias Ulla Neronen sekä kaupan vetonaulana toimiva Jaakko-kissa pitävät nykyisin kauppaa
avoinna talviaikaan kolmena päivänä viikossa ja kesäkuukausina (kesä-elokuu) joka päivä. Kesällä
asiakasmäärät ovat suurimmat ja innokkaita vanhan tavaran harrastajia tulee välillä pitkänkin matkan päästä. Sattumankauppa ylläpitää suosittua Facebook-sivua (https://bit.ly/38nsFr6), jossa Neronen esittelee kuvien ja lyhyiden tekstien avulla kaupan tavaroita ja kertoo kaupan toiminnasta muutenkin. Kauppa hankkii tavaransa pääasiassa ostamalla tavaraa kuolinpesistä tai asiakkailta, jotka
tuovat sopivia tavaroita tarjolle. Kaupan nettisivut löytyvät osoitteesta www.sattumankauppa.fi.

Sattumankaupasta löytyy monenlaisia aarteita, mm. laaja kokoelma vanhoja peltipurkkeja. Kaupan
maskottikissa Jaakko ja kauppias Ulla Neronen ottavat asiakkaat vastaan heti ovella.

Yrjölän marjatila
Retken toinen etappi sijoittui Hämeenkyrön Mahnalassa sijaitsevalle Yrjölän marjatilalle, jota
Tommi Yrjölä on isännöinyt vuodesta 1999 lähtien. Vanhaan maatilakokonaisuuteen kuuluu useita
rakennuksia, joihin Tommi vaimonsa Tiina Harrinkarin kanssa on kehittänyt vuosien varrella monenlaista toimintaa. Retken pääkohde tilalla oli suuri kivinavetta, joka toimi tilan alkuaikoina varastona. Myöhemmin se on siivottu ja kunnostettu rustiikkiseksi juhlatilaksi, jolloin valkoiset seinät ja
jyhkeä sisätila pääsevät oikeuksiinsa. Tilassa on järjestetty monenlaisia tapahtumia: esimerkiksi kyläyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestetyt pop-up -ravintolan muodossa järjestetyt tavernaillat
ovat olleet suosittuja. Navetassa järjestetyissä italialaisissa ja kreikkalaisissa tavernailloissa on tarjoiltu teemaan sopivaa ruokaa sekä kuultu musiikkiesityksiä, ja ne ovat keränneet parhaimmillaan
180 henkilön osallistujajoukon. Navetassa on järjestetty myös muita tapahtumia, kuten kirpputoritapahtuma sekä taidenäyttely.
Yrjölän tilan vanha kivinavetta on kunnostettu
näyttäväksi juhlatilaksi.

Myös muita marjatilan kiinteistöjä on päivitetty ja käytetty innovatiivisesti eri tavoin. Vanhasta
puimasuulista ja viljakuivurista oli rakennettu kahvila ja suoramyymälä. Vanhan kuivurin elevaattorin torni on remontoitu maisematorniksi, josta kelpaa ihailla tilan marjaviljelmiä. Viime kesällä tilan
pihapiirissä järjestettiin lisäksi yhden miehen liikkuvia kesäteatteriesityksiä eli ”Mahnalan kummituskävelyitä”. Näyttelijä Vesa Kiertäväinen kertoi kierroksella teatterin keinoin tarinoita selittämättömistä tapahtumista ja menneisyyden mielenmaisemista, ja kierroksista tuli hyvin suosittuja. Yrjölän tilan emäntä Tiina totesikin, että tehokkaimmin uutta liiketoimintaa voi syntyä vanhoihin tiloihin, jos suhtautuu uusiin ideoihin avoimin mielin ja ”sanoo vaan juu kaikille ehdotuksille”.

Yrjölän
marjatilan
vanha puimasuuli ja
kuivuri on muutettu
suoramyyntiin soveltuvaksi myymäläksi ja
kahvilaksi.

Ylisen tila
Sastamalassa sijaitseva Ylisen tila on ollut isäntäpariskunta Pirkko ja Reijo Pentin omistuksessa
vuodesta 1995 lähtien. Pariskunta osti tilan lopetettuaan kukkakauppa- ja hautaustoimistoyritystoiminnan Ylöjärvellä, mutta kiinnostus kimppujen ja koristeiden tekemiseen jatkui. Tilalla tarjoutuikin mahdollisuus tuottaa raaka-aineet kukkakimppuihin itse omalla pihalla, ja tilan vanha, 1700luvulta peräisin oleva hirsinen päärakennus muokattiin sopivaksi kukkatöiden tekemiseen sekä
myymälätoimintaan. Pirkko teki kimppuja oman tilan kasvihuoneen ja avomaan sadosta, ja tytär
Tiina myi suositut kimput Vammalan torilla. Nykyään kimppuja ja muita paju- ym. koristeita myydään erilaisissa käsityötapahtumissa ja niitä tehdään myös tilauksesta. Uusia asiakkaita innostuu
vierailemaan tilalla esimerkiksi Sastamalan Vanhat Talot -tapahtuman yhteydessä.

Eläinhoitola HausKis
Huittisten ensimmäinen retkikohde Eläinhoitola HausKis on vuonna 2008 perustettu kissojen ja koirien hoitola. Hoitola sijaitsee Heikkilän tilalla Mommolan kylässä. Hoitola on remontoitu vanhaan
emakkosikala-/navettarakennukseen. Vuonna 1975 rakennettu sikala remontoitiin alunperin koirien
hoitolaksi, johon tehtiin lisäksi toimisto, keittiö ja pesutilat. Uudempi puoli, jossa kissat majoittuvat,
remontoitiin vuonna 2018 vanhaan alun perin vuonna 1906 rakennettuun navettaan. Hoitolasta löytyy majoituspaikat 18 koiralle ja 8 kissalle. Hoitolaan on tulevaisuudessa suunnitteilla osasto jyrsijöille.
HausKiksen sijainti isojen teiden risteyksen tuntumassa on hyvä ja monet lemmikit ovat tulleet tutuiksi vuosien myötä eli omistajat ovat olleet tyytyväisiä lemmikkiensä hoitamiseen. HausKiksen
omistaja Kimmo Ala-Juusela kertoi, että perustamisvaiheessa tarvittiin rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen päätös kaupungilta ja eläinlääkäri on tarkastanut tilat hoitolalle soveltuviksi.
Hoitolan tilat ovat erittäin viihtyisäksi tehdyt. Kissojen ja koirien majoitukset ovat eri siivissä, joten
koirien haukunta ei häiritse kissoja. Eläinhoitolan pitäminen on sitovaa, mutta toisaalta oli myös
sikojen pitäminenkin. Kimmon apuna lemmikkien hoitamisessa kiireisinä aikoina auttavat omat
lapset. Koiria ulkoilutetaan kahdesti päivässä, mutta kissat ovat majoituksen ajan sisätiloissa. Taloudellisesti eläinhoitolan pitäminen on ollut omistajan mukaan kannattavampaa liiketoimintaa kuin
sikojen kasvattaminen.
Eläinhoitola HausKiksen nettisivut löytyvät täältä: https://www.hauskis.fi/

Eläinhoitola HausKiksessa on viihtyisät tilat lemmikeille. Koirat eivät ole näköyhteydessä toisiinsa,
etteivät häiriinny ja stressaannu naapurikoirista.

Butiken på Landet - Kuikon tila
Toinen Huittisten retkikohde Butiken på Landet sijaitsee myös Mommolan kylässä Kuikon tilalla.
Tila on ollut saman suvun omistuksessa jo noin 250 vuotta ja päätuotantosuunta on kasvinviljely.
Butiken på Landet on laadukas vaatekauppa, joka on perustettu vanhaan vuonna 1921 rakennettuun
hevostalliin. Hevostallin muutostyöt kaupaksi aloitettiin vuonna 2005.
Tilan omistaja Kalle Kuiko kertoi asioista, joita pitää huomioida rakennuksen muutostöiden yhteydessä. Kuiko neuvoi, että ensiksi kannattaa pyytää rakennustarkastaja käymään ja kertoa hänelle
suunnitelmista. Paloturvallisuuteen liittyvät asiat on myös huomioitava, esim. varauloskäyntejä voi
tarvita enemmän ja palosuojauksia lisätä. Hevostalliin tehtiin persuteellinen korjaus, jotta tilat saatiin kaupalle sopiviksi. Kaupan lämmitysmuotona on vesikiertoinen lattialämmitys ja energia tuotetaan tilan omassa lämpökeskuksessa.
Kaupasta löytyy monipuolinen valikoima laadukkaita ja ajattomia vaatteita, kenkiä ja laukkuja. Kapassa korostuu maaseudun kiireettömyys. Kysyessä Kalle Kuikon vaimon Ritvan ajatuksia
verkkokaupasta hän totesi, ettei verkkokaupan perustaminen ole ajatuksissa, koska heille tulevat
asiakkaat arvostavat palvelua ja tunnelmallisen miljöön tuomaa ostoselämystä. Kaupan asiakasrekisterissä on 4000 yhteystietoa ja asiakkaiden kontaktoinnista pidetään hyvää huolta mm.
lähettämällä postikortteja. Kaupalla on paljon vakiasiakkaita ja myymälään tullaan kauempaakin
ostoksille.
Kaupan nettisivut löytyvät täältä: https://www.kuiko.fi/fi/butiken-pa-landet

Butiken på Landet Kuikon tilan isäntä
Kalle Kuiko yhdessä vaimonsa
Ritvan kanssa
kertoivat, kuinka
muutostyöt
hevostallista laadukkaaksi vaatekaupaksi onnistuivat.

HR-Heikkilä
Hankeretken viimeinen kohde HR-Heikkilän konepaja sijatsee Punkalaitumella. Konepajan rakennus on valmistunut vuonna 1978 ja on alunperin toiminut Kerluxin valaisintehtaana. Tämän jälkeen
rakennus muutettiin sienimöksi. Vuonna 2006 Heikki ja Raija Heikkilä miettivät konepajan laajentamista ja punnitsivat muutamaa vaihtoehtoa, mutta päätyivät ostamaan vanhan sienimön. Rakennus vaati muutostöitä, mutta muutostöiden hinta oli huomattavasti edullisempi kuin uuden hallin
raknetaminen olisi tullut kustantamaan. Nyt Heikkilät suunnittelevat eläkepäiviä ja Joni Ketola on
siirtynyt yrityksen toimitusjohtajaksi ja omistaa yrityksestä suurimman osuuden. Konepaja työllisää
14 työntekijää. HR-Heikkilä toimii sopimusvalmistajana ja suurimpina asiakkaina ovat mm. Pemamek ja Stonepower. Konepaja koostuu suunnittelusta, koneistuspuolesta, hitsaamosta, maalaamosta
ja kokoonpanosta.

HR-Heikkilän konepaja on perustettu vanhaan sienimöön.
(Kuva otettu HR-Heikkilän nettisivuilta: https://hr-heikkila.fi/index.php/kuvagalleria/)

