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1. Keltaisen lapun tarina jatkui 

 

1.2 Iloisia yllätyksiä koppakaupalla 

 

Kardemumman toimintavuosi käynnistyi alkuvuonna 2011 edellisvuoden toimintakertomuksen kir-

joittamisella. Viikonlopun aikana syntyi kertomus, johon olimme itsekin tyytyväisiä. Vauhti kuiten-

kin kiihtyi. Ensin saimme tiedon, että Toivakan 4H-yhdistys palkitsee yrityksemme. Seuraavana 

saimme kuulla, että yrityksemme saa myös Keski-Suomen piirin yrityspalkinnon ja pääsemme ki-

saamaan valtakunnalliseen kilpailuun. Huipennuksen saimme kokea vastaanottaessamme Toivakan 

4H-yhdistyksen palkintoa: Kirsi kertoi palkintoa jakaessaan, että oli saanut mukavan ilmoituksen 

liitosta samana päivänä: Riihikahvila Kardemumma oli valittu vuoden 4H-yritykseksi!  

 

 

 

Voitto toi paljon lisää virtaa, koska tajusimme, että meistä oli oikeasti tykätty ja kahvilamme  me-

nestyi jo eka kesänä. Kevät kului suunnitellessa tulevaa kesää: mietimme miten kehittäisimme ja 

parantaisimme kahvilan toimintaa.  

 

Voitosta seurasi myös muuta vipinää, haastatteluja, kuvien etsiskelyä, seminaareja ja tapahtumia. 

Saimme kutsun Laajavuoreen Nuorissa on tulevaisuus -seminaariin, jossa kerroimme työpajassa 

millaista Riihikahvila-yrittäminen on.   
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Samassa tapahtumassa vastaanotimme myös valtakunnallisen palkinnon ja kerroimme kiitokseksi 

Riihikahvila Kardemumman tarinan (Kardemumman puun tarinana). 

 

 

Valtakunnallisen Vuoden 2010 4H-yrityspalkinnon jakotilaisuudessa Laajavuoressa oli yrittäjillä 

hymy herkässä. 

 

Valinnan tehnyt raati perusteli voittajaa seuraavasti: 

”Yrityksestä pystyi hienon toimintakertomuksen perusteella aistimaan aidon innon yrittämiseen ja 

tekemisen meiningin. Yrityksellä oli suuri liikevaihto, työ oli tehty suunnitelmallisesti ja taitaen, 

vaikka yritys on toiminut vasta reilun puolen vuoden ajan. Ryhmä toimi hyvin yhteen ja yrittäjillä 

on selvät suunnitelmat jatkaa toimintaa kesällä 2011. Yritystoiminnan ekologiset arvot tulivat näky-

viin muun muuassa kierrätysmateriaalien käytössä ja kahvilan ohessa toimivasta kirpputorista. Ke-

säkahvila on hyvä esimerkki muillekin 4H-nuorille työllistää itsensä kesäksi.” 

 

1.2 Tarina kardemummapuusta 

”Idea lähti pienestä kardemumman siemenestä mikä lähti kehittymään 4h yrityskurssilla. Hitusen jo 

kasvaneena ja kahden keijun ja heidän yritysohjaaja haltiansa avulla saatiin kardemumman siemen 
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maasta esille. Matkaan lähti myös kaksi innokasta ja rohkeaa keijua auttamismielessä. Juuret olivat 

jo vahvat, mutta varsi alkoi painamaan ja apuun riensi riihitonttuja. 

Riihitontut kannustivat, tukivat, auttoivat ja yhteisvoimin saimme varren kasvamaan. Varsi huojui 

hieman tuulessa kasvettuaan, mutta se alkoi voimistumaan kun asiakas-keijut kaatoivat vettä kaste-

lukannuillaan, saivat auringon säteilemään valoaan puullemme, sekä tukivat vartta, jotta se pysyisi 

pystyssä. Runko kasvoi hyvää vauhtia ja kardemumma puuhumme alkoi kasvaa oksia joiden päihin 

ilmestyivät lehden nuput. 

Kahden keijun työ apulaiskeijuineen alkoi sujumaan riihitonttujen haltijan sekä muiden keijujen 

avittamana ja kannustamana. Keijut huomasivat lehden nuppujen auenneen ja toinen keiju istahti 

lehden päälle katsomaan toisten touhuilua. Hetken katseltuaan hän päätti lähteä lentämään kotia 

kohti, koska hän uskoi, että muut kardemummapuun keijut pärjäävät hyvin. Matka jatkui ja yksi 

apulaiskeijuista oli valmis jatkamaan lähteneen keijun työtä reippaalla ja huumorintajuisella mie-

lellä. 

Puu kukki ja keijut tiesivät, että tämän vuoden työ oli tässä. He istahtivat oksille katsomaan yhdessä 

kasvattamaansa Kardemummapuuta ja iloitsivat siitä kuinka vahvan ja kauniin puun kaikki keijut, 

riihitontut ja haltija olivat saaneetkaan aikaan. Keijut odottavat tulevaa kesää jolloin pääsevät kas-

vattamaan Kardemummapuuta ja toivovat, että se tuottaa lisää oksia, lehtiä ja kukkia”. 

 

 
 

Samikset Mama ja Mirge. Yksi kesän teemaväreistä oli lila! 
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1.3 Suunnittelua, soittelua, sponssauksia ja yhteenveto kesästä 

 

 Loppukevät piti sisällään tapahtumien suunnittelua ja yhteydenottoja henkilöihin, joita toivoimme 

saavamme esiintymään Riihikahvilaamme tulevana kesänä. Kevään aikana Mamalle tuli ajatus 

Idolsia katsellessaan, että kisan kesken jättänyt Martta Hakala olisi mahtava saada riihelle esiinty-

mään. Ideaa alettiin miettimään, ja hyvällä tuurilla yritysohjaajamme Epeli sai 4H:n Mirva Mäkisel-

tä Martan puhelinnumeron. Oli uskomaton fiilis, kun Mama naputteli Martan numeroa puhelimeen 

vaikka ei Martta suurikaan tähti vielä silloin ollut. Martta vastasi ja neuvottelimme useaan otteeseen 

sopivasta ajankohdasta. Lopulta sovimme päiväksi torstain 16.6.2011. 

 

Uusi haaste tälle kesälle oli myös sponsorihakemuksien laatiminen. Se sujui yllättävän hyvin, sillä 

jokainen hakemus tuotti toivomamme tuloksen. Suhtautuminen yritykseemme ja meihin yrittäjiin 

oli erittäin positiivista. Facebook ja blogi olivat hyviä tiedonvälityskanavia, joiden kautta sponssaa-

jat saivat tietoa yrityksestämme. 

 

Riihikahvila oli auki viime kesän tapaan torstaina, perjantaina ja sunnuntaina, mutta nyt yhtäjaksoi-

sesti kello 15.00 – 20.00. Yrittäjien Maman ja Mirkan apuna olivat kiireisimpinä aikoina Kata ja 

viimeisenä sunnuntaina saimme avuksi Annin 

 

 
Ilo palvella! Mama ja Anni työn touhussa 

 

. 

Ensimmäisenä toimintavuonna asiakkaita kävi kahvilassamme 25 aukiolopäivänä arviolta 700 ja 
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yhdeksästä eri maasta. Toisena kesänä aukiolopäiviä oli vain 19, joulumyyjäisiä ei järjestetty, mutta 

kävijöitä oli yli 850. Ensimmäisenä toimintavuonna asiakkaita oli keskiarvon mukaan 28 asiakasta/ 

päivä. Toisena kesänä kävijämäärä oli 45 asiakasta/ päivä, joten lisäys oli hyvä, vaikka ei joulumyy-

jäisryysistä ollutkaan. Suurin asiakasmäärä oli sunnuntaina 17.7 Keskisuomalaisen jutun houkutta-

mana tai ihan muuten vaan asiakkaita kävi päivän aikana 130 -140 astiamäärän perusteella arvioitu-

na. Vilskettä riitti, astiat riittivät nipin napin. Asiakkaita tuli pitkin päivää tasaisesti, joten edelliske-

sän kaltaisilta jonoilta vältyimme. Kielitaitoa tarvittiin tänäkin kesänä. 

 

 

.  

 Torstaina  7.7 oli asiakkaiden joukossa myös ex-uutisankkuri  Upi Martikainen.  

Yhteispotretti totta kait! 

 

Taloudellisesti kesä oli edelliskesään verrattuna tuottoisampi. Tavoitteemme vähentää menoja suh-

teessa tuloihin toteutui. Myös kirppari tuotti huomattavasti paremmin kuin edellisenä vuonna, sillä 

kirpparin osuus myynnistä oli yli 400 euroa, kun eka kesänä se vähän reilu 200 euroa. Aukiolopäi-

viä JeMiKaManssa oli tänä kesänä vähemmän kuin ekana kesänä. 

 

 Riihikahvilaan tehtiin uusia hankintoja, joista suurimmat olivat jäätelövitriini ja kassakone. Joulu-

myyjäisiä toivottiin ja odotettiin, mutta yrittäjien voimat olivat vähissä työntäyteisen kesän jälkeen 

ja myynti lähenteli kesän jäljiltä 6000 euron rajaa. Koulu ja harrastukset ottavat myös osansa mei-

dän nuorten arjessa. 
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1.4 Martta trio ja kesän avaus 

 

Ennen Martan keikkaa siivoilimme riihellä ja teimme alkuvalmisteluja. Martan keikka ja terveys-

tarkastajan tarkastuskäynti alkuviikosta motivoivat hyvin siivoamisessa ja järjestelyssä. Teimme 

jopa 16 tuntisen työpäivän! Puolen viikon maissa paikat alkoivat näyttää hyviltä ja tytöt väsyneiltä. 

 

 

 
 

                                       Jaska ja Hannu esiintymislavan teossa 

 

Samalla, kun Martan keikka varmistui, Jaska päätti, että Martta ja pojat tarvitsevat oikean esiinty-

mislavan, jolle olisi toki käyttöä myöhemmin kesällä muissakin tapahtumissa. Kiirettä piti, esiinty-

mislava valmistui ajoissa ja Kardemumman kesä saatiin käynnistymään toivomallamme tavalla, 

Martan keikalla. 

 



9 
 

 
 

Se onnistui sittenkin! Martta Hakala Trio Kardemumman uudella esiintymislavalla 16.6.2011 

 

 

1.5 Kardemumman kesän 2011 avajaiset 

 

 
 

Pentti lahjoitti Riihikahvila Kardemummalle omasta ja Toivakan kunnan puolesta Pertti Humalajär-
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ven valmistaman vakan, johon Pena keräsi yleisöltä kolehdin kesän alkajaisiksi.   

 

Varsinaisia avajaisia vietimme perinteisesti juhannuspäivänä. Sadesäästä huolimatta paikalle saapui 

väkeä enemmän kuin osasimme odottaa.  Ohjelmasta vastasimme pääosin itse. Suurosen Pentti oli 

itseoikeutettu avajaispuheenpitäjä, koska hän tsemppasi meidät hyvin alkuun ensimmäisenä kesänä.  

 

 

Mirge, Pikku Myy ja tietovisa Kardemummasta yleisölle. 

 

Nointunnin mittaiseen avajaisohjelmaan sisältyi monenmoisia esityksiä. Siiri 8v. esitti runon ja lau-

lun, Mama ja Kata lauloivat, Mirge huolehti juontohommista ja tietovisasta.  Apuna estradilla hää-

räsi antaumuksella myös ystävämme Pikku Myy, jota virallisen ohjelman jälkeenkin kuvattiin ahke-

rasti. Luimme omana avajaispuheenamme Kardemummapuun tarinan. 

 

Myös yleisö pääsi osallistumaan.  Kardemumma-aiheiseen tietokisaan saivat osallistua kaikki pai-

kalla olleet. Voittaja palkittiin karkeilla ja kahvikuppikynttilöillä ja lisäksi Pikku Myy arpoi osallis-

tujien joukosta muutama onnellisen Pikku Myy karkkipussin saajan 
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Maman veli Lari toimi kisan tuomarina. Sillä aikaa kun Lari tarkasti vastauksia, Maman sisko Kiita 

sai yleisön iloiselle tuulelle leikittämällä heitä sutsi satsin tahtiin. 

 
 

 
 

Sutsi satsi, sutsi satsi, sutsi satsi aaaa….. Peukalot ylös, kyynärpäät taakse… Hyvinhän tämä sujuu! 
 

 

 

1.6 Eloa elokuun iltaan Elohiiren tahdittamana 

 
Maman laulunopettaja Jaana Eloranta ihastui riihen tunnelmaan ensimmäisenä kesänä ja kyseli ke-

väällä Mamalta saisiko hänen yhtyeensä Elohiiri tulla esiintymään riihelle. Tottahan toki se sopi ja 

ajankohdaksi valittiin elokuun 12 päivä. 

 

Yleisöä ei paikalla ollut kuin reilu 30 henkeä, mutta tunnelmaa siitäkin edestä. Saimme nauttia illan 

aikana akustisesta folkmusiikkista, jossa oli ripaus irkkumeininkiä ja pilkahdus Beatles soundeja. 
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                                                               Elohiiri 

 

 

Elokuun illassa musisoivat Jaanan (laulu, viulu, huilu) lisäksi Robert Boulter (laulu ja 

kitara), Augustin Muhiya (perkussiot) ja Karela Viljanen (piano). Alustavien suunnitel-

mien mukaan Elohiiri tulee tunnelmoimaan Kardemummaan ensi kesänäkin.  

 

 

1.7 Riihilaulelut Tapsan tahtiin 

 

Ensimmäisenä kesänä nousi esille idea ja toivomus Tapio Rautavaaran laulujen ympärille kootusta 

yhteislauluillasta. Alun perin lauluillan piti olla 18.6 Tapion päivänä, mutta kevään kiireet sotkivat 

suunnitelmat. Mutta ei hätiä. Suurosen Pentti, Pänkäläisen Raimo, Vesanderin Matti ja Jaska lait-

toivat toimeksi ja saimme järjestettyä Riihilaulelut Tapsan tahtiin elokuun 20 päiväksi. Pena hoiteli 

juontohommat, Rami laulatti porukkaa, Tilli eli Matti soitteli haitaria ja Jaska säesteli kitaralla ja 

lauloi Ramin kaverina. 

 



13 
 

 
 

         Riihilaulelmat Tapsan tahtiin: Pena, Rami, Jaska ja Tilli sekä sanoittaja Heikki Saaren lapset 

                                                         

Mukavana yllätyksenä saimme naapurin Annelin avustuksella paikalla Tapio Rautavaaran ystävän, 

sanoittaja Heikki Saaren lapset. Marja-Liisa kertoili tositarinoita Rautavaaran ja isänsä yhteistaipa-

leesta ja muut sisarukset esittivät muutaman Rautavaaran ja Saaren kappaleen. Epeli keitteli suppi-

lovahverokeittoa halukkaille ja me puolestamme huolehdimme kahvittelusta. Paikalla oli 40 inno-

kasta laulajaa. 

 

 

 

1.8 Pysähdy hetkeksi - unohda kiire, aitoa tunnelmaa sanoin ja sävelin 

 

Kardemumman kesä ja tapahtumarikas elokuu päättyi sanojen ja sävelien iltaan. Jaskan avustuksella 

saimme paikalle suositun luennoitsijan, entisen kansanedustajan ja Keskisuomalaisen toimittajan, 

sympaattisen Aino Suholan sekä toivakkalaisen harrastajamuusikkojen kokoonpanon Salomonin 

pojat (Olavi Jouttijärvi, Hannes Asikainen, Veli-Pekka Vihinen, Veijo Heinonen).  
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                                                        Aino Suhola 

Ilta oli kesäisen lämmin, tunnelma mahtava ja saimme asiakkailta paljon kiitoksia. Suholan luento 

oli koskettanut kuulijoita kyyneliin saakka ja mukaansa tempaavasti musisoivat myös Salomonin 

pojat. 

 

Illan teemana oli Epelin toivomuksesta ”Pysähdy hetkeksi, unohda kiire” ja moni mukana ollut tote-

si sen toteutuvan erittäin hyvin. Luento ja musiikki koskettivat syvältä ja pysähdyttivät. Toivotta-

vasti saamme Aino Suholan ja Salomonin pojat ensi kesänäkin vierailulle Kardemummaan 
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 Salomonin pojat : Veli-Pekka Vihinen, Hannas Asikainen, Veijo Heinonen, Olavi Jouttijärvi 

 

 

 

2.     Mistä on Riihikahvila tehty? 

 

Riihikahvila Kardemumman toiminta-ajatuksena on tarjota kahvila- ja kirpputoripalveluita tunnel-

mallisessa riihiympäristössä maaseudun rauhassa. Toisena toimintavuotenamme Riihikahvila kar-

demumma tarjosi puitteet myös erilaisille tapahtumille. Keskeisiä arvoja toiminnassamme olivat 

tekemällä oppiminen, kokeilunhalu ja rohkeus, kädentaitojen arvostaminen, tavoitteellisuus, vanhan 

kunnioittaminen ja iloinen palveluasenne.  
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Tiivistetysti Riihikahvila Kardemumman toiminta-ajatus on kirjattu Maman entisen opettajan Jonna 

Halttusen vuoden 2010 avajaispäivänä lahjoittaman runon sanoihin: 

 

 

"Mistä on riihikahvila tehty? 

Savun patinoimista seinistä, 

tähkistä maan viljan, 

kesän kauniin kukkasista, 

tainaomaisesta tunnelmasta. 

Haaveista ja unelmista. 

Toteutuneista toiveista. 

Sisusta ja sitkeydestä. 

Aitojen asioiden arvostuksesta. 

Siitä on riihikahvila tehty" 
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3. Markkinointi – paikallista ja valtakunnallista 

 

Kesän alussa Maman veli Lari auttoi Riihikahvilan blogin perustamisessa. Sinne oli tarkoitus päivit-

tää tapahtumia ja kuulumisia, sekä lisätä kuvia. Riihikahvilan esittely, yhteystiedot, ajo-ojhjeet ja 

aukioloajat olivat blogin kautta luettavissa.  

 

Kesäkuun alkupuolella olimme mainostamassa Riihikahvilaa 4H-kilpailuiden yhteydessä Ränssin 

kievarin yrittäjätorilla. Myimme tapahtumassa pikkuleipiä sekä käsitöitä. Kesän aikana jaoimme 

mainoksia kauppojen ilmoitustauluille sekä kävellen ja soutaen naapureille. Tiedotusvälineitä ei 

meidän tarvinnut houkutella paikalle vaan vinkkejä antoivat mm. tyytyväiset asiakkaat. 

 



18 
 

 

Mirkka laittamassa mainoksia luvan perästä Salen ilmoitustaululle. 

 

 

      Riihikahvila Kardemumman tuotepöytä ja Mirge Ränssin kievarissa kesäkuussa. 
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Riihikahvila sai julkisuutta lehdistössä kun Keskisuomalainen, Pilke, Paikallisuutiset ja Koti-lehti 

lähettivät toimittajansa tekemään jutun ja haastattelivat meitä. Ainakin yksi juttu oli myös netissä.  

Mariela pääsi lisäksi Järviradion haastateltavaksi suoriutuen siitä hienosti lyhyellä varoitusajalla. 

Asiakkaita saapui varsinkin loppukesästä, kun puskaradio ja lehtijutut levittivät tietoa kahvilastam-

me.  

 

Heinäkuun lopulla olimme asiakkaana käyneen Urpo Martikaisen vinkin perusteella vähällä päästä 

MTV3:n uutisten loppukevennykseen, mutta koska Riihikahvila oli jo sulkemassa ovensa, päätim-

me yhdessä toimittajan kanssa, että on parempi jättää asia tältä kesältä. 

 

 

 
 

Pilken toimittaja Maaret Räikkönen juttukeikalla luonamme. Hauskaa oli 

 

Markkinoinnista opimme, että oikea ajoitus on tärkeä. Kannattaa markkinoida ajoissa, ja toisaalta 

markkinoinnin avulla pitäisi saada vain ”sopivasti” asiakkaita. 
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4. Naapuriapua, sponsoreita ja viranomaisvalvontaa 

 

Riihikahvila sai talkooapua ja lahjoituksia naapureilta ja sukulaisilta. Haaveena alkavaan kesään oli 

saada uusi kassakone, koska vanha toimi huonosti jo edellisenä kesänä. Myös jäätelövitriinille olisi 

käyttöä, koska edellisenä kesänä käytetty arkkupakastin huomattiin epäkäytännölliseksi. Kassa-

konetta ja toista vaihtoehtoa arkkupakastimelle alettiin etsiä, ja lopulta kuultiin mahdollisuuksista. 

Käytetty kassakone saatiin ostettua edulliseen hintaan Kassaykkösiltä ja Nestle vuokrasi jäätelövit-

riinin sopuhintaan!  

 

 

 

Vihdoinkin, tyttöjen sitkeän soittelun jälkeen, jäätelövitriini löysi tiensä Kardemummaan. Jes! 

 

Kahvilan tytöt nimesivät kesällä kaikki tärkeät koneet, joten uudet tulokkaat ristittiin myös pian 

saapumisensa jälkeen. Kassakone nimettiin Onni-Maurizioksi, koska oli onni kun kone löydettiin. 

Nimet ovat myös Kotikadun parhailta hahmoilta. Jäätelötiski sai nimen Veijari, koska oli upeaa 

saada se. 
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Fazer sponsoroi meille karkkitelineen ja Pauligilta saimme kahvia ja kertakäyttöpahvimukeja. 

Sponsoritukea saimme myös Kassaykkösiltä, Aino Suholalta, Pandalta (Manu nalle) sekä Keski-

maalta (itikkasuihkeet). Sveitsistä vierailevalta Manuelalta saimme reseptin Swartswaldinkakkuun 

ja Porkkanakakkuun. Manuelan reseptit olivat hänen äitinsä, joita hän ei normaalisti anna eteenpäin. 

Aino Doll halusi antaa meille salaisen ohjeen saksalaiseen juustokakkuun. Rami jatkoi eka kesänä 

aloittamaansa parkkipaikkaprojektia ja Hannu riensi tarvittaessa Jaskalle avuksi rakennushommiin.  

Anneli ja Reijo laittoivat riihen luona olevan perennapenkin uuteen uskoon ja olivat muutenkin us-

kollisia tukijoita. Kirpputorille saimme useita lahjoituksia joita ilmestyi jopa yöaikaan Kardemum-

man kuistille.  Suuret ja lämpimät kiitoksemme tukijoille, auttajille, sponssaajille ja lahjoittajille! 

 

 

 

 

Kassaykkösten Pauli Yksjärvi järjesti meille edullisen kassakoneen ja tuki muutenkin toimintaam-

me. Onnistuneen kaupan jälkeen oli yhteiskuvan aika. 

 

Yhteydenpito viranomaisiin on tärkeä osa yritystoimintaa. Asiat viranomaisten kanssa on hoidettava 

ajoissa kuntoon. Olimme yhteydessä poliisiviranomaisiin tapahtumanjärjestysluvasta, terveystarkas-
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tajaan hygienia-asioista sekä veroviranomaisiin. Verovirkailija oli kuullut Järviradiosta haastattelun 

ja tunnisti Riihikahvilan siitä kysyen, "Onko tämä se Riihikahvila joka oli Järviradiossa?". 

 

Tapahtumien järjestely vie aikaa, mutta on palkitsevaa. Tapahtumat on sovittava aika reilusti etukä-

teen, koska esiintyjillä voi olla muitakin suunnitelmia ja tapahtumaa pitää ehtiä mainostamaan. Aina 

ei tietty päivä sovi esiintyjälle ja sitä voi joutua siirtämään. Poliisilta joutuu myös hankkimaan luvat 

tapahtuman järjestämiseen ja musiikkitapahtumissa esitettävistä biiseistä täytyy maksaa Teosto-

maksu. Tapahtumien järjestäminen on mukavaa ja vaikka tekemistä ja suunnittelemista on paljon, 

se ei ole kuitenkaan niin vaikeaa kun olisi luullut. Oli upeaa saada tänä vuonna esiintyjiä riihelle 

 

 

5. Kierrätystä – Jemi-Kamaan ja Jemi-Kamasta 

 

 

 
    

Riihikirppari JeMiKaMa 

 

 

Tänäkin kesänä pidimme kiinni kierrätyksestä, onhan Riihikahvila jo itsessään kierrätystä, kun van-

ha riihi on kunnostettu ja siivottu kahvilaksi. Samalla tavalla kuin edellisenäkin kesänä, kahvilan 
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astiat olivat käytettyjä ja kertakäyttö asioita ei käytetty muuten, kuin suurimmissa tapahtumissa 

Pauligin mukeja, koska kahvikuppien ja asettien kanssa kahvittelu olisi ollut aikamoista taiteilua, 

sillä kaikille asiakkaille ei riittänyt pöytätilaa kahvittelulle. 

 

Jätteet lajittelimme ja asiakkaiden jättämät pullot ja tölkit palautettiin kauppaan. Luomua suosittiin 

maidoissa. Kierrätys näkyi myös suosituissa kahvikuppikynttilätuotteessamme. Kahvikupit olivat 

kirpparilta ja tuttavien vanhoja kynttilän pätkiä sulatettiin kahvikuppien kynttilöiden steariiniksi. 

 

Kahvilan yhteydessä toimi tänäkin vuonna JemiKama-kirppari riihen kylkiäisessä, samassa tilassa 

jossa järjestettiin tapahtumat. Kirppari sai paljon hyvää tavaraa lahjoituksina, ja tuottikin tänä vuon-

na edellistä vuotta paremmin. Edelliseen kesään eroten JemiKamaan ei saanut vuokrata omaa pöy-

tää tänä kesänä, koska se osoittautui suhteellisen hankalaksi edellisenä kesänä. Työtä kirpparin pa-

rissakin riitti: tavarat piti lajitella, hinnoitella, asetella esille ja huolehtia piti myös kirpparin yleises-

tä järjestyksestä. 

 

Kesän lopulla lahjoitimme jäljelle jääneet kirpputoritavarat Keski-Suomen Muistiyhdistykselle, 

joka tuli hakemaan tavarat. Näin saimme tavarat pois ennen talvea ja meille jäi hyvä mieli, kun 

saimme ne menemään hyvään tarkoitukseen. Ensi kesänä Riihikirpparillamme on lepovuosi, sillä 

jos suunnitelmamme toteutuvat, kulttuurikahvilan tapahtumat valtaavat kylkiäisen. Jos voimia ja 

intoa riittää, jonain viikonloppuna voimme järjestää kirpparitapahtuman, jonne voi vuokrata pöytiä.  

 
 

6. Feilailuja, menoa ja meininkiä 

 
Riihikahvilassa oli edellisen vuoden tapaan myynnissä virvoitusjuomia, kahvia, karkkeja, koti-

leivonnaisia ja jäätelöä sekä sämpylöitä ja saaristolaisleipää. Suosituimmiksi osoittautuivat jo edel-

lisenä kesänä mangokakku ja britatorttu sekä jäätelöannokset  Jerusan jättebra, Tropical de Mama, 

Mirges Summer Dream . Uutuutena oli tänä kesänä Katan minttusuklaakuoma. Lisäksi kahvilassa 

oli myynnissä Maman siskon Kiitan tekemiä käsitöitä, kortteja, paljon erilaisia koruja ja kahvikup-

pikynttilöitä, joita yrittäjät pääsivät vähän itsekin tekemään. Maman Lari veli valmisti myyntiin 

aforismi-kuvakirjan, josta oli otteita blogisivuillamme. Myös yritysohjaajamme Eine-Epeli ompeli 

erilaisia tyynyliinoja, pussukoita, koristesydämiä ja tyttöjen mekkoja. 
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Tekemällä ja välillä feilailemallakin oppii. Mansikkakakkuprojekti heti aamutuimaan saa ilmeet 

vakaviksi. 

 

Touhua kesällä riitti ja se tiesi feilailua: välillä paistui holkerintorttuja (epäonnistuneita omenapiira-

koita), pullat ja kakut paloivat, kattilat hukkuivat, pullataikinasta unohtui sokeri tai se alkoi kohoa-

maan liikaa ja lopulta lätsähteli lattialle. Kesän pahin moka kävi kun toista kahvinkeitintä viritelles-

sä siirtelimme pistokkeita pistorasioissa ja seurauksena oli, että jäätelöpakastin suli yön aikana. Sii-

nä meni koko jäätelötiskillinen naapurin Annelin kanoille! Siitä opimme, että kun illalla sulkee 

kahvilan ovet, täytyy aina tarkistaa että tiskit, erityisesti jäätelötiski toimii. Puhelu järviradion suo-

raan lähetykseen tuli samana aamuna, mutta pokka piti ja haastattelu sujui mukavasti. Pieniä feila-

uksia tapahtui päivittäin. Kesän aikana onnistuimme rikkomaan mikronkin, joka toimi valikoivasti 

syksyn ja joulun alla simahti. Mutta olihan sillä jo ikääkin yli 15 vuotta. 
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Uusi aluevaltaus: hiirenloukkujen virittely ja tyhjentäminen! Eka kerta aiheutti kiljumista ja muita 

lieveilmiöitä, rutiini löytyi pian. 

 

Saimme myös terveystarkastajalta neuvon, että koska riihi on ulkotilassa, kannattaa myymälän tis-

kin alle ja riihen uunin taakse virittää muutama hiirenloukku varalta. Joka aamu aina loukkuja tar-

kistaessa toivottiin, ettei siellä olisi hiiriä, varsinkaan silloin kun oli oma vuoro irrottaa ja virittää 

loukku uudestaan. Mutta… eivät ne hiirenloukut turhaan siellä nurkissa olleet 

 

 

 

7. Sukulaispojat sekä vanhat leskirouvat Ulla ja Vieno 

 
Jo edelliskesänä tutuiksi tulleet vanhat rouvat (alter egot) Ulla ja Vieno kävivät loppukesällä Larin 

ja Elisan häissä näyttäytymässä sulhasen ryöstön merkeissä, mutta saivat muutoin antaa tilaa Kan-

kaisille kesälomaa viettämään saapuneille sukulaispojille Samille, Samin isälle ja Piedro Manuelille 

eli Manulle. Heistä Sami (Mama) on iloinen pojan pyllerö, isän kultapoika, joka tekee kaikkensa 

huomion eteen. Samilla on myös kaksoisveli Jami, josta ei kuulu paljoa. Jami asustaa äitinsä kans-

sa. Samin tuntomerkit: Lippalakki (jonkun tavaratalon), vanha naisten verkkapuku (jostain 70-

luvulta), rikkinäiset kuusikokoa liian isot lenkkarit. Samin tunnistaa myös kulmien alta tiiviisti tui-

jottavasta hymystä. 
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Samin isä (Mirge) on rauhallinen ja hyväntahtoinen mies, vaikka joskus hieman turhautuukin huo-

mion kipeään Samiin. Samin isin tunnistaa melkein samoista tuntomerkeistä, mutta pukeutuminen 

on hieman siistimpää ja maihinnousukengät ovat suurinpiirtein oikean kokoiset. 

 

Manu on perheen kuopus, hiljainen lapsi, joka hymyilee paljon, niin kun Vieno kerran lapsenlapses-

taan sanoikin "kaverin naama on kuin Hangon keksi". Tarkkasilmäisenä saattaa havaita, ettei Manu 

ole ihan täysin tavallinen ihmislapsi. Todellisuudessa Manu on panda, ja Samia kismittää, kun isi ei 

tunnu huomaavan sitä. 

 

 
 

 

 

Koko kesän energinen pesue hölmöili kulisseissa ja toi hauskaa kahvilatiimille. Välillä joukkoa kävi 

morjestamassa myös Sepe-setä, ja serkkupoika Taneli, eli Tane. Sepe-setä naistenmies oli Samin 

isiin verrattuna kova jätkä. Hänet tunnistaa sinapinkeltaisesta junankuljettajanhatun mallisesta ha-

tusta. Sepe ajaa naistenkaato-bussilla. Perheen vaikutus näkyi erittäin vahvasti kesässä, kundit paik-

kasivatkin usein Mamaa, Mirgeä ja Kataa.  

 

Eräänä iltana Sami oli erittäin puhelias ja rauhaton. Kun oli aika mennä nukkumaan, Sami ja isi 

menivät nukkumaan vierekkäin. Sami kuitenkin jatkoi puhumista ja isi sanoi, että oli aika sulkea 
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silmät ja alkaa nukkumaan. Sami jatkoi puhumista isin sanomisista huolimatta, joka johti hetken 

kuluttua siihen, että isi läppäisi Samia. Hetken oli hiljaista kunnes Sami totesi heikolla äänellä, että 

häntä oli juuri lyöty ja ilmoitti soittavansa sosiaaliviranomaisille. Siihen isi sanoi, että Sami ei voi-

nut, koska häneltä otettaisiin puhelin pois. Sami sanoi menevänsä naapuriin soittamaan, mutta sii-

hen isi vastasi, että Sami oli kotiarestissa. Väittely jatkui, mutta kun isi tuntui voittaneen, Sami tyy-

tyi olemaan hiljaa. 

 

8. Asiakaspalaute, kommentit ja terveiset 

 

Vieraskirja oli ahkerassa käytössä tänäkin kesänä asiakaspalautteiden rinnalla. Asiakkaiden viestejä 

on kiva lueskella valmistautuessa uuteen Kardemumma- kesään. Pyysimme myös muutamilta asi-

akkailtamme lyhyen kommenttipalautteen Kardemummasta. 

 

8.1 Vieraskirjan kertomaa: 

 

”Olipa mahtava ja avartava kokemus. Pistäydyttiin iltapäiväkahveilla Kardemumman tyttöjen kah-

vilassa. Tarjottavat ja tarjoilu erinomaista. Kiitos kahvilanpitäjille!” 

”Kiitos kivasta avajaisjuhlasta. Sateen ropina riihen kattoon toi juhlaan oman tunnelmansa. Pentti 

piti jälleen ”sairaan” hyvän avajaispuheen. Pikku Myylle kiitokset heittäytymisestä ja tytöille hie-

nosta laulusta.” 

”Paikka on tunnelmaa täynnä. Aivan upea..On tultava takaisin.” 

”Hyvä yrityspaikka tytöillä, monipuolinen. Hyvällä maulla sisustettu ja kohteliaat nuoret tytöt voi-

sivat ajatella sivuhaaraa. Hyvää kesän jatkoa tytöille ja yritykselle!” 

”Oli tarkoitus tulla jo viime kesänä Kardemummaan, mutta se jäi. Kyllä nyt harmittaa, olisi pitänyt, 

niin on hyvä ja mukava paikka. Kiitos!” 

”Joku (kaupunkilaistollo) voisi väittää, että tämä kahvila on ”keskellä ei mitään”. Täällä sanotaan, 

että tämä on keskellä kaikkea. Niin tai näin, Keski-Suomen parhaat kahviherkut. Kiitos loistaville 

emännille!” 
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”Kiitos tästä ihanasta paikasta! Kahvit ja kakut mahtavan maukkaita. Mangositruunakakusta tuli 

mieleen Australian muistot mangosta.” 

 

 

 

”Mieli kaikkosi huolista, kun otti vauhtia keinutuolista. Sienipiirakan teossa oli vaadittu taitoa, 

myöskin kahvi sekä tunnelma oli hyvää ja aitoa. Kiitos kaunis riihen väelle, poikkeamme toistenkin 

matkalla Ruuhimäelle.” 

”Jopas löytyi soma paikka hiukan pölyisen tien varrelta! Mansikkakakku kahveineen maistui mai-

niolta tässä ihanassa vanhan riihen tunnelmassa. Onpa omalle 14-vuotiaalle lapsenlapsellemme ker-

rottavaa ahkerista ja viitseliäistä kahvilayrittäjistä, hän kun on samanikäinen tyttö kuin te.” 

”Voisiko lomaviikko idyllisemmin ja makoisammin päättyä? Ihana paikka ja ystävällinen palvelu 

kannustavat tulemaan uudelleen. Kokemuksesta kiittäen ja menestystä toivoen.” 

”Kiitos tästä kokonaisvaltaisesta hulppeasta kokemuksesta keskellä maailmanrauhaa! Suklaakakku 

vei kielen mennessään. Kiiiiiiiiiiiiiiitos!” 

”Näitten jäätelöannosten takia ajan tänne toistekin, vaikka kaatosateessa” 

”Kiitos kauniista kahvihetkestä luonnonhelmassa. Ihanat kukat, liinat, persoonalliset omat kupit, 

taitavia käsitöitä, ja niin, mitkä herkut! Jatkakaa samaan malliin!” 
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”Muistot niin nostalgiaa pukkaa, ei sitä vastustaa voi kukkaa. Riihen tuoksu niin somasti nenää hel-

lii, ei vaan ole lyhteitä missä kellii. Makoisat on antimet tytöillä näillä, onneksi oommekin käymä 

tiellä. Kiitollisina ja hyvää jatkoa!” 

 

 

 

”Kiitokset tosi hyvästä kahvista ja Brita-tortusta. Oli iloinen yllätys nähdä erilainen kahvila ja 

myyntituotteet. Toivon sydämestäni onnea teille kaikille Kardemumman ihmisille. Hyvää kesän 

jatkoa!” 

”Lehtiartikkeli oli paikkansapitävä. Hyvää työtä olette tekemässä, onnea jatkoon näin hienossa toi-

mintaympäristössä. T. Entinen 4H-kerholainen vuosimallia 60-luvulta.”  

”Kiitos hyvistä rahkapullista ja kahvista. Puitteet on erittäin upeat ja riihessä tuoksuu mennyt kul-

tainen aika.” 
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”Kävimme täällä loman ”aloittajaisissa” 19.6 ja muutaman kerran tässä välilläkin. Nyt on viimeinen 

lomapäivä ja olemme täällä jälleen. Kiitokset tytöille kivasta kesästä. Nähdäänhän viimeistään vuo-

den kuluttua!” 

 

 

 8.2 Yhteenveto asiakaspalautteista 

 

Asiakaspalautteen keräämistä varten otimme toisena toimintavuotenamme käyttöön itse suunnitte-

lemamme asiakaspalautelomakkeet, jotka olivat kahvilan pöydillä tavallisina aukiolopäivinä ei ta-

pahtumissa (tapahtumissa yleensä vain pulla-piirakkatarjoilu). Täytettyjä asiakaspalautetta saimme 

107.  Kiitosta tuli mm. hyvistä leivonnaisista, asiakaspalvelusta ja paikan tunnelmasta.  

 

1. Palaute asiakaspalvelusta (Mitä mieltä olitte asiakaspalvelusta? ) 

Kysymykseen mitä mieltä olitte asiakaspalvelusta vastasi 89 (83,2%)asiakasta, tyhjiä kohtia vasta-

uksista oli 16:sa (18%) Kiitettävää tai erinomaista palvelu oli 31:n (35%)  ja hyvää 14 (15,7%) asi-

akkaan mielestä. Ystävällisenä palvelun koki 24 (27) asiakasta ja 4 ok:ta (4,5%) löytyi vastauksista. 

Kommentteja: 

"Hyvä ! Enemmän rohkeutta vaan peliin." 

"Ystävällistä palvelua, hyvä mieli tuli." 

"Asiakaspalvelu mukavaa ja huomioonottavaa" 

"Iloinen ja hyvä serviisi" 

"Kohteliasta, reipasta, miellyttävää, pirteää" 

"Tytöt ovat tosi ystävällisiä ja puhuvat kauniisti." 

"Oikein maukasta" 

"Hyvä asiakaspalvelu, heti tuli sellainen kotoinen olo" 

"Hyvää ja toimivaa ja monipuolista." 

"Asiakaspalvelu oli mielestäni hyvää ja asiallista" 

"Ystävällistä, rentoa, 10 ½" 

2. Asiakkaiden arvioita leivonnaisistamme 

Leivonnaisten ulkonäkö ja maku 

Vastaajista 104:n (96,3%)  mielestä maku leivonnaisissamme oli kiitettävä kahden (1,9%) mielestä 

hyvä, muissa vastauksissa puuttui kyseisen kohdan vastaus (ostettu vain kirppari- ja käsityötuottei-

ta). 
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Ulkonäkö oli 101 (94%) vastaajan mielestä kiitettävä, neljän (0,4%)) mielestä hyvä.  94  % (101) 

vastaajista piti leivonnaisten makua kiitettävänä, 0,4% (4) hyvänä, kehittämisen tarvetta ei arveltu 

olevan. 

Kommentteja: 

"Tosi ihana suklaakakku!!! Ja kaikki kakut olivat hyviä! Vesikannut ja lasit oli hyvä olla pöydässä!" 

"Hyvä, että ite on tehty leivonnaiset!" 

"Suolaisia saisi olla enemmänkin." 

"Riittävästi itsetehtyjä leivonnaisia, hyvin tehty idea!" 

 

3. Asiakasarvio hinnasta ( Kardemumman tuotteiden hinta-laatusuhde): 

Tähän kysymykseen vastasi 79 asiakasta (73,83%). Erinomaisena tai kiitettävänä tuotteiden hinta-

laatusuhdetta piti 17,8% ( 14 vastaajaa), edullisena 11,4% (9 vastaajaa). Sopivana tai kohdallaan oli 

hinta-laatusuhde 27 asiakkaan (34,2%) mielestä ja hyvä 24% (19) mielestä. 20 (25 %) asiakasta 

vastasi hinta-laatusuhteen olevan ok. 

Kommentteja: 

"Hintoja ei ole ainankaan syytä laskea" 

"Asiaankuuluva" 

"Kaupungin hintojen jälkeen..."oikeinmerkki" 

"50/60" 

"Toimii" 

"Sopivat hinnat! Ja hyvä laatu" 

"Hyvästä kannattaa maksaa" 

"Lähes alhainen -posliinikupit ja valkoiset liinat" 

 

4.Kehitysideoita ja muita terveisiä Riihikahvilan yrittäjille 

 

"Jatkakaa samaan malliin, tälläisiä paikkoja tarvitaan lisää!" 

"Ensivuonna uudelleen, asiakaskunta kasvaa puskaradion ja markkinoinnin kautta." 

"Jatkakaa!" 

"Toivottavasti toimintannekin jatkuu tulevinakin kesinä. Menestys taattu, tälläisiä vanhoja paikkoja 

kannattaa pitää yllä." 

"Voimia yrittäjille ja taustajoukoille" 

"Tulemme ensikesänä varmasti uudestaan!" 

"Keskisuomalaisesta bongasimme ja jyväskylästä tultiin katsomaan ja hyväksi havaittiin” 
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"Lisää ideoita ja voimia teille." 

"Kiitos rohkeasta yrittämisestä" 

"Parhaanmakuista kahvia aikoihin!" 

"Vanhat ikkunanpokat myyntiin!" 

"Ihana paikka !" 

"Kivan ja kotoisen kahvilan olette onnistuneet luomaan. Varmasti uudelleen (:" 

"Kynttilät tosi kivat, tunnelma mahtava ja paikka tosi hyvä." 

"Siisti paikka." 

 

8.3. Kardemumman tytöt vastaavat asiakkaiden kysymyksiin: 

 

Kannattaisiko aikaa pidentää elokuulle asti? 

- Koulu tulee esteeksi ja voimien riittoisuus. Haluaisimme pitää ainakin kahden viikon loman ennen 

kuin palaamme koulunpenkille. 

Tämä on todella ihana kesäkohde, tullaan toistekkin ja mainostetaan muillekkin. Lisää kirp-

paritavaroita? 

-Kiitos ja tervetuloa uudelleen! Kirpputori ei luultavimmin toimi seuraavana kesänä, ainakaan ko-

ko aikaa. Ehkä viikonloppukirpparitapahtuma. 

Ihana idea opasteet jo aikaisempiin risteyksiin ja väkeä tänne lisää! Hyvää jatkoo. Opasteita 

lisää! Kyltti leirintäalueen risteykseen isolle tielle. 

- Opastemäärää emme voi valitettavasti lisätä lupa- ja kustannussyistä johtuen. Ison tien varressa 

oleville kylteille tarvitsee maksullisen luvan. 

Kakkuja kokonaisina myyntiin, tai sen verran kun on jäljellä ko.kakkua sinä päivänä.  

- Kakkuja päivän lopussa ei yleensä ole kokonaisina, mutta myymme yleensä jäljelle jääneet päivän 

päätteeksi ale hintaan. Enempää emme ennätä leipoa 

-Nettisivuille/facebookkiin tietoa kirpputorin sisällöstä.  

-Valitettavasti liian työlästä:) 

Lehtijuttuja tarjolle eri lehtiin.  

- Lehtijuttuja oli ihan mukavasti kesän aikana. Toukokuulle sovittu yksi haastattelu ja kesäkuussa 

odottelemme MTV3:sta Kardemummaan. 

 

Markkinointi yhteistyö Jyväskylän matkailupalveluiden kanssa eli bussi pihaan ulkopaikka-

kuntalaisia turisteja. 
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Ollaan harkittu ja on suunnitteilla Jyväskylän matkailupalvelun hyödyntäminen. Katsotaan kuinka 

meillä paukut ja voimavarat riittävät 

 Ulkopuolisia kulttuuripalvelun tuottajia. Paikallisia esiintyjiä, taiteilijoita esittelemään toi-

mintaansa teemapäiviin/-iltoihin. 

- Esiintyjiä ja taiteilijoita otamme avosylin vastaan esiintymään ja haluamme tarjota mahdollisuu-

den erilaisille esiintyjille päästä näyttämään taitonsa. Ensi kesänä toivon mukaan näitä tullaan 

näkemään runsaasti, suunnitelmissammehan on kulttuurikahvila 

Sauna/uimareissun markkinointi, bussi vieraille ja samalla saunatuotteita myyntiin. "Sauna-

brändin" yhteydessä yhdessä maakunnan muiden toimioiden kanssa.  

Saunatuotteita on ollut jo jonkin verran myynnissä.. Vinkataan Epelille, jotta kone hurisemaan ja 

saippuaa voisimme tehdä itsekin.. Olemme myös harkinneet sauna/uimareissu ideaa jo aiemminkin, 

mutta olemme todenneet, että se olisi liian haastava. 

Toimintakertomuksesta lisää lainauksia nettisivuille/facebookkin, valokuvia ja asiakaspalaut-

teita myös.  

-Tilauksesta tulee 

Tarjotkaa riiheä kokouspaikaksi kunnanhallituksen kokouksiin ja tehkää toimintaa vielä tu-

tummaksi päättäjille + virkamiehille.  

Kiitos vinkistä. Jos olisi toiminimi ja y-tunnus niin homma onnistuisi kyllä. 

Vesikannut hyvät kussakin pöydässä. 

Kardemumma kesät ovat olleet hellekesiä, joten vesi on ollut tarpeen..Jatketaan samaan malliin. 

 WC kyltti näkyviin paremmin.  

Kahvilalle valmistuu ensi kesäksi huussi kera opasteiden. 

Paikallisia palvelutalon asukkaita tms. bussin ja fiilistelemään. Kesämökkiläisille mainokset 

postilaatikkoon. Markkinointia Ruuhipirtin tapahtumien yhteyteen, nokkakiven huvipuis-

toon.  

-. Kesämökkiläisille olemme vieneet mainoksia postilaatikkoihin ja markkinoitu muutenkin, mutta 

liika markkinointi saattaa kääntyä haitaksemme, jos porukkaa tulisi liikaa ja laatu kärsisi. 

Rullatuolille luiskat sisäänkäynnille.  

Vinkataan Jaskalle, asiasta ollut puhetta. 

Pysäköintipaikka erinomainen ! 

Kiitos Ramin ja Peten sekä naapuriavun 

"Yhteistyö hyvä, mutta rahastaminen kassalla voisi olla yhden myyjän harteilla, kun jäi vä-

hän sekavakuva, kun kaksi naputteli hintoja." 

Valitettavasti kassakoneen käytön opettelussa tarvittiin toinen yrittäjä tueksi ja neuvonantajaksi. 



34 
 

Josko ensi kesänä sujuisi sutjakammin 

 Asiakaspalautteisiin jäätelöannoksen arviointi 

- Eiköhän onnistuisi. Hyvä idea. 

Ehkä useampi jäätelöannos menuun, samoja aineita käyttäen saa monenlaisia eriannoksia. 

-Olemme kokeilleet jotaikin erilaisia annoksia, mutta emme ole kokeneet niitä kannattaviksi, mutta 

pistämme tämän idean mietintään. 

Omatekoiset ale ja Kardemumma teetä myyntiin ? 

- Omateikoiset tuotteet ovat normaalistikin niin alhaisilla hinnoilla, että hintoja ei  pysty juuri las-

kemaan. Vuoden 2010 joulumyyjäistuotteita ja viime kesältä jääneitä voimme ensi kesänä  laittaa 

alehinnoin. Ja Kardemumma teetä saimme tämän palautteen jälkeen taas myyntiin. 

Terassille läpinäkyväkatto. 

- Tämä oli piristävä toivomus, mutta valitettavasti ei sovi riihen henkeen eikä taloudellisesti ole 

mahdollinen. Kiitos silti vinkistä. 

Auki koko kesän. 

- Tätä on toivottu ja useasti, mutta olemme liian nuoria koko kesän duuniin. Kesällä haluamme viet-

tää lomaa, koska kahvilan pitäminen ja yrittäjänä oleminen on rankkaa ja varsinkin kesän lopussa 

olemme loman tarpeessa ennen uutta kouluvuotta. Myös 4H-yrityksen 6000 euron myyntiraja sääte-

lee toimintaamme. 

Taidenäyttely, leipämyynti (mukaan myynti) ja trampoliini 

- Taidenäyttely on ollut mietinnän alla. Saaristolaisleipää on ollut myynnissä ja sämpylöitä. Saaris-

tolaisleipää pyritään leipomaan, että sitä olisi aina tarjolla, mutta sämpylöitä emme ennätä leipoa. 

Tarvittaisiin teollisuusuuni Trampoliinia emme ole kahvilaamme hommaamassa, sillä se saattaisi 

olla terveysriski. 

Lasten leikkipaikka olisi kiva. 

-On mietinnässä. 

Päiväkahviaika olisi hyvä aukioloaika (13-20) viikonpäivistä ke, pe, la, su. 

- Valitettavasti emme pysty aikaistamaan aukioloaikoja, sillä kahvilamme sulkeutuu illalla myö-

hään, jonka jälkeen teemme loppuvalmistelut ja päivästä riippuen leivomme osan seuraavan päivän 

leivonnaisista (teemme töitä yöllä, jotta saisimme nukkua aamulla pitempään. Sen tyyppinen työ-

rytmi sopii meille paremmin ja pysymme skarppeina). Päivät ovat pitkiä ja duunipäivät saattaa ve-

nyä 16 tuntisiksi ja välipäivät ovat meille tarpeen, sillä teemme duunia myös silloin. Joten kolmen 

päivän työduuniputki kävisi liian raskaaksi. Haluamme säilyttää tekemisen ilon ! 

Aukiolopäivä voisi olla enemmän ja kortilla maksu mahdollisuus olisi kiva. 

- Kts. edellinen vastaus. Kortilla maksumahdollisuus olisi hyvä ,mutta sitä ei voida järjestää, koska 
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se on teknisesti ja taloudellisesti, se olisi liian monimutkaista. Yritämme laittaa kuitenkin mainok-

siin, että käteismaksu, niin ei tule erehdyksiä. (: 

Lisää kulttuuria?  Näyttelyjä ja esiintyjiä? Kannatan sitä kulttuuri-riihi ideaa ! 

-Kulttuuria on lisää luvassa seuraavana kesänä ja toivon mukaan saadaan esiintyjiä ja näyttelyjä 

mahdollisimman paljon riihelle. (; 

 

8.2  Asiakkaiden kommenttipalautteita 

 

 "Uskomattoman kodikkaan tunnelman olivat nuoret yrittäjät apujoukkojensa tuella saaneet luotua 

mitä kauneimpaan maalaismaisemaan. Tarjolla oli monenmoista herkkua niin vatsalle, mielelle kuin 

kirpparitavaroidenkin muodossa edullisin hinnoin. Pienestä ruuhkasta huolimatta palvelu pelasi 

ripeästi, ystävällisesti ja asiantuntevasti. Jokaiselle asiakkaalle löytyi oma suosikkinsa kahvileivistä 

ja juomavalikoimasta. Kiitos ja tapaamme varmasti uudestaan! Kiitos kuluneesta ja lykkyä tule-

vaan! Jone & co 

 

" Kyllä maalla on mukavaa ja suorastaan lystiä silloin, kun kulkunsa suuntaa Riihikahvila Karde-

mummaan. Iltakahvit maistuvat paljon paremmilta luontoäidin helmassa ja niin mekin päätimme 

lähteä kaupungin sykkeestä. Tiskin takana meitä olivat posket punaisina ja silmät onnesta säteillen 

palvelemassa Kardemumman tytöt. Tekemisen riemu ja hyvä mieli tarttuivat väistämättä myös asi-

akkaaseen ja kaupan kylkiäisenä kasvatimme myös omaa ilon tilkkuvakkaamme. Vilkas puheenso-

rina ja iloinen nauru riihen suojassa päättäväisen suorina seisovien valkorunkoisten koivujen kat-

veessa loi tälle kahvihetkelle mieleenpainuvan muiston. Melkein saattoi kuulla päivänkakkaroiden-

kin kikattavan...Kiitos Riihikahvila Kardemummalle, kahvitellaan taas ensi kesänä." 

Terveisin Helena 

 

"Tieto korvessa sijaitsevasta Riihikahvilasta tuli ihan sattumalta lehdestä lukien, ja vaati melkoista 

ponnistelua löytää koko kahvila.  Mutta yrittäminen palkittiin! Harvinaisen lämminhenkinen ja aito 

maalaiskahvila, jota yllättäen pyörittivät nuoret yritteliäät tytöt.  Jos tällaisia olisi enemmän, ei 

Suomen maaseutu varmaan autioituisi, eikä kukaan haluaisi lähteä kylmään maailmaan suuriin kau-

punkeihin. Tuli hyvä mieli riiheen astuessa, ja yhtä hyvällä mielellä sai myös lähteä matkaa jatka-

maan.  Löytyisipä sama kahvila vielä ensi kesänäkin,                                                                     

toivoo Urpo Martikainen, Tuula-rouva ja keskisuomalaiset ystävämme" 
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Kesä ja Riihikahvila Kardemumma 

”Kuvittelepa mielessäsi kaunis kesäpäivä, vanha harmaa riihi koivikon laidalla ja riihen katokseen 

säteitään luova alkuillan aurinko. Katokseen astuessasi sinut toivottaa tervetulleeksi raikkaat räsy-

matot ja pöytiä koristavat liinat kauniine kukka-asetelmineen. Usein tapaat katoksessa myös talon 

isännän Jaskan (silloin kun muilta hommiltaan joutaa) keinutuolissa pitämässä seuraa asiakkaille 

sekä Riihikahvila-idean äidin Einen häärimässä sen minkä jaloistaan ehtii, ja niillä kyllä ehtii. Se on 

nähty monta kertaa. 

 

Peremmälle puotiin mentäessä sinua ovat vastassa iloiset 4H-yrittäjät Mariela ja Mirkka herkkui-

neen. Puodissa on tarjolla tyttöjen leipomia kakkuherkkuja, piirakoita ja pullia sekä toinen toistaan 

ihanampia jäätelöannoksia. Kotiin viemisiksi voit vielä ostaa maukkaita sämpylöitä ja saaristolais-

leipää, jos niitä sattuu olemaan jäljellä - niin suosittuja ne ovat. Ja mikäpä onkaan ihanampaa kuin 

vähän viileämmän sään tai sateen sattuessa siirtyä savuntuoksuisen ja kynttilöillä valaistun riihen 

lämpöön ja kuunnella sateen ropinaa.Kaikkea tätä ja paljon muuta löydät Riihikahvila Kardemum-

masta Ranta-Kankaistentien varrelta, ”keskeltä ei mitään”! 

 

Sinne myös meidän askeleemme ovat vieneet monta kertaa kahden viimeksi kuluneen kesän aikana. 

Keskimääräisesti ns. normaaliin kahvilassa käyntiin käytämme aikaa enintään 20 minuuttia, mutta 

Kardemumman rauhallisessa ja rauhoittavassa tunnelmassa vierähtää helposti useampikin tunti. 

Usein olemmekin illan viimeiset asiakkaat.  

 

Kerran mukanamme ollut sisareni tyttärenpoika Vertti (6 v.) istui riihen nurkassa tuolilla tikkaria 

imeskellen, tunnelmaa ihastellen ja todeten: Jos asuisin tässä lähellä jossain vanhanaikaisessa talos-

sa, niin tulisin joka päivä tänne syömään eikä tarvitsisi itse laittaa ruokaa. ” 

Ensi kesän tunnelmahetkiä odotellessa  

Kardemumman ”kanta-asiakkaat” 

Maarit ja Heikki Kovanen   

 

Kiitos mahtavasta ja rakentavasta palautteesta! Monta hyvää ideaa! Otetaan huomioon näitä asioi-

ta jatkossa.  t. Kardemumman väki 
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9. Kolme tyttöä ja toinen kopallinen kokemuksia 

 

 

 

Mama:  

Tämä kesä oli taas kokonaisuudessaan mahtava. Uusia kokemuksia ja taitoja tarttui matkaan. Pää-

timme Mirgen kanssa kesän alussa, että olemme yrittäjinä kahdestaan ja tämä tiesi enemmän töitä. 

Otimme myös enemmän vastuuta tänä kesänä: tuntilistat, joita käytimme ahkerasti kesäkuun loppu-

puolelle asti, otettiin käyttöön. Palkka jaettiin työtuntien mukaan ja tämä oli minusta hyvä systeemi. 

Parasta kesässä oli asiakaspalvelu, kun sai tavata uusia ihmisiä, kaverien kanssa chillailu, sekä ta-

pahtumien järjestäminen. Kardemumman kesän alkamispäivä oli kaiken puolin loistava, sillä Martta 

Trio tuli riihellemme esiintymään. Vietimme mukavan illan Martan ja poikien kanssa. 

 

 Kuten ekana kesänäkin, haasteena oli aamuheräämiset. Hellepäivinä (joita riitti) olisi ollut mukava 

olla ottamassa aurinkoa. Kirpputoritavaroiden hinnoittelu oli välillä inhottavaa itikoiden keskellä. 

Mutta, kun tykkää duunista mitä tekee; vaikka mangokakku tulisi korvista ja silmistä ulos, väsyttäi-

si, niin tätä duunia oli silti mukava tehdä ihanien ihmisten kanssa.  
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Asiakkaita tuli tänäkin kesänä aukioloajan ulkopuolella ja vaikka O.C olisi kesken niin asiat piti 

laittaa tärkeysjärjestykseen. Huomasin myös sen, että kun pidettiin sovituista asioista kiinni, niin 

työt sujuivat helpommin. Tahtoisin kiittää kaikkia auttajia, tukijoita ja asiakkaita, sillä ilman heitä,   

kahviladuuni ei olisi pyörinyt.  

 

 

Haluan jatkaa ensi kesänä, mutta yrittäjäkaveri olisi etsinnässä, koska yksi keiju poistuu taas yrityk-

sestämme. On harmillista, että Kardemummaporukkamme hajoaa, koska meillä on ollut hyvä henki 

ja läppä lentää helposti. Toivon löytäväni jonkun yrittäjätovereikseni sellaisia, joilla olisi kiinnos-

tusta tähän hommaan, tulisivat helposti toimeen toisten ihmisten kanssa ja jotka olisivat yhtä hyviä 

ystäviä tai heistä tulisi sellaisia kuin kaikki nämä keijut ovat olleet. Haikeilla, mutta odottavin mie-

lin siis tulevaan toimintavuoteen ! 

 

 

Mirge: 

Edellisenä kesänä saatu kokemus auttoi tänä kesänä valtavasti, oli mukavaa palata takaisin keittiöön 

leipomaan ja palvelemaan tiskin taakse. Verrattuna edelliseen, kesä erosi muun muassa siten, että 

tänä vuonna olimme Maman kanssa kahdestaan yrittäjiä ja jaoimme palkan työtuntilistojen perus-

teella. Lisäksi saimme paljon uutta, kuten jäätelötiskin ja kassakoneen. Ne olivat upeita löytöjä, 

koska niiden avulla tuli vielä enemmän sellaista fiilistä, että tämä on nyt ihan oikea kahvila, meillä 

on Valion tiskit ja mainokset, kunnon kassakoneet ja kaikki. Jäätelötiski helpotti jätskien tekemistä 
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tosi paljon, samoin kassakone kun sen käyttöä oli hieman ensin harjoitellut. Nopeasti siihen kuiten-

kin sai oikean "tatsin" ja homma sujui. 

 

Meininki jatkui pääosin samalla rennolla meiningillä ja  porukalla tänä kesänäkin. Työn lomassa 

olimme ahkeria uimareita, katsoimme telkkarista O.C:tä, josta muodostui kesän aikana ykkössuo-

sikki. Katsoimme myös kaikki Poliisiopisto-elokuvat ja O.C/Poliisiopisto eväinä olivat aina Grandi-

mehujäät ja popcornit! 

Yrittämisessä mukavaa on asiakaspalvelu, se että saa tehdä duunia mukavien ihmisten kanssa ja että 

on joku oma juttu, jota kehittää. Tänä kesänä meillä oli enemmän vastuuta, asioita piti siis miettiä ja 

ajoittain se oli hieman hankalaakin. Kesä oli antoisa ja opin myös paljon. Muun muassa kirjanpitoa, 

asiakaspalvelua, leipomista ja tapahtumien järjestelyä. Kahvilaporukka oli rento ja siinä oli mukava 

työskennellä! 

Tänä kesänä työ oli kuitenkin yllättävän sitovaa ja kahvilan aukiolopäivien välisinä päivinä oli 

myös erilaisia töitä tehtävänä, joten kotona Jyväskylässä en kauheasti ehtinyt olemaan. Harrastan 

myös vesipalloa ja kesätreeneissä en käynyt kahvilatoiminnan kiireiden takia. Opettavaisen ja mu-

kavan kesän jälkeen, olen kuitenkin ajatellut, että ensi kesänä olisin mukana toiminnassa kiireapu-

laisen roolissa kun apua tarvitaan. Oli ilo työskennellä Riihikahvilassa  kesä 2011. 
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Kata 

Viime kesä riihikahvilassa oli vauhdikas ja omalla tavallaan erittäin raskas. Martta Hakala Trio tuli 

kahvilaan vuoden ensimmäisenä aukiolopäivänä esiintymään ja se päivä jäikin päällimmäisenä mie-

leeni koko kesästä. Keikan jälkeen keskustelimme Martan ja poikien kanssa ja teimme tacoja yh-

dessä.  

 

 

 

Heti kesän alussa saimme kahvilaan oikean kassakoneen ja jäätelötiskin, mitkä helpottivat työpäi-

viä. Kassakonetta oli aluksi vaikea käyttää, mutta opin onneksi kesän aikana käyttämään sitä ja suu-

remmilta ongelmilta vältyttiin. 

Raskainta olivat aamuherätykset ja vapaa-ajanpuute. Teimme monesti töitä myös vapaapäivinä ja 

leivoimme kakut aina edellisenä iltana. Meille sopi paremmin työrytmi, jolloin teimme valmisteluja 

illalla sekä öisin ja heräsimme myöhempään. Mietin usein, että olisi kiva mennä uimaan tai otta-

maan aurinkoa, mutta tekemistä oli aina paljon eikä laiskotteluun ollut usein aikaa. 
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Meille opetettiin jo edellisenä kesänä, että virheitä saa tehdä ja niin tapahtui myös tänä vuonna. 

Päällimmäisenä jäi mieleen jäätelötiskin sulaminen, jolloin jouduimme hankkimaan suurimman 

osan jäätelöistä uudelleen. Oli kuitenkin mahtavaa, että selvitimme asian yhdessä ja opimme samal-

la myös ottamaan enemmän vastuuta asioista.;) 

 

Opin kahvilassa sosiaalisista tilanteista, asiakaspalvelusta ja vastuunottamisesta. Parasta kahvila-

työssä on asiakkaat ja asiakkaiden palautteet. Oli mukava kuulla, että suurin osa kommenteista oli 

positiivisia ja ne piristivät aina päivää!  

 

Meidän kokoonpanoamme (Mama,Mirge ja minä) tulee erityisesti ikävä, koska meille kehittyi pal-

jon inside -juttuja ja olimme muutenkin loistava tiimi! Yhteistyö sujui meillä loistavasti, koska 

yleensä jaoimme työtehtävät niin, että yksi käytti kassakonetta, toinen pyöritti jäätelöpalloja ja kol-

mas antoi kakkuja kylmätiskistä. Epeli oli paras mahdollinen yritysohjaaja, mitä voi vain kuvitella! 

Oli mahtavaa, että joku jaksoi kannustaa huonoinakin päivinä ja opetti meille uusia asioita. 

Yllätyin kuinka raskasta kahvilatyö oikeasti on, mutta en vaihtaisi päivääkään pois. Kardemumma 

on kaiken kaikkiaan unelma kesätyöpaikka ja toivon, että saan jatkaa kahvilassa tulevanakin kesänä.  

 

10. Epelin Kardemummakesä 2011 

 

Riihikahvila Kardemumma jatkoi hyvin alkanutta matkaansa kuin raiteillaan puuskuttava juna. Vä-

lillä tuntui, että juna kulki eteenpäin, vaikka yrittäjät ja ohjaaja eivät olleetkaan kyytiin ennättäneet. 

Välillä matkattiin lättähatussa, pysähdyttiin asemalle vähän tuumailemaankin, mutta hetkittäin 

vauhti kiintyi niin, että taidettiin matkata pendoliinolla.  Ja toki joskus matkattiin höyryveturilla ja 

tuprautettiin höyryjä junan piipusta ulos  

Ohjaajana oli huikeaa huomata kuinka tytöt olivat kehittyneet edellisvuodesta. Toki taidot olivat 

alkuunsa vähän ruosteessa, mutta nopeasti löytyi rutiini ja tuttu tekemisen meininki. Taitojen kas-

vamisen myötä tytöt saivat myös enemmän vastuuta ja sen myötä työmääräkin kasvoi.  Ohjaajana 

pääsin tänä kesänä juttelemaan asiakkaiden kanssa ja pystyin seuraamaan sivusilmällä tyttöjen tou-
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huja. Sain ilokseni huomata, että asiakkaiden edellisvuonna antama palaute tyttöjen ystävällisestä ja 

iloisesta palveluasenteesta piti paikkansa.  

 

 

Ilman tukijoita, sponsaajia ja talkooapua ei Kardemumman toiminta olisi sujunut tänäkään kesänä. 

Yllätyin positiivisesta ja kannustavasta suhtautumisesta jota tytöt saivat osakseen eri tahoilta. Yh-

teistyö eri viranomaistahojen kanssa sujui edelliskesän tapaan hyvin. Virkailijat olivat harmissaan 

tyttöjen puolesta maksujen ollessa kohtuuttoman suuria suhteessa tyttöjen liikevaihtoon. 

Tyttöjen voitto yrityskilpailussa nosti esille myös 4H-toiminnan yleisesti. Sain kuulla kommentteja: 

”Onpa hieno juttu, kun 4H-toiminta on nykyään muutakin kuin porkkanoiden ja vasikoiden kasvat-

tamista. Olisipa omassakin nuoruudessani ollut samanmoista toimintaa” ja ”4H tekee hienoa työtä 

nuorten parissa” jne. Kardemumman väki toivoo, että ensi kesänä tapaamme paljon 4H-väkeä Kar-

demummassa ja asiakkaat voivat henkilökohtaisesti välittää terveisensä heille.  

Viime keväänä Mama ja Mirge päättivät, että kesän 2011 he vetävät pääosin kahdestaan saadakseen 

enemmän ”massia”. Olin epäileväinen, mutta koska kyseessä on tyttöjen yritys ja toimintatapana 

mm. kokeilemalla oppiminen, suostuin tyttöjen ehdotukseen. Kardemumman voitto ja tiedotusväli-
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neissä esillä oleminen toivat viime kesänä paljon asiakkaita ja sen myötä kiireitä. Loppukesällä to-

tesimme yhteistuumin, että raha ei voi olla Kardemummassa isännän asemassa vaan ainoastaan ren-

gin. Kardemumman toiminnasta saatujen kokemuksien arvoa ei voida rahassa mitata.  Ne ovat mat-

kaeväitä, joista riittää tytöille maisteltavaa pitkälle tuleviin vuosiin. 

Suunnitelmia tulevalle kesälle on viritelty alkutalven aikana. Joulun alla saimme iloksemme kuulla, 

että Kata ryhtyy Mamalle yrittäjäkaveriksi ensi kesälle. Lisää yrittäjäkavereita tarvitaan, mutta us-

komme, että Kardemumman junan puuskuttaessa eteenpäin jostain vielä kevään aikana hyppää kyy-

tiin pari reipasta yrittäjänuorta.  

Tytöt nimesivät kesän aikana melkein kaikki Kardemumman tavarat uusilla nimillä ja siinä samalla 

sai ohjaajakin Mirkalta lempinimen Epeli. Iloisena kannoin saamaani nimeä viime kesän. Nimi tun-

tuu jo niin kotoisalta etten siitä hevillä luovu. 

 

 

Epelinkin reppuun vuoden 2011 Kardemumma-kesä toi monia maukkaita matkaeväitä. Sain iloita 

tyttöjen kanssa voitosta, kohdata ihania asiakkaita, kuulla erilaisia elämäntarinoita, seurata kosket-

tavia kohtaamisia, nauttia monipuolisista ohjelmista ja feilailujakin tuli tehtyä.  Piristävänä lisänä 

pääsin kertomaan Kardemumman toiminnasta ohjaajan näkövinkkelistä eri tapahtumissa. Uusi kesä 

ja uudet kujeet odottavat. Juna kulkee, kulkee…. Kardemumman juna kulkee innolla kohti kolmatta 

Kardemumma-kesää. Ja ehkäpä tänä vuonna saadaan järjestettyä myös kaivatut joulumyyjäiset. 


