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Riika Keto
Vuokramökit 
vetävät väkeä 
ympäri vuoden

yRittäjän elämää

Kuusankosken 
Viherpisteestä
parasta palvelua 
hymyn kera

Sari Kalso ja 
eija lehtinen
pyörittävät  
kahta m-kauppaa

“Piha- 
Suunnittelua  
teemme 
myymäläSSä 
joKa PäiVä.”
- arja Sarkanen
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kaikki muistopalkinnon vaikkapa 
turnauksesta, mikä kannustaa hei-
tä osaltaan jatkamaan liikunnan 
parissa, Pekka Pajarinen kertoo ja 
lisää, että lusikoiden kysyntä loppui 
viitisen vuotta sitten.

Käsityötä 
aikataulussa
Kukapa meistä ei muistelisi läm-
möllä ensimmäisiä kilpailuja ja niis-
tä saatuja palkintoja, tai työnanta-
jalta saatua huomionosoitusta. Pal-
kitsemiselle löytyy aina paikkansa,  
on sitten kyse urheiluseurasta, kun-
nasta, yrityksestä, yhdistyksestä, 
puolustusvoimista tai muusta toi-
mijasta.

Mitalit, pokaalit, patsaat, lautaset, 
plaketit ja ruusukkeet ovat Palkin-
to-Pajarisen vakiotuotteita, ja pääl-
le tulee usein kaiverrus, joita ha-
lutaan yhä enemmän myös omiin 
tuotteisiin. Palkinnot ovat valtaosin 
tuontitavaraa, joita kaksi suurta eu-
rooppalaista tukkua toimittaa.

– Tuotteet tulevat meille osi-

na, mitä selittää logistiikka- ja rah-
tiseikat, osina palkinnot menevät 
paljon pienempään tilaan. Se mah-
dollistaa meille myös suuremman 
varaston pitämisen, mikä paran-
taa tuotteiden nopeaa saatavuutta, 
avaa Pekka Pajarinen tavaravirtaa.

Aikataulut menevät toisinaan tiu-
koiksi, mutta nopea reagoiminen 
on yksi yrityksen valteista. Vahvin 
menestystekijä liittyy Ijäksen mu-
kaan kuitenkin toimintatapaan.

– Tämä on pitkälti luottamus-
kauppaa. Kun toimitat sovitut tuot-
teet sovittuun aikaan, pärjäät.

Palkintoalan yrittäjiä on Suomes-
sa niukasti, tuotteiden kapea alku-
peräpohja ja ohuet hintamarginaa-
lit eivät houkuttele. Urheilulajien 
kausivaihtelu tekee alasta seson-
kiluonteisen, missä kevät ja syksy 
ovat vilkkainta aikaa. Pekka Pajari-
nen on sykkeessä kuin kotonaan.

– Asiat järjestyvät aina ja kaikki 
valmistuu ajallaan, ei tässä ole syy-
tä stressata. Yrittäjä palvelee ja pai-
naa pitkää päivää, kun on sen aika.

Pääkirjoitus

Kihelmöivää 
odotusta!

 K
ouvolan kesän huipputapahtuma, Asuntomes-
sut, lähestyvät vauhdilla. Porttien avaamiseen on 
aikaa enää vajaa kuukausi!

Kouvolalaiset yrittäjät, kaupunkiorganisaatio, 
messuorganisaatio ja lukuisat toimijat ovat ra-

kentaneet messuja suurella sydämellä ja ajatuksella, et-
tä suuri joukko messuvieraita saapuu paikkakunnallemme 
ja tutustuu samalla ystävälliseen monipuoliseen kaupun-
kiimme. Olemme valmistelleet oheistapahtumia eri puolil-
le Kouvolaa, olemme rakentaneet messukohteita ja -mes-
sutaloja, olemme siistineet paikkoja, laittaneet koristeita 
näkyville – olemme kaikin puolin valmiita ottamaan vieraat 
vastaan. Majoitamme, ruokimme, huollamme messuvie-
raita heidän toiveidensa mukaan ja tarjoamme erilaisia ta-
pahtumia viihtymiseen. 

Tajusin eräässä keskustelussa, että Korian vanhan tsaa-
rinaikaisen varuskuntamiljöön valitseminen mes su alueek-
si olikin oivallinen valinta. Onhan Korian varuskunnassa 
sen toiminta-aikana palvellut varmasti kymmeniätuhansia 
nuorukaisia. Totesimme siinä rupatellessamme olevan to-
dennäköistä, että varsin monet muistavat Kouvolaa juu-
ri varuskunta-ajoiltaan ja tulevat varmasti suuresta mielen-
kiinnosta katselemaan vanhoja hyviä paikkoja ja muistele-
maan vanhoja hyviä aikoja! Uudenlaista lisää messuvierai-
den kirjoon!

Minun toiveeni kouvolalaisille palvelujen tarjoajille on, 
että messujen aikana 12.7. – 11.8.2019 pitäisitte mahdolli-
suuksien mukaan liikkeitä ja palvelupisteitä auki normaalia 
pidempään. Ajatuksella, että iltaisin kaupungilla liikkuvat 
messuvieraat voisivat käyttää palvelujanne eikä vain katse-
lisi näyteikkunoita. 

Tämän lehden tultua painosta messujen valmistelut 
ovat jo pääosin jo tehty. Vain viimeinen silaus puuttuu. Toi-
von hartaasti, että olemme kaikki tehneet oikeita asioita, 
jotta saisimme vieraamme tutustumaan kaupunkiimme 
pintaa syvemmältä, olemaan yötä Kouvolassa ja sitä kaut-
ta saamaan parhaan kuvan kaupungistamme. Maistele-
maan kaupungin makuja ja ihailemaan kaupungin kaunii-
ta kukkaistutuksia, oppimaan tuntemaan kouvolalaista elä-
mänmuotoa ja tutustumaan kouvolalaisten yritysten tar-
jontaan.

Kouvolalaiset yrittäjäjärjestöt toivottavat kaikki messu-
vieraat tervetulleiksi viettämään miellyttävä kesäinen hetki 
meidän kouvolalaisten vieraana!

Markku Mikkola
puheenjohtaja
Kouvolan Yrittäjät ry 

Yrittäjän Voima on Anjalankosken, Jaalan, Kouvolan,  
Kuusankosken ja Valkealan yrittäjien oma lehti.  

Lehti julkaistaan mainosliitteenä Kouvolan Sanomissa. 
Sisällöt, suunnittelu ja taitto sekä paino: Kaakon Viestintä

Yrit
täjän

Kaupungin hankintapalvelut on perustanut han-
kintojen yhteistyöryhmän, jonka tavoitteena on 
edistää yhteistyötä ja tukea hankintaohjelman 
toimeenpanoa. Työryhmän jäseniksi on kutsut-
tu hankinnoista päättäviä ja hankinta-asiamies. 
Ryhmä kokoontuu kuukausittain. Tarvittaessa ko-
koonpanoa täydennetään. 

Jo ensimmäisessä kokouksessa saatiin aikaan 
konkreettisia toimenpiteitä, kuten tarkempia oh-
jeistuksia tilaajille markkinavuoropuhelujen käyn-
nistämiseksi ja viestinnän parantamiseksi. Vuoro-
puhelut on muistioitu tähänkin asti, mutta jatkos-
sa jokaiseen yrittäjältä tulleeseen kysymykseen/ 
ehdotukseen, esim. tarjouspyynnön kehittämi-
seksi, vastataan ennen kuin tarjouspyyntö lähtee 
portaaliin.

Hankintojen johtamismallin  
täytäntöönpano alkaa
Hankintaohjelmassa hankintatoiminnan kehittä-
misen yhdeksi tavoitteeksi kirjattu hankintojen 
johtamismallin täytäntöönpano alkaa ennen ke-
sälomia. Mallin avulla on tarkoitus kehittää kau-
pungin hankintoja sekä koordinoida keskitetysti 
hankintojen valmistelua ja hankintaprosessin elin-
kaarta. 

Toiminta on aiottu toteuttaa säännöllisesti  
kokoontuvana hankintafoorumina, jonka jäsenik-
si kutsutaan kaupungin organisaatiosta hankinto-
jen valmisteluun ja päättämiseen vaikuttavia hen-
kilöitä. Foorumin tavoitteena on tehostaa hankin-
taohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutusta. 
Hankinta-asiamiehen uutiskirjettä tullaan  jatkossa 
käyttämään kaupungin hankinnoista tiedottami-
sen yhtenä kanavana. Uutiskirjeen voi tilata han-
kinta-asiamiespalvelun sivuilta https://kinno.fi/
hankinta-asiamiespalvelu.

Markkinavuoropuheluja tulossa  
– merkitkää päivät kalenteriin!
• Markkinavuoropuhelu ruokakuljetuspalve-
luista pe 28.6.2019 klo 9–11 Kinnossa. 
Lisätietoja tulevasta hankinnasta saa vs. ruokapal-
velupäällikkö Leena Multalalta, puh. 020 615 7174.  
Ilmoittautumiset https://kinno.fi/article/markkina-
vuoropuhelu-ruokakuljetuspalveluista

• Markkinavuoropuhelu Anjalan koulun raken-
nusurakasta to 15.8.2019 klo 13–15 Kinnossa. 
Lisätietoja tulevasta hankinnasta saa rakennutta-
japäällikkö Anneli Vartiaiselta puh. 020 615 7117.  
Ilmoittautumiset https://kinno.fi/article/markkina-
vuoropuhelu-rakennusurakasta

Hankinnat hukassa – ota  
käyttöön Mercell Hankintavahti!
Hankintavahtipalvelulla saat sinua kiinnostavat 
tarjouspyynnöt vaivattomasti sähköpostiisi ja sa-
malla käytössäsi on markkinoiden kattavin han-
kintatietokanta. Mercell Hankintavahti -palvelupa-
ketti yrittäjäjärjestön jäsenille 19,50 €/kk, (norm. 
30 €/kk).  

Ota käyttöön viikon maksuton kokeilu https://
www.mercell.com/.  Lisätietoja palvelusta saat 
omalta yrittäjäjärjestöltäsi tai hankinta-asiamie-
heltä.

Rentouttavaa kesää!

Yhteistyöterveisin,
Marita Melkko
Hankinta-asiamies, KTM
Kouvola Innovation Oy, 
Vartiotie 4,  
45100 Kouvola
Puh. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Yhteistyöryhmästä 
tukea hankinta-
ohjelman 
toimeenpanoon

 t
imo ja Pekka Pajarinen, 
isä ja poika, ovat urheiluih-
misiä ja erityisesti tunnet-
tuja jääkiekkomiehiä myös 
kansainvälisesti. Niinpä ei 

ole ihme, että heidän yrittäjäuransa 
on lähtöisin urheilusta. Timon vuon-
na 1993 perustama Palkinto-Pajari-
nen jatkaa nyt Pekan komennossa.

Jyväskylään opiskelemaan lähte-
nyt Pekka perusti sinne saman alan 
yrityksen 1998, sen toiminta lop-
pui viime vuonna. Kouvolaan Pekka 

palasi 2009 vaimonsa Paula Ijäk-
sen kanssa, myös hän toimii nykyi-
sin perheyrityksessä. Aivan kuten 
Timokin, joka käy silloin tällöin tuu-
railemassa nuorempia.

Lähes 30 vuoden kokemuksel-
la Pajariset osaavat kertoa, miten 
palkitseminen on vuosien saatossa 
muuttunut.

– Palkinnot ovat muuttuneet pie-
nemmiksi, mutta niitä menee nyt 
määrällisesti enemmän. Esimer-
kiksi pienet juniorit saavat ny kyään 

 V
oimakasta myyntiä, 
kartoittamista, asiak-
kaan kuuntelemista ja 
ymmärtämistä, toimi-
vien ratkaisujen ja po-

sitiivisten kokemusten tuottamis-
ta; kuulostaako tutulta reseptiltä. 
Ainakin Aki Väkevän korviin, joka 
on saanut noilla lääkkeillä yrityk-
sensä Madmixin uuteen lentoon 
viimeisen parin vuoden aikana.

– Teemme digipainotteista 
markkinointia, missä Google ja 
Facebook ovat näkyvässä roolis-
sa. Facebookilla on helppo erot-
tua, kun ymmärtää että kyseessä 
ei ole ilmainen mainosalusta.

Vahvasta digisisällöstä huoli-
matta myös perinteiset työkalut 
ovat Madmixillä käytössä. Video-
tuotannon osuus on 50 prosen-
tin luokkaa, kotisivut, yritysilmeet 
sekä muut markkinoinnin tuot-
teet kattavat toisen puolen. Väke-
vän mukaan Madmixin kelkka on 

kääntynyt nopeasti, ja lähes huo-
maamatta.

– Musiikki- ja äänituotannon va-
raan perustettu yritys on muun-
tunut sujuvasti mainostoimistok-
si, joka tuottaa asiakkaille mark-
kinointia ja sisältöjä. Kiitos tästä 
asiak kail lem me, teemme mitä he 
haluavat ja tarvitsevat.

Erottautumista ja 
verkostoitumista
Kaikki ei ole sentään muuttunut, 
sillä musiikki on aina lähellä Vä-
kevää ja muuta Madmixin väkeä, 
vaikka sen tuotanto onkin muut-
tanut muotoaan ja sijaintiaan ko-
tistudioihin. Myös toimitilat viita-
kumpulaisen kerrostalon kellaris-
sa ovat pysyneet vuonna 2007 al-
kaneen yritystarinan alusta asti. 

Tällä hetkellä Madmix työllis-
tää seitsemän tekijää, joista mo-
ni on löytänyt paikkansa työkokei-
lun kautta.

– Työttömille työnhakijoille  
suunnattu työkokeilu on ollut 
meille hyvä väylä hankkia osaa-
via tekijöitä. Yli puolet työkokei-
luharjoitteluista on päätynyt työ-
paikkaan.

Väkevälle Madmixin kasvu on 
merkinnyt tuotantomallien ja or-
ganisoinnin miettimistä ja johta-
juuden opiskelua, enää kun ei voi 
itse tehdä kaikkea. Hän on muka-
na vuoden kestävässä Suomen 
Yrittäjien valtakunnallisessa men-
tori-ohjelmassa ja saa sitä kautta 
kovan luokan sparrausta.

Voimakas kasvu ei Väkevää pe-
lota, vaan tarkoitus on jatkaa jär-
kevän rohkeasti eteenpäin myyn-
tiin ja palveluhenkisyyteen noja-
ten.

– Verkostoituminen, vertaistuki 
ja itsensä kehittäminen ovat kai-
ken a ja o. On hienoa omata yrit-
täjäystäviä, joihin voi aina olla yh-
teydessä ja keskustella asioista.

Kouvolan

Teräsmies Oy

AIDAT • PORTIT
• Asennukset 
• Huollot
• Korjaukset

puh. 050 4433 919
f

Kellarista kajahtaa 
markkinointisoundi
äänellä ja liikkuvalla kuvalla taipaleelle startannut Mad-
mix on nyt kokonaisvaltainen markkinoinnin ja sisällön 
tuottaja. työkokeilu on tuonut mukaan osaavia tekijöitä.

Kapelli- 
mestari  
Aki Väkevä   
johtaa  
Mad mixin 
markkinoin-
tiorkesteria 
hulvat- 
tomalla  
otteella.

Pekka  
Pajarinen  

ja Paula Ijäs.Palkitsevaa työtä 
luottamuskaupalla
Palkinnolle on aina paikkansa useassa eri 
elämäntilanteessa. Palkinto-Pajarinen on 
sesonkiluonteisen alan kokenut osaaja.

 O
ikea tuote oikeaan paik-
kaan, tarvittaessa au-
toon tai kotiin tuotuna, 
ja kaupan päälle paras-
ta palvelua hymyn saat-

telemana; sellaista on puutarha-
kauppa Kuusankoskella. On ollut jo 
37 vuotta, sillä niin kauan ovat Arja 
Sarkanen ja Pekka Enqvist pyörit-
täneet Kuusankosken Viherpistettä 
kirkon kupeessa kauppatorilla.

– Tämä on Suomen viiden van-
himman samalla paikalla toi-
mivan puutarhakaupan 
joukossa, heittää  
Enqvist.

Kauppa tuolla paikal-
la käynnistyi nimittäin 
jo 1962 Harviala Taimi-
tarhat -nimellä. Enqvist ja 
Sarkanen ostivat kaupan 
1982 ja laajensivat nopeasti 
myymälän pinta-alan 400 neliö-
metristä 1.700:aan. Samalla kausi-
myymälänä toimineesta puutarha-
kaupasta tuli ympärivuotinen.

– Meillä on koneita lukuun otta-
matta täysi valikoima ja teemme 
myös viherrakentamista, erikoisuu-
temme ovat vesiaiheet. Pihasuun-
nittelua teemme myymälässä joka 
päivä, kun autamme asiakkaitam-
me kasvien valinnassa, avaa Sarka-
nen heidän toimintamalliaan.

Vaikka puutarhatarvikkeita saa 
tänä päivänä monen alan liikkeistä, 
on kaupunkitaajaman keskustassa 
toimiva erikoisliike säilyttänyt paik-
kansa. Enqvist kertoo miksi.

– Laadukkaat tuotteet ja vahva  
tietotaito, jolle on käyttöä koko 
ajan muuttuvassa ja laajentuvas-
sa kentässä. Erittäin hyvä tiimim-
me palvelee asiakkaita positiivisel-
la otteella.

Puutarhakulttuurin 
aitiopaikalla
Kuusankosken Viherpiste kuuluu 
valtakunnalliseen 20 yrityksen Vi-
herrinki-ketjuun, jota kautta laa-
dukkaat taimet tulevat yhteisosto-
na. Kotimaisilla taimistoilla ja pai-
kallisilla tuottajilla on tärkeä rooli 
toimittajina.

Yrittäjäkaksikko on nähnyt lähel-
tä puutarha-alan ja piharakentami-
sen monet murrokset ja monipuo-
listumisen.

– On ollut hienoa seurata puu-
tarhakulttuurin muutoksia aitiopai-
kalta. Olemme eläneet rikasta ai-
kaa elämäntavaksi muodostunees-
sa kutsumustyössämme, tiivistää 

Sarkanen värikkäiden vuosikym-
menten yhteiset tuntemukset.

Pohjois-Hämeestä kotoisin oleva 
Sarkanen sai kipinän puutarha- 
alaan 4H-kerhosta ja kodin kas-
vimaasta. Tie Kuusankoskelle kä-
vi Norjan, Ansarin ja Harvialan Lap-
peenrannan myymälän kautta. Hel-
sinkiläistaustainen Enqvist opiske-
li Kujalan maatalousoppilaitokses-
sa ja tuli Iitin Lyöttilään lomittajak-
si. Puutarha-alan hän on opetellut 
kantapään kautta.

– Pekasta on kehittynyt aikamoi-
nen taituri. Hän on aina valmis uu-
teen tehtävään sekä omaa luo-
vuutta ja taiteellisuutta, kehuu Sar-
kanen yrittäjäpartneriaan.

Viherpiste on juurtunut kauppatorille, mutta asiakkaille on tarjolla  
aina uusia taimia oman pihan laittoon.

Värikkäät 
vuosikymmenet  
kasvien keskellä
Arja Sarkasella ja Pekka Enqvistillä on pian 40 vuotta yh-
teistä yrittäjäsarkaa takana. tietotaito, laadukkaat tuotteet 
ja paras palvelu kestävät puutarhakaupan muutoksissa.

teemme 
myös viher- 
 rakenta- 
   mista.

facebook ei 
ole ilmainen 
  mainos- 
    alusta.

Palkitse- 
miselle  
 löytyy aina  
  Paikkansa.

mainosliite mainosliite
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 V
uohijärven pitkällä se-
lällä puhaltavaa tuul-
ta vasten on  työlästä 
luovia. Omalla taval-
laan sitä tekevät myös 

järven rannalla kolmatta vuotta 
M-kyläkauppaa pyörittävät Sari 
Kalso ja Eija Lehtinen. Kun Kes-
ko osti Siwan ja laittoi oven säp-
piin, näkivät he tilaisuutensa koit-
taneen.

– Ikäni kylällä asuneena näen, 
että täällä pitää olla palveluita. 
Kehitys ei voi jatkua loputtomiin 
näin, että maaseutu tyhjenee. Ei 
kaikki elämä voi keskittyä kau-
punkeihin, tuumii Kalso.

Tuota samaa hän haasteli sit-
ten Lehtiselle ja aikansa tuumail-
tuaan he laittoivat yrittäjähynt-
tyyt ylleen ja alkoivat kauppiaik-
si. Ovet Vuohijärvellä avautuivat 
vuoden 2017 alussa ja jatkoa seu-
rasi tämän vuoden  toukokuussa 
Vuolenkoskella, minne avautui 

niin ikään M-kyläkauppa.
– Uskomme, että siellä on yh-

tä lailla tarvetta kaupan palveluil-
le. Ja kun Vuohijärvellä on kesäl-
lä vilkasta ja talvella hiljaisempaa, 
Vuolenkoski tuo tähän sopivaa 
vastapainoa, Lehtinen näkee.

Eikä tässä vielä kaikki, sillä toi-
meliaat ämmäkauppiaat, niin 
kuin he itseään tituleeraavat, 
ovat perustaneet myös elintar-
vikkeiden verkkokaupan. Sen 
kautta lähtee perisuomalaisia 
elintarvikkeita, kuten ruisleipää ja 
hernekeittoa, ulkosuomalaisille 
useaan Euroopan maahan.

Yllätyksiä ja 
työllistämisen iloa
Lehtinen ja Kalso ovat ehdotto-
man tyytyväisiä valintaansa läh-
teä yrittäjän uralle, vaikka väsy-
mys yrittää välillä ottaa yliotteen 
heistä. He tiesivät kaup piaik si 
ryhtyessään, että töitä saa pais-

kia paljon, mutta kun 
tekee itselle, on jak-
samisessakin erilai-
nen tatsi. Ja tekevät-
hän he myös toisille.

– Työllistämme tällä 
hetkellä kahdeksan kou-
volalaista henkilöä, joista 
suurin osa on vakituisessa 
työsuhteessa, korostaa Lehtinen.

Kauppiaskaksikko on aistinut, 
että ihmiset suuntaavat mieluus-
ti ostoksensa jälleen enemmän 
pienimpiin yksiköihin. Eikä jatku-
va korttirumbakaan vedä enää 
entiseen malliin, vaan korttien  
vilauttaminen alkaa jo väsyttää 
asiak kai ta. Kyläkauppa on Kalson 
mielestä vastaus ahdistukseen.

– Me palvelemme, annamme 
ruokavinkkejä, kuuntelemme ja 
käymme mieltä painavia asioita 
yhdessä asiakkaiden kanssa läpi.

Kalso ja Helsingin maalaispitä-
jästä kotoisin oleva Lehtinen tu-

tustuivat toisiinsa Kouvolan K-
raudassa. Molemmilla oli taka-
naan pitkä työura isoissa yrityk-
sissä ja haave pois konttorihom-
mista eli mielessä. Yllätyksiä on 

mahtunut matkalle ja uskoa on 
koeteltu, mutta he eivät hevillä 
luovuta, yrittäjiä kun ovat. Ja en-
nustavat jo juhannussäätä ja gril-
lituotetilauksia.

Sari Kalsolla (vas.) ja Eija Lehtisellä piisaa yrittämisen iloa ja intoa  
pitää kauppa kylässä ja kylät elinvoimaisina.

Kyläkaupankäynnin 
ennustajaeukot
Sari Kalso ja Eija Lehtinen halusivat pois 
konttorihommista ja pyörittävät nyt kahta  
M-kauppaa V-alkuisissa kylissä. Heitä yhdistää  
usko maaseutuun ja yrittämiseen.

töitä saa 
paiskia  
paljon.

 E
limäkeläinen Marjatta 
Hirvi toimittaa ja julkai-
see työkseen kankaan-
kudontaan erikoistunut-
ta Mallikerta-lehteä. Kan-

kaankudonnan harrastus on Suo-
messa jo vuosikymmeniä ollut 
vähenemään päin, kuten Malli-
kerta-lehden tilauskantakin, mut-
ta Marjatta Hirvi ei tahdo luovut-
taa. Siksi hän otti yhteyttä Kinnon 
yritysneuvontaan.

– Leena Gardemeister ehdot-
ti yrityskummia. Koska toimin yk-
sin, eikä ympärilläni ole verkosto-
ja, ajattelin yrityskummin sopivan 
tilanteeseeni. Pian sainkin soiton 
Pertti Eskeliseltä ja sovimme ta-
paamisesta. Olin siinä vaihees-
sa juuri tekemässä päätöksiä yri-
tystoiminnan uudistamisesta. Yri-
tyskummi oli siten mukana alus-
ta alkaen, ja oli ajatuksia selkiyt-
tävää keskustella erilaisista mah-
dollisuuksista, liittyen esimerkiksi 
rahoitukseen ja verkkokauppaan, 
kertaa Marjatta Hirvi prosessia.

– Koin säännöllisen yhteyden-
pidon kannustavaksi. Tapaami-
sissa ja puheluissa konkretisoitui-
vat ne askeleet, jotka oli edellis-
kerrasta otettu.

Kokonaistilanne  
ratkaisee
– Yrityskummin roolissa tärkeintä 
on hahmottaa asiakasyrityksen 

kokonaistila. Yleensä yrityksellä 
on meneillään tai alkamassa jo-
kin projekti, mutta sitä ei kummin 
kannata jäädä tuijottamaan, yri-
tyksen kokonaistilanne ratkaisee, 
kertoo Pertti Eskelinen.

– Yleensä tarpeellista on päivit-
tää yrityksen liiketoimintasuunni-
telma ja hakea rahoitusta.

– Pyysin Kinnosta prosessiin 
mukaan yritysnevoja Timo Leh-
musmetsän, jonka asiantunte-
mukselle oli käyttöä käytännön 

toteutuksessa. Oli esimerkiksi 
hyödyllistä olla perillä tukialueis-
ta. Tämä nimenomainen yritys si-
jaitsee alueella, jolla tukirahoituk-
sen saaminen on mahdollista.

Millaisille yrityksille 
yrityskummista  
voi olla hyötyä?
– Yrittäjä näkee usein perinteisen 
bisneksen hiipuvan ja siinä vai-
heessa omaa toimintamallia oli-
si syytä miettiä ja muuttaa niin, 
että bisnes muuttuisi taas riittä-
vän laajaksi. Yrittäjät ovat kuiten-
kin lähtökohtaisesti individualis-
teja ja haluavat tehdä asiat itse. 
Avun pyytäminen ei välttämättä 
tule mieleen.

Pertti Eskelisen mielestä yritys-
kummista voi olla apua erityises-
ti yrityksissä, joissa pohditaan uu-
sia investointeja ja on tarkoitus 
kehittää liiketoimintaa. Eskelinen 
muistuttaa kuitenkin, että yrityk-
sen ja yrityskummin pitää muo-
dostaa match. 

– Kinno on onnistunut kum-
mien valinnassa hyvin, sanoo Es-
kelinen.

Marjatta Hirvi:
”Toivon, että yritys näillä uu-
distuksilla jää elämään”

”Mallikertaa julkaistaan tule-
vaisuudessa myös diginä ja ai-
on myös perustaa verkkokaupan. 

Asiakkaat haetaan ulkomailta ja 
julkaisukielenä on myös englanti. 
Tämän myötä työni muuttuu. Tä-
hän saakka työ on jakautunut eri-
laisiin jaksoihin. Taitan lehden ko-
tona ja siksi neljä kertaa vuodes-
sa olen istunut tiiviisti tietoko-
neella aamusta iltaan. Ennen leh-
den taittoa otan viimeisiä pakolli-
sia kuvia ja kirjoitan ohjeita.

Malleja suunnittelen koko ajan. 
Siitä ei voi ottaa vapaata, sillä 
täydellisen tauon jälkeen on vai-
keaa saada ideoista kiinni. Edel-
listen töiden suunnittelussa ja ku-
donnassa on jo mukana seuraa-
vien töiden ituja. 

Suunnittelu on mukavaa ja pal-
kitsevaa luovaa työtä. Mallien ku-
donta on käynnissä koko ajan, ja 
olen mukana ohjaamassa sitä, 
jos en itse kudo. Kuvia otan myös 
kudonnan eri vaiheista, ja tulevai-
suudessa vielä enemmän some-
kanaviin. Malleja kuvaan erityi-
sesti kesällä. Kesä on inspiroivaa 
ja valoisaa aikaa, jolloin saa otet-
tua hyviä kuvia. Muu aika menee 

tilausten käsittelyssä, lähettämi-
sessä ja toimistotöissä. Nyt uusi 
verkkokauppa on valmistumassa, 
minkä myötä alan tehdä lehdestä 
myös verkkoversiota.

Ajattelen, että kymmenen vuo-
den kuluttua Mallikerta on saa-
vuttanut pysyvän aseman kan-
kaankutojien lehtenä myös ulko-
mailla. Olen silloin itse eläkkeellä 
ja firma on uusissa käsissä, ehkä.”

KINNOSSA toimii Kouvolan yri-
tyskummiverkoston aluetoimis-
to. Se koordinoi yrityskummien 
toimintaa sekä on siltana yrit tä-
jien ja yrityskummien välillä. Kou-
volan seudun yrityskummiver-
kostossa on lähes parikymmentä 
asiantuntijaa.

Yhteystiedot: Senior Adviser 
Matti Kulla, aluekummi, p. 040  
545 0450; matti.kulla@propart.fi
Yhteyspäällikkö Leena Garde-
meister, aluekoordinaattori,  
p. 020 615 8191; leena.garde-
meister@kinno.fi

MUUMILAAKSOSTA LAIVALLE.
Kesän paras päivä on sellainen, jol-
loin moikataan ensin Nipsua, Myytä 
ja muuta Muumilaakson väkeä sekä 
vietetään sen päälle vielä koko vuoro-
kausi komealla Viking Gracella!

YKSI PÄIVÄ, KAKSI LAIVAA.
Piknik-päiväristeilyllä voi ihailla Turun 
kuvankaunista saaristoa Itämeren 
parhaasta keittiöstä nauttien. Määrän-
pää on Maarianhamina, missä Amorella 
vaihtuu Viking Graceen.

SAFARILLE KOLMÅRDENIIN.
Tassu pystyyn, kuka tahtoo nähdä 
leijonan? Punaiset laivat vievät muka-
vasti Pohjoismaiden suurimpaan eläin-
puistoon, minne voi lauantaisin tehdä 
myös päiväretken bussilla. 

KOKKA KOHTI ETELÄÄ.
Päiväristeilyllä Tallinnaan ehtii hyvin 
katsastaa upouuden T1 Mall of Tallinn 
-ostoskeskuksen, tutustua Telliskiven 
alueeseen tai nauttia annoksen kult-
tuuria vaikkapa Kumussa.

AHVENANMAATA NÄKYVISSÄ!
Ahvenanmaalla aurinko paistaa aina. 
Ja jos sattuisi satamaan, voi narrata 
kaloja tai lähteä vaikka kylpylään.  
Saariston sylissä viihtyy koko perhe! 
Kysy valmiita pakettejamme. 

NOSTALGIAA JA NYKYAIKAA.
Tallinna on kiehtova sekoitus uusia tuu-
lia ja kaikuja menneestä. Jää vaihteek-
si yöksi, niin ehdit tutustua esimerkiksi 
legendaarisessa Viru-hotellissa toimi-
vaan KGB-museoon! 

SIELLÄ ILO SEILAA.

Kuva: Kolmården/Rickard MonéusKuva: © Moomin Characters™ Theme park 
created by Dennis Livson

LAIVA PUNAINEN. KESÄ ILOINEN.
Iloa on monenlaista. Yhdelle se on lasten riemua ja riehaa, toiselle 
omaa rauhaa. Kolmas ilahtuu ostoksista ja ohjelmasta, neljäs nauttii kun 
saa istua valmiiseen pöytään. Kaikkiin näihin on mainio mahdollisuus 
Punaisilla laivoilla. Poimi tästä kesätärppimme!

Palvelemme Sinua ma–pe 9–17  •  Asemakatu 1, Kouvola
Puh. 05 744 3100  •  matkat@kouvolanmatkatoimisto.fi
www.kouvolanmatkatoimisto.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yrityskummin tausta- 
tuki kannustaa yrittäjää
Kummin mielestä olennaista on yrityksen kokonaistilanne.

Kummitoiminta on missio – pi-
tää olla kiinnostunut yrittämi-
sen ja oman paikkakunnan ke-
hittämisestä. Kummitoiminta 
kerryttää mentorointikokemus-
ta ja yrityskummien yhteiset ti-
laisuudet ovat antoisia, sanoo 
Pertti Eskelinen.

Marjatta Hirvi työllistää yhden osa-aikaisen kutojan. – Välillä on 
kuitenkin itsekin pakko päästä kangaspuiden ääreen, sillä kutomi-
nen on ihanaa ja mieltä rauhoittavaa hommaa.

mainosliite mainosliite
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 M
essukohteena  
koko Kouvola,  
siinä kolme sa-
naa, jotka ku-
vaavat Visit-

Kouvolan luomaa hanket-
ta. Sen tavoitteena on saa-
da asuntomessuille tulevat 
vieraat viihtymään kaupungis-
sa pitkään ja käyttämään kouvo-
lalaisten yritysten tarjoamia palve-
luita.  Sormia napsauttamalla se ei käy, 
vaan yrittäjiltä itseltään kaivataan aktiivis-
ta otetta ja näkymistä.

– Väkeä on heinä-elokuussa rutosti liik-
keellä, nyt ovat kaikki ideat tarpeen, hul-
lutkin sellaiset. Mallia voi ottaa vaikka 
maailmalta, millä tavoin asiakkaita houku-
tellaan ja koukutetaan.

Näin kannustaa yrittäjiä Matti Vesala, 
toteuttava yrittäjä itsekin mainostoimis-
to Sepeteuksesta, missä on suunniteltu 
hankkeelle oma kouvolalainen ilme.

– Messuilme on vapaasti kaikkien yrit-
täjien käytettävissä. Sitä voi hyödyntää 
sellaisenaan tai yhdistää yrityksen oman 
ilmeen kanssa. Pääasia on saada yhdessä 
laajasti näkyvyyttä ja tapahtumameinin-
kiä kaupunkiin.

Kankaan koulun aidan täyttyminen 
banderolleilla, kävelykatu Manskin valo-
kaapeleita värittävät viirit ja asematun-
nelin somistaminen yhdessä VR:n kans-
sa ovat esimerkkejä siitä, miten kaupun-
ki muuntuu messuasuun. Ikkunasomis-

teet, asvalttitarrat ja muu 
moninainen markkinoin-
timateriaali täydentävät 

kaupunkikuvaa.
– Jokainen yritys to-

teuttaa markkinointipa-
lettinsa omista lähtökoh-
distaan. Ilme on nyt ole-

massa, nyt on käytännön 
toimien aika, painokoneet 

ovat täysvalmiudessa.

Intohimoja kuoseista
Graafinen suunnittelija Laura Munne ker-
too, että kouvolalainen messuilme läh-
tee yhdestä vahvasta messuteemasta eli 
sisustamisesta. Sitä ilmentävät neljä eri 
kuosia neljällä eri Kouvolan kaupungin il-
meen värillä.

– Sininen kuvaa Kymijokea ja vesistöjä, 
vihreä luontoa ja maaseutua, pinkki rata-
arkkitehtuuria ja punaoranssi teollisuutta. 
Nämä kaikki liittyvät läheisesti Kouvolaan. 

Vesalan mukaan messuilme on herät-
tänyt intohimoja kaupungin johtoa myö-
ten, mikä kielii suuresta kiinnostuksesta 
kuukauden kestävää messumenoa koh-
taan. Vesala ei panisi pahakseen, vaikka 
ajasta muodostuisi omalla positiivisella 
tavallaan Kouvolan hullut päivät.

– Kylvämme tässä samalla siementä 
tulevaisuutta varten. Muun muassa Mo-
toGP-kisat ovat koko ajan lähempänä.

Katso lisää mainosmateriaaleista: mes-
suistavirtaa.fi

 N
imi ei aina kerro kaik-
kea. Sonnanjoki ei nä-
et ehkä kuulosta hou-
kuttelevalta miljööl-
tä, mutta kun istuu lai-

turilla kirkasvetisen joen rannalla, 
mielikuva vaihtuu. Siitä nauttivat 
myös kaikki mökkivieraat, jotka 
majoittuvat Keto-Mökkien vuok-
ramökeissä, joita on joen äärellä 
yhteensä 11.

Vanhempiensa jalanjäljissä  
vuokraustoimintaa perheensä 
kanssa jatkava Riika Keto kertoo, 
että mökkielämä kiinnostaa yhä 
suomalaisia. Keto-Mökeissä on  
yöpynyt myös matkailijoita Uu-
desta-Seelannista, Australiasta,  
Ranskasta ja monesta muusta 
maasta.

– Mökkivuokraus on kasvu-
suunnassa, osa mökeistämme 
on vuokrattu ympärivuotises-

ti samalle vuokraajalle. Uusi asia-
kasryhmä ovat mökkeilijät, joi-
den oma mökki sijaitsee kauem-
pana.

Kedon mukaan mökkien varus-
telu- ja hintataso ohjaavat vuok-
ramökin valintaa. Keto-Mökeissä 
on kaikissa ympäri vuoden asut-
tavissa mökeissä sisävessa, mi-
kä on tärkein yksittäinen kriteeri, 
myös oma sauna ja hyvin varus-
teltu keittiö kuuluvat vakiovarus-
teisiin. Eri-ikäisiä mökkejä yhdis-
tää tunnelmallinen ja viihtyisä si-
sustus.

Työmaiden, kuten Kimolan ka-
navan ja UMP:n tehdasprojektien, 
komennusmiehet ovat Kedolle 
tuttuja asiakkaita. Repovedellä ja 
Tykkimäessä vierailevat matkai-
lijat löytävät niin ikään tiensä tie-
noolle. Samaa Keto odottaa ke-
sän asuntomessuvieraiden suh-

teen heistä, jotka jäävät Kouvolan 
seudulle pidemmäksi aikaa kuin 
päiväksi.

Sää kuuluu 
puhelimessa
Tulee vieras sitten mistä tai mihin 
aikaan tahansa, varauskäytän-
nöissä on isoja eroja.

– Vakioporukat tietävät mitä  
haluavat ja varaavat mökin jo 
seuraavaksi vuodeksi etukäteen. 
Loma-aikojen vahvistuminen nä-
kyy selvästi piikkinä varauksissa. 

Jotkut soittavat edellisenä tai sa-
mana päivänä, onko seuraavaksi 
yöksi tilaa. Sää vaikuttaa aika pal-
jon ihmisten mielialaan, hyvällä 
säällä puhelin soi tiuhempaan.

Verlaan ja Selänpäähän johta-
van tien varrella sijaitseva tila on 
Kedon kotipaikka. Vilkkaan tien 
liikenne humisee taustalla, mut-
ta mökit ovat pitkälti omassa rau-
hassaan.

– Vaikka mökit ovat tiiviisti lä-
hekkäin, ovat ne silti ikään kuin 
omassa kainalossaan metsäisen 

tien varrella 
ilman näkö-
yhteyttä naa-
puriin. Sonnan-
joelle näkymä sen sijaan avautuu 
kauniisti. Hyvä sijainti on yksi ve-
tovoimatekijämme.

Sanoo Keto, joka lähtee viet-
tämään omaa lomaa perheensä 
kanssa jonnekin muualle. Viehät-
tävässä asuinympäristössä kel-
paisi kyllä itsenkin lomailla, mut-
ta silmissä olevat tekemättömät 
työt vievät lomafiiliksen.

 T
ehdäänpä terassi, tuu-
mii moni asuja tänäkin 
kesänä ja säntää niiltä 
jalansijoilta nettiin kat-
somaan You Tube -vi-

deoita aiheesta. K-Rauta -yrittäjä 
Merja Karhu on nähnyt tämän-
kin murroksen 25 vuoden rauta-
kauppaurallaan ja löytää siitä tiet-
tyä paluuta vanhaan.

– 20 vuotta sitten jokainen 
osasi rakentaa itselleen talon. 
Tässä välillä peukalo lipsahti 
enemmän kohti keskikämmentä, 
mutta nyt halu nähdä oman kä-
den jälki on taas kasvussa.

Kasvanut on myös terassilau-
tojen ja tarvikkeiden kirjo, lau-
taa on sen 17 sorttia eri materiaa-

leina, käsittelytapoina, kuvioina 
ja leveyksinä. Se kertoo omalta 
osaltaan siitä, mihin K-rautaketju 
nojaa omassa toiminnassaan.

– Kattavassa tuotevalikoimas-
sa löytyy hinta- ja laatuluokka jo-
kaiselle ostajalle. Vastuullisuus ja 
luotettavuus ovat meille tärkeä 
arvo, meidän pitää pystyä seiso-
maan tuotteidemme takana.

Osa vastuullisuutta on asen-
nuspalvelu, jota K-Rauta tarjoaa 
yhteistyökumppaneidensa kaut-
ta heille, jotka haluavat valmiit 
avaimet käteen -ratkaisun. Mo-
net rakentamista koskevat luvan-
varaisuudet ja sertifikaatit ovat li-
sänneet ammattilaisen käytön 
tarvetta työsuorituksissa.

Paikallista  
sisältöä 
Karhun rautakauppaura käynnis-
tyi vuonna 1994, kun hän rupesi 
vetämään Inkeroisten myymälää, 
joka oli vielä silloin Rautia -ketjus-
sa. Vuotta myöhemmin oli aika 
ostaa Kouvolan myymälä, mikä 
tiesi samalla siirtymistä K-Raudan 
ketjuyrittäjäksi.

– Kun tilaisuus tarjoutui, tuntui 
luontevalta alkaa yrittäjäksi, mi-
tä vanhempanikin olivat. Ennen 
kauppavaihetta toimin sisustus-
yrittäjänä, sisustaminen on lem-
pilapsiani.

Inkeroisten myymälä kävi läpi 
ison uudistuksen viime ja tämän 
vuoden aikana. Vanhasta sokke-
loisesta meijerikiinteistöstä muo-
vautui helpommin asioitava tila, 
missä tuotealueet ovat näkyvästi 
ja selkeästi esillä sekä kassa-alue 
toimiva.

– Vaikka toimimme isossa ket-
jussa, näkyvät paikalliset paino-
tukset myymälöiden tarjonnas-
sa ja tekemisessä, niin myös In-
keroisissa. Pienellä paikkakunnal-
la tulee myös helpommin tutuiksi 
asiak kai den kanssa.

Ja kyllä paljon tuttuja kasvo-

ja näkyy 
Kouvolas-
sakin, mis-
sä on enem-
män ison rakentamisen tavarata-
lon tuntua. Viikoittain ja tai jopa 
päivittäin käyvät ammattiraken-
tajat ja yksityiset tiettyä projektia, 
kuten kylppäri- tai keittiöremont-
tia, tekevät henkilöt hakevat tie-
toa ja tavaraa luottaen K-Raudan 
palvelukykyyn.

– Henkilöstön ammattitaito ja 
osaaminen on palvelumme ki-
vijalka. Meidän puoleemme voi 
kääntyä asiassa jos toisessa.

Koko kuukausi  
ilmeikästä messumenoa
Yritykset voivat käyttää asuntomessukesää 
varten luotua Kouvola-ilmettä hyväkseen ja 
pistää pystyyn kunnon karkelot kaupunkiin.

Vastuullista 
rautakauppaa 
paikallisin 
sävyin
Merja Karhu on K-Rauta -yrittäjä, 
joka pyörittää kahta rakentamisen 
tavarataloa Inkeroisissa ja Tervas-
kankaalla. Halu oman kädenjäljen 
näkymiselle nostaa taas päätään.

Sisustamisesta tykkäävä Merja Karhu pyörittää kahta kouvolalaista  
K-Rautaa 25 vuoden kokemuksella.

Riika Kedon takana virtaavan puhtaan Sonnanjoen maisemat vetoavat 
mökkiläisiin vuodesta toiseen.

Vuokramökit 
vetävät väkeä 
ympäri vuoden
Sisävessa on ehdoton kriteeri; sau-
na, keittiö ja muut mukavuudet  
vetoavat. Kun yksi varaa mökin jo 
edellisenä vuonna, toinen tekee 
sen vasta edellisenä päivänä.

Osa  
vastuulli-
suutta On  
  asennus- 
   palvelu.

hyvällä 
säällä  
puhelin sOi  
  tiuhem- 
    paan.

KOKEMUKSIA JA  
KESKUSTELUA 
YRITYSKAUPOISTA.

OMISTAJANVAIHDOSILTA: 
yritystä OSTAMASSA VAI MYYMÄSSÄ?

OHJELMAssa mm:

Tilaisuuden avaus
kaupunginjohtaja  

Marita Toikka

  Paneelikeskustelu:  
”Onnistuneet yrityskaupat  

tuovat kasvua ja eloa  
paikkakunnalle”

yrityspörssi.fi

asiaa yrittäjän eläketurvasta

Verkostoitumista:  
cocktail-tilaisuus 

yhteistyökumppanien ständejä
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BISNESPALJU 

 K
uka hullu  seurustelee 
sellaisen  poikaystävän 
kanssa, joka asuu 230 
kilometrin päässä. Näin 
tuumi Leena  Väärälä 

1997, kun suuntasi opiskeluka-
verinsa seurustelukumppanin 
30-vuotissynttäreille Punkalaitu-
melle. Seudulle, mikä tunnetusti 
vilisi poikamiehiä.

Siitä alkoi juhlakalun serkun 
Kalle Vesan ja nykyisin Leena 
Väärälä-Vesan yhteinen elämän-
taival. Perheeseen on syntynyt 
matkan varrella kolme lasta: An-
nika (17), Susanna (14) ja Oskari 
(11). Kaksi asuinpaikkaa ja viikon-
lopputapaamiset ovat muuttu-
neet asumiseen Leenan kotitilalle 
Jaalan Kimolaan.

Tuon tilan kalliot ovat muodos-
taneet pian 10 vuoden ajan paris-
kunnan yhteisen yrittämisen läh-
teen. Kallen kallioiden katselun 
myötä maanottoluvat myönnet-
tiin 2009 ja vuotta myöhemmin 
lähti ensimmäinen kuorma murs-
ketta asiakkaalle.

– Sillä tiellä olemme nyt tuke-
vasti. Myymme ja kuljetamme 
mursketta Kouvola–Iitti–Heinola  
-akselilla eli noin 50 kilometrin 
säteellä. Tiekunnat, yksityistalo-
udet ja erikokoiset yritykset ovat 
pääasiakasryhmämme, Leena 
kuvailee.

Kun toiminta oli jo hyvässä 
vauhdissa, syntyi yrityksen nimi 
Mettikylän Murske. Omaa kalus-
toa ovat yksi kuorma-auto ja kak-
si pyöräkuormaajaa, murskauk-
sesta vastaa tällä hetkellä Sepeli-
tekniikka Siilinjärveltä. Murs kaus 
edellyttää järeää ja kallista kalus-
toa, eikä sovellu siten pienelle  
yritykselle.

Kimolan kanavan  
liepeillä
Mettikylän Murske on saanut  
jalansijan Kimolan kanavan uu-
distamisessa Kreaten ja Destian 
kumppanina. Se on osoitus siitä, 
että pienikin yritys pärjää ja voi 
vakuuttaa osaamisellaan. Pitkäai-
kaisen yhteistyökumppanimme 

Marko Tulokkaan yritys Vema-
rak Vuolenkoskelta on myös mu-
kana kanavahankkeessa. 

– Laitoimme Markon kanssa 
pystyyn verkkosivut, joiden kaut-
ta tarjoamme paikallisia palvelui-
ta Kimolan kanavaan liittyen, ker-
too Kalle yrittäjien aktiivisesta ot-
teesta.

Leenan ja Kal-
len tulevaisuus 
on nyt vahvasti 
kalliossa ja murs-
keessa, raaka-ai-
netta riittää kyl-
lä reilusti. Lehmät 
ovat lähteneet Ki-
molasta ja siat oman 
yrittämisen osalta Punka-
laitumelta, mutta maataloustöi-
tä tarjoavat yhä kahden tilan yh-
teiset 85 hehtaaria peltoa ja 135 
metsää.

Omia polkujaan aina kulkenut 
Leena on koulutukseltaan maa- 
ja metsätieteiden maisteri, koulu-
tettu hieroja, hermoratahieroja ja 
nyt myös logistiikan perustutkin-

non omaava autonkuljettaja. Kal-
lea konehommat ovat aina kieh-
toneet ja nyt hän saa toteuttaa it-
seään kenttätyössä.

– Leena on yrityksen yläpää-
johtaja ja vastaa kirjallisista töis-
tä, minä olen sitten alapääjohta-
ja, Kalle letkauttaa.

Yhteistä murske- ja 
maatalousyrittämistä
Pitkä välimatka on yhdistänyt Leena Väärälä-Vesan  
ja Kalle Vesan elämän Mettikylään. Karja  
on vaihtunut kallioaineksen myyntiin ja  
kuljettamiseen sekä pelto- ja metsäviljelyyn.

Kalle Vesa on kotiutunut Leena Väärälä-Vesan kotitilan kallioille ja 
yhteisen murskebisneksen pariin.

pienikin  
yritys  
pärjää.
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Sähköasennus
Espo Ky

KouvoKate Oy

  Rakennusten sisä- ja ulkomaalaukset   Peltikattojen maalaukset
  Talojen homepesu ja muut painepesutyöt   Pienremontit 
 Janne Laine        p. 040 518 0809        www.luumaenmaalauspalvelu .fi

Tmi J. Sihvonen

https://www.instagram.com/villaelement                         http://villaelement.blogspot.com/

MASINEXT OY

Lumena Oy

Tasotiimi Osk

CMYK 100:55:12:50

PANTONE P 108-16 C

KOL ERA
Rakennusliike KPR-

Rakennus Oy

Kaikki mukaan
asuntomessuille!

Messutaloa toteuttamassa

mainosliite
yrittäjän voima | 13.6.20198


	Voima_01
	Voima_02-03
	Voima_04-05
	Voima_06-07
	Voima_08

