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Parhaita makuja,
parhaista raaka-aineista.



Yrityksen historia
Perustettu 2016 Tampereella kahden yrittäjänuoren 
toimesta.

Yrityksen ensimmäiset tuotteet olivat Perinteinen 
Käsityöläisglögi ja Mausteinen Käsityöläisglögi, 
jotka ovat edelleen suosituimpia tuotteitamme. 

Glögit valmistettiin kotikeittiössä ja myytiin messuilla, 
toreilla ja suoraan paikallisille jälleenmyyjille.

Yrityksen toiminnan perustana ovat alusta alkaen olleet 
korkealaatuiset, pitkälti suomalaiset raaka-aineet, 
aidot maut ja käsityön leima.



Yrityksen arvot

Kotimaisuus ja 

aidot raaka-aineet

Tuotteiden ja raaka-

aineiden korkea laatu

Asiakaslähtöisyys ja 

joustavuus Yhdessä tekeminen



Yritys 
tänään

Liikevaihto 1,7m € (06/2021-05/2022) 

→ Kasvua edellisestä vuodesta 82%.

Yli 1800 m² toimitilat Tampereen Vehmaisissa.

Työntekijöitä n. 20. (4/2022)

Valikoimassa yli 80 tuotetta.

Tuotteita kaikkien vähittäiskauppaketjujen, Alkon 
sekä lukuisten HoReCa-asiakkaiden valikoimissa.

Private Label –tuotteiden valmistus eri yrityksille ja 
toimijoille myös kansainvälisesti.

Kansainvälisille markkinoille suunnattu 
vientibrändi Nordic Berries & More.

Vientiä tällä hetkellä Eurooppaan, Aasiaan ja 
Lähi-Itään.



Kotimaisten raaka-aineiden käyttö

Käytämme tuotteidemme valmistuksessa kotimaisia raaka-
aineita niin pitkälti, kuin on mahdollista.

Kotimaisina raaka-aineina täysmehut, marjat, yrtit ja kukat. 

Teemme yhteistyötä tuottajien ja tilojen kanssa aina saaristosta 
Pohjois-Suomeen.

Runsaasti sopimusviljelyä marjatilojen ja yrttitoimittajien kanssa.

Kaikki käyttämämme raaka-aineet ovat jäljitettävissä aina 
kasvatus- tai keruualueelle saakka.



Tuotteet

Glögit

Simat

Alkoholittomat kuohujuomat

Alkoholittomat viininkaltaiset juomat

Limonaadit

Jääteet

Pakastekuivatut marjat

Marjahillot

Yrttisuolat

Teesekoitukset

Maustetut kahvit



Tulevaisuuden 
to do -lista

❑ Keskittyminen suomalaisten raaka-aineiden   
innovatiiviseen hyödyntämiseen myös jatkossa.

❑ Asemamme vahvistaminen juoma-alan 
moniosaajana ja asiantuntijana.

❑ Tuotekehitykseen, tuotantoprosesseihin, 
kattavaan laitteistoon ja osaamiseen 
panostaminen.

❑ Sopimusviljelykumppaneiden määrän 
kasvattaminen.

❑ Viennin osuuden merkittävä kasvattaminen 
lähivuosien aikana.

❑ Uuden brändin markkinoille saattaminen myös 
kotimaassa.

❑ Kaiken kehityksen edellytyksenä on 
ammattitaitoisen henkilöstön löytäminen ja 
rekrytoiminen.



Osaavan 
työvoiman 
saatavuus 
elintarvikealalla

❑ Tärkein tekijä osaavan työvoiman takaamiseksi 
on kattava perehdytys työtehtäviin ja käytössä 
oleviin laitteistoihin sekä jatkuva koulutus uusiin 
työtehtäviin.

❑ Työvoiman saatavuuden haasteet liittyneet 
hakijoiden työkokemuksen määrään sekä 
koulutustaustaan. 

❑ Suorarekrytointi ja avoimet hakemukset

❑ Yhteistyö eri tahojen, kuten koulutuslaitosten ja 
kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa.

❑ Panostamme työntekijöiden hyvinvointiin ja työn 
mielekkyyden ylläpitämiseen. 



Suomalaisten raaka-aineiden käytön resursointi ja 
haasteet
Luonnonmarjojen poiminta tulevaisuudessa – kattaako saatavuus 
tuotannon kasvavat raaka-ainetarpeet?

Villinä kasvaneiden luomuraaka-aineiden saatavuus.

Haasteina lyhyet kasvukaudet ja huonot keliolosuhteet, 
jotka voivat aiheuttaa vakavia saatavuusongelmia. 

Sopivan kokoisten sopimusviljelykumppaneiden 
löytäminen voi olla haastavaa.

Erikoisempien suomalaisten raaka-aineiden tunnettuus on melko 
pientä maailmalla.

Uuselintarvikkeiden sääntely, tulkinta sekä pitkä 
hakemus- ja ilmoitusprosessi.

Suomalaisen ruokaviennin tulevaisuus vaakalaudalla?



Kasvun 
edellytykset

Osaava ja motivoitunut
henkilöstö.

Raaka-aineiden riittävyys ja 
tuki innovatiivisten tuotteiden
kehittämiseen

Kansainvälistyminen
kotimaisten toimijoiden
yhteistyöllä.



Yhteystiedot

Poikain Parhaat Oy Ltd

Rasulankatu 3-5, 33730 Tampere

info@poikainparhaat.fi

www.poikainparhaat.fi

CEO, Nikolas Jokisalo

nikolas.jokisalo@poikainparhaat.fi

040 708 9946

@poikainparhaat

@poikainparhaat


