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Porvoon Yrittäjät ry
Vuoden Yrittäjä 2019 -valinnat
Mahro Oy ja Simolin Oy palkittiin vuoden yrittäjäjuhlassa lauantaina 28.9

Porvoon Yrittäjät ry:n valitsemat Vuoden Yrittäjät 2019 ovat sisarukset Teemu Juutinen ja Anne
Virta, Mahro Oy.
Palkinnot luovutettiin voittajille yrittäjäjuhlassa lauantaina 28.09 Speedhooked Garagessa.
Mahro Oy on Porvoolainen prosessiteollisuuden huolto- ja kunnossapitotöitä tekevä yritys.
Isoimpia asiakkaita ovat Neste, UPM ja Borealis Polymers Oy. M
Yritys on perustettu vuonna 1992, vuonna 1987 aloittaneen Orham Oy:n rinnalle. Yritykset
fuusioituivat Mahro Oy:ksi vuonna 2002. Perustajia olivat nykyisen toimivan johdon isä hallituksen
puheenjohtaja Jaakko Juutinen ja hänen ystävänsä Keijo Pajala.
Kotipaikka on Porvoo, toimitilat sijaitsevat Kulloossa Kilpilahden teollisuusalueen kyljessä
kehittyvällä urakoitsija-alueella, Nybyntie 96:ssa.
Mahro on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoa hyvin alalla, jossa urakoiden tuottajista on kova
kilpailu. Liikevaihto vuonna 2018 oli 7,6 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 50 henkilöä. Yhtiön
omavaraisuusaste oli erinomainen 87,6 prosenttia.
Porvoon yrittäjien perustelut Vuoden Yrittäjän valinnalle ovat yrityksen omistautuva ja sitoutunut
henkilöstö, esimerkillinen työkulttuuri ja laadukas tekeminen.
”Meillä on oikeat ihmiset töissä. Työntekijöitä on poromiehistä sukeltajiin ja automekaanikkoihin”,
toimitusjohtaja Teemu Juutinen painottaa. ”Kaikki tykkäävät tehdä työtä. Työntekijämme eivät
pelkää työn määrää. Teemme kerralla valmista. On nopeampaa tehdä kerralla kunnolla kuin
kahdesti sinne päin.”
”Laadukas tekeminen on kulmakiviämme, jokainen on ylpeä omasta työsuorituksestaan.”

Porvoon Yrittäjät palkitsi kunniamaininnalla Simolin Oy:n hyvän palvelun perheyrityksenä.
Palkinto luovutettiin toimitusjohtaja Sebastian Holménille.
Simolin on 165-vuotias, perinteikäs palveleva rautakauppa, joka palvelee asiakkaitaan Porvoossa, Hattulassa, Porvoonjoen varrella. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 8,27 milj. Yritys kuuluu Rautanet-ketjuun.
Yrityksen perusti vuonna 1854 Leonard Simolin. Kun hänen lapsensa eivät halunneet jatkaa tavaratalotoimintaa, liikkeen otti hoitaakseen Oskar Simolin. Nykyisin enemmistöosakkuus on ollut jo yli 20 vuotta
Holménin perheellä.

Valinnan perusteluna on asiakkaiden erinomaisena kokema henkilökohtainen palvelu ja neuvonta sekä toki
myös poikkeuksellinen yritysikä.
Yrityksen henkilöstön työsuhteet ovat tyypillisesti hyvin pitkiä.
”Me palvelemme ja neuvomme asiakkaita henkilökohtaisesti, teemme kaikki työt itse, asiakkaitamme palvellen”, toteaa toimitusjohtaja Sebastian Holmén.
Yrittäjäjuhlassa palkittiin myös
toimitusjohtaja Sakari Vehkala, Toimistotukku Talka Oy, ja
toimitusjohtaja Matti Lehesniemi , Talous- ja hoitopalvelut Oy TAHO,
kumpikin Suomen Yrittäjien timanttiristillä 30 vuoden ansioista yrittäjänä.
Porvoon Yrittäjien puheenjohtaja Gunilla Söderholmille luovutettiin Suomen Yrittäjien myöntämä
pronssinen ansiomerkki tunnustuksena yksityisen yrittäjyyden hyväksi suorittamastaan työstä.
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