
41. MAAKUNTAPAVILJONGIT – MIKSI NIITÄ?

Miten  matkailija  saa  nopean,  kuitenkin  kattavan  kuvan  maakunnan  osaamisesta,  historiasta,
nykypäivästä, paikallisista herkuista ja taiteellisista ominaispiirteistä? Maakuntapaviljongit auttavat siinä.

Henkka  Hyppösen  mukaan  (HS 15.3.16)  meillä  ei  ole  uskottavaa  unelmaa  tulevaisuudesta.  Elävä
maaseutu ka(upu)ngistumisen vastapainoksi  luo uskottavan unelman paratiisista,  jossa ihminen voi
toteuttaa itseään motivoivassa työssä ja harrastuksissa samalla nauttien elämästään yhteisön osana.

Maaseudulla asuvien toimeentulon kehittämiseksi maakuntiin tarvitaan esittely- ja myyntipaviljonki. Yksi
kuhunkin, vilkkaimmin liikennöidyn väylän varrelle. Maakunnan kunnat rakennuttavat tämän yhdessä ja
vuokraavat kalustettuna kolmelle yrittäjälle.

Paikka muodostuu neljästä  ekologisesti  rakennetusta,  erillisestä  paviljongista,  joita  yhdistää  puinen
terassi.  Paviljonkien  toiminta  jakautuu  seuraavasti:  ekologiset  maakuntatuotteet,  design-  ja
vientituotteet, ravintola ja luomudeli sekä kulttuurikeskus. Lisäksi torimyynti yhdistävällä terassilla.

Ravintola-  ja  kulttuuripaviljongit  tarvitsevat  kumpikin  oman  yrittäjänsä.  Kauppias  saa  provision
toteutuneesta  myynnistä.  Tuotteet  ovat  valmistajan  omaisuutta,  varastoa  ei  ole.  Toiminta  on
kannattavaa, koska pääomaa ei sitoudu varastoon ja sisustukseen.

Järjestely sopii  kaikille osapuolille.  Näin siksi,  että luovat tekijät saavat heti  tuotteensa kokeiltaviksi,
hinnat pysyvät kohtuullisina, tuotteet vaihtuvat usein, palaute on nopeaa ja asiakkaiden määrä vaihtuva
ja kasvava. Paviljongin työyhteisö on innostava ja uusia työpaikkoja synnyttävä. 

Ceterum  censeo  –  muuten  olen  sitä  mieltä,  että  uusi  2  x  6  tunnin  työaikareformi  on  Suomessa
toteutettava. Vain yhden työtunnin hinnalla, ilman leikkauksia.

Ulla Grünstein
Helsinki

Lue lisää e-kirjan FERIA FINLAND – YHTEINEN PALAPELIMME näytesivuista täältä
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FERIMART-
MAAKUNTAVERKOSTO

SUOMALAISEN MUOTOILUKENTÄN JA

SUOMEN MAASEUDUN KÄDENTAITOJEN

YHTEISTYÖSTÄ SYNTYVIEN

MAASEUDUN DESIGNTUOTTEIDEN

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ VARTEN

SUUNNITELTU VERKOSTO,

JONKA HELPOSTI TUNNISTETTAVAT

MYYNTIPAVILJONGIT
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JA MALLIMATERIAALIA.
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FERIMART –
MAASEUDUN NÄYTEIKKUNA.

• Antaa maaseudun yrittäjille –
myös pienille ja syrjäisille –
edullinen ja riskitön mahdollisuus
saada kaikki tuotteensa esille.

• Kehittää maaseudun ekologista
tuotantoa ja elvyttää maakuntien
omaleimaista perinnettä.

• Tukea uuden pienyrittäjyyden
synnyttämää innovatiivista
tuotekehittelyä ja -valmistusta
tiiviissä yhteistyössä Ornamon
ym. muotoilutahojen kanssa.

• Luoda imago, joka takaa uusien ja 
mielenkiintoisten designtuotteiden
laadun ja tarjonnan sekä
pysäyttää turistit ostoksille.

FERIMART-VERKOSTON
TARKOITUS

TEHDÄ FERIMART-SHOPPAILUSTA
JA FERIDELI-BRUNSSISTA

UUSI AJANVIETE JA SUOSITTU
VIIKONLOPPUHUVI.
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• FERIMART toimii komissiokaupan
pohjalta.

• FERIMART ei omista varastoa,
tuotteet ovat tuottajan omaisuutta.

• FERIMART-kauppias vuokraa tilat
ja maksaa provisiostaan
liikkeenhoidon kulut.

• FERIMART-verkoston myyntiä
edistetään ja tehdään tunnetuksi

FERIMART-VERKOSTON
TOIMINTAPERIAATTEET

YHTEISELLÄ VALTAKUNNALLISELLA
MAINONNALLA JA IMAGON

RAKENTAMISELLA.

m
aaseudun näyteikku

na

erimART
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FERIA PRESENT –
lahja lähimmäiselle

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KIERTOKAUPPAA

Hyvän mielen shoppailua –
uusi perinnetapahtuma

neljästi vuodessa
Ferimart-paviljonkien terasseilla

• tule ja tuo perheesi,
ystäväsi ja vieraasi

• tuo kotoasi kaunis lahja
myytäväksi 20,- eurolla

• osta kotiisi 20,- eurolla
esine, josta pidät

• saat hyvän mielen ja
uutta kotiisi lisäämättä
maailman tavarapaljoutta

samalla voit tutustua
Ferimart-tuotteisiin ja Ferideli-herkkuihin.

FERIA-KIERTOKAUPAN TULOT
KÄYTETÄÄN KOKONAISUUDESSAAN

FERIA-KUMMIMAATYÖSSÄ
LAHJAKSI LÄHIMMÄISELLE
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FERIMART

ON

SÄHKÖISEN VERKKOKAUPAN

TAVARATALO,

JOKA ERIKOISTUU

EKOLOGISTEN

FERIA-MERKKITUOTTEIDEN

MYYMISEEN JA TOIMII TUNNUSTETTUNA,

KANSAINVÄLISENÄ KAUPPAPAIKKANA

EKOYRITTÄJILLE.

SÄHKÖINEN
VERKKOKAUPPA

erimART • FERIMARTISSA maaseudun
ekoyrittäjät saavat
valmistamansa tuotteet esille.

• FERIMART tuo koottuna asiakkaan
ulottuville ekologisen tarjonnan
kirjon koko Suomesta.

• FERIMART on myös esittely- ja
testauspaikka tuleville vienti-
tuotteille.

• FERIMARTIN tuotteet täyttävät
Feria-merkkituotteen kriteerit.

KANSAINVÄLINEN

ALASTA RIIPPUMATON, YHTEINEN, VAHVA

FERIA FINLAND-TUOTEMERKKI

PROFILOI JA TUKEE TEHOKKAASTI

YKSITTÄISTEN TUOTTAJIEN

MARKKINOINTI- JA MYYNTITOIMINTAA.

FERIMART-
SÄHKÖISEN VERKKOKAUPAN

TARKOITUS
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TÄSTÄ VOIMME ALOITTAA
• vähintään pääraaka-aineet ekologisesti

tuotettuja luonnonmateriaaleja

• kosmetiikka valmistettu
luomutuotteista tai tarkastetuista
luonnontuotteista

• ravitsemus- ja kaikki sisäisesti
käytetyt tuotteet
eettisesti tuotettua luomulaatua

• tuote valmistettu myyjämaassa
tai EU:ssa tai reilun kaupan ehdoilla

 FERIA-
MERKKITUOTTEEN

KRITEERIT

KORKEATASOINEN MUOTOILU
JA EKOLOGINEN LAATU –

UUDISTUNUT FINNISH DESIGN.

FERIMART-KONSEPTISSA YHTYVÄT
luovuus – muotoilu

kädentaidot – perinne
osaaminen – yrittäminen

vientikauppa – korkeatasoiset vientipalvelut
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FERIA FRANCHISING –

KESTÄVÄN KEHITYKSEN VAIVATONTA
VIENTIÄ

www.

ferimart.fi

TUOTTAJA

KOTIMAA
VÄHITTÄIN

&
TUKKU

ULKOMAAT
VÄHITTÄIN

&
TUKKU

TUOTE-
KEHITTELY

&
SÄHKÖINEN
VIESTINTÄ
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FERIA-MERKKITUOTTEIDEN
SÄHKÖINEN VERKKOKAUPPA

FERIMART
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erimART

erimART

Sydämellä Suomesta
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FERIMART-VERKOSTO –  
MAASEUDUN TUOTTEIDEN MYYNTIKANAVA

Miten saada kaikki maaseudun mo-
nimuotoiset tuotteet kootuksi osta-
van yleisön ulottuville maan joka 
kolkassa? Miten kehittää yhteinen, 
tehokas, koko maan kattava myyn-
tijärjestelmä, joka on riittävän hou-
kutteleva pysäyttääkseen asiakkaat 
tutustumaan ja myös ostamaan? 
Miten luoda tälle myyntitavalle ima-
go, joka tunnetaan niin pohjoisessa 
kuin etelässäkin ja joka saa turistin 
pysähtymään yhtä hyvin itärajalla 
kuin länsirannikolla? Miten tehdä 
maaseutushoppailusta uusi, suosittu 
viikonloppuhuvi, ajanviete ja tuo-
reen lähiluomun ostopaikka oman 
väestön keskuudessa?

Maakuntaverkosto Ferimart
Luonteva ja looginen tapa on perus-
taa omailmeiset Ferimart-myyntipis-
teet polttoaineasemien välittömään 
läheisyyteen. Myyntipiste – Feri-
mart-paviljongit – sijaitsee kunkin 
maakunnan suurimman ja vilkkaim-
min liikennöidyn väylän varrella. 
Kaikki tiellä kulkijat – polttoaineen 
tankkaajat, ulkomaan turistit, koti-
maan matkailijat, jokapäiväiset ja sa-
tunnaiset ohikulkijat, paikkakunnan 
ja lähiseudun asukkaat, tilausbussit, 

lomalaiset, viikonloppuajelijat ja var-
ta vasten Ferimartiin tutustumaan 
tulleet  kaupunkilaiset – muodosta-
vat kasvavan ja kiinnostuneen asia-
kaspiirin. 

Ferimart voidaan rakentaa vähi-
tellen, useissa vaiheissa, sen mukaan 
kuin tarvetta ja rahoitusta löytyy. 
Kokonaissuunnitelma on kuitenkin 
olemassa alusta alkaen. Ferimartin 
muodostaa neljä erillistä, kaikin ta-
voin ekologisesti luonnonmateriaa-
leista rakennettua paviljonkia, jotka 
yhdistetään puisella terassilla yhte-
näiseksi alueeksi. Paviljonkien toi-
minta ja myynti jakautuvat seuraa-
vasti:
• Ekologiset maakuntatuotteet
• Herkkumyymälä Ferideli lähiluo-

mulle sekä pirtelöbaari, kahvila 
ja luomuravintola.

• Erikoistuotteet, designtuotteet.
• Kulttuurikeskus maakunnan tai-

teilijoiden tuotteille ja esityksille.
• Torimyynti Ferimartin terassilla.

Ferimart-alueen ympäristö määräy-
tyy paikallisen maaston mukaan.  
Sovitut, yhteiset periaatteet ovat 
kuitenkin tärkeät: 
• Alue on suojattu liikenteeltä 
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siten, että ajoväylä ja pysäköinti 
kiertävät aluetta kehän ulkopuo-
lella.

• Alueella on mahdollisimman 
paljon elävää luontoa, puita, 
pensaita, kukkia, nurmikkoa – 
vehreä keidas kulkijalle.

• Päällystetty ajotie on vain siellä, 
missä autot liikkuvat eli kehän 
ulkopuolella. Pysäköintialaa on 
tarpeeksi, pysäköintipaikat ovat 
puitten suojassa ja kaikki yhtä 
lähellä Ferimartia, jonka erottaa 
autoista suojaava, talvivihreä 
pensasaita – luonnonläheistä, 
viihtyisää ja toimivaa.

• Ferimart-alueella on myös suo-
jattu ulko- ja sisäleikkipaikka, 
jossa lapset voivat telmiä ja jaloi-
tella matkan lomassa. 

• Ferimart-alue on rehevän  
pensasaidan ansiosta levähdys-
paikka, jossa on aivan oma tun-
nelmansa ja atmosfäärinsä –  
ihmiset viihtyvät ja rentoutuvat 
siellä matkan vaivoista.  

Ferimartin rakenne
Ferimart toimii komissiokaupan peri-
aatteella. Ferimart-kauppias saa 
myyntiprovision toteutuneesta, ar-
vonlisäverottomasta kokonaismyyn-
nistä. Kauppias maksaa provisios-
taan liikkeenhoidon kulut ja vuokran 
Ferimart-tiloista, joissa on kiinteä si-
sustus. Ferimartilla ei ole varastoa. 
Tuotteet ovat kunkin valmistajan va-
kuutuksen piiriin kuuluvaa omai-
suutta. Ferimartissa komissiokauppa 
on kaikkien osapuolien kannalta eri-
koisen hyvä ratkaisu:
• Ferimart-kauppiaan pääoma ei 

sitoudu varastoon ja sisustuk-
seen, alkuun pääsee pienemmäl-
läkin summalla.

• Maaseudun tuottajat, pienetkin, 
saavat heti tuotteensa riskittö-
mästi esille. Ferimart on testaus-
paikka tuleville menestysartikke-
leille.

• Hinnat pysyvät kohtuullisina 
ilman turhia välikäsiä – erikoisen 
tärkeää luomutuottajien työn 
arvostuksen ja tuotteiden kilpai-
lukyvyn takia.

• Tuotteet vaihtuvat nopeasti, 
uusia tuotteita tulee joka viikko.

• Asiakkaiden mielenkiinto säilyy, 
he tulevat pian uudestaan.

Muutakin hyötyä löytyy
• Tuottaja vapautuu myyntipon-

nisteluista ja muista myynnin 
aiheuttamista kuluista. Myynti-
katteesta on mahdollista varata 
määrätty prosenttiyksikkö yh-
teiseen, valtakunnalliseen mai-
nontaan. Mainoskulut pysyvät 
alhaisina, mainonta on kuitenkin 
tehokasta. Tuottaja voi myös 
panostaa aikansa, energiansa 
ja varansa tuotekehitykseen ja 
tuotantoon. Varaston ei tar-
vitse olla suuri, myynnistä saa 
jatkuvaa palautetta ja tuotteita 
voi vaihdella tilanteen mukaan. 
Myös yksilölliset tilaustyöt ovat 
mahdollisia.

• Suunnittelijoiden on helpompi 
löytää yhteistyökumppani ni-
menomaan kotimaakunnastaan 
ja he voivat saada uudet tuot-
teensa nopeasti testattaviksi 
myyntiin. Ostaja ja idearikas 
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tuote löytävät toisensa.
• Tuotantopiirien ja suunnitte-

lijoiden välille syntyy kiinteä, 
hedelmällinen yhteistyö, jonka 
ansiosta muotoilun integrointi 
arkipäivään aletaan ymmärtää 
laajemminkin. 

• Koska suunnittelija on itsenäinen 
yrittäjä, joka saa työstään palkki-
on määritettynä prosenttiosuu-
tena tuotteen toteutuneesta 
myynnistä, on aloittelevan 
tuotantopiirin helpompi päästä 
yhteistyön alkuun. Samalla muo-
dostuu yhteinen päämääräkin: 
hyvin myyvä, hyvää muotoilua 
edustava kestävän kehityksen 
tuote, josta molemmilla osapuo-
lilla on vastuu. Maakuntatuot-
teiden ekologisuus ja muotoilun 
taso kohoavat olennaisesti tästä 
valmistajien ja muotoilukentän 
yhteistyöstä.

• Ferimart-kauppias voi täysin 
keskittyä myyntityöhön. Pavil-
jongit ovat avoinna joka päivä 
klo 7.00 – 23.00. Tuotevalikoi-
ma vaihtuu nopeasti, riskiostoja 
ei ole ja hyvä sijainti sekä tun-
nettuus tuovat yhä uusia asiak-
kaita.

• Ferimart on edullinen keino tu-
tustua maakuntien tarjontaan 
tarvitsematta ajella maaseutua 
ristiin rastiin.

• Maakunnan kunnat saavat 
tuloja lisääntyvinä veromarkkoi-
na.

• Yrityselämä vilkastuu, asukas-
määrä kasvaa ja kunnat saavat 
moninkertaisesti takaisin osuu-
tensa perustamiskuluista.

• Polttoaineyhtiö ja sen jakelua-
semat maakunnissa hyötyvät 
lisääntyneestä kävijämäärästä.

Ferimartin vetovoima hyödyttää 
kaikkia tahoja. Maaseutu elpyy.

Ferimart-paviljongit
Mitä sitten eri paviljongit tarjoavat ja 
miksi neljä erillistä paviljonkia?
• Tällä rakennustavalla tuodaan 

persoonallista, ihmisläheistä 
ilmettä super- ja hypermarke-
tien vastapainoksi. Paviljongit 
voidaan myös rakentaa eriko-
koisiksi ja -korkuisiksi maakun-
nissa ja tuoda täten paikallista 
toimivuutta ja omaleimaisuutta 
Ferimartin ulkoasuun tunnus-
omaisuuden silti säilyessä.

• Tuotealueet voidaan tarkoituk-
senmukaisesti erottaa toisistaan 
pienemmiksi, tyylikkäiksi koko-
naisuuksiksi.

• Yhdistävä terassi toimii viihtyisä-
nä lisätilana suuren osan vuotta.

• Paviljongeissa voidaan tuoda 
yleisön nähtäväksi erilaisia eko-
logisia rakennustapoja ja -rat-
kaisuja, jotka antavat virikkeitä 
ja opastusta yksityiseen raken-
tamiseen. Samalla paviljongit 
toimivat pysyvänä perinteisen 
ja modernin ekorakentamisen 
vientinäyttelynä ja antavat mo-
nipuolisen kuvan suomalaisesta 
osaamisesta.

Ekologinen  
maakuntapaviljonki 

Se esittelee pienyrittäjien tuotteet, 
maakunnan erikoisuudet, entisajan 
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koetut hyöty- ja koriste-esineet, uu-
det ja mielenkiintoiset kokeilut – ko-
ko ekotuotannon kirjon.

Luomuherkkupaviljonki – 
Ferideli – synnyttää trendin

Feridelissä voi maistella ja ostaa koti-
ruokaa ja maakuntaherkkuja, joita ei 
marketeista löydy. Kansalaisten ruo-
kapöytä saa tervetullutta vaihtelua, 
runsautta ja väriä. Monet unohtu-
neet perinneruoat nousevat uudes-
taan esille. Samassa paviljongissa si-
jaitsevat smoothie-baari, kahvi- ja 
teehuone sekä ravintola perehdyttä-
vät asiakkaan terveyttä edistäviin ja 
makuhermoja koukuttaviin pirtelöi-
hin, kahvi- ja tee-erikoisuuksiin, 
mutta myös maakunnan omiin ma-
kuelämyksiin. 

Lähiluomu auttaa kävijöitä koke-
maan maut ja eron tuoreen kotiluo-
mun ja tehdasvalmisteisen ruoan vä-
lillä. Pian syntyykin nopeasti leviävä 
viikonlopputrendi: perheet ystävi-
neen lähtevät viikonloppuna löytö-
retkille eri maakuntiin tutustumaan 
sikäläiseen tarjontaan. Ystäväperhei-
den kanssa voidaan sitten nauttia 
maukas brunssi ja samalla tehdä her-
kullisia ostoksia kotiin viikon ruoka-
pöytään. Mukaan löytyy varmasti 
myös ruokaohjeita kokeiltaviksi ja 
muutakin mukavaa ja tarpeellista. 
Seuraavana viikonloppuna voidaan 
sitten tutustua naapurimaakunnan 
Ferimartiin. 

Erikoispaviljonki designille 
Siellä esitellään tuotteita, jotka ovat 
lähipaikkakuntien jo tunnetuksi tul-
lutta erikoistuotantoa, ehkä jopa 

vientiin yltänyttä merkkilaatua. Eri-
koispaviljonki toimii myös maakun-
nan ekologisen, korkeatasoisen 
suunnittelun ja muotoilun forumina.

Kulttuurikeskus 
paikallisille kyvyille

Jokaisena aikana ja kaikkialla syntyy 
uusia lahjakkuuksia taiteiden aloilla. 
Koska monellekaan ei ole mahdollis-
ta lyödä läpi itseään heti ensi yrittä-
mällä, vaikkakin televisio on tässä 
suurena apuna, on hyvä että nuoret 
esiintyjät ja taiteilijat pääsevät esille 
ensin omassa lähiympäristössään. 
Samalla he tottuvat kanssakäymi-
seen yleisön kanssa, oppivat esiinty-
mään uusissa tilanteissa ja myös ot-
tamaan vastaan välitöntä palautetta, 
joka ei aina ole täysin positiivista. 
Sellainenkin palaute, mikäli se on 
asiallista, myötävaikuttaa syvem-
pään itsetutkiskeluun ja vie loppujen 
lopuksi yksilön kehitystä eteenpäin 
mieltä kiinnostavilla alueilla. Kult-
tuuripaviljonki Ferimartin yhteydes-
sä tarjoaa myös tilat ja mahdollisuu-
den tavoittaa uusi yleisö kurssien ja 
esitelmien muodossa. Se on käytän-
nöllinen forum paikallisille kyvyille ja 
tervetullut näköalapaikka sekä tai-
teen kehityksestä että uusien ajatus-
ten toteutuksesta kiinnostuneelle 
yleisölle ja ammattilaisille.

Terassitori
Paviljonkeja yhdistävällä terassilla, 
samoin niitä kiertävällä katetulla ve-
rannalla voi olla viikonlopputori, lo-
matori, ulkokahvila, esiintymisiä ja 
musiikkia.Se on yhteinen kohtaamis-
paikka suihkulähteen tai ulkotakan 
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äärellä. Siellä saavat areenan myös 
kaikenlaiset improvisoidut tapahtu-
mat ja esimerkiksi puolivuosittain 
toistuva Feria Present -kiertokaup-
papäivä.

Ferimart-verkosto kattaa kaikki 
maakunnat. Pinta-alaltaan laajim-
mat maakunnat voivat ehkä perus-
taa kaksi Ferimartia. On kuitenkin 
suotavaa, että Ferimartien määrä on 
rajoitettu – tämä takaa tuotevalikoi-
man kattavuuden ja näyttävyyden. 
Tällöin myös Ferimartin painoarvo ja 
omaleimaisuus kasvavat. Feri-
mart-verkoston luominen on ratkai-
sevan tärkeä keino kehitettäessä 
maaseudun elinkeinoelämän, pien-
yritysten ja maaseutumatkailun toi-
mivuutta, muotoilun monipuolisuut-
ta, tunnetuksi tekemistä ja asemaa 
arkipäivässä sekä luontoa säästäviin 
elintapoihin perehtymistä.

Ferimart-paviljonkien  
tunnusmerkit

• Paviljonkien muoto on helposti 
tunnistettava ja mielenkiintoa 
sekä mielihyvää herättävä.

• Imago kertoo aitoudesta, 
luotettavuudesta, käsityöstä, 
korkeatasoisesta muotoilusta 
ja laadusta, kotimaisuudesta ja 
luonnonmukaisuudesta.

• Toiminta tuo maaseudun run-
sauden ja monimuotoisuuden 
kävijän ulottuville.

• Toiminta herättää innon, luo-
vuuden, yrittämisen ja onnis-
tumisen tunteen maaseudun 
asukkaissa.

• Toiminta tukee maakuntien 
omaleimaisuutta, kotiseuturak-

kautta, käden taitojen elpymistä, 
takaisin maalle muuttoa.

• Toiminta luo uusia, itsenäisiä 
pien yrityksiä ja työpaikkoja 
kaikki alla maassa – myös syrjä-
seuduilla. Rakennetyöttömyys 
häviää.

• Oma maamerkki, Ferimart-au-
rinkopurje, kertoo matkustajille, 
missä on keidas. Ferimart – maa-
seudun näyteikkuna.

Lisäys lokakuussa 2012

FERIA-STOP&SHOP!
Stop&Shop! -myymälät kuuluvat 
konseptiltaan Ferimart-paviljongin 
kanssa samaan ryhmään maakun-
tien elvytys- ja esittelytoiminnassa. 
Kun Ferimarteja tulee kussakin maa-
kunnassa olemaan vain yksi, laajim-
missa korkeintaan kaksi, voi Stop& 
Shop! -kokonaisuuksia olla maakun-
nassa muutamia, esim.  pääteitten 
varsilla. Näissä kuntia, niiden nähtä-
vyyksiä, matkailukohteita, valmiita 
ja rakenteilla olevia asuinalueita sekä 
yrityksiä voidaan esitellä ja siten saa-
da ohiajavaa turistivirtaa pysähty-
mään ja poikkeamaan sekä ostoksil-
le että tutustumaan.

Rakenne ja tarkoitus
Yllä mainittu kokonaisuus rakenne-
taan yhtenäiseen, näyttävään ja hel-
posti tunnistettavaan muotoon ai-
van valtatien varrelle paikalle, jossa 
on sopivaa myymälätilaa. Sivulla 67 
olevassa valokuvassa vuodelta 2004 
on Loviisan Länsiportille pystytetty 
Feria-kesäpaviljonki – tämä oli en-
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simmäinen Ferimart-projekti – joka 
voi toimia toukokuun alusta syys-
kuun loppuun eli tärkeimmän loma-
sesongin ajan. Se voidaan koota 
seitsemästä rahtikontista tai työ-
maaparakista, jotka sijoitetaan sä-
teittäisesti yhteisen suojaavan ka-
toksen alle. Näin syntyy viihtyisä ke-
sätori jäätelöbaareineen eivätkä sa-
teet tai tuuletkaan sinne yllä. Sisään-
käynnin kummallakin puolella ja 
konttien seinillä on mainostilaa seu-
dun yrittäjille ja kunnille. 

Stop&Shop! tarjoaa piha-alueel-
laan mahdollisuuden suurempienkin 
tuotteiden ja laitteiden ulkoesitte-
lyyn; säistä riippumatta se on hou-
kutteleva syy pysähtyä jaloittele-
maan. Ostosten lomassa voi sitten 
tutustua mainosten, esitteiden ja in-
ternetin tietopaketteihin ja ehkäpä 
siltä seisomalta lähteä katsastamaan 
tarjouksia lähemmin. Silloin on hy-
vinkin mahdollista, että satunnainen 
kulkija ihastuu seutuun ja päättää 
ottaa sen lomapaikakseen tai jopa 
vakinaiseksi kotiseudukseen. Loppu 
riippuukin sitten siitä, miten paikka-
kunta lähikontaktissa esittäytyy vie-
raalle sen jälkeen, kun mainosteks-
tien lupaukset on luettu. Toivotta-
vasti vieläkin ystävällisempänä ja 
vieraanvaraisempana!

Kuntien yhteinen  
palvelumuoto 

Tämä Stop&Shop! -formaatti voisi 
olla liikenteellisesti yhteen kuuluvien 
maakunnan kuntien yhteinen, upo-
uusi palvelumuoto sekä asiakkaille 
että  paikallisille yrittäjille. Kun tähän 
yhteistyöhön lisätään seudun työ-
voimatoimiston asiantuntemus ja 
apu, voidaan näin työllistää myymä-
län hoitamiseen tarvittava henkilö-
kunta. Paviljonki tarjoaa ennen kaik-
kea erinomaisen kesätyön koululai-
sille ja opiskelijoille; kielitaito on hyvä 
suositus ja myös hyvää käytännön 
harjoitusta. 

Toimiva taho, esimerkiksi paikal-
linen yhdistys, hoitaa kausittaisen 
mainosmyynnin ja saa tästä asian-
mukaisen, riittävän tulon toimin-
taansa tukemaan. Kaikki tuotteet 
ovat myynnissä myyntitilillä ja tuot-
tajamaksujen jälkeinen myyntikate 
jää yhdistyksen kassaan peittämään 
liikkeenhoidon kuluja ja muita me-
noja sopimuksen mukaisesti. Kun in-
vestoinnit kerran on tehty, ovat vuo-
tuiset, paviljongin kesäkauden kun-
toon saattamisesta koituvat kustan-
nukset melko pienet ja voisivat hoi-
tua osittain myös yhdistyksen yhtei-
sin talkoovoimin. Näillä keinoin tä-
mä kesäsesongin tulolähde voi kas-
vattaa yhdistyksen kassaa ja tehdä 
maakuntaa tunnetuksi laajemmalti-
kin.
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