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 K
oronaviruspandemia 
on jotain, mitä emme 
kuvitelleet kohtaavam
me. Kuluneet kuukau
det ovat muuttaneet 

toimintaamme, osin pysyvästi. 
Pandemia on nostanut arvoon
sa ikiaikaiset hyveet, yhteenkuu
luvuuden ja yhteistyön. Kouvolan 
kaupunki toimii yrittäjien kans
sa samassa rintamassa kaupun
kimme elinvoimaisuuden kehit
tämiseksi.

Tavoitteellista yhteistyötä or
ganisoidaan Eturyhmässä, jossa 
ovat edustettuina paikalliset yrit
täjäyhdistykset, kaupunki ja Kin

no. Koronavirusepidemian ta lou
del lis ten vaikutusten merkittä
vyys todettiin tällä foorumilla jo 
maaliskuussa. Samalla sovittiin 
yrittäjien tukemiseksi tarvittavan 
yhteistyön tiivistämisestä.

Kinnon yrityspalvelujen resur
sointia lisättiin nopeasti, jotta pu
laan joutuneita yrittäjiä kyettiin 
auttamaan. Myös yri tys tu kien 
viestintää on vahvistettu: kau
punki haluaa rohkaista yrittäjiä 
hakemaan poikkeusolojen rahoi
tusta. Tukia on erikokoisille yrityk
sille ja erilaisiin tarpeisiin, kuten 
kriisin yli pääsemiseen tai liiketoi
minnan kehittämiseen.

Yksinyrittäjien tuen jakaminen 
saatiin Kouvolassa käyntiin no
peas ti. Lisäksi luotu prosessi toi
mii: tukisumma on ilmestynyt yrit
täjän tilille ripeimmillään seuraa
vana arkipäivänä hakemuksen jät
tämisestä. Tämän ovat mahdol
listaneet laadukkaat hakemukset, 
asiantunteva käsittely ja tehokas 
maksatus. Yhdessä olemme on
nistuneet tässä tärkeässä asiassa. 

Kaupunki johtaa Kymenlaakson 
kuntien, kehitysyhtiöiden, maa
kunnan ja valtion aluehallinnon 
toimijoiden yhteistyöverkostoa.  
Sen kautta on jaettu tietoa muun 
muassa ELYkeskuksen sekä  
Business Finlandin tuista. Jokai
nen Kouvolaan saatu lisäeuro pa
rantaa kaupunkimme elinvoimai
suutta ja kansallista sekä kansain
välistä kilpailukykyä.

Viedään Kouvolaa avoimesti 
keskustellen ja rakentavassa hen
gessä eteenpäin. Kaupunki pyrkii 
koronatilanteessa aikaistamaan 
hankintojaan ja 
investointe
jaan mah
dollisuuksi
en mukaan. 
Elinvoima 
tehdään  
yhdessä.

Marita  
Toikka
kaupungin 
johtaja

PÄÄKIRJOITUS

 K
un on sahannut toi
senkin puun, niin 
suoran kuin kieron, 
tuntee sekä puun 
että terän. Markus 

Solanterä sahasi Oravalan 
Sahan kenttäsirkkelillä koko
päiväisenä yrittäjänä lähes 15 
vuotta. Vuosituhannen vaih
teessa oli aika siirtyä palkka
työhön sahalle Kotkaan. Oma 
yritystoiminta jatkui kuitenkin 
edelleen sivutoimisesti. 

– Pari vuotta sahurina ol
tuani esimies kysyi, kiinnostai
siko minua alkaa teroittaa te
riä. Kiinnosti, ja työskentelin 
terämiehenä 8 vuotta. Vuon
na 2011 perustin yrityksen ni
meltä Solanterähuolto ja siir
ryin takaisin kokopäiväiseksi 
yrittäjäksi, sillä Kouvolan seu
dulla ei ollut muita terähuol
toon erikoistuneita yrityksiä.

Solanterä on investoinut 
matkana varrella koneisiin 
kymmeniä tuhansia euroja. 
Ja on kiitollinen siitä, että töi
tä on riittänyt. Suurimmalta 
asiakkaalta tulee viikossa 50–
100 terää teroitettavaksi, mikä 
tuo sopivan pohjakuorman. 

– Yritykset muodostavat 
työkuormasta 90 prosenttia. 
Yksityisiltä tulee sitten erilais
ta ja erikokoista terää, myös 
suuria kenttäsirkkelin teriä, 
jotka kaipaavat monenlais
ta laittoa.

Vaikka kone hoitaa itse te
roittamisen tarkasti ja tehok
kaasti, ja tekee sen muuta

massa minuutissa, ei kaikki 
ole niin helppoa kuin näyttää. 
Pitää näet tietää, millaiset oh
jeet koneeseen syöttää.

– Täytyy tietää teristä ja me
talleista, tuntea sahausta se
kä osata yhdistellä asioita, ku
ten terän jännitystä ja suo
ruutta. Tämä työ on eräänlais
ta haistelua ja terän sielunelä
mään syventymistä.

Palvelun ja 
myynnin tuella
Vuosikymmenien työ omal
la sahalla sekä isossa saha
laitoksessa on kehittänyt So
lanterälle ammattitaidon, jo
ta hän tarjoaa alan toimijoille 
pääosin Kymenlaaksossa. Ky
seessä on sangen harvinai
nen ammattikunta, sillä alan 
toimijoita saa seudulta hakea.

Luistimenteroittajia  kyllä 
löytyy, mutta jääkoneiden 
osalta homma on So
lanterän vastuulla. 
Puun sahaukseen 
ja haketukseen tar
koitetut terät ovat 
suurin tuoteryhmä, 
mutta käsittelyyn 
tulee myös metal
lin katkaisuteriä sekä 
muita metalliteriä.

Huoltotoiminta kattaa lii
kevaihdosta yli 80 prosent
tia, loppu tulee terämyynnis
tä, jossa kilpailua on sitäkin 
enemmän.

– Olen keskittynyt saksalai
siin ammattitason teriin, joi

ta löytyy laaja valikoima. Verk
kokauppa on terämyynnis
sä isossa roolissa, esimerkik
si pohjoiseen teriä menee yl
lättävän paljon. Veitsenteroit
taja on ollut viime aikojen hit
tituote.

Rakennusliikkeet ja jatko
jalostajat ovat terämyynnis
sä iso asiakasryhmä, yksityis
henkilö saattaa huomata te
rää huoltoon tuodessaan os
tavansa uuden terän.

Kattavan palvelun täyden
tää kuljetus sopimuksen mu
kaan, Solanterä noutaa ja pa
lauttaa huolletut terät, mikä 
tapahtuu usein samalla ker
taa.

Perheyritys 
Oravalassa
Solanterä uskalsi hypätä vie
lä kerran kokopäiväisen yrit
täjän uralle, kun vaimo antoi 

siihen luvan. Vaimo on 
mukana yrityk

sessä ja lap
set auttavat 
ajoittain töis
sä. Koronake

väästä Solan
terä ei juuri näe 

jälkiä yrityksen toi
minnassa.

– Kaikki muu kuin korona 
on vaikuttanut sitäkin enem
män. Talviolosuhteet, puun 
korjuun seisahtuminen ja al
kuvuoden työnseisaukset 
ovat näkyneet tilausten vä
hentymisenä.

VERKKOKAUP-
PA ON TERÄ-
MYYNNISSÄ 
 ISOSSA 
  ROOLISSA.

 O
nko erilaisempaa ammattiryhmää kuin 
me yrittäjät? Olemme kahvilanpitäjiä, 
kampaajia, kauppiaita, kelloseppiä, kiin
teistövälittäjiä, kirjanpitäjiä, koneurakoit
sijoita, korjaajia, kouluttajia, kuljettajia, ... 

Osa meistä työllistää monia kouvolalaisia, suurin 
osa on yksinyrittäjiä. On perheyhtiöitä, pitkän lin
jan yrittäjiä ja vastaalkajia. Monella osakeyhtiö, yhä 
useammalla toiminimi. Meistä löytyy nuoria ja kon
kareita.  

Moni asia yhdistää meitä yrittäjiä.  Oman alam
me osaamisen ja ammattitaidon lisäksi meidän on 
oltava myös moniosaajia – jos emme itse osaa ta
lousasioita, markkinointia, myyntiä, tuotekehitys
tä ja logistiikkaa, on osattava ostaa sitä toiselta yrit
täjältä. 

Tarvitaan ahkeruutta ja turnauskestävyyttä – 
Suomen Yrittäjien selvityksen teemme usein yli 50 
tuntisia työviikkoja. Meiltä odotetaan johtamisky
kyä: taitoa palkata lisää osaa
jia ja innokkaita oppijoita, tai
toa luoda menestyviä jouk
kueita. Myös yksinyrittäjil
tä edellytetään johtamistai
toa, nimittäin itsensä johta
misen taitoa.

Me yrittäjät elämme talou
dellisesti ja henkisesti siitä, että 
saamme tuottaa tuotteita ja luo
da palveluja asiakkaillemme. Teem
me työtä, jolla on tarkoitus. Kuluneet kuukaudet 
ovat haastaneet yrittäjyyttä. Joillekin poikkeusaika 
on tarkoittanut elinkeinotoiminnan sulkemista, joil
lekin tuonut jopa enemmän töitä kuin ennen, mo
nelle tämä poikkeusaika on merkinnyt ai
kaa uudistaa ja uudistua. 

On ollut ilo huomata, miten vik
kelästi on syntynyt kotiinkuljetus
palveluja. Unohtamatta asiantun
tijapalveluita, joita voi tehokkaasti 
ja turvallisesti tuottaa etänä tietolii
kennetekniikkaa hyödyntäen.

”Kouvolast ostettu – paikallisest 
palveltu” on oiva kampanja juu
ri tähän hetkeen. Kouvola on 
yhtä vahva ja elinvoimainen 
kuin täällä asuvat ihmiset. 
Mitä olisi Kouvola ilman 
paikallisia palveluita ja 
tuotteita? 

Tule mukaan – kam
panjoimme yrittäjien ja 
Kouvolan puolesta. Ol
kaamme omistamme yl
peitä suosimalla paikka
kunnan tekijöitä ja taita
jia aina kun mahdollista!

Riitta Hyppänen
varapuheenjohtaja
Kouvolan Yrittäjät ry

Mikä meitä yrittäjiä 
vie eteenpäin?

Korona 
tiivisti rivit 
– yhdessä 
valoisampaan 
syksyyn

Sahuri tuntee  
terien sielunelämän
Yli 30 vuotta sahannut Markus Solanterä 
teroittaa nyt tuhansia teriä vuodessa, 
ainoana seudulla. Erilaiset terät, veitset ja 
veitsenteroittajat kuuluvat tuotevalikoimaan.

 M
inna Ylén pesee touko
kuun viimeisellä viikolla 
liiketilan ikkunoita Jaa
lan keskustassa. Työ käy 
häneltä ammattimai

sesti, sillä takana on 12 vuotta sii
vous alan yrittäjyyttä. Nyt Ylén elää 
toisenlaisen yrittämisen pauloissa, 
siitä hän on haaveillut 20 vuotta.

– Café Minnan Unelma avautui ke
säkuussa 2019. Viime kesä oli hyvä 
ja talvikin yllätti myönteisesti. Tälle 
keväälle odotin todella hyvää start
tia.

Toisin kuitenkin kävi, sillä korona
virus tuli sotkemaan suunnitelmia. 
Kahvilan ovet sulkeutuivat, mutta 
täysin tyhjän päälle Ylén ei jäänyt. 
Koululaiset siirtyivät etäopiskeluun 
ja heille tuli tarve valmistaa lounas, 
joka ei kaupungin puolesta järjes
tynyt.

– Tein alkuun lounaan 40 oppilaal
le. Kun tarve lisääntyi, Pusan Herk
kujen Niina Pusa tuli apuun ja val
mistimme yhdessä noin 100 lou
nasta päivittäin.

Koululaisten lounastarjoilun mah
dollisti rahoituksellaan Jaalan Koti
seutusäätiö. Ylén kertoo kahden 
kuukauden jaksosta jääneen hyvä 
maku, vaikka välillä oli tiukkaa puur
tamista.

– Saimme koululaisilta hyvää pa
lautetta ruoasta. Samalla sain tu
tustua jaalalaisiin nuoriin, toivotta
vasti näen heitä jatkossa täällä kah
vilassa.

Kesäterassi  
kutsuu 
Minnan Unelma avautui asiakkail
le jälleen kesäkuun alussa. Buffet
lounas jää toistaiseksi syrjään, mut
ta muuta itse leivottua suolaista ja 
makeaa herkkua on totutusti tarjol

la. Niistä voi nauttia kesällä 12paik
kaisella ulkoterassilla.

– Tämä on hyvä ja keskeinen paik
ka kahvilalle. Tähän on haluttu kah
vilaa jo aiemmin, entisaikaan tässä 
on sijainnut Koronabaari.

Ylénin haave sai pontta, kun ra
kennusliike osti entisen pankkikont
torin ja tarjosi siitä tilaa Ylénille.

– Sitä tarjousta ei tarvinnut pit
kään miettiä. Oma yritys on minulle 

se juttu.
Sanoo Kuu

saalla kasvanut ja Voikkaan tehtaal
la työskennellyt Ylén, siellä sai al
kunsa myös hänen siivousalan yrit
täjyytensä. Ravintolapuolen ammat
tikoulun käyneellä Ylénillä on koke
musta kahvilatyöstä Kahvikulmas
ta ja Kelopirtiltä. Nyt hän elää unel
maansa Jaalassa, missä on asunut 
ja viihtynyt 10 vuotta.

Unelma kesti  
kevään kolhut
Minna Ylénin pitkäaikainen unelma on ollut  
täyttä totta vuoden. Keväällä kahvila keskittyi  
ravitsemaan Jaalan koululaisia.

KESÄLLÄ HERK-
KUJA VOI NAUT-
TIA 12-PAIKKAI-
 SELLA ULKO-
  TERASSILLA.

MITÄ OLISI 
KOUVOLA IL-
MAN PAIKALLI-
SIA PALVELUI- 
 TA JA TUOT- 
   TEITA?

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

MITALIT, POKAALIT, 
LAUTASET, PLAKETIT, 

PATSAAT, RUUSUKKEET,
PINSSIT, VIIRIT, 

KAIVERRUKSET,...

Savonkatu 23, 45100 Kouvola
05 375 0700   040 559 9680

 www.palkinto-pajarinen.fi

MITALIT, POKAALIT, LAUTASET, PLAKETIT, 
PATSAAT, RUUSUKKEET,

PINSSIT, VIIRIT, KAIVERRUKSET,...

  Savonkatu 23, 45100 Kouvola
 05-375 0700   040 559 9680

 www.palkinto-pajarinen.fi

pkst.fi

 www.tulostaitoa.fi

TulosTaitoa Oy
Hyödyt yritykselle yhdestä paikasta – 
Kaikki mitä  olet halunnut tietää, 
mutta et ole tiennyt kenen puoleen kääntyä.
Koronaepidemian johdosta useat yritykset ovat uuden tilanteen 
edessä. Monessa tapauksessa aikaisemmat toimintamallit ovat 
kriisissä ja uutta liiketoimintaa pitäisi suunnitella tilalle. TulosTaitoa 
Oy:n osaajat ovat apunasi sekä kriisin selvittämisessä että uuden 
liiketoiminnan strategiatyössä ja kehittämisessä. Avustamme yri-
tyksiä myös ajankohtaisten tukihakemuksien laatimisessa.
Tee liiketoimintasi kartoitus yhdessä asiantuntijan kanssa – yhdessä 
pystymme rakentamaan sillan kriisiajan yli ja löytämään avaimet 
kannattavaan liiketoimintaan tulevaisuudessa.

Kauppalankatu 4, 45100 Kouvola, p. 0500 550 213, info@tulostaitoa.fi

HYÖDYT YRITYKSELLE YHDESTÄ PAIKASTA

Palvelumme:
• Liikkeenjohdon konsultointi 
 markkinat - tuotteet - kustannustehokkuus - talous
•  Yrityskaupat
 suunnittelu - analysointi - arvonmääritys - välitys
•  Yrityksen sähköinen taloushallinto
 kirjanpidot (KLT) - controller - verosuunnittelu
•  Sopimusten laatiminen (mm. osakassopimukset)
•  Isännöinti ja kiinteistöjohtaminen
•  Liike- ja vakuutusriskien hallinta  
 vakuutusmeklaripalveluna
Mitkä ovat sinun yrityksesi vahvuudet tulevaisuudessa?  
Aloita valmistautuminen ajoissa asiantuntijan kanssa.

Mika Lokkila

Ville Helander

MAINOSLIITE MAINOSLIITE
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 K
un tykkää kukista aivan 
valtavasti ja haluaa toi-
mia niiden suhteen vii-
meisen päälle laaduk-
kaasti, on perusta yrit-

täjänuralle valettu. Näin on San-
na Toivosen kohdalla, joka pyöri 
äitinsä helmoissa kukkakaupassa 
jo pikkutyttönä.

Nyt Toivonen jatkaa  neljättä 
vuotta äitinsä 30 vuotta sitten 
perustaman Ruusupuu -nimisen 
yrityksen toimintaa ja nauttii yrit-
tämisestä sen kaikkine maustei-
neen.

– Seuraan aikaani, käytän omia 
vahvuuksiani ja hyödynnän 
kumppanuuksia muun muassa 
talousasioissa, jotka ovat itselleni 
sitkeää ”pakkopullaa”.

Yksi esimerkki tiiviistä  ajassa 
elämisestä on verkkokauppa, 
jonka Toivonen pisti pystyyn 
vuonna 2014 äitinsä kanssa pik-

kusiskon osaavalla tuella. Verkko-
kauppa on pyörinyt taustalla ko-
ko ajan, mutta varsinainen kasvu-
piikki koitti tänä keväänä.

– Koronavirus ryöpsäytti verk-
kotilaukset aivan uudelle tasol-
le. Äitienpäivänä ja pääsiäisenä 
määrät yli kymmenkertaistuivat 
ja meidän oli pakko painaa stop-
nappulaa, jotta pystyimme toi-
mittamaan kaikki tilaukset.

Kauppaa yli 
maakuntarajojen
Vilkkaimpaan aikaan Ruusupuun 
verkkotilaukset kulkivat asiakkail-
le kolmen auton ja kuljettajan voi-
min. Kun asiakkaat tulevat nor-
maalisti pääosin Kouvolan seu-
dulta, raja-aidat kaatuivat tältä-
kin osin.

– Uudenmaan alueelta tuli pal-
jon verkkotilauksia, erityisesti kun 
raja oli kiinni. Kukkakimppu on 

verkos-
sa suo-
situin 
myynti-
tuote, mutta 
myös hautalaitteita menee. Verk-
kokauppa on helppo väylä hoitaa 
kukkalaite, asui sitten missä päin 
tahansa.

Ruusupuun päätuotteita ovat 
leikkokukat ja sidotut kimput se-
kä viherkasvit, joka on nouseva 
trendi varsinkin nuorten keskuu-
dessa. Viherkasvit viestivät hy-
vinvoinnista sekä tuovat viihtyi-
syyttä ja iloa kotiin.

– Nuorista löytyy oikeita viher-
kasviharrastajia. Omaan elämän-
laatuun on nyt halu panostaa, te-
levision sisustusohjelmat ruokki-
vat suuntausta osaltaan.

Siinä missä nuoret  seuraavat 
trendejä, miehet ovat kukkaos-
toksissaan suoraviivaisempia. 

He pitävät helposta ostamises-
ta ja valitsevat mieluisan valmiin 
kukkakimpun. Päivittäistavara-
kauppojen kukkamyynnin Toivo-
nen näkee lisäävän kiinnostusta 
ja myyntiä.

– Valttimme ovat palvelu, am-
mattitaito ja laatu. Myymälämme 
tunnelmaa tullaan ihastelemaan 
kauempaakin. Panostamme vi-
suaaliseen ilmeeseen ja haluam-
me tarjota elämyksiä. Käytämme 
kotimaista kukkaa aina kun sitä 
on tarjolla. Ruukkukukissa tilan-
ne on tältä osin hyvä, leikkokukat 
tulevat pääosin ulkomailta rekal-
la pihaan.

Aina keskustan 
ytimessä
Kuusankosken keskusaukion 

 R-kioskin yhteydessä toimintan-
sa aloittanut Ruusupuu siirtyi 
 pian tien toiselle puolelle paik-
kaan, missä toimii yhä. Yritys työl-
listää kolme vakituista henkilöä 
ja 5–10 kiireapulaista sesonkien 
mukaan. Myös Toivosen lapset 
käyvät haistelemassa yrittämisen 
ilmapiiriä aika ajoin. Jatkamisesta 
ei vielä puhuta, sillä opinnot en-
sin, sanoo äiti.

Oma koti ja perhe, luonto ja kä-
velylenkit koiran kanssa ovat Toi-
vosen tapa ottaa etäisyyttä tiu-
kasta työrytmistä. Ruusupuun 
tulevaisuuden suhteen hän on 
luottavainen.

– Kivijalka- ja verkkokauppa 
ovat ehdoton yhdistelmä, mikä 
jää elämään myös korona-ajan 
jälkeen.

Ruusupuu on 
kukkinut Kuusaalla 
jo 30 vuotta
Toisen polven yrittäjä Sanna Toivonen  
luottaa kivijalka- ja verkkokaupan  
yhteiseen voimaan. Koronakevät  
ryöpsäytti verkkotilaukset valloilleen. VALTTIMME 

OVAT PALVELU, 
AMMATTI-
 TAITO JA 
   LAATU.  T

osi hyvä näkyvyys ja fii-
lis, porukkaa kävi kiitet-
tävästi; siinä Sari ja Jan-
ne Tuovisen kokemuk-
set soittoruokala Kiroile-

van Kokin alkumetreiltä. Avajaiset 
olivat helmikuun alussa ja maalis-
kuussa iskenyt koronavirus lopet-
ti hyvän lennon alkuunsa.

– Siitä lähtien olemme myy-
neet ruokaa ulos, varsinkin vii-
konloppuina ja juhlapäivinä ky-
syntä on ollut hyvää. Olemme 
kitkutelleet tappioita minimoiden 
ja nyt tähtäämme innolla uuteen 
alkuun, yrittäjäkaksikko to teaa 
toukokuun lopulla.

Kesäkuun alussa asiakkaat ovat 
saaneet tulla jälleen paikan pääl-
le nauttimaan Kiroilevan Kokin 
tarjonnasta. Sen painopiste on 
muuttunut siitä, mihin paikassa 
on aiemmin totuttu.

– Olemme nyt selkeästi ruo-

kapainotteinen ravintola. Ohjel-
masta vastaavat paikalliset esiin-
tyjät ja siitä voi nauttia ruokailun 
ja seurustelun yhteydessä, avaa 
kokkivastaavaksi tunnustautuva 
Janne liikeideaa.

Muutos näkyy tilojen sisustuk-
sessa, josta huokuu miellyttävä 
ja tunnelmallinen henki. Uutta on 
myös avoin kesäterassi, jossa voi 
nauttia ruoan ja juoman ohella 
auringosta aamusta iltaan.

– Teetätimme paikallisella se-
pällä grillin, jolla teemme sopivi-
na hetkinä ruokaa ja luomme eri-
laista tunnelmaa terassille.

Omien vahvuuksien 
kautta
Kotkassa kasvaneet Tuoviset löy-
sivät toisensa pääkaupunkiseu-
dulla, missä molemmat ovat teh-
neet pääosin tähänastisen työ-
uransa. Kokkikoulun käynyt Jan-

ne on toi-
minut 
usean 
Helsingin 
ravintolan 
keittiömes-
tarina, tehnyt 
catering-työ-
tä sekä vastannut 
ison yrityksen vieras- ja tapahtu-
matarjoilusta.

– Tarjoamme oikeista raaka-ai-
neista tehtyä aitoa ruokaa alku-
peräistä reseptiä kunnioittaen. 
Lounasta ja a la carte -lista, jolta 
löytyy perustarjonnan lisäksi aina 
jotakin teema- ja ajankohtaisruo-
kaa. Mietimme myös aamupa-
labrunssia viikonlopuiksi.

Yläkerrassa on kabinettitila, 
jossa voi pitää vaikka koko päi-
vän kokouksen täydellä tarjoilul-
la. Tulossa on myös toinen keittiö 
alakertaan, joka keskittyy omiin 

leipomotuotteisiin.
Sari on puolestaan myyjä ja 

johtaja, joka vastaa markkinoin-
nista ja myynnistä. Niissä hän on 
valmis erilaisiin otteisiin, mukana 
on myös ripaus huumoria, joka 
maistuu hyvällä tavalla Kiroilevan 
Kokin toiminnassa läpi linjan ruo-
kaa myöten.

– Kun ruoka on laadukasta ja 
maistuvaa, sen päälle on hyvä ra-
kentaa. Tuomme esimerkiksi ruo-
an oheen erikoisoluita ja viinejä, 
Sari kertoo ja on mielissään siitä, 
miten heidät on otettu vastaan 
seudulla.

Yrittäjät ovat ottaneet paikkan-
sa omien vahvuuksiensa  kautta. 
Samaa periaatetta he  soveltavat 
henkilöstöön, jokaiselle löytyy 
oma rooli oman osaamisen myö-

tä, mikä lisää luottamusta ja kun-
nioitusta toisiin.

Koti on siellä  
missä peti
Janne tuli Anjalaan kokiksi jo 
edellisen yrittäjän aikana, Sa-
ri seurasi perässä oman yrittä-
jyyden myötä. He asuvat vakitui-
sesti Vantaalla, ovat hankkineet 
vuokra-asunnon soittoruokalan 
vierestä sekä ovat viettäneet tosi 
paljon aikaa työpaikallaan.

– Välillä on tuntunut, että meil-
lä on kaksi petiä, vaan ei yhtään 
kotia. Taisteluväsymystä ilme-
nee, mutta pelkoa ei ole. Meillä 
on hyvä kokemus alla ja se kan-
taa jatkossakin, toteaa aviopa-
ri luottavaisesti pieni pilke silmä-
kulmassa.

Hyvän ruoan 
ja tunnelman 
perheravintola
Kiroilevan Kokin yrittäjäpariskunnan  
lentävä lähtö jatkuu pienen tauon jälkeen 
samalla innolla. Makumatka Anjalaan on 
hyvä vaihtoehto paikallismatkailulle.

TARJOAMME OI-
KEISTA RAAKA-
AINEISTA TEH-
  TYÄ AITOA 
    RUOKAA.

Palvelevasta sähkötalosta huippumerkit huomisen haasteisiin!

Uuden tien myötä meille on entistä
helpompi tulla ja laajan tuote-
valikoiman lisäksi meiltä saat aina
henkilökohtaista palvelua!

Savonkatu 20 • 45100 Kouvola
Puh. 05 744 220 • www.pkst.fi

ma–pe 7–17 ja la 9–13

Savonkatu

Valim
ontieMarjo

niementie

K
a

u
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p
a
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ka
tu

Salpausselänkatu

Kaupungin-
talo

Lahdentie6
Oikeus-
ja poliisi-
talo

• ProFile-mittatilausvalaisimet
• LED-sovellutukset
• Valaistussuunnittelu
• Lämpökuvaukset
• Lämpötila-anturien valmistus
• Automaatiokeskusten kokoonpano

• ProFile valaisimet
• Valonlähteet
• Mittalaitteet
• Kaapelit
• Sähkömoottorit
• Sähköasennuskalusteet
• Kiuasvastukset
Ja paljon muuta…
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Konepesua autollesi
 Pese jopa 7 kertaa kuukaudessa
 Määräaikainen, voimassa 12 kk
 Autokohtainen

Katso lisää osoitteesta: autopesu.net/jasenyys
Puhelin 040 125 7104

Pesulamme auki 24/7 osoitteissa:
Kouvola Laturinkatu 5 Kotka Kyminlinnantie 22  

24/7

24€/kk

YÖ

Nyt 16€/kk

Klo 22–06

Yhteystiedot:
Marjo Alanko
044 974 1134
ataitto@icloud.com
Laukasmäentie 11
45910 Voikkaa
Y 3124091-2

Kurkista tarkempi
kuvaus tarjoamistani
palveluista ja
painotuotteista
www.ataitto.fi

TAITTO
A

Graa
fine

n 

     
 suu

nni
ttelu

 

     
     

 ja 
tait

toty
ö

E tsitkö graafista suunnittelijaa, 
jolta sujuu kätevästi kirjojen 

ja lehtisten taitot sekä pienet 
yksittäiset työt, että suurten 
mainoskampanjoiden suunnittelu?
R	A Taitto on kouvolalainen yhden  
 naisen mainostoimisto
R Kokemusta minulla on   
 taittotöiden ja visuaalisten  
 ilmeiden suunnittelusta
R Teen taitot pienille ja
 keskisuurille yrityksille   
 yhdistyksiä unohtamatta

TUE PAIKALLISTA!

#SupportYourLocal

 ,nehiis äyttiksek akia nO
 imouS neniallim

 solu iithejrup ätsisiirk
 isätsytiry aattua iov PO netim ,ostaK

 .ily nejokia nediekiav
 

 neemouS neethy naatellahuP

 neemousneethy/fi.po.www ääsil euL

YRITTÄJÄ!
Tarvitsetko

tukea työkykyyn 
liittyvissä 

asioissa?

Ota yhteyttä!
Työkyky keskiössä -hanke
Miia Pauna
040 672 8072
miia.pauna@parik.fi

Taloushallinnon palvelut 
yrittäjältä yrittäjälle

Sähköisesti totta kai!

Aloittavalle yrittäjälle erikoisetu, 
kysy lisää:

anu@anyone.fi
p. 050 464 9099 / Anu Nyholm

anyone.fi

AUTONOMI ELIMÄKI
• Meiltä myös matkailuauto  
   huollot ja ilmastointihuollot

Elimäentie 2519, 47200 Elimäki 
044 585 8122 
Ma–pe klo 8.00–17.00 
osmokarna@netti.fi

Teollisuuskaari 2, 
45740 Kuusankoski
Puh. 05 379 2766 
Avoinna: ma-to 8-16.30, 
pe 8-16.00

Näyttävillä
terassilaseilla 
saat moni-
käyttöisyyttä
terassillesi.

Kellosepänpaja Kyöstilän Kello 
Kuusankosken keskustassa tarjoaa 
kaiken mitä kellosi tarvitsee!
 
Huolen kelloistasi pitää Suomen kello-
 seppäkoulusta valmistunut Oskari Kyöstilä. 

Huollamme sekä korjaamme seinäkellot, 
taskukellot ja rannekellot. 

Vaihdamme kelloihisi myös uudet 
paristot ja teemme muut tarvitsemanne 
huolto ja korjaustyöt.

Kauppakatu 2H, 
45700 Kuusankoski
P. 040 660 8460
www.kyostilankello.fi

Lossikuja 1, 
45700 Kuusankoski
Puh. (05) 374 7100
reidica@elisanet.fi

• Vesipesut    • kemialliset pesut 
• mattopesut • laitospesut

Uutuutena kuljetuspalvelua ja 
Sabrina-pesurin vuokraus

Avoinna
Ma-To 7-17

Pe 7-15

RX 5 T 
edullinen, automaattinen 
käsihuuhde laite, sopii 
myös saippua-annos-
telijaksi, myymälöihin, 
asiakaspalvelupisteisiin, 
toimistoihin, yritysten 
henkilökunnan tiloihin, 
myös koteihin. 
Laite on pöytämalli, 
jalusta lisävarusteena. 
5 vuoden takuu. 
Valmistaja 
Ophardt Hygiene Technik 
Maahantuoja 
Sale & Marketing 
Finland Ky, 
www.salemarketing.fi

Sinua 
ja yritystäsi 

varten 
Kymin Ruukissa

www.tilitoimistoeventus.com

Yrittäjä,  
lähetä video tai  
kuva sekä lyhyt 
vapaamuotoinen 

yritysesittely 
osoitteeseen  

kouvolan@yrittajat.fi.
Julkaisemme tervehdyksesi 

yhdistyksen Facebook-
sivulla ja näin pääsemme 
kaikki yhdessä tutustu-

maan paikallisiin tuotteisiin 
ja palveluihin.

Kuukausittain eniten 
tykkäyksiä ja kommentteja 
saaneet julkaisut palkitaan.

Ostetaa Kouvolast! 
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Häät • synttärit • juhlat
myös ruokapalvelut anniskeluineen  
turvallisesti suositusten puittessa!

syksyn yritystilaisuudet 
Toimi pian, kalenteri täyttyy!

Tiedustelut info @ patoklubi.fi  >  puh o4o 68o6 775

JÄRJESTÄ IKIMUISTOISET JUHLAT MEILLÄ!

Aukkoja, muotoja ja merkintää
eri materiaaleihin

Laserointipalvelut • pinenta.fi

30s Cognac Glass is Silver
Design Award winner in
2018 - 2019 Arts, Crafts and
Ready-Made Design Award
Category in the international
A’Design Award in Italy.

A’ Design Award and
Competition is the worlds’
largest design competition
awarding best designs,
design concepts and
products & services.

TaideTupa PikkuSelma

AVOINNA ti-pe 11-17 ja la-su 12-16 sekä sop. mukaan
TAIDERUUKKI Kyminväylä 2 D, 2.KRS Kuusankoski • 0440 564364

OSTA KOTIMAISTA TAIDETTA KOTIIN JA LAHJAKSI

UUTTA! 
Valkealalaislähtöisen 
lasitaiteilija/ lasinpuhaltaja 
Saara Korpin upeita, 
palkittuja suupuhallettuja 
taide- ja käyttölaseja.

KESÄN NÄYTTELYT TAIDERUUKISSA!

30s Cognac Glass is Silver
Design Award winner in
2018 - 2019 Arts, Crafts and
Ready-Made Design Award
Category in the international
A’Design Award in Italy.

A’ Design Award and
Competition is the worlds’
largest design competition
awarding best designs,
design concepts and
products & services.

KOHTALON 
KYSYMYKSIÄ 

14.6.–30.8. 
Galleria Pato

ULLA 
KORPELA 
7.6.–26.7.

Galleria Nurkka

Pato Klubi ja Areena 7.6.–30.7 
Naivistitaidetta • Jakke Haapanen 
Nukkekotikerho • Kymin Nikkarit 
”Muisto vain jää” Harri Marstio 
dokumentti ja valokuvanäyttely

VAPAA PÄÄSY

Huoltovapaat 
Julkisivu ja 

Sisustustuotteet

Finn Julkisivut
+358 400 920 550

jorma.kotro@julkisivut.fi
www.julkisivut.fi

Ympäristöinsinööri palveluksessanne!
Energia- ja teollisuusyrityksille mm:
- laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen ideoita
- ympäristönäkökohtien hallintakeinot 
- uusia avauksia ympäristön tilan parantamiseen
- työturvallisuuden parantamiseen ideoita
- työturvallisuuskorttikoulutus yritykselle räätälöitynä 
- työmaan turvallisuuskierros ulkopuolisin silmin

Tilaa maksuton kartoituskäynti:
elina.toimela@funktionelli.fi

Ympäristöinsinööri Elina Toimela

Funkitonelli.fi

Hautakivityöt
Markku Kokko

Apunanne kaikissa muistomerkkiasioissa.
Meiltä hautakivet, kultaukset, hopeoinnit,

nimikaiverrukset, oikaisutyöt ja pesut
Kouvola-Kotka-Lappeenranta alueella

kokemuksella ja laatutakuulla.

hautakivityötkokko.fi
Elsantie 18, 45740 Kouvola

make.kokko@pp.inet.fi
gsm 0400 878 923

 
Suviojantie 13, 45610 Koria

Korian Hirsi valmistaa kotalaavuja 3 eri 

kokoa ja 6 eri mallia.

Toimitukseen kuuluu kaikki tarvikkeet 

perustuksista ylöspäin.

Näytelyalue on korian ABC vieressä.

Pentti Tonteri
pentti.tonteri@korianhirsi.fi

Rikoksia 
Kouvolasta

Nyt myynnissä!   
www.kustannusaarni.fi/
verkkokauppa

Laatua yrityksesi arkeen.
www.laaduntekija.fi

Laatua yrityksesi arkeen.
www.laaduntekija.fi

KOULUTUSALAN 
AMMATTILAINEN
Logistiikka Koulutus V&P Oy on kouvolalainen 
yritys, joka tarjoaa monipuolista koulutusta. 
Panostamme kaikkien ammattialojen koulutuksiin 
ja kuljettajien jatkokoulutus lukuisine osa-
alueineen on merkittävä osa koulutustarjontaa.
Lisätietoja koti sivuiltamme tai soittamalla. 
Ota rohkeasti yhteyttä!

Logistiikka Koulutus V&P Oy
Vesa Rouvinen
Koulutamme osoitteessa:
Kappelikatu 11, Kouvola
gsm. 040 533 8014
info@logistiikkakoulutus.fi
www.logistiikkakoulutus.fi

Parturi-Kampaamo TII-NA palvelee 
Kuusankosken keskustassa, 
Kauppakatu 2:ssa

Avoinna sopimuksen 
mukaan ma-pe.

Lämpimästi tervetuloa!

Kesäisin terveisin

Kauppakatu 2, Kuusankoski 

Puh. 050 3227639

PARTURI-KAMPAAMO
TII     NA

Alex&Amanda Sari Jääskeläinen
Valtakatu 30 Kuusankoski
P. 050 374 8114

Alex 
& 

Amanda

Alueen monet erilaiset karttakorut 
jälleenmyyjiltä ja 

Sisustus ja Kuvataide PiaLiistä 
Lisätiedot Pia Liila 040 5968 097 

tait.pialii@gmail.com 

SISUSTUSTA SYDÄMELLÄ

Tilasuunnittelun
ammattilainen

Kouvolan Taksi 
T:mi Juha  Nuutinen
puh. 050 466 2680

Tilaustaksi, tavarataksi 
inva- ja paarikuljetukset.
www.transportkurvinen.fi 
p. 0400 176 443
OLE HYVÄ JA PYYDÄ TARJOUS!

Kehittämispalvelut 
yrityksille
• Analyysi
• Kasvu ja uudistaminen
• Henkilöstön valmennukset

 

Ota yhteyttä:

Tulosmarkat Oy 
ml.joukainen@tulosmarkat.fi 
0400 650464

Sanna Koskela
mentaalivalmentaja

044 301 9231
sanna@mentaali.fi

Työelämän 
mentaaliset 

taidot 
koetuksella

Aikamme on nyt haastava. Se on 
sitä niin työntekijöille kuin yrityk-
sille. Työelämä kuormittaa nyt 
erityisesti mieltä. Kuinka teidän
yrityksenne huolehtii työntekijöi-
denne henkisten resurssien
riittävyydestä ja mielen jaksa-
misesta?

Me Suomen Mentaalivalmennuk-
sessa  olemme valmiina puhelin-
kopeissamme teitä varten!

Suomen Mentaalivalmennus — Hyvin voivan työelämän puolesta.

-50%

-20% -30%

KesäALE

Käyntikortit
Esitteet
Flaierit
Kutsut

Kirjekuoret
Lomakkeet
Postikortit
Kirjat

Vihkonidotut tuotteet
Suurtulosteet
Tulosteet
Kopiot yms.

PAINOTUOTTEET NOPEASTI
JA EDULLISESTI KESKUSTASTA.

040-5417725                    digitaalipaino@gmail.com
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 H
aminassa kasvanut ja 
Elimäellä ylioppilaaksi 
kirjoittanut Satu Kos-
tiainen oli opiskelu-
aikoinaan arka ja eri-

tyisen herkkä tyttö. Esillä olemi-
nen oli myrkkyä, sen sijaan laulu 
soi naapuriin asti ja piirtäminen 
maistui, samoin eläinten  kanssa 
oleminen, siitä hän on aina ty-
kännyt valtavasti.

Nyt Vähä-Moisiossa hevosti-

laa pitävä, Satun Aittaa markki-
noiva ja musiikkia monipuolises-
ti tekevä ja esittävä Kostiainen on 
aika lailla eri ihminen. Matkalle on 
mahtunut muutama merkittävä 
tapahtuma.

– Musiikki tuli elämääni leikki-
mielisen Idols-kilpailun kautta ih-
misten toivoessa etten lopettaisi 
laulamista. Palautteen kautta in-
nostuin menemään Elimäen Kan-
salaisopistoon Regina Ojan lau-

lutunneille ja siitä lähti laulajan 
urani käyntiin.

– 31.7.2014, raivonneesta Hele-
na-myrskystä alkoi viisivuotinen 
elämän koulu, jonka kautta koin 
henkisen heräämisen. Nyt rakas-
tan esiintymistä ja ihmisiä. Ha-
luan auttaa kaikenikäisiä löytä-
mään elämän iloa ja sisäisen  
vahvuutensa.

Kirjan ja juhlan 
valmistelua
Kouluissa, palvelutaloissa, ra-
vintoloissa ja monipuolisesti eri-
laisissa tilaisuuksissa esiintyvän 
Kostiaisen kalenteri tyhjeni ja 
markkinointi keskeytyi koronavi-
ruksen iskettyä. Hän ei jäänyt sur-
kuttelemaan tilannetta, vaan up-

Muusikko 
vaihtoi kirjailijan 
vaatteisiin
Laulaja, lauluntekijä ja esiintyjä  
Satu Kostiainen luovii sujuvasti  
taidelajista toiseen, sekä tarjoaa 
aittaelämyksiä ja hoitaa hevosia.

poutui sanallisen tuotoksen sa-
ralle.

– Olen kirjoittanut kirjaani, jon-
ka on tarkoitus ilmestyä tämän 
vuoden aikana. Kirja kertoo elä-
mäntarinani ja henkisen hyvin-
voinnin merkityksestä ihmiselle. 
Mukana on myös yhteiskunnalli-
sia näkemyksiä.

Kymmeniä kappaleita paikal-
listen muusikoiden kanssa levyt-
tänyt Kostiainen on säveltänyt ja 
sanoittanut kevään aikana myös 
uutta musiikkia. Sitä voi  kuulla 
vuoden mittaan tallenteina ja 
kenties juhlakonsertissa.

– Ensimmäinen levyni ”Wande-
ring” ilmestyi elokuussa 2010, jo-
ten vietän tänä vuonna 10-vuo-
tistaiteilijajuhlaani.

Kostiainen on rakentanut itsel-
leen maaseudun rauhaan tyyssi-
jan, jossa mieli elää, luovuus ku-
koistaa ja arki pyörii sujuvasti. 
Monitoimiyrittäjä kaipaa kuiten-
kin palavasti ihmisten seuraan.

– Koripalloseura Kouvot on mi-
nulle läheinen yhteisö, jonka toi-
minnassa myös olen ollut muka-
na monin eri tavoin.

 S
eitsemän tutkinnon 
 Tiina Punkanen val-
mistui sairaanhoitajak-
si vuonna 1982, niin-
pä terveydenhoitoala 

ja sote-kuviot ovat tulleet hänel-
le vuo sien saatossa tuttuakin tu-
tummiksi. Lukuisten vastuullis-

ten tehtävien jälkeen hän perusti 
vuonna 2001 toiminimiyrityksen, 
joka muuttui hiljattain Punkanen 
Oy:ksi. Sivutoimisesta yrittäjyy-
destä on tullut myös päätoimi.

– Olen akateemisesti koulutet-
tu työnohjaaja ja työnohjaus kat-
taa toiminnastani 80–90 pro-

senttia, loppu on kouluttamista. 
Hoiva-ala korostuu asiakaskun-
nassani, mutta asiakkainani on 
erikokoisia yrityksiä äärestä lai-
taan, ja myös yksityishenkilöitä.

Kun korona otti meistä otteen, 
Punkasen sovitut ohjaukset ja 
koulutukset peruuntuivat järjes-

Hyvä aika 
laatia työuran 
välitilinpäätös
Tunnettu ja tunnustettu työn- 
ohjaaja Tiina Punkanen on käyttä-
nyt koronatauon sisäiseen tutkiste-
luun, ja dekkarien lukemiseen.

tään. Silloin hän näki tilaisuuden 
sopivaksi summata pitkä uransa 
ja tehdä siitä välitilinpäätös.

– Totesin, että pirusti on tul-
lut tehtyä töitä. Mitään en kadu 
ja olen kiitollinen monipuolisis-
ta töistä ja tapaamistani merki-
tyksellisistä ihmisistä. Mietin, et-
tä olen vielä muutaman vuoden 
töissä ja keskustelin itseni kans-
sa, mitä haluan vielä tehdä.

Mietiskelyn vastapainoksi ko-
vaksi lukijaksi tunnustautuva 
Punkanen kävi suosikkiensa eli 
dekkareiden kimppuun ja eläy-
tyi niiden tunnelmaan valtaval-
la mielikuvituksellaan. Myös van-
ha laji jooga on palannut takaisin 
ohjelmaan.

Huomio  
isoon kuvaan
Kolme kirjaa kirjoittanut Punka-
nen on tunnettu ja tunnustettu 
asiantuntemuksestaan alallaan 
myös kansainvälisesti. Häntä har-
mittaa, että työnohjaus keskittyy 

käytännössä liian pieniin yksityis-
kohtiin.

– Huomaan usein puhuvamme 
siitä, kuinka yhdessä sovituista 
ohjeista ei pidetä kiinni. Kaipaan 
sisäistä tukistelua ja huomion siir-
tämistä isompaan kuvaan, kuten 
asiakkaan ja läheisten ihmisten 
kohtaamiseen.

Työnohjauksen alkujuuret läh-
tevät kirkon parista, mistä siir-
ryttiin terveydenhuoltoalalle. Ai-
ka myöten monet muut toimialat 
ovat heränneet tarpeeseen.

– On havaittu tehokkaaksi, kun 
ulkopuolinen henkilö kyseen-
alaistaa asioita ja tuo vaihtoeh-
toja. Tekemistä riittää, negatiivi-
sista fiiliksistä kun on paha pääs-
tä eroon.

Työuransa lisäksi Punkanen on 
tehnyt välitarkistuksen avioliitos-
saan. 25 avioliittovuoden jälkeen 
miehen kanssa tehty tsekkaus toi 
tulokseksi yhtä pitkän jatkoajan. 
Nyt yhteistä taivalta on takana 37 
vuotta.

Sitten Tankan puhelin alkoi soi-
da, ja pirisikin kiivaaseen tahtiin. 
Tarjouskyselyjä alkoi tulvia kiihty-
vällä rytmillä, samoin tilauksia.

– Ilmassa leijuneet kysymykset 
vaihtuivat vastauksiksi ja kaikki 
kääntyi lopulta hyväksi. Aika mo-
nessa kodissa ja mökissä tästä 
tuli oikea terassikevät.

Paikallisuus 
puhuttelee
Tankka on pannut mielihyvällä 
merkille, kuinka Kouvolan seudun 
asiakkaat kääntyvät paikallisten 
yrittäjien puoleen.

– On tullut tunne, että olemme 
kaikki samassa veneessä. Ihmisil-
lä on vahva halu käyttää paikal-
listen tuottajien palveluja. Tämä 
koskee ravintoloita, kahviloita ja 
monia muita palveluita.

Kiitokset saavat niin ikään pai-
kalliset ja valtakunnalliset yrittä-
jäjärjestöt, jotka olivat hyvin kar-
talla ja heti hereillä, kun oli toi-
mien aika.

Rakennusliikkeet ovat Kuusan-

kosken Lasi ja Kehykselle iso asia-
kasryhmä ja niissä työt ovat jat-
kuneet lähes normaalisti, joten 
ihan tyhjän päälle yritys ei koro-
nan vaikutuksesta tippunut. Tan-
kan ei ole tarvinnut lomauttaa 
kumpaakaan kahdesta työnteki-
jästään.

Perinteiset lasiasennukset, 

-korjaukset ja -vaihdot, terassila-
situkset, kehystykset ja liukuovi-
työt kuuluvat yrityksen repertu-
aariin. Toimialue kattaa Kymen-
laakson, jotkin asiakkaiden työ-
maat vievät myös muualle. Yksi-
tyisasiakkaiden osuus liikevaih-
dosta on 30 prosenttia, pääosa 
kertyy yrityksiltä.

 I
känsä rakennusalalla työs-
kennellyt Markus Tankka al-
koi yrittäjäksi vuonna 1992, 
kaverinsa suosituksesta kes-
kellä syvintä lamaa. Siitä läh-

tien hän on kehittänyt yritystään 
kestämään erilaisia aikoja, ja vai-
keitakin hetkiä on matkan varrel-
le mahtunut.

Nyt Kuusankosken Lasi ja Ke-
hys on Tankan mukaan siinä kun-

nossa, että se kestää muutaman 
kuukauden syvätkin kyykkäykset. 
Silti alkukeväästä iskenyt korona-
virus veti tiukasti mattoa alta.

– Kaksi viikkoa toiminta oli täy-
sin seis ja ajattelin, että mitäs 
nyt. Samalla tavalla ajattelivatkin 
muutkin, ihmiset siirtyivät kotiin 
töihin ja alkoivat mietiskellä, pi-
täisikö tuo terassi laittaa nyt kun-
toon.

Korona käänsi  
katseet kotiin
Kuusankosken Lasi ja Kehys eli het-
ken hiljaisuudessa, kunnes käynnis-
tyi terassikevät. Pian 30 vuotta toi-
minut yritys asentaa ja korjaa lasit 
sekä kehystää ja tekee liukuovia.

– CityMedia on kouvolalais-
ten olohuone. Se on keskitetty 
ja selkeä paikka, missä kaupun-
ki, yritykset, seurat, yhdistykset 
ja muut tahot voivat julkaista pai-
kallisesti kiinnostavaa sisältöä, 
Malmberg painottaa.

Ideasta totta  
laadusta tinkimättä
CityMedia on eri toimijoille hel-
poksi tulla, sillä palvelualusta on 
valmiina rahaliikennettä myö-
ten. Alustalla voi julkaista omaa 
tuotantoa tai teettää sen City-
median yrittäjien tuotantoyhtiöl-
lä, heillä on tuotannosta pitkä ko-
kemus.

– Sisältöä voi julkaista avoime-
na tai salasanan takaa. Itse pal-
velu on maksutonta, katselusta 
ja myynnistä perimme provision, 
avaa Tervolin toimintaperiaatetta.

Rajattomasti  mahdollisuuksia, 
avoimuutta uusille ideoille;  sitä 
tarjoavat Malmberg ja Tervolin 
palvelullaan ja kuuntelevat kent-
tää koko ajan herkällä korvalla. 

Malmberg tähdentää, että City-
Media elää vahvassa kehitysvai-
heessa.

– Suunnittelemme, testaamme 
ja kehitämme palvelua tarpei-
den ohjaamana. Olemme avoi-
mia kaikille ideoille, mutta palve-
lun laadusta emme tingi, sen tu-
lee olla aina hyvää. 

Vaikka korona jää jossakin vai-
heessa taustalle, tämä palve-

lu jää elämään. Pilotointivaihees-
sa elävä CityMedia on tällä het-
kellä vahvasti kouvolalainen pal-
velu, mutta yrittäjät myöntävät, 
että se on monistettavissa myös 
muualle.

– Kun olemme paikallisesti yh-
tä, saamme ajatuksia toisiltam-
me ja kehitämme uutta, Tervolin 
ja Malmberg näkevät.

 K
ouvolalaiset media-
alan monitoimiyrittä-
jät Jesse Tervolin ja 
 Sami Malmberg ko-
kivat konkreettisesti, 

kuinka korona tuli ja hiljensi mai-
noskuvaukset ja mainostoimis-
ton työt. Malmbergin mukaan 
tunneli kuitenkin näkyy jo ja pian 
toivottavasti kajastaa valokin.

Kaksikko ei jäänyt koronan 
syövereissä pyörittelemään peu-
kaloitaan, vaan sukelsi mukaan 

ajan valtavirtaan.
– Livestriimit ovat tätä päivää, 

mikä on hyvä asia. Ne kehittyvät 
koko ajan ja niissä pitää olla aktii-
visesti mukana, Tervolin valottaa.

Työkaluksi tähän he  kaivoivat 
naftaliinissa olleen CityMedian, 
josta he rakensivat nyt palvelu-
alustan esimerkiksi koulutusvi-
deoille ja muille sisällöille. Kana-
via tähän on tarjolla kosolti, mut-
ta CityMedia iskee vahvasti pai-
kallisella näkökulmalla.

Paikallisten  
sisältöjen paikka
CityMedia on kouvolalaisten  
yhteinen olohuone, jossa eri  
tahot voivat julkaista omia  
videoitaan ja livestriimejään.

 P
itkän matkaa ovat leh-
tevät koivut ja muut 
puut venähtäneet Kuk-
komäellä sinä aikana, 
kun Anneli ja  Voitto 

 Kyynäräinen ovat kehittäneet 
yrityksiään ajan hengen valtavir-
roissa. Kaikki alkoi vuonna 1985, 
yrityksenä oli tuolloin Cadann Oy.

– Suunnittelimme painopiiri-
levyjä ja tulostimme filmejä ja 
elektroniikkakaavioita. Meillä oli 
iso tulostin ja asiakkaamme kyse-
livät, miksette tee muutakin do-
kumentointia.

Näin avaa alkuvuosien menoa 

Anneli ja esittelee Helsingin kau-
pungin parkkimittarin ja Halto-
nin valmistaman pullonpalautus-
automaatin piirilevyjä. Kun lama 
kolkutteli ovella, piirilevysuunnit-
telu hiipui ja yrittäjien oli aika kat-
soa eteenpäin uusin silmin.

– Puskimme lamaan velat nis-
kassamme. Syntyi Cadnet Oy 
(1989) ja aloimme tehdä vedok-
sia, värierotteluja ja tulostuksia 
mainostoimistoille. Sitten ostim-
me skannerin ja aloitimme valo-
kuvien skannauksen, mikä loppui 
digikameroiden tuloon, jatkaa 
Voitto tarinaa.

Yrittäjät muistelevat aikaa 
1990-luvulla lämmöllä, sillä silloin 
asiakkaita kiinnosti, miten yrittä-
jällä menee ja onko töitä. Uskolli-
suus, luottamus ja huolenpito oli-
vat liikuttavaa tasoa.

Uusi sivu on 
kääntynyt monesti 
Nyt Cadann Oy toimii laitevuo-
raajana ja kehittää toimintaansa 
metalliteollisuuden palveluihin.

Cadnetissa on eletty keskimää-
rin viiden vuoden periodeissa ja 

katsottu, mitä seuraavaksi teh-
dään. Paikallinen suurteollisuus 
oli pitkään iso asiakas ja tilasi kai-
kenlaista painotuotetta. Vuositu-
hannen edetessä suunta on ol-
lut yhä vahvemmin kohti omia 
tuotteita.

– Kalenterit, postikortit, ulko-
kyltit, tekstiilipainatus, tapetit, la-
serkaiverrus; olemme monipuo-
linen digipaino ja asiakaskun-
tamme on laaja, kuvaa Anneli 
kehityspolkua.

Voitto myöntää, että jousta-

Kukkomäeltä 
siintää valoisa 
tulevaisuus
Elektroniikan suunnittelutoimistos-
ta digipainoksi muuntunut Cadnet 
on monitoimipainotalo, joka aikoo 
tuoda osaamistaan enemmän tykö.

vuus on viety heillä äärimmilleen. 
Sanonta ”yhtä työtä vähempää ei 
kannata tehdä”, sopii hyvin Cad-
netin toimintakulttuuriin.

– Aina kun asiakas haluaa jota-
kin, vastaamme joo ja taivumme 
lähes mihin vaan. Se on välittä-
mistä ja auttamista, mikä luo kii-
tollisuutta.

Loikka oman  
digiojan ylitse
Koronakevään aikana yrittäjäper-
he on keskittynyt kehitystoimin-
taan. Alle kolmen vuoden ikäinen 
tuotantokoneisto on iskukunnos-
sa ja talous tasapainossa

– Olemme perehtyneet tun-
nettuuden lisäämiseen ja toimin-
taprosessien sujuvoittamiseen. 
Verkkokaupan kehittäminen, uu-
det tuotteet ja tutkitun tiedon 
hyödyntäminen ovat avain asioita 
meidän omassa digiloikassam-
me.  

Toteavat yrittäjät päättäväises-
ti ja myhäilevät oman suurkuva-
tulostimen tuottaman koivumet-
säkankaan äärellä, yksi askel koh-
ti uutta sekin. Nyt on ollut aikaa 
myös harrastuksille: Anneli har-
joittelee seuraaviin Yrittäjien golf-
kisoihin ja Voitto keskittyy met-
sätöihin.

 K
un vanhemmat kysyi-
vät pieneltä pojaltaan, 
mitä tämä ha luai si 
soittaa, Antti Laitinen 
vastasi oitis jotta hui-

lua. Kitara tuli mukaan yläasteel-
la, laulu lukioaikana ja saksofo-
ni jossakin siinä välissä. Nyt hän 
soittaa livemusiikkia, keikailee 
trubaduurina ja haaveilee jazz-

yhtyeen perustamisesta.
– Olen harrastanut pienestä as-

ti musiikkia. Kun palvelin varus-
miessoittokunnassa Lahdessa 
huomasin, että vitsi tämähän on 
kivaa. Sytyin soittamiselle ja taju-
sin silloin, että haluan tehdä mu-
siikista ammatin itselleni.

Keväällä 2019 tuosta unelmas-
ta tuli täyttä totta, kun Laitinen al-

koi päätoimiseksi yrittäjäksi. Sivu-
toimisesti musiikki oli ollut muka-
na jo vuodesta 2012 lähtien, jol-
loin hän perusti toiminimiyrityk-
sen. Nyt hänellä on yritys AJL-
Musiikki Ky ja aputoiminimi Kou-
volan Uusi Musiikkikoulu.

– Olen opiskellut musiikkipe-
dagogiaa ja olen musiikinopet-
taja (AMK). Nuoret ja aikuiset ha-

luavat oppia soittamaan ja autan 
heitä pääsemään soittamisessa 
alkuun.

Ajatuksen tasolta 
toteutukseen
Laitinen heittää trubaduurikeik-
kaa esimerkiksi yritystilaisuuk-
sissa ja lähiseudun ravintolois-
sa. Kun koronavirus yllätti meidät, 

Musiikki-
ammattilainen 
taipuu moneen
Laulava Antti Laitinen soittaa  
huilua, saksofonia ja kitaraa,  
keikkailee trubaduurina ja jazz-
muusikkona sekä opettaa muita 
soittamaan ja laulamaan.

keikat pysähtyivät kuin seinään.
– Verkkokurssi on ollut jollakin 

tapaa mielessä ja sai nyt uutta 
vauhtia. Tulossa on alkuun kita-
ransoiton alkeiskurssi, myöhem-
min seuraa jatkokurssi sekä mah-
dollisesti ukulelen soiton ja laula-
misen kurssi.

Valkealassa kasvanut Laitinen 
mietti alkuun yrittäjäksi ryhtymi-
sen haasteita, mutta on selättä-
nyt ne huolellisella etenemisellä.

– Jälkeenpäin ajatellen oli fik-
sua edetä portaittain kohti pää-
toimista yrittäjyyttä. Tykkään tosi 
paljon, työni on monipuolista ja 
saan tehdä sitä hyvien kumppa-
nien kanssa.

Laitinen on kiitollinen siitä, että 
hänellä on yrittäjänä monta tuki-
jalkaa. Musiikin lisäksi hän on mu-
kana JOOJA musiikki- ja draama-
palveluissa ja esiintyy siten myös 
näyttelijänä.

– Olen esiintyjä ja nautin siitä. 
Soitan klassista ja kevyttä musiik-
kia, mikä on rikkaus. Saan myös 
opettaa muita soittamaan ja lau-
lamaan eli voin tehdä todella 
monipuolista työtä.
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