
Pitkä tie kalasta brändiksi

ARI SEPPÄLÄ
JÄRKI  SÄRKI  OY /  KOMPPA-SEPPÄLÄN LUOMUTILA



Komppa-
Seppälän 
luomutila

Tilan päätuotantosuunta on 
mehiläistarhaus

Hunaja markkinoidaan omalla 
tuotemerkillä

Voi hyvin –luomuhunajaa löytyy 
päivittäistavarakaupoista ympäri 
Suomen

70 % liikevaihdosta



Järki Särki oy  perustettiin syksyllä 2016

• Olemme aina kalastaneet omaan 
käyttöön

• Kalastimme särkiä talvella 2013 
isomman määrän

• Valmistimme niistä kalasäilykkeitä 
keittiön sähköuunissa ja myimme 
tuorekalaa myös jalostajalle

• Samalla keksittiin Järki Särki- nimi

• Sitran resurssiviisaus hanke 2014

• Kalanjalostustilat rakennettiin 2015
• Ensimmäiset Järki Särki -tuotteet     

valmistuivat 2015 lopulla

• Myynnissä valtakunnallisesti K- ja S-
ketjuissa 



Järki Särki- kalatuotteet

• Olemme tuoneet markkinoille 

uuden kotimaisen villikalasta 

tehdyn kalatuotteen 

• Herkullinen ja helppokäyttöinen 

kalasäilyke arkeen ja juhlaan

• Vastuullisin suomalainen kalatuote

• Valmistetaan täysin uusiutuvalla 

energialla

• Oma aurinkovoimala ja ostamme 

tuulisähköä



Järki Särjen menestystekijät 
• Meillä on osaamista ja ketteryyttä ja 

hanskassa koko tuotantoketju

• Raaka-aineen hankinta

• Oma kalastus ja hyvät ja suorat suhteet 
kalastajiin

• Valmistus

• Tilat, laitteet ja työntekijöitä myös 
sesonkityöhön

• Markkinointi

• Hyvä, omaleimainen ja tunnistettava brändi

• Hyvät jakelukanavat Järki Särki on CM, 

K-supermarket , Prisma ja isot S-market

ketjuvalikoimissa





Loistavaa 
asiakaspalautetta
Terve. Ikinä en mistään tuotteesta oo
palautetta antanu, mut nyt oli aivan 
pakko lähtee ylistämään Järkisärkeä :) 
Aivan tolkuttoman hienoo et ootte
tämmösen tuotteen luonu kuluttajille!

Hei! Järki Särki, miten mainio tuote! Aivan 

erinomainen maku, kestävästä 

kotimaisesta kalakannasta ja lasinen 

purkki. Hyvä te, hyvä Järki Särki! 

Tänään avattiin purkki 

tomaatti & yrttiä ja 

sanonpa vaan että 

tämä lähtee 

kaveripiiriin suurilla 

suosituksilla! Ei 

uskoisi että särkeä on 

purkissa, jää meidän 

perheen suosikkeihin 

ehdottomasti!



Uusia tuotteita tulossa  
• Lahnoja tulee sivusaaliina

• Ei kysyntää

• Ratkaisu

• Massaamme lahnat ja teemme niistä 
pyöryköitä 

• Markkinointi

• Suurkeittiöt, esim. Muuramen kunta

• Lounasruokailut 

• Myös uusia kuluttajatuotteita tulossa



www.jarkisarki.fi

www.facebook.com/jarkisarki Kiitos!
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