Jämsä tuoteperhe
Jämsekin järjestämässä elinkeinoseminaarissa joulukuussa 2015 tehtiin ehdotus Jämsä – tuoteperheen perustamisesta ja tuotteiden myynnin edistämisestä paikallisissa palvelupisteissä. Halusimme kysyä, mitä
Jämsä tuoteperheeseen pitäisi kuulua ja mistä Jämsä – tuoteperheen tuotteita haluttaisiin ostaa.
15 vastaajalle 120:stä Jämsä-tuoteperheen idea oli vieras ja käsitteen avaamista kaivattiin kyselyyn.
Kymmenen vastaajaa piti Jämsä – tuoteperheen ideaa huonona.
Mies, 45 – 54 vuotta, Jämsänkoski
”Kannattaako tuommoisen tuoteperheen rakentamiseen uhrata aikaa saatikka rahaa !?
Postikortteja maisemakuvalla ja jämsävaakunalla luulisi riittävän.”
Moni vastaajista kuitenkin oivalsi, että kysymys on jämsäläisten tuotteiden muodostamasta
kokonaisuudesta, jonka menekkiä halutaan edistää ja joka toimii tunnistettavana Jämsään liittyvänä,
laadukkaana ja elämyksiäkin tuottavana tuote- ja palvelukokonaisuutena, joka on ostettavissa jämsäläisistä
palvelupisteistä.
Tuoteperheeseen toivottiin mm. huopaa, talkkunaa, suklaata, maataloustuotteita ja luonnon antimia,
saunatuotteita, juustoja, leipää, hilloja ja erilaisia palveluita.
Avoimista vastauksista nousi mainintoina esiin joitakin jämsäläisiä tuotemerkkejä, joiden tulisi vastaajien
mukaan olla mukana Jämsä – tuoteperheessä. Eniten lausumia keräsivät Elosen leivät ja kakut, Hirvelän
talkkunat ja Patapirtin viinit. Valtaosa vastaajista ei kuitenkaan tuonut esiin yksittäistä tuotemerkkiä, vaan
totesi vaan yleisellä tasolla esim. että huopatuotteita pitäisi kuulua perheeseen.

Eniten toivottiin Jämsä tuoteperheeseen tuoretuotteita ja lähiruokaa (97 lausumaa) ja toiseksi eniten
paikallista käsityötä. Huopaa tuotiin esiin yhteensä 33 lausumassa.

Nainen, 55 – 64 vuotta, Jämsä
"Maataloustuotteet: marjat, vihannekset, juurekset, viljatuotteet ja liha. Huopa-ja ym.
käsityöt. Matkailu : Himos, Päijänne ja Maatilamatkailu"

Nainen, 55 – 64 vuotta, Jämsänkoski
"Käsityöläisten tuotteita, Jämsän kylät-kylät tuotteet tai kylien tuotteet, yhdenmukainen
paperikassi ostoksille sitä haluaville liikkeille ja yrityksille. Tuotteissahan voi olla myös
elintarvikkeita, mehuja hilloja ym.. t-paitoja, kasseja, lippiksiä, tarroja, viirejä, sukkia, mukeja
mitä tahansa.”

Kun kysyttiin, mistä vastaajat haluaisivat Jämsä – tuotteita ostaa, suurin osa haluaisi ostaa Jämsä –
tuoteperheeseen kuuluvia tuotteita lähikaupastaan tai marketista, mutta myös jämsäläisiin tuotteisiin
erikoistunut kivijalkamyymälä ja tuottajien omat tilapuodit tai tehtaanmyymälät saivat kannatusta. Moni
vastaaja rastitti useamman vaihtoehdon mieluisaksi ostopaikakseen.

Mistä haluaisit ostaa Jämsä-tuoteperheen tuotteita?
Jostain muualta, mistä?
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Jämsäläisiin tuotteisiin erikoistuneesta
kivijalkamyymälästä
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