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Tässä opinnäytetyössä hyödynnetään tarinnankerronnan keinoja löytämän teema Meän
Liha Oy:n markkinointimateriaalille.
Meän Liha Oy on Tervolalainen kahden yrittäjäperheen pitämä lihajalostamo. Yrittäjäperheet pitävät itse myös karjatiloja. Yritys tuottaa omista sekä muiden tuottajien lihoista jalosteita makkaroista pihvileikkeisiin vähittäiskauppaan kuluttajille, sekä rahtityönä yrityksille.
Lisäksi he leikkaavat lihoja sekä valmistavat jalosteita mittatilaustyönä.
Työn teoriaosuudessa syvennytään, miten tarinankerronta vaikuttaa yritysmarkkinoinnissa,
miten valmistetaan ydintarina, ja millaisia tarinoita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.
Samalla perehdytään visuaaliseen markkinointiin, värien vaikutukseen ja tehokkuuteen
markkinoinnissa. Samalla Lisäksi tutustutaan Meän Liha osakeyhtiöön ja sen kahteen yrittäjäperheeseen.
Työ valmistettiin toimeksiantajalle laadullisena tutkimuksena. Tuottaja perheille laadittiin
kysely, jonka avulla kartoitettiin Meän Liha Oy:n yrittäjien ajatuksia, kokemuksia ja mielikuvia työstään ja yrityksestään. Kyselyn vastauksien avulla muodostettiin yritykselle tarinateema sekä syntytarina. Tarinan teeman mukaan luotiin kuvia ja esitteitä yritykselle.
Kartoituksessa tuli ilmi tuottajille olevan tärkeässä roolissa yhteistyö niin omassa työssä
kuin yleisestikin. Tätä lähdettiin ideoimaan myös yritystarinaan, jolloin kehittyi idea syntytarinasta keittokirja tyylisen reseptin muodossa. Lisäksi valmistettiin kolme esitettä, jotka korostivat yrityksen monipuolisuutta: Meän Retki, Meän Arki ja Meän Erikoinen.
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Johdanto

Tarinat sykähdyttävät, auttavat muistamaan ja kuljettavat viestiä eteenpäin, joten miksi yritykset eivät käyttäisi tätä hyödykseen?

Tässä opinnäytetyössä päämääränä on valmistaa tarinallistamisen avulla Meän Liha
Oy:lle markkinoinnin tueksi materiaalipankki, jota he voivat käyttää haluamallaan tavalla.
Yritykselle laaditaan haastattelun pohjalta yritystarina. Tarinan pohjalta löydetään teema
sille, miten valmistetaan yritykselle materiaalia markkinoinnin tueksi. Yrityksen syntytarina
oli jo niin mielenkiintoinen itsessään, että tarinallistamisen avulla saadaan yritykselle hyvä
runko markkinointimateriaalin kanssa toimivaksi.

Tarinan kautta vahvistetaan yritykselle tuotettavan materiaalin hyödynnettävyys. Markkinointia varten kartoitan

Tämän työn tavoitteina ovat:
- Löytää yrityksen ydintarina, jota voidaan hyödyntää myöhemmissä messu- ja markkinointitapahtumissa.
- Löytää tarinallistamisen avulla keino erottautua muista Lapin alueen lihajalostamoista.
- Valmistaa kuva – ja markkinointimateriaalia, jota voidaan käyttää monipuolisesti.
Valmis materiaali on hyödynnettävissä tulevaisuudessa niin että se vähentäisi yrityksen
työmäärää markkinoinnissa. Tämä myös edesauttaisi myöhemmissä messu- ja markkinointi tapahtumissa niin, että aiempaa materiaalia voidaan käyttää mahdollisimman paljon
hyödyksi. Yrityksen ympärille kirjoitettu yritystarina helpottaisi suunnittelemaan myöhempiä markkinointitapahtumia.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parantaa Meän Liha Oy:n näkyvyyttä uusille asiakkaille. Yritys haluaa erityisesti saada ravintoloitsijoita sekä hotellien pitäjiä asiakkaikseen.
Samalla työ vastaa kysymyksiin, miten erottautua kilpailijoista Lapissa, sekä löytää tarinallistamisen kautta keino erottautua muista lihanjalostamoista.

Meän Liha Oy:lle tehtävät esitteet tulevat sisältämään tuotekuvia jalosteista, kuten makkaroista ja leikkeleistä. Lisäksi esitteisiin lisätään yleisiä kuvia, joita voidaan käyttää markkinointiin tulostettavassa muodossa, esimerkiksi messutapahtumiin.
Tietoperustassa avataan tarinankerrontaa ja tarinallistamista yritysmarkkinoinnissa, markkinointiviestintää ja visuaalista markkinointia. Työ toteutetaan toiminnallisena työnä toimeksiantajalle, jolloin valmis markkinointimateriaali on yritykselle suoraan käytettävissä.
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Toimeksiantajan toiveen mukaan tuotos on valmista materiaalia, jota hyödynnetään yrityksen markkinoinnissa.

Opinnäytetyö rajataan markkinointisisällön tuottamiseen yritystarinan pohjalta. Yrityksen
ajanpuutteen vuoksi valmis materiaali on helpoin tapa tarjota jokaiseen tilanteeseen mahdollista apua myynnin edistämiseen ja yrityksen näkyvyyden parantamiseen. Valmiin
markkinointimateriaalin sekä tarinapohjan tarinoiden avulla yritys voi tämän jälkeen alkaa
työstämään esimerkiksi markkinointisuunnitelmaa tulevaisuudelle. Vaikka markkinointimateriaalia valmistetaan nettisivuille sekä sosiaaliseen mediaan käytettäväksi, työ rajataan
tarinan kehittämiseen ja markkinointimateriaalin valmistamiseen. Teoriavaiheessa jätetään sosiaalisen median markkinointi opinnäytetyön ulkopuolelle. Materiaalin tuottamisessa keskitytään tuotekuvaamiseen ja yleishyödyllisiin markkinointimateriaaleihin, kuten
esitteisiin. Markkinointimateriaaleille laaditaan nettipohjainen kansio, josta yritys voi tarvitessaan muokata ja tulostaa ja käyttöönsä.
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Tarinankerronta markkinoinnin lähteenä

Niin kauan kuin nykyihmiset ovat olleet olemassa, niin kauan on kerrottu ja välitetty tärkeitä tietoja ja taitoja sukupolvien ajan tarinoiden avulla. Tarinoissa uskottavuus on voimavara sekä vaikutuksentekijä. Olipa kyseessä empatia, suru, ilo tai viha, todella liikuttavaa
tarinaa jaetaan mielellään myös muidenkin luettavaksi. (Kalliomäki 2014, 10.)

Jokaisella yrityksellä on ainakin yksi tarina kertoa, olipahan se millainen hyvänsä. Kalliomäen (2015, 13) mukaan tarina onkin nykyään yrityksen punainen lanka, ja verrattavissa
strategiaan, jolla saadaan siivottua turhat toiminnot. Tarinalla saadaan yritys keskittymään olennaiseen sekä tuottamaan uudenlaisia palvelukokemuksia.

Tarinallistamisessa yritykselle laaditaan tarinaidentiteetti, eli niin sanottu ydintarina. Ytimen ympärille suunnitellaan tarinanäyttämö eli tässä tapauksessa yrityksen palveluympäristö tukemaan tarinan kertomista. Yrityksen palveluihin upotetaan tarinallinen rakenne,
joka kulkee palvelussa alusta loppuun. (Kalliomäki 2014, 25.)

Tarinankerronnasta on tullut uusin tapa tehostaa markkinointia ja se on kasvattanut suosiotaan yrityksissä lyhyen ajan sisällä. Tarinankerronnan tehokkuus markkinointitaktiikkana perustuu siihen, että toisten ihmisten kokemuksia kuvailevat tarinat jäävät selkeämmin mieleen kuin tekstit, joissa luetellaan faktoja ja numeroita pitkästymiseen asti. (ZubielKasprowicz, 2016, 46.) Liian monet yritykset eivät kuitenkaan tee markkinointiviestintää
siten, että se olisi tarpeeksi selkeää, kiehtovaa ja tehokasta.

Kilpailu on kovaa, ja kaikki, mikä kannattaa kopioida, kopioidaan hetkessä. Tarjonnan ollessa niin laaja, ettei kukaan erotu joukosta, kilpailua käydään pelkällä hinnalla. Hintakilpailun vuoksi tuotteiden elinkaari lyhenee samalla, kun katteet laskevat. Kilpailuedun säilyttämiseksi, yrityksen tulee panostaa kokemuksiin, asiakassuhteisiin, mielikuvaan ja tarinaan. Palvelu on helpoin kohta kopioinnille, sillä sitä ei voi suojata patentilla tai tavaramerkillä. Siksi onkin tärkeää osoittaa teoilla tarina todeksi jokaisessa kohtaamispisteessä ja
vaalia brändiä etulyöntiaseman saavuttamiseksi. (Rauhala & Vikström 2014,209.)

Asiakas muodostaa ennen pitkää mielikuvansa yrityksen tuotteista tai palveluista. Tämä
johtaa tietynlaiseen maineeseen ja imagoon. Niiden rakentumiseen voi vaikuttaa ja niitä
voi ohjailla haluttuun suuntaan. Tästä syystä on tärkeää keskittyä niiden kehittämiseen
heti toiminnan alkaessa. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 22.)
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2.1

Brändin ja tarinan erot

Rauhala ja Vikström (2014, 186) määritelevät brändin mielikuvaksi, joka on syntynyt yrityksen tiedon, kohtaamisten ja kokemusten seurauksena. Brändiä ei voi kuitenkaan pitää
synonyyminä yritystarinalle.

Kuvio 1. Silta identiteettiin (mukaillen Rauhala & Vikström 2014)

Kuten kuvio 1 osoittaa, yritystarinaa voisi kuvata yritysidentiteetin ja brändin väliseksi sillaksi (Rauhala & Vikström 2014, 186). Tarina kertoo yrityksen olemassa olon perimmäisen
syyn, sekä antaa työlle merkityksen. Samalla tarina tuo ilmi sen, miksi yritys aikoinaan perustettiin. Rauhala ja Vikström (2014, 187) varoittavat muodostamasta ”viestinällistä tarinapesua”, josta puuttuu aito tai todellinen tieto. Pahimmillaan yritystarina on sisällötön ja
täysin irrallaan yrityksen aidosta sisällöstä. Tällöin tarina on vain pohjautunut myynnin
kasvattamiseen, eikä tuolloin vahvista yrityksen identiteettiä.

Erottaaksemme tarkemmin tarinan brändistä, avataan hieman enemmän brändiä käsitteenä: Brändi on se, jota kohden asiakas mieltää yrityksen olevan asiakkaaseen kohdistuvia mielikuvia, ajatuksia ja päätelmiä, ja joiden kautta brändi saa lisääarvoa itselleen.
Brändin koostamisessa voidaan mennä todella syvälle yksityiskohtiin. Tietyllä brändillä voi
olla esimerkiksi oma hajunsa/kuulonsa/musiikkinsa/aistituntemuksensa, esimerkiksi kylmän viileä, lämmin ja vastaanottava tai reipas ja uskalias.
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2.2

Tuotteiden ja palveluiden määrittely

Ydintarinan rakentamisessa seuraava vaihe on yrityksen tuotteiden ja palveluiden määrittely. Kun nämä ovat kirjattu ja tuotteet valittu, on helpompi keskittyä olennaiseen: mitä palveluita yritys pystyy tarjoamaan, ja mistä osista palvelut muodostuvat. (Kalliomäki 2014,
87.) Nämä ovat myös niitä palveluita, joiden ympärille tarina vahvistuu ja kehittyy. Markkinoinnillisesti tämä on se kohta, jolloin päätetään mitä kanavia tullaan käyttämään, viestin
perille saamiseksi. Toisin sanoen rajataan ja sovitaan missä kanavissa yritys pyrkii saamaan näkyvyyttä esittää tarinaansa, sekä missä kanavissa sitä pystyisi parhaiten hyödyntämään. Oikeiden kanavien valintaan vaikuttavat muun muassa kohderyhmä, sen mielenkiinnon kohteet sekä yrityksen oma identiteetti.

2.3

Tarinaelementit

Tarinaelementeistä kootaan lopullinen tarinaidentiteetti palvelulle tai tuotteelle. Tarinaelementit voivat olla esimerkiksi yritykseen liittyviä henkilöitä, tarinoita, tapahtumia, esineitä,
mielleyhtymiä tai lausahduksia. Ne voivat olla peräisin esimerkiksi yrityksen nimestä, historiasta, symboleista tai vertauskuvista. Tarinaelementit voivat olla aistillisia, näkemättömiä asioita kuten tietty maku tai haju, tai käytännöllisiä asioita kuten kuvia tai esineitä.
Olennaisinta on vapauttaa mielikuvituksensa valloilleen, monipuolisen tarinaelementti valikoiman kerryttämiseksi. Tällöin näiden avulla on helppo työstää palvelun tai tuotteen tarinaidentiteetti.
Kalliomäen (2014, 90) mukaan tarinaelementtejä voi löytää miettimällä erilaisia vertauskuvia palveluista. Esimerkiksi millainen hedelmä, laulu, eläin tai kasvi itse yritys tai sen tuottamat palvelut voisivat olla. Toinen hyvä vaihtoehto palvelun tai tuotteen tarinaelementtien
etsimiseen löytyisi esimerkiksi elokuvien ja genrejen kautta. (Kalliomäki 2014, 91.) Esimerkiksi olisiko yritys, draama, trilleri tai komedia, ja miten se näkyisi palvelussa tai tuotteessa. Yksi suosittu ja kätevä tapa koota elementtejä on visualisoida ne kuvilla. Esimerkiksi paperille voidaan valmistaa perinteinen kuvakollaasi keräämällä netistä ja lehdistä
kuvia, joilla halutaan ilmentää, millaisia tuntemuksia ja mielikuvia ja odotuksia palvelun tai
tuotteen halutaan aiheuttavan käyttäjässä. Näiden pohjalta on vaivattomampi käydä keskustelua sekä sopia asiakkaiden kanssa tarinan tyylistä. (Kalliomäki 2014, 91.)

2.4

Tarinan suunnittelun askeleet

Tarinan rakentaminen lähtee ydinviestin hahmottamisella. Elokuvamaailmassa ja kirjallisuudessa ydinviestistä puhutaan sanomana. Esimerkiksi kaikkien tuntemassa Ruma ankanpoikanen tarinassa sanomana on ”sisäinen kauneus on tärkeämpää kuin ulkoinen”.
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Yritysmaailmassa ydinviesti on tarinallinen ja antaa lupauksen tulevasta spektaakkelimaisesta kokemuksesta. Ydinviesti vastaa kysymykseen, mitä tapahtui ja mitkä olivat sen
seuraukset. Palvelun ydinviestiä voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa iskulauseena sekä herättämään asiakkaan mielenkiinnon. (Kalliomäki 2014, 102.)

Tarinankerronnassa tarvitaan myös arvojen, vision ja periaatteiden määrittelyä. Samalla
määrittely luo perustan sille, mitä yritys haluaa viestiä yrityksen ulkopuolisille henkilöille.
Kalliomäki (2014, 81) toteaakin, että tarinallistamisen täytyy lähteä suoraan sisältä, yrityksen ytimestä ja sen sisimmistä aiheista. Yrityksen ydin tulisi vastata kysymyksiin miksi yritys on perustettu alun perin, ja mikä on yrityksen valttikortti muihin kilpailijoihinsa verratessa.
Yrityksen ydintarinaa tavoitellessa tulee kiteyttää ja yksinkertaistaa se mitä etsitään. Toimiva yrityksen ydin on sellainen, joka on helppo kertoa asiakkaille ja joka on asiakasta
koskettava. Kalliomäki (2014, 82) myös neuvoo etsimään todellista, herkkää ja syvällistä
ydintä, joka ei ole liian pinnallinen tai määrittelemätön. Markkinoinnin näkökulmasta tässä
vaiheessa olisi hyvä määrittää, mikä tekee palvelusta tai tuotteesta ainutlaatuisen. Haasteena on löytää ratkaisu siihen mitä uutta palvelu antaa asiakkailleen ja mikä asiakkaan
ongelma ratkaistaan yrityksen avulla. (Kalliomäki 2014, 82.)

Kalliomäki (2014, 104) on määritellyt tarinan rakenteesta myös yksinkertaisen version,
josta löytyy koko draamankaari:
1. Alkusysäys: Mikä on kaiken alku? Millainen on tarinan pää hahmo tai kuka hän on?
2. Esittely: Miksi ja minkä vuoksi yritys ja sen palvelut ovat olemassa?
3. Syventyminen ja käänne: Yllättävä kohtaus tai tapahtuma. Miten tämä vaikutti yrityksen
identiteettiin ja mikä muuttui sen jälkeen?
4. Ratkaisu: Tarina yrityksen identiteetin ja palvelun osana. Mitä tarina kertoo yrityksestä
ja miten tämä näkyy käytännössä yrityksen toiminnassa tai palvelussa?
5. Loppuhäivytys: Mikä tunne asiakkaalle jää palvelukokemuksen päätyttyä ja miten asiakaan mielipide on muuttunut kohtaamisen jälkeen?

2.5

Tyypillisiä yritystarinoita

Syntytarina
Syntytarina rakentaa identiteettiä ja yhteishenkeä kertoen siitä, miten yritys, tuote/palveluprosessi tai organisaatioaloitti toimintansa. (Helsingin yliopisto.) Synty-/taustatarina kertoo
yrityksen historiasta, sen tapahtumista ja eri vaiheista: mitä on yrityksen taustalla ja mitä
kaikkea on sattunut yrityksen eteen sen olemassa olon aikana (Kalliomäki 2014, 23.) Syntytarina voi olla myös tarina, kuinka vaikeuksien kautta saavutettiin voitto, tai kuinka pienestä yrityksestä kasvoi suuri ennen kuin kukaan sitä edes huomasi.
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Arvotarina
Arvotarina on vahvistava, kannustava ja arvojen mukaiseen toimintaan sitouttava tarinanmuoto. Arvotarina voi olla tosi, vertauskuvallinen tai keksitty tarina yhteisestä hyvästä.
(Helsingin yliopisto.) Arvotarina kertoo, miksi tuote on arvokas ja eroaa kilpailijoistaan
(Kalliomäki 2014, 23). Tästä voidaan pitää loistavana esimerkkinä Saarioisen ”meidän äiti
tekee teidän äitien ruuat” tv-mainosta, jolla Saarioinen erottautui saman alan yrityksistä.
Mainoksessa arvon tuottajaksi päätyi äitien kädenjälki, joka herättää mielikuvan rakkaudella tehdystä, puhtaasta kotiruuasta. Lisäksi yritys on perheyritys, jolloin tarina kulkee
käsi kädessä yrityksen syvien perhearvojen kanssa perhearvoista. (Saarioinen 2018.)

Tulevaisuustarina
Tulevaisuustarina luo ja jakaa vision ja kuvan tulevaisuudesta. Tulevaisuuteen sijoittuva
tarina voi olla innostava ja naseva, esimerkiksi näkymien ja visioiden tutkimisen ja arvioimisen suunnitelma tarinallistettuna liiketoimintamallitarinana. (Helsingin yliopisto.) Tulevaisuustarinasta voidaan käyttää nimeä myös nimeä visiotarina. Visiotarina luo nimensä
mukaisesti kuvaa yrityksen tai tuotteen tulevaisuudesta. (Kalliomäki 2014, 23.)

Sankaritarina
Tarinan ideana on vahvistaa uskoa vaikeuksista selviytymiseen, sitouttaa sekä rakentaa
brändiä. Esimerkiksi neuvokas ihminen selviytyy haastavasta ja ylitsepääsemättömästä
tilanteesta ja nousee sankariksi. Oikeanlainen asenne, esim. neuvokkuus, sisu tai päättäväisyys, johtavat tarinassa hyvään (Helsingin yliopisto.)

Vaikeuksista voittoon-tarina
Kyseinen tarina vahvistaa empatiaa jakamalla omia kokemuksia. Kyseinen tarinatyyli on
hyvä apu opettamaan toisten kokemuksista, sekä parantamaan ongelmanratkaisukykyä.
Ongelmaan tai vaikeaan tilanteeseen keskittyvällä tarinalla on erityispiirteenä se, että tarinankerrontatilanteeseen tarvitsee luottamuksellisen ilmapiirin. Tarina voi olla esimerkiksi
esimiehen tai asiantuntijan tarina vaikeasta kokemuksesta, kuten myyntiponnisteluista ja
asiakkaan voittamisesta. (Helsingin yliopisto.)

Havainnollistamistarina
Havainnollistamistarina esittelee tietoa ja syventää ymmärrystä asiasta. Vaikean asian tekeminen yksinkertaisemmaksi tarinan avulla. Tarina sisältää selittämistä faktatiedolla (Helsingin yliopisto.)
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Maineenpalautustarina
Maineenpalautustarina auttaa kunnostamaan esimerkiksi kolhiintunutta mainetta, ja säilyttämään henkilöstön, asiakkaat ja sidosryhmät. Yleisesti tähän kategoriaan kuuluu vastuullisia toimintatapoja ja osaamista korostavia tarinoita ja ne ovat osa kriisiviestintäsuunnitelmaa. (Helsingin yliopisto.)

Viihdetarina
Viihdetarina nimensä mukaisesti viihdyttää ja huvittaa. Tarinassa korostuu lukijalle itseironia, lämpö ja hauskuus. Viihdetarina voi myös ravisuttaa stereotypioita ja oletuksia. (Helsingin yliopisto.)
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3

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintään sisältyy niitä viestinnän elementtejä, joiden tavoitteena on kasvattaa vuorovaikutusta yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Tämän tulisi vaikuttaa positiivisesti yritykseen, sen tuotteisiin ja palveluihin. Markkinointiviestinnän keinoihin kuuluvat
yleinen sekä henkilökohtainen myyntityö, mainonta, menekinedistäminen, suhdetoiminta,
julkisuus sekä sponsorointi. Yritys tarvitsee ja käyttää markkinointiviestintää, oli kyseessä
sitten yrityksen uusi tuotelanseeraus tai yrityksen kriisinhallintakeino negatiiviselle julkisuudelle (Bergström & Leppänen 2013, 332.)

3.1

Visuaalinen ilme

Visuaalinen identiteetti kuuluu merkittäväksi osaksi yrityksen koko identiteettiä. Yleisesti
tästä puhutaan markkinointiviestinnän yhteydessä, sillä visuaalisella identiteetillä voidaan
graafisen tunnistettavuuden kanssa tukea markkinointiviestinnän tavoitteita. Esimerkiksi
näitä voidaan hyödyntää markkinasegmenttien tavoittelemisessa mielikuvamainonnan
avulla sekä yleisien mielikuvien luomisessa. (Nieminen 2003, 86.)

Jokaisessa visuaalisessa tuote-esittelyssä täytyy käytetystä sommittelumallista riippumatta löytyä jokin kiinnekohta sekä katseenvangitsija, joka herättää katsojan mielenkiinnon. Katseenvangitsioilla luodaan muistijälkiä asiakkaan mieleen, mikä johtaa asiakkaan
etsimään myymälästä tuotteen, jonka on jo mielikuvissaan saattanut omaksua itselleen
kuuluvaksi. Jos sommittelussa käytetyt elementit ja värit eivät sulaudu yhteen silmää
miellyttäväksi kokonaisuudeksi, katsojalle jää helposti yhdentekevä ja puutteellinen vaikutelma sommittelukokonaisuudesta, joka ei pysty ylläpitämään henkilön mielenkiintoa. (Nieminen 2003, 186.)

3.2

Kuvien käyttö

Kuva on yksinkertaisesti selitettynä näköaistin avulla havaittavaa kohde, jonka sisältämä
informaatio välittyy aivoissa jokaisen katsojan itselleen ymmärrettävänä kokonaisuutena.
Kuva on monin tavoin tehokas sekä vaikuttava keino luoda mielikuvia, tunnelmia ja olettamuksia. Kuva voi olla opettavainen, jolloin se tuo uutta tai tekstiä täydentävää tietoa ja informaatiota tai koristeellinen, jolloin se luo julkaisulle yhdessä sommittelun ja typografian
kanssa harmoniaa, ilmettä ja tunnelmaa. Hyvässä kuvituksessa käytetään hyödyksi kumpaakin tyyliä, jolloin kuvitus välittää tarpeellisen viestin samalla kun se jäsentää ja rikastuttaa ulkoasua. (Pesonen 2007, 48.)
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3.3

Sommittelun abc

Sommittelu on yksi graafisen suunnittelun peruspalikka, jonka hallitseminen on tärkeää,
sillä se on kuvan tekemisen kannalta välttämätön taito. Sommittelu, eli kompositio tarkoitetta teosta ja sen kaikkien yksityiskohtien kokonaisuutta. Kokonaisuus saadaan aikaan
yhdistelemällä kuvalliset elementit, värit ja muodot oman mieltymyksen mukaan. Hyvässä
sommittelussa kaikkia elementtejä on tarpeeksi ja kuvan eri osat muodostuvat yhtenäiseksi, harmoniseksi ja kiinnostavaksi kokonaisuudeksi, jonka tarkoitus välittyy katsojalle. (Graafinen 2015.)

Jokaisessa visuaalisessa tuote-esittelyssä on tärkeää käytetystä sommittelumallista riippumatta olla jokin kiinnekohta ja katseenvangitsija, jotka herättävät katsojan mielenkiinnon
ja huomion. Katseenvangitsijalla luodaan asiakkaan mieleen muistijälkiä, jonka takia hän
etsii myymälästä tuotteen, jonka on jo mielikuvissaan saattanut nähdä ikään kuin omanaan. Jos sommitteluelementit ja värit eivät sulaudu yhteen miellyttäväksi kokonaisuudeksi, jättää sommittelukokonaisuus helposti katsojalleen yhdentekevän ja puutteellisen vaikutelman. Tällöin se epäonnistuu ylläpitämään kiinnostusta. (Nieminen 2003,
186.)

3.4

Kirjaimien valinta suunnittelussa

Se, millä fontilla teksti kirjoitetaan, on myös vaikutusta siihen, miten koemme luetun tekstin. Tekstin ulkoasun tulee olla yhteydessä tekstin asiasisältöön. Julkaisun ulkoasu on parhaimmillaan sisällön ilmaus (Stolt 2009, 3.) Yksinkertaisimmillaan typografia on tekstin ja
kirjainten järjestelyä niin, että se helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalisen muodon. Typografian avulla voidaan muokata yrityksen kommunikoinnin sävyä erilaisia tekstityylejä ja fontteja käyttämällä, sillä fontit vaikuttavat merkittävästi
brändin luomaan tunnelmaan ja äänensävyyn. (Nuuttila 2018.)

3.5

Värien merkitys

Värisommittelu on yksi tärkeimmistä visuaalisista elementeistä, ja värivalinnoilla voidaan
vaikuttaa voimakkaasti siihen, onko luotu vaikutelma kiinnostava vai etäännyttävä.
Vaikka markkinoinnin tarkoituksena on herättää huomiota, ei se aina tarkoita pelkästään kirkkaiden, silmiinpistävien värien runsasta käyttämistä, vaan värienpaletin on oltava hallittu, ja samalla myös yrityksen ilmeeseen sopiva ja mietitty. Opiskelemalla vä-
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riympyrästä värit ja niiden luokitukset, voidaan oppia samalla niiden psykologiset vaikutukset, jolloin niitä pystytään käyttämään tietoisesti ja ammattimaisesti kulloinkin halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. (Nieminen 2003, 187.)
3.6

Värit, niiden merkitys, ja niiden käyttö markkinoinnissa

Väriopin sekä värien symboliikan tuntemus on hyödyllistä kaikille niille, jotka suunnittelevat ja rakentavat ympäröivää ympäristöämme. Väreillä voidaan vaikuttaa tiedostamattomasti päätöksiin. Kaupungistuminen on irrottanut ihmisen luonnon värimaailmasta. Suunnitelluilla toimintaväreillä voi korostaa tarkoituksenmukaisia asioita. Ihmisen tuomissa rakenteissa on paljon huutomerkinomaisia kirkuvia neonvärejä, jotta ihmiset huomaisivat
ympäristössä tapahtuvat muutokset. Tärkeimpien toimintavärisignaaleiden löytäminen voi
toisinaan olla työlästä värikylläisestä maailmasta. Tämän vuoksi esimerkiksi informaatiografiikan tulisikin käyttää harkitusti värejä sisällön korostamisessa. (Trötschkes 2013.)

Värisommittelu on merkittävä osa visuaalista suunnittelua, ja värivalinnoilla on suuri merkitys sille, saadaanko kohteelle positiivinen ja vai negatiivinen ja ikävä vaikutelma. Vaikka
markkinoinnin tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon katseita ja mielenkiintoa, se
ei vaadi aina silmiinpistävien värien käyttämistä, vaan värien käytön on oltava hallittua ja
tyyliin sopivaa. Samalla tavalla, kun voidaan opiskella väriympyrästä värit ja niiden luokitukset, voidaan oppia jokaisen värin psykologiset vaikutukset, Tuntemalla värien merkitykset pystytään niitä käyttämään halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi tietoisesti ja ammattimaisesti (Nieminen 2003, 187).

Värit jaotellaan pääväreihin ja vastaväreihin. Pääväreiksi luokitellaan punainen, keltainen
ja sininen. Kuten kuviossa 2 nähdään, päävärit eli primaarivärit ovat ne, joita ei voi saada
sekoittamalla toisiinsa, mutta sekoitettuna keskenään saadaan muut värit. Vastavärit eli
komplementtivärit ovat ne värit, jotka yhdistettyinä kumoavat toisensa. Toisin sanoen yhdistettyinä ne tuottavat harmaan sävyn taikka valkoisen tai mustan. Päävärin vastaväri on
se, johon ei voida käyttää pääväriä. (Arnkil 2007, 72.) Esimerkiksi punaisen vastaväri on
vihreä, jota saadaan, kun sekoitetaan sinistä ja keltaista.
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Kuva 2. Johannes Ittenin kaksitoistaosainen väriympyrä (Helsingin yliopisto)

Värienkäyttö vaihtelee sen mukaan mitä kautta katsomme kuvaa, ja värien avulla voidaan
markkinoinnissa luoda toivottua tunnelmaa. Värien merkitys visuaalisessa ilmeessä korostuu niiden moninaisen merkityksen myötä. (Nuuttila 2018.)

3.7

Värien vaikutus asiakkaalle

Värit vaikuttavat meihin tunne tasolla sekä psykologisesti valtavasti. Esimerkiksi punaisesta väristä tulee meille mieleen voima, rakkaus sekä tuli. Samasta väristä on tehty myös
tutkimuksia, jonka mukaan väri lisää tunnetusti ruokahalua ja sykettä. (Nuuttila 2018.)

Jotta voidaan valita oikeat värit, tarvitaan näkemys siitä, Käyttääkö brändi vain yhtä selkeää
pääväriä, muutaman värin kokonaisuutta, vai tarvitseeko visuaalinen ilme ollenkaan valmiiksi valittua väripalettia. Varsinkin tässä yhteydessä on hyvä miettiä, tuovatko tietyt värit
erillistä lisäarvoa brändille. Väreillä voidaan vaikuttaa siihen, miten arvokkaana brändiä pidetään. Esimerkiksi ylelliset merkit käyttävät brändeissään mustaa tai violettia, joka korostaa ylellistä imagoa (Liite 2).
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4

Meän Liha

Meän Liha Oy vasta pari vuotta toiminut yritys Tervolan Louella. Yritys valmistaa paikallisia lihatuotteita sekä tarjoaa lihanjalostuspalveluita lähialueen tuottajille ja yrityksille. Tuotantotilojen vieressä on Ammattiopisto Lappian koulutustilat, jotka mahdollistavat yritykselle muun muassa yhteistyöprojekteja työssäoppimisen ja koulutusyhteistyön avulla.
(Meän Liha 2018.)

Yritys perustettiin vuonna 2016, kolmen maatilayrittäjäperheen voimin. Kolmella osakastilalla lihoja oli ennen yrityksen perustamista myyty itse, mutta teurastus- ja jalostuspalvelut
oli pitänyt ostaa muualta. Usein karjaa kuljetettiin Oulun eteläpuolelle asti. Jatkossa teurastus voidaan tehdä Rovaniemen Leipeellä ja jalostus Louella. (Nuutinen-Kallio 2016, 8.)
Nykyisin yritys on jatkanut kahden maatilanpitäjän avulla. Pohjoisessa ei ollut lihajalostamoa, joka olisi tehnyt paikallisesta lihasta jalosteita. Tuottajat ovat maininneet, että yrityksen tarkoituksena on, että he leikkaavat ja jatkojalostavat itse teurastetun lihan edelleen
makkaroiksi ja leikkeiksi. (Haapakangas 2017, 4.)

Vaikka maatilaperheitä onkin enää kaksi mukana yrityksessä, tarina sisukkaasta halusta
muuttaa asioita elinkeinon edistämiseksi Lapissa, ansaitsee tulla kuulluksi asiakkaillekin.
Kahden tilanpitäjän tehtävät ovat jaettu yrityksessä alueiden mukaan. Mansikkasalot hoitavat Rovaniemestä ylöspäin olevan Pohjois-Lapin alueen tuotannon ja myynnin. Juusot
ovat vastuussa Merilapin sekä Oulun alueen myynnistä. (Meän Liha 2018.)

Maatilayrittäjäperheet Juusot ja Mansikkasalot muodostavat kasvavan pienyrityksen, joka
tarvitsee tukea ja neuvoja omaan markkinointiinsa. Yrittäjien oma aika kuluu lihajalostamon töiden lisäksi omien karjatilojen hoitoon.

Meän Lihalla on tulevaisuudessa toive kasvaa niin, että pystyisivät työllistämään enemmän työntekijöitä yritykseensä. Tällä hetkellä heillä on kahden yrittäjäperheen lisäksi vain
yksi työharjoittelija ammattiopiston kautta suorittamassa harjoitteluaan. (Nuutinen-Kallio
2016, 8.)

4.1

Markkinoinnin alkutilanne

Yrityksellä on omat netti- sekä Facebook sivut, joita he aktiivisesti päivittävät. Asiakaskommunikointia käydään Facebookin lisäksi perinteisesti puhelimen sekä sähköpostin
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kautta. Meän Lihalla markkinoinnin pääongelmat liittyvät juuri ravintola-asiakkaiden houkuttelemiseen sekä muun asiakaskunnan kasvattamiseen. Yrityksellä on myös tulevaisuudessa tavoitteena avata nettikauppa.
Yritykselle tärkeintä on saada markkinointimateriaalia käyttöön eikä erityisesti suunnitelmaa. Yritys on innovatiivinen ja avoin uusille ideoille. Ongelmana heillä on ajanpuute paneutua yrityksen markkinointiin. Tällä hetkellä Ritva Mansikkasalo hoitaa kirjanpidon ja paperityöt. Muut yrityksen työntekijät tekevät myynnin tehtävien lisäksi lihojen leikkauksen ja
tuotteiden valmistuksen.

Yrityksellä on jo valmiiksi nettisivut, joista löytyvät perus- ja yhteystiedot yritykseen sekä
molempiin maatiloihin. Messuille ja muihin tapahtumiin heillä on valmiina roll-upit ja logoilla varustetut käyntikortit. Kaikkiin myynnissä oleviin tuotteisiin painetaan yrityksen logolla varustettu etiketti. Meän Lihalla on toimiva logo ja värimaailma, joten muun materiaalin rakentamisessa keskitytään tuotekuvaamiseen sekä muun materiaalin tuotantoon.
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5

Meän Lihan tarinansuunnittelun askeleet

Ensimmäisen kerran tapasin Meän Lihan yrittäjiä vuoden 2018 alussa, jolloin samalla pääsin tutustumaan heidän jalostamoonsa. Yrittäjät tarvitsivat markkinointimateriaalia myynnin tuekseen, joten työn laatimiseen annettiin vapaat kädet. Tarinallistamisen vuoksi päädyttiin valmistamaan kysely, jonka avulla saatiin vielä tarkemmin selville tälle työlle tärkeät
kohdat. Kyselyvastauksien analysoinnin jälkeen lähdettiin valmistamaan yritystarina jonka
teeman avulla siirryttiin valmistamaan markkinointimateriaaliksi valokuvia ja esitteitä.

5.1

Haastattelun kokoaminen ja ydintarinan rakentaminen

Tarinan luomisen alussa yritykselle rakennettiin ensin ydintarina. Sen selvittämiseksi laadittiin kysely kartoitus molemmille tilanpitäjäperheille. Kyselyn kautta tavoiteltiin syvempää
ymmärrystä yrityksen persoonallisuudesta. Kyselyssä kartoitettiin esimerkiksi ajatuksia
yrityksen väreistä ja niiden merkityksestä. Näillä personoivilla kysymyksillä löydettiin tuottajien ajatus siitä, millaisena Meän Liha näkyy asiakkaille. Ajanpuutteen vuoksi kysely laadittiin sähköpostilla (Liite 1).

Kartoituksella pyrittiin löytämään yrittäjiltä ajatus siitä, mikä heidän motivaationsa on työtä
kohtaan ja millainen olisi mahdollinen tarina kerrottavaksi yrityksestä. Kyselyn vastauksia
lukiessa konkretisoitui, että tilanpitäjä perheillä oli erilaisia vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Vaikka samoissa kysymyksissä oli eroavaisuutta, yleisesti molempien tilanpitäjien
vastauksissa esiintyivät samat arvot, ajatukset yrityksestä ja sen tulevaisuudesta. Molemmat yrittäjäperheet mainitsivat, että erilaisten persoonien kanssa työskentely voi vaatia välissä tietynlaista sovittelua. Kuitenkin molemmat perheet painottivat rehellisyyden ja aitouden olevan merkittäviä asioita ja heille tärkeitä yrityksessä. Myös maatalouden arvostuksen kasvattaminen sekä Lapin aluetalouden kehittäminen olivat molemmille sydäntä lähellä oleva asia ja yksi syistä miksi aikoinaan perustettiin lihajalostamo.

Ydintarinan alkoi kehittyä siihen suuntaan, että teemana olisi se, kuinka yhteistyöllä ja
Meän hengellä tehdään, vaikka yritys omalle omaa karjantuotantoa tukemaan. Tarinaa kehitellessä ideoitiin, että tarina esitellään samaan malliin kuin keittokirjan reseptin ohje. Persoonallisuuden korostukseksi teksti laadittiin murteen muodossa, jolloin yrityksen lappilaisuus ja paikallisuus korostuvat entisestään.
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Alun perin valmistin toimeksi antajille nähtäväksi kaksi eri versiota. Toinen versio (Liite 4)
oli perinteisempi tarinankerrontatapa siitä, miten kaksi maatilayrittäjäperhettä päättivät yhdessä rakentaa Meän Liha Oy:tä. Keittokirjaversio syntytarinasta (Liite 3) oli mieluisempi
vaihtoehto, joten lähdettiin työstämään siitä lopullista versiota.

5.2

Materiaalin valmistaminen tarinasta

Markkinointimateriaalissa keskitytään sävyissä jo logossa olevaan sävymaailmaan. Yrityksen logo on jo toimiva ja siihen ei tarvinnut tehdä muutoksia. Yrityksen nykyisen materiaalin sekä logon lähtökohdista alettiin tekemään teemaan sopivaa materiaalia.

Kuva 3. Meän Liha Oy:n logo (Meän Liha 2018)

Päädyimme käyttämään samoja värejä mitä logossa on sekä nettisivujen värikartan mukaan. Kuviin lisäsimme myös hieman vihreää väriä mukaan. Vihreän lisääminen teemaan
vaati oikean sävyn etsintää, jotta kokonaisuutena kaikki värit sointuisivat yhteen. Liian
tumma vihreä olisi tehnyt kokonaisuudesta liian synkän tai joulun tuntuisen. Esitteissä
päädyttiin lisäämään esitteiden pohjaväriksi aavistuksen verran vihreään taittava sävy.
(Liitteet 3-5.)

Kyselyn vastauksissa kävi ilmi, että yrityksen logossa olevan ruskean kuvailtiin edustavan
ruskaa. Lisäksi vihreän todettiin kuuluvan mukaan yritykseen. Eläväisyyden lisäämiseksi
vihreän sävyillä lisättiin kuviin. Muutoin materiaaleissa suosittiin lämpimiä ruskeita ja punaisen sävyjä.
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Kuva 4. Esimerkkikuva pakkauksessa olevasta tuotteesta (Meän Liha 2018)

Paketeissa olevat tuotekuvat, kuten kuvassa 4, pidettiin pelkistettyinä ja pitäen huomion
kuvattuna olevaan tuotteeseen. Liitteen 8. mukaisesti tuotekuvista sekä valmiista annoksista otetuista kuvista, ruskeaa näkyy tuotteiden lisäksi taustassa esimerkiksi tarjottimen
värinä. Eläinkuvissa kuvat ovat otettu syksyllä ruskan aikaan Mansikkasalojen tilalta. Ruska- kuvilla tavoitellaan ajatusta ja mielikuvaa lämpimästä ja lähestyttävästä maatilasta, jossa eläimillä on hyvä olla.

Kuvia muokattiin hyvin kevyesti Paint 3D ohjelmalla. Muokkauksessa muutettiin hieman
valotusta kirkkaammaksi ja lämpötilaa lämpimämmän sävyiseksi, sekä korjattiin pieniä virheitä, joita oli sattunut kuviin. Esimerkiksi tuotantoeläimistä otetuissa kuvissa oli pieniä ilmassa leijuvia heinänpalasia, jotka näkyivät valkoisina pisteinä, mitkä poistettiin kuvasta.

Ateria kuviin kehitettiin reseptit, joissa käytettiin esimerkkituotteita. Ateriat olivat suunniteltu helpoiksi ja muunneltaviksi tilanteen mukaan. Reseptit olivat yksinkertaisia laadittu
niin että raaka-aineet olivat sellaisia, jota voi löytää paikallisena tuotteena. Esimerkiksi lisukkeista käytettiin perunaa, porkkanaa, sipulia ja naurista. Esille laitto pidettiin yksinkertaisena, jotta lihatuotteille jäi kuvassa pääpaino. Kuvat kuvattiin hyvin läheltä, jotta keskityttiin ateriaan. Sävyt olivat lämpimiä ja lähestyttäviä kaikissa kuvissa.

Ydintarinan sekä valokuvien avulla kehitettiin idea, jolla luotiin kolme erillistä esitettä kertomaan tuotteista:
-

Meän Arki: Meän Lihan tuotteet soveltuvat arkipöytään, maukasta vaihtoehtoa joka
perheen pöytään.
Meän Retki: tuotteita voi myös käyttää loistavasti retkieväinä ja pitävät varmasti
nälän loitolla.
Meän erikoinen: mittatilaustyönä valmistetut tuotteet ja lihaleikkaukset.
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Esitteiden valmistamisen teemaksi valikoitui monimuotoisuus. Tuotteita voidaan käyttää
monipuolisesti ja yritys tuottaa itse hyvin laaja-alaisesti erilaisia lihatuotteita tilaustyönä.
Tämä haluttiin myös tuoda esitteissä. Kaikkiin esitteisiin valittiin monipuolisesti eri kuvia
esittämään tuotteita ja ideaa tuoteperheiden takaa.

Meän arki esitteeseen valitsin ruokakuvaksi kuvan Meän Lihan valkosipulinautakeikeestä
perunamuusin kera (liite 5). Toiseksi kuvaksi valittiin kuva Meän Lihan Musta-Makia makkara-annoksesta. Pakkauksessa oleva tuote on Meän Juustobalkan, joka on yksi suosituimmista Meän Lihan tuotteista. Kuvien avulla luotiin idea samaistuttavista arkiruuista ja
kotikeittiön tuntua.

Meän Retkievääseen (Liite 5) lisättiin kuvat voileivistä, lisättiin mukaan Meän Valkosipulinautaleikettä päälle ja puolukkaa koristeeksi. Lisäksi otettiin kuvia Meän Rillari Makkaroista nuotiolla sekä tarjottimella. Kuvien avulla luotiin mielikuva maukkaista retkieväistä.

Meän Erikoiseen (Liite 7) valittiin mukaan kuvat tuotantoeläimistä ulkona niiden elinympäristössään. Kuvilla haluttiin välittä monipuolinen ja laaja kuva vaihtoehdoista, ikään kuin
ajatus olisi vain rajana, kun luodaan uutta tuotetta.

Esitteissä käytettiin Arimo fonttia, joka on helposti luettavaa sekä tyyliltään rento. Otsikoinnissa käytettiin fonttia Abril Fatface. Esiteet valmistettiin Canva- kuvanmuokkausohjelman
avulla. Sivuston lukuisien mallien ja muokkausmahdollisuuksien avulla esitteet olivat tämän kautta nopein ja helpoin valmistaa.

5.3

Työn aikataulu

Ennen opinnäytetyön varmentumista tutustuin Meän Lihan yrittäjiin Louella. Kiersin tällöin
hieman jalostamon tiloja, sekä pääsin itsekin hieman jalostamaan ja pakkaamaan tuotteita. Jo kyseisen vierailun aikana huomasin, että heillä on niin paljon työtä tehtävänä,
minkä vuoksi markkinointiin ei oltu niin syvällisesti perehdytty.

Elokuusta alkaen alettiin työstämään opinnäytetyötä. Valokuvat tuotteista, valmiista resepteistä sekä maatilalta kuvattiin syyskuun vaihteessa. Lokakuussa saatiin vastaukset kyselyyn, jonka pohjalta aloin rakentamaan tarinaa. Työn lopun aika kului kirjoittaessa opinnäytetyötä puhtaaksi.
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6

Valmiin tarinan valmistuminen

Tekstiä kirjoittaessa kävi ilmi, molemmat tuottaja perheet arvostivat työssään paikallisuutta, puhtautta sekä oman työnsä jälkeä. He halusivat, että heidän tuotteensa edustaisivat heidän yritystään mahdollisimman paikallisena tuotteena, joten esitteet ovat täysin
murteella kirjoitettuja.

6.1

Valmis tarina ja esitteiden tekstit.

Meän Lihan tarina
”Kuten kaikessa ruuan tekemisessä reseptin luominenhan on kaiken a ja o. Meän yrityksen alkutaipalettaki met voisimma kuttua reseptiksi.”
”Resepti siihen miten valmistui Meän Liha”:

Ainekshet:
- Palavaa halua kehittää Lapin aluetta
- Luova visio tulevaisuuesta
- Vuosikymmehnien kokemusta maatilanpivosta
- Rehellisyyttä
- Sisua ja kärsivällisyyttä
”Valamistus”:
”Luohaan Visiota alueellisesta lihajalostamosta ja annethan sen marinoitua samalla kun
kerrytethän vuosien kokemusta ja ammattitaitoa lihatuottajana ja jatkojalostajana.
Lisäthän hurttia huumoria pitähmään ainekset kasassa, tehhään riskianalyysejä, kasvatethan stressinsietokykyä ja kärsivällisyyttä. Nämä ainekset sekotethan keskehnän ja annethan kypsyä mureaksi”.
”Meän Omalla reseptillämmä met saimma aikhan yrityksemme ja nyt on meän vuoro vaalia reseptien valamistamista ja tehhä teille juuri sellaista kuin tet halvatta. Met Meän Lihalla haluamma tuottaa maukhaita tuotteita makkaroista käristykshin ja laadukkaita leikheitä lamphanviuluista sisäfilheishin. Olipahan ideasi kuinka villi visio makkarasta tai tarkhan suunnitellut pihvileikhet, ei hättää alamma kattomhan mitä keksimmä just sulle!”
”Vilkase täältä miten saat meistä lissää tietoa:”
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Meän arki
”Meän tuothet on semmosia mitä met itekki haluamma käyttää omassa arjessa. Tuotteitamme löytyy ishon ja piehnen nälkhän ja tuotteemme sopivat joka kodin klassikkoresepteihin.”
”Kokkeileppa vaikka meän Mustaa Makiaa!”
”Täältä sie voit vilikasta vähän, missä meän tuotteita onkhan myynnissä.”

Meän Retki
”Meän tuotteethan soppii loistavasti mukhan otettavaksi ulkoilemhan lähtiessä. Olipa
matka pitkä tai lyhyt, nuotion äärellä maittaapi hyvin makkara tai kaksikin ja lisäksi voi
matkalle tehhä oikhein hyvät voileivät.”
”Käy täältä kurkkaahmasta mistä sie löyät lähimmät reissuevhät mukhan:”

Meän Erikoinen
”Voit valita tuotevalikoimistamme sopivimmat tuotheet ittellesi. Jos et löyä miehleistäsi,
met autamma löytämhän sulle just sen oikhean tuothen. Ota meihin yhteyttä niin moternisti Facebookissa, perinteisesti raataamalla puhelimessa, tai poikkea tuphan. Visiomme
on, että voimme valamistaa juuri sellaisia tuotheita kuin asiakkaamma halvaa.”
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7

Pohdinta

Tarinan kerronta on vielä hyvin vähän yritysmarkkinoinnissa käytetty tekniikka Suomessa,
vaikka se onkin hyvin tunnettu. Opinnäytetyötä tehdessä opin valtavasti itselleni uutta tietoa, miten tarinallistaminen edistää markkinointia. Myös visuaalisen markkinoinnin yksityiskohtainen suunnittelu avautui minulle materiaalia valmistaessani. Työ vaati paljon luovuutta, joka omalla tavallaan oli myös piristävää vaihtelua.

Opinnäytetyön kokoaminen oli pitkä prosessi. Alussa opinnäytetyö oli liian laaja, sillä alkuperäisessä suunnitelmassa oli myös nettisivujen päivitys. Omiksi kompastuskiviksi työn
tekemisessä osoittautui aikataulun laatiminen. Työssä käymisen, muuton sekä kirjoittamisen tasapainottelu oli vaativaa mutta samalla hyvin opettavaista. Eniten aikaa opinnäytetyössä vei tarinan kehittäminen sekä kokonaisidean löytäminen markkinointiin.

Meän Liha toimeksiantajana oli hyvin joustava yritys ja sain heiltä vapaat kädet materiaalin toteuttamiseen. Edun lisäksi tämä oli haaste, sillä jouduin tekemään paljon linjauksia
siitä minkälainen materiaalista tulisi. Yhteydenoton suhteen oli sekä itselläni että yrityksellä haastetta saada informaatiota kulkemaan.

Valmis materiaali itsessään oli mukava tehdä ja mielestäni onnistuin siinä hyvin. Toimeksiantajat olivat myös tyytyväisiä materiaaliinsa. Varsinkin sain positiivista palautetta murteen
käyttämisestä esitteissä.

Jos tekisin työni uudelleen, rajaisin työtäni vielä enemmän saadakseni selkeämmän linjan
sille mitä lähden valmistamaan. Tarinankerronnasta sekä visuaalisesta markkinoinnista
saisi hyvin opinnäytetyön aiheen itsessään.
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Liitteet
Liite 1. Avoimet kysymykset yrittäjille
Tällä sähköpostikyselyllä kartoitan Meän Liha Oy:n arvoja, sekä teidän ajatuksianne
omasta työstänne ja yrityksestä. Tulosten avulla luon Meän Liha Oy:lle tarinaidentiteettiä,
jonka pohjalta voidaan kehittää tarinaa markkinoinnin avuksi. Tarinaidentiteetti tiivistää yrityksenne ydinolemuksen tarinan muotoon, eli mikä on Meän Liha Oy:n olemassaolon merkitys ja yrityksen persoonallisuus. Tarinan avulla saadaan tuotua esiin se, mikä erottaa tämän yrityksen muista vastaavista yrityksistä. Vastatessanne älkää miettikö, jos joku vastaus tuntuu hassulta tai väärältä, kaikki ideat ovat hyviä. Asiakasaiheisissa kysymyksissä
miettikää kysymystä niin että olisitte itse asiakas ilman aiempaa tietoa yrityksestänne.
Vastaajien nimet: _______________________________
1. Kauanko olette pitäneet karjatilaa?
2. Millaiseksi kuvailisitte Meän Liha Oy:tä yrityksenä, ja miten kuvailisitte työilmapiiriänne?
3.

Mitkä koette yrityksen arvoiksi?

4. Mikä työssänne on parasta?
5. Mikä väri kuvastaa parhaiten yritystänne ja miksi? (voi olla myös useampikin väri.)
6. Missä näette yrityksenne olevan 10 vuoden päästä?
7. Mikä on ollut mieleenpainuvin kokemus työskennellessänne yrityksessä?
8. Mitä haluatte asiakkaan näkevän tai tuntevan kun hän ostaa tuotteitanne?
9. Kuvaile millainen on keskimääräinen asiakaskuntanne? (ikä, sukupuoli, kiinnostuksen kohteet)
10. Mikä tieto tuotteistanne tai yrityksestä yllättää useimmin asiakkaanne?
11. Jos Meän Lihaa kuvailisi yhdellä tuotteella (esim. Rillari, Musta Makia, Kassler),
mikä se olisi ja miksi?
12. Jos Meän Liha olisi musiikkia, mitä musiikkia se olisi ja miksi?
13. Keräisin joitakin syntytarinoita ja hauskoja sattumuksia myös vuosinenne varrelta.
-

Onko karjanne tehnyt jotain kommelluksia?

-

Millaisia tempauksia teillä on sattunut töissä?

14. Mikä on tärkeää Meän Lihassa?
15. Millä adjektiiveilla kuvailisit Meän Lihaa?
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16. Mikä Meän Lihassa ei toimi? (tällä voidaan siten löytää Meän Lihan vahvuudet)
17. Millaisia hahmoja, henkilöitä, ihmisiä on vaikuttanut Meän Lihaan sen olemassaolon aikana?
- Ketkä ovat olleet merkittäviä ja miten se näkyy nyt toiminnassanne?
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Liite 2. Värit ja niiden merkitys (Mukaillen Forsberg 2013, Nieminen 2003, 193.)

väri

merkitys

vaikutus

mielikuvat

KELTAINEN

Äly, valaistuminen, viisaus, lämpö, pelkääminen, vaara, sairaus

Innostus, piristyneisyys

Aurinko, kevät, Ruokahalun lisäämiseen, ja huomion
onni, ilo
herättämiseen. Se myös herättää lapsen yksinkertaisuutta ja viattomuutta

ORANSSI

Ulospäinsuuntautunut,
huomion herätys, optimismi, spontaanius, seikkailu, nuorekkuus, halpa,
pinnallisuus, äänekkyys
Energia, huomio, viha,
aggressio, toiminta, rakkaus, vaara, sota

Innostus, aurinkoisuus,

Lämpö, energia, appelsiini

VIOLETTI

Seremonia, luovuus, rohkeus, taika, kuolema, levottomuus

Kuninkaallisuus, juhlallisuus, surullisuus viisaus,
kunnioitus

SININEN

Syvyys, pysyvyys, rauhoittaa, luottamus, tyyneys, uskollisuus, surullisuus, kylmyys

Vaikuttaa aivojen ongelmanratkaisukykyyn ja
ruokkii luovuutta
Hiljaisuus,
rauhoittava,
viilentävä

VIHREÄ

Elämä, luonto, uusiminen, Rauhoittava,
ahneus, mustasukkaisuus parantava

Kasvu, lepo,
kehittyminen,
uudistuvuus

VALKOINEN

Puhtaus, aitous viattomuus, hyvyys, nykyaikaisuus, rehellisyys

PUNAINEN

MUSTA

RUSKEA

käyttötarkoitus

Väri yhdistetään reiluuteen ja edullisuuteen, joten yleensä käytetään esimerkiksi aletarran värinä

Nostaa veSota, veri, into- On usein käytetty kertomaan alennusrenpainetta ja himo, rakkaus, ja tyhjennysmyynneistä, lisäämään
sykettä
tuli, aatteet,
ruokahalua tai luomaan vaikutelman
jännitys
tärkeydestä ja kiireellisyydestä
Erityisten ominaisuuksien korostamiseen. Käytetään myös usein kauneustuotteissa ja kosmetiikassa. Usein lisätty edustamaan luovia, viisaita ja
mielikuvituksellisia brändejä, tuotteita
ja palveluita
Taivas, vesi,
Luotettavuuden ja turvallisuuden lisääkuulaus, lem- miseen. Rauhoittamaan mieltä ja lipeys, virallisäämään tilan tuntua. Väri edistää tursuus, reipvallisuudentunnetta ja luottamusta
paus, raikkaus brändiin, sekä lisää tuottavuutta

Valaiseva,
kirkastava,
rauhoittava

Lumi, häät,
kaste, pilvet,
enkelit, siisteys, valoisuus
Kuolema, paha, negatiivi- Tyylikkyys,
Hämäryys, sosuus, muodollisuus, juhla, pimeys, pelko keus, yö, salakehittyneisyys, hienostuperäisyys,
neisuus
mystisyys,
graafisuus,
kontrasti, kuolema
Kestävyys, hyvä terveys, Neutraalius, Maa, arki, viljakova työ, vakaus
tavallisuus
vuus, kasvun
antaja, savi,
terrakotta, suklaa, kahvi
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Ekologisuuden ja ympäristöajattelun lisääminen. Käytetään rauhoittamaan
asiakkaita niin myymälöissä kuin julkisissa tiloissa
Voidaan käyttää luomaan värittömyyden tai neutraaliuden vaikutelmaa

Hienoistuneisuuden sekä kirkkaiden
värien korostamiseen
Käytetään myös pienentämään vaikutelmaa esineiden ja asioiden koosta

Maanläheisyyden korostamiseen.
Ruskealla saadaan lisättyä organisaation, historian ja yhteyden tunteita

Liite 3. Meän Lihan alkutarina (lopullinen versio)

27

Liite 4. Meän Lihan alkutarina (vaihtoehto 2)
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Liite 5. Meän arki esite
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Liite 6. Meän Retki esite
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Liite 7. Meän Erikoinen esite
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Liite 8. Mallikooste itse otetuista valokuvista Meän Lihan markkinointiin
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