
Keväinen tervehdys Sinulle, Ruohonjuuri Oy:n omistaja!

Korona kuritti kovalla otteellaan edelleen maailmaa vuonna 2021, ja tämä heijastui erityisesti
terveystuotekaupan liikevaihdon kehitykseen joka jäi -7% viime vuodesta. Kilpailu lisääntyi, kun
uusia hintavetoisia verkkokauppoja sekä tavarantoimittajien omia verkkokauppoja aloitti toiminnan.

Myös Ruohonjuuri Oy:n liikevaihto jäi edellisestä vuodesta -3,7%. Vuonna 2021 Ruohonjuuren
kokonaisliikevaihto oli 30 919 969 euroa. Ruohonjuuri ei avannut vuonna 2021 uusia myymälöitä
edellisten vuosien tapaan. Suomen verkkokauppa kasvoi mukavasti +8,2%. Loppusyksystä avattiin
kansainvälinen verkkokauppa ruohonjuuri.com ja Ruotsissa jatkoi Happyfoodstore.se
verkkokauppa.

Kohokohtia vuodelta 2021 ja alkuvuodelta 2022

Haasteellisesta toimintavuodesta huolimatta katsomme vahvasti Ruohonjuuren tulevaisuuteen.
Syksyn aikana kirkastimme Ruohonjuuren arvoja yhdessä henkilöstön kanssa keskustellen. Näin
vankistamme entisestään jo vahvaa ja merkityksellistä kulttuuriamme ja saavutamme
tavoittelemiamme asioita. Loppuvuodesta myös Ruohonjuuren strategian jalkautusta, visiota ja
missiota kirkastettiin. Panostamme vahvasti kestävään kehitykseen, asiakaskokemuksen
kehittämiseen, digitalisaatioon sekä arvopohjaiseen kulttuurin kehittämiseen.

Syyskuussa uudistunut kanta-asiakasjärjestelmä tarjoaa entistä enemmän etuja mahtaville
asiakkaillemme. Pisteitä eli käpyjä keräämällä saa näppärästi säästöä ostoksista ja alennuksia
lukuisten yhteistyökumppaneidemme palveluista, jotka edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Uudistuneen kanta-asiakasjärjestelmämme yhtenä tavoitteena onkin tukea yhteisöllisyyttä ja
rakentaa siltaa asiakkaidemme ja kestävää kehitystä edistävien toimijoiden kanssa.

Ruohonjuuren uusi kansainvälinen verkkokauppa avautui myös syksyllä. Englanninkielinen
verkkokauppa Ruohonjuuri.com palvelee nyt suurella sydämellä asiakkaita EU-alueella sekä
kansainvälisiä asiakkaita Suomessa. Kaupassa on yli 3700 tuotteen valikoima vastuullisia,
hyvinvointia tukevia tuotteita. Erityisen laaja kattaus on suomalaisten pienyritysten tuotteista aina
villiyrteistä, funktionaalisista sienistä ja metsämikrobikosmetiikasta saunateemaisiin valintoihin
saakka. Loppuvuodesta pilotoimme myös digitaalisia palvelua ja ravintoterapeuttimme neuvoo
nykyisin myös chat-palvelussa.

Tämä hetki ja tulevaisuus

Ruohonjuuri avasi maaliskuussa uljaan lippulaivamyymälän Helsingin paraatipaikalle
Nordean entisiin tiloihin Mannerheimintien ja Kaivokadun kulmaan, Kalevantalon
arvorakennukseen. Ruohonjuuren uusi 700 m2 suuruinen myymälä on muutakin kuin hyvän olon
tuotteiden erikoiskauppa: historiaa huokuva, tunnelmaltaan arvokas liiketila tarjoaa ainutlaatuiset
puitteet erilaisten kohtaamisten ja tapahtumien järjestämiselle sekä yhteisöllisyydelle.

Ruohonjuuren uuden myymälän avaaminen on paluu juurille ja samalla katse tulevaan. Ihmisten
ympäristötietoisuus ja vastuullinen kuluttaminen ovat edelleen kasvussa. Uusi myymälä on
moniaistillinen kohtaamispaikka, joka vie asiakaskokemuksen ja vastuullisen erikoiskaupan uuteen
ulottuvuuteen. Uudessa myymälässä pääsee tutustumaan Ruohonjuuren uuteen, laajasti ihastusta
herättäneeseen ilmeeseen, arvopohjaisiin 40v yhteistyötuotteisiin sekä kestävää elämäntyyliä
helpottaviin palveluihin. Myymälän tavoitteena on luonnollisesti hamuta myös uusia asiakkaita ja
tehdä Ruohonjuuren brändiä entistä näkyvämmäksi.

Ekologisuus huomioitiin luonnollisestikin lippulaivamyymälän kaikessa suunnittelussa - projektin
yhtenä tavoitteena olikin olla vähittäiskaupan korjausrakentamisen kokonaisvaltaisen
vastuullisuuden suunnannäyttäjä. Ruohonjuuren ekologisuutta, ihmisläheisyyttä, innovatiivisuutta
ja positiivisuutta viestivät arvot näkyvät vahvasti lippulaivamyymälässä, johon yhdistyivät Kampin ja

https://ruohonjuuri.com/


Kaivopihan kaupat sekä hallinnon toimisto.

Uuden myymälän avaaminen kiinnosti myös lehdistöä suuresti; tässä linkki muutamaan juttuun:
Kauppalehdessä, Talouselämässä, Kaupan Liiton blogissa

Katse tulevaisuuteen - Juuriaan myöten hyvän puolella!
Jo Ruohonjuuren perustamiskirjassa vuonna 1982 todettiin, että tehtävämme on vaalia kestävän
kehityksen periaatteita, jotta emme eväisi tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta asioihin, joihin meillä
on ollut mahdollisuus. Nyt 40 vuotta myöhemmin tämä ajatus on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Ruohonjuuri on hyvän elämän edistäjä, ekosysteemi, joka yhdistää alan toimijoita. Meillä on
asiakkaidemme ja muiden kumppaneidemme kanssa yhteinen tavoite: maailman muuttaminen
paremmaksi - vaikka sitten tuote kerrallaan. Ruohonjuuri elää vahvasti ajassa ja luotaa toimintansa
tulevaisuuteen, mutta sen perusarvot pysyvät.

Tervetuloa juhlimaan 40-vuotis taivalta yhdessä kanssamme!

Helsingissä 27.4.2022

Päivi Paltola
toimitusjohtaja

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tama-yritys-uskoo-helsingin-keskustan-vetovoimaan-lippulaivamyymala-avautui-entisiin-pankin-tiloihin/2b2b6e61-9864-4ebb-910e-e8dbe2430297
https://www.talouselama.fi/uutiset/tama-ketju-luottaa-helsingin-keskustan-vetovoimaan-avasi-lippulaivamyymalan-entisiin-pankin-tiloihin/5cfe2f4b-dc21-4c76-b19b-78d556340b4b
https://kauppa.fi/uutishuone/2022/03/24/ruohonjuuri-valjasti-uuden-kauppansa-ydinkeskustassa-elamyksille-ja-palveluille/


Uuden lippulaivamyymälän myötä esiteltiin myös uusi visuaalinen ilme, joka laajenee hiljalleen kaikkiin
myymälöihin. Alla esimerkkejä uudesta ilmeestä.


