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Tarina
Pirula ei ole koskaan suostunut asettumaan
niihin muotteihin, joita sille on pyritty asettamaan. Ylistarolaisten veljesten Peten ja
Tompan luoma Pirula on nimeään myöten
omaleimainen ja rohkea juomavalmistaja.
Ylistaroon vuonna 2017 perustetun Pirulan
ensimmäiset tuotteet olivat valko- ja mustaherukkaviinejä. Vaikka emme silloin vielä
tienneet mitä viinin tuottaminen käytännössä tarkoittaa. Opimme matkan varrella ja tuloksena oli viini, joka myytiin loppuun vain
viikoissa.
Pirula syntyi ensi kertaa ylistarolaisten rienaksi jo 1800-luvun loppupuolella, kun alkoholitehdas nousi kylän raitille Ylistaron
Komian kirkon kohdalle, Kyrönjoen vastarannalle. Vaikka tehdas kerran paloi, nousi se
tuhkasta uudelleen.
1900-luvun alussa raittiusseuran toimesta
lopetettu alkoholitehdas nousi kolmannen
kerran uuteen kukoistukseen yli sadan vuoden tauon jälkeen vuonna 2017.
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Pirula ei suostu vieläkään asettumaan määriteltyihin lokeroihin, vaan se tekee asiat omalla tavallaan. ”Elämä on synkkää, ja niin tämä
Pirulan juomakin”.
Olemme ottaneet rohkeasti kokeiluun hulluimmatkin ideat, vaikka ne eivät olisi omalle
vahvuusalueelle osuneetkaan. Omalaatuiset
ideat on viety itsepäisesti ideasta toteutukseen hyvällä menestyksellä.
Rohkeat ideat ovat kasvattaneet Pirulaa nopeasti yli sadan prosentin vuositahtia, mutta
toiminnan sielua ei ole kadotettu. Veljesten
Robin Hood -henki on edelleen tausta-ajatuksena: Pirula on vielä pieni, joka on edelleen pienempien puolella. Pirula tekee asiat
omalla tavallaan.
Juomien raaka-aineet hankitaan lähiseudulla
toimivilta yrittäjiltä ja yksityisiltä aina kuin se
vaan on mahdollista. Tiedämme mistä tuotteet ovat peräisin ja pitkät välimatkat eivät
kuormita ympäristöämme.
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Tuotteet
Pirulan tuotteet valmistetaan
suomalaisista puhtaista raaka-aineista. Pirulan tuotteet
ovat keränneet suosiota ympäri Pohjanmaan ja alkaneet
saada jalansijaa myös valtakunnallisesti. Pirulan valikoimasta löytyvät viinien lisäksi
siiderit, jotka ensierissä loppuivat kesken ennen kuin
niiden myyntiä ehdittiin kunnolla aloittaakaan. Valikoimassa on myös helmeilevä
Rose sekä Alkoistakin löytyvä
ginitynnyrissä kypsytetty Pirityinen.
Valikoimaan on tulossa tislatut alkoholijuomat, mehut,
limsat ja myöhemmin myös
väkevät viinit.
Hyvää kannattaa odottaa ja
sellaisia on tulossa.
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Tuotteet

4

z

Alkoholit on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan
Miedot

| kauppavahvuiset
max 5,5% tuotteet

Pirulan Helmi
Valkoherukasta valmistettu siiderin
kaltainen tuote.
Pirulan Luotsi
Omenasiideri.
Pirulan Rose
Valko- ja mustaherukasta valmistettu
siiderin kaltainen tuote.

TULEVAT MIEDOT TUOTTEET
Pirulan Polkka
Omenasta sekä mansikasta valmistettu
siideri.
Pirulan Marski
Omenasta sekä mustaherukasta valmistettu
siideri.
Pirulan Luotsi Barrel aged
Omenasiideri joka on kypsytetty Teerenpelin
viskitynnyrissä.
Pirulan Musta
Omenasta ja mustikasta valmistettu siideri.

VIINIT

| 8% - 20%

Pirulan Punainen
Mustaherukasta valmistettu viini.
Pirulan Valkoinen
Valkoherukasta valmistettu viini.
Pirulan Rose
Valkoherukasta sekä mustaherukasta
valmistettu viini.
Pirulan Potku
Omenaviini.
Pirityinen
Valko- sekä viherherukasta valmistettu viini,
joka on vanhennettu kotimaisessa gin tynnyrissä.

Tisleet

| julkaistaan 2021-2025
välisenä aikana
Mustaherukasta valmistettu tisle
Vanhennettu Bourbon tynnyrissä.
Omenasta valmistettu tisle
Vanhennettu kotimaisessa tammisessa gin
tynnyrissä.
Valkoherukasta valmistettu tisle
Vanhennettu tammitynnyrissä.
Viski
Viljasta valmistettu tisle. Vanhennetaan
tammitynnyrissä vähintään yli 3 vuotta.

TULEVAT VIINIT
Punainen omena
Omenasta, Valkoherukasta sekä mustaherukasta valmistettu viini.
Pirulan Musta
Mustikasta tehty jälkiruokaviini.
Pirulan Punainen
Mustaherukasta tehty jälkiruokaviini, 20%.
Väkevöity omalla tynnyrivanhennetulla
mustaherukka tisleellä.
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visio
Haemme pääomaa
seuraaviin hankkeisiin

Tuomme uusia tuoteryhmiä juomapuolelle
ja sitä varten teemme investointeja laitteistoihin. Ostamme isomman tislaimen sekä
kasvatamme tankkikapasiteettia (olemassa
oleva vuosikapasiteetti noin 60000). Lisäksi
tarvitsemme kylmätiloja, joiden avulla voimme tehdä suurempia hankintoja ja pitää tuon
ketjun lähellä itseämme.

Kasvumittariluokka

KM1

LÄHDE: asi ak as ti eto.fi -sivulta

Laajentumista varten tarvitsemme suuremmat tilat. Meillä on valmiina pari erilaista upeaa historiallista konseptia, jotka molemmat
sopisivat Pirula-brändille. Uudet tilat antavat
myös mahdollisuudet tuottaa erilaisia palveluita, jotka tukevat juomien valmistamista.
Haluamme tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisen kokemuksen, jossa kävijä voi yöpyä sekä
nähdä valmistusta. Lähtiessä on vielä mahdollista ostaa mukaan erilaisia tuotteita.

Pirulan arviointeja
Erinomaiset edellytykset voimakkaalle kasvulle
+ Yrityksen liikevaihto kasvoi edellisessä tilinpäätöksessä.
+		 Yrityksen toiminta on tuoretta.
+ Yrityksen tase on kasvanut edellisessä tilnipäätöksessä.
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YRITYSOSTO
Olemme neuvotelleet mahdollisesta yritysostosta, jonka avulla saisimme raaka-aineketjun kokonaan haltuun. Lisäksi saisimme
koko maan kattavan myyntiverkoston sekä
uusia tuoteryhmiä. Vaihtoehtoinen lähestymistapa voisi myös olla laitteistohankinnat,
joiden avulla saavuttaisimme osan hyödyistä.
Veimme kokeeksi 2020 alkuvuodesta tuotteita Tokioon ja koronaepidemian takia se jäi
vaiheeseen. Nyt tuo vientiasia olisi tarkoitus
saattaa loppuun ja viedä Pirulan sanomaa sille alueelle.
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liikevaihto & ennuste
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pirulan väki
PETRI RINTALA
Peten vastuualueena yrityksen johtaminen sekä tuotteiden kehittäminen. Pete
on aiemmassa työssään toiminut IT-alalla asiantuntijana ja hänellä on kokemusta
projektityöskentelystä sekä
hankinnoista. Peten tehtävänä on kasvattaa Pirulasta
nykyistä suurempi kansainvälinen toimija, joka tunnetaan myös ulkomailla

TOMI RINTALA
Tompan vastuualueena on
tuotannon pyörittäminen
sekä tuotekehitys. Tomppa
on aikaisemmassa työssään
toiminut puuseppänä ja on
todella kätevä käsistään.
Suurin osa Pirulan ilmeestä
on Tompan suunnittelemaa
ja rakentamaa.
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pirulan väki
RISTO SARVIKAS
Rike on Pirulan nettinikkari
ja vastaa näin ollen yrityksen ulkoisen kuvan rakentamisesta.
Insinööritaustaisella Rikellä on vuosien
kokemus nettisivustojen tekemisestä oman yrityksensä
kautta.

JUHA LAHTINEN
Juha on Pirulan viskiharrastaja ja hän kuvailee itseään
seuraavalla tavalla ”Koulutukseltani olen insinööri ja
sielultani myyntimies”. Juhalla on vuosien kokemus
liiketoiminnan kehittämisessä ja hän auttaa yrityksiä
viemään tuotteitaan maailmalle. Vuodet ulkomailla
on tuonut Juhalle todella
laajat verkostot Amerikassa,
Aasiassa sekä Euroopassa.
Juhan vastuulla Pirulassa
on liiketoiminnan kehittäminen sekä vientiin liittyvät
asiat.
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omistajien edut
Osakaskortti, jolla saa 20% alennus
normaalin hintaisista mainostuotteista.

-20%
alennus

VAIHTUVAT
OMISTAJATARJOUKSET
Pääsy Pirulan suljettuun Facebook-ryhmään,
jossa kerrotaan uusista tuotteista ja tilaisuuksista.
Jäsenyys vuodelle (2022) tisleklubiin. Klubi toimii Pirulan tiloissa ja siellä järjestetään
suljettuja sekä avoimia tasting-tilaisuuksia.
Jäsenyys on vuosimaksullinen. Avoimiin tilaisuuksiin voi ostaa lipun joka sisältää tasting-paketin. Jäsenet saavat -20% alennusta
avoimista tilaisuuksista. Suljettu tilaisuus on
vain jäsenille.
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