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1 Johdanto 

 

Perhokalastuksella on hyvin pitkät perinteet, eikä niitä ole unohdettu vielä tänä-

kään päivänä. Pitkään perhokalastuksen tavoitteena oli ruuan hankkiminen, 

mutta nykyisin entistä enemmän harrastajat hakevat sen avulla elämyksiä sekä 

muistoja muisteltavaksi pitkiin talvi-iltoihin. Harrastuksen pitkään kestänyt hiljais-

elo on saanut viimeisinä vuosina piristystä, johtuen sen esiintuomisesta suurelle 

yleisölle. Miltei jo trendikkääksi noussut harrastus on saanut paljon julkisuutta il-

tapäivälehtien otsikoissa sekä ruutuaikaa televisiossa.  

Opinnäytetyössä on seurattu päiväkirjan avulla osastovastaavan tehtäviäni Jo-

kierä Oy:ssa. Päiväkirjan merkinnät sijoittuvat aikavälille 23.4.-27.7.2018. Päivä-

kirjaosiossa kuvaan osastovastaavan arkea ja työtehtäviä. Viikkokohtaisissa ana-

lyyseissä nostan esille viikoilla esiin tulleita asioita teorian ja kokemuksen 

pohjalta. Opinnäytetyön aihe oli luonteva valinta, sillä pystyin tällä tavoin hyödyn-

tämään oppimaani suoraan työssäni. 

Osastovastaavan työnkuvaan kuuluu kaikki tuotevalikoiman suunnittelusta mark-

kinointiin ja aina tuotteiden myymiseen asiakkaille asti. Perhokalastus on hyvin 

kausiluonteinen harrastus, mikä tuo työhön omat haasteensa. Verkkokaupan te-

keminen ja kesän suunnittelu painottuvat pitkälti talven ajalle. Opinnäytetyön päi-

väkirjan sijoittuessa kesän ajalle on näiden työtehtävien osuus jäänyt vähem-

mälle päiväkirjassa. Erikoistarvikeliikkeet haluavat usein tarjota asiantuntevaa 

palvelua asiakkailleen ja tästä syystä oma harrastuspohja on oleellinen työssäni. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää osastovastaavan työtäni sekä itseäni 

työn tekijänä. Pyrin opinnäytetyössäni tunnistamaan osastovastaavan osaamis-

vaatimukset ja vertaamaan niitä omaan tämänhetkiseen osaamiseen. Tavoit-

teena oli löytää työhön liittyviä puutteita ja ratkaisuja niiden kehittämiseen. 
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2 Menetelmä 

 

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu on kirjoittanut ohjeistuksen päiväkirjamuotoi-

sen opinnäytetyön tekemisestä ylempään ammattikorkeakouluun. Menetelmä on 

hyvin tuore, sillä alemmassa amk-tutkinnossa päiväkirjamenetelmää on käytetty 

vasta vuodesta 2014. Menetelmän avulla kirjoittaja pystyy ymmärtämään parem-

min ympärillä tapahtuvia ilmiöitä omien kokemuksien avulla. (Haaga-Helia Am-

mattikorkeakoulu Oy 2018.) 

 

Tuula-Maria Rintala on kirjoittanut Tampereen Ammattikorkeakoulu päiväkirja-

muotoisen opinnäytetyön pilotista. Kirjoituksessa käydään läpi opiskelijoiden pa-

lautteita. Menetelmän hyvänä puolena palautteesta nousee esiin oman työn tar-

kempi tarkastelu, sekä opinnäytetyön avulla oli mahdollista saada omaan työhön 

liittyviä uusia näkökulmia. (Rintala, T-M 2017, 70.) 

  

Tässä opinnäytetyössä on raportoitu ajalta 23.4.-27.7.2018 jokaisen työpäivän 

tavoitteet ja tulokset. Päiväkohtaisissa raporteissa tulee esille päivien kulkua ja 

erilaisia työtehtäviä, joita päivien aikana suoritan. Päiväkirjaa on raportoitu aino-

astaan työpäivien osalta ja lomien ajalta päiväkirjaa ei ole kirjoitettu. 

 

Päiväkirjan viikkojen lopuksi on kirjoitettu viikkoanalyysi, jossa nostetaan esille 

viikkojen aikana tulleita asioita. Analyyseissa käsitellään asioita viikkokohtaisina 

teemoina, teorian ja pohdinnan avulla. Teorian avulla on pyritty löytämään esille 

tulleisiin asioihin ratkaisuja. Teorialähteet on etsitty esille nousseiden ongelmien 

ratkaisemisen tueksi.  Menetelmän avulla on helppo seurata kuluneiden viikkojen 

tapahtumia sekä omaa kehitystä.  
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3 Jokierä Oy 

 

 

3.1 Yritysesittely 

 

Jokierä Oy on vuonna 2011 perustettu metsästys- ja kalastustarvikkeiden erikois-

liike. Jokierällä on tällä hetkellä kaksi omistajaa sekä viisi työntekijää. Yrityksellä 

on myymälä Joensuussa sekä verkkokauppa. Yritys toimii sekä jälleenmyyjänä 

että maahantuojana. Omia maahantuotavia tuotteita yritys myy kuluttajille sekä 

muille jälleenmyyjille. Yrityksen tuotevalikoimasta löytyy tuotteet niin metsästä-

jille, perhokalastajille, talvikalastajille kuin retkeilijöille. Yritys haluaa tarjota pa-

rasta mahdollista asiakaspalvelua asiakkailleen ja siitä syystä yritykseen onkin 

valikoitunut työntekijöitä, joilla on pitkää harrastuspohjaa alalle. Jokaisella työn-

tekijällä on oma vastuualueensa, mutta henkilökunta käy paljon yhdessä asioita 

läpi ja haluaa kehittää koko ajan valikoimaa ja toimintaa.  

 

Yrityksen markkinointi tapahtuu pitkälti sosiaalisen median sekä printtimainonnan 

avulla. Yrityksellä on käytössään Facebook-sivut sekä kaksi Instagram-tiliä, joista 

toinen keskittyy pelkästään perhokalastukseen. Printtimainonnassa yritys käyttää 

paikallislehtiä. Verkkokaupan mainostaminen tapahtuu sosiaalisen median 

kautta, jossa yritys pystyy tavoittamaan helposti asiakkaita ympäri Suomea. Yri-

tyksen markkinoinnista vastaa muutama ihminen, mutta markkinoinnin suunnit-

teluun osallistuvat kaikki työntekijät. 

 

 

3.2 Kysyntä ja tuotteet 

 

Suomessa lunastetaan vuosittain noin 300 000 metsästyskorttia, mikä kertoo lajin 

laajuudesta (Suomen Riistakeskus 2018). Metsästystä harrastetaan ympäri Suo-

mea ja sen takia verkkokauppa onkin hyvin tärkeä osa Jokierä Oy:n toimintaa. 

Aseet ja patruunat ovat luvanvaraisia tuotteita, mutta kun asiakkaalla on luvat 

kunnossa, on luvanvaraisten tuotteiden tilaaminen verkkokaupasta varsin yksin-

kertaista. 
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Perhokalastajien määrää Suomessa on todella vaikea arvioida, sillä heistä ei ole 

saatavilla rekisteriä. Joensuun perhokalastajiin kuuluu tällä hetkellä hieman yli 

sata henkilöä, mikä ei kuitenkaan kerro kaikkea alueen perhokalastaja määristä 

(Joensuun perhokalastajat Ry 2018). Joensuussa on paljon perhokalastajia, jotka 

eivät kuulu paikalliseen seuraan.  

 

Perhokalastukseen löytyy todella paljon eri tarkoituksiin käytettäviä välineitä. 

Käytettävät välineet vaihtelevat paljon alueittain. Verkkokaupan asiakkaat tulevat 

ympäri Suomea ja pitäisikin pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman monelle hyvää 

valikoimaa, mutta ei vain siten, että kaikille vain vähän. Pyrin pitämään valikoiman 

järkevän kokoisena ja tarjoamaan tuotteita tärkeimmille asiakassegmenteil-

lemme.  

 

 

3.3 Kilpailu 

 

Alalla kilpailu on suhteellisen kovaa ja varsinkin maanlaajuisesti ajatellen. Suo-

messa on paljon metsästys- ja kalastustarvikkeita tarjoavia yrityksiä, joilla on 

verkkokauppa. Joensuusta ja lähikunnista löytyy myös useampi aseiden ja pat-

ruunoiden jälleenmyyjä, mikä tuo alueellista kilpailua. Paikallisesti ajatellen yri-

tyksemme vahvuutena on selkeästi se, että tarjoamme laajimman perhokalastus-

valikoiman.  

 

Perhokalastusharrastajien määrän ollessa kuitenkin suhteellisen pieni on yrityk-

sen tärkeä päästä tekemään myyntiä myös verkkokaupan kautta maanlaajuisesti. 

Verkkokaupat aiheuttavat myös sen, että paikallisilla perhokalastajilla on halutes-

saan mahdollisuus tilata helposti kilpailijoiden verkkokaupoista. 

 

 

3.4 Toimintaympäristö 

 

Perhokalastus on ollut viime vuosina usein esillä mediassa. Ison huomion on saa-

nut myös perhokalastajana tunnettu Jasper Pääkkönen. Pääkkönen on puhunut 
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paljon mediassa juuri kestävän kalastuksen puolesta ja levittänyt tietoa esimer-

kiksi Suomessa uhanalaiseksi luokiteltavan Saimaan järvilohen huonosta tilasta. 

Lisää tunnettuutta perhokalastukselle ovat tuoneet myös televisiossa näytettävät 

kalastusohjelmat. 

 

Perhokalastus on monien silmissä mielletty vanhojen ja rikkaiden miesten har-

rastukseksi. Asia on kuitenkin muuttunut vuosien saatossa ja perhokalastus on 

noussut jo suhteellisen trendikkääksi harrastukseksi myös nuorten keskuudessa. 

Suomessa perhokalastajanaisten määrät ovat vielä suhteellisen maltilliset, mutta 

nekin tuntuvat olemaan nousemaan päin. Esimerkiksi Norjassa näkee usein joen 

varsilla perhokalastavia naisia.  Valmistajat ovat myös huomioineet nykyisin vali-

koimissaan naisten tarpeet ja ovat alkaneet valmistamaan naisille omia vaate-

mallistoja. Monien valmistajien valikoimista löytyy nykyisin myös nuorille suun-

nattuja varusteita. Nuorille suunnatuissa varusteissa on hinta mietitty järkeväksi, 

koska nuoret monesti kasvavat vielä, jolloin esimerkiksi kahluuhousut voivat huo-

nolla tuurilla olla ensimmäisen kesän jälkeen pienet. 

 

Perhokalastus on todella vanha laji ja ensimmäiset viittaukset perhokalastukseen 

ovatkin jo 1400-luvulta Englannista. On kuitenkin arveltu, että makedonialaisten 

kalastajien keskuudessa on perhokalastusta harjoitettu jo toisella vuosisadalla. 

(Fly Dreamers 2018.) Jotkin asiat ovat säilyneet lajissa mukana alusta asti, mutta 

teknologian kehittymisen myötä myös moni asia on muuttunut. Aikaisemmin per-

honsidonnassa käytettiin pääasiassa luonnosta löytyviä välineitä, mutta nykyisin 

perhonsitojilla on käytössään suuri määrä erilaisia keinokuituja. Monissa van-

hoissa perhoissa on käytetty sellaisten lintujen sulkia, jotka on nykyisin jo rauhoi-

tettu, joten on ollut tarve löytää korvaavia välineitä. Edelleenkin perhonsidon-

nassa käytetään lintujen sulkia ja eläinten karvaa, mutta keinokuidut ovat 

laajentaneet käytettävien materiaalien valikoimaa.  

 

Ilmastonmuutos on paljon puhuttu aihe myös perhokalastajien keskuudessa. Lo-

hikalat eivät yleisesti selviä kovinkaan lämpimässä vedessä ja taimenelle tap-

pava lämpötila on jatkuvana jo 27,2 celsiusastetta (Vainikka 2018). Kesällä 2018 

pitkät lämpimät jaksot nostivat jokien lämpötilaa ja lohikalat olivat todella ahtaalla. 
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Varsinkin matalissa koskissa ja joissa, joiden veden väri on hieman tummaa, läm-

pötila saattaa nousta lämpiminä kesinä taimenelle vaaralliseksi. 

 

 

4 Nykytilanteen kuvaus 

 

 

4.1 Osastovastaavan tehtävät 

 

Toimin yrityksessä perhokalastuspuolen vastaavana. Työnkuvaani sisältyy to-

della laaja kirjo erilaisia tehtäviä. Perhokalastuspuolella hoidan tuotevalikoiman 

suunnittelun, tuotteiden tilaukset ja täydennykset, verkkokaupan tuotteiden teke-

misen, verkkokaupan tuotekuvaukset, perhokalastuskampanjat ja -tapahtumat, 

perhokalastuspuolen markkinoinnin, perhokalastukseen liittyvän Instagram-tilin, 

takuuasiat, myymälän järjestelemisen sekä myymälässä asiakaspalvelun ja myy-

misen. 

  

Työtehtävien hoitamiseen tarvitaan todella laajaa tietoa ja tuntemusta perhoka-

lastuksesta sekä myös yrityksen muusta tuotevalikoimasta. Pelkästään lajin ja 

siihen käytettävän välineiden tuntemus ei yksin riitä. Työssäni pitää pysyä ajan 

hermolla ja seurata tarkkaan trendejä, eikä saa jämähtää paikalleen. Valmistajia 

ja tuotteita löytyy alalle todella paljon ja sieltä pitää pystyä poimimaan sellaiset 

mitkä ovat myyviä. Tuotevalikoimaa tehdessä on saatava kysyntä ja tarjonta koh-

taamaan. Myös tilausmäärät on suunniteltava tarkkaan, jotta varastonkierto py-

syy riittävän vilkkaana. Verkkokaupan tuotekuvauksia tehdessä on huomioitava 

hakukoneoptimointi sekä pyrittävä siihen, että kuvauksista löytyy kaikki tarvittava 

tieto asiakkaalle. 

  

Myymälässä työskennellessä asiakaspalvelu ja ihmistuntemus ovat todella tär-

keitä. Pitää pystyä kartoittamaan asiakkaan tarpeita sekä täyttämään ne. Ihmis-

ten kanssa työskennellessä on osattava lukea ihmisiä. On pyrittävä siihen, että 

asiakas saa niin hyvää palvelua, että hän haluaa asioida uudelleen samassa pai-

kassa. Pitää myös pitää huoli siitä, ettei anna turhia lupauksia, vaan aina mie-

luummin luvataan hieman vähemmän ja annetaan enemmän. 
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Kuten monella muullakin alalla myös tällä alalla kilpailu on kovaa ja sen takia on 

hyvä olla perillä siitä, mitä kilpailijat tekevät. On pystyttävä löytämään oma jut-

tunsa, jolla menestyy, eikä kopioida kilpailijoidensa toimintamalleja. Hinnalla kil-

pailu on monelle alalle tuttua ja ihmiset ostavatkin monesti sieltä mistä halvim-

malla saa. Perhokalastustarvikkeissa monen valmistajan suositushinnat ovat 

tarkkoja ja niitä noudatetaan varsinkin verkkokaupoissa. Kun ei kilpailla hinnalla, 

täytyy yrityksen löytää muita kilpailukeinoja, jotka voivat olla esimerkiksi laaja ja 

kattava valikoima tai hyvin toimiva asiakaspalvelu. 

 

Pidän itseäni taitavana suorittajana työtehtävissäni nähden. Olen työskennellyt 

pitkään perhokalastustarvikkeiden myyjänä, josta olen saanut todella arvokasta 

kokemusta asiakkaiden kanssa työskentelystä, sekä itse alasta. Ammattikorkea-

koulu on antanut todella hyvää oppia talousasioiden käsittelemiseen sekä mark-

kinointiin. Nykyisessä työtehtävässä vastaan koko osastosta ja siihen auttaa, että 

olen työskennellyt alalla pitkään ja osaan arvioida, mitkä tuotteet ovat järkeviä 

myytäviä ja kuinka paljon niitä on mahdollista myydä.  

 

Verkkokaupan tekemisessä ja sen markkinoinnissa on itselläni suurimmat kehit-

tymisen tarpeet. Verkkokaupan kehittymisen avulla on mahdollisuus päästä lisää-

mään reilusti myyntiä asiakaskunnan ollessa laajempi. Muun muassa asiakkaan 

vieraillessa myymälässä myyjän on helppo auttaa selvittämään asiakkaan tar-

peita ja ohjata asiakas ostamaan oikeanlaisia tuotteita. Verkkokaupassa pitäisi 

pyrkiä tekemään niin hyvät kuvaukset, että asiakas osaisi niiden perusteella valita 

itselleen sopivat tuotteet. Verkkokauppaa markkinoidessa tulee olla aktiivinen ja 

ohjata asiakkaita käymään yrityksen verkkokaupassa. Markkinointia varten tulisi 

tehdä tulevaisuudessa selkeämpi markkinointikalenteri, jonka pohjalta on hel-

pompi toteuttaa perhokalastuspuolen markkinointi. 
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4.2 Sisäiset sidosryhmät 

 

Sisäisiä sidosryhmiä yrityksessämme ovat johtajat, omistajat ja työntekijät. Yri-

tyksen pienen koon takia omistajina ja johtajina toimivat samat henkilöt. Työsken-

telemme tiiviissä porukassa ja suunnittelemme yhdessä paljon asioita. Pidämme 

viikoittain palavereja, joissa käymme muun muassa läpi myyntejä ja siihen liittyviä 

tavoitteita. Sähköisiä viestintävälineitä meillä on yrityksessä käytössämme säh-

köposti, Trello, Slack ja Whatsapp. Sähköisten alustojen avulla viestit pysyvät 

helposti tallessa eikä synny turhia paperipinoja.  

 

Sisäinen markkinointi on yrityksen sisällä tapahtuvaa markkinointia, jolla vahvis-

tetaan yrityksen toimintaa (Heikura 2018). Yrityksessä sisäinen markkinointi ta-

pahtuu pitkälti viikkopalaverien ja sähköisten alustojen avulla. Slack ja Whatsapp 

ovat alustoja, joissa työntekijät voivat kommunikoida keskenään yrityksen sisällä 

tapahtuvista asioista. Trellon avulla taas jokainen työntekijä voi listata omia tule-

via tehtäviä ja pysyä niistä ajan tasalla. 

 

Kaikkein eniten olen tekemisissä niiden työntekijöiden kanssa, jotka työskentele-

vät myymälässä ja heidän kanssaan käymme paljon myymälässä läpi tuotevali-

koimaamme. Myymälässä näemme ensimmäisinä, mitkä tuotteet myyvät hyvin ja 

mitkä taas eivät. Kuulemme myös ensimmäisinä asiakkaiden tarpeista. 

 

Verkkokaupan toimituksia hoitaa yksi työntekijämme. Autan häntä välillä kerää-

mään verkkokaupan kautta tulleita tilauksia ja hän auttaa toimittamaan tilauksia, 

joita teen puhelimessa ja sähköpostilla. 

  

Myymäläpäällikön kanssa suunnittelemme yhdessä myymälän järjestystä ja 

markkinointikeinoja. Käymme hänen kanssaan myös säännöllisesti läpi perhoka-

lastuspuolen myyntejä ja varasto-arvoja. Myymäläpäällikkö vastaa tiettyjen tava-

roiden tilaamisesta ja pyrimme muiden myyjien kanssa välittämään mahdollisim-

man nopeasti tietoa, jos jokin tuote on loppumassa tai jos jollekin uudelle 

tuotteelle olisi kysyntää. 
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Omistajien kanssa käymme läpi perhokalastuspuoleen käytettävää budjettia. Toi-

mitusjohtajamme hoitaa yrityksemme ostoreskontraa ja välitän hänelle aina säh-

köpostiini saapuvat laskut. Muuten omistajat eivät seuraa oikeastaan työtäni, 

vaan heille on tärkeintä, että perhokalastuspuoli tuottaa tulosta. 

 

 

4.3 Ulkoiset sidosryhmät 

 

Ulkoisista sidosryhmistä suurimpana on selkeästi asiakkaat. Olen asiakkaiden 

kanssa tekemisissä päivittäin. Pyrin keskustelemaan asiakkaiden kanssa myy-

mälässä ollessani ja selvittämään heidän tarpeitaan ja miettimään, kuinka voisin 

niihin tarjota ratkaisua. Pyrin aina siihen, että asiakas lähtisi ovesta tyytyväisenä 

ja olisi halukas palaamaan uudelleen, niin valikoiman kuin palvelunkin takia. Au-

tan mielelläni asiakkaita myös asioissa, jotka eivät sillä hetkellä välttämättä lisää-

myyntiä. Asiakkaan on tärkeä nähdä, kuinka häntä kuunnellaan ja pyritään oike-

asti auttamaan, eikä vain myymään mahdollisimman paljon. 

  

Toisena isona ulkoisena sidosryhmänä on paikallinen perhokalastusseura, johon 

itsekin kuulun. Seuralla on käytössään Whatsapp-ryhmä, jonka avulla pidämme 

viestintää yllä. Seuran jäsenet pystyvät ilmoittamaan tarpeistaan suoraan mi-

nulle, sekä minä pystyn ilmoittamaan uutuuksista ja esimerkiksi kampanjoista 

suoraan seuran jäsenille. Seuran kanssa olemme tehneet jo jonkin verran yhteis-

työtä ja tulevaisuudessa sitä olisi tarkoitus lisätä.  

 

Perhokalastuspuolen toimittajien kanssa olen suhteellisen paljon tekemisissä ja 

toimittajia on useita. Usein olen toimittajiin yhteydessä sähköpostin tai puhelimen 

välityksellä. Toimittajat usein ilmoittavat sähköpostitse uusista tuotteista ja muista 

mainittavista asioista. Moni toimittaja tulee syksyisin esittelemään seuraavan ke-

vään uutuuksia ja samoihin aikoihin toimitan heille seuraavan kauden ennakkoti-

laukset.  

 

Muihin ulkoisiin sidosryhmiin en ole juurikaan yhteydessä. Ase- ja patruunamyyn-

nin takia yrityksemme joutuu olemaan jonkin verran viranomaisten kanssa yh-
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teyksissä, mutta viranomaisasioista vastaa eri henkilö yrityksessämme. Kilpaili-

joita tulee jonkin verran seurattua ja varsinkin niiden hintoja, mutta emme ole oi-

keastaan missään tekemisissä toistemme kanssa.  

 
 
 

 

5 Työskenteleminen osastovastaavana 

 

 

5.1 Seurantaviikko 17 

 

Vk 17, 23.4.2018 maanantai 

 

Tavoitteet: 

Jokierän Joensuun myymälä lopetti perhonsidontaosastonsa vuonna 2015. Jy-

väskylän liikkeen loppumisen jälkeen keväällä 2018 tehtiin päätös tuoda Jyväs-

kylän perhonsidontavalikoima Joensuuhun ja aloittaa sen uudelleen kehittämi-

nen. Perhonsidontaosaston on tarkoitus olla täysin valmis keväällä 2019, jolloin 

sen markkinointiin panostetaan enemmän.  

 

Maanantain tavoitteena oli päästä aloittamaan perhonsidontaseinän hyllyttämi-

nen Jyväskylän liikkeestä tulleilla tavaroilla. Hyllytyksen jälkeen valikoimasta saisi 

paremman kuvan ja valikoiman suunnittelu olisi helpompaa.  

 

Tulokset: 

Perhonsidontaseinän hyllytys alkoi tilan raivauksella. Halusimme perhonsidon-

taseinän sellaiselle paikalle, ettei sitä tarvitse siirtää, vaan se pysyy samalla pai-

kalla ympäri vuoden. Pyrin hahmottelemaan osaston tilan tarvetta ja loogista 

järjestystä. Järjestys piti saada sellaiseksi, että asiakkaat löytäisivät mahdolli-

simman helposti tarvitsemansa, sekä näkisivät selkeästi, missä eri tuotteet ovat. 

 

Melkein kaikkien perhokalastustoimittajien ennakot olivat jo tulleet ja päätimme 

mainostaa Facebookissa uudistunutta perhokalastusvalikoimaamme. Suunnitte-

limme meidän markkinointivastaavamme kanssa mainosta ja sen kohdennusta 

yhdessä. Vaikka moni ei ollut vielä aloittanutkaan kalastuskautta, on tärkeää 
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markkinoida ja tuoda asiakkaiden mieleen valikoimamme ja olemassaolomme. 

Loppupäivästä tein vielä pienen täydennystilauksen niistä tuotteista, jotka olivat 

myyneet hyvin keväällä ja uhkasivat päästä loppumaan. 

 

Vk 17, 25.4.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Keskiviikkona en ennättänyt tekemään kuin lyhyen päivän töissä, koska illalla piti 

mennä vielä pitämään perhonsidontakurssia kansalaisopistolle. Päivän tavoit-

teena oli jatkaa maanantaina kesken jäänyttä sidontatarvikkeiden hyllyttämistä. 

Kansalaisopiston kurssi tuli ihan sattumana keväälle vedettäväksi, mutta siitä oli 

myös paljon hyötyä työtäni ajatellen. Sen avulla pääsin tekemään tuttavuutta 

aloittelevien perhonsitojien kanssa ja hankkimaan uusia asiakkaita. Tällaisella 

alalla on tärkeää, että asiakas pystyy luottamaan myyjän ammattitaitoon ja siihen, 

että myyjä osaa myydä oikeanlaiset välineet käyttötarkoitusta varten. 

 

Tulokset: 

Päivä kului suunnitelmien mukaisesti. Jatkoin perhonsidontaseinän hyllyttämistä 

ja järjestyksen suunnittelua. Halusin saada seinän näyttämään suhteellisen val-

miita, vaikka kaikkia tuotteita meillä ei vielä ollut. Jätin kuitenkin puuttuville väreille 

hyllypaikat valmiiksi, millä säästäisin edestakaisin siirtelyä siinä vaiheessa, kun 

puuttuvat tavarat tulisivat. 

 

Vk 17, 27.4.2018 perjantai 

 

Tavoitteet: 

Päivän tavoitteena oli saada tehtyä perhonsidontakampanja tuotteista, jotka eivät 

enää jatkaisi valikoimassamme. Osa Jyväskylän liikkeestä tulleista tuotteista oli-

vat olleet jo pitkään myynnissä ja niitä ei ollut enää järkevää seisottaa hyllyssä. 

Jyväskylästä tuli myös tuotteita, joille ei ollut enää toimittajaa, joten niiden täy-

dennysten saaminen olisi ollut todella hankalaa. Perjantaina oli myös tarkoitus 

päästä tekemään sidontapuolen tilauksia, joilla täydentäisin puuttuvia kokoja ja 

värejä tuotteista, jotka jatkavat valikoimassamme. 
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Tulokset: 

Aamupäivällä hinnoittelin poistuvia perhonsidontatuotteita verkkokauppaan ja 

myymälään, minkä jälkeen tein niistä mainoksen perhokalastusfoorumille sekä 

Jokierän perhokalastus Instagram-tilille. Kun olin saanut poistuvat tuotteet laitet-

tua alennukseen, aloin käymään läpi tilauksia. Tein kaksi pientä perhonsidontati-

lausta, joilla saisimme täydennettyä puuttuvia tuotteita valikoimaamme, sekä pai-

kattua poistuvia tuotteita. Sähköpostia lukiessani selvisi, että tanskalaisen 

perhokalastustoimittajan ennakkotilaus oli saapumassa Jyväskylän liikkeelle. 

Liike oli kuitenkin jo suljettu ja lähetys piti saada käännettyä Joensuun liikkeelle. 

Myöhemmin selvisi, että lähetyksen kääntämisestä oli jo ilmoitettu toimittajalle, 

mutta jostain syystä tieto ei ollut mennyt perille asti. Sain kuitenkin käännettyä 

lähetyksen Joensuun liikkeelle, kun otin yhteyttä toimittajan Suomen edustajaan, 

joka lupasi hoitaa asian. 

Viikko 17 analysointi 

Viikko oli töissä hieman lyhyt, johtuen opinnoissa meneillään olevista opintojak-

soista. Täysinä viikkoina on huomattavasti helpompi työskennellä kuin niillä, joilla 

tulee välipäiviä työnteosta. Työskentelyrytmi säilyy samana viikon ajan ja pysyy 

helpommin mukana, mitä yrityksessä tapahtuu ja mitä on itse tehtävä.  

Viikko sujui kuitenkin mallikkaasti ja sain aikaiseksi asioita, joita oli tarkoituskin. 

Perhonsidontaosaston kanssa olimme sopineet etenevämme rauhallisesti, sillä 

tiesimme kesän olevan minulle vuoden kiireisintä aikaa. Kesällä keskittyisin pyö-

rittämään perhokalastusosastoa myymälässä ja verkkokaupassa.  

Pääsin hyllyttämään perhonsidontaa ja mainostamaan uudistunutta perhokalas-

tusvalikoimaa. Markkinointivastaavalta sain neuvoja Facebook-mainoksien te-

koon ja pohdimme yhdessä mainosten kohdennusta. Kohdenuksessa mietimme 

asiakaskunnan kiinnostuksen kohteita, sekä potentiaalisten asiakkaiden ikähai-

taria. Markkinointivastaavan kanssa olemme käyneet myös paljon läpi hakuko-

neoptimoinnin parantamista verkkokauppa tekstien avulla.  
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Kevään ajan pidin perhonsidontakurssia kansalaisopistolla. Kurssista oli hyötyä 

monessa suhteessa, sillä sen kautta pääsin tutustumaan aloittelevien perhonsi-

tojien kanssa, sekä tekemään heille tutuksi yritystämme. Kurssille oli yllättävän 

paljon kysyntää ja se täyttyikin hetkessä.  

Erikoistarvikeliikkeessä minulla on tavoitteena tarjota mahdollisimman asiantun-

tevaa palvelua asiakkaille. Asiantuntijapalvelujen markkinointi -kirjassaan Jorma 

Sipilä listaa asiantuntijaorganisaation kilpailukykytekijät. Mielestäni yhdeksi tär-

keimmäksi näistä nousi omaan työhöni liittyen tunnettuus ja yrityskuva. Menesty-

äkseen yrityksen on oltava tunnettu asiakkaiden joukossa. Asiakkaat monesti va-

litsevat sen yrityksen, jonka tietävät, jolloin he tietävät mitä saavat. (Sipilä 1996, 

51-52.) On siis pystyttävä luomaan itsestä tunnettu asiakasryhmien sisällä. 

 

5.2 Seurantaviikko 18 

 

Vk 18, 2.5.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Olemme huomanneet tehdessämme perhokalastuspuolen mainoksia Faceboo-

kiin, että suurimman suosion on aiheuttaneet mainokset, joissa on jonkinlainen 

kalastuskuva, eikä vain yksittäistä tuotekuvaa. Lupasin etsiä omilta kalareis-

suilta kuvia, jotka olisivat sopivia Facebook-mainoksiin. 

   

Tulokset: 

Facebook-mainoksiin löysin joitakin kuvia omista kuvistani ja muistin, että 

olemme ottaneet joskus reissuilta kuvia myös kavereiden kameroille, joten laitoin 

viestiä kala kaverilleni, että lähettäisivät niitä kuvia minulle. On tärkeää, että mai-

noksissa on vain sellaisia kuvia, joita on lupa käyttää. Kaverini ovat antaneet lu-

van käyttää kuviaan markkinoinnissa ja itseltänikin löytyy jonkin verran sopivia 

kuvia. 

 

Päivän aikana tuli jonkin verran asiakaspuheluita. Asiakaspuhelut voivat osoit-

tautua hyvin tärkeiksi, ja jos ei ennätä vastaamaan, on tärkeää soittaa takaisin. 

Oli asiakkaan asia kuinka pieni tahansa, pyrin hoitamaan sen, jolloin asiakkaalle 
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saadaan mieluinen asiakaskokemus. Jos yrityksestä ei vastata eikä soiteta takai-

sin, saattaa asiakkaalle jäädä hieman huono maku asioinnista, jolloin hän voi asi-

oida seuraavan kerran jossain muualla. 

 

Päivän aikana tuli myös yksi takuuasia hoidettavaksi. Norjalaisen toimittajan ta-

kuuasiat on mahdollista hoitaa nykyisin kätevästi verkossa, minkä jälkeen takuu-

tuotteelle tilataan nouto takuuhuoltoon. Kun takuudokumentit täytetään verkossa, 

säästytään ylimääräiseltä paperisotkulta ja asiakkaan tiedot ja takuukäsittelyn 

vaiheet pystyy tarkistamaan järjestelmästä. 

 

Vk 18, 4.5.2018 perjantai 

 

Tavoitteet: 

Perjantain tavoitteena oli tehdä ostotilaus torstaina saapuneesta lähetyksestä 

sekä saada lähetyksen tuotteet esille myymälään ja verkkokauppaan. Jyväskylän 

perhonsidontatuotteiden läpikäyminen ja oli vielä hieman kesken ja siellä oli vielä 

muutama sekalainen laatikko ja pitäisi päättää, mitä niiden kanssa tekisin. 

 

Tulokset: 

Aamu alkoi ostotilausten tekemisellä. Edellisenä päivänä oli saapunut ruotsalai-

sen toimittajan kesän 2018 ennakkotilausten toinen lähetys ja aamupäivällä saa-

pui tanskalaisen toimittajan ennakkotilausten ensimmäinen lähetys. Ostotilauksia 

tehdessä muutamia tuotteita piti perustaa järjestelmään ja niihin piti laittaa kuvat 

ja kuvaukset verkkokauppaa varten. Kun olin saanut ostotilaukset tehtyä, annoin 

harjoittelijalle ohjeet, kuinka haluan tuotteet myymälään esille. Tuotteille joutui 

hieman raivaamaan myymälästä tilaa ja niihin piti laittaa hintalaput.  

 

Loppupäivästä sain keskittyä Jyväskylän liikkeestä tulleisiin sekalaisiin perhonsi-

dontalaatikoihin. Siellä oli paljon yksittäisiä tuotteita, jotka eivät olleet nettikau-

passa, eikä niistä ollut kuvia. Päätin olla uhraamatta niihin liikaa aikaa ja hinnoit-

telin tuotteet ja laitoin esille myymälään poistokoreihin. Verkkokaupasta tuollaiset 

tuotteet myyvät paremmin, mutta tuotteiden tekeminen verkkokauppaan vaatisi 

useita päiviä, joten päätin myydä kyseiset poistotuotteet pelkästään myymälästä. 
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Yrityksemme Infon sähköpostiin oli tullut muutamia kyselyitä perhopuolelle ja ne 

välitettiin minun sähköpostiini ja vastailin niihin iltapäivällä. 

 

Viikko 18 analysointi 

 

Viikko jäi taas lyhyeksi töiden osalta, mutta ennätin olla kuitenkin hyödyksi ja sain 

uusia ajatuksia työhöni. Päätin panostaa tulevana kesänä mainoksien kuviin, 

koska olimme huomanneet kuinka paljon mainosten kuvat olivat vaikuttaneet 

mainosten toimivuuteen. Aikaisempina työvuosina olen keskittynyt lähinnä myy-

miseen ja tuotevalikoiman suunnitteluun, mutta kun minusta tuli osastovastaava, 

myös vastuualue kasvoi. Haluan kehittyä päivittäin työssäni ja varsinkin markki-

noinnissa on vielä paljon oppimista. 

  

Viikon aikana tuli myös selväksi, että joskus on tarkasteltava ja punnittava ajan-

käyttöä. On pohdittava, mihin työssään käyttää aikansa ja varsinkin viikkoina, jol-

loin ei ennätä joka päivä työskentelemään. Aikaa on aina rajallinen määrä käy-

tössä ja on pyrittävä käyttämään se tehokkaasti ja pystyttävä suunnittelemaan, 

kuinka kauan tietyt toimenpiteet voivat viedä aikaa. Duunitorin artikkelissa oli mai-

nittuna ajanhallintaan liittyviä hyviä vinkkejä. Kolmantena vinkkinä oli listan pitä-

minen työtehtävistä (Duunitori 2017). Tähän olenkin aina pyrkinyt ja aina on listan 

avulla helppo tarkistaa, mitä seuraavaksi tekisi, eikä tarvitse miettiä onko unoh-

tanut jotain. 

 

 

5.3 Seurantaviikko 19 

 

Vk 19, 9.5.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Luvassa oli perinteinen työskentelypäivä myymälässä. Tavoitteena olikin myydä 

ja palvella asiakkaita parhaani mukaan. Pyrin aina myymälässä työskennelles-

säni hyödyntämään opinnoissa ja työssä oppimiani asioita. 

 

Tulokset: 
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Päivä kului myymälässä työskennellessä ja palvellen asiakkaita. Aina kun oli 

rauhallisempaa, pyrin miettimään, kuinka tehdä myymälän järjestyksestä selke-

ämpi ja paremmin myyvä. Haluan asiakkaiden löytävän mahdollisimman hel-

posti tarvitsemansa tuotteet, jotta asiakas ei jätä ostamatta sen takia jotakin, 

koska luulee ettei meidän valikoimastamme löydy hänen etsimäänsä tuotetta. 

Pyrin kuitenkin aina auttamaan asiakkaita ja kysymään, jos heillä on jotain tiet-

tyä mielessä, jolloin pystyn neuvomaan paikan mistä kyseisiä tuotteita löytyy. 

 

Vk 19, 11.5.2018 perjantai 

 

Tavoitteet: 

Päivälle oli sovittu palaveri yhden isoimman perhonsidontatarvikkeiden toimitta-

jamme kanssa. Halusin läpi käydä hieman heidän valikoimaansa ja miettiä yh-

dessä edustajan kanssa uutta valikoimaamme perhonsidonta puolelle. 

 

Tulokset: 

Aamupäivä meni myymälässä työskennellessä ja odottaen iltapäivän palaveria. 

Palaverissa kävimme suunnitellusti valikoimaa läpi ja mietimme yhdessä edusta-

jan kanssa, mitkä tuotteet voisivat sopia valikoimaamme. Minulla oli jo aika selkeä 

näkemys tuotevalikoimasta, mutta edustajan näkemyksistä oli apua ja hän osasi 

kertoa tuotteista, jotka eivät olleet niin tuttuja minulle. 

 

Viikko 19 analysointi 

Viikko oli taas hyvin lyhyt ja maanantaikin meni täysin myymälässä työskennel-

lessä. Keskiviikkona pääsin sitten pitämään palaveria isoimman perhonsidonta-

toimittajamme kanssa. Palaveri oli oikein hyvin onnistunut ja mielelläni tulevai-

suudessa tapaisin kasvotusten useamminkin toimittajia. Ennen 

perhokalastustarvikkeiden toimittajat kävivät aina Jyväskylän liikkeellä hoita-

massa uutuuksien esittelyt ja ennakkotilaukset, joten ennakkotilauksiin osallistu-

minen oli vaikeampaa. Valmistajilla tulee vuosittain uusia tuotteita, joten on hyvä, 

jos uutuustuotteet pääsee näkemään ennen niiden tilaamista. 
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Talouselämän uutisissa on kirjoitettu kauppojen valikoimista otsikolla Kauppa 

päättää mitä tahdot ja tarvitset. Uutinen keskittyi lähinnä ruokakauppojen vali-

koimien muodostamiseen. Uutisessa on haastateltu Ruokakeskon Terho Kallio-

koskea, joka kertoo, että yli 2000 tavarantoimittajasta 200 tuo 90 % myynnistä. 

Vähän myyvät ja pienet tuotteet voivat kuitenkin vaikuttaa asiakkaiden päätymi-

seen juuri tiettyyn kauppaan. (Talouselämä 2007.)  

 

Olen itsekin ajatellut asiaa hyvin samalla tavalla suunnitellessani tuotevalikoi-

maamme. Isomman volyymin tuotteet löytyvät monesti jokaisesta alan liikkeestä 

ja sen takia pienemmillä tuotteilla voi vaikuttaa siihen missä asiakkaat asioivat. 

Perhonsidontatuotteita löytyy maailmasta todella paljon, eikä kaikkea ole mah-

dollista ottaa myyntiin. Pitää siis pystyä valitsemaan myyntiin oikeanlaisia tuot-

teita, jotka houkuttelevat asiakkaita asioimaan juuri meidän yrityksessämme. 

 

5.4 Seurantaviikko 20 

 

Vk 20, 16.5.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Tällä viikolla ensimmäinen työpäiväni oli vasta keskiviikko. En asettanut tavoit-

teita etukäteen, koska en tiennyt mikä työpaikalla oli tilanne. Töihin saapuessani 

sain kuitenkin kuulla, että yhden toimittajan sidontatilaus oli saapunut ja asiakas 

oli tuonut takuuseen perhovavan. 

 

Tulokset: 

Heti aamusta listasin tehtävät, mitkä piti hoitaa kyseisenä päivänä. Aloitin asiak-

kaan reklamoinnin käsittelystä, minkä jälkeen aloin käymään saapunutta tilausta 

läpi. Tarkistin, että tilauksessa oli mukana kaikki tilattu ja määrät olivat oikeat. 

Tarkastuksen jälkeen perustin uudet tuotteet järjestelmään, minkä jälkeen pystyin 

tekemään ostotilauksen tuotteista. Ostotilauksen ja tuloutuksen avulla tuotteiden 

saldot siirtyvät meidän järjestelmäämme ja näkyvät ostoissa ja muissa rapor-

teissa. Kun tuotteet olivat koneella, ne piti saada vielä verkkokauppaan. Kuvat 

tuotteisiin valmistajan sivuilta ja kuvaukset verkkokauppaan, jolloin tuotteet olivat 

valmiita myytäväksi verkkokaupasta. 
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Vk 20, 17.5.2018 torstai 

 

Tavoitteet: 

Päivälle oli suunniteltu palaveri paikallisen perhokalastusseuran kanssa. Palave-

rissa oli tarkoitus käydä läpi tulevaisuuden yhteistyötä ja asioita, kuinka voisimme 

molemmat hyötyä yhteistyöstä. Tavoitteena oli myös ennättää tekemään perho-

kalastusvälineiden täydennystilaus ja suunnitella hieman tulevia yrityksen synty-

mäpäiviä. 

 

Tulokset: 

Sain tehtyä aamupäivän aikana täydennystilauksen yhdelle toimittajallemme. Pa-

laverissa saimme sovittua yhteistyöstä, jonka oli tarkoitus alkaa Jokierän synty-

mäpäivillä pienellä perhonsidontanäytöksellä. Oli puhetta myös, että tulevaisuu-

dessa yrittäisimme saada perhokalastukselle suurempaa näkyvyyttä paikallisesti. 

Syntymäpäivät olivat edessä viikon päästä torstaina ja mietimme yhdessä työka-

vereideni kanssa tarjouksia syntymäpäiville. 

 

Perhonsidonnan osalta mietimme kilpailukeinoja muihin toimijoihin nähden, sillä 

osalla kilpailijoistamme on alhaisemmat toimituskulut verkkokaupassa kuin 

meillä. Verkkokaupan toimituskulkut määräytyvät patruunoiden myynnin takia 

korkeammaksi, koska patruunoiden lähetys on kallista niiden painon takia. 

Saimme kuitenkin laitettua etukoodin verkkokauppaan, jonka avulla asiakkaat 

saavat yli 20 euron perhonsidontaostokset ilman toimituskuluja. 

 

Vk 20, 18.5.2018 perjantai 

 

Tavoitteet: 

Päivälle ei ollut erityisiä tavoitteita, koska tiesin joutuvani olemaan koko päivän 

myymälän puolella asiakkaiden kanssa. Silloin täytyy keskittyä myymiseen ja asi-

akkaiden palvelemiseen. Asiakkaiden tarpeiden kartoitusta on kuitenkin samalla 

hyvä tehdä, kun myy. Ja aina kun tulee ilmi uusia asiakkaiden tarpeita, laitan 

tarpeet ylös ja sen jälkeen pyrin miettimään, olisiko kyseisissä tuotteissa mahdol-

lisuuksia meidän valikoimaamme. 
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Tulokset: 

Päivä sujuikin odotusten mukaan ja työskentelin myymälän puolella koko päivän. 

Aina kun vain oli aikaa eikä liikkeessä ollut asiakkaita, pyrin järjestelemään per-

honsidontaosastoamme. Osasto ei ole vielä täysin valmis, koska kaikkia halu-

amiani tuotteita meillä ei vielä ole. Pyrin kuitenkin siihen, että osasto näyttäisi 

mahdollisimman siistiltä, vaikka osastolta puuttuu vielä tuotteita. 

 

Vk 20, 19.5.2018 lauantai 

 

Tavoitteet: 

Lauantaisin meillä ei ole töissä usein kuin kaksi työntekijää, paitsi erikoistapauk-

sissa. Töihin oli tarkoitus tulla hyvissä ajoin, että ehtisimme laittamaan myymälän 

kuntoon ennen liikkeen avaamista. Illalla oli sovittu myyntikoulutustapahtuma, 

jonka pitäisi Human Energy Oy:n Tuija Rummukainen. 

 

Tulokset: 

Aamulla tulimme työkaverini kanssa ajoissa töihin. Ennätimme laskemaan kassat 

valmiiksi ja laittamaan myymälän kuntoon ennen kymmentä, kun avasimme ovet. 

Päivä oli suhteellisen hiljainen, joten ennätin hiljaisissa väleissä tarkistamaan 

myymälässä hintalappuja. Lisäsin hintalaput tuotteisiin, joista sellaiset puuttuivat 

vielä. Illan koulutuksessa kävimme sitä, millaisia tavoitteita jokaisen tulisi itselleen 

asettaa ja kuinka ne saavutetaan. Lisäksi koulutuksessa käytiin läpi vaiheita, joilla 

saataisiin tehtyä lisämyyntiä sekä päätettyä entistä tehokkaammin kauppoja. 

 

Viikko 20 analysointi 

 

Työssäni on joitakin osa-alueita, joita voin etukäteen suunnitella ja tehdä tavoit-

teita, mutta kohtaan työssäni myös päivittäin sellaista, jota en voi etukäteen suun-

nitella. Esimerkiksi jos asiakkaalla rikkoutuu perhovapa ja hän tuo sen takuukäsit-

telyyn, saan tietää asiasta vasta, kun asiakas tuo vavan liikkeelle. Näihin asioihin, 

joihin en pysty etukäteen varautumaan, on osattava reagoida oikein ja aikatau-

luttaa tehtävät aina sen mukaan, mitä on tehtävälistalla. Pyrin aina siihen, että 
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olen hyvin tietoinen asioista, jotka on hoidettava ja hoidan niitä tärkeysjärjestyk-

sessä.  

 

Torstaina pidimme palaverin paikallisen perhokalastusseuran kanssa ja sovimme 

hieman tulevaisuuden yhteistyöstä. Palaveri sujui kaikin puolin hyvin ja molem-

mat osapuolet olivat varsin tyytyväisiä palaverin lopputulokseen. En ole ollut mo-

nessa palavereissa työurani aikana, jos viikoittaisia työporukan palavereja ei las-

keta. Mutta kokemuksen puutteesta huolimatta palaverit ovat sujuneet tähän asti 

hyvin ja niissä on saatu hyvin asiat sovittua. 

 

Loppuviikko sujui myymälän puolella keskittyen myymiseen. Pääpainoni myymi-

sessä varsinkin kalastuskaudella on perhokalastuspuolella. Myyn kaikkea mei-

dän myymälässämme, mutta jos on mahdollista ohjaan esimerkiksi aseen ostajat 

meidän asepuolemme myyjälle. Asepuolen myyjä tietää aseista huomattavasti 

enemmän kuin minä, joten hän osaa auttaa asiakasta paremmin. Kuten Pauli 

Vuorio mainitsee Myynnin kultaisessa kirjassa, yksi hyvin tärkeä ominaisuus myy-

jällä on kyky synnyttää luottamusta (Vuorio 2016, 34). Pyrin siihen myydessäni, 

että asiakkaat luottavat tuotetietämykseeni ja ammattitaitooni. Jos en jostain asi-

asta tiedä jotain, pyrin sen aina selvittämään ja näin ratkaisemaan asiakkaan on-

gelman parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Esimerkkinä voisi sanoa, vaikka sellaisen, kun asiakas ostaa itselleen uutta per-

hosiimaa. Asiakkaat tietävät yleensä millaiseen käyttöön se on tulossa, mutta ei-

vät välttämättä tiedä minkälainen siima olisi heidän vapaansa paras mahdollinen. 

Jos asiakkaan vapa ei ole minulle tuttu entuudestaan, selvitän sen toiminnan ne-

tistä, jolloin osaan arvioida paremmin, minkä painoisella siimalla vapa toimisi ole-

tettavasti parhaiten. Lopuksi esittelen asiakkaalle erilaisia kartio vaihtoehtoja ja 

niiden eroja, joista sitten valitaan asiakkaalle mieluinen. 

  

Aina on pyrittävä parhaaseen palvelun laatuun, mutta asiakkaat itse päättävät 

kuinka he kokevat palvelun laadun. Vaikka myyjä tuntisi onnistuneen tarjoamaan 

hyvää palvelua, voi asiakkaan mielipide olla toinen. Yrityksen on tärkeä antaa 

oikeanlainen kuva yrityksestä, esimerkiksi markkinoinnin avulla, jolloin asiakkaan 

odotukset kohtaavat helpommin. (Leppänen 2007, 135-136.) 
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Lauantain myyntikoulutus oli itselleni ensimmäinen koskaan. Olin kuullut koulu-

tuksesta positiivista palautetta työkavereilta, jotka olivat olleet jo aikaisemmin sa-

man yrityksen järjestämässä koulutuksessa. Koulutus olikin todella hyvä ja siitä 

sai paljon eväitä tulevaisuutta ajatellen. Koulutuksen pitäjä Rummukainen (2018) 

kertoi, kuinka tärkeitä tavoitteiden asettaminen on työelämässä ja kuinka niitä pi-

täisi tehdä sekä pitkälle, että lyhyelle aikavälille.  

 

5.5 Seurantaviikko 21 

 

Vk 21, 21.5.2018 maanantai 

 

Tavoitteet: 

Maanantaille tiesimme, että lomista johtuen työntekijöitä olisi vähän paikalla. 

Olimme kuitenkin sopineet etukäteen kuka toimittaa verkkokaupan tilaukset ja 

ketkä olisivat myymälässä. Pyrin myös siihen, että ehtisin aloittaa yhden täyden-

nystilauksen valmistelemisen, jotta saisin tilauksen lähtemään tiistaina. 

 

Tulokset: 

Aamulla autoin tilausten keräämisessä, jotta saimme verkkokaupasta menneet 

tuotteet mahdollisimman nopeasti lähetettäväksi. Kun verkkokauppatilaukset oli-

vat kerättynä, kävin sähköpostin läpi ja vastailin asiakaskyselyihin. Myymälässä 

raivasin uusille perhosiimoille tilaa ja järjestelin ne hyllyyn. Loppupäivästä tein 

mainoksen Perhokalastus-foorumille meidän uusista toimituskuluistamme per-

honsidontatilauksissa. Kun kaikki muut olivat hoidettu, kiersin myymälää ja tar-

kastelin, mitä tuotteita pitää tilata seuraavan päivän täydennystilaukseen. 

 

Vk 21, 22.5.2018 tiistai 

 

Tavoitteet: 

Tavoitteena oli saada lähetettyä edellisenä päivänä aloitettu tilaus valmistajalle 

ja tehdä järjestelyä syntymäpäiviä varten. Jos vain aikaa jäisi niin tavoitteena oli 

jatkaa verkkokauppakuvauksien tekoa. 
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Tulokset: 

Aamupäivästä sain viimeisteltyä ja lähetettyä suunnitellun tilauksen valmistajalle. 

Paikallisen perhokalastusseuran kanssa sovittiin syntymäpäiville perhonsidonta-

näytös ja saatiin sovittua henkilö kuka sen tulisi pitämään. Teimme hieman jär-

jestelyjä syntymäpäiviä varten. Mietimme mille tuotteille haluamme suuria hin-

nannäyttäjiä ja mitä tuotteita haluamme paremmin esille. Syntymäpäiville olimme 

suunnitelleet perhokalastussetin ostajille perholajitelman kaupan päälle, joten 

tein lajitelmat jo valmiiksi. Loppupäivän käytin verkkokauppakuvauksia kirjoittaen. 

 

Vk 21, 23.5.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Jokierän syntymäpäivät olivat alkamassa ja odotettavissa oli paljon asiakkaita. 

Tavoite oli saada valmisteltua kaikki seuraavaa päivää varten, kun paikalla olisi 

edustaja ja sidontanäytöksen pitäjä. 

 

Tulokset: 

Päivä meni vauhdikkaasti myymälän puolella, aivan kuten osasin odottaa. Asiak-

kaalta oli tullut kyselyä tuotteesta, jota meillä ei enää ollut myynnissä, joten sel-

vittelin sen saatavuutta valmistajan kanssa sähköpostitse. Myymälään meille tu-

lee päivän aikana useita puheluita ja nyt muutama asia koski perhokalastus 

puolta, niin minä hoidin puhelut. Iltapäivällä raivasimme tilan valmiiksi seuraavan 

päivän sidontanäytökselle. 

 

Vk 21, 24.5.2018 torstai 

 

Tavoitteet: 

Päivän tavoitteena oli pitää onnistunut perhokalastus aiheinen päivä myymä-

lässä. Edustaja tulisi paikalle ja myymälässä olisi perhokalastusseuran järjes-

tämä sidontanäytös. Päivän lopuksi oli tarkoitus keretä vielä käymään läpi edus-

tajan kanssa syksyn uutuudet ja toimittajan uusi sähköinen tilausjärjestelmä. 

 

Tulokset: 
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Päivä sujui odotusten mukaan ja kiinnostusta riitti kivasti perhokalastusta koh-

taan. Perhovapoja pääsi koeheittämään pihalla ja sidontaa pääsi katsomaan 

myymälässä. Ennätin päivällä päivittämään hieman Instagram tilin “storya” ja sit-

ten illalla vielä lisäsin Instagramiin uuden kuvan, jossa kiitin vierailijoita. Kävimme 

edustajan kanssa läpi toimittajan verkkosivujen päivitettyä järjestelmää ja syksyn 

uutuudet näyte tuotteiden avulla. 

 

Vk 21, 26.5.2018 lauantai 

 

Tavoitteet: 

Perjantaina oli tullut pari lähetystä, joissa oli asiakkaille suoraan meneviä tuot-

teita, joten ne olisivat hoidettava heti aamusta. Lauantaisin on vain kaksi työnte-

kijää töissä, joten keräämme aamuisin perjantai iltana tulleet verkkokauppa ti-

laukset pois myymälästä. 

 

Tulokset: 

Aamulla keräsimme verkkokauppatilaukset ja laittelin viestiä asiakkaille, keiden 

tavaroita oli perjantaina saapunut. Tavaroista piti tehdä ostotilaus ja tulouttaa ti-

laus meidän järjestelmäämme. Ne tuotteet, joita meillä ei vielä ollut piti perustaa 

järjestelmään aluksi, että ne pystyivät laittamaan ostotilaukseen. Muuten päivä 

menikin sitten myymälässä palvellen asiakkaita. 

 

Viikko 21 analyysi 

 

Viikon isona teemana oli Jokierän syntymäpäivät ja niiden järjestely. Tapahtu-

masta sai hyvää oppia tulevaisuuden varalle. Syntymäpäivän järjestämisessä 

meillä oli oikeastaan koko työporukka mukana ja jokaisella oli jokin oma osa alu-

eensa hoidettavana. Tapahtuma sujui oikein mallikkaasti, mutta minulla on kui-

tenkin kova halu kehittää sitä ensi vuodelle ja tehdä siitä isompi ja saada tapah-

tuman avulla enemmän myyntiä aikaiseksi. Tulevaisuudessa on myös mietittävä 

keinoja, joilla saisi tapahtumaa siirrettyä myös verkkokaupan puolelle muullakin 

kuin pelkästään tarjoustuotteilla. Verkkokauppaan tai sosiaaliseen mediaan voi-

sikin kokeilla live lähetystä esimerkiksi sidonta näytöksestä, jonka avulla verkko-

kaupan asiakkaat pääsisivät osaksi tapahtumaa. 
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Sano se someksi kirjassaan Katleena Kortesuo painottaa sosiaalisen median 

vuorovaikutteisuutta. Sosiaalisen median alustat mahdollistavat yritysten ja sen 

asiakkaiden välisen kommunikoinnin. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin niin 

paljon tarjontaa, että onnistumiseen vaaditaan monesti jotain kiinnostavan asian 

lisäksi. Asia tulee ilmaista niin hyvin, että sillä saa kiinnitettyä lukijan huomion. 

(Kortesuo 2010, 12-14.) 

 

Hanna Kuusisto on kirjoittanut Powermarkkinointi sivuille neljä vinkkiä tapahtuma 

markkinointiin. Jutussa pääasiat olivat tapahtumamarkkinointiin liittyen tavoitteet, 

tapahtuman sisältö, viestiminen sekä tavoitteiden mittaaminen. Myös kirjoittaja 

on ollut sitä mieltä, että kannattaisi yrittää jakaa sisältöä ihmisille, ketkä eivät 

pääse itse tapahtumaan osallistumaan. Monet henkilöt voivat olla niin kaukaa, 

etteivät pääse osallistumaan tapahtumaan tai vaikkapa työesteiden takia esty-

neitä tulemaan paikalle. Jutussa tulee myös esille, että viestiminen tulee aloittaa 

riittävän hyvissä ajoin, jotta ihmiset kerkeävät järjestämään paikalle pääsyn. Vies-

timinen tulee olla myös riittävän jatkuvaa, ettei tapahtuma pääse unohtumaan 

ihmisiltä. (Kuusisto 2017.) 

 

5.6 Seurantaviikko 22 

 

Vk 22, 28.5.2018 maanantai 

 

Tavoitteet: 

Maanantaina oli tavoitteena päästä hahmottelemaan uutta perhonsidontatilausta 

suomalaiselle toimittajalle. Myymälässä kuitenkin koneella työskentely on usein 

hyvin pätkittäistä, koska asiakkaan palvelu on aina ensisijaista. Pyrin usein käyt-

tämään sen ajan hyödyksi, kun myymälässä ei ole asiakkaita. Joko suunnitellen 

tilauksia ja valikoimaa tai järjestellen myymälää. 

 

Tulokset: 

Olin koko päivän myymälässä, mutta kerkesin kuitenkin suunnitelmien mukaan 

aloittaa sidontatilauksen hahmottelemiseen. Liikkeelle oli tullut tavaraa, joista tein 
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ostotilaukset ja tuloutin ne meidän järjestelmäämme. Ennätin myös käymään hie-

man läpi meidän verkkokauppaamme, josta poistin tuotteita, jotka olivat jo loppu-

neet eikä niitä ollut enää lisää tulossa. 

 

Vk 22, 29.5.2018 tiistai 

 

Tavoitteet: 

Tiistaille oli odotettavissa perhonsidontalähetys Tsekistä. Jos lähetys saapuisi 

olisi tarkoitus saada se päivän aikana nettikauppaan ja myymälään esille. Perho-

kalastusvälineissä oli taas hieman puutteita, joten oli tarkoitus saada täydennys-

tilaus mahdollisimman nopeasti eteenpäin. 

 

Tulokset: 

Perhonsidontatilaus saapui odotettavasti ja pääsin työstämään sitä koneelle. Val-

mistajan sivuilla on todella hyvät kuvat kaikista tuotteista ja väreistä, joten verk-

kokauppaan oli helppo saada kuvat laitettua. Kun tuotteet oli tehty tein ostotilauk-

sen ja rupesin suunnittelemaan tuotteille paikkaa myymälässä. Kun tuotteet olivat 

hyllyssä, kuvasin seinän ja ilmoitin Instagramissa ja Whatsapissa kavereilleni uu-

sista tuotteistamme. Tilauksen mukana tuli paljon näyteitä, joita kävin läpi. Näyt-

teet ovat hyviä varsinkin uusilta valmistajilta, koska aina saa paremman käsityk-

sen tuotteiden sopivuudesta meidän valikoimaamme, kun pääsee näkemään ne 

käsissä eikä vain kuvissa. Loppu päivänä tein yhden perhokalastusvälinetilauk-

sen sekä vastailin asiakassähköposteihin. 

 

Vk 22, 30.5.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Päivän tavoitteena oli hahmotella loman ajalle sijoittuvaa perhokalastuspuolen 

kampanjaa. Myös pieni täydennys piti tehdä ruotsalaiselle toimittajalle ja selvittää 

tilauksen toimituskulut. Toimituskulut pienentävät kateprosenttia ja jos toimitus-

kulut jaetaan pienelle määrällä tuotteita voi olla, ettei niistä jää mitään yritykselle. 

Toimituskulut määrittää pitkälti kuinka pieni täydennystilaus on kannattavaa vai 

kannattaako odottaa, että tarvitsee tilata isompi määrä samalta toimittajalta. 
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Tulokset: 

Aamulla pidimme palaveria koskien perhokalastuskampanjaa. Yritimme miettiä, 

kuinka saisimme nostettua verkkokaupan kävijämääriä ja lisättyä tunnettavuut-

tamme perhokalastus piireissä. Olin yhteydessä ruotsalaiseen toimittajaan ja sel-

vitin toimituskulujen määrän, mikä ilmeni vakioksi riippuen tilauksen suuruudesta. 

Sen tiedon jälkeen laskeskelin kuinka iso tilauksen tulisi olla, jotta se olisi järkevä. 

Summan tiedettyä tarkistin puutteemme ja valmistajan valikoiman, jonka pohjalta 

aloin sitten tekemään tilausta. 

 

Vk 22, 31.5.2018 torstai 

 

Tavoitteet: 

Viimeinen päivä ennen loman alkamista ja tavoitteena oli järjestää perhokalas-

tuspuolen asiat järjestykseen ja kampanja valmiiksi. Oli tarkoituksena antaa riit-

tävän kattavat ohjeet työkavereilleni esimerkiksi takuuasioiden hoitamisesta, jol-

loin loman aikana tulevat takuuasiat saataisiin mahdollisimman nopeasti vireille. 

 

Tulokset: 

Päivä kului pitkälti myymälän puolella palvellen asiakkaita. Hiljaisemmat välit koi-

timme hyödyntää käyden läpi perhokalastusasioita, joita voisi tulla vastaan olles-

sani lomalla. Kävimme läpi myös suomalaisen toimittajan tilaus järjestelmän, 

jonka kautta voisi tilata tarvittavia tuotteita minun ollessani lomalla. Saimme päi-

vän aikana käytyä hyvin läpi tarvittavat asiat ja laitettua valmiiksi seuraavana päi-

vänä alkavan perhokalastuskampanjan. 

 

Viikko 22 analysointi 

 

Viikolla tuli suunniteltua kampanja sekä valmisteltua lomalle jäämistä. Lomalle 

jäämisessä on aina omat toimenpiteensä, jotta perhokalastuspuolella homma 

pyörii normaalisti minun ollessa poissa. Monet asiakkaat haluavat perho ostok-

sissaan minulta apua, koska he luottavat tuotetietämykseeni. Olenkin monesti 

törmännyt ilmiöön, kun olen jotain myynyt asiakkaalle, niin seuraavalla asioimis- 

kerrallaan asiakas on tullut kehumaan ostamaansa tuotetta ja kiittelemään 
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avusta. Monet kuitenkin kokeneemmat perhokalastajat tietävät mitä haluavat, jol-

loin he eivät tarvitse apua, jolloin läsnäoloni ei ole niin pakollista. Kokeneempien 

perhokalastajien kanssa usein vertailemme kokemuksia ja pohdimme yhdessä 

välineisiin liittyviä kysymyksiä. 

 

Asiakkuuksienhallinta on lähtökohtaisesti helpompaa, kun pääsee olemaan myy-

mälässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Verkkokaupassa asiakkuuk-

sien hallinta on kuitenkin huomattavasti hankalampaa. Asiakkuudenhallinta kir-

jassaan kirjoittaja Mikko Mäntyneva käy läpi asiakkuudenhallinnan eri vaiheita. 

Yrityksen täytyy tuntea asiakkaat ja heidän tarpeensa, jotta voi vastata niihin. 

Verkkokauppassa vuorovaikutus on kuitenkin todella vähäistä, jolloin on hankala 

päästä tuntemaan asiakkaita paremmin. On kuitenkin pyrittävä siihen, että asiak-

kaiden olisi mahdollisimman helppo olla yritykseen päin yhteydessä, jolloin saa-

taisiin entistä enemmän vuorovaikutteisuutta ja pystyttäisiin entistä paremmin 

vastaamaan myös verkkokauppa asiakkaiden tarpeisiin. (Mäntyneva 2001, 22-

23.) 

 

Kampanjoiden järjestäminen alkaa olla jo tuttua puuhaa, mutta niiden markkinoi-

misessa haluaisin vielä kehittyä. Perhokalastus foorumi on todella hyvä markki-

nointikanava, koska sieltä tavoittaa suuren määrän alan harrastajia. Perhokalas-

tus.net sivustolla on yli kolmetoista tuhatta rekisteröitynyttä käyttäjää ja olettaa 

sopii, että kaikki on jollain tavalla harrastuksesta kiinnostuneita (Perhokalasta-

jat.net 2018). 

 

5.7 Seurantaviikko 24 

 

Vk 24, 11.6.2018 maanantai 

 

Tavoitteet: 

Loman paluu eikä hirveästi tietoa mitä loman aikana oli tapahtunut. Oletuksena 

oli, että perhokalastustarvikkeita olisi mennyt sen verran, että täydennystä pitää 

tilata. Jonkin verran uskalsin myös odottaa asiakas yhteydenottaja, joihin pitäisi 

vastailla. 
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Tulokset: 

Oletusten mukaan perhokalastustavaroita oli mennyt kaupaksi ja hyllyihin oli tul-

lut tyhjiä kohtia. Aamupäivä menikin myymälässä kartoittaen tilausten tarvetta. 

Asiakas yhteydenottoja oli tullut muutamia, mihin muut eivät olleet pystyneet vas-

taamaan, joten vastailin niihin. Sain tehtyä yhden tilauksen ja seuraavan jätin 

seuraavalle päivälle, koska halusin vielä kysellä tuttavapiiriltäni, olisiko jollain jol-

lekin erikoisemmalle tuotteelle tarvetta, jota ei valikoimastamme löydy. Loput päi-

västä vietin myymälässä asiakkaiden kanssa. 

 

Vk 24, 12.6.2018 tiistai 

 

Tavoitteet: 

Tiistaina oli tarkoitus viimeistellä yksi tilaus ja saada nettikauppaan uusia perhon-

sidontatuotteita. Oli tarkoitus tehdä koneella hommat toimistossa rauhassa ja 

kunhan toimistohommat olisi hoidettu menisin myymälään. 

 

Tulokset: 

Hoidin aamupäivällä tilaukset valmiiksi ja lähetin ne eteenpäin. Tilausten jälkeen 

aloitin laittamaan uusia tuotteita verkkokauppaan, jonka jälkeen etsin niille paikan 

myymälästä. Jouduin kyseisen tilauksen kanssa hieman odottamaan, sillä niiden 

lähettäjä oli aikaisemmin lomalla, enkä ollut aikaisemmin saanut lähetyslistaa, 

jossa olisi näkynyt tuotteiden sisäänostohinnat. Sain kuitenkin viimein tuotteet 

koneelle ja hyllyyn myytäviksi. Päivällä soitin muutamia asiakaspuheluita, joissa 

sovimme muun muassa myöhemmin kesällä tilattavista ja toimitettavista tava-

roista. Loppupäivä kuluikin sitten työskennellen myymälässä. 

 

Vk 24, 13.6.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Perhonsidontatarvikkeita oli pikkuhiljaa ruvennut menemään ihan kivasti. Keski-

viikkona oli taas tarkoitus tilata sidontapuolelle hieman täydennyksiä sekä uu-

tuuksia. Halusin vähitellen muovata valikoimamme, sillä Jyväskylästä tullut vali-

koima oli ehdottomasti päivitettävä. 
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Tulokset: 

Tein aamupäivällä valmiiksi perhonsidontatilauksen. Tilausta olin jo aikaisemmin 

hahmotellut valmiiksi, mikä nopeutti tilauksen tekoa. Loppupäivä sujuikin sitten 

työskennellen myymälässä. Tavaraa oli tullut jonkin verran myymälään, joten hyl-

lytin ja hinnoittelin niitä aina kun oli aikaa. 

 

Vk 24, 14.6.2018 torstai 

 

Tavoitteet: 

Torstaina oli tarkoitus päästä pitkästä aikaa rauhassa työstämään verkkokaup-

paa. Kun kaikki kolme myyjäämme on paikalla, on yhden mahdollista työsken-

nellä tilausten tai verkkokaupan parissa sillä välin, kun muut hoitavat asiakkaat. 

Oli myös suunnitelmissa aloittaa tarkastelemaan valikoimastamme löytyviä tuot-

teita. Ne tuotteet, jotka ovat poistuvia on syytä laittaa tarjoukseen ja myydä pois 

kuormittamasta varastoa. 

 

Tulokset: 

Aamupäivän kävin läpi verkkokauppamme tuotteita, joissa ei ollut vielä tuoteku-

vauksia valmiina. Keväällä aikataulu oli niin kiireinen verkkokaupan kanssa, että 

en kerennyt kaikkiin kirjoittamaan kuvauksia. Keväällä kirjoitin tärkeimpiin tuottei-

siin kuvaukset ja sen jälkeen aina kun oli mahdollista jatkoin kirjoittamista. Kävin 

myös verkkokaupasta läpi poistuvia tuotteita ja laitoin niitä tarjoukseen. 

 

Vk 24, 15.6.2018 perjantai 

 

Tavoitteet: 

Edellisen päivän sain työskennellä melkein kokonaan toimistossa, joten oli odo-

tettavissa, että seuraava päivä menee myymälässä. Perhokalastustarvikkeita olin 

tilannut aikaisemmin ja odotin, että ainakin toinen tilaus saapuisi perjantaina. 

 

Tulokset: 

Aamupäivän olin myymälässä siihen asti, kunnes perhokalastus tilauksia saapui 

liikkeelle. Otin tavaran vastaan ja laskin tilaukset, että ne pitäisivät paikkaansa. 
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Ostotilausten ja tuloutusten jälkeen lisäsin uudet tuotteet verkkokauppaan ja nii-

hin tuotekuvaukset. Kun tuotteet olivat järjestelmässä, ne pystyivät laittamaan 

hyllyyn myytäviksi. Loput päivästä kului tavalliseen tapaan myymälässä työsken-

nellen. 

 

Vk 24, 16.5.2018 lauantai 

 

Tavoitteet: 

Lauantaisin tavoitteet perustuvat pitkälti myynnillisiin tavoitteisiin. Lauantaisin ja 

varsinkin kesällä ja syksyllä ei välttämättä kerkeä paljon muuta tekemään kuin 

myymään. Lauantaisin onkin hyvä keskittyä esimerkiksi kehittymään lisämyyn-

nissä ja asiakkaiden tarpeiden kartoituksessa. Monesti asiakkailla on sellaisia tar-

peita, joita he eivät välttämättä itse tiedosta. 

 

Tulokset: 

Lauantai alkoi tavalliseen tapaan aikaisin töihin saapumalla. Toinen työntekijä 

laskee kassat ja toinen kerää nettikauppa tilaukset. Niiden jälkeen laitoimme myy-

mälään musiikin soimaan ja asekaapinsuojan ylös. Yleensä kello näyttää tässä 

vaiheessa varttia vaille kymmenen, jolloin kerkeää vielä kahvit juoda ennen liik-

keen aukaisemista. Lauantai meni myymälässä odotetusti ja asiakas virtaa riitti 

mukavasti. Olin saanut torstaina aseenkäsittelyluvan, joten aloin pikkuhiljaa opet-

telemaan patruunoiden myyntiä seuraamalla vierestä ja kuuntelemalla. 

 

Viikko 24 analyysi 

 

Viikko oli hyvin tavallinen kaikin puolin ja pääsin tekemään paljon asioita niin myy-

mälässä kuin toimistonkin puolella. Yksi pieni lisä tuli kuitenkin työhöni, kun sain 

torstaina postissa poliisilta aseenkäsittelyluvan, joka mahdollistaa aseiden ja pat-

ruunoiden myymisen. Päätehtäväni säilyisi kuitenkin perhokalastus puolen pyö-

rittämisessä, mutta tarpeen tullen voisin myydä aseita ja patruunoita. Ase ja pat-

ruunaosastossa on todella paljon opittavaa, jonka takia oli tarkoitus viettää 

mahdollisimman paljon aikaa seuraten meidän ase puolen työntekijämme myyn-

tiä sekä kysyä aina, kun tulisi jotain kysyttävää.  
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Viikolla kerkesin tekemään hieman verkkokaupan siivoamista tuotteista, jotka oli-

vat loppuneet eikä niitä ollut enää tulossa lisää. Verkkokaupassa ei mielestäni 

tarvitsisi olla näkyvillä sellaisia tuotteita, jotka ovat loppu, koska silloin asiakas ei 

pysty niitä tilaamaan ja ne vievät huomiota sellaisilta tuotteilta, joita on varastossa 

ja joita voi tilata.  

 

Perhokalastusosastomme tuotevalikoimaa ja tuotteiden määriä suunnitellessa on 

tärkeää pohtia, mitkä tuotteet sopivat verkkokauppaan ja mitkä tuotteet ovat taas 

enempi myymälästä myytäviä. Kuten Verkkokaupan käsikirja kirjassaan kirjoittaja 

listaa verkkokaupan tuotevalikoimaan liittyviä tärkeitä tekijöitä. Kirjassa tulee 

esille, kuinka tuote ei saisi olla liian harvinainen, että sille löytyy riittävän suuret 

markkinat. Toisaalta taas liian yleisen tuotteen ongelmaksi muodostuu usein liian 

hyvä saatavuus myös muista kaupoista. Ihanne tuote verkkokauppaan on sellai-

nen, jonka ostaminen on helppoa ilman tuotteen näkemistä läheltä, eikä se vaadi 

sovittamista. (Lahtinen 2013, 32-34.) Perhokalastukseen käytettävät välineet ei-

vät kuitenkaan aina kohtaa kyseisen ohjeistuksen kanssa, joka tuo työhön omat 

haasteensa. Tuotteet on pystyttävä kuvaamaan riittävän tarkasti tuotekuvauk-

sissa, jolloin asiakas saa realistisen kuvan kyseisestä tuotteesta. Verkkokaupan 

tuotekuvauksesta löytyvät kokotaulukot auttavat asiakkaita hahmottamaan tuot-

teet paremmin, jolloin esimerkiksi oikean koon valitseminen helpottuu. 

 

5.8 Seurantaviikko 25 

 

Vk 25, 19.6.2018 tiistai 

 

Tavoitteet: 

Tiistaina oli tarkoitus lyödä lukkoon, minkälaisen kampanjan pitäisimme perhoka-

lastustarvikkeista. Pitäisi myös suunnitella, missä kaikkialla sitä mainostaisi ja 

millä tavalla. Ja myymälässä oli tarkoitus myydä tietenkin niin paljon kuin mah-

dollista. 

 

Tulokset: 
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Edellisenä vuonna olimme pitäneet kampanjan kahluuhousuista ja -kengistä. 

Kampanja oli toiminut odotusten mukaan, jonka takia päädyimme tänäkin vuonna 

samanlaiseen. Halusimme sille reilusti näkyvyyttä niin paikallisesti, kuin valtakun-

nallisesti. Facebook on toimivamarkkinointi väline oikein käytettynä ja sillä voi 

saada mainokselle paljon näkyvyyttä. Mainostan perhokalastus tarjouksia myös 

perhokalastus foorumilla, jossa oletettavasti kaikki tavoitetut henkilöt ovat kiin-

nostuneita perhokalastuksesta. 

 

Vk 25, 20.6.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Keskiviikolle olin suunnitellut kampanjan markkinointia. Tarkoituksena oli mainos-

taa Perhokalastus-foorumilla, sekä sosiaalisessa mediassa. Myymälässä oli tar-

koitus laittaa kampanja lappuja esille, sekä myydä kampanja tuotteita asiakkaille. 

 

Tulokset: 

Aamulla laitettiin myymälään laput kampanjatuotteista, jotta ihmisten huomio kiin-

nittyisi niihin, jos mainokset eivät heitä olisi tavoittaneet. Sitten laitoin kuvia in-

stagramiin ja annoin ohjeet meidän markkinointivastaavalle, mitä haluan face-

book mainokseen. Myymälässä yritin auttaa asiakkaita perhokalastus tuotteiden 

kanssa sekä tietenkin myydä heille. 

 

Vk 25, 21.6.2018 torstai 

 

Tavoitteet: 

Torstai olisi viimeinen päivä ennen lomaa. Ennen lomaa oli tarkoitus vielä mark-

kinoida lisää meneillään olevaa kampanjaa sekä katsoa kaikki asiat kuntoon per-

hokalastus puolelta ennen lomalle jäämistä. Halusin myös tehdä valmiin pohjan 

sidonta tilaukselle, johon olisi nopea sitten lomalta palatessa täyttää tarvittava ja 

sen saisi mahdollisimman nopeasti eteen päin. 

 

Tulokset: 

Tein perhokalastus foorumin mainoksen valmiiksi jo aamulla, mutta julkaisin sen 

vasta iltapäivällä, jolloin oletin siellä olevan enemmän lukijoita. Mainoksen teon 
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jälkeen istuuduimme alan myymäläpäälikkömme kanssa tarkastelemaan kulu-

neen vuoden myyntejä ja markkinointia. Kävimme läpi myynnin lukuja ja mie-

timme yhdessä hieman loppukesän myynnin tavoitteita. Mietimme myös tulevaa 

markkinointia ja myynninedistämiskeinoja. 

 

Viikko 25 analyysi 

 

Viikko pyöri kampanjan ja lomalle jäämisen ympärillä. Oli taas tarkoitus pitää pieni 

juhannus kampanja ja saada markkinoitua se mahdollisimman onnistuneesti. Gu-

rumarkkinointi sivuston artikkelissa käydään läpi markkinoinnin neljän P:n mallia. 

Kuten kaikessa markkinoinnissa, myös sosiaalisen median markkinoinnissa on 

hyvä muistaa neljän P:n malli. Neljä P:tä tulee englanninkielen sanoista product, 

price, place ja promotion. (Gurumarkkinointi.fi 2015.)  

 

Kun suunnittelen markkinointia esimerkiksi kampanjalle, pyrin pitämään mallin 

mielessäni. Suunnittelen aina ensimmäiseksi tuotteet, joiden avulla kampanja 

tehdään. Tuotteet tulisi olla mahdollisimman ajankohtaisia, koska silloin niihin löy-

tyy asiakkailta enemmän mielenkiintoa. Hinta on mietittävä myös tarkkaan, sillä 

varsinkin monet perhokalastus kaupat myyvät samoja tuotteita, jolloin hinta ei voi 

olla korkeampi kuin kilpailijoilla vaan mieluummin alhaisempi. 

 

Kolmantena P:nä on paikka. Paikka, josta tuotteita voi ostaa on yrityksellämme 

myymälämme sekä verkkokauppa. Verkkokauppa on hyvä sillä se ei rajoita asia-

kaskuntaa paikalliseksi vaan verkkokaupasta voi tilata asiakkaat ympäri suomea. 

Verkkokaupan ongelmana on taas, että asiakkaat eivät saa samanlaista palvelua 

kuin myymälässä eivätkä asiakkaat näe tuotteita muuta kuin kuvissa 

. 

Viimeisenä on markkinointiviestintä. Markkinointiviestintä tulisi olla suhteellisen 

yhtenäistä ja selkeää. Asiakkaalle pitäisi saada nopeasti muodostettua mielikuva 

mitä markkinoinnilla haetaan ja mitä mainoksissa mainostetaan. Esimerkiksi 

kampanjan mainostamisessa on nopeasti oltava nähtävillä, mitä on tarjolla ja mi-

hin hintaan. Asiakkaat on saatava ohjattua mahdollisimman hyvin verkkokaup-

paan tai myymälään, jossa varsinainen ostaminen sitten tapahtuu. 
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Kävimme torstaina myymäläpäällikkömme kanssa läpi kuluneen vuoden myyn-

tejä sekä markkinointia. Tavoitteiden luominen ja niiden seuraaminen on hyvin 

tärkeässä roolissa työssäni. Jos ei ole tavoitteita ei ole mitään kiintopistettä, mitä 

kohti on tarkoitus mennä. 

 

Alennusten kanssa tulisi toimia aina järkevästi. Liiallisella hinnanalennus markki-

noinnilla voidaan antaa asiakkaille vääränlainen kuva, jolloin asiakkaita on vaikea 

saada ostamaan normaali hinnoilla. Timo Ropen Suuressa markkinointi kirjassa 

käydään läpi erilaisia alennusten käyttötapoja. Kirjassaan Rope huomauttaa 

kuinka hinnan hallinta tulisi olla myyjällä, eikä ostajalla. Hintatason pitäminen voi 

olla todella tärkeää yrityksen kannattavuuden kannalta. Alennuskampanjat eivät 

ole aina myynninkatteen kannalta kannattavia, mutta kun yrityksen perhokalas-

tusosasto on suhteellisen uusi kilpailija markkinoilla, on jollain keinoin yritettävä 

haalia uusia asiakkaita verkkokauppaan.  Alennukset tulee kuitenkin olla varsin 

kontrolloituja, jolloin pystytään toimimaan tietyn linjan mukaisesti. (Rope 2000, 

240-243.) 

 

5.9 Seurantaviikko 27 

 

Vk 27, 2.7.2018 maanantai 

 

Tavoitteet: 

Lomalta paluu taas edessä ja tarkoitus oli maanantaina kartoittaa tilannetta, mitä 

oli perho puolella tapahtunut loman aikana. Olisiko tehtävä täydennystilauksia ja 

aloitammeko jo joiltakin osilta keventämään varastoa. Kalastuskautta on vielä 

runsaasti jäljellä, mutta joidenkin tuotteiden menekki painottuu kevääseen ja al-

kukesään. Varastossa on kuitenkin tärkeää olla hyvin valikoimaa koko kauden 

ajan, sillä muuten myyminen vaikeutuu. 

 

Tulokset: 

Myymälässä oli suhteellisen kiire päivä, jonka takia tilauksia en ennättänyt teke-

mään. Kerkesin kuitenkin hieman päässäni hahmottelemaan, mitä seuraavana 

päivänä aikoisin tilata ja mistä. Perhokalastusvälineitä oli mennyt loman aikana 
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ja semmoisia, mitkä pitää vielä tälle kesälle täydentää. Joitakin oli myös sellaisia, 

mitkä eivät ole pakollisia täydentää, joten ne tuotteet pystyivät poistamaan verk-

kokaupasta ja jättää täydentämättä. 

 

Vk 27, 3.7.2018 tiistai 

 

Tavoitteet: 

Päivän tavoitteena oli päästä tekemään edellispäivänä hahmottelemani tilaus. 

Tähän aikaan kesästä joutuu jo tarkkaan miettimään tilausmääriä, sillä talvelle ei 

ole tarkoitus jättää suuria määriä tuotteita varastoon. Keväisin nimittäin tulee mo-

nesti uutuustuotteet ja silloin vanhat joutuu myymään alennettuun hintaan. 

 

Tulokset: 

Käytin aamupäivän tilauksen tekemiseen ja keskustelimme työkavereideni 

kanssa ja yritimme arvioida tuotteiden määriä ja sellaisia mitkä tuotteet ovat pa-

kollisia. Perhokalastus on hyvin sää altis harrastus. Tavaroiden myynti määriin 

vaikuttaa paljon millaiset kelit ovat keväällä tai kesällä. Jos on liian kylmää ja sa-

teista eivät monet kalasta, jolloin he eivät osta uusia varusteita ja jos taas on liian 

kuumaa eikä sada veden lämmöt nousevat liikaa ja koskia suljetaan. 

 

Vk 27, 4.7.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Perhonsidontapuolen varasto tuli meille alun perin Jyväskylästä ja siellä vali-

koima oli hieman erilainen, mitä halusin meille. Sieltä tuli paljon hyviä tuotteita, 

mutta myös sellaisia, minkä kierto on todella hidasta. Tarkoitus oli laittaa ne tuot-

teet tarjoukseen, jotka eivät jatkaisi enää valikoimassamme ja mainostaa alen-

nettuja tuotteita. 

 

Tulokset: 

Päivällä hyllytin ja hinnoittelin liikkeelle tullutta lähetystä samalla kun palvelin asi-

akkaita. Kun kuorma oli purettu aloin keräämään listaa mitkä tuotteet laittaisin 

sidonta puolelta tarjoukseen. Tarkastelin tuotteita aluksi hieman tunne pohjalta, 
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jonka jälkeen tarkistin tuotteiden myyntimäärät kuluneen vuoden ajalta. Sen ver-

ran on tätä hommaa tullut tehtyä ja ollut myymälässä niin paljon, että pystyy mel-

kein suorilta sanomaan sidonta valikoimasta tuotteet, jotka eivät myy. Kuluneen 

vuoden myynnit osoittivat arvaukseni oikeaksi ja löytyi tuotteet, jotka joutaisivat 

poistomyyntiin. Kun olin saanut laitettua tuotteisiin alennetut hinnat mainostin uu-

sia alennettuja tuotteita Instagramissa. 

 

Vk 27, 5.7.2018 torstai 

 

Tavoitteet: 

Odotin torstaille tiistaina tekemääni tilausta, jotta pääsisin sitä hyllyttämään ja il-

moittamaan asiakkaille keille oli tilauksessa tulossa tavaraa. Perhokalastus se-

sonki on käynnissä, joten oletin olevani koko päivän myymälän puolella. Sen takia 

onkin tärkeää saada keväällä ja talvella tehtyä nettikaupan tuotteet aina valmiiksi 

kesää varten, koska kesät menevät pitkälti myymälän puolella työskennellessä. 

 

Tulokset: 

Posti toi odotusten mukaan tiistain tilauksen, joten pääsin sitä laittamaan ko-

neelle. Lähetyksen kanssa suoritin taas rutiini hommat, eli tarkistin lähetyksen ja 

tuloutin sen järjestelmäämme. Kun olin saanut tavarat koneelle niin ilmoitin asi-

akkaille keille siinä oli tilattua tavaraa. Myymälässä oli taas sopivan kiirettä ja oli 

positiivista huomata, että ihmiset ovat alkanut löytämään sidonta osastomme. 

Yrityksemme poisti perhonsidonta osaston vuonna 2015. Sen jälkeen Joen-

suussa ei ole ollut järkevää sidonta valikoimaa kenelläkään. Perhonsidontaosas-

tomme markkinointi on ollut todella vähäistä, sillä en halunnut markkinoida hirve-

ästi perhonsidontapuolta verkkokaupassa ennen kuin se olisi täysin valmis. Sitten 

kun saadaan ihmiset siellä käymään, on tärkeää, että sieltä löytyy ostettavaa, 

koska muuten heitä on vaikea houkutella takaisin. 
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Vk 27, 6.7.2018 perjantai 

 

Tavoitteet: 

Perjantaina oli tavoitteena päästä käymään läpi myyntiä ja keksiä keinoja Jyväs-

kylän liikkeen puutumisen paikkaamiseen. Jyväskylän sijainti oli perhokalastuk-

sen kannalta hyvin keskeinen, koska Keski-Suomessa on paljon hyviä perhoka-

lastus kohteita ja perhokalastajia. Aukko pitäisi saada kuitenkin paikattua jollain 

tavalla verkkokaupan avulla ja yrittää saada houkuteltua paikalliset asiakkaat asi-

oimaan meidän liikkeessämme muiden verkkokauppojen sijaan. 

 

Tulokset: 

Myyntejä läpikäymällä näimme selkeästi, kuinka Joensuun myymälän perhoka-

lastus myynnit ovat kasvaneet lähivuosien aikana. Verkkokaupassa ongel-

mamme on lähinnä kävijämäärät ja tunnettavuus. Tunnettavuutta pystymme kas-

vattamaan hyvällä markkinoinnilla ja todella tärkeään rooliin kasvaa silloin 

palvelun laatu. Jos verkkokaupassa asioiva asiakas saa mielestään hyvää palve-

lua ja homma toimii, on todennäköistä, että hän asioi myös uudestaan verkko-

kaupassamme, eikä vaihda kilpailijalle. Sama homma pätee myös asiakkaiden 

asioidessa liikkeessämme. Nykyaikana on todella helppo tilata verkkokaupoista 

jopa ulkomailta. 

  

Jyväskylän myynnin paikkaamiseen on kasvatettava entisestään Joensuun myy-

mälän myyntiä, sekä saada lisää asiakkaita verkkokauppaan. Verkkokaupan va-

likoima täytyy saada kuntoon ja huolehtia siitä, että siellä olisi mahdollisimman 

vähän jo loppuneita tuotteita.  

 

Vk 27, 7.7.2018 lauantai 

 

Tavoitteet: 

Lauantaille ei taas ollut kummempia tavoitteita kuin ennättää auttamaan asiak-

kaita ja myydä mahdollisimman paljon. Myymälässä ollessani pyrin lukemaan asi-

akkaita parhaani mukaan, jonka mukaan sitten itse toimin. Jos asiakas ei halua 

palvelua on turha sitä yrittää tyrkyttää ja ajaa asiakasta kiusalliseen tilanteeseen. 

Mieluummin antaa asiakkaan rauhassa katsella ja sitten auttaa, jos hän tarvitsee 
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jossakin apua. Haluan asiakkaalle mahdollisimman mieluisan kokemuksen käyn-

nistä, jolloin on odotettavissa, että hän asioi myymälässämme uudelleen. 

 

Tulokset: 

Lauantai oli todella kiireinen päivä myymälässä ja saimmekin hyvän myyntipäivän 

aikaiseksi. Asiakkaita kävi tasaiseen koko päivän ja kun oli ruuhkaa, pyrimme sitä 

mahdollisimman hyvin purkamaan, jotta jokainen asiakas saisi palvelua. Vaikka 

myymälässä olisin palvelemassa asiakasta sillä hetkellä, kun uusi asiakas astuu 

sisään, pyrin aina tervehtimään uutta asiakasta. Asiakkaalle saadaan viestittyä, 

että hän on tervetullut ja tullaan palvelemaan heti kun se on mahdollista. 

 

Viikko 27 analyysi 

 

Viikolla nousi esille paljon verkkokaupan myynnin ja tunnettuuden kasvattami-

seen liittyviä kysymyksiä. Markkinointiin saisi käytettyä todella paljon rahaa esi-

merkiksi isoilla televisio mainoksilla, mutta pienten yritysten budjeteilla se ei ole 

oikein mahdollista. Verkkokaupan tunnettavuutta on lisättävä aktiivisella ja ko-

valla työllä. Olli Miettisen kirjoituksessa Verkkokaupan markkinointi ei ole help-

poa, tulee esille todella hyviä ohjeita verkkokaupan markkinoimiseen. Kirjoituk-

sessa on mainittu juuri puhelimen ostaminen ja kuinka melkein kaikille 

suomalaisille tulee mieleen heti useampi paikka mistä puhelimia voi ostaa. Ja 

kyseinen ilmiö johtuu juuri hyvästä brändäyksestä. (Miettinen 2018.) 

 

Samankaltaiseen ilmiöön olisi pyrittävä myös omassa työssäni. Kun asiakas tar-

vitsee jotakin perhokalastustarvikkeita, olisimme yrityksenä ensimmäisten jou-

kossa mielessä. Paljon auttaa myös hakukoneoptimointi, jonka avulla ihmisten 

hakiessa googlesta jotakin perhokalastukseen liittyvää olisimme ensimmäisten 

haku vaihtoehtojen joukossa. 

  

Verkkokaupan menestyminen vaatii jokapäiväistä työtä ja kaikkien osa alueiden 

on toimittava. Mielestäni yksi tärkeimmistä tekijöistä on asiakastyytyväisyys. Kun 

kaikki toimii ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä on verkkokaupan myyntiin helpompi 

saada jatkuvuutta.  
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Kuinka siis luoda yritykselle toimiva brändi? Hannu Laakso kirjoittaa kirjassaan 

Brändit kilpailuetuna tuotemerkkien rakentamisesta ja kehittämisestä. Laakso 

mainitsee brändin rakentamisen pohjaksi tunnettuuden. Brändistä halutaan ra-

kentaa sellainen, että sen nimen kuullessaan ihmiset osaisivat yhdistää sen oi-

keaan asiaan. Kuluttajalle on tarjottava jotakin lisäarvoa verrattuna kilpailijoihin, 

jolloin kuluttaja tuntee saavansa siitä hyötyä. Kirjassa on käsitelty paljon erilaisten 

tuotteiden brändin rakentamista, mutta myös itse yrityksen palveluilla voi olla 

brändiarvoa. Onkin oleellista, että markkinointiviestinnän avulla pystyn luomaan 

ihmisille oikeanlaisen kuvan perhokalastusosastosta ja tekemään sen entistä pa-

remmin tunnetuksi. (Laakso 2004, 83-84.) 

 

5.10 Seurantaviikko 28 

 

Vk 28, 9.7.2018 maanantai 

 

Tavoitteet: 

Maanantaina oli tavoitteena saada suunniteltua loppuviikolle jonkinlainen perho 

kampanja. Kampanjan tavoitteena oli saada kevennettyä muutamien tuotteiden 

varastoa arvoa. Oli myös tarkoitus tilata halvemman pään perhokalastussettejä, 

jotka olivat aikaisemmin loppu valmistajalla, mutta taas saatavilla. 

 

Tulokset: 

Hahmottelin maanantaina kampanjan kulkua ja siihen tulevia tuotteita. Tuotteet 

tulisivat olemaan sellaisia, joita ei olisi tarkoitus myydä enää seuraavana kesänä. 

Tuotteet olivat pääosin sellaisia, jotka olivat tulleet Jyväskylän myymälästä tai 

sellaisia, joita oli tilattu myytäväksi molempiin myymälöihin. Kampanjan ajan-

kohta sijoittui tarkoituksella kalastus kaudelle, jolloin asiakkailla on paremmin os-

tohalukkuutta kuin kalastuskauden jälkeen. Tilasin myös perhokalastussettejä li-

sää, koska niille löytyy hyvin kysyntää sekä niiden saatavuudessa on ollut 

ongelmia aikaisemmin. 
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Vk 28, 10.7.2018 tiistai 

 

Tavoitteet: 

Tiistaina oli tavoite saada kaikki kampanjaan liittyvät asiat valmiiksi. Verkkokaup-

paan pitää tehdä kampanjakoodi, jolla asiakkaat saavat verkkokaupasta alennuk-

sen, sekä kuinka koodia mainostettaisiin. Myymälään pitää tehdä hinnannäyttä-

jiä, jotka erottuvat hyvin ja asiakkaat huomaisivat ne helposti. 

 

Tulokset: 

Tiistain käytin pitkälti kampanjan valmisteluun. Markkinoinnissa päädyimme Per-

hokalastus-foorumin ja sosiaalisen median käyttämiseen. Asiakaskunnan ollessa 

suhteellisen pieni ja rajattu emme ole kokeneet printtimedian käyttöä oleelliseksi, 

sekä se on hyvin arvokasta siinä suhteessa, kuinka harva lukijoista harrastaa 

perhokalastusta. Kampanjakoodin loimme valmiiksi ja muutamat poistuvat tuot-

teet laitoimme alennukseen ilman koodia ja ajastimme alennuksen alkamaan 

seuraavana aamuna. Kampanjasta tein mainoksen jo perhokalastus foorumille, 

että asiakkaat tietäisivät kampanjasta ennen kampanjan alkamista. 

 

Vk 28, 11.7.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Aamusta oli laitettava hinnannäyttäjät myymälään esille, jonka jälkeen oli tarkoi-

tus päästä tekemään kauppaa. Kampanjasta oli tarkoitus muistuttaa vielä perho-

kalastus foorumilla ja ilmoittaa kampanjan alkaneen. Asiakkaille oli tarkoitus myy-

mälässä tarjota kampanjatuotteiden lisäksi myös normaalihintaisia tuotteita ja 

pyrkiä aina päästä tekemään lisämyyntiä, jolla saataisiin nostettua keskiostosten 

määrää. 

 

Tulokset: 

Edellispäivän julkaisu perhokalastus foorumilla oli saanut hyvin näkyvyyttä ja sen 

näkyvyyttä lisättiin tekemällä uusi julkaisu keskiviikolle. Aamulla olivat jo nopeim-



45 

 

mat asiakkaat kerenneet tilata tarjoustuotteita ja myymälässäkin näkyi, että mai-

nos oli tavoittanut asiakkaita. Kampanja laput sijoitimme näkyville paikoille myy-

mälässä ja ne tuntuivat kiinnittävän monen asiakkaan huomion. 

 

Vk 28, 12.7.2018 torstai 

 

Tavoitteet: 

Torstaina oli viikon viimeinen työpäivä ja sen jälkeen olisin taas puolitoista viikkoa 

poissa. Kampanja oli saatu aloitettua ja sitä oli tarkoitus mainostaa lisää ja saada 

sille lisää näkyvyyttä. Koska olisin taas vähän aikaa poissa, oli hoidettava oleelli-

set asiat kuntoon, että perhokalastusosasto pärjäisi reilu viikon ilman minua. 

 

Tulokset: 

Mainostin kampanjaa lisää perhokalastus foorumilla, minkä avulla mainoksen sai 

taas foorumin etusivulle. Myymälästä sain myytyä kohtuullisesti kampanja tuot-

teita ja niitä meni myöskin verkkokaupasta. Perhonsidontaosastomme tuotteita 

oli mennyt hyvin tasaiseen tahtiin ja oletinkin, että loman jälkeen olisi taas aika 

sitä täydennellä. Sidontaosastomme on ollut vasta keväästä lähtien Joensuun 

myymälässä, joten täydennykset on tehtävä järkevästi ja varaston kierto pidet-

tävä sopivan vilkkaana. 

 

Viikko 28 analyysi 

 

Viikon pääteemana oli alennus kampanjan suunnittelu, toteutus ja markkinointi. 

Aloitan usein kampanjan suunnittelun, että mietin aluksi mitä, missä, milloin ja 

miten. Pohdin mistä tuotteista olisi järkevää pitää kampanjaa, koska tavoitteena 

olisi kuitenkin myydä aina mieluiten suositus hinnalla. Tuotteisiin on laskettu tietty 

kateprosentti, jolla niitä kannattaisi myydä. Kampanjat olen tottunut pitämään 

sekä verkkokaupassa, että myymälässä. Pyrin valmistautumaan kampanjaan riit-

tävän ajoissa, että saan suunniteltua markkinoinnin kampanjalle, sekä valmistel-

tua myymälän kampanjaa varten. Kampanjan ajankohta on myös tärkeä miettiä 

tarkkaan, sillä asiakkaiden verkkokauppa liikenteeseen vaikuttaa suuresti viikon 

ajankohta sekä kuukauden ajankohta. Joskus laitamme alennetut hinnat näkyviin 
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verkkokauppaan ja toisinaan taas alennuksen tai esimerkiksi ilmaiset toimitusku-

lut saa jollakin tietyllä alennuskoodilla. Yleisesti ottaen meillä on toiminut parem-

min se tapa, että olemme laittaneet verkkokauppaan näkyville alennetut hinnat 

ilman erillistä alennuskoodia. 

 

Heli Antilan kampanjan suunnittelu esityksessä tulee hyvin esille millaisia ovat 

hyvät tavoitteet. Esityksessä on mainittu, että kampanjalle hyvä tavoite on saa-

vutettavissa, mitattavissa, aikasidonnainen, relevantti sekä tarkka. Työssäni ke-

hittymistä ajatellen on tulevissa kampanjoissa pyrittävä luomaan tavoitteita pa-

remmin. Nyt se onkin paremmin mahdollista, kun kampanjoita on tullut tehtyä jo 

useampi. Esimerkiksi seuraavaa kampanjaa ajatellen on katsottava edellisvuo-

den kampanjoiden myyntejä sekä kuinka paljon mainoksilla olemme tavoittaneet 

ihmisiä. (Antila 2016.) 

 

Kun mainoksella tavoitetaan esimerkiksi, vaikka tuhat henkilöä ei voida millään 

olettaa, että he kaikki ostaisivat mainoksen perusteella. Jotkin ihmiset klikkaavat 

mainoksen avulla itsensä meidän verkkosivuillemme ja siitäkin ryhmästä vain osa 

päätyy ostamaan. Mainokset täytyy siis saada toteutettua siten, että niillä tavoi-

tettaisiin mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita, sekä mainoksilla saa-

taisiin herätettyä asiakkaiden mielenkiinto siirtyä meidän verkkosivuillemme tai 

tulemaan myymälään. Sen jälkeen, kun on saatu houkuteltua mainoksen avulla 

potentiaalisia asiakkaita, verkkosivuille on verkkokaupassa oltava oikeanlaisia 

tuotteita oikeanlaiseen hintaan, jotta asiakas saadaan ostamaan verkkokau-

pasta.  

 

5.11 Seurantaviikko 30 

 

Vk 30, 25.7.2018 keskiviikko 

 

Tavoitteet: 

Palasin viikon Norjan reissulta, enkä ollut kovinkaan tietoinen, mitä töissä oli ta-

pahtunut enkä tiennyt miten kampanja oli loppujen lopuksi toiminut. Se oli selkeää 
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kuitenkin, että lomalta paluu päivinä on riittänyt tekemistä joka kerta. Yksi myyjis-

tämme oli jäänyt maanantaina lomalle, joten päivä menisi luultavasti myymälän 

puolella. 

 

Tulokset: 

Perhokalastusvälineissä sattuu silloin tällöin vastaan valmistusvirheitä ja joskus 

pieniä vahinkoja niitä käyttäessä. Nyt niitä oli useita sattunut lomani aikana ja 

aamu alkoi reklamaatioita hoitaen. Törmäsin todella positiiviseen ilmiöön, kun 

monet asiakkaat olivat ennättäneet jo kaipailemaan minua ja tulivat heti samana 

päivänä käymään, kun tiesivät minun olevan takaisin töissä. Osalla oli kysymyk-

siä väline suosituksia varten ja osa tuli kyselemään ihan vain reissu kuulumisia. 

Jotain on siis tullut tehtyä asiakaspalvelussa oikein, kun on päässyt monen per-

hokalastajan suosioon, sekä saanut asiakkaiden luottamuksen puolelleen. 

 

Vk 30, 26.7.2018 torstai 

 

Tavoitteet: 

Olimme puhuneet jo keväällä, kuinka meidän perhonsidontaosastomme verkko-

kauppa kuvat ovat uusittava. Sidontatarvikkeista pitäisi saada tarkat kuvat ja jo-

kainen väri kuvata erikseen. Muutama valmistaja tarjoaa hyvät tuotekuvat, mutta 

osalla ei ole juurikaan kummoisia kuvia tarjolla. Kesällä tiesimme, että aikani ei 

tulisi riittämään urakkaan ja joutuisimme siirtämään sen luultavimmin syksylle. 

 

Tulokset: 

Sain mahdollisuuden käyttää päivän perhonsidontatuotteiden kuvaamiseen. Aloi-

tin keräämällä myymälästä sellaiset tuotteet, joista ei ollut yksittäisiä tuotekuvia 

lainkaan ja sen jälkeen kävin verkkokaupan läpi ja tarkistin, jos siellä olisi tuot-

teita, joista puuttuisi esimerkiksi jostain tietystä väristä kuva. Tuotteet kun oli val-

miina, oli aika kuvata ne. Toimitusjohtajamme Mika oli asetellut kameran ja sala-

mat valmiiksi, jolloin minun ei ollut kuin asetella tuotteet kameran eteen ja painaa 

nappia. Kuvien ottamisen jälkeen kuvat koneelle ja kuvanmuokkausohjelmalla 

värien tarkistus ja rajaus, jonka jälkeen kuvat olivat valmiita laitettavaksi verkko-

kauppaan. 
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Vk 30, 27.7.2018 perjantai 

 

Tavoitteet: 

Perjantai oli tarkoitus käyttää taas verkkokaupan tekemiseen. Verkkokauppaan 

olin saanut lisättyä edellisenä päivänä paljon uusia tuotteita, kun olimme vihdoin 

saaneet kuvattua perhonsidontatuotteita. Sanonta kuvat kertovat enemmän kuin 

tuhat sanaa ei oikein toimi verkkokauppaa tehdessä. Hyvät tuotekuvaukset ovat 

äärimmäisen tärkeitä verkkokaupassa, koska verkkokaupassa ei ole erillistä asia-

kaspalvelijaa. 

 

Tulokset: 

Perjantai kului suunnitellusti toimistossa tehden verkkokauppa kuvauksia. Monet 

perhonsidontatuotteet ovat vain parin euron arvoisia tuotteita ja monesta voikin 

tuntua, että eihän niiden tuotekuvauksiin kannata uhrata hirveästi aikaa. Se ei 

kuitenkaan pidä mielestäni paikkaansa. Totta on, että teen aina ensimmäisenä 

valmiiksi kalliiden tuotteiden kuvaukset, joiden ostamista asiakkaat harkitsevat 

tarkemmin kuin pienten tuotteiden. Haluan kuitenkin, että kaikille verkkokaupan 

tuotteille löytyy tarpeellisen tarkka tuotekuvaus. Pienille tuotteille ei välttämättä 

ole tarpeellista kirjoittaa pitkää tuotekuvausta, vaan sellainen, josta asiakkaalle 

selviää helposti tuotteen oleelliset tiedot. Esimerkiksi jokin perhonsidontatuote, 

jota asiakas ei ole aikaisemmin nähnyt. Silloin on tärkeää, että asiakas saa tuo-

tekuvauksen avulla selville mihin kyseistä sidonta tuotetta voi käyttää. 

 

Viikko 30 analyysi 

 

Lomalta paluu viikko sujui pitkälti verkkokauppaa työstämällä paremmaksi. Tors-

taina saimme järjestettyä aikaa kuvauksille, jossa kuvasimme perhonsidontatuot-

teita, joista ei ollut vielä kuvia verkkokaupassa. Verkkokaupan kuvat ovat todella 

tärkeässä roolissa, sillä asiakas näkee kuvista, millainen tuote on kyseessä ja 

varsinkin perhonsitojille usein värit ovat todella tärkeässä roolissa. 

  

Verkkokaupan tuotekuvaukset ovat asiakkaiden ostamisen kannalta hyvin tär-

keitä, mutta myös hakukoneoptimoinnin kannalta. Kun minut perehdytettiin verk-

kokaupan tekemiseen yrityksessämme, painotettiin minulle paljon juuri omien 
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tekstien kirjoittamista. Google päästää nimittäin hakutuloksissa paljon paremmille 

sivuille, kun tekstit ei ole kopioituja jostain vaan ne on itse kirjoitettuja. 

  

Perustamon kirjoituksessa tulee esille hyviä vinkkejä tuotekuvauksien kirjoittami-

selle. Kirjoituksessa on mainittu kuinka omat tekstit sijoittuvat paremmin hakutu-

loksissa sekä kuinka tekstin tulisi olla luonnollista. Jos teksti toistelee vain eri sa-

noja esimerkiksi lippahatulle, on se todella vaikeaa luettavaa. Teksti pitäisi olla 

mahdollisimman luonnollista ja helposti luettavaa. Tekstin myös olisi hyvä sisäl-

tää erilaisia sanoja tuotteesta, koska ihmiset hakevat eri sanoilla samoja tuotteita. 

(Perustamo 2015.) 

 

 

 

6 Pohdinta ja kehitysehdotukset 

 

 

6.1 Kehitysehdotukset 

 

Työssäni on paljon asioita, joissa on vielä kehittymisen varaa. Siirtyminen osas-

tovastaavaksi tapahtui hyvinkin nopealla varoitusajalla, jonka jälkeen on pitänyt 

sisäistää monta uutta asiaa. Vastuun kasvaessa ja tehtävien lisääntyessä olen 

huomannut, kuinka tärkeää on tiedostaa tulevat tehtävät ja varautua siihen, että 

niitä tulee koko ajan lisää. Asiat pitää osata priorisoida ja saada asiat hoidettua 

ajallaan. Työssäni ei aina voi suunnitella, mitä seuraava päivä pitää sisällään. 

Seuraavan kesän apuna on kuitenkin taas yksi kesä lisää kokemusta, joka auttaa 

paljon etukäteen suunnittelussa. 

 

Markkinoinnin opiskelu ja sen toteuttaminen ovat hyvin erilaisia asioita. Opittuja 

asioita pystyy kyllä hyödyntämään, mutta markkinoinnin toteuttamiseen joutuu 

näkemään kuitenkin todella paljon vaivaa, eikä kirjoista löydy aina suoria vas-

tauksia. Tulevaisuudessa on tarkoituksena hyödyntää menneenä kesänä opittuja 

asioita ja aloittaa seuraavan kesän markkinoinnin suunnittelu jo hyvissä ajoin tal-

vella. Markkinoinnissa auttaa todella paljon hyvä markkinointisuunnitelma, niin 

kiireisimpinä aikoina ehtii keskittymään myös muihin tärkeisiin asioihin. 
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Olen huomannut, kuinka paljon tuotekuvaukset ovat parantaneet myyntiä verk-

kokaupassamme, ja niihin on panostettava myös jatkossa. Keväällä kun kesän 

ennakkotilaukset on jo tehty, on hyvä aika tehdä kaikki tuotekuvaukset valmiiksi.  

Kun tavarat saapuvat, on vain laitettava tuotteet verkkokauppaan. Verkkokau-

passa on hyvin kasvamisen varaa ja siihen on keskityttävä jatkossakin, sillä verk-

kokaupan asiakkaiksi on mahdollista saada ihmisiä ympäri Suomea. Tuoteku-

vauksien lisäksi olisi tarkoitus saada joskus verkkokauppaan lisättyä kuvia, joissa 

näkyisi sidontamateriaalien kohdalla, minkälaisiin perhoihin materiaaleja voi käyt-

tää.  

 

Asiakkaiden kanssa on pyrittävä aina mahdollisimman hyvin jatkuvuuteen. Aina 

olisi tavoitteena saada asiakkaat pysymään asiakkaina. Kun asiakas saadaan 

ensimmäisen kerran asioimaan, pyritään tarjoamaan mahdollisimman miellyttävä 

kokemus ostotilanteesta, jolloin on todennäköistä, että asiakas asioi myös uudes-

taan. Hyvä brändi ei synny yhdessä yössä, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä. 

Tavoitteena onkin, että mahdollisimman moni perhokalastaja tietäisi yritykses-

tämme ja valikoimastamme.  

 

Tuotevalikoima on alallamme hyvin tärkeässä roolissa. Monet perhokalastajat 

ovat hyvin tietoisia välineistä ja jopa kovin tarkkoja näistä. Valikoimasta tulisi löy-

tyä mahdollisimman monelle kaikki perhokalastukseen tarvittavat välineet, jotta 

välineiden hankkiminen hoituisi yhdestä ja samasta paikasta. Perhokalastustuot-

teita on kuitenkin valtava määrä tarjolla ja sen takia onkin tarkkaan mietittävä, 

mitä kaikkea ottaa valikoimaan ilman, että varasto paisuu liian isoksi. Kalastus-

kaudella on tärkeä olla ajantasalla täydennystilausten kanssa, koska tuotteiden 

loppuminen voi aina johtaa kauppojen menettämiseen. 

 

6.2 Oma osaaminen 

 

Omaa osaamistani olen kehittänyt jo pitkän ajan aina siitä lähtien kun ensimmäi-

sen kerran tartuin perhovapaan. Todella kova intohimo harrastusta kohtaan on 
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ajanut aina eteenpäin ja olen yrittänyt oppia lajista aina kaikkea uutta. Jo ensim-

mäinen kesätyöpaikkani oli perhokalastusliikkeen myyjänä ja siitä asti olen saa-

nut seurata alaa todella läheltä. Ala ja alan tuotteet kehittyvät koko ajan ja sen 

takia onkin tärkeä pysyä koko ajan valppaana. Tuotetietämys on alalla hyvin tär-

keää, koska muuten ei tiedä mitä myy tai mitä asiakkaat haluavat. Pelkällä tuote-

tietämyksellä ei kuitenkaan menesty. Yrityksen kannattavuuden kannalta on tär-

keä pystyä myymään riittävästi. Rummukaisen (2018) mukaan pitää puhua 

vähemmän ja myydä enemmän. Olenkin koittanut tehdä myyntitilanteista kaikkia 

osapuolia hyödyttävän tilanteen. Kun myyn asiakkaille heidän tarvitsemiaan tuot-

teita, asiakkaat saavat kalastuskokemuksistaan parempia ja yritys saa lisättyä 

myyntiä.  

Verkkokaupan tuotekuvauksia kirjoittaessa on kirjoittaminen ruvennut olemaan 

sujuvampaa ja nopeampaa. Tuotekuvaukset ovat parantunut ja se on myös vai-

kuttanut hakukoneoptimointiin. Tuotekuvauksiin olen saanut sisällytettyä entistä 

paremmin sisältöä, jonka käyn myös myymälässä asiakkaiden kanssa läpi. Verk-

kokaupassa en ole vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin, vaan täytyy pitää 

huoli, että tuotekuvauksista selviää asiakkaiden mahdollisiin kysymyksiin vas-

taukset. 

Markkinoinnissa on vielä opittavaa, mutta on ollut mukava huomata, kuinka pal-

jon luontevammaksi sen toteuttaminen on tullut. Uskallan kokeilla hieman uusia 

keinoja ja tehdä markkinoinnista persoonallisempaa. Markkinoinnissa on mah-

dollista kehittyä jatkuvasti ja vanhassa linjassa pysyminen ei olekaan välttämättä 

kaikkein toimivin ratkaisu. Mielestäni oman osaamisen kehitys on ollut positiivista 

ja kovalla työnteolla on mahdollista saada perhokalastusosasto entistä parem-

maksi ja päästä vielä haastamaan Suomen suurimmat perhokalastusliikkeet. 
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