
12.-18.9.



Hei, olen Hilkka Välläri ja toimin yrittäjänä Kesälaitumen Kukka Ky:ssä.
Tällä kukkakaupan viikolla kerromme siitä mitä kaupan arki on ja pääsette
"hyppäämään" tiskin taakse ja työpöydän ääreen.

12.9.

Olen toiminut yrittäjänä Kesälaitumen Kukassa lähes 30 vuotta. Laakson Sarin
kassa toimimme välillä yhdessäkin yrittäjinä. Kunnes Sarin siirryttyä kokonaan
toiselle alalle jatkoin omaa yrittäjyyttäni.

Innostus kukkakauppa-alalle syntyi, kun ajauduin töihin kukkien pariin ja kun tuli
mahdollisuus ryhtyä kauppiaaksi en aikaillut siinä.
Näkemys kukkien väri- ja muotomaailmassa saa innostuksen ja kokeilunhalun
vielä vuosienkin jälkeen syttymään. Erilaiset kukkasidontakurssit ovat myös
tukeneet osaamistani alalla ja vahvistaneet sitä.

Päätyönäni olen toiminut Punkalaitumen Seurakunnalla ja vapaa-ajalla olen
lähtenyt mukaan monien yhteisöjen ja yhdistyksien toimintaan. Tykkään toimia
ihmisten kanssa ja puuhata monessa mukana.

Kaiken tämän takana on kuitenkin aina pyörinyt yrittäjyys kukkakaupalla. Minulla
on ollut hyvää tuuria löytää osaavia työntekijöitä ja olen voinut huoletta jakaa
myös vastuuta, silloin kun en ole itse ehtinyt työskentelemään kaupalla.

Kuvassa vuodelta 2020 Punkalaitumen Yrittäjät ry ojensi minulle vuoden yrittäjä
tunnustuksen, josta olin hyvin iloinen.

12.9.



Kukkakaupan arki

Se ei ole vain yhtä ruusuilla tanssimista... Eniten se on kukista huolehtimista ja
hoitamista, siivoamista, suunnittelua ja sumplimista, asiakaspalvelua ja myyntiä,
kukkasidontaa, näyteikkunan ja esillepanojen rakentelua yms. Eli ei me täällä
pelkkiä hienoja kukkakimppuja koko ajan sidota, vaan arkista aherrusta, jotta
saadaan asiakkaille just sellasia kukkajuttuja kuin halutaan.

Kukkakaupalla käy pari kertaa viikossa Huiskula-Hilverda kukkatukun auto, josta
tehdään suurimmat ostot, myös muita tukkuja käytämme tarpeen mukaan.
Alkuviikolla tehdään tilauksia tukkuun, jotta ne tiistai aamuna tulevat meille.
Perjantaina tehdään täydennysostoja. Alkuviikolla myös huolletaan myymälätilaa:
siivotaan, kastellaan ja huolletaan kaikki ruukkukukat. Kun leikkokukat saapuvat
ne pitää käsitellä, leikata imupinnat ja poistaa varresta ylimääräiset lehdet.
Ruukkukukat hyllytetään ja tarkistetaan niiden kunto.

Loppuviikkoa kohden suunnitellaan ja valmistetaan tilattuja kukkasidontatöitä ja
siitä syystä torstai, perjantai ja lauantai ovat hyvin kiireisiä päiviä.
Näiden kaikkien hommien lisäksi koko ajan tehdään asiakaspalvelua, myydään,
sidotaan kukkia, tekstataan kortteja, viedään kukkalähetyksiä ja annetaan kukien
hoito-ohjeita asiakkaille.

Teemme paljon yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Naapurissa
toimii Hautauspalvelu Saarimaa, jonka kanssa yhteistyö on sitä, että surun
kohdatessa esittelemme arkkuvaihtoehtoja omaisille ja siitä eteenpäin
Hautauspalvelu hoitaa omaisten kassa muut tarvittavat toimet.

Keikyän Kivi-kiviveistämön kanssa on myös yhteistyötä. Jos tarvetta esimerkiksi
hautauksen yhteydessä tai kiven kunnostuksen kanssa, voit ottaa meihin yhteyttä
niin suunnitellaan, miten asiat saataisiin kuntoon.

Myös Kunnan ja Seurakunnan kanssa tehdään melkeinpä viikoittaista yhteistyötä
ja monien muiden.

Joku onkin joskus sanonut, että hoidamme kukkakaupalla "kehdosta hautaan".
Niin, voihan sen näin todeta, että kuljemme usein asiakkaiden kukkatilausten
myötä elämänkaarta pitkin, syntymästä hautajaisiin.

14.9.



Tänään ei pidetäkään puheita, vaan katsellaan kuvia. Töitä vuosien varrelta.Tässä
erilaisia surusidontatöitä.

15.9.

Asetelmia.

15.9.



Vauvakimput ja ristiäistyöt.

15.9.



Ja illan lopuksi häät.

15.9.

Tänään vaihteeksi asiaa. Aina välillä asiakkaita kummastuttaa jotkut asiat, jotka
meille kukkakaupassa on selkeitä. Kerronpa näistä...

Miksi marketissa kukat ovat halvempia kuin kukkakaupassa?
Keskusliikkeet esim. K-ryhmä ostavat isot erät kukkia jaettaviksi kauppoihin He
neuvottelevat tukun tai viljeliöiden kanssa hinnat. Me kukkakaupassa teemme
paljon pienemmässä mittakaavassa ostoja ja useimmiten tukkuhinnoittelussa ei
ole neuvottelun sijaa. Meille tulevien tuotteiden tukkuhinta on lähes sama kuin
marketit myyvät saman asiakkaille. Ja kauppahan on bisnestä eli siitä on saatava
voittoa, emmekä me voi tukkuhinnoilla myydä tavaraa ulos. Totuus on siis se että
hinnoittelulla emme pysty kilpailemaan, vaan yksilöllisillä sidotuilla
kukkakimpuilla, hoidetuilla kukilla, asianmukaisesti paketoiduilla ja
asiakaspalvelulla, niillä voimme kilpailla!

16.9.



Kukkakimpun vihreät lehdet muka maksavat jotain? Kyllä vaan maksavat! Ihan
tukusta ostamme niitä, niin kuin muitakin kukkia. Toki paljon suosimme ja
keräämme myös luonnosta sopivaa kasvia ja näin saamme hintaa hieman
hilattua alas päin.

Emme myy mielellämme nuppuisia ruusuja.
Oletus asiakkaalla on että kun ostaa nuppuisen ruusun, se kestää pitenpään.
No ei ihan näin. Ruusut kerätään viljelyksillä nuppuisina, ne kuljetaan
asianmukaisesti ja laatua tarkkaillaan koko matkan ajan. Kun ruusut ehtivät
meille ne ovat useimmiten vielä viittä vaille avautumista. Siinä tilanteessa ne ovat
herkimmillään ja kun me ne täällä kaupalla käsittelemme, laitamme lämpöiseen
veteen ja ne saavat "juodakseen" niin ovat valmiita myyntiin.

Ja muistetaan, jos kotona leikataan leikkokukkia, niin veitsellä viinoon, näin kasvin
solukko pysyy avoimena ja kasvi pystyy käyttämään vettä. Jos saksilla leikataan
solukko painuu lyttyyn ja kasvi kuihtuu. Ruusujen uloimmat terälehdet ovat usein
ryppyisiä ja ehkä värivirheellisiäkin. Se ei tarkoita, että kukka olisi huono tai vanha.
Kun kukka avautuu nupusta uloimmat terälehdet vaan ovat joillakin
ruusulajikkeilla ominaisuudeltaan tälläisiä ryppyisiä ja vihertävän sävyä
havaittavissa.

Tässä muutamia aiheita, jotka nousivat nyt esiin. Kysyä sopii meiltä kaupalla aina
kaikesta. Vastaamme mieluusti ja otamme selvää, jos pulma on kinkkinen.



Tänään ollaankin viimeistä päivää Punkalaitumelaisissa. On ollut hauska kertoa ja
esitellä meidän touhuja. Vielä vähän juttua ja kuvia.

Kaupalla on muutamia perinteitä, joista pidämme kiinni. Äitienpäivän aikoihin
meillä on lettupäivä. Voit siis tulla syömään letun ja samalla hoitaa äitienpäivä
kukkaostokset Toinen perinne on joulupuuro ja soppa tarjoilu. Silloinkin voit jo
valmiiksi katsella ja varata joulukukkia ja nauttia herkullista joulupuuroa
Olemme kukkakaupalla aina valmiita lähtemään mukaan kaikkeen kivaan
yhteistoimintaan. Vuosien aikana ollaan osallistuttu Valman ja Viljon
huoltopäiville ja yrittäjäyhdistyksen toimintaan. Joskus olet voinut keväällä löytää
yksinäisen narsissin, se on ollut Kauppapuutarhaliiton kampanja.

Muutama vuosi sitten Suomi täytti sata vuotta. Tehtiin isolla porukalla jokaiselle
Sankarivainajalle seppele, jotka Itsenäisyyspäivän korvilla laskettiin haudoille.
Tähän sai jokainen Punkalaitumelainen osallistua omien kykyjen ja taitojen
mukaan. Me kukkakaupalta olimme ohjaamassa ja opastamassa seppeleen
tekoa. Tällä yhteisellä tekemisellä kunnioitimme vainajien muistoa ja juhlistimme
Suomen 100 vuotis päivää.

Moni on jo kuullutkin, että kukkakauppa etsii uutta yrittäjää ja kyllä se totta on!
Jos olet kiinnostunut, sinulla on vahva halu tai tiedät jonkun joka olisi tässä
hommassa paikallaan, niin vinkkaa ja ota yhteyttä.

Lopuksi vielä tulevaa... Meille kaupalle on tulossa syksyn kuluessa kivoja tarjouksia.
Ole kuulolla ja tule tekemään ostoksia!

Hyvää syksyä ja kiitos viikosta!

18.9.




