


”Last man standing”, luonnehtii itseään Wir-
voitusjuomatehtaan hallituksen puheenjohtaja 
Totti Salko, sillä hän on perustajajäsenistä ai-
noana edelleen aktiivisesti mukana tehtaan toi-
minnassa. Neljän nuoren laitilalaiskaveruksen 
perustama limubisnes herätti aikoinaan suurta 
hilpeyttä.

— Kovasti meille naurettiin, koska eihän 
alalla ollut mitään pientoimijoita, herra Salko 
muistelee. Hän oli tuolloin jo maisterismies ja 
yliopistolla päivätöissä, mutta ehätti tehtaalle 
iltaisin ja viikonloppuisin erisorttisiin hanslan-
karin hommiin.

Laitila ui siis heti alusta alkaen vastavirtaan, 

ja se on muodostunut tehtaan tavaramerkiksi. 
— Usko omaan tekemiseen on tärkeä juttu. 

Vaikkei aina olisi kauhean kirkasta visiota siitä, 
mihin ollaan tähtäämässä, pitää suunta olla sel-
villä. Pitää olla halu mennä eteenpäin, kokeilla 
eri asioita ja tehdä toisin kuin muut. Jos apinoi-
simme muita, tulisimme aina hiukan perässä. 
Laitila ei halua hiihdellä kenenkään jäljessä, 
herra Salko filosofoi.

Wirvoitusjuomatehtaan 25-vuotiseen mat-
kaan mahtuu monenlaisia kommelluksia sekä 
ennen kaikkea riemuvoitto poikineen.

— Me uskoimme, että tölkki on hyvä juoma-
pakkaus, ja lähdimme haastamaan suurten toimi-

joiden pullopoolia. Tölkki mahdollisti meille ison 
kasvuloikan, herra Salko muistelee mielissään.

Edelläkulkijan osa ei ole aina helppo, mutta 
jos joskus on liukastuttu limsalammikkoon, ei 
siihen ole jääty makaamaan, eikä uuninpankol-
le uinumaan. Tämä on tärkeää myös seuraavan 
neljännesvuosisadan aikana.

— Jatkossa tehdas haluaa olla merkittävästi 
kansainvälisempi, säilyttää fressin imagon ja 
olla sortumatta laiskuuteen tahi ylimielisyy-
teen. Tahdomme myös säilyttää laitilalaisen 
tavan tehdä asioita: tehdään tosissaan, muttei 
liian vakavasti. On tärkeää, että tekeminen on 
myös hauskaa, maisteri Salko tuumii.

HALL ITUKSEN PUHEENJOHTAJA SALKO:

Tehdään tosissaan, 
vaan ei liian vakavasti

33

Laitilan juomat – 25 vuotta virkistystä janoisille 4–5

Retrolimonaadit 6–8

Herra Hakkaraiset 9

Porevedet 10

Oiva-siiderit 11

Tehdaskierros 12–13

Skumpat 14

Lonkerot 15–17 

Kukko-oluet 18–21 

Erikoisoluet 22

30 litran astiat 23–25

Vahvat oluet 26

JUOMAKIRJA



Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan perustivat vuonna 1994 neljä laitilalaista ylioppilasta, nuoret her-

rat Totti Salko, Markku Pilppula, Jari Laiho ja Pekka Siivonen. Nuorukaiset pohtivat kuumeises-

ti, mihin ryhtyisivät opintojen jälkeen elantonsa pitimiksi, työpaikat kun olivat laman vuoksi 

kiven alla. Siivonen oli ollut vaihto-opiskelijana Hollannissa ja pistänyt merkille paikallisen 

kalan kehnon laadun, mistä kaveruksille heräsi ajatus viedä kirjolohta Keski-Eurooppaan. 

Nimeksi uudelle yritykselle annettiin Fisutta Oy ennustamaan valtavaa menekkiä, joka toi-

von mukaan ajaisi yrityksen ajoittain jopa kalattomaksi.

Nelikolla ei ollut alalta kokemusta, mutta intoa senkin edestä. He pyysivät ka-

lanjalostuslaitoksilta näytteitä ja soittivat kylmiltään suuren ranskalaisen tavara-

talon kalanostajalle. Yhteydenotto hämmensi ostajan niin kovin, että hän soi 

pojille audienssin.

Ainoana autonomistajana Salko pakkasi lohet Peugeotinsa takakonttiin 

ja suuntasi kohti Ranskaa. Saksan autobaanalla hän kuitenkin ajoi kolarin 

ja kalat pilaantuivat. Matka kalanjalostemyyjäksi päättyi siihen.

Salkon palattua Laitilaan nelikko suuntasi oluiden kanssa saunaan 

ruotimaan pettymystään ja pohtimaan seuraavaa suunnitelmaansa. Pilp-

pula otti puheeksi liikeideansa, jota hän jo jokusen vuoden oli pohdis-

kellut löydettyään ullakolta vanhoja Sitruunasooda-pulloja ja resepti-

kirjan: nyt aloitettaisiin limonaadien valmistus!

Vanhan ajan limonaadien valmistus aloitettiin Laitilassa vuonna 

1995 Fazerin vanhassa munanporaamossa perimmäisenä toimin-

ta-ajatuksena valmistaa laadullisesti ja mielikuvallisesti ylivoi-

maisia juomia. Tämän idean lisäksi yritystä on aina määrittänyt 

pyrkimys heiluttaa valta-asemia ja muuttaa asioiden vallitsevaa 

tilaa. Kulkemalla omia polkujaan muiden edellä, omaatuntoaan 

kuunnellen, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas onkin neljännes-

vuosisadassa kasvanut Suomen suurimmaksi pienpanimoksi.

Toimitusjohtaja Aarikka, tekninen päällikkö Silvonen sekä siiderimestari Lehto uuden siiderin äärellä vuonna 1997.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan limo-
naadinvalmistus alkaa vaatimattomasti: 
ensimmäiset kokeilut tehdään So-
dastream-kuplakoneella. Kesällä Laiti-
lasta lähtee maailmalle viikossa jo 6 000 
somaa lasipulloa, joissa on vanhan ajan 
limonaadia. 

Aarikkaa pyydetään toimitusjohtajaksi, 
koska hänestä ei siiderinkehittäjäksi ollut. 
Vapuksi valmistuu kuin valmistuukin en-
simmäinen siiderierä, joka viedään käsistä. 
Aki Kaurismäen hotellin mukaan nimetyn 
Oiva-siiderin kysyntä räjähtää Helsinki 
Beer Festivalin ja Helsingin Sanomien 
siideritestin menestyksen myötä. Oiva va-
litaan Pohjoismaiden parhaaksi siideriksi.

Suomessa jyllää siideribuumi: vuodessa 
juodaan 50 miljoonaa litraa siideriä. En-
simmäinen suomalainen tölkkisiideri on 
Laitilan Oiva, jolla on pitkä etumatka, ja 
väitämme, ettei sitä ole vieläkään kiinni 
kurottu.

Aromikas Kukko Pils mullistaa bulk-
kilagereiden kyllästämän suomalaisen 
olutkentän. 

Kukko niittää kultaa ja kunniaa. Kaik-
ki tahtoisivat sitä, vaan kun ei riitä. Teh-
taan Helsingin-myyntijohtaja joutuu myy-
mään niin paljon 
ei-oota, että pa-
kenee ulkomaille 
hermolomalle.

Maailman ensimmäisen 
täysin tuulen voimalla toi-
mivan panimon osoitteeksi 
tulee Limonaadikuja.

Uusi tehdaspytinki nousee Sirppujoen 
varrelle maisemaan, jota aikoinaan hal-
litsi Valkojärvi. Järveä ei enää ole, koska 
tarun mukaan Laitilassa asuneet jättiläiset 
eli kalevanpojat joivat sen tyhjäksi. Mikä 
voisikaan olla soveliaampi paikka teh-
taalle, jonka jalona päämääränä on janon 
sammuttaminen? 

Suomen ensimmäinen pop up -ravintola 
perustetaan Helsinkiin, kun ravintola Lai-
tilan Mutka alkaa tarjoilla Kukko-oluen 
ilosanomaa Töölössä.

Keliakialiiton vihjeestä Kukon glutee-
nittomuus pääsee syyniin, ja kas, mitä 
paljastuu: Kukko Pils on paitsi ylivoi-
maisen hyvää olutta, myös maailman 
ensimmäinen gluteeniton täysmallasolut! 
Keliaakikot ja muut gluteenin karttajat 
riemuitsevat.

Ketään tuskin yllättää, että maailman en-
simmäinen mämmiolut näkee päivänva-
lon juuri Laitilassa. 

Taas ollaan ensimmäisiä! Laitilan Skump-
pa tulee myyntiin, ja suomalaiset saavat 
virkistyksekseen ensi kertaa eleganttia 
kuplivaa kauppavahvuisena.

”Laitilassa kaikki on mahdollis-
ta”, tuumaavat oluen ystävät, kun 
Lakritsi Portteri näkee päivänva-
lon. Aidolla Kouvolan lakritsilla 
maustettu olut on tietysti la-
jissaan aivan ensimmäinen ja 
myydään loppuun saman tien.

Tehtaan katolle asennetaan 
Vakka-Suomen suurin au-
rinkovoimala. 

Kukko Helles matkaa Ruotsiin, jos-
sa siitä tulee yhdessä rysäyksessä maan 
myydyin pienpanimo-olut. 

Suomen arvostetuimman olutbrändin 
titteli menee ensimmäistä kertaa pienpa-
nimo-oluelle, kun Laitilan Kukko yltää 
kärkisijalle Taloustutkimuksen ja Mark-
kinointi & Mainonta -lehden tekemässä 
jokavuotisessa brändien arvostus -tutki-
muksessa.

Villi idea kasvaa kuudessa viikossa 
uudeksi aluevaltaukseksi, kun Panimo-
ravintola Kukko aukeaa Aki Wahlmanin 
avustuksella tehtaan kupeeseen. Kesä-
ravintola tarjoaa terassillaan lähialueen 
parhaita nautintoja niin lasissa, lautasella 
kuin lavallakin.

Tehdas tuo jälleen janoisen kan-
san iloksi koko joukon uutuuksia, 
joita ei ole Suomessa ennen nähty. 
Ameriikan mailla hard seltzer ja 
humalavesi ovat villinneet kan-
sanjoukkoja. Saavatko Laitilan 
NAKU Hard Seltzer ja Citra 
Humalavesi suomalaiset hur-
mioon? Jäämme odottamaan 
sitä jännittyneinä – kuten 
myös tietoa siitä, miten 
suomalaisten oluenystä-
vien tunnetusti vaativaa 
makua miellyttää kesän uu-
tuus, alkoholiton Kukko-olut.
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KAKSOSET  21.5. – 21.6.
Seuraelämänne näkymät eivät ole en-
sinkään lupaavia. Akhilleuksen kanta-
päänne, kohtuudessa pysyminen, on 
paljastunut tuttavillenne. Ette kohta 

enää saa kutsuja juhliin, sillä he pelkäävät, että 
kaadutte jälleen nurkkaan ja rumennatte siellä 
sisustusta. Yllättäkää ystävänne ilmaantumalla 
kutsuille eleganttina ja mukananne vain muuta-
ma tölkki kepeää ja raikasta NAKU Hard Selt- 
zeriä, jota tyylikkäästi siemailette ja tarjoatte 
muillekin. Suosionne nousee kohisten!

OINAS  21.3. – 20.4.
Hyytävä henkäys jääplaneetta 
Uranuksen suunnasta synkentää 
merkkinne näkymiä. Onko tilan-
ne siis toivoton? Ei sentään, jär-

jestäkää iloiset juhlat! Olette luulleet olevanne 
tympeän kiukuttelijan maineessa, mutta saatte 
yllättyä, millaisella innolla kutsunne otetaan 
vastaan. Suoranaista villiintymistä aiheuttavat 
verrattomat juomasekoitukset, joita pyöräytät-
te Laitilan Messinasta ja Lakritsi Portterista. 
Näistä kemuista puhutaan monta vuotta! 

LE I JONA  23.7. – 22.8.
Tahtoisitte tehdä vaikutuksen 
erääseen ihmiseen. Jos päästätte 
kerskailuun taipuvaisen luon-

tonne valloilleen, on hanke tuhoon tuomittu. 
Sen sijaan, että tilaisitte eläimellisen mölinän 
säestyksellä tarjottimellisen shotteja, suosikaa 
hienovaraisempaa tyyliä. Maailmanmiehen 
tai -naisen elkeitä voitte osoittaa tarjoamalla 
Laitilan Brändy -lonkeroa, jonka monisyistä 
makumaailmaa eritellessänne saatte aikaan 
sivistynyttä ajatustenvaihtoa – se edistää sekä 
yksityis- että liikeasioita.

–   T Ä H D E T  K E R T O V A T  M I E L T Y M Y K S I S T Ä N N EL A I T I L A N  J U O M A H O R O S K O O P P I

HÄRKÄ  21.4. – 20.5.
Rakas ystävä! Meillä on huonoja 
uutisia: olutlasin pinnassa ei ole 
Sormusten herrain Klonkun ku-

vaa, vaan se on teidän oman naamanne kuva-
jainen. Miksi näytätte noin huonolta? Oletteko 
haksahtanut muodikkaaseen näännytysdieettiin 
vai harjoitteletteko proteiinirahkan maku suus-
sa puolimaratoonille? Unohtakaa moiset hullu-
tukset ja muistakaa, mikä elämässä on tärkeää: 
hyvät ystävät ja oivat juomat! Mainiossa seu-
rassa nautittu kylmä Laitilan Oiva -siideri tekee 
teistä jälleen nauravaisen ja punaposkisen. 

RAPU  22.6. – 22.7.
Saturnuksen renkaitten synkeät var-
jot osuvat tähtimerkkiinne tällä jak-
solla ja häiritsevät tasapainoanne. 

Varokaa liiaksi humaloittavia oluita, sillä ne saa-
vat sulavan askelluksenne muuttumaan kammot-
tavaksi kompasteluksi, ja saatatte huomaamat-
tanne rampauttaa pieniä kotieläimiä tai hentoja 
kanssaihmisiä. Istukaa siis sievästi aloillanne ja 
maistelkaa, kumpi on teille mieluisampaa: Kukko 
Helles vaiko Kukko Lager?

NEITSYT  23.8. – 22.9.
Rakkautta näkyvissä! Muuan suloinen 
olento saa teidät sekoilemaan ja söpel-
tämään. Ehkä hän on mielitiettynne jo 

pitemmältä ajalta ja näette hänet nyt uusin sil-
min, tahi sitten aivan uusi tuttavuus. Lemmen-
liekit joka tapauksessa korventavat teitä nyt niin 
voimallisesti, että ette aina osaa esiintyä eduk-
senne. Ennen kuin teitä epäillään mielipuoleksi, 
on viisainta viilentää aivoja nauttimalla jääkyl-
mää Laitilan Citra Humalavettä – se selkeyttää 
ajatuksenne ja ulosantinne.



VES IMIES  20.1. – 19.2.
Iloisen kupliva luontonne on kuin 
Pore-pöytävesi: se kutsuu tykönne 
ihmisiä, joille ylivertainen charminne 

on suurenmoinen elämys. Seuraelämänne vilk-
kaus yhdistettynä höveliin luonteeseenne on ta-
loudelliselle tilanteellenne tuhoisaa. Välttäkää 
pankrotti ja antakaa muiden tarjota! Ennen kuin 
he kantavat eteenne epäilyttäviä litkuja, evästä-
kää toki heitä, että kaltaisellenne charmöörille 
vain Laitilan Skumppa on kyllin hyvää.

JOUS IMIES  23.11. – 22.12.
Mistä tunnet sä ystävän? Siitä, 
ettei hän pelkää long drink -juo-
mia! Olette viime aikoina tunte-

nut olonne yksinäiseksi, mutta silti ei kannata 
kelpuuttaa seuraan tyhjänpäiväisiä ihmisiä, 
joiden jaarittelu ja kehno juomamaku tekevät 
teistäkin tylsämielisen. Kaltaisenne maailmaa 
ja ruotsinlaivoja nähnyt ihminen ymmärtää 
uusien ajatusten ja tuoreiden makujen tenho-
voiman. Jos seuralaisenne tahtoo nauttia kans-
sanne Laitilan Gini -lonkeroa, älkää ihmeessä 
päästäkö häntä poistumaan! 

VAAKA  23.9. – 23.10.
Mars-planeetta lähestyy tähtimerk-
kiänne ja sen vuoksi seuraanne tunkee 
uusia tuttavuuksia. Varokaa epäsään-

nöllistä elämää viettäviä ja suulaita herroja, jot-
ka tarjoavat teille outoja juomia. Ne on viisainta 
jättää maistelematta, sillä tehän jo tiedätte mikä 
on kaikkein parasta: Kukko Pils, tuo kultainen, 
voittamaton olut. Maistattakaa sitä myös uusilla 
tuttavilla – jos he mielistyvät Kukon hienoon 
aromiin, tuskin he aivan mahdottomia ovat.

–   T Ä H D E T  K E R T O V A T  M I E L T Y M Y K S I S T Ä N N EL A I T I L A N  J U O M A H O R O S K O O P P I

SKORPIONI  24.10. – 22.11.
Hirmuinen epäonni kolkuttaa ovellan-
ne, koska ette höllää suuvärkkiänne. 
Jos aiotte töräyttää ilmoille rehellisen 

mielipiteen esimerkiksi anoppinne tatuoinnista 
taikka työkaverinne some-päivityksistä, niin 
tukkikaa lörppäsuunne välittömästi Kukko 
Schwarz -oluen täyteläisellä aromilla. Mikä-
li vahinko kuitenkin tapahtuu, voitte karistaa 
hylkiön maineen harteiltanne tarjoamalla lou-
katuille kanssaihmisillekin tölkillisen. Laatuo-
lut antaa luonteestanne edullisen todistuksen!

KAURIS  23.12. – 19.1.
Tähtimerkkinne aistii universumin 
pienimmätkin värähtelyt, mistä johtuu 
alttiutenne hölmöyksiin. Unohtakaa 

melontaretket krokodiileja vilisevässä virrassa! 
Sen sijaan, että viruisitte sairaalassa taikka van-
kityrmässä tempaustenne tähden, nauttikaa seu-
raelämästä, sillä elämänjanoa uhkuva olemuk-
senne vetää puoleensa kiinnostavia persoonia. 
Levotonta sydäntänne lääkitsee Laitilan Limone 
-limonaadi, jota maistellessanne voitte iloita sii-
tä, että ette ole kaltereiden takana, vaikka monen 
mielestä sinne ehkä kuuluisittekin. 

KALAT  20.2. – 20.3.
Vaikuttaa siltä, että joku pöytäseuru-
eestanne yrittää värvätä teidät epäi-
lyttävän aatteen palvelukseen. Jos 

hän houkuttelee teitä kotiinne, niin ei kannata 
lähteä: siellä saatte vain tärkkelyksellä pilattua 
tarjousolutta ja vastenmielisen tarjouksen ryhtyä 
verkostomarkkinoijaksi tahi vakoilijaksi. Pitä-
kää päänne kylmänä ja aistinne terävinä! Tässä 
teitä parhaiten auttaa virkistävä limonaadi, kuten 
Panama tai Sitruunasooda.



Virkistävä uutuus 
Suomessa!
Humalavesi on maustettujen vesien uutuus, 
jota alkujaan valmistivat amerikkalaiset oluen-
panijat itselleen virkistäväksi, alkoholittomaksi 
janojuomaksi. Siinä yhdistyvät poreveden raik-
kaus sekä humalan luonnollinen maku ja aromi. 
Laitilan Citra Humalavesi sopii vaativampaan-
kin makuun, sillä se ei sisällä lainkaan sokeria, 
kaloreita, säilöntäaineita tai keinotekoisia ma-
kuaineita.





— Uutta tuotetta kehittäessäni lähden liik-
keelle aina maku edellä. Sen täytyy ensin 
olla kohdillaan, vasta sitten viilataan kaikki 
muu, kertoo Wirvoitusjuomatehtaan tuoteke-
hittäjä Johanna Paasio.

Biotekniikan insinööri ja elintarvikeke-
hityksen diplomi-insinööri jos kuka tietää, 
miten kaikin tavoin ensiluokkainen juoma 
tehdään. 

Yliopistossa työskennellessään hän on 
tutkinut myös tuoksun merkitystä. 

— Se on tosi tärkeä asia, joka on ehkä 
jäänyt hiukan vähälle huomiolle. Sehän on 
ensimmäinen aistimus, kun juoman kaataa 

lasiin. Jos tuoksu on miellyttävä, niin juoma 
saa ensimmäisen hyväksynnän ja sitä halu-
taan maistaa, hän huomauttaa. — Tuotteen 
tuoksunkin on siis oltava kunnossa.

Insinööri Paasio häärää tehtaan tuoteke-
hitystiimissä, jossa kehitetään uusia reseptejä 
ja muokataan vanhoja. Luovien juomanero-
jen ideariihessä hiotaan timantteja, ja siellä 
on lupa myös hullutella erilaisten kokeilujen 
parissa.

— Laitilassa saan päästää luovuuteni irti 
ja yhdistää siihen kaiken kokemukseni ja 
tietoni. Tämä työ on paitsi mukavaa, myös 
haasteellista, ja juuri haasteet saavat minut 

syttymään. Haluan ratkaista ongelmia, in-
sinööri Paasio sanoo.

Suomalaisten ensi kesän lempijuoman on-
gelman hän on tiimeineen jo ratkaissut: Laiti-
lan NAKU Hard Seltzer -juoma eli terästetty 
porevesi. Vodkapohjaista juomaa on kahta 
makua: omenaa ja sitruunaa.

— NAKU on hyvä esimerkki meidän 
edelläkulkijuudestamme. Se on jälleen aivan 
uudenlainen tuote Suomen juomamarkkinoil-
la ja meidän vastauksemme niille kuluttajille, 
jotka haluavat vähentää sokerin käyttöä.

Miten tuotekehittäjä Paasio aikoo jatkos-
sakin pitää Laitilan juoma-alan etujoukossa?

— On tärkeää tuntea kuluttajat, jotta 
osataan tuoda heille oikeat juomat oikealla 
hetkellä. Vaatii todella hyvää kuluttajatun-
temusta, jotta osataan tehdä sellaisia juomia, 
jotka ohi menevän villityksen sijaan pysyvät 
markkinoilla pitkään, koska ihmiset aidosti 
tykästyvät niihin. Brändy-lonkero ja Skum-
pat ovat tästä oivia esimerkkejä. 

TUOTEKEHITTÄJÄ PAASIO:

Maku edellä syntyi 
myös NAKU



— Niin kuin aina asiakkaillekin sanon, niin 
on kivempaa myydä iltajuomia kuin aamu-
juomia, myhäilee Laitilan Wirvoitusjuoma-
tehtaan myyntijohtaja Marko Taskinen. Kuo-
piolaissyntyinen herra Taskinen liittyi tehtaan 
vahvuuteen viime kesänä mehuteollisuuden 
palveluksesta.

— Minua kiinnosti toimia hyvämaineisen 
ja vastuullisen brändin parissa. Laitilaan hou-
kutteli myös erittäin hyvä työyhteisö. Olen 
viihtynyt mainiosti, myyntijohtaja kehuu, eikä 
tätä ole syytä epäillä — tekeehän savolaisten 
lupsakkuus tunnetusti heistä suvereeneja maa-
ilmankansalaisia.

Vastuullisuus on asiakkaille tärkeää, ja sen 
merkitys korostuu koko ajan, sanoo herra Tas-
kinen.

— Laitilahan toteutti vastuullisuuden ja 
kestävän kehityksen periaatteita jo kauan 
ennen kuin niistä isommassa mittakaavassa 
alettiin puhua. Muut alan toimijat ovat ajan 
mittaan seuranneet perässä, mutta Laitilalla 
tämä on ikään kuin DNA:ssa. Vastuullisuus on 
ollut alusta saakka mukana, eikä se ole mitään 
päälleliimattua brändäämistä.

Vastuullisuuden ohella asiakkaille on tär-
keää juomien hinta-laatusuhde.

— Sehän on meillä viimeisen päälle kun-

nossa. Myös kotimaisuutta arvostetaan, ja 
Wirvoitusjuomatehdashan on täysin kotimai-
sessa omistuksessa, myyntijohtaja muistuttaa.

Kahta samanlaista työpäivää ei myynti-
johtajan vauhdikkaasta arjesta löydy, mutta 
erityisen mieluisiksi tehtäviksi hän nimeää 
asiakaspalvelun lisäksi osallistumisen tuote-
kehitykseen ja markkinointiin. Laitilan vali-
koimista ovat jo löytyneet omat lempijuomat-
kin.

— Jälkiruokajuomaksi nautiskelen mie-
luusti Lakritsi Portterin. Kun tekee mieli kyl-
mää olutta, otan Kukko IPAn. Saunan jälkeen 
aivan ykkösjuoma on kesän uutuustuotteem-

me NAKU Hard Seltzer. 
NAKUja myyntijohtaja on siis päässyt jo 

maistelemaan ja ihastunut. Toisia uutuuksia eli 
alkoholittomia Kukkoja hän odottaa suurella 
jännityksellä. Niistä ja NAKUista hän ennus-
taa ensi kesän hittijuomia. Innostava uutuus-
tuote on myös Humalavesi.

— Se on täysin luonnollinen porevesi, jos-
sa ei ole mitään maku- tai makeutusaineita: 
maku on peräisin aidosta humalasta. On kyllä 
todella mielenkiintoista, kun pääsee tuomaan 
täysin uusia juomakategorioita markkinoille. 
Se on tämän työn sokeria!

MYYNTIJOHTAJA TASKINEN ENNUSTAA:

Laitilan uutuusjuomat 
villiinnyttävät väen

SU U  S E N  S A N O O !

Luulin sitä
pesuaineeksi!

Pekka Siivosen kommentti, kun hän tuli
erehdyksissään kaataneeksi viemäriin kaikkien
aikojen ensimmäisen erän päärynälimonaadia.














