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PAIKALLISTA YRITTÄMISTÄ

Yritysennakkonäytökset nyt myynnissä!
Puh. 0440 123 368 tai 0440 123 369

TUNTEMATON SOTILAS tulee 27.10. 2017

 T
ätä on odotettu 
kuin kuuta nouse-
vaa. Näin voi hy-
vällä syyllä sanoa 
Kouvolan hankinta-

asiamiehestä, jossa työssä 
Marita Melkko aloitti viime 
viikolla. Pestiin on ladattu 
osapuolten toimesta kovia 
odotuksia, mutta Melkko ei 
niitä hätkähdä.

– Minulla on hankinta-
alan osaamista, olen teh-
nyt paljon yhteistyötä sekä 
yritysten että kuntien kans-
sa ja olen kokenut projekti-
päällikkö. Olen luonteelta-
ni määrätietoinen kehittäjä 
ja ongelmien ratkaisija. Us-
kon vahvasti, että pääsem-
me yhteisessä tavoittees-
samme hyvin eteenpäin.

Melkko odottaa kouvo-
lalaisilta yrittäjiltä ja Kou-
volan kaupungilta täydel-
listä sitoutumista hankin-
tojen kehittämiseen. Hän 
kannustaa aktiivisuuteen ja 
laittaa itsensä likoon kes-
kustelemalla, kouluttamal-
la ja opastamalla. Yrittäjiltä 
hän odottaa oman ruudun 
hoitamista.

– Minä keskityn yhteen 
asiaan eli hankintoihin. Yri-
tykset perustoiminnot, ku-
ten liiketoiminta, palvelut 
ja henkilöstö, tulee olla läh-
tökohtaisesti kunnossa.

Kaupungin hankintayk-
sikkö on yhtä lailla Mel-
kon yhteistyökumppa-
ni ja kehittämistyön koh-
de. Hän painottaa vuoro-

puhelun aloittamista yrittä-
jien ja kaupungin välillä jo 
ennen tarjouspyyntöasia-
kirjan laatimista. Näin kau-
punki saa hyvää etukäteis-
tietoa ja tärkein asiakirja, 
tarjouspyyntö, tulee laadit-
tua sopivaksi käytännönlä-
heiseksi ja useiden yrittäji-
en tavoiteltavaksi kokonai-
suudeksi.

Intohimoinen  
itsensä kehittäjä
Kouvolassa syntynyt, kas-
vanut ja ikänsä asunut 
Melkko kuvailee itseään 
helposti lähestyttäväksi, 
joustavaksi, huumorinta-
juiseksi ja tavoitehakuisek-
si, määrätietoisuuden rin-
nalla. Hän opiskeli kauppa-
tieteiden maisteriksi pää-
aineenaan johtaminen, yh-
tenä sivuaineena oli yri-
tysjuridiikka, mistä hän sai 

myös han-
kintaosaami-
sen perusteet. 
Hän on myös julkishallin-
non tradenomi.

Työurallaan Melkko on 
kehittänyt silloista Kuusan-
kosken kaupungin keskus-
taa sekä kouluttanut yrittä-
jiä ja yritysten henkilöstöä. 
Kokemusta on kertynyt 
myös isojen tapahtumi-
en järjestämisestä. Työ on 
vienyt myös lähikaupun-
keihin, Kotkassa toimenku-
vaan kuuluivat hyvinvoin-
tistrategian kärkihankkeet 
sekä sote-alan liiketoimin-
not ja koulutus.

Lahdessa Melkko oli mu-
kana 5,5 miljoonan euron 
työllisyyden kuntakokeilu 
–hankkeessa, joka oli mo-
nelta osin menestyksekäs.

– Johdin kuuden kunnan 
työllisyydenhoidon verkos-

toa ja vastasin hankkeen 
asiakkaiden työllisyys- ja 
sote -palveluiden hankin-
noista sekä puitesopimus-
järjestelystä yksityisten 
palveluntuottajien kanssa. 
Hankkeen aikana kontak-
toimme lähes 1500 työn-
hakija-asiakasta ja yli 1000 
yritystä.

Vapaa-aikanaan Melk-
ko lukee paljon muiden 

harrasteiden ohella.
– Lukemiseni 

tähtää paljolti itse-
ni kehittämiseen. 

Maailma muut-
tuu, niin myös han-

kintalaki ja -asiat. Ha-
luan pysyä kartalla ja tuo-

da aina viimeisen osaami-
sen peliin, jotta hankintoi-
hin tulee helppoutta – lain-
säädännön puitteissa.

 K
un paperi- tai muu 
prosessiteollisuus tar-
vitsee toimivia ratkai-
suja lämmön talteen-
ottoon, höngän pois-

toon tai muuhun ilmamasso-
jen hallittuun käsittelyyn, on Jet-
Steel Oy oikea osoite. 

Vuodesta 1992 toi-
minut Jet-Steel on 
erikoistunut val-
mistamaan näi-
tä tuotteita lähinnä 
ruostumattomasta 
teräksestä, jota ku-
luu vuosittain 200–
300 tonnia.

Yrittäjä Asko Rouhiai-
nen kertoo, että heidän val-
mistamansa laitteet menevät 
käyttökohteisiin suurten toimi-
joiden kautta.

– 10 merkittävää asiakas-
ta kattavat kaksi kolmasosaa 
myynnistämme. Laitevalmis-
tuksen lisäksi tarjoamme myös 
asennuspalvelua sitä tarvitse-
ville. 

Vakiintuneista asiakassuhteis-
ta tulee pitää hyvää huolta, toi-
mitusaikojen pitävyys ja työn 
laatu ovat tärkeimmät menes-
tystekijät kilpailluilla markkinoil-
la. Rouhiainen kiittelee osaa-
vaa henkilöstöään, jonka saami-

sessa yhteistyö paikallisten am-
mattioppilaitosten kanssa on 
avainasemassa.

– Tämän päivän reippailla 
nuorilla on asenne kohdallaan 
ja he oppivat kyllä työhön, kun 
ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja 
kannustavia. Kun palkkaan nuo-

ria, mietin tulevaisuutta, 
se on investointi 10 

vuoden päähän.
Rouhiaisen mu-

kaan opiskeluun 
oleellisesti liitty-

vän työharjoittelun 
aikana voi tunnistaa 

kyllä henkilöt, jotka so-
veltuvat alalle. Jet-Steel 

on kasvanut tasaisesti vuosien 
saatossa ja näin ollen porukka 
on myös saanut uutta verta.

Kevyellä 
organisaatiolla
Konstruktiotekniikan insinöörik-
si 1980-luvulla opiskellut Rou-
hiainen huomasi nopeasti ole-
vansa yrittäjä. 1990-luvun tait-
teen taloudellisesti tiukat ajat 
antoivat hänelle kokemusta ja 
voimaa jatkoon. 

Yhtiö perustettiin kolmen 
henkilön voimin, mutta matkan 
varrella Rouhiainen on jäänyt 
yrityksen ainoaksi omistajaksi.

– Kyllä minä olen yrittämi-
sestä aina nauttinut. Saa ottaa 
tiukasti kantaa, tehdä päätök-
siä ja kantaa vastuuta. Yrittäjä-
nä olo on vaihtelevaa ja mielen-
kiintoista.

Yrityksen organisaation Rou-
hiainen on halunnut pitää kevy-
enä, kolmen henkilön tiimi hal-
litsee alan kaupan ja tekniikan. 
Palkkalaskenta ja kirjanpito ovat 
ostopalvelua, mutta laskutus on 
omissa käsissä, sillä sen sisäl-
töön paras tuntuma on talon si-
sällä.

Jet-Steel on toiminut ko-
ko ajan Valkealan teollisuusalu-
eella. Itseoppineena yrittäjänä 
Rouhiainen pitää Kouvolaa oi-
kein hyvänä paikkana yrittää.

•	 maksutonta	asiantuntija-
neuvontaa talous- ja  
lakiasioissa
•	 alennuksia	paikallisesti	
muun muassa Kouvolan Sa-
nomien lehtimainonnassa
•	 runsaasti	alennuksia	ja	
etuja valtakunnallisesti, kat-
so Suomen Yrittäjien sivulta
•	 pääset	jäsen-	ja	verkos- 
toitumistapahtumiin 
•	 voit	osallistua	edullisiin	
koulutuksiin 
•	 saat	oman	äänen	kuulu-
viin blogikirjoittelun kautta
 
Eli asenne ratkaisee, mitä  
itse otat irti jäsenyydestäsi!

Kouvolan Yrittäjien  
toteutuneita tavoitteita:

•	 ajoimme	läpi	Kouvolan	
ja Kuusankosken parkki-
uudistuksen – maksuton 
pysäköinti
•	 saimme	eturyhmän,	nyt	
kaupungin yrittäjien ääni 
kuuluu päättäjille asti
•	 järjestimme	hankinta-
asiamiehen auttamaan jä-
seniä tarjouskilpailuihin 
osallistumisessa
 
Liity jäseneksi  
Kouvolan Yrittäjien  
nettisivuilla.

Jet-Steel hallitsee  
tuotteiden  
valmistuksen  
prosessiteollisuudelle
Yli 25 vuotta ruostumattomasta ja hapon- 
kestävästä teräksestä tuotteita valmistanut  
yritys tekee toimivaa yhteistyötä paikallisten  
ammattioppilaitosten kanssa.

MIKÄ?
Ab Jet-Steel Oy
PeruStettu 1992
tOimiAlA Prosessiteol-
lisuuden tuotteet ruostu-
mattomasta ja haponkestä-
västä teräksestä
HenkilöStö 22
liikevAiHtO 4 milj. €

Marita Melkko on  
valmis vastaamaan  
odotuksiin
Yritykset ja kaupunki saavat paikallisten  
hankintojen edistämiseen vahvaa kouvolalaista 
osaamista ja monipuolista kokemusta.

KUKA?

marita melkko
teHtävä Kouvolan  
hankinta-asiamies 
20.3.2017 alkaen
Syntynyt Kouvola 
ikä 49 vuotta
kOulutuS Kauppa-
tieteiden maisteri
ASuu Sarkonmäki, 
Kouvola
HArrAStAA Lukemi-
nen, mökkeily, sauva-
kävely, puutarhanhoito

 K
elvollisen valtuutetun tulee olla ennen kaikkea 
itsenäisesti ajatteleva, rehellinen ja suoraselkäi-
nen ihminen, joka ajaa koko kunnan etua ääniä 
kalastelematta. Kunnallisalan kehittämissäätiön 
viime marraskuinen tutkimus päätyi myös tä-

mänkaltaiseen tulokseen.
Kirjoitin kaksi vaalikautta sitten Elimäen yrittäjien pals-

talla, että politiikassa tyhmää ei pelasta mikään. Olen 
edelleen samaa mieltä. Kuluvalla vaalikaudella Kouvolas-
sa on nähty useita enemmän tai vähemmän tyhmiä po-
liittisia vetoja, joilla seutukuntaa ei ole viety yhtään eteen-
päin. Päinvastoin sillä on kiitettävästi halvaannutettu asi-
oiden etenemistä.

Ehdokkaan tulee jatkossakin ymmärtää, ettei hän yk-
sin eikä edes yhtenä puolueena voi päättää mistään – ai-
noastaan jarruttaa ja sotkea. Olen esittänyt usein vaihto-
ehdoksi, että uuden valtuustokauden aluksi tehtäisiin pa-
ri vuotta töitä vain Kouvolan hyväksi ja jätettäisiin politi-
kointi myöhemmäksi.

Sote–uudistuksen myötä Kouvolan asema ja roo-
li muuttuvat, koska iso osa tehtävistä ja rahoista siirtyvät 
maakuntaan. On vielä pari vuotta aikaa valmistautua tu-
levaan ja laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Kunnan elin-
voimaisuus ja elinvoimapolitiikka ovat yksi seutukunnan 
jatkuvuuden tärkeimmistä varmistajista. 

Yli 90 prosenttia Kouvolan yli 8.000 yrityksestä on niin 
sanottuja mikroyrityksiä (1-9 henkeä). Näillä ja vähän suu-
remmilla PK-sektorin yrittäjillä on avain elinvoiman kas-
vattamiseen. Vain heidän työllään ja työllistämisellään 
alueen elinvoimaisuus säilyy ja kasvaa. Hyvällä, eteen-
päin katsovalla elinkeinopolitiikalla varmistetaan yritys-
ten ja työntekijöiden hyvinvointi ja sen myötä verotulo-
jen kertyminen. Maineemme elinkeinoilmaston näkökul-
masta ei ole häävi, vaikka paljon on tehty työtä monel-
la tasolla.

Tulevaisuus on haaste myös Kouvolan johtamiselle – 
en tarkoita vain kaupunginjohtajaa – vaan erityisesti po-
liittisia päätöksentekijöitä. Pullonkaulat ovat yleensä pul-
lon yläpäässä. Tämänhetkisessä kriittisessä vaiheessa ei 
pidä syyllistyä populismille eikä haihattelulle. Nyt tarvi-
taan vakaata ja vastuullista politiikan tekemistä Kouvolan 
yritysten ja asukkaiden hyväksi. Erityisesti kehotan tulevia 
edustajia tarkoin harkitsemaan, mihin lautakuntiin he ha-
keutuvat, jotta heillä on antaa substanssia asioihin, eikä 
vain nauttia ”palkintopaikasta”.

Otetaan tavoitteeksi, että seuraavalla valtuustokaudel-
la Kouvolan brändinä on yritysmyönteinen positiivisuus 
muistaen, että kaupunkia ei voi kehittää ideologisesti ei-
kä kaikkien trenditietoisemmin vaan kaupunki kuuluu kai-
kille. Ilman kasvavia sekä kannattavia isoja ja pieniä yri-
tyksiä ei kaupunkia ole.

Ville Helander
Kouvolan Yrittäjät ry.
vt. puheenjohtaja, talousneuvos

Hyvä valtuutettu 
ajattelee 
itsenäisesti ja 
yritysmyönteisesti

Pääkirjoitus

 kyllä minä olen yrittämisestä aina nauttinut, sanoo Asko rouhiainen.

marita melkko kannustaa aktiivisuu-
teen ja laittaa itsensä likoon keskuste-
lemalla, kouluttamalla ja opastamalla.

”Olen  
luOnteeltani 
määrätie- 
tOinen ke- 
hittäjä.”

Yhtiö  
Perustettiin 
kOlmen  
henkilön  
vOimin.

liity kouvolan Yrittäjien  
jäseneksi – saat vastineeksi 

jäsenmaksulle

Karjalankatu 20, 45200 Kouvola 
p. 0400 265046

www.facebook.com/vesitorningrilli 
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VerhoSalonki
KOUVOLAN Ammattitaidolla!

Verhojen erikoisliike Torikadulla!

Torikatu 1-3, Kouvola, 
p. 045 262 1107, ma-pe 9.30-17, la 9-13

- Mittaus
- Suunnittelu
- Ompelu
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 M
ikko Pekko-
la oli parhaas-
sa murrosiässä, 
kun hän työs-
ti ensimmäi-

sen kenttäkeittimen isän-
sä yritykselle. Veijo Pekko-
lan vuonna 1999 perusta-
ma Kuusaan Muonituspal-
velu jatkaa yhä toimintaide-
aansa, mutta paljon uutta 
on tullut 18 vuoden matkal-
la mukaan.

Mikon vaimo Kati Pek-
kola vetää nyt reilut kak-
si vuotta sitten perustet-
tua Katin Muonituspalvelu 
-yritystä. Enemmän konei-
siin mieltynyt Mikko luotsaa 
puolestaan Kuusaan Muo-
nituspalveluita, jonka toi-
minta on nykyisellään var-
sin monipuolista koneura-
kointia. Yritys myös vuokraa 
entiseen tapaan muonitus-
kalustoa.

– Teemme katusanee-

rauksia, vesi-, viemäri-, sa-
devesi- ja salaojaurakoita, 
maanajoa, aurausta ja hie-
koitusta, tienvarsien niittoa 
sekä rakennuspurkua.

Kati kuvailee omaa sek-
toriaan monitahoiseksi ruo-
kaympyräksi.

– Hoidamme suurmuoni-
tusta yleisö- ja yritystapah-
tumissa sekä urheiluleireil-
lä ja -turnauksissa. Lisäksi 
meillä on omenamehuase-
ma ja kakkujen valmistusta.

Täysin omissa ympyröis-
sään eivät yrittäjät häärää, 
sillä Katin yritys auttaa Mik-
koa pihojen lumi- ja puh-
taanapitotöissä paikois-
sa, mihin koneilla ei pää-
se. Mikko jeesaa vastaavasti 
Katia ruokakuljetuksissa.

Tuoretta ja  
maistuvaa
Kun yritys haluaa muistaa 
asiakkaitaan, autoliikkeet pi-

tävät näyttelypäiviä ja ur-
heiluseurat suurturnauk-
sia, on Katin Muonitus-
palvelu usein paikalla. 
Keitot ja kiusaukset ovat 
tyypilliset ruokavaihto-
ehdot, jotka valmistuvat 
tunnetuista raaka-aineista.

– Pyrimme suosimaan 
paikallisia tuottajia ja yrittä-
jiä, ruoan tuoreus ja laatu 
ovat meille tärkeitä tekijöi-
tä, makua tietenkään unoh-
tamatta.

Katin Muonituspalve-
lun riittävä valmistuskapa-
siteetti, nykyaikaiset tilat ja 
laitteet sekä lämpimän ja 
kylmän takaava säilytys- ja 
kuljetusastiasto ovat toimi-
van kokonaisuuden osate-
kijät. Muuntautumiskyvystä 
kertoo se, että kenttäkeit-
tiö nousee vaikka keskel-
le metsää, sillä sähkö ja vesi 
kulkevat tarvittaessa kuor-
man mukana.

Muonitusta  
ja maansiirtoa  
sulassa sovussa
Kuusaan ja Katin Muonituspalvelu ovat 
monipuolisia ja luovasti kehittyviä nuo-
ren yrittäjäpariskunnan palveluyrityksiä.

 Kouvolan seudun yrittä-
jäyhdistykset, Kouvo-
lan kaupunki ja Kouvo-

la Innovation Oy ovat koon-
neet yhdessä Eturyhmän, 
jonka tavoitteena on toimia 
Kouvolan elinvoiman ja ke-
hittämisen puolesta. Eturyh-
mässä sovitaan yhteisistä 
tavoitteista ja konkreettisis-
ta toimista vuosittain. Sään-
nöllisissä kokoontumisissa 
seurataan sovittujen toimi-
en toteutumista ja käydään 
vuoropuhelua eri toimijoi-
den kesken.

Eturyhmän puheenjohta-
ja ja Kouvolan Yrittäjät ry:n 
edustaja Ville Helanderin 
mielestä Kouvolaan tarvi-
taan yhteisiä tekoja ja posi-
tiivista asennetta.

– Eturyhmä on yksi yhtei-
nen yrittäjien edustaja, meil-
lä on sen ansiosta yksi yh-
teinen kanta asioihin ja kau-
pungin suuntaan, Helander 
painottaa.

Myös Kuusankosken Yrit-
täjien puheenjohtajan Aimo 
Rautiaisen mielestä Eturyh-
män toiminta on tärkeää.

– On hyvä, että on eri ta-
hoja edustava ryhmä, jossa 
on mahdollisuus vuoropu-
heluun ja yhteistyöhön yh-
teisten tavoitteiden ajami-
seksi. Esimerkiksi jo vuosia 
yrittäjien toiveena on ollut 
saada hankintatoiminnan 
asiantuntija yrittäjien avuksi. 
Nyt kun yhdessä ryhdyttiin 
toimeen, niin asia saatiin to-

teutettua, Aimo Rautiainen 
toteaa tyytyväisenä.

Valkealan Yrittäjät ry:n pu-
heenjohtajan Lasse Kemp-
pisen mukaan eri tahojen 
yhteistoimintaa viriteltiin 
usean vuoden ajan ja nyt 
voidaan olla tyytyväisiä yh-
teistyön tuloksista.

– Hankintatoiminnan ke-
hittäminen alueella on yksi 
ryhmän tärkeimpiä tehtäviä. 
Kaupungin tarjouspyynnöt, 
vaikkapa Valkealan uuden 
koulun rakentamishankkees-
sa, voisi laatia niin, että pien-
yrittäjilläkin olisi mahdolli-
suus ottaa osaa tarjouskil-
pailuun, Kemppinen toivoo.

Markku Paavolainen Jaa-
lan Yrittäjät ry:n puheenjoh-
taja pitää eturyhmätoimin-
taa erittäin tarpeellisena yh-
teisten asioiden ajamiseksi 
ja hankinta-asiamiehen saa-
mista hyvänä esimerkkinä 
toiminnasta.

– On tärkeää, että kaik-
ki tahot ovat mukana, jot-
ta päästään aitoon vuoro-
puheluun. Yhteistyöllä voi-
daan myös edistää myön-
teistä elinkeinoilmapiiriä ko-
ko Kouvolan alueella, Paavo-
lainen toteaa.

– Eturyhmän toiminta 
on hyvä konkreettinen esi-
merkki toiminnasta, jon-
ka tarve on ollut pitkään il-
meinen. Erilaisia hajanaisia 
kahvitilaisuuksia on aina ol-
lut yhteistyön virittämiseksi, 
mutta Eturyhmän säännölli-

set tapaamiset varmistavat 
sen, että myös saadaan jo-
tain aikaan, sanoo kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Jari Larikka.

Hänen mukaansa toi-
nen hyvä konkreettinen esi-
merkki ovat tilaisuudet, jois-
sa pienyrittäjille tarjoutuu 
mahdollisuus saada tietoa 
kaupungin hankintatoimin-
nasta.

Eturyhmä on terävöittä-
nyt toimintaansa viimeisen 
vuoden aikana. Se on nyt 
hyvin toimiva, käytännön 
foorumi yrittäjien huomi-
oonottamiseksi kaupungin 
toiminnassa, arvioi toimitus-
johtaja Martti Husu Kouvo-
la Innovation Oy:stä.

– Ryhmän näkyvimpiä ai-
kaansaannoksena on 20.3. 
työnsä aloittava Kouvolan 
hankinta-asiamies Marita 
Melkko. Hän auttaa ennen 
kaikkea paikallisia pk-yrityk-
siä osallistumaan kaupun-
gin hankintoihin niin että 
saavutetaan yhdessä pää-
tetyt tavoitteet paikallisten 
hankintojen osuuden kas-
vattamiseksi, Husu toteaa.

Eturyhmän muita aloit-
teita ovat olleet kaupungin 
virkamiesten jalkautumiset 
yrityskäynneille, Yrittäjyys 
-vaalipaneelin järjestämi-
nen, 11.4. järjestettävä han-
kintaseminaari, syksyn 2017 
Business Palju -yrityspäivät 
ja erilaiset muut yhteistyöta-
pahtumat.

Eturyhmässä yhteistyötä yli rajojen

Kolme-
na syksynä toi-

minnassa ollut omename-
huasema on osoittanut tar-
peellisuutensa. Mikko ra-
kensi valmiisiin tiloihin uu-
den linjaston, joka läpäisee 
syksyn aikana tuhansia kilo-
ja omenia.

Useita  
tukijalkoja
Mikko muistelee kevään 
korvalla mennyttä talvea, 
joka sisälsi paljon enem-
män hiekoitusta kuin lu-
men aurausta. Kevään tu-
lo tietää vilkastuvaa maa-
puolen urakointia, joka si-

sältää erilaisia putkijärjes-
telmien rakentamisia ja sa-
neeraamisia.

Rakennuspurku tontin 
siivousta myöten on uusin-
ta toimialaa. Mikko toteaa, 
että yrittäjän tulee olla he-
reillä joka hetki.

– Meillä on runsas ja mo-
nipuolinen konekanta se-
kä erittäin ammattitaitoi-
set työntekijät, joita on hy-
vä hyödyntää laajasti. Uu-
sia toimintoja ja palveluita 
on etsittävä aktiivisesti.

Kuusaan Muonituspalve-
lun asiakaskunta koostuu 
kunnista, yrityksistä ja yksi-
tyisistä aika lailla tasapuoli-

sesti. Toimialue ulottuu Ka-
tin Muonituspalvelun lailla 
Kotka–Lappeenranta–Mik-
keli–Lahti–Helsinki -piirin 
alueelle.

Mikko ja Kati työllistä-
vät itsensä lisäksi kuusi va-
kituista työntekijää sekä 
vaihtelevan määrän apu-
työvoimaa. Kouvolassa on 
heidän mielestään hyvä to-
teuttaa yrittäjyyttä. Kilpailu 
on kovaa, mutta yhteistyö 
pelaa ja verkostoituminen 
vahvistuu.

yhteistyö 
pelaa ja  
verkostoitu-
minen vah- 
vistuu. Mikko ja Kati Pekkola.

TIETOKONEIDEN 
ERIKOISLIIKE

UUSIEN JA 
KÄYTETTYJEN 

LAITTEIDEN 
MYYNTI & HUOLTO

Salpausselänkatu 31, 45100 Kouvola
Puh. myynti (05) 353 0083    Puh. huolto 040 506 8241
myynti@atksuperpalvelu.fi  www.atksuperpalvelu.fi

Avoinna: Ma-Pe 10-17, la 10-14

Parhaat puukoulut tehdään Kouvolassa

www.elementit.fi 

Kouvolan vuoden 2016 yritys Elementit-E Oy

Tuotantoennätys 2016 oli yli 7400m2

moduulitiloja arjen elämyksille!

Haluaisitko sinä puukoulun myös Kouvolaan?

Kintauden päiväkoti Petäjävesi

Lohjan koulu

Ranuan keskustan koulu

Kelluva merivartioasemaSkydive Finland Utin toimitilat

Saarijärven koulukeskus

TÄYSIN UUSI BMW 5-SARJA.

SYNTYNYT VOITTAMAAN.

Täysin uusi BMW 5-sarja on saapunut. Luvassa on huippuunsa viimeistelty kokonaisuus 

nautinnollista urheilullisuutta ja ylellisyyttä. Yhdessä uusimpien innovaatioiden kanssa täysin 

uusi BMW 5-sarja on valmiina jatkamaan menestystarinaa luokkansa halutuimpana autona. 

Tutustu täysin uuteen BMW 5-sarjaan osoitteessa bmw.fi

TÄSTÄ SE ALKAA, UUSI MENESTYSTARINA.

BMW 5-sarja alkaen 49.439,71 €. Autoveroton hinta 41.430,00 €, arvioitu autovero 7.409,71 €, toimituskulut 600 €.  

Vapaa autoetu alk. 885 €/kk, käyttöetu 735 €/kk. EU-yhd. kulutus 4,2 l/100 km, CO
2
-päästöt 109 g/km. (BMW 520d Business)

KOUVOLA • Korjalankatu 4. Myynti: 0207 408 321, ark 9–18, la 10–15. 
BMW-huolto: 0207 408 322, ark 8-17

Taina Lehtonen 
p. 045-1626077

Oikokatu 2, 45100 Kouvola
Avoinna sop. mukaan. 

Myös kotikäyntejä.

Keveyttä jalkoihin!
Jalkahoidot.

Ajat sopimuksen mukaan.

yrittäjille hyvän 
toimintaympäristön 
luo kunta, joka 
•	 osoittaa	yrittäjyys-	ja	
elinvoimavastaavan 
•	 käy	säännöllisesti	
vuoropuhelua yrittäjien 
kanssa 
•	 panostaa	koulutuk-
seen ja osaavan työvoi-
man saatavuuteen 
•	 tarjoaa	yrittäjille	mah-
dollisuuksia kehittää 
osaamistaan 
•	 huomioi	pk-yritykset	
maankäytössä ja maa-
politiikassa 
•	 toteuttaa	kaavoituk-
sen avoimesti ja joh-
donmukaisesti sekä 
kuulee prosessin aikana 
myös yrittäjiä 
•	 hoitaa	lupaprosessit	
sujuvasti ja ohjaa haki-
jaa asiakaspalvelulla 
•	 ajattelee	liikenne-
suunnittelussa myös 
asiakasvirtoja

YRITTÄJÄN VOIMA
on Kouvolan 
yrittäjien oma lehti. 
Lehti julkaistaan 
mainosliitteenä 
Kouvolan Sanomissa. 
Lehti ilmestyy nyt 
toisen kerran.
Sisällöt:  
Kaakon Viestintä
Suunnittelu  
ja taitto: 
Kaakon Viestintä
Paino:  
Kaakon Viestintä
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 K
ouvola haluaa ol-
la puurakentami-
sen mallikuntia 
Suomessa. Tätä 
tavoitetta pönkit-

tämään kaupunki on hank-
kinut Aalto–yliopiston pro-
fessuurin sekä on järjestä-
nyt useita hankkeita ja se-
minaareja aiheesta. Puuta-
vara odottaa kuitenkin vie-
lä pääosin taapelissa käyt-
täjäänsä.

Yksi esimerkki toimivas-
ta ratkaisusta toki löytyy eli 
Korian Lehvätien päiväkoti. 
Uuden ajan puurakentami-
sen paikallinen pioneeri, ra-
kennusneuvos Veli Hyyry-
läinen Elementit-E -yrityk-
sestä näkee, että puuraken-
tamiselle on paikkansa Kou-
volassa, kunhan tahtoa sii-
hen löytyy.

– Puurakentamisen vaih-
toehto  pitää olla ykkösvaih-
toehto. Kuka tätä valvoo ja 
kuka tähän sitoutuu, kyllä 
meidän pitää olla rehellisiä 
itsellemme ja kaupunkilaisil-

le. Asiasta on olemassa val-
tuustotasoinen päätös.

Elementit-E on niittänyt 
mainetta onnistuneilla to-
teutuksillaan jo laajalti Suo-
messa. Myös joissakin kun-
nissa osataan katsoa aivan 
lähelle. Pudasjärvellä koko 
kunta on ylpeä uudesta puu-
koulustaan, jonka rakentami-
seen paikalliset yrittäjät pää-
sivät mukaan. Tahto ja tarve 
kohtasi luontevasti.

Espoon Niipperiin on tu-
lossa uusia, nykyaikaisia ja 
muuntuvia oppimisympäris-
töjä. Elementit-E toteuttaa 
aivan uniikin yli 3000 neliö-
metrin koulun Espoon kau-
pungin käyttöön. Tavoittee-
na on tehdä Suomen par-
haat oppimisen puitteet Es-
pooseen.

– Valkealan ja Sarkolan 
kouluratkaisut ovat toteu-
tettavissa samaan tapaan 
joustavasti koulurytmiin so-
vittaen ilman tilapäisratkai-
suja, mutta onko Kouvolas-
sa rohkeutta tähän.

Terveellistä  
turvallisuutta
Hyyryläinen on huolissaan 
olosuhteista, missä koulu-
laiset oppia ammentavat. 
Nyt Valkealaan haetaan tila-
päisratkaisuja, joiden vaati-
mukset ovat alhaista tasoa, 
eivätkä tue tavoitteita ter-
veellisistä oppimispuitteis-
ta. Tilapäinen ratkaisu myös 
maksaa, usein jopa puolet 
uuden koulurakennuksen 
kustannuksista.

– Me pystymme toteut-
tamaan uuden kouluraken-
nuksen ilman väistötiloja, 
jotka ovat aina työläitä sekä 
tuovat tukun harmeja ja lisä-
kustannuksia, sillä vuokrati-
lat eivät ole ilmaisia.

Hyyryläinen vakuuttaa, 
että he pystyvät toteutta-
maan juuri sellaisen ratkai-
sun, mitä halutaan. Kaksi-
kerrosratkaisuja on jo teh-
ty ja kolmikerroksinen on-
nistuu yhtä lailla. Suunnitte-
lupöydällä on kuusikerroksi-

nen puukerrostalo Kouvolan 
keskustaan. Paljon puhuttu 
paloturvallisuus on puura-
kennuksessa kunnossa.

– Rakenteelliset ratkai-
sut on loppuun asti mietitty. 
Palo-ovilla ja muureilla tilat 
saa jaettua osiin ja sprinkle-
rit varmistavat paloluokitus-
vaatimukset. Puurakennus 
on itse asiassa paloturvalli-
sempi, koska automaattis-
ta sammutusjärjestelmää ei 
betonitaloon vaadita.

Espoossa kaupunki pää-
tyi vuokraamaan koulun 10 
vuodeksi lunastusmahdolli-
suudella. Hyyryläinen pitää 
mallia hyvänä ”koekäyttö-
ratkaisuna”, mikä sopii mo-
neen kuntaan ja myös Kou-
volaan. Käytännöt ja asiat 
ovat aina ratkaistavissa, niitä 
enemmän Hyyryläinen pai-
nottaa asenteellisia asioita. 
Ihmetellä pitää, miksi betoni 
on asenteissa niin lujassa.

– Meillä on mahdollisuus 
alkaa rohkeasti ja oikeasti 
puurakentamaan, Kouvolan 

kaupungilla on kaikki avai-
met käsissään.

Elementit-E rakentaa 
puurakennukset valmiik-
si hyvissä olosuhteis-
sa sisätiloissa Kou-
volan Teholassa, 
vain yhdistäminen 
toteutetaan raken-
nuspaikalla. Työaika 
tontilla jää hyvin ly-
hyeksi ja koko raken-
nusprojektin läpimeno-
aika on todella nopea.

– Kun 2.500 neliötä val-
mista koulua tehdään tont-
titöiden osalta täysin val-
miiksi kahdessa kuukaudes-
sa, niin kyllä siinä silloin on 
kyseessä jo maailmanennä-
tysvauhti.

Kun kyse ei ole pelkäs-
tään nopeudesta, vaan 
myös todella laadukkaas-
ta työstä ja vailla työtapa-
turmia, niin kyllä kysees-
sä on todella uusi toiminta-
malli. On kehitetty uusi ta-
pa rakentaa parempia ra-
kennuksia. 

Puurakentamiselle on  
paikkansa Kouvolassa

Mainostoimisto Sepeteus

paloturval-
lisuus on 
puuraken-
nuksessa 
kunnossa.

Elementit-E toimittaa terveelliset oppimis- ja asumis- 
ympäristöt nopeasti, täsmällisesti ja sovitusti. Sellaiset  
on toteutettu jo Lohjalle, Ranualle ja Saarijärvelle.

Puurakentamisen vaihtoehto  pitää olla ykkösvaihtoehto, sanoo Veli Hyyryläinen

Kuusankoskitalon ulkonäyttämö ja sen ympäristö ovat kes-
kiössä Kouvola-päivänä, kun alueella järjestetään näyttä-
vä muoti- ja liikuntatapahtuma. Joanna Kuvajan juonta-
massa tapahtumassa on esillä läpileikkaus kevään ja ke-
sän muotia sekä kouvolalaista urheilu- ja liikuntaseuratoi-
mintaa.
Kuusankoskelaiset yritykset tuovat lavalle pääasiassa nais-
ten muotia lisättynä kaikille sopivilla liikunta-asusteilla. 
Kouvolassa toimivat seurat esittelevät monipuolisia har-
rastusmahdollisuuksia, joita maustavat lajiesittelynäytök-
set. Vieraat voivat lisäksi kokeilla eri lajeja ja osallistua ryh-
mäliikuntanäytöksiin.
Kalustoesittelyt, myyntipöydät ja mahdollisuus ostaa pien-
tä naposteltavaa kuuluvat niin ikään tapahtuman antiin.
Muoti- ja liikuntatapahtuma
Aika 13.5.2017 klo 12–15
Paikka Kuusankoskitalon ulkonäyttämö + piha-alue
Järjestäjät Kuusankosken Yrittäjät ry
  Kuusankosken Kuntoilevat Naisyrittäjät ry
Lisätiedot Hanna Hakalin, p. 040 760 7260

Ammattitaito, oikeat työmenetelmät  

sekä ammattilaisten työvälineet!

Toiminnantarkastusta usean 
vuoden kokemuksella
 •  pienet taloyhtiöt (alle 30 asuntoa)
 •  yhdistykset
 •  taloudellista konsultointia

TOIMINNANTARKASTUS

MIKKOLA OY

Markku Mikkola
+358 40 5680256
markkusa.mikkola@gmail.com

Kouvolan Yrittäjät ry:n jäsenyritys

• Puhelin- ja  tablettihuolto
• Lisätarvikkeet

Kauppamiehenkatu 4 (Postin yläpuolella)
45100 Kouvola  050 4629 591

www.rs-tech.fi   contact@rs-tech.fi Ti
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Seuraava yleisökeikka 
7.4. klo 18.00 Pato Klubilla, 

Liput 10/8 € ovelta. 
Sydämellisesti tervetuloa!

Keikkavaraukset: 0440964610/ 
improryhmajooja@gmail.com 

ELITLOPPET
alk. 217€/hlö/C4 alk.
Lappeenrannasta

SIGULDA
490€/hlö

BUDAPEST
alk. 1070€/hlö

MALTA 1075€/hlö
VÄLIMEREN TUNNELMAA MALTALLA 26.9.–3.10.2017 
Suosittelemme Maltan pientä saarivaltiota sekä sen kauniita rantoja
ja historiallisia nähtävyyksiä. Tutustumme Slieman kaupunkiin sekä 
lähdemme satamaristeilylle. Käymme myös kokopäiväretkellä 
Vallettassa, koemme aidon maltalaisen illan nauttien paikallisista 
herkuista ja juomista. Ja paljon muuta.

Hinta sisältää: • Finnairin suorat reittilennot Helsinki–Malta–Helsinki 
• lentoverot, polttoainelisät ja matkatavarat • lentokenttäkuljetukset 
kohteessa • majoitus Plaza Regency hotellissa jaetussa kahden hengen
huoneessa • puolihoito, aamiainen ja illallinen/lounas riippuen ohjelmasta 
• opastettu retki Vallettaan • Slieman satamaristeily • opastettu koko-
päiväretki saarikierros • maltalainen ilta • infotilaisuus ja suomenkielisen 
matkanjohtajan palvelut

ELITLOPPET-RISTEILYMATKA 27.–29.5.2017
Lähde nyt mukaan seuraamaan ravimaailman suur-
tapahtumaa Elitloppet-raveja Tukholman Solvallaan! 
Symphonylla ”KISASTUDIO” la klo 14–19 Atlantis Palacessa. 
Menossa mukana: 7 oikein, Aki Antti-Roiko ja suuri joukko 
ravinkansaa – paikka löytyy Sinullekin. Huom! sunnuntaina 
koko päivä Tukholmassa – näet viimeisenkin lähdön.
Bussikuljetukset Lappeenrannasta, Kouvolasta, Myllykoskelta,
Inkeroisista ja Karhulasta Helsinkiin. Yhdessä
Kymen-Karjalan Hevosenomistajien kanssa.

SIGULDAN TAIMIMARKKINAT LATVIASSA 5.–7.5.2017
Sigulda sijaitsee Latviassa Gauja-joen laaksossa 
kansallispuiston alueella.
Kauniin, vaihtelevan maastonsa ansiosta tätä liiviläisaluetta 
kutsutaan myös Latvian Sveitsiksi. Siguldan taimimarkki-
noilla paikalliset myyvät perennan taimia, siemeniä, puun 
taimia ja pensaita. Majoitumme Latvian pääkaupungissa 
Riiassa. Bussikuljetukset Lappeenrannasta, Kouvolasta, 
Myllykoskelta, Inkeroisista ja Karhulasta Helsinkiin.

OPASTETTU MATKA KEVÄISEEN
BUDAPESTIIN 25.–29.5.2017
Tällä matkalla Budapest ja sen ympäristö tulevat tutuksi!
Budan linna, Budapestin kauppahalli, Sankarten Aukio,
Budapestin eläintarha, Sissi keisarinnan linna, Pusta ja 
perinteinen maalaiselämä, Tonavan risteily, Szentendren 
taiteilijakaupunki... Helposti ja mukavasti retket suomen-
kielisen oppaan johdolla ja matkalla myös vapaata aikaa.

Kouvolalainen perheyritys – yhtä matkaa maailmalle
Palvelemme Sinua ma–pe 9–17 • Asemakatu 1 Kouvola
puh. 05 744 3100 • matkat@kouvolanmatkatoimisto.fi 
www.kouvolanmatkatoimisto.fi  • Toimistokulut 10 €/varaus

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Pyydä tarkemmat matkaohjelmat toimistostamme tai katso www.kouvolanmatkatoimisto.fi 

Kuva: Miia Värri

Kuva: Bryan Ledgard/Flickr

Kuva: Moyan Brenn/Flickr

ä

Yrittäjämyönteinen ja 
yritysten elinvoimaa 
vahvistava kunta
•	 arvioi	järjestelmällisesti	
päätösten yritysvaikutukset 
•	 tunnistaa	hankintojen	
elinkeinopoliittisen roolin ja 
huomioi paikalliset yrityk-
set kaikissa hankinnoissa 
•	 panostaa	yrityspalvelui-
hin koko yrittäjyyden elin-
kaarella 
•	 auttaa	yritysten	omista-
janvaihdoksissa, jotta yri-
tysten toiminta jatkuu, 
vaikka omistaja vaihtuu 
•	 ei	syö	yritysten	elinvoi-
maa omalla liiketoiminnal-
la, vaan tuntee paikalliset 
yritykset ja hyödyntää niitä 
omassa toiminnassaan ja 
palvelutuotannossaan

uutta yrittäjyyttä 
arvostava kunta
•	 järjestää	yrittäjyyskasva-
tusta varhaiskasvatukses-
sa, perusopetuksessa ja 
toisella asteella 
•	 järjestää	yrittäjyyspeda-
gogiikkaa tukevaa koulu-
tusta opettajille 
•	 ottaa	käyttöön	palvelu-
aloitteen ja avaa omaa toi-
mintaansa uudelle yrittä-
jyydelle 
•	 toteuttaa	innovatiivisia	
hankintoja 
•	 tarjoaa	yrittäjien	tuotteil-
le ja palveluille kehittämis-
ympäristöjä 
•	 tunnistaa	ja	hyödyntää	
maahanmuuttajien yrittä-
jyyspotentiaalin 
•	 näkee	yrittäjyyden	yhte-
nä vaihtoehtona työllistyä

9.4. Vaalipäivä

11.4. Hankintaseminaari  
yrittäjille ja hankinnoista 
vastaaville, Kouvolan Rau-
tatie- ja Aikuisopisto KRAO. 
Hankinta-asiamies yhdis-
tää yrityksiä ja hankintayksi-
köitä. Tule tutustumaan uu-
teen palveluun ja Kouvolan 
hankinta-asiamieheen. Il-
moittaudu 7.4. mennessä.

19.4. Kouvolan Nuoret  
Yrittäjät, iltaklubi

26.4. Kouvolan Yrittäjät, 
Kevätkokous

3.5. Kansainvälisyys- 
tapahtuma, Kouvola

10.5. Yhteistoiminta- 
päivä, Vekaranjärvi

12.-13.5. Valtakunnallinen 
nuorten yrittäjien  
tapahtuma, Tampere

18.5. Kouvolan Nuoret  
Yrittäjät, iltaklubi

26.5. Roope Tonteri  
Suomi 100 tapahtuma

9.-11.6. Erämessut,  
Kouvolan Yrittäjät jäsen- 
tapahtuma, Koria

Lisätietoja  
tapahtumista  
Kouvolan Yrittäjien  
nettisivuilla.

Yrittäjien tulevia tapahtumia

kuusaalla tapahtuu  
kouvola-päivänä

AJONEUVO- JA IKKUNATEIPPAUKSET
IKKUNATUMMENNUKSET JA TURVAKALVOTUKSET
TARRAT LAMINOITUNA JA MUOTOON LEIKATTUNA

MAINOSTEKSTIILIT JA TYÖVAATTEET
1- TAI 4-VÄRIPAINETTUNA
MAINOSKYLTIT JA OPASTETAULUT

SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN

HEIJASTAVAT
KYLTIT

ERILAISET
TYÖMAAKYLTIT

ISOT TARRAT, MAINOSPRESSUT JA BANDEROLLIT

Katajaharjunkaari 15   Kuusankoski
045 612 4922   050 355 9373

info@mainoskarre.fi    mainoskarre.fi 

ISOON TULOSTUKSEEN MUTOH VALUEJET
TULOSTUSLEVEYS 1600MM

VAROITUSTARRAT
JA KYLTIT

JÄLKIVALAISEVAT
KYLTIT JA OPASTEET
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LehtoRakenne Oy:ltä 
kaikki tarvittava huopakatolle!

- Bitumikatot

- Sokkelien eristykset
- Kattohuolto
- Materiaalipaketit

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen tarjous!
Patrik Lehto p. 0400 906 948   www.lehtorakenne.fi 

uudis- ja saneerauskohteet

kaikki kaltevuudet

10 vuoden TAKUU

 

ERIKOISLÄÄKÄRIT 
ANESTESIOLOGIA
Karjalainen Kalevi
(kipuvastaanotto)

FYSIATRIA
Kukka Ari

GERIATRIA
Manninen-Ollberg Marja

GYNEKOLOGIA
Benyamin Ashraf

Metsä-Heikkilä Merja
Kerilahti Johanna
Laurema Juhani
Sistonen Kari
IHOTAUDIT

Grönholm Magnus
KEUHKOTAUDIT
Lehtonen Kaarina

KIRURGIA/ORTOPEDIA
Lybeck Carl
Partio Esa

Raudasoja Leena
(käsikirurgi)
Yrjönen Timo

PLASTIIKKAKIRURGIA
Penttilä Heikki

KIRURGIA/UROLOGIA
Hirvi Ari

Vornanen Timo
NEUROLOGIA

Pohjasvaara Tarja
PSYKIATRIA
Huotari Mirja

REUMATOLOGIA
Linna Reijo

Nyrhinen Satu
SISÄTAUDIT
Kerilahti Mika
Vallittu Harri
Äärynen Matti

TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT
Engberg Helena

Hurri Hannu
Leppänen Jouko

YLEISLÄÄKÄRIT
Hokkanen Mika
Juomoja Reijo

Jurin Irina
Laaksonen Elina
Moilanen Mauno
TYÖPSYKOLOGI

Merikallio Annukka
TYÖNOHJAAJA
Yrjösuuri Sirke

ASIANTUNTIJA-
PALVELUT

RAVITSEMUS-
TERAPEUTTI

Laaksonen Niina
Mänttäri Tarja

ASTMAHOITAJA
Wallius Susanna

DIABETESHOITAJA
Sommarberg Jaana
MUISTIHOITAJAT
Korhonen Hanna
Wallius Susanna
PSYKOTERAPIA
Vaihemäki Anu
Vanhala Erja

ENSIAPUKURSSIT
Sihvo Anni

VARAA AIKA:
MAGNEETTIKUVAUS

010 397 1012
RÖNTGEN, ULTRAÄÄNI-

TUTKIMUKSET SEKÄ
MAMMOGRAFIA
010 397 1012

FYSIOTERAPEUTIT
Immonen Tero

Joukainen Sami
Kaijansinkko Arto (OMT)

Lehtola Hanna (työfysioter.)
NAPRAPAATIT
Immonen Tero
Liikkanen Mika
Myllymäki Katri

(alaraajatutkimukset,
tukipohjalliset)

Ripattila Johanna
(inkontinenssihoidot,
lantionpohjatreenaus)

JALKOJEN-
HOITAJA AMT

Ahtiainen Birgitta
(silikoniortoosit,

jalkojen perushoito)
LABORATORIO-
TUTKIMUKSET

mm. D-vitamiinitutkimus,
hivenainetutkimus,

gastropanel
Bindex luuntiheysmittaus

MATKAILIJAN
ROKOTUS-

SUUNNITTELU
TÄHYSTYS-

TUTKIMUKSET
gastroskopia
kolonoskopia
kystoskopia

MAATALOUSYRITTÄJIEN
TYÖTERVEYSHUOLTO:

Agrologi Talsi Reijo
TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOUKSET

Eira Lampi
eira.lampi@laakarikeskus.net

050 326 5269

Varaa aika: 010 397 1010 tai www.laakarikeskus.net

Puhelun hinta 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 5,95 snt/min ja matkapuhelimista 17,04 snt/min
500 m VETURISTA, Puhjontie 17, Katajaharju

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKENA

ARVOISA  YRITTÄJÄ,
OLEMME NYT KOUVOLAN

AINOA KOTIMAINEN 
LÄÄKÄRIKESKUS. TARKISTA

 ONKO TYÖTERVEYSHUOLTOSI 
 VIELÄ ULKOMAISESSA 
YRITYKSESSÄ. PYYDÄ 

HETI TARJOUS, NIIN  
VAIHDETAAN SE 
KOTIMAISEEN.
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