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Vaatteita myy yhä 
ainakin 15 kauppaa
HEINOLA
Leena Johansson

H
einolalaisia on viime-
aikoina puhuttanut 
vaatekaupan tilan-
ne. Tähtinainen lo-
petti joitakin aiko-

ja sitten ja Tango Fashion sulki 
ovensa äskettäin. Moni kaupun-
kilainen on luullut, että vaate-
kaupat ovat nyt vähissä, mutta 
totuus on toisenlainen. Heino-
lasta nimittäin löytyy yhä aina-
kin 15 vaatteita myyvää liikettä.

Keskustassa vaatekauppaa te-

kevät Nahe, Emmye´s, Valintapis-
te Räsänen, Black Foot, Roosa-
mari, Lempivaate, Seppälä, Miss 
Elena, Muksut, Erä+ ja Kontti. 

Keskustan kivijalkakauppo-
jen lisäksi vaatekauppa käy Ci-
tymarketin ja Tokmannin vaa-
teosastoilla. 

Vuohkalliossa kotimaisis-
ta merkeistä ovat edustettuina 
Nanso ja Marimekko.

 Lisäksi Vierumäellä Suomen 
urheiluopistolla toimii kesäisin 
etenkin golff areiden vaatetuk-
seen erikoistunut Koippari.

 Paikallisista liikkeistä löytyy 

siis melkoinen valikoima lasten, 
nuorten, naisten ja miesten käyt-
tövaatteita, mutta myös erikois-
vaatteita. 

Heinolasta ei suinkaan tarvitse 
lähteä muualle vaatekaupoille – 
päinvastoin, moni lahtelainenkin 
on löytänyt Heinolan putiikit.

Kampaus 
ja uusi asu 
samasta 
liikkeestä

HEINOLA
Leena Johansson

L
ähes koko ikänsä Heino-
lassa asunut Emmi Vuori-
nen ei olisi voinut kuvitel-
la perustavansa omaa yri-

tystä muualle kuin Heinolaan. 
–�Täällä on paljon tuttuja ih-

misiä, jotka ovat auttaneet yrit-
täjyyden alkuun. Oli itsestään 
selvää, että yritän nimenomaan 
Heinolassa, kertoo parhaillaan 
Lahdesta Heinolaan myös ko-
tinsa muuttava Vuorinen.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä 
Emmi Vuorinen hankki työko-
kemusta lahtelaiskampaamossa.

Parturi-kampaamo Emmye´s 
on toiminut Heinolan keskus-
tassa reilut kaksi vuotta, ja viime 
keväänä liikkeeseen alkoi ilmes-
tyä ruotsalaisen capri collecti-
on -naistenmalliston vaatteita. 

–�Esimerkki tuli kauppakes-

kus Jumbosta, jonka yhdessä 
liikkeessä vaatteet ja kampaa-
mo ovat samassa. Halusin ko-
keilla samaa Heinolassa, myös 
siksi, että tykkään myydä, se on 
vahvuuteni.

Tähän saakka naistenvaattei-
den menekki on ollut lähinnä li-
sämyyntiä kampaamoasiakkail-
le, mutta putiikki on pikkuhil-
jaa löydetty.

–�Toiveena on, että liikkeeseen 
tultaisiin myös pelkästään vaat-
teita katsomaan. Kesällä vaate-
myynti oli vilkasta etenkin mök-
kiläisille.

Vuorinen hankkii myyntiin 
kaksi kertaa vuodessa vaihtu-
vaa mallistoa suoraan tukusta. 
Ruotsissa suosittu vaate sopii hä-
nen mukaansa hyvin suomalai-
sellekin vartalotyypille.

–�Pidän kriteerinä sitä, että 
vaate ei saa olla kauhean kallis. 
Pyrin pitämään esillä myös mo-
nentyylistä vaatetta, ja kokoja lai-
dasta laitaan. 

Hän uskoo, että persoonal-
lisuudellaan erottuvat vaatteet 
ovat odotettuja ja kiinnostavat 
nuorempaakin asiakaskuntaa. 
Iäkkäämmille tarkoitettuja pu-
tiikkeja on kaupungissa jo useita.

Paikkansa lunastanut uusi 
yrittäjä on tyytyväinen tähänas-

tisiin kokemuksiinsa Heinolassa.
–�Olen saanut kannustusta ja 

tukea. Esimerkiksi uusille yrit-
täjille suunnatut aamukahviti-
laisuudet Wanhalla Lehtitalolla 
olivat hyödyllisiä.

Vaikka Emmi Vuorinen sanoo 

olevansa naapuriyritysten kans-
sa paljon tekemisissä, yhteisöl-
lisyyttä voisi olla enemmänkin.

–�Pienimpiä yksinyrittäjiä ei 
pitäisi katsoa alaspäin, vaan teh-
dä yhteistyötä sekä omalla alalla 
että eri aloilla yrittävien kesken.

Vuorinen suorittaa yrityksen 
pyörittämisen ohessa merko-
nomin tutkintoa.

–�Opiskelumaailmassa kau-
pallisella alallakaan ei koeta kil-
pailuviettiä, vaan kaikki kan-
nustavat toisiaan.

Nuori yrittäjä: Ajatus kampaamon 
ja vaateputiikin yhdistämisestä 
syntyi vantaalaisessa 
kauppakeskuksessa. 

Emmi Vuorinen, kampaaja, joka myy kampaamossaan  myös nuorekkaita naisten vaatteita.

ARMI SALONEN

"
Emmi Vuorinen 
hankkii 

myyntiin kaksi 
kertaa vuodessa 
vaihtuvaa 
mallistoa suoraan 
tukusta.
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Peltipaitojen nostalgiaa
Yhteistyö: Armeijan tuotteisiin 
keskittyvä Inttistore löysi 
paikallisen kumppanin Heinolasta.

HEINOLA
Leena Johansson

M
aanpuolustusyhti-
ön omistama Intti-
store on tähän saak-
ka käynyt pääasias-

sa nettikauppaa. Myymälöitä 
on ollut vain yksi, Helsingin 
Töölössä.

Ympäri Suomea on nyt avattu 
muutamia Shop-in-Shop -myy-
mälöitä, joista yksi on eräva-
rusteisiin erikoistuneessa Erä+ 
Heinolassa.

–�Se, että Inttistore tuli ni-
menomaan Heinolaan, eikä 
esimerkiksi Lahteen, onnistui 
henkilökohtaisten kontaktieni 
ansiosta, paljastaa kauppias Ari 

Kokkonen.
Seuraava lähin Inttistore 

löytyy Hämeenlinnasta. Net-
tikauppa ja myymälä tukevat 
toisiaan.

–�Verkkokaupasta on muo-
dostunut kivijalkakaupalle toi-
nen näyteikkuna. Tuotteita voi 
käydä myymälässä sovittamas-
sa, Kokkonen sanoo.

Inttistoren valikoima on al-
kuaan rakennettu Suomen Puo-
lustusvoimien käyttämien tuot-
teiden ympärille. 

Valikoimassa on myös mui-
den maiden, kuten Yhdysval-
tain ja Saksan armeijoiden käyt-
tämiä vaatteita.

Monet tuotteet ovat nostal-
gisia, varusmiespalveluksen 
suorittaneille asiakkaille jo 
tuttuja. 

–�Heti armeijan jälkeen sitä 
ei missään tapauksessa halu-
aisi pukea vihreää poolopaitaa 
tai maastopukua päälleen. Ai-
ka kuitenkin kultaa muistot, ja 
moni kolmikymppinen on jo 
tuotteista kiinnostunut, Kok-
konen tietää.

–�Kestävät puvut sopivat 

monipuoliseen liikkumiseen 
maastossa. Niitä käyttävät mie-
lellään kalastajat, metsästäjät ja 
luontokuvaajat.

–�Myös katukäytössä inttivaa-
tetta näkee.

Odotettu hitti on Suomen ar-
meijan nykyinen M/05–maas-
topuku, jonka Puolustusvoimi-

en tuotesuoja päättyi tänä syk-
synä ja puku vapautui yleiseen 
myyntiin.

Maastopuvun lisäksi vapaa-
seen myyntiin tulivat pakkas-
asu, lippa- ja lierihattu, talvi-
lakki sekä lumipuku.

–�Yllätys saattaa olla se, että 
siviilit saavat käyttää niitä va-
paasti, tietenkin ilman tunnuk-

sia, Kokkonen kertoo.
Inttistorea hallinnoi Maan-

puolustusyhtiö MPY oy, joka 
on Suomen Reserviupseerilii-
ton ja Reserviläisliiton omista-
ma yhtiö.

Tuotteiden myynnistä kerty-
vää tuottoa kanavoidaan omis-
tajaliittojen tekemän työn tu-
kemiseen.

Vaatetta pitää voida sovittaa
Palvelu: Toisen polven 
vaatekauppias kehittää mallistoa 
asiakkaiden toiveiden mukaan.

HEINOLA
Leena Johansson

M
ennyt kesä näkyy jäl-
leen mukavasti hei-
nolalaisen kivijalka-
kaupan asiakasmää-

rissä. 
–�Tapahtumat, ykkösenä 

keskellä kaupunkia toimiva 
kesäteatteri, tuovat Heinolan 
keskustaan melkoisen mää-
rän vieraspaikkakuntalaisia. 
Samalla kertaa he tutustuvat 
keskustan liikkeisiin, ja tule-
vat toisenkin kerran, kuvailee 
Valintapiste Räsäsen kauppias 
Ilpo Räsänen.

Hän kumoaa omalta osaltaan 
sitkeää väitettä, että Heinolas-
ta pitäisi lähteä vaateostoksille 
Lahteen.

–�Heinolan keskustan alu-
eeltakin löytyy lukuisia vaa-
teliikkeitä.

Räsänen ei myöskään usko, 
että verkkokauppa vie kivijal-
kaliikkeen asiakkaat.

–�Aikuisten vaatteita kun 
myydään, asiakas haluaa so-

vittaa ja tutustua tuotteeseen. 
Myös vaihtaminen on liikkees-
sä helppoa esimerkiksi lahjoja 
ostettaessa.

Miesten malliston kehittä-
misellä ja laajentaminen vas-
tataan kysyntään ja asiakkai-
den toiveisiin.

–�Kokopukuja ei muualta Hei-
nolasta löydy. Laadukas puku 
käy kaupaksi, ja sävyt on vaki-
oitu niin, että takin ja housut 
voi tarvittaessa valita eri koos-
ta, Räsänen vinkkaa.

Enemmän kuin kokonaisia 
pukuja liikkeestä kuitenkin läh-
tee irtotakkeja ja irrallisia suoria 
housuja, sillä puvun osia käy-
tetään usein erikseen ja ne ku-
luvat eri tahtiin.

–�Vähitellen on osattu tulla 
hakemaan tarpeen mukaan 
sekä irtokappaleita että koko 
pukua. Paidat ja solmiot ovat 
jo perinteistä valikoimaa. 

Tänä vuonna 65 vuotta täyt-
tävän vaatetusliike Räsäsen toi-
minnan aloittivat Ilpo Räsäsen 

vanhemmat. 
–�Taisin itse jo 14–vuotiaana 

pyöriä tiskin takana. Amma-
tinvalintaongelmia ei siis ollut, 
ja vanhempien työtä oli luon-
teva jatkaa.

Räsänen uskoo, että paik-
kansa vakiinnuttanut kivijal-

kakauppa kannattaa Heinolassa 
myös tulevaisuudessa.

–�Meillä toiminnan tukena 
ovat hyvät ja pitkäaikaiset kon-
taktit valmistajiin ja maahan-
tuojiin. Tarpeisiimme löytyvät 
isot erät mahdollistavat edul-
liset hinnat.

" 
Valikoimassa on 
myös muiden 

maiden, kuten 
Yhdysvaltain ja 
Saksan armei-
joiden käyttämiä 
vaatteita.

Valintapisteen yrittäjä Ilpo Räsänen auttaa Tero Viinikaista löytämään istuvan puvun ja siihen sopivan 
solmion.

ARMI SALONEN

"
Räsänen ei 
myöskään usko, 

että verkkokauppa 
vie kivijalkaliikkeen 
asiakkaat.

ARMI SALONEN

Erä+ Heinolan yrittäjä Ari Kokkonen sai houkuteltua Inttistoren avaamaan Shop-In-Shop-myymälän 
oman liikkeensä yhteyteen.

ARMI SALONEN



4  Yrittäjä-lehti  2016ää-leehhttiiti  201016666äjäittäjYritY4444 YY

L
ähes 10 vuoden ajan 
olemme saaneet kuulla 
ja lukea, että kansanta-
loutemme kyntää syvis-

sä vesissä, eikä nokka meinaa 
nousta pinnalle. 

Pinnalle pääsyyn tarvit-
semme viennin saamista 
kasvuun, työllisyysasteen 
nostamista, uusien työmah-
dollisuuksien synnyttämistä, 
rakenteellisten muutosten 
toteuttamistarvetta julkiselle 
sektorille ja monia, monia 
muita yksittäisiä asioita. Kai-
kessa yksinkertaisuudessaan 
kyse on siitä, hieman kärjis-
tetysti todeten, että syömme 
enemmän kuin tienaamme. 

Julkistalouden epätasa-
paino ja kestävyysvaje eivät 
poistukaan itsekseen vaan 
näyttävät pikemminkin syve-
nevän. Rohkeutta ja yhteistä 
tahtoa tarvitaan vielä aimo 
annos ennen kuin tavoitteet 
on saavutettu.

Kansantalouttamme eikä 
varsinaista asiakohdetta pe-
lasta valtion ja kuntien kesken 
pallottelu kustannustenjaosta. 
Pitkäaikaistyöttömyyskustan-
nuksiahan tässä on jo jaettu 
puoliksi, mutta varsinaiset 
asiat eli työllistymisen ja/tai 
työllistämisen edellytykset ei-
vät ole likimainkaan ratken-
neet. Eli rakenteellisia uudis-
tuksia ja muutoksia tarvitaan 
toiminnoista lähtevinä.

Uudistamisen ja uudistumi-
sen tarvetta on myös kunta-
sektorilla. 

Etenemiselle on valittavana 
ainakin kaksi vaihtoehtoa: 
otetaan uudistamisen ohjat 
vakaasti käsiimme ja ale-
taan hakea ratkaisuja, jotka 
parhaiten toimisivat myös 
maakunta- ja soteuudistusten 
jälkeisessä ajassa elinvoimaa 
kehittäen.  

Toisessa etenemismallissa 

annetaan ajan kulua sekä 
katsellaan mitä muutoksia vai-
kutuksineen on tulossa ja etsi-
tään ratkaisuja jälkijättöisesti. 

Heinolassa olemme läh-
teneet valmistelemaan etu-
nojassa uudistusten tuloa, ja 
hakien sitä tahtotilaa, mikä 
ja mitä Heinolan kaupunki 
yhteisönä on 2020-luvulla 
uudistusten jälkeenkin. Stra-
tegiamme mukaisesti Heino-

lassa on hyvä kasvaa isoksi. 
Pieni kaupunki, johon 

mahtuu iso elämä. Strategi-
assa asettamamme tavoitteet 
ovat erittäin haastavia, ja 
toteutuakseen ne vaativat 
sekä kaupungin omassa toi-
minnassa onnistumista että 
rakentavaa yhteistyöasennetta 
yritysten ja muiden toimijoi-
den sekä kansalaisten kanssa 
ja niiden kesken.  

Meidän on onnistuttava 

olemaan houkutteleva ja ha-
luttu kaupunkiyhteisö niin 
asukkaille, yrityksille kuin 
matkailijoillekin. Elinvoiman 
edistäminen, monipuolinen 
koulutus sekä Heinolan hyvä 
saavutettavuus on oltava jat-
kossakin vahvasti kehittämi-
sen kärkinä.

Uudistaminen ja muutoksen 
tekeminen vaatii rohkeutta 
monellakin tapaa. Se tarvitsee 
myös sitoutumista yhteiseen 
tekemiseen sekä osapuolten 
välistä luottamusta.

Ylipäätään sääntöjä, oh-
jekirjoja ja sanamuotojen 
tulkintaa pitäisi tarvita ani 
harvoin. Eikä silloin taideta 
olla enää uudistuksia kehittä-
mässä tai toteuttamassa.

Rohkeasti muutokseen ja 
rakentavaa syksyn jatkoa!

Jussi Teittinen
Kirjoittaja on Heinolan 

kaupunginjohtaja.

Rohkeasti kohti muutosta

"
Meidän on 
onnistuttava 

olemaan houkut-
televa ja haluttu 
kaupunkiyhteisö 
niin asukkaille, 
yrityksille kuin mat-
kailijoillekin.

O
len kiertänyt tänä 
syksynä monissa 
yrittäjäjuhlissa eri 
puolilla maata.

Juhlissa on jaettu valtakun-
nallisia, maakunnallisia ja 
paikallisia yrittäjäpalkintoja. 
Ne ovat yrittäjien suuresti ar-
vostamia tunnustuksia työstä, 
joka ei ole aina helppoa.

Ilo on ollut erityisen suuri, 
kun yrittäjä on noussut vai-
keuksien läpi menestykseen.

Esimerkiksi Vaasan yrittä-
jägaalassa valtakunnallisen 
yrittäjäpalkinnon sai Koski-
sen oy, jolla on mittavaa toi-
mintaa myös Itä-Hämeessä. 
Myös Koskisen on yli vuosisa-
dan aikana kokenut monen-
laista. Oli suuri ilo olla pal-
kitsemassa perheyhtiön koko 
väen arvokasta työtä.

Yrittäjyyden juhlistaminen 
on tärkeä asia. Se on tarpeel-
linen muistutus siitä, mikä 
luo Suomeen työpaikkoja. 
Yrittäjä on tässä suuressa 
roolissa.

Kunnalla ei ole tänä päivä-
nä juuri tärkeämpää tehtävää 
kuin huolehtia siitä, että 
siellä on hyvä yrittää. Se ei ole 
tärkeää vain yrityksille vaan 
kaikille kuntalaisille.

Jos ei ole yrityksiä, ei ole 
työpaikkoja. Jos ei ole työtä, 
ei ole verotuloja. Ja jos ei ole 
verotuloja, ei ole voimia teh-
dä sellaista politiikkaa, joka 
mahdollistaa huolehtimisen 
kaikista kuntalaisista.

Siksi yrittäjyydestä huoleh-
timinen on oikeudenmukai-
sen yhteiskunnan perustan 
rakentamista.

Yrittäjyys on maailmaa 
muuttava voima.

Siinä yrittäjä – unelmiinsa 
vahvasti uskova ihminen – 
lähtee usein suurta henki-
lökohtaista riskiä ottaen ja 
markkinatalouden mahdolli-
suuksia hyödyntäen kehittä-
mään liiketoimintaa.

Usein hän omalla riskillään 
työllistää muita ja luo siten 
hyvinvointia muille.

Yrittäjyys on viime vuosi-
kymmeninä luonut valtavasti 
hyvää. Se on ollut keskeinen 
voima, kun markkinatalous 
on nostanut maailmalla mil-
jardeja ihmisiä pahimmasta 
köyhyydestä. Äärimmäinen 

köyhyys maailmalla on vii-
meisten vuosikymmenten 
aikana merkittävästi vähen-
tynyt.

Myös Suomessa yrittäjyys 
on kasvaneen hyvinvoinnin 
keskeinen lähde.

Yrittäjät pystyvät kuitenkin 
vielä parempaan. Markkina-
talous voi antaa suomalaisille 
nykyistäkin enemmän.

Se voi tapahtua, kun an-
namme yrittäjille lisää mah-
dollisuuksia ja vapauksia 
– esimerkiksi työmarkkinoilla 
– ja valjastamme yrittäjyyden 
palvelemaan entistä enem-
män yhteiskuntaa.

Ei ole julkista palvelua, jota 
ei voisi ainakin osin tuottaa 
yksityisin voimin ja yrittäjien 
avulla. 

Markkinatalouden valjasta-
minen julkiseen palveluun on 
tärkeää meille kaikille, koska 
sitä kautta palvelut paranevat, 
tehokkuus lisääntyy ja inno-
vaatiot tulevat hyödyttämään 
kaikkia.

Yrittäjyys kantaa Suomea. 
Jos haluamme, se voi kantaa 
meitä vielä vahvemmin.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien 

toimitusjohtaja.

Yrittäjyys kantaa Suomea

"
Markkinatalous 
voi antaa suo-

malaisille nykyistä-
kin enemmän.
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LÄÄKÄRI ILKKA JÄRVELÄN
 VASTAANOTTO, KOTIKÄYNNIT
– LUOMENPOISTOT,  
 PIENTOIMENPITEET
– AJOKORTTI YM. TODISTUKSET

TERVEYDENHOITAJA 
 MARIANNE JÄRVELÄN 
 VASTAANOTTO
– ROKOTUKSET, VERENPAINEEN
 MITTAUS, KORVAHUUHTELU
– TERVEYSTARKASTUKSET

LABORATORIOTUTKIMUKSET
– MYÖS ILMAN LÄHETETTÄ

TYÖTERVEYSHUOLTO

Virtakatu 8, 18100 Heinola

www.sairaanhoitokeskus.fi

SAIRAANHOITOKESKUS ILMARI
 ON AVOINNA MYÖS LAUANTAISIN

PALVELEMME MYÖS  
VAPAA-AJAN  ASUKKAITA!

MUISTA!  
Kausi-influenssarokote 23 €

Heinolan Yrittäjät ry:n

HALLITUS
Juha Tähkänen, puheenjohtaja 
Louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy 
040  0938  151, juhaurakoi@luukku.com

Jari Niemi, 1. varapuheenjohtaja 
Itä-Häme -lehti 
044  7360  705, jari.niemi@itahame.fi

Petri Lehtola, 2. varapuheenjohtaja 
Lehtola Invest Oy 
040   844  027,  
petri.lehtola@finnkiinteistot.fi  

Sari Mäkelä, sihteeri 
Päijät-Hämeen Tili- ja tilintarkastus Oy 
044  3005  895, sari.makela@phtili.fi

Marja Halme 
Lakipalvelut Halme 
040  5578  325, marja@aktiiviratkaisut.fi

Aaro Ahvenranta 
Viamont Oy 
050  3707  408  
aaro.ahvenranta@viamont.inet.fi

Jouko Harjula 
Tilintarkastus Harjula Ky 
040 5532  248  
jouko.harjula@harjula-ky.inet.fi

Pekka Ahonen 
Drink Bar Bulmer 
050  4679  077, pekka.ahonen@bulmer.fi

Petri Liikanen 
Viitos-Metalli Oy 
040  7447  192  
petri.liikanen@viitos-metalli.fi  

Hannu Voutilainen 
Suomen Linkki Sahakoneet Oy 
040  5472  551  
hannu.voutilainen@suomenlinkki.inet.fi 

Joni Sarkkinen 
Sasmetor Oy 
040  7601  031  
joni.sarkkinen@sasmetor.fi

Heinolan 
Yrittäjien 
Yrittäjäjuhla 
pe 4.11.2016 klo 18-24 
WPK-talo
• buffet-illallinen

•  vuoden 2016 Heinolan Yrittäjän 
ja Yrittäjänaisen palkitseminen

•  juhlapuhe kaupunginjohtaja  
Jussi Teittinen

•  tanssimusiikista vastaa  
Puskan Sävel

Ilmoittautuminen tapahtuu 
maksamalla 20 €/hlö Heinolan 
Yrittäjät ry:n pankkitilille  
POP Heinola 
FI31  5045  0620  0077  87 viimeistään 
31.10. mennessä. Viestiin yrityksen 
nimi, yrittäjäjuhla 2016 ja juhliin 
osallistuvien henkiöiden nimet.

Tervetuloa!

Heinolan Yrittäjien 
varsinainen syyskokous
To 10.11.2016 klo 19.00 
Helmi Pankki, Torikatu 6 Heinola 

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen  
10 §:ssä määrätyt asiat.

Tervetuloa 

HEINOLAN YRITTÄJÄT RY

Hallitus

Virkistyspäivä 
Kumpelissa 2.11.
Päijät-Hämeen senioriyrittäjät järjestävät kaikille 
avoimen virkistyspäivän Heinolan Kumpeli Spassa.

Klo 13:00 Kokoontuminen Hotelli Kumpelin aulassa.

Sauvakävelylenkki sauvakävelyn kehittäjä Tuomo Jantusen johdolla.

Rentoudutaan kylpylässä.

Päivällinen.

Luento: Sauvakävely - miten kaikki sai alkunsa? liikuntaneuvos 
Tuomo Jantunen.

Klo 17:45 Päivän päätös.

Ilmoittautumiset 27.10. mennessä www.yrittajat.fi/heinola

Heinolan 
Yrittäjät ry
Juha Tähkänen
puheenjohtaja

Heinolan 
Yrittäjänaiset ry
Outi Haikala-Silén
puheenjohtaja

Kirjaa myyvät:  
Aino Maria, Heila ja  
Itä-Häme-lehden asiakaspalvelu

Loput  

70-vuotis- 
historiikkikirjat 
VAIN 20 €/kpl

PIENYRITYS ON OMISTAJALLEEN ISO JUTTU. NIIN MYÖS MEILLE.

Pienyrittäjät, oman yrityksensä patruunat, muodostavat 
Suomen talouden perustan. Me Säästöpankissa kohtelemme 
yritysasiakkaitamme myös sen mukaisesti. Varaa aika  
tapaamiseen ja totea itse: saastopankki.fi/yrittaja 

PATRUUNA

Helmi Säästöpankki  |  Torikatu 6  |  Heinola  |  Puh. 010 441 7400  |  saastopankki.fi/helmisp
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Asiakkaan tarpeesta 
valmiiksi koneeksi

HEINOLA
Leena Johansson

M
onelle on yllätys, 
miten hienoa tek-
niikkaa Heinolas-
sa tehdään, toteaa 
Enekos oy:n toimi-

tusjohtaja Asser Vuola.
Eero Nenosen vuonna 1987 pe-

rustama Enekos näki 2000-lu-
vun alussa alihankkijana Nokian 
nousun ja laskun, mutta känny-
kän osien varaan yhtiö ei jäänyt.

Nykyinen nuori johtajapolvi 
on kasvattanut yritystä maltilli-
sesti, ja pitkän kokemuksen tur-
vin tehdään nyt erilaisia kone- 
ja automaatioratkaisuja mitta-
tilaustyönä.

Enekosilla ei ole lainkaan ak-
tiivista myyntiorganisaatiota ei-
kä varsinaisia omia tuotteita.

Sen sijaan on osaamista lähes 
30 vuoden ajalta sekä pitkäaikai-
sia asiakassuhteita teollisuuden 
ja kaupan eri sektoreilla.

–�Kasvamme asiakkaiden kas-
vun myötä, kun he menestyvät 
ja tarvitsevat uusia koneita, Vuo-
la kuvaa. 

Tuotantoautomaatiota on ol-
lut olemassa jo pitkään, eivätkä 
ne isossa määrin korvaa ihmistä.

–�Tuottavuuden parantaminen 
on automaation päätehtävä. Sa-

mantyyppisiä robotteja tehtiin 
jo 90-luvulla, mutta nopeudet ja 
tarkkuudet ovat kehittyneet, sa-
noo tehdaspäällikkö Tero Paak-
kinen.

Heinolassa Reumantiellä va-
jaan kahden tuhannen neliön 
tehdashallissa yhdistyvät saman 
katon alle suunnittelutoimisto, 
ohjelmoinnin osaaminen ja ko-
nepaja. 

Uuden valmistamisen lisäksi 
työtä antavat laitteiden jatkoke-

hittely, lisätyöt sekä huolto lait-
teen elinkaaren ajan.

Asiakkaan tarpeiden mukaan 
valmistettu ja ohjelmoitu laite 
voi pystyä hyvin pienten kap-
paleiden käsittelyyn, tai se voi 
olla raskasta työtä tekevä teol-
lisuusrobotti.

Enekosin asiakaskirjo on laa-
ja, ja historiasta löytyy myös yl-
lättäviä yhteyksiä.

–�Fukushiman ydinvoimalas-

sakin on heinolalaista tekniik-
kaa, toimitusjohtaja Asser Vuola 
paljastaa.

Hän pitää pienen organisaa-
tion tärkeimpänä valttina pal-
velua.

–�Asiakkuuksia on säilynyt 
viimeiset kymmenen vuotta ja 
kauemminkin. Moni asiakas 
sanoo mieluummin toimivan-
sa pienen fi rman kanssa. Pää-
asiakkaille olemmekin kuin 
”oma paja”. 

  
Toimitusjohtajan ja tehdas-
päällikön lisäksi yhtiö työllis-
tää kahdeksan henkeä, joista 
puolet on insinöörejä, toinen 
puoli koneistajia ja koneasen-
tajia. 

–�Sen lisäksi paikalliset metal-
li- ja laserfi rmat ovat alihank-
kijoita, eli monipuolista heino-
lalaista osaamista voidaan hyö-
dyntää maailmanlaajuisesti. 

Viime vuoden tuotannosta 
puolet meni Suomen rajojen 
ulkopuolelle.

Yhtiön liikevaihto on pysytel-
lyt viime vuosina kahden mil-
joonan euron paikkeilla. Vuo-
sittain toteutetaan 10–20 mit-
tatilausprojektia.

Tehdaspäällikkö Tero Paakkisen  ja toimitusjohtaja Asser Vuolan yhtiö palvelee teollisuutta laidasta laitaan. Kuvan kone pystyy nostamaan 250 kilon kappaleita.

ARMI SALONEN

Asser Vuola ja Tero Paakkinen korostavat, että automaation pääteh-
tävä on tuottavuuden parantaminen.

"
Fukushiman 
ydinvoimalassa-

kin on heinolalaista 
tekniikkaa.
Toimitusjohtaja Asser Vuola

Automaatio: Enekos oy 
alihankkijoineen vie 
laitteita ja järjestelmiä 
Heinolasta maailmalle.
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Katajistontie 9, 19370 Nuoramoinen 
Peiponpolku 4 B 5, 18100 Heinola

pm.metalli@phnet.fi

Pertti Mäkelä • puh. 040-515  7468

Heinola 
kiinnostaa 
huippuosaajia

HEINOLA
Leena Johansson

H
einolaan on kulu-
van vuoden aikana 
perustettu viisitoista 
uutta yritystä. Määrä 
on elinkeinojohtaja 

Heikki Mäkilän arvion mukaan 
normaalia vuosittaista tasoa.

–�Kiinnostusta yrittäjyyt-
tä kohtaan on ilmassa, vaikka 
kaikki eivät siihen ehkä ryhdy-
kään tai kypsyttelevät ajatusta 
pidempään.

Perustettujen yritysten toimi-
alat vaihtelevat suuresti.

–�Toimialojen monipuolisuus 
on hyvä asia. Useampikin uusi 
yritys toimii koneiden, teräsra-
kenteiden, laitteiden, elektro-
niikan ja ohjelmistojen suunnit-
telussa eli korkean osaamisen 
aloilla. Tyypillisesti uusi yri-
tys on hyvin pieni. Mutta jos 
yritys on syntynyt esimerkiksi 

sukupolvenvaihdokseen liitty-
vän järjestelyn tuloksena, voi 
työntekijöitä olla jopa kaksi-
kymmentä.

Jokainen terveellä pohjalla toi-
miva yritys on elinkeinojohta-
ja Mäkilän mielestä kaivattu ja 
hyvä.

–�Toimiala ei sinänsä ole tär-
keä. Jos kuitenkin pitäisi mää-
ritellä jonkinlainen toiveiden 
tynnyri Heinolan näkökulmas-
ta, niin vahvasti kasvava, kan-
nattava, Heinolaan investoiva ja 
runsaasti työllistävä ympäris-
töystävällinen vientiteollisuu-
den yritys olisi hyvä esimerkki.

Mille alalle sitten yritystä ei 

kannata perustaa?
–�Telefaksilaitteiden korjaa-

moalalle. Eli vakavasti puhuen 
ei kannata toimia alalla, josta 
aika on jo ajanut ohi. Vaikeinta 
on toimia aloilla, joissa on kova 
hintakilpailu eli paljon tarjon-
taa, mutta ei kasvua. Toisaalta 
sellaisellakin alalla voi onnistua 
löytämällä oman tulokulmansa 
ja asiakassegmenttinsä.

Jatkajan löytäminen yrityk-
selle on haaste myös Heino-
lassa.

–�Tämä on tuttu ilmiö. Ikään-
tyvät yrittäjät eivät välttämättä 
halua pitää ääntä luopumisai-
keistaan, eivätkä mahdolliset os-
tajat sitten löydä mieleistään os-
tettavaa. Meille elinkeinopalve-
luihin tulee kyselyjä molemmin 
puolin. Myös yrittäjäjärjestöillä 
on varmasti hyvä tuntemus ti-
lanteesta, elinkeinojohtaja Mä-
kilä arvioi.

Jatkuvuus: Luopuvat yrittäjät ja 
ostajaehdokkaat saatava löytämään toisensa.

"
Tyypillisesti uusi 
yritys on hyvin 

pieni.
Elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä

Toimialojen monipuolisuus on Heikki Mäkilän mukaan hyvä asia.

SAMI KUUSIVIRTA

Sari Mäkelä
HT-tilintarkastaja, KLT
puh. 044-3005  895
sari.makela@phtili.fi

Savontie 9, 18100  HEINOLA
• www.phtili.fi

• kirjanpito
• tilinpäätös
• laskutus 
• veroilmoitukset
• yritysten perustaminen
• tilintarkastukset
• sähköinen ostolaskujen kierrätys

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Onnea Sirulle 
PHT-palkkahallinnon tutkinnon 

suorittamisen johdosta!

Kuljetus Heino Oy
KAIKKI KULJETUKSET AMMATTITAIDOLLA

TILAA KULJETUS!
Kuljetus Heino Oy 
Aleksi Heino 045 618 6626
Vanerinkatu 8 18100 Heinola 
kuljetusheino@gmail.com

Lisävarusteita autoon:
  •  risukouranosturi
  •  kappaletavaranosturi
  •  koneenkuljetuslava
  •  muuttokontti perälautanosturilla
  •  soralava
    •  roskalava
  •  merikontti

Lisäksi vuokraamme:
  •  muuttolaatikoita
  •  merikontteja
  •  vaihtolavoja ja roskalavoja
  •  työmaaparakkeja

PUH. 045 618 6626

Lampikatu 2
Heinola

p. 0400  935  603



Sähköinen taloushallinto 
säästää asiakkaan aikaa

Tili- ja yrityskonsultointi EiVi Ky:n käytössä on kattava 
tilitoimistoasiakkaan ohjelmistokokonaisuus.

Turhat paperit joutavat roskiin, toteavat Tikon Oy:n palvelupäällikkö Jussi Halonen (kesk.) sekä  
EiVi Ky:n yrittäjät Eila Leppänen ja Ville Hiltunen.

MAINOS MAINOS

MAINOS MAINOS

Tili- ja yrityskonsultointi EiVi Ky
Lampikatu 15, 18100 Heinola
• Eila Leppänen 050  4940  125
• Ville Hiltunen 040  7595  443

www.eivi.fi

Heinolalainen Tili- ja yritys-
konsultointi EiVi Ky on Eila 
Leppäsen ja Ville Hiltusen, 
äidin ja pojan perheyritys.

Lähes koko työhistoriansa 
tilitoimistoalalla toiminut Eila 
Leppänen on nähnyt monta 
kehitysvaihetta, mutta viime 
vuosina sähköinen taloushal-
linto on todella muuttanut 
alaa. 

– Osa asiakkaista kysyy uusia 
sähköisiä taloushallinnon pal-
veluja, osa haluaa pysyä perin-
teisessä eli tuoda tositteet 
paperisena kirjanpitäjälle. 

  Sähköinen palvelu tuo yrit-
täjälle monia etuja.

– Sähköinen kirjanpito on 
reaaliaikaisempaa ja päällek-
käiset työvaiheet jäävät pois. 
Kerran tallennettu tieto on 
kaikkien sitä tarvitsevien käy-
tössä eikä turhaa tositteiden 
kopiointia tai siirtämistä enää 
tarvita.

EiVi:n yhteistyökumppa-
nin, ohjelmistotoimittaja 
Tikon Oy:n palvelupäällikkö 
Jussi Halonen muistuttaa, 
että aika on yrittäjälle rahaa.

– Sähköisen kirjanpidon 
tuoma hyöty säästää asiak-
kaan aikaa tehdä omaa työ-
tään, jolla on rahallinen arvo. 
Esimerkiksi ostolaskujen 
käsittelyyn manuaalisesti voi 
mennä kuukaudessa tunneit-
tain aikaa, mutta nykyaikaisilla 
työvälineillä puhutaan yksit-
täisistä minuuteista.

Heinolalaistoimiston käy-
tössä on Tikon Oy:n toi-
mittama NetTikon-tuote-
perhe. Asiakasyritys voi hoi-
taa sen kautta kaikki talous-
rutiininsa, ja tiedot päivit-
tyvät suoraan tilitoimiston 
Tikon-ohjelmistoon.

Sähköiseen taloushallin-
toon siirtymistä voi verrata 
siirtymiseen pankkikirjasta 
verkkopankkiin ja työvälinei-
den käytönhelppoutta verk-
kopankin käyttöön.

– Sähköisen palvelun voi 
ottaa käyttöön vaiheittain, 
ensin vaikka ostolaskujen 
käsittelyn tai myyntilasku-

tuksen, yrittäjä Ville Hiltunen 
suosittelee.

– Yleensä sähköiseen talous-
hallintoon siirtynyt ei enää 
halua palata vanhaan. Monet 
isot asiakkaat edellyttävät, 
että laskutuksen pitää toimia 
sähköisesti, Eila Leppänen 
sanoo.

Eila Leppäsen mukaan säh-
köisen ja perinteisen talous-
hallinnon hinnat eivät juuri 
poikkea toisistaan, mutta yrit-
täjälle sähköisen taloushallin-
non edut ovat huomattavasti 
suuremmat.

Vaikka perustyö hoituisi 
sähköisesti, asiakkaat tavataan 
mielellään myös paikan päällä. 

– On hyvä vaihtaa ajatuk-
sia ja kuulla tarpeet ja toi-
veet. Kasvotusten asiat tule-
vat usein paremmin ymmär-
retyksi molemmin puolin, Eila 
Leppänen tietää.

Hänen mukaansa luottamus 
ja sitä kautta menestys syntyy, 
kun työ tehdään kunnolla.

– Laadulla tehty on periaat-
teemme, yrittäjät toteavat.

Heinolassa toimii toistakym-
mentä tilitoimistoa ja kai-

kille riittää töitä. EiVi:n yrit-
täjäkaksikko ei koe kilpailua 
ongelmana.

EiVi:n asiakkaat edustavat 
hyvin monenlaisia toimialoja.

– Rautakaupasta konsulttei-
hin, leipomoista sijoitustoi-
mintaan. Yksinyrittäjistä yli 10 
työntekijän firmoihin. 

– Monet asiakkuudet ovat 
pitkäikäisiä, koska halutaan 
tutut ja osaavat tekijät.

Tilitoimistoalan vaatimus- 
ja taitotaso on laaja, esimer-
kiksi lainsäädäntöä on hallit-

tava laajasti.
Tilitoimiston työ ei myöskään

ole pelkkää kirjanpitoa, vaan
se on laaja-alaista taloushal-
linnon konsultointia ja yrittä-
jän tukena olemista.

– Kun palveluja ovat muun
muassa yritysten perustami-
set, yhtiömuodon muutokset, 
fuusiot, yrityskaupat, sukupol-
venvaihdokset ja osakassopi-
mukset, saatamme olla yrityk-
sen mukana sen perustami-
sesta purkamiseen.
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Romppa Ruusa on 
enemmän kuin kirpputori

JOUTSA
Osmo Kuisma

V
iime vuosina työlli-
syys on lisääntynyt 
eniten yhden hen-
gen yrityksissä. Yksi 
näistä itsensä työllis-

tävistä on leivonmäkinen Sirkku 
Majori, joka avasi maaliskuus-
sa kirpputorin Leivonportissa. 
Sirkku Majori on hyvä esimerkki 
siitä, että pienyrittäjän pitää olla 
monitaitoinen. Kirpputorin pi-
tämisen ohessa hän tekee om-

pelutöitä, loveaa Raamattuja ja 
tekee kotipalvelutöitä.

Idean kirpputoristakin Sirk-
ku Majori sai työskennellessään 
kotipalvelussa. Eräs asiakas har-
mitteli Leivonmäen palvelujen 
vähäisyyttä, kun kirpputorille-
kin pitää matkustaa kymmenien 
kilometrien päähän.

–�Kirpputori oli minulle ihan 
uutta, sillä olen työskennellyt 
aina hoitoalalla. Vuokrasin tä-
män tilan varovasti tämän vuo-
den loppuun asti. Hyvin tämä 
on kuitenkin mennyt, joten 
vuokrasopimusta voidaan jat-
kaa, Sirkku Majori sanoo.

Romppa Ruusa ei ole hihas-
ta ravistettu nimi uudelle yri-
tykselle.

–�Pikkutyttönä olin kova vaih-
tamaan vaatteita ja pukeutu-
maan erikoisiin vaatteisiin. Isä 

sanoi, että olen sellainen Romp-
pa Ruusa. Kun yritykselle piti 
antaa nimi, muistin, että siinä-
hän se on valmiina.

Kirpputorin liikepaikka Lei-
vonportissa on hyvä.

–�Karoliinan Kestikievarin ja 
Teboilin asiakkaat poik keavat 
usein tähänkin. Teemme mark-
kinointiyhteistyötä pitämällä 
toisiamme esillä omilla netti-
sivuillamme. Yhteismarkki-

nointia voidaan vielä kehittää, 
sillä ohikulkijat pysähtyvät her-
kemmin, kun samalla pysäh-
dyksellä voi hoitaa useamman 
asian, Sirkku Majori toteaa.

Asiakasvirta vaihtelee paljon. 
Välillä on hiljaisia hetkiä, toisi-
naan ovesta tulee sisään bussi-
lastillinen väkeä.

–�Ostajat ja myös pöytä-
asiakkaat tulevat enimmäkseen 

muualta kuin Leivonmäeltä tai 
Joutsasta. Paikan maine leviää 
vähitellen. Facebook-sivuillani 
on paljon seuraajia, ja yritän pi-
tää heidän mielenkiintoaan yllä. 
Siinä minua auttavat ammatti-
korkeakoulun opiskelijat, jotka 
suunnittelevat mainontaa. Se on 
mahdollisuus, jota yrittäjien kan-
nattaisi käyttää enemmänkin.

Mikäli hiljaisia hetkiä on, Sirk-
ku Majori tekee korjausompelua.

–�Olen ommellut kierrätys-
kasseja käytöstä poistetuis-
ta vaatteista. Tarkoitukseni on 
luopua kokonaan muovikas-
sien käytöstä. Mikäli aikaa jää 
enemmän tai minulla on joskus 
varaa palkata työntekijä, halu-
aisin tehdä muitakin kierrätys-
tuotteita, Sirkku Majori sanoo.

Toinen sivutyö Sirkku Majoril-
la on Raamattujen loveaminen 
ja teippaaminen. Hän tekee tätä 
työtä ainoana Suomessa.

–�Sitä pystyn tekemään samal-
la, kun juttelen ihmisten kans-
sa. Romppa Ruusa on monelle 
kyläläiselle sosiaalisten kontak-
tien paikka, johon pistäydytään 
usein juttusille.

Itsensätyöllistäjä: Sirkku 
Majorin loveaa Raamattuja 
ainoana Suomessa.

Romppa Ruusan yrittäjä Sirkku Majori ompelee kierrätyskasseja, joilla hän korvaa muovikassit.

OSMO KUISMA

Oikeiden kohtien löytämistä helpottavat lovet Sirkku Majori tekee 
terävällä kourutaltalla.

"
Välillä on hiljaisia 
hetkiä, toisinaan 

ovesta tulee sisään 
bussilastillinen 
väkeä.
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Valtteina kokemus, 
oma suunnittelu 
ja huoltopalvelu

HEINOLA
Leena Johansson

V
anhempi suunnit-
telija Pekka Vainio 
pyörittelee tietoko-
neensa 3D-näytöllä 
kierrätyslaitoksen 

kuljettimen kannatinrunkoa. 
Maallikkokin saa kertakatso-
malla jonkinlaisen käsityksen 
tuotteen rakenteesta.

–�3D-suunnittelu mahdollis-
taa työn tarkkuuden ja virheet 
vähenevät, Vainio sanoo.

Vuodesta 1992 samalla pai-
kalla suunnittelijana toiminut 
Vainio muistaa ensimmäisen 
työvuotensa, kun kone- ja lai-
tesuunnittelu vielä tehtiin ky-
nällä paperille. 

–�Sen jälkeen kuvat on tehty 
sähköisinä. Ohjelmistokehitys 
on ollut nopeaa, ja viimeiset 15 
vuotta kaikki suunnittelutyö on 
tehty 3D:nä.

  Vainion tietokoneen näytöl-
lä pyörivä kuljetin on samaan 
aikaan hitsattavana viereises-
sä hallissa. Se katkaistaan ja 
väliin liitetään viisimetrinen 
jatkopala. 

Uusittu kuljetin matkaa sen 
jälkeen Kuusakoski oy:n laitok-
selle Ruotsiin.

Heinolan Myllyojalla toimiva 
RecTec Engineering oy oli vielä 
reilu vuosi sitten osa Kuusakos-
kea. 

Kesäkuussa 2015 ympäristö-
tekniikkaan erikoistunut ko-
nepaja erotettiin omaksi yhti-
ökseen.

–�Tuttua hommaa jatkettiin. 
Liiketoimintaidea on ollut jo 
vuodesta 1980 sama eli toi-
mittaa asiakkaille laiteratkai-
suja kierrätykseen ja jätteiden 
käsittelyyn, sanoo RecTec En-
gineeringin toimitusjohtaja Ta-
pio Väli-Torala. 

RecTec Engineeringin kans-

sa samalla tehdasalueella toi-
mivalle Kuusakoskelle tehdään 
edelleen alihankintaa ja huol-
toa.

Olennainen muutos entiseen 
on, että Kuusakosken omien 
projektien lisäksi uusi yhtiö 
lähti hakemaan ulkopuolisia 
asiakkuuksia.

Tärkeimpiä asiakkaita ovat 
metalli- ja elektroniikkaro-
mun kierrättäjät, jätehuolto-
yhtiöt, sahat, polttolaitokset 
ja terästehtaat. 

–�Alalla on vain vähän lait-
teistoriippumattomia yrityksiä, 
jotka pystyvät toimittamaan ko-
konaisia laitoksia. Käytettävis-

sämme on myös merkittävä ar-
kisto hyviksi koettuja ratkaisu-
malleja 3D-muodossa.

Vaikka Kuusakoski toimii 
edelleen veturiyrityksenä vii-
denneksen omistusosuudel-
la, tunnettuus ja uusien asi-
akkaiden hakeminen ottavat 
aikansa. 

–�Päätösprosessit isoissa toi-
mituksissa ovat hitaita, toimi-
tusjohtaja Väli-Torala kuvaa.

Kansainvälistyminen uusille 
alueille on yhtiön lähitavoite.

–�Potentiaalisimmat markki-
nat ovat Pohjoismaissa, Keski-
Euroopassa ja Venäjällä. 

Joustavasti toimiva heinola-
laisyritys näkee toimintamah-

dollisuudet lupaavina sekä ko-
timaassa että viennissä.

–�Suunta on oikea. Maail-
man parantaminen on mie-
lekästä tekemistä, Väli-Torala 
muotoilee.

 
Yhtiön pääomistaja ja toimi-
tusjohtaja Tapio Väli-Torala pi-
tää ensimmäistä tilikautta talo-
udellisesti tyydyttävänä.

Liikevaihto oli noin 2,5 mil-
joonaa euroa ja tulos tyydyt-
tävä. 

–�Tavoitteena on tasainen kas-
vu ja liikevaihdon saaminen ta-
solle, jolta voidaan hallinnoida 
isojakin projekteja. Yksi laite-
kauppa voi tuoda viime vuoden 

liikevaihdon kerralla, Väli-To-
rala  kuvaa ympäristötekniik-
kabisnestä.

–�Uuden suunnittelun lisäksi 
modifi oimme vanhoja laitteita, 
vaihdamme niihin uusia osia 
tai siirrämme kokonaan uu-
teen paikkaan. Uusien tuottei-
den osalta olemme enemmän 
insinööritoimisto kuin perin-
teinen konepaja.

Yrityksen palkkalistoilla on 
12 työntekijää, jotka kaikki siir-
tyivät vanhoina työntekijöinä 
Kuusakoskelta reilu vuosi sit-
ten.

–�Tälle porukalle riittää töi-
tä jatkossakin, toimitusjohtaja 
Väli-Torala lupaa.

Ympäristötekniikka: Vuosi sitten Kuusakoskesta irrottautunut RecTec 
Engineering hakee ympäristöalalta kasvua ja kansainvälisyyttä.

15 vuotta suunnittelijan töitä tehnyt Pekka Vainio on nähnyt alan 
kehityksen paperiversioista 3D-suunnitteluun.

"
Suunta on 
oikea. Maailman 

parantaminen 
on mielekästä 
tekemistä.
Toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala

Toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala Ruotsiin menevän kuljettimen 
vierellä.

Levyseppähitsaaja Pekka Sihvo jatkaa kuljettimen jatkotyön kim-
pussa.
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Toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala ja koneasentaja Antti Väisänen tarkastavat rengasleikkurin teriä, jotka tulevat säännöllisin väliajoin huoltoon ja teroitukseen.

ARMI SALONEN
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Mikroyrityksiä 
syntynyt eniten
HARTOLA, SYSMÄ
Leena Johansson

R
akentaminen, ca-
tering, kotiapu, vä-
hittäiskauppa, ter-
veydenhoito. Näille 
aloille on viime aikoi-

na syntynyt eniten uusia mik-
royrityksiä Sysmän ja Hartolan 
alueella.

–�Hienoa on nähdä esimerk-
ki, jossa nuori käy muualla am-
mattikoulun, on mahdollisesti 
vähän aikaa vieraan palveluk-
sessa ja perustaa sitten yrityksen 
kotipaikkakunnalleen, iloitsee 
elinkeinoneuvoja Seppo Laakso.

Viime vuonna hän auttoi al-
kuun kuusi hartolalaista ja kaksi 
sysmäläistä uutta yritystä. 

–�Keskustellaan yritysideasta, 
rahoituskeinoista ja byrokrati-
asta, joka sekin on uudelle yrit-
täjälle hankalan oloinen.

Laakso seuraa yritysten tai-

valta myös alkustartin jälkeen.
–�Pikkupaikkakunnalla yrit-

täjiä tapaa luontevasti kylillä, 
mutta yhteyttä pyrin pitämään 
yrityksen käynnistymisen jäl-
keenkin. Jotkut yrittäjät eivät tu-
le neuvojan kautta, vaan käyn-
nistävät toimintansa muuten.

Sukupolvenvaihdoksiakin on 
alueella tehty, mutta yrittäjä-
polven ikääntyminen ja jatka-
jan löytäminen ovat isoja haas-
teita. 

–�Yrittäjän lapset harvemmin 
jatkavat, ja monasti yrityksen 
myyntikuntoon laittaminen 
saattaa viedä aikaa. Muutamia 
yrityskauppoja valmistellaan 
parhaillaankin, Laakso kertoo.

Elinkeinoneuvojan tehtäviin 
kuuluu myös opastaa vaih-
don rahoituksessa esimerkik-
si Finnveran tuen tai starttira-
han kautta.

–�Yrityksen myymistä on vii-

sasta suunnitella ainakin kah-
den vuoden tähtäimellä. 

Yhteistyö sujuu elinkeinoneu-
voja Seppo Laakson mukaan yri-
tysten kesken hyvin. Paikallisia 
tekijöitä suositellaan eikä salaa-
mista ole.

–�Yhteistyötä ei kuitenkaan ole 
koskaan liikaa, ja sitä pyritään 
edistämään muun muassa yrit-
täjien aamukahvitilaisuuksilla 
sekä Hartolassa että Sysmässä.

Kuntaraja Sysmän ja Hartolan 
välillä on ylitetty myös matkai-
lualalla, jonka vastuuhenkilönä 
on Laakson ”työpari”, matkai-
lu- ja markkinointineuvoja Raija 
Hänninen.

Sen sijaan Seppo Laakso kan-
taa huolta kuntien välisestä yh-
teistyöstä.

–�Valitettavasti perinteiset 
asenteet vielä näkyvät. Siihen 
ei kuitenkaan ole enää varaa, 
sillä julkiset palvelut pakene-

vat kunnista. Työ- ja elinkeino-
palvelut ovat siirtymässä maa-
kuntatasolle. 

Keinona voisi jatkossa olla 
laajempi elinkeinohanke, jolla 
olisi työntekijä Sysmä-Hartola-
alueella.

–�Useammankin pienen kun-
nan yhteistyö Itä-Hämeen alu-
eella saattaisi tulevaisuudessa 
olla toimiva ratkaisu.

Kahden pikkukunnan yritys-
kanta ja siten myös yrityskult-
tuuri ovat neuvojan silmissä 
erilaiset.

–�Yrittäjien sitoutuminen Yksi 
Sysmä -hankkeeseen oli ihailta-
vaa, ja toivottavasti sama henki 
säilyy. Kun Sysmässä palveluala 
on vahva, Hartolassa on enem-
män teollisia työpaikkoja. Yh-
teisiä menestysaloja ovat met-
sä- ja kuljetusala sekä konepa-
jateollisuus.

Hartolan ja Sysmän suurim-
pana haasteena elinkeinoneuvo-
ja Laakso pitää työvoiman saa-
tavuutta. Hartolan työpaikka-
omavaraisuus on valtakunnal-
lisestikin harvinainen, yli sata 
prosenttia.

–�Jos kuntaan tulisi yritys, joka 
tarvitsee 30 työntekijää, tilan-
ne olisi haastava. Työn perässä 
muuttaminen on iso elämän-
muutos muualta tulijalle. Moni 
työn perässä tullut onkin läh-
tenyt takaisin.

Hartolaan pendelöidään päi-
vittäin Heinolasta, Sysmästä, 
Pertunmaalta ja Joutsasta. 

Elinkeinoneuvonta: Kuntaraja ei estä yhteistyötä Hartolan ja Sysmän välillä.

"
Hartolan työ-
paikkaomava-

raisuus on valta-
kunnallisestikin 
harvinainen, yli 
sata prosenttia.

Elinkeinoneuvoja Seppo Laakso korostaa hyvän yhteistyön merkitystä yritystoiminnassakin.

ARMI SALONEN
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Roosamarissa 
mieluisa vahdinvaihto

HEINOLA
Leena Johansson

K
un Pirkko Sillanta-
us perusti lastenvaat-
teita myyvän Molla-
maija-liikkeen Hei-
nolaan vuonna 1977, 

oli Hannamari Sillantaus yk-
sivuotias.

–�Olen tiskin alla syntynyt, vit-
sailee Hannamari, joka on nyt 
ottamassa vastuun toiminnasta.

Toinen merkittävä vuosi yri-
tyksen historiassa oli 1979, kun 
Pirkko Sillantaus sai Marimekon 
jälleenmyyjäedustuksen moni-
merkkimyymälänä.

Roosamarin merkkejä ovat 
tällä hetkellä suomalaiset Ma-
rimekko ja By Pia´s sekä Ruot-
sista tulevat EDBLAD, Peak Per-
formance (myös miehille) ja aj-
lajk, sekä Tanskasta Mos mosh 
ja PART TWO. 

Liike on tunnettu Roosama-
rina vuodesta 1987. 

  
Hannamari-tytär on ollut mu-
kana liikkeen toiminnassa jo 
20 vuotta, joten ihan tyhjän 
päälle hän ei yrityskaupassa 
hyppää.

Äiti ja tytär kuvaavat pitkää 
yhteistyötään helpoksi.

–�Töissä emme ole äiti ja ty-
tär, vaan työkavereita, Hanna-
mari kuvaa.

–�Meillä on kai sama luonne, 
sama kemia, Pirkko aprikoi.

Yrityksen pyörittämisestä 
luopuva Pirkko Sillantaus sa-
noo olevansa jatkossakin käy-
tettävissä, jos tarvitaan.

–�Aina valmis tulemaan, sillä  
tämä on ollut mieluisaa.

Palveluammatissa toimiville 
hän antaa arvokkaan neuvon.

–�Tässä työssä jaksaa, kun on 
oma itsensä. 

Sekä luopuva että aloittava 
yrittäjä uskovat vakaasti pal-
velevan vaatekaupan tulevai-
suuteen.

–�Aika näyttää, miten ihmiset 
jatkossa liikkuvat, mutta uskon 
tulevaan ja siihen, että kivijal-

kakauppoja kaivataan, Pirkko 
Sillantaus pohtii.

–�Asiakkaat arvostavat sitä, et-
tä liikkeessä voi rauhassa tut-
kia, katsella ja sovittaa. Vaate-
kaupoissa kiertely on kiva tapa 
viettää aikaa, ja tänne saa tulla 
myös vain katselemaan ja etsi-
mään ideoita, Hannamari jat-
kaa.

Hannamarin suunnitelmis-
sa on myös verkkokaupan ke-
hittäminen, sillä asiakkaita on 
paljon Heinolan ulkopuolel-
takin.

–�Facebookin kautta tilataan 
meiltä jo nyt. Sosiaalinen me-
dia on loistava mainoskanava, 
ja sivujen ajan tasalla pitäminen 
maksaa kyllä vaivan. 

Yrittäjä Hannamari Sillantaus 
uskoo vakaasti kivijalkakaupan 
tulevaisuuteen koko Heinolan 
keskustan alueella. Yksi ehdot-
tomista valteista on helppo saa-
vutettavuus.

–�Ruuhka-Suomesta tulevalle 
on ylellisyyttä, kun Heinolassa 
pääsee autolla kauppojen vie-
reen, ja täällä on pienellä alu-

eella kaikki mitä tarvitaan.
Mahdollisuuksien mukaan 

Roosamarin nimen säilyttävä 
uusi yrittäjä toivoo lähelleen 
lisää kauppoja ja siten myös 
enemmän houkuttelevaa tar-
jontaa asiakkaille.

–�Muutama vaate- ja sisustus-
liike mahtuisi tuohon viereen. 
Se olisi kaikkien etu.

Yrityskauppa: ”Vanhan ajan kauppias” myy heinolalaisille jo 
tutuksi tulleen liikkeensä taitavalle markkinointiosaajalle.

"
Sekä luopuva 
että aloittava 

yrittäjä uskovat 
vakaasti palvele-
van vaatekaupan 
tulevaisuuteen.

Roosamarin Pirkko Sillantaus ja tytär Hannamari Sillantaus valmistautuvat talvivaatteiden myyntiin.

ARMI SALONEN

Joulun värit ovat jo liikkeessä esillä. Roosamarilla on muun muassa Marimekon jälleenmyyntiedustus.



Yrittäjäuutiset 
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ITÄ-HÄMEEN YRITTÄJÄLIITE 
27. 10.  2016

KUSTANTAJA: 
MEDIATALO ESA OY /
 ITÄ-HÄME

PÄÄTOIMITTAJA: 
JARI NIEMI

TOIMITUSTYÖ: 
LEENA JOHANSSON 
OSMO KUISMA 
ARMI SALONEN

KANNEN KUVA: 
ARMI SALONEN

TAITTO: 
SARI ASIKAINEN

HEINOLA FLUTING

Avoinna: ma-la 8-21.00, Pyhinä ja su 10-21.00 (tai sop.mukaan)
Keskustie 2, Hartola, +358 3 872 9814 www.lakardemumma.fi 

Ravintolapäällikkö Mirva Turkia mirva.turkia@lakardemumma.fi, Myynti ja markkinointi Minna Niemi

KAHVILA • RAVINTOLA • LEIPOMO

Kahvila - Ravintola - Leipomo - Tilausravintola 
Palveleva taukopaikka 4-tien varrella Hartolassa Tainionvirran rannalla

Hei yrittäjä - etsitkö tiloja kokoukselle, myyntipäiville tai asiakastilaisuudelle? Suunnitteletko tiimipäiviä tai 
henkilöstön tyhy-päiviä?
la Kar de Mumma on kodikas vaihtoehto ketjuhotellien kokous- ja juhlatiloille. Yksityisenä yrityksenä olemme 
voineet luoda paikastamme omannäköisen ja persoonallisen. 

Ota yhteyttä minna.niemi@lakardemumma.fi tai 044 772 9811 (arkisin klo 9-17) 
ja tule tutustumaan paikan päälle!

Tuo henkilökuntasi tai yritysvieraasi saunomaan 
ja syömään tilausravintolaamme pikkujoulu hen-
gessä. Ulkoa löytyy myös höyryävä poreallas, jossa 
voi rentoutua kiireen keskellä.
Tilausravintolassamme on A-oikeudet.

Huom! Kysy myös sopimuslounaita.

!
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Landella 
mutta lähellä

SYSMÄ
Leena Johansson

H
aave omasta talosta, 
puutarhasta ja rau-
hallisesta elämästä 
maalla voi viehät-
tää naista niin pal-

jon, että jättää vakituisen työnsä 
ja oman asuntonsa Helsingissä. 
Tuosta vaan.

–�Aluksi hain unelmapaikkaa 
etelämpää, kuten Porvoosta ja 
Kirkkonummelta, mutta kuk-
karo pisti vastaan. Hintataso lä-
hellä pääkaupunkiseutua yllät-
ti, Maarit Sievänen muistelee. 

Maallemuuttaja etsi taloa 
myös Keski-Suomesta, koska 
on Saarijärveltä kotoisin.

Sitten yllätti Sysmä. Siellä sat-
tui asumaan Maarit Sieväsen 
sisar, jonka naapuritalo tuli 
myyntiin.

–�En ollut ajatellut Sysmää, 
enkä tuntenut täältä ketään 
paitsi siskon perheen. Pointti 
ei ollut se, että sisko asuu tääl-
lä. Halusin vain maalle.

Nenästä kiinni, ja hyppy tun-
temattomaan 13 vuotta sitten 
toi siis mainosgraafikko Maa-
rit Sieväsen Sysmän kirkon-
kylään.

Vuonna 1956 rakennettuun 
mustaan omakotitaloon, jossa 
on valkoinen kuisti ja ympäril-
lä puutarha. 

Helsinkiläinen ulkomainonta-
alan työnantaja avitti elämän-
muutosta maksamalla neljän 

kuukauden ajalta palkkaa etä-
työstä.

Sitten Maarit Sievänen toimi 
Onni asuu maalla -hankkeen 
vetäjänä, kunnes sen ja äitiyslo-
man jälkeen tuli aika perustaa 
oma yritys, Tmi Neiti Sievänen. 

–�Graafi nen työ on sähköistä, 
joten etäisyys ei ole este eikä 
hidaste. Tällä hetkellä noin 80 
prosenttia asiakkuuksistani on 
Sysmän ulkopuolella, Espan-
jasta Muonioon.

Monia asiakkaitaan Sievänen 
ei ole edes fyysisesti tavannut.

–�Palaveri nokakkain ei ole 
välttämätön. Tärkeintä on ky-
ky saada kiinni siitä mitä asi-
akas haluaa. 

Neiti Sievänen on toiminut 
yhdeksän vuotta ja sinä aika-
na Maarit Sievänen sanoo op-
pineensa painottamaan oikei-
ta asioita.

–�On iso ero sillä, onko asiak-
kaita sata vai kolmekymmen-
tä. Pidempiin asiakassuhteisiin 
pystyy keskittymään syvem-
min, ja ne tuovat jatkuvuutta 
toiminnalle.

Maalla tehtävä etätyö on mo-
nessa suhteessa etu. 

–�Minulle tärkeintä on työn ja 
muun elämän tasapaino, joka 

löytyi maalta. Helsingissä elä-
mä oli hyvin työpainotteista.

Myös kulurakenne ja työn 
hinnoittelu eroavat olennai-
sesti. 

–�Graafi sen alan hinnoittelus-
sa on isoja eroja, oma tasoni on 
keskihintaa. Maalla yrityksen 
kulurakenne on ihan toisen-
lainen kuin kalliiden vuokri-
en kaupungissa.

Maarit Sievänen kannustaa 
maalla asuvia työllistämään 
itsensä yrittäjinä. 

–�Kun on idea ja osaamista, 
kannattaa kokeilla. Jos tuntee 
alan, itse yrittäminen ei ole 
vaikeaa. Asenne ja palvelualt-
tius ratkaisevat, oli ala mikä 
tahansa.

Maaseudulla yrittäjän on 
myös helppo verkostoitua.

–�Tunnemme toisemme ja 
suosittelemme toisiamme eri 
aloilta. En myöskään koe pai-
kallisia graafi koita kilpailijoi-
na, vaan kollegoina, sillä kaikki 
olemme vähän eri tyyppisiä ja 
jokainen vuorollaan saa töitä. 
Yritystoiminnassakin uskon, 
että mitä enemmän annat, si-
tä enemmän saat.

Mainosgraafi kko: Maarit Sievänen ei ole 
katunut muuttoaan Helsingistä Sysmään.

"
Myös kulu-
rakenne ja työn 

hinnoittelu eroavat 
olennaisesti.

Graafi kko Maarit Sievänen ja venäjän toy -rotuinen koiranpentu Tuure ovat hyvin läheiset toisilleen.
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Louhintaurakointi 
Juha Tähkänen Oy

www.juhaurakoi.com
0400-938 151

juhaurakoi@luukku.com

Louhintatyöt

Piharakentaminen

• Talonpohja- ja viemärityöt
• Commando-poravaunu 121 R
• Räjähteetön louhinta
• Tärinämittaukset ja louhintakatselmukset
• Räjäytystyönjohtaja
• Viranomaisilmoitukset

• Laatoitukset
• Salaojat ja sadevesijärjestelmät
• Multaukset ja nurmetukset
• Istutukset ja kasvit
• Pihojen kokonaisurakointi
• Kaivuutyöt 3,5 tn ja 7 tn koneet

Diesel- ja autosähkölaitteiden korjaukset ja varaosat

Sammontie 15, 18300 HEINOLA KK
Puh. (03) 718 2153

Puh. (03) 717  2651

Vuodesta 1932Palvelevin pyörin

www.jarvisenliikenne.fi • jarvisen.liikenne@saunalahti.fi

HELSINGIN
KIRJAMESSUT

Sysmän Kirjakyläyhdistys ry:n retki  
Helsingin Kirjamessuille LA 29.10.2016

Lähtö klo 7.30 Sysmä mh, 
klo 7.45 Hartola mh, klo 8.30 Heinola tp

Matkan hinta 30 € (sis. lipun)
Samalla lipulla Viini, ruoka & hyvä elämä -messut.

Ilmoittaudu Sysmän kirjakaupalle p. 044 719 3173.



Vuokrattavana muunneltavaa 
myymälätilaa 
liikennevirtojen ääreltä Heinola P -liittymästä  
ABC-alueelta 20–1200 m2.

Uusimme konseptiamme  
kesäksi 2017. Tule mukaan  
yrittämään hyvälle liikepaikalle.
Yhteydenotot: Advance Team Oy
Aleksi Siimestö, puh. 050  5232  002
aleksi.siimesto@advanceteam.fi
tai Janne Kettula, puh. 045  6721  870
janne.kettula@e75outlet.fi

Villenkatu 42-44, Heinola ∙ Puh. 0400 172 050 
Avoinna:  ma-pe 7–18, la 8–14

Perinteikkäästä rautakaupasta 
kaikki kodin rakentamiseen, 

remontointiin ja sisustamiseen

www.rauta-juurikkala.fi

RAUTA-JUURIKKALA OYHEINOLAN KIVI ja
KAIVERRUS OY

Siltakatu 47–49, Heinola 
(03) 718 3103, 0400 845 171

HAUTAKIVILIIKE
• Uusien kivien 

myynti
• Lisäkaiverrukset
• Kivien 

kunnossapito
• Ym. alan työt

• Kaivinkonetyöt kumitelakoneilla
• Talviauraukset
• Kantojen jyrsinnät
• Ym. alan työt

Meiltä myös 
KONEURAKOINTI MIKKONEN 

palvelut:  puh. 050 530 9451

Heinola on luonnonkaunis  
pikkukaupunki, jossa on  
tilaa ja aikaa isommalle  

elämälle.

Iso elämä on uskoa kasvuun, uskallusta 
ajatella ja tehdä suuria. Iso elämä on  
avaimet käteen -palvelua yrityksille.  
Järkihintaisia tontteja ja tilaa kukoistaa.
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Työllistämisessä 
on korkea kynnys

PERTUNMAA
Osmo Kuisma

J
os jokainen yksin yrittä-
vä palkkaisi yhden työn-
tekijän, työttömyys häväisi 
kokonaan Suomesta. Sen 
ensimmäisen työntekijän 

palkkaamiseen kynnys on kui-
tenkin korkea. Pertunmaalainen 
LVI-yrittäjä Jarkko Lunkka eli 
Putki Jakke kokeilee työnanta-
jaksi ryhtymistä ottamalla yh-
den työntekijän oppisopimus-
koulutukseen.

–�Ilman oppisopimustukea 
tällaisen pienyrittäjän on vai-
keaa palkata työntekijää. Työ-
määrän pitäisi lisääntyä reilus-
ti. Yksin työskennellessä ei ole 
vaarallista, jos jonain päivänä 
ei tule täysiä työtunteja. Vieras 
työntekijä ei tyydy palkkaan vain 
osasta päivää. Pienet asennuk-
set ja korjaukset ovat kannat-
tavia, kun ne tekee itse, mutta 
vieraalla teetettyinä niistä tulee 
asiakkaalle liian kalliita, Jarkko 
Lunkka sanoo.
LVI-alan yrittäjänä Lunkka on 
toiminut vuodesta 2009 lähti-
en. Hän valmistui LVI-asenta-
jaksi Kouvolassa vuonna 1988. 
Vuonna 1992 hän muutti Per-
tunmaalle toimien nuohooja-
na neljä vuotta. Palattuaan LVI-
alalle ja työskenteli talotehtaan 
asentajana, kunnes rakennus-
ala hiljeni vuonna 2008. Oman 
yrityksen perustaminen alkoi 
kiinnostaa perheen perustami-
sen aikaan.

–�Yrityksen perustaminen 
Pertunmaalle kävi helposti, sillä 

nuohoojana olin oppinut tunte-
maan täkäläiset ihmiset ja kiin-
teistöt. Työtilauksia tulee myös 
naapurikunnista. Yksittäisiä töi-
tä olen käynyt tekemässä myös 
Etelä-Suomessa. Kaukaisin koh-
de oli Ylläksellä.

Suuria urakoita Lunkka ei ole 
havitellut.

–�Linjasaneerauksia parem-
min minulle sopii se, että työ-
maa vaihtuu jopa monta kertaa 
päivässä.

Lunkka sietää sitä, että kalen-
terissa on töitä vain pariksi–kol-
meksi viikoksi.

–�Töitä ei saa ottaa enempään 
kuin ehtii tehdä. Pyrin siihen, 
että pystyn hoitamaan kiireel-
liset tehtävät nopeasti.

Varsinaista liiketilaa Putki Ja-
kella ei ole.

–�Yleisimmin käytettävät tar-

vikkeet ja työkalut kulkevat mu-
kana autossa. Erilaisia putkia ja 
tarvikkeita on niin paljon, et-
tä kaikkea ei kannata pitää va-
rastossa. Haen niitä tukusta sitä 
mukaa kuin tarvitsen. Kiireel-
lisissä tapauksessa kollegat lai-
nailevat osia toisilleen.

Jonkin verran paikallista yrit-
täjyyttä syövät kiertävät asen-
nusliikkeet, jotka tekevät työt 
nopeasti ja häipyvät saman tien.

–�Joskus asiakkaalle on vai-
keaa selittää, että esimerkiksi 
wc-istuin voi maksaa tukussa 
enemmän kuin rautakaupan 
tarjouksessa. Minä en ole niin 
tiukka, etten asentaisi asiakkaan 
hankkimia tarvikkeita, mutta 
silloin en voi ottaa vastuuta 
muusta kuin omasta työstäni. 
Parhaan kuluttajasuojan asia-
kas saa, kun ottaa tarvikkeet ja 
asennuksen samasta paikasta.

Pienyrittäjä: Jarkko Lunkka kokeilee 
työnantajuutta oppisopimuskouluttajana.

Lunkan pariskunta työllistää itsensä pienyrittäjinä. Jarkko tekee LVI-töitä, Katja taas siivousta sekä 
muuta kodin ja kiinteistönhoitotyötä Mökki- ja kotipalvelu Reippaan nimissä.

OSMO KUISMA

Jarkko Lunkan liiketila on kumipyörien päällä. Yleisimmin käytettä-
vät tarvikkeet ja työkalut kulkevat mukana autossa.

•Koti- ja yrityssiivoukset 
•suursiivoukset

•muuttosiivoukset•ikkunanpesut
Helgen Siivouspalvelu Oy
puh. 044 033 8895
Harjukatu 2 liiketilaa 3, Heinola

Kasettitaikuri Puh: 044-9870064
Kauppakeskus Syke www.kasettitaikuri.fi
Kauppakatu 18 MA-PE  9-18
15140 LAHTI LA         9-15

ri Puh: 04
us Syke www.kas
18 M
TI L

Tällä kupongilla 30.11. asti!

TULOSTINVÄRIEN ERIKOISLIIKE

EPSON mustesuihkutulostimiin: 
Kaikki mallit, joissa 4 värikasettia: 

20,00 €/sarja
CANON mustesuihkutulostimiin: 
Kaikki mallit, joissa 5 värikasettia: 

25,00 €/sarja
HP mustesuihkutulostimiin: 

Kaikki mallit, joissa 4 värikasettia: 
20,00 €/sarja

Hyvät tarjoukset myös muista muste- ja 
laserkaseteista! Soita ja kysy heti!

Tarjoamme yrityksellesi räätälöityjä  
pankki- ja vakuutuspalveluja saman katon alta 
– Heinolan konttorista.

Varaa aika neuvotteluun!

Täydellinen
yhdistelmä

puh. 010  256  7608 / op.fi



18  Yrittäjä-lehti  2016äjä-l 6-lehhhttti 6ti  20011161666täjYrittä1 YrYY11188 YY

Harrastus johti yrityksen 
perustamiseen 

HEINOLA
Leena Johansson

T
uulinen sää Heino-
lan Elämänkaarita-
lon kentällä ei huo-
lestuta, vaan yrittäjä 
Joonas Nyrhinen val-

mistautuu nostamaan kamera-
kopterinsa ilmaan.

–�Yli 8 m/s tuulessa ei lenne-
tä. Kun kone on löytänyt gps-
yhteyden, se mahdollistaa len-
non vakauden. 

Lehtikuvaajaa varten tehty 
lennätys nostaa pienen kopte-
rin viiteenkymmeneen metriin. 

Lentonopeus on viisi metriä 
sekunnissa, kertoo tabletin näyt-
tö, jolta Joonas Nyrhinen seuraa 
laitteen liikkeitä. 

–�Erityyppisissä kuvauksissa 
voi määritellä koordinaateil-
la alueen, jolla kone liikkuu, 
ja millaista lentorataa se tekee. 

Entäpä jos laite katoaa ohjaa-
jansa näköpiiristä?

–�Periaatteessa pelkän näytön 
varassa ei saa lentää, eli kopte-
rin on oltava näkyvissä. Näkö-
piiristä kadottuaankin se osaa 
tulla takaisin lähtöpisteeseen, 
joka on gps:n avulla määritelty. 

Kuvaamisesta innostunut lu-
kiolainen etsi viime keväänä ke-
sätöitä ja sai idean työllistää it-
sensä ilmakuvauksella. 

Heinolan Ilmakuvaus perus-
tettiin muutaman tuhannen eu-
ron kalustoinvestoinnilla.

–�Itse kopteri maksaa 1�600 
euroa, lisäksi tarvitaan akkuja, 
iPad, suojalaukku, editointioh-
jelmistot, tasokas tietokone ja 
vastuuvakuutus, Joonas Nyrhi-
nen listaa alkuinvestointiaan.

–�Toimeksiantoja on tullut 
kesäasuntojen omistajilta, jot-
ka haluavat mökkimaisemas-
taan ilmakuvaa, sekä Heinolan 
kaupungilta.

–�Olen kuvannut tapahtumia 

ja heinolalaisia kiinteistöjä. Myös 
yksityisistä omakotitaloista ha-
lutaan ilmakuvaa. Uusi alue on 
asuntojen sisätilakuvaus.

Kun ilmakuvausta tehdään 
kaupallisesti, pelkkä kuvaa-
minen on vasta työn alkuvai-
he. Tuloksena voi olla joko ku-

via tai videoita.
–�Jos tehdään vaikka minuutin 

videokokonaisuus, se kootaan 
editoimalla pienistä osista huo-
mattavasti pidemmästä materi-
aalista. Valmiiseen tuotteeseen 
tarvitaan myös muun muassa 
tekstiä tai tehosteita. Olen ai-
kaisemmin editoinut videoita 
noin viisi vuotta, mikä on etu 
yritystoiminnassa.

Ilmakuvauksen käyttökohtei-
ta ovat mökkien, omakotitalojen 
ja tapahtumien kuvauksen lisäk-
si muun muassa korkeiden ra-
kennusten kuvaukset, kylvöjen 
tarkastuslennot, metsien kartoi-
tukset sekä urheilukuvaus, mai-

nostuotanto ja kiinteistökauppa. 
Ilmakuvausta säätelevät Tra-

fi n ilmailusäännökset. Lento-
korkeus saa olla maksimissaan 
150 metriä ja lentoetäisyys 500 
metriä.

Suurten ihmisjoukkojen ylä-
puolella tai liian ahtaissa pai-
koissa ei saa lentää.

Puoli vuotta toimineen yrityk-
sen ja opintojen pyörittäminen 
on tähän saakka sujunut hyvin.

–�Kesällä toiminta pyöri pa-
remmin, kun koulua ei ollut. Nyt 
ei ole vapaa-ajanongelmia, my-
häilee nuori yrittäjä, jonka aikaa 
vie lukion lisäksi kolme kertaa 

viikossa Lahdessa pidettävät sa-
libandyharjoitukset sekä pelit 
viikonloppuisin.

Joonas Nyrhisen tavoitteena 
on jatkaa lukion jälkeen opintoja 
yliopistossa. Ilmakuvausyrityk-
sen pyörittäminen kuuluu suun-
nitelmiin sivutyönä. 

–�Heinolassa ei ainakaan tällä 
hetkellä ole muita kopteriku-
vausta tarjoavia yrityksiä. 

Nuoren yrittäjän puhelin ki-
lahtaa jälleen ja viesti kertoo ku-
vauspyynnöistä sekä Sysmään 
että Hartolaan.

–�Toimeksiantoja on mukavas-
ti vielä näin syksyllä, mutta tal-
veksi varmaan hiljenee.

Ilmakuvaus: 16-vuotias heinolalaislukiolainen saa toimeksiantoja viikoittain.

"
Suurten ihmis-
joukkojen 

yläpuolella tai liian 
ahtaissa paikoissa 
ei saa lentää.

Joonas Nyrhinen on yksi Heinolan nuorimmista yrittäjistä. Ilmakuvausta hän tekee toistaiseksi koulutyön ohessa.

ARMI SALONEN

JOONAS NYRHINEN JOONAS NYRHINEN
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Faneerin 
rantaan 
kalanjalostamo

HEINOLA
Leena Johansson

U
PM:n entisen vane-
ritehtaan alueella si-
jaitsevasta Faneerin 
rannasta on tulossa 
monipuolinen yri-

tyskeskus.
Yksi vuokralaisista on hei-

nolalainen Reissueväs oy, joka 
parhaillaan rakentaa entiseen 
tehdashalliin kalanjalostamoa.

Yrityksen perustajan Jouni 
Suviolan työura rakennusalal-
la katkesi ammattitautiin vuon-
na 2012. 

–�Tuolloin kalastelin, myin 
paistettuja muikkuja torilla ja 
tutustuin paikallisiin kalasta-
jiin. Siitä se idea kalanjalosta-
mosta alkoi kypsyä. 

Suviola sanoo aina olleensa 
työmies, ja tässäkin tapauksessa 
mies on itse käynnistänyt jo ka-
lastuksen Ruotsalaisella.

–�Rysäpyyntiä ja nuottausta. 
Pyydetty kala lajitellaan ja toi-
mitetaan muille alan toimijoille, 
jotka käsittelevät ne edelleen. 
Kalaa menee vähäisessä mää-
rin myös kauppoihin.

Faneerin rannan kalanjalosta-

molla on rakennuslupa, ja lin-
jastojen teko etenee Suviolan 
vapaa-ajalla.

Suviolan alanvaihtoa raken-
nusalalta kalanjalostukseen 
vauhdittaa luonnonvara-alan 
opiskelu koulutuskeskus Sal-
pauksessa.

–�Saan kalanjalostuksen am-
mattitutkinnon suoritettua ke-
väällä 2018 ja viimeistään sil-
loin yritys pyörii täysillä, Su-
viola povaa. 

Kalajalosteiden markkinoilla 
on isoja toimijoita, joten Suvio-
lan suunnitelmissa on suhteel-
lisen pieni, 100-200 kiloa vuo-
rokaudessa käsittelevä tuotan-
tokapasiteetti.

–�Pienen on satsattava laatuun 
ja löydettävä jakelijoiksi alan eri-

koiskaupat. Tuotteita tulevat 
olemaan lämmin- ja kylmäsa-
vustettu kala sekä purkkikala, 
pääosin muikku. Lisäksi muu 
kotimainen järvikala ja kirjolohi.

Yrittäjän tavoitteena on pal-
kata laitokseen 2–3 työntekijää.

Opettelemista riittää myös it-
se kalastuksessa, kun 340 metriä 
pitkää nuottaa vedetään yhdellä 
veneellä. Apuna ovat ammatti-
kalastajat.

Kalakateellisten ei ole Jou-
ni Suviolan mielestä syytä ol-
la huolissaan pienen yrityksen 
saaliista.

–�Muikun pyytäminen on ka-
lakannalle vain hyväksi. 

Suviola sanoo, että asiantun-
tijoiden mukaan Ruotsalaisen 
muikkukanta on kääpiöity-
mässä.

–�Olen sen itsekin huoman-
nut, sillä takavuosina muik-
kua sai pyytää 19 millin ver-
kolla. Tänä päivänä silmäkoko 
voi olla korkeintaan 15–16, Su-
viola kertoo.

Kalanjalostajan suunnitelmis-
sa on myös talvinuottaus. 

–�Jos saataisiin väylä avatuksi, 
se turvaisi kevättalven saaliin, 
Suviola lisää.

Alanvaihto: Idea savumuikun 
purkittamisesta syntyi kalastellessa. 

"
Tuotteita 
tulevat olemaan 

lämmin- ja kylmä-
savustettu kala 
sekä purkkikala, 
pääosin muikku.
Yrittäjä Jouni Suviola

Jouni Suviola kalastaa jo Ruotsalaisella, mutta toistaiseksi muut alan toimijat käsittelevät saaliin. Oma 
tuotanto- ja pakkauslinjasto on valmistumassa.

ARMI SALONEN

PAIKALLISIA JÄLLEENMYYJIÄMME OVAT:
Sisustustalo Pikko (Heinola), Suunnittelutoimisto Hallaus 

(Heinola) ja Pro-Puu -keskus (Lahti). Tuotteemme ovat myös 
näyttävästi esillä Vierumäellä Pro-Shop Koipparissa. 

Suokannaksentie 2, 18300 Heinola kk
gsm: 044 972 8524 • info@kliks.fi • www.kliks.fi

TILAA TOIMINTAAN
VARASTO-, TOIMISTO- JA TUOTANTOTILOJA

Tutustu alueeseen www.faneerinkiinteistot.fi. 
Kysy lisää, pyydä tarjous! 

martti kailaheimo@faneerinkiinteistot.fi, 0400  416  580

Kaipaatko uutta ilmettä kotiin tai yritykseen?
Tule tutustumaan syksyn 
uutuuskankaisiin ja väreihin!

Heinolan Asuste, Merja Lehto Ky. Virtakatu 6, Heinola (03) 715 2252
ASUSTE

KODINJOULUKANKAITA
- verhoiksi
- tyynyiksi
- askarteluun 9,-/m

ProAgria Etelä-Suomen  
monipuoliset yrityspalvelut
Saat eri alojen asiantuntijat kehittämään yritystäsi. 
Autamme yrityksen perustamisessa, toiminnan alkuvai-
heessa, yrityksen kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan 
suunnittelussa sekä omistajanvaihdoksessa ja tilipalve-
luissa.

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeessä HYMY -hanketta rahoittaa 
Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014 - 2020.  
Rahoittajina myös alueen kunnat ja elinkeinoyhtiöt.

Ota yhteyttä. 
Satu Nurmi, 0400 995 585, satu.nurmi@proagria.fi

Maija Pitkonen, 0400 461 707, maija.pitkonen@proagria.fi

Miten yritys alkuun ja  
kannattavaan kasvuun?
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Saat tuettua ohjausta maaseutuohjelman 
hanke- ja yritystukien hakuun. Sparraamme 
yritystoiminnan vaiheissa, tarjoamme  
ajankohtaisia infoja ja kokoonnumme  
pienryhmissä. Syksyn tapahtumista  
tarkemmin tietoa www.proagria.fi/hymy.



Heinolan Valmistamo 
Oy:n ja omistajansa, hie-
nopuuseppä Heikki Saas-
tamoisen  erikoisosaa-
mista on aina ollut mate-
riaalin ymmärtäminen 
ja muotoilun yhteen-
sovittaminen oikeaan 
valmistusmenetelmään. 

Yhtiön uusin, kotimaisesta 
koivuvanerista valmistettu 
kalustesarja KLIKS DESIGN 
TM on tästä oiva esimerkki. 

Heikk i  Saastamoisen 
suunnittelupöydällä synty-
nyt uutuusbrändi esittäytyi 
syyskuussa Habitare 2016 
-messuilla, ja herätti yleisön 
kiinnostuksen.

– Erittäin positiivinen vas-
taanotto. Tuotteen käyttö-
tarkoitus löydettiin, Saasta-
moinen iloitsee.

Kalustesarjaan kuuluu eri-
kokoisia ja käytännöllisiä 
säilytysraheja ja tilanjaka-
jahyllyjä, jotka ovat kevyitä 
käsitellä. 

Raaka-aineena on Koski-
sen Oy:n Hirvensalmen teh-
taan suomalaisesta koivusta 
valmistama vaneri.

Kalustesarjan kaarevat 
muodot syntyvät vesileik-
kaustekniikalla. Vanerin tai-
tekohtaan leikataan pieniä 
aukkoja tarkan piirustuksen 
mukaan. 

– Materiaali on niin sanot-
tua lentokonevaneria, joka 
on vahvaa, mutta kevyttä. 
Valmis tuote on tyylikäs 
sisustus elementti, istuin ja 
säilytyskaluste. Liitosteknii-
kan ansiosta tuotetta voi 
jatkaa ja koota halutusti, tai 
tehdä erilaisia muotoja ja 
kulmia, sarjan suunnittelija 
Heikki Saastamoinen kuvaa.

Vesileikkaustekniikalla 
syntyvät myös suorien sivu-
jen liitoksiin erilaiset kuviot. 
Vesileikkauksen lisäksi 
yhtiölle on tulossa avuksi 
cnc-jyrsin.

– Ruokapöydän ja tuo-
lit löydät kaupasta, mutta 
aina on pulaa kalusteista, 
joihin laittaa pikkutavarat. 
Saunaosasto, pukuhuone, 

eteinen, lastenhuone. Vari-
aatioita riittää kokojen ja 
käyttötarkoitusten mukaan, 
myös julkisissa tiloissa, 
Saastamoinen listaa KLIKS 
DESIGN TM -kalustesarjan 
mahdollisuuksia.

Ympäristöystävällisen 
kalustesarjan vientinäky-
mät ovat hyvät, ja vienti 
aloitetaan ensi vuoden 
puolella. 

– Toivomme kansain-
välistä menestystä Tuk-
holman messuilla helmi-
kuussa, Heikki Saastamoi-
nen kertoo.

Vaalea skandinaavinen 
tyyli miellyttää monia, 
mutta esimerkiksi Venäjällä 
kalusteisiin halutaan tum-
mia sävyjä.

Heinolalaisyrittäjä antaa 
kiitosta Koskisen vaneriteh-
taalle, joka on todistanut, 
että isokin toimija voi olla 
joustava.

– Esimerkiksi vanerin vii-
lujärjestyksestä tai muista 
hienojakoisista yksityiskoh-
dista ollaan aina valmiita 
neuvottelemaan.

Heinolan Valmistamo Oy 
on kasvanut kuluneen 15 
vuoden aikana yhden mie-
hen verstaasta noin 20 työn-
tekijän pk-yritykseksi.

Puutöiden osaaminen 
on kulkenut hienopuu-
seppä Heikki Saastamoi-
selle verenperintönä isältä 
ja isoisältä. 

– Oma innostukseni puu-
töihin syttyi jo pienenä. Tai-
sin suunnitella ja valmistaa 
ensimmäisen kalusteeni 
10-vuotiaana, hän kertoo.

Saastamoisen innokas ja 
innovatiivinen työ, osaavat 
työntekijät, hyvä konekanta 
ja laadukas työnjälki ovat 
vieneet yritystä eteenpäin. 

– Tämä on ala, jossa isosta 
määrästä ideoita valitaan 
se, jonka uskotaan jäävän 
elämään. Samoin uskomme 
edelleen käsityötaidon ja 
huipputekniikan yhteisiin 
mahdollisuuksiin.

MAINOS MAINOS

MAINOS MAINOS

Puunjalostusta parhaimmillaan
Suomalainen koivuvaneri ja  
huippumuotoilu löysivät 
toisensa  Heinolassa
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Suomalainen koivu jalostuu hienopuuseppä Heikki Saastamoisen (oik.) ja 
puuseppä-tuotesuunnittelija Tapio Kangasniemen taidoilla kalusteiksi.
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