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Kuka? 

Sanna Jämsä 

Yrityksemme Wild from Arctic 

Kemijärven Luusuasta 

 

Koulutukseltani olen ravintolakokki sekä 
luonnonvaratuottaja. 

 

Luonto- ja keittiöihminen. 



Mitä? 

Perustin 24.4.2017 yrityksen jonka toiminta 
perustuu luonnontuotteisiin pohjautuvien 
elintarvikkeiden valmistamiseen sekä alan 

koulutukseen ja tuotekehitykseen. 

 

Päätuotteitani ovat villit vaahtokarkit, 
kuohujuomat, marmeladit ja  makusuolat.  



Mistä ajatus ja rohkeus lähteä kohti 
luonnontuotealan yrittäjyyttä? 

 
”Reilu kolme vuotta sitten maalle muuton jälkeen aloin miettiä miten voisin 

siellä työllistää itseni. Ja vastaushan oli aivan silmien edessä -  metsä!” 
 

Tutkin kouluttautumismahdollisuuksia alalle ja huomasin ilokseni, että luonto- 
ja ympäristöalan perustutkinto alkoi sopivasti Kemijärvellä tammikuussa 

2014. Valmistuin luonnonvaratuottajaksi joulukuussa 2016 ja sen jälkeen olen 
alkanut kehittää omaa yritystoimintaa ja valmistelemaan yrityksen 

perustamistoimia.  
Kiitän Lapin ammattiopiston Kemijärven toimipistettä laadukkaasta 

opetuksesta: 
 

"Opettajat Anu Tossavainen ja Airi Pirttijärvi-Virtanen ovat vakuuttaneet 
minut omalla ammattitaidollaan sekä aidolla kiinnostuksellaan luontoa ja 

luonnontuotealaa kohtaan.” 
 

Sillä tiellä ollaan ja kyllä luonto sekä luonnonantimet ovat vieneet mennessään. 
 
 



Villit vaahtokarkit 



Missä mennään? 

"Tuotekehitystyötä on nyt tehty vuoden päivät opiskelujen 
ohella ja puolisen vuotta opintojen jälkeen. Olen käynyt 

myyntitapahtumissa tekemässä koemarkkinointia. 
Kokemukset ovat olleet positiivisia” 

 
Tällä hetkellä villien vaahtokarkkien tuoteperheeseen kuuluu 

makuina puolukka, mustikka, karpalo, kuusenkerkkä ja 
arktinen voimakasvi väinönputki. Samaa makumaailmaa 

toteutan muissakin tuotteissani. 
  

Ajatuksena on kehittää vaahtokarkeista luksustuoteperhe, 
jonka kohderyhmänä laatutietoiset herkuttelijat, matkailijat 

sekä ravintolat. Tavoitteena on saada tuotteet 
myyntipaikkoihin ympäri Suomea. 



Tuoteperhe 



Kuohujuomat 



Raaka-aineet 

Hyödynnämme yrityksemme toiminnassa 
Lappilaisia luonnonraaka-aineita marjojen ja 

villiyrttien muodossa. Pääosin villinä kasvavaa, 
mutta myös viljeltyä luonnonkantaa. 

Luonnontuotealan yritystoiminnan elinehto ovat 
laadukkaat ja puhtaat luonnonraaka-aineet 

oikeaoppisesti kerättyinä ja käsiteltyinä. Ilman 
raaka-aineita ei ole tuotteita eikä näin ollen 

yritystoimintaa. 



Millaisena näet pienyrittäjien 
tulevaisuuden Lapissa? 

Verkostoitumalla toisiin pienyrittäjiin on täältä pohjoisesta 
hyvät mahdollisuudet ponnistaa isoillekin markkinoille. 

 
"Lapissa vuodenajat ovat ainutlaatuisia. Puhtaista pohjoisista 

raaka-aineista valmistettuja tuotteita voi ylpeänä 
markkinoida" 

 
Tulevana yrittäjänä toivon mahdollisuuksia kouluttautua 

luonnontuotealalla eteenpäin, yrittäjän näkökulmista katsoen 
ja käytännön yrittäjyyteen keskittyen. 

 
"Luonnontuotealan suurimmat haasteet näen 

luonnontuotteiden markkinointiin ja toimitusvarmuuteen 
liittyen” 

 
 



NYT! 

Luonnontuotealan kasvupaineet ovat kovat ja 
ilman kunnossa olevaa raaka-aineen 

hankintaketjua tarvittavaa kasvua ei saada 
syntymään. Myös yritysyhteistyö yli 

toimialarajojen on suuressa roolissa kasvun 
mahdollistajana. 

 

Heräsikö kysymyksiä?  

 

 

 



 

 

 

 

KIITOS ! 


