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Osakasviesti 12/2022
Ruohonjuuri julkaisee alkuvuodesta ja kesän jälkeen taloudellisia tietojaan - nopealla aikataululla saadaan luotettavasti

vain myyntitiedot. Verkkosivuillamme on pieni erillinen osio sijoittajia varten. Siellä myös nämä katsaukset ovat

näppärästi saatavilla.

Maailma myllerryksessä

Ei mennyt vuosi 2022 odotusten mukaan – ei maailmassa eikä erikoiskaupassa. Koronarajoitusten hellittäessä moni

odotti paluuta normaalimpaan aikaan. Tilanne muuttui täysin, kun Venäjä aloitti keväällä hyökkäyssodan Ukrainaan.

Sota ja sitä seuranneet talouspakotteet nostivat energian hintaa ja lisäsivät jo koronan aikana alkaneita tuotteiden

saatavuuteen liittyneitä vaikeuksia. Samaan aikaan raju inflaatiokehitys ja ihmisten huolet ostovoiman kehittymisestä

heikensivät suomalaisten luottamusta omaan talouteensa.

Tämä vaikutti myös loppuvuonna Ruohonjuuren myyntiin sekä myymälöiden asiakasvirtaa sekä keskiostokseen. Vaikka

joulumyynti vilkastutti Ruohonjuuren myyntiä, jäi koko vuoden myynti noin -10% edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden aikana Ruohonjuuri avasi yhden uuden myymälän sekä sulki kaksi myymälää Helsingin keskustassa.

Ruohonjuuren taloudellinen tilanne on vakaa johtuen tehokkaasta varastonhallinnasta ja kulujen karsimisesta.

Vuoteen mahtuu myös paljon positiivista. Ruohonjuuren Ruotsin verkkokauppa (happyfoodstore.se) jatkaa hyvää

kasvua viime vuoteen verrattuna (+7,4 %). Myös kansainvälinen verkkokauppa (ruohonjuuri.com) kehittyi mukavasti.

Helsingin uuden lippulaivamyymälän Manskun myymälän myynti sekä asiakasmäärät kasvoivat hienosti koko vuoden.

Myymälässä tehtiin jouluna jopa kaikkien aikojen päivämyyntiennätys. Manskulla kuvattu Ylen juttu 40-vuotiaasta

Ruohonjuuresta toi Ruohonjuurelle laajalti näkyvyyttä valtakunnallsessa mediassa. Lippulaivamyymälä noteerattiin

myös kansainvälisesti (esim. E-Architect) ja lisäksi Visualistit ry palkitsi Manskun Ruohonjuuren Vuoden Myymälä

-palkinnolla.

Kuvio: myynnin kehitys

Katse tulevaan

Viime vuoden aikana olemme panostaneet vahvasti strategian jalkauttamisen ensimmäiseen vaiheeseen eli

liiketoiminnan perustan vahvistaminen ja  tulevaisuuden kasvun perustan luomiseen. Loppuvuodesta 2022

ulkoistimme verkkokaupan varastotoiminnot 3PLogistiikka Uusimaalle. Kaikki Ruohonjuuren verkkokaupan

varastotyöntekijät siirtyivät vanhoina työntekijöinä uudelle työnantajalle. Ruohonjuuren strateginen painopistealue on

uudistaa tulevaisuudessa myymälöiden ja verkkokaupan logistiikkaan perustuen keskusvarasto logistiikkaan. Tämä

mahdollistaa meille ketterämmän ja kustannustehokkaamman logistiikan ja valikoimanhallinnan. Tulevan vuoden

aikana Ruohonjuuri uskoo vahvasti tulevaan ja avaa uuden myymälän pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Toivotan kaikille osakkaille aurinkoista kevättä ja nähdään yhtiökokouksessa!

Päivi Paltola,

toimitusjohtaja

https://www.ruohonjuuri.fi/ekotietoa/yritystiedot/osakkaille/
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/manskun-ruohonjuuren-lippulaivamyymala-palkittiin-visualistit-ryn-vuoden-myymala-2022-palkinnolla.html
https://yle.fi/a/74-20003425
https://yle.fi/a/74-20003425
https://www.e-architect.com/helsinki/ruohonjuuri-helsinki-city-center-flagship-store
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Juuriaan myöten hyvän puolella
Luontokato ja ilmastonmuutos ovat planeettamme kohtalonkysymyksiä. Jos niitä ei saada ratkaistuksi, maapallo ei säily

elinkelpoisena. Suomessa vanhojen metsien ja luonnonmetsien suojelu on yksi tehokkaimmista tavoista taistella
luontokatoa vastaan.

Vuonna 2022 Ruohonjuuri lahjoitti 40 000 euroa Luonto-Liiton metsäryhmälle metsiemme monimuotoisuuden
suojeluun.
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