
Kuinka 40 g kuusenkerkkää voi maksaa niin
paljon? Eivätkö luonnontuotteet ole lähes
ilmaisia? Eihän sole kun kerätä itse!

Kun tuijottaa tuotteen hintaa kaupan hyllyllä, ei
välttämättä tule ajatelleeksi, mistä tuotteen hinta
muodostuu.

Siksi haluamme nyt avata sitä, mikä
pakastekuivatussa KERKKÄ-
kuusenkerkkäjauheessamme maksaa.

Arctic Warriors on lappilainen luonnontuotealan
yritys, joka valmistaa 100 % luonnollista
lappilaista superfoodia. 

Missionamme on, että puhtaiden suomalaisten
luonnonraaka-aineiden käyttö tuotteissa
lisääntyy. 

Emme ole itsekään täydellisiä, mutta
tavoitteenamme on kusettaa reilusti.

Lue lisää, kuinka kusetamme reilusti.

Seuraavilla sivuilla kerromme yksityiskohtaisesti
kerkän matkan puusta purkkiin ja mikä kerkässä
oikein maksaa. 

 

Mikä kerkässä
maksaa? 

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa
Finskt jordbruk



Valmiit KERKKÄ-purkit postitetaan suoraan tai tukun kautta jälleenmyyjille
Narkauksen varastolta, jossa työllistämme yhden työntekijän. Tukkujen

osuus tuotteesta on keskimäärin 20 %. Jälleenmyyjienkin kate tuotteesta on
keskimäärin 38 %. Tuotteen hintaan sisältyy myös lakisääteinen

arvonlisävero 14 % 

K E R U U

Kuusenkerkän keruu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Maksamme
metsänomistajille 0,5 € / kerätty kerkkäkilo. Kerkät kerätään

luomusertifoiduista metsistä. Maksamme luomusertifikaatista vuosimaksun.
Kerkän keruun organisoiva yhteistyökumppani saa työstään palkkion.

Kerkkien kerääjät saavat työstään palkkaa. 

K Ä S I T T E L Y

Käsin kerätyt kerkät seulotaan eli siivotaan havunneuloista, oksanpaloista ja
muista roskista käsityönä. Keräämme joka kesäkuu parin viikon aikana

tuhansia kiloja kerkkää, jotta sitä riittää vuodeksi eteenpäin. Kerkät
säilytetään pakastekontissa, jonka lämpötila on alle -20 astetta ympäri

vuoden.

P U R K I T U S

Kerkkäjauhe purkitetaan laadukkaaseen, kierrätettävään tummaan Mironin
lasipurkkiin, jossa on kannen alla sinetti. Jauhe purkitetaan käsin

kotitilallamme paikallisella työvoimalla, joille maksamme palkan lisäksi
lakisääteiset työnantajakulut. Etiketin suunnittelusta ja painamisesta syntyy

myös siivu kuluja. Jakelua varten purkit pakataan vielä tukkupakkauksiin.

J A K E L U

J A T K O -
J A L O S T U S

Pakastetut kuusenkerkät lähetetään pakastekuljetuksella alihankkijalle
pakastekuivattavaksi, jonka jälkeen ne jauhetaan jauheeksi ja kuljetetaan

takaisin tilallemme. 

ovh 19,80 €
sis. alv. 2,43 €

www.arcticwarriors.fi 

Kerkän matka
puusta purkkiin 



luomun vuosi- ja tarkastusmaksut 
vuosittain ostettava luomukartta
metsänomistajien korvaus per kerätty kerkkäkilo
kerkän keruun organisoivan yhteistyökumppanin
palkkio
kerkän kerääjien palkka
tuoreen kerkän seulojien palkka sivukuluineen
pakastamisen ylläpitokustannukset
rahti jatkojalostukseen Viroon
pakastekuivaus ja jauhatus
rahti takaisin kotitilallemme Narkaukseen
etiketin suunnittelukulut mainostoimistolle
etikettien painatus + rahti Virosta
purkki, kansi ja sinetti + rahti Hollannista
tukkupakkaukset jälleenmyyntiä varten + rahti
varastollemme
purkittajien palkka sivukuluineen
varastointi
varastotyöntekijän palkka sivukuluineen
postituskulut tukkuun tai jälleenmyyjälle
tukun komissio
jälleenmyyjän kate

Vaikka haluammekin, että arkesi on hyvää, emme 
 kuitenkaan ole hyväntekeväisyysjärjestö, vaan
kohtuullinen siivu tuotteen hinnasta jää myös
itsellemme palkkoihin ja tuotteen markkinointiin.

 KERKKÄ
kuusenkerkkäjauhe 40 g

N Ä I N  H I N T A
M U O D O S T U U
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