
Keväinen tervehdys Sinulle, Ruohonjuuri Oy:n omistaja!

Vaikka korona kurittikin maailmaa, Ruohonjuuri Oy:n liikevaihdossa päästiin parempaan
päin: kasvua kehkeytyi 4,8 % edellisvuoteen nähden. Vuonna 2020 Ruohonjuuren
kokonaisliikevaihto ylsi 32 101 206 euroon.

Kokonaisliikevaihdon kasvu perustui verkkokaupan myynnin vahvaan kasvuun.
Myös ensimmäistä kertaa koko vuoden toimineet Triplan ja Ainoan myymälät sekä
keväällä 2020 avattu Kaaren Ruohonjuuri vaikuttivat osaltaan vuoden
liikevaihtoon.Tilikauden tulokseksi saatiin 1 226 288 euroa.

Koko konsernin liikevaihdoksi vuonna 2020 saatiin 33 040 170 euroa, jossa kasvua tehtiin
3,2 %. Konsernin tilikauden tulos oli 1 123 839 euroa.

Kohokohtia vuodelta 2020 ja alkuvuodelta 2021

Koronapandemian vuoksi vuonna 2020 riitti kahmalokaupalla haasteita. Etenkin
kaupunkien keskustoissa sijaitsevien myymälöidemme myynti pieneni työmatkaajien ja
turistien virran hiivuttua. Kotoilun ja etätöiden yleistyminen hyödytti osaa kaupoistamme -
lähimyymälöiden merkitys ja myynnit kasvoivat ihmisten elinpiirien pienennyttyä.

Verkkokauppa takoi myyntiennätyksiä poikkeuksellisen vuoden aikana. Verkkokaupan
siirtyminen omaan tilaan mahdollisti sen, että vuolaasti kasvanutta joukkoa asiakkaita
saatiin ilahdutettua tehokkaasti hyvää elämää tukevilla tuotteillamme.
Shopify-verkkokauppa-alustan käyttöönotto tehosti työtä ja paransi asiakaskokemusta
huomattavasti. Shopify tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet verkkokaupan
jatkokehittämiselle.

Vuonna 2020 otettiin käyttöön myös uusi valikoimanhallintajärjestelmä; Supermind. Sen
ansiosta vain hyvistä tuotteista koostuvaa valikoimaamme on voitu optimoida vielä
aiempaakin paremmin. Tämän seurauksena myös varastojemme arvot on
saatu pienemmiksi.

Ruohonjuuri kiinnosti edelleen sekä kansaa että medioita. Tällä saralla
kohokohtana voitaneen pitää vierailua YLEn aamu-tv:ssä. Ohjelman voi
halutessaan vilkaista seuraavasta linkistä tai oheisella QR-koodilla
https://areena.yle.fi/1-50817075

Tämä hetki ja tulevaisuus

Ruohonjuuri ponnistaa ylpeästi yhä edelleen perustamisensa aikaisesta arvopohjasta. Oleellinen
menestystekijämme onkin yhteinen päämäärä asiakkaidemme kanssa: unelma paremmasta
maailmasta - ja konkreettinen, jokapäiväinen työ tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ruohonjuuri on hyvän elämän kauppa, jonka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa, josta maailma voi
olla ylpeä. Jokainen Ruohonjuuren tuote on parempi valinta ihmisen ja ympäristön kannalta.
Tunnemme tuotteidemme taustat ja osaamme auttaa asiakkaitamme aktiivisesti palvellen.
Teemme läheistä yhteistyötä tuotteitamme valmistavien ja maahantuovien pienyritysten kanssa.
Me emme halpuuta hengiltä kumppaneitamme vaan panostamme kauaskantoiseen yhteistyöhön.

Ruohonjuuressa uskotaan myös, että hyvä olo heijastuu. Kun ihminen voi hyvin, hän levittää hyvää
myös ympärilleen. Tahdomme, että Ruohonjuuren henkilökunta ja asiakkaat ovat onnellisia
arjessaan. Tätä tyytyväisyyttä lisätäksemme olemme jo pitkään rakentaneet uutta

https://areena.yle.fi/1-50817075


kanta-asiakasjärjestelmää, joka lanseerataan toukokuun aikana. Uudessa
kanta-asiakasjärjestelmässä kerätään “käpyjä” nykyisten leimojen sijaan.

Kuuseen ei tarvitse kurkottaa käpyjä kahmiakseen vaan Ruohonjuuren kanta-asiakkaat
nappaavat itselleen etuja (eli käpyjä) niin ostamisesta, tuotearvioista kuin uusien asiakkaiden
tuomisesta Ruohonjuureen. Asiakaskokemuksen ja yhteisöllisyyden kannalta merkittävä parannus
on myös laaja kirjo yhteistyökumppaneidemme etuja, joita Ruohonjuuren kanta-asiakaskortilla
pääsee hyödyntämään. Hyvän olon hippusia saavat kanta-asiakkaamme jatkossa edullisemmin
niin ekokampaajien, ravintovalmentajien kuin vaikkapa vyöhyketerapeuttienkin palveluita
hyödyntämällä. Olennaisimpana säilyy kuitenkin asiakkaan aito kohtaaminen joka kerta.
Myymälöiden kiitettyä ja kehuttua asiakaskokemusta pyritään myös eri tavoin tuomaan osaksi
verkkokaupan toimintaa.

Vuoden 2021 lopussa odotetaan koronatilanteen laantuvan ja olosuhteiden palautuvan jossain
määrin normaaliksi. Etätyö on kuitenkin tullut jäädäkseen ja siksi asiakkaiden tavoittaminen
verkkokaupan avulla on yhä tärkeämpää.

Verkkokauppa toimii keihäänkärkenä Ruohonjuuren etsiessä uusia markkinoita. Ruotsin
markkinoiden kimppuun käydään uusin ajatuksin ja tuorein voimin, ja myynnin tason selvää nostoa
aiemmasta tavoitellaan määrätietoisesti. Vuoden 2021 aikana testataan myös myyntiä Suomen ja
Ruotsin ulkopuolelle erilaisin kohdennetuin kampanjoin.

Vuonna 2021 jatketaan keskusvarastomallin selvittämistä. Tässä vaiheessa alkaa kuitenkin näyttää
siltä, että pitkälle viedyllä automaatiolla toimiva keskusvarasto voi olla Ruohonjuuren kannalta
toimiva ja kannattava ratkaisu.

Kesäkuussa 2021 uusi toimitusjohtaja aloittaa Ruohonjuuressa, ja jään itse ensin neuvonantajan
rooliin ja vuoden 2022 puolella eläkkeelle

. Haluan jo tässä kohtaa kiittää myös kaikkia osakkaita monista yhteisistä vuosista ja hyvästä
yhteistyöstä!

Helsingissä 4.5.2021

Iloa ja elinvoimaa!

Arto Ranta-aho
toimitusjohtaja


