


Hoikan Herkku Oy 

• Perustettiin marraskuun lopussa 
2015 

• Osakkaat Ari Sorsa ja Minna 
Rahkola-Sorsa 

• Idea syntyi osaksi Kajaanissa (KAO, 
KantriKoulutus) Anne Tuomivaaran 
pitämällä eläinten fytoterapian 
perusteet –kurssilla 

• Nimi tulee Hoikkalahdesta, jonka 
rannalla asutaan, ja myös 

• kasvisperäiset tuotteet voivat olla 
”hoikalle herkkua” ja ylipaino on 
lemmikeilläkin ongelma 

1. Pienille lemmikeille suunnattu 
tuoteperhe markkinoilla: 

• Makupalatuotteet (2 kpl) 

• Erikoisheinätuotteet (4 kpl) 

2. Yrttiviljelyä jalostajille ja 
jälleenmyyjille 

3. Ihan pienimuotoista 
kasvatuskokeilua paikallisen 
yrityksen tarpeisiin  

 



Aloittelevan yrittäjän arkea 

• Työ on monipuolista 
• Vuodenaikojen vaikutus töihin tuo 

vaihtelua 
• Työtä on riittävästi 
• Uusia asioita ja selvitettävää runsaasti 
• Toimeentulo 
• Usko tulevaan ja tunne eteenpäin menosta 

tärkeää 
• Apua ja tukea saa, jos sitä kysyy 
• Yksinäisyys 
• Irtiotot arjesta ovat tärkeitä 

 
 
 



Voikukkaa pellossa 
• Takana on kuivuri, jossa voikukat kuivataan vanhalla 

lavakuivurilla.   
• Kuivurin edessä isännän rakentama hakkeella toimiva 

lämpökontti. 



• Kaikki ei mene ainakaan heti niin kuin 
Strömsössä. 

• Yhteen 100 g 
porkkanalastupakkaukseen tarvitaan 
vähintään yksi kilo tuoreita 
porkkanoita, mutta joskus niitä 
tarvitaan paljon enemmän..  

Yrittämistä 
ja 
erehtymistä 

Porkkanan mustamätä?? 



Eläinäidin yrtit 

• Vain käsin kerättyjä luonnonkasveja 

• Kehitetty  kaniharrastajien 
pyynnöstä 

• Sisältää maitohorsmaa ja vadelmaa. 
Heinänsyöjien kuten kanien ja 
marsujen herkkua. Näiden eläinten 
suolisto ei kestä pitkää yli 
vuorokauden kestävää 
syömättömyyttä vaan voi mennä 
jopa kuolioon 

• Jos tämänkaltainen tuote  

 menestyy, tarvitaan 

 keräysverkostoa 

 

 



Kasvatetut yrtit 

Jalostajat ja jälleenmyyjät:  

Harjoiteltu vuodesta 2012, jolloin ensimmäiset yrtit istutettiin peltoon 
Tänä vuonna satoa tuli: 
Lipstikkaa vähän yli 40 kg kuivattuna 
Yrtti-iisoa vähän yli 26 kg kuivattuna 
Viherminttua vajaa 6 kg 
Piparminttu muutama kilo 
Kultapiisku muutama kilo 
 
Kasvatusala hieman vajaat 0.3 ha 
 
Korjuu vanhalla koeruutupuimurilla 
Kuivatus lavakuivurissa, joka toimii omalla hakkeella 



Sivujuonteita 

Pienessä määrin koristekäyttöön kuivattuja kukkia 
Markkinointi kesken 



Paikallista yhteistyötä kesällä 2016 

Keittiömestari Pasi Venäläinen 

Pienimuotoista 
kasvatuskokeilua 
 
• siementen saatavuus 
• ajoitus 



Markkinointia 
• Alkutaipaleella 
• Vaatii opettelua, ”suostumista” ja kiinnostusta 
• Yhteistyötä esim. jälleenmyyjien kanssa (kampanjat, sponsorointi..) 
• Yhteistyötä harrastajayhdistysten kanssa 
• Sponsorointia messuilla (Vuoden suuri kanitapahtuma, Hyvinkää ja 

Lemmikkimessut Helsingissä 12.-13.11.2016) 
 Poikinut jälleenmyyjiltä yhteydenottoja 

• Some (Yritys-Facebook ja päivittämisen vaikeus ;)) 
• Bloggarit https://rattastic-life.blogspot.fi/2016/11/hoikan-herkku-testissa-uusi-keksiohje.html 

• Lehtijuttu http://www.maakaista.fi/etusivu/uutiset/yrittaejyys/item/1245-lemmikeille-ruokaa-liperista 
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Kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä 
Melko pikaisia kehittämistarpeita: 

• Pakkaamisen puoliautomatisointi 

• Kuivurien tehostaminen 

Hankkeessa ”Pakkaus sujuvaksi ja kuivaaminen energiatehokkaaksi kokeilutuki” 
(Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020), hieman 
suunnittelurahaa ja  lisäksi on tarkoitus tutustua eri systeemeihin 

 

Myynnin ja markkinoinnin opettelua 

Hankkeessa ”Uusia kasviperäisiä lemmikkirehuja Pohjois-Karjalasta” 
Perustamistuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020) on 
markkinointitoimenpiteitä ja niihin on varattu hieman rahaa.  

 

Aktiivinen verkostoituminen eri lemmikkiyhdistysten ja harrastajien kanssa sekä 
tuotekehityksen että markkinoinnin takia  

 

Toive - viiden vuoden päästä elätän tällä työllä itseni ja työ tuntuu edelleen 
mukavalta, mutta lomaakin voi joskus pitää 



Yhteistyökumppaneita ja alkutaipaleella 
auttaneita – kiitoksia heille!  

Hanna Tuominen, silloin ProAgriassa 
Eija Lampio , yritysmentorointi 
Mika Penttinen, Säästöpankki Optia 
Mauri Räsänen, Ely-keskus 
Pertti Iivanainen, Joensuun seudun maaseutupalvelut 
Kirsi ja Jussi Jaakkola, Liperin Juurespakkaamo 
Pasi Venäläinen, Utran uittotupa 
Hilkka Lemmetyinen ja Jaana Saksman, Polly & Pepi lemmikkitarvikkeiden erikoisliike 
Petri Koivisto, Yrttipaja 
Jussi ja Terhi Saarinen, Heikkilän yrttitila   
Sukulaiset ja ystävät ympäri Suomea 
  
  
 



Uutta kesää odotellessa 

Kiitos! 


