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Perjantaipoikani 
mun

Syksyllä 2015 tuntui, että yrttikaupan 
kehittyminen on haastavaa ja hidas-
ta. Mietimme esimerkiksi kursseja ja 
tapahtumia kysynnän kehittämiseksi. 

Ne tuntuivat kalliilta ja hankalilta järjestää. 
Tahdoimme kuitenkin tehdä jotakin, joka 

toisi yrttejä esille uudella ja mielenkiintoisella 
tavalla. Kauppalehden pitkäaikaisena lukija-
na mieleen muistui jo ennen ”me too”-aikoja 
lakkautettu Kolmossivun tyttö -palsta, ehkä-
pä kyseenalaisine kuvineen, mutta ajankoh-
taisine kommentteineen.

Meillä on paljon kontakteja ravintoloihin, 
joissa työskentelee loistavia keittiömestarei-
ta. Olen monesti miettinyt, mikä meitä yh-
distää – sehän on päivänselvää: kova työ, lu-
ja tahto ja aina paremman laadun tavoitte-
lu. Niin ja uusien hulvattomien juttujen ke-
hittäminen asiakkaan iloksi ja elämykseksi. 
Siksi oli luonnollista aloittaa Deliverden Fa-
cebookin Perjantaipojat-juttusarja.

SYNTYI IDEA JUTUSTA, jossa mielenkiintoi-
set ammattilaiset esittelevät lempiyrttejään 

omilla ehdoillaan ja ajatuksillaan omassa ym-
päristössään, ilman paineita tai valmisteluja. 

Olen myös pitänyt kiinni periaatteesta, et-
tä Perjantaipoika valitsee suosikkinsa ilman 
johdattelua, vaikka jostakin yrtistä olisi sat-
tunut olemaan juuri tuolloin ylituotantoa. 

Kyseessä olisi voinut toki yhtä hyvin olla 
Perjantaihenkilö, mutta jostain syystä puutar-
hurska päätyi Perjantaipoikiin. Onhan mau-
kas innoittava yrtti mielenkiintoinen asia raa-
vaiden kavereiden käsissä!

AJATUKSENA OLI ALUN PERIN muutaman 
viikon hassuttelu. 

Toisin kävi, Perjantaipoika on nyt jo yli 
kaksivuotias. Olemme siis saaneet kunnian 
esitellä yli sata mielenkiintoista henkilöä ja 
yrttiä. Perjantaipoikia on löytynyt kaikilta 
elämän aloilta jääkiekkovalmentajista huip-
pukokkeihin ja joulurauhan julistajiin. 

Minulla on sarjaan viha–rakkaus -suhde.  
En suunnittele henkilöitä etukäteen, vaan luo-
tan viikoittaiseen intuitioon. 

Turhautuminen on suurta, kun perjantai 
lähestyy ja olen vailla ideaa ja kohdetta. Rii-
vaan lähipiiriä kyselemällä, kuka kuka tällä 
viikolla. Kokkaritkaan eivät suju ilman aja-
tusta Perjantaipojista, sillä väijyn sopivia koh-
teita alati. 

Kun lamppu lopulta on syttynyt ja hen-
kilö tiedossa, maltan tuskin odottaa tapaa-
mista ja pikaista valokuvausta. En muuten 
tiennyt olevani kohtuullisen hyvä kännyk-
kävalokuvaaja!

IHANINTA SARJASSA ON OLLUT mukana-
olijoiden innostus ja sitoutuminen. Jokainen 

Perjantaipoika on valmistautunut tapaami-
seen, sen ajan joka on ollut mahdollista, ja 
suhtautunut asiaan vakavan innostuneesti, 
mutta pilke silmäkulmassa. 

Herrojen kyky heittäytyä ja lähteä leikkiin 
on yllättänyt todellakin.  Olen saanut nauttia 
vieraanvaraisuudesta, maistaa ihania ruokia, 
juoda proseccoa ja espressoa. Olen myös saa-
nut käydä hurmaavia keskusteluja ja saanut 
lämpimät halaukset kultakin. 

Ihmiset ovat ihania! Olen myös oppinut 
paljon yrttien käytöstä, saanut loistavia oh-
jeita ja ideoita!  Toki olen saanut pakitkin – 
kahdelta. Ymmärrän hyvin, etteivät kaikki 
halua profiloitua yrttimannekiiniksi.

PÄÄTÄN JOKA VIIKKO, että tämä oli tässä, 
mutta en ole voinutkaan lopettaa. Saan edel-
leen viikoittain tavata niin mielenkiintoisia 
tyyppejä, oman alansa suuria tekijöitä, että 
en malta luopua. 

Olen kai jäänyt koukkuun PEPOihin (Per-
jantaipojat). Parhaimmillaan on ollut jono-
akin ja kysytty, milloin on minun vuoroni.

TAVOITE OLI ALUN PERIN lisätä ihan yleises-
ti yrttien myyntiä ja tietämystä niiden käy-
töstä. En osaa sanoa, kävikö niin. En kuiten-
kaan aio lopettaa, niin paljon hyviä tyyppejä 
on esittelemättä. 

Mihin käy Perjantaipojan tie, muuntuuko 
sarja henkilöksi vai kirjaksi? En tiedä, aika 
ja yrttipojat näyttävät.  Mieti kuitenkin lem-
piyrttisi valmiiksi, sillä aina valmis iPhone-
kamerani saattaa pyytää juuri sinua hymyi-
lemään yrttipuska sylissäsi.
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