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vaihtoivat 
matkailun 
mansikoihin
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Ei kuntaa  
ilman yrityksiä 

 K
oronavirus, sosiaali- ja terveyspalvelu-uu-
distus, väestön ikääntyminen ja kuntata-
louden haasteet pitkällä aikavälillä. Siinä 
vain muutama lähivuosien murrostekijä, 
joka haastaa uudistamaan kuntien toimin-

nan sisältöä. Myös kuntien työllisyyskokeilut ja mo-
nipaikkaisuuden lisääntyminen vaikuttavat paikallis- 
ja aluetalouteen ja voivat parhaimmillaan edistää 
tasapainoista aluekehitystä. 

Koronapandemia on vahvistanut kuntien ja yrit-
täjien kohtalonyhteyttä. Yrittäjät ja kunnat ovat täy-
sin uusien ja poikkeuksellisten haasteiden edessä. 
Kunnissa ymmärretään nyt entistä paremmin, että 
kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityk-
siä, jotka luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja. Ko-
ronakriisissä kiihtynyt digiloikka ja tiiviimpi yhteistyö 
yrittäjien ja kunnan välillä kannattaa ottaa arkipäiväi-
seen käyttöön myös Kouvolassa. Jos yrittäjyydelle 
on esteitä, yritykset eivät pysty kasvamaan, kehitty-
mään eikä työllistämään. Ne hakeutuvat suotuisam-
paan ympäristöön tai yrittäjät muihin ammatteihin.

Nyt kunnan rooli haastetaan, kun tunnetut me-
gatrendit muuttavat toimintatapoja. Globalisaatio, 
digitalisaatio, muuttoliike ja monet muut luovat yh-
dessä vaikutuksen, jossa paikallisidentiteetti voi jää-
dä jalkoihin. Kuntavaaleissa pärjää mah dol li suuk-
sien näkijä. Kuntavaaleissa 
päätetään elinvoimasta ja 
siitä, kuinka yrittäjien nä-
kemykset otetaan huo-
mioon ja tehdään aina 
yritysvaikutusten arvioin-
tia. Vaaleissa pärjää se, 
joka näkee pitkän aikavä-
lin kehityksen ja väistämät-
tömän muutoksen ja pystyy 
esittämään toteutuskelpoisia 
ratkaisuja. 

Kuntavaaleihin 2021 valmistaudutaan tilanteessa, 
jossa kuntatalous on vaikeuksissa myös meillä Kou-
volassa. 

Uudistustarpeita luo myös se, että Suomessa jul-
kinen sektori on levittäytynyt niin laajalle, että se vie 
pohjaa pois kansantalouden vaurastumiselta. Jokai-
sen kunnan ja ehdokkaan on nyt tärkeä tunnistaa ja 
tunnustaa pienten ja keskisuurten yritysten merki-
tys. Kuntien on luotava edellytykset kehittyvälle ja 
käytännönläheiselle yritystoiminnalle. Vain siten kil-
pailukyky paranee kestävästi kunnan omista lähtö-
kohdista. 

Yrittäjien kuntabarometriin vastasi keväällä 2020 
ennätykselliset 10 404 yrittäjää. Barometri on suu-
rin Suomessa tehty kysely, jossa mitataan man-
ner-Suomen kuntien yrittäjäpolitiikkaa ja siinä on-
nistumista. Kuntabarometri osoitti Kouvolalle ve-
ret pysäyttävän tuloksen: valtakunnan pohjat löytyi-
vät täältä. Menestyimme heikoimmin mm. kaupun-
gin päätöksenteon yrittäjälähtöisyydessä, hankinta-
politiikassa ja elinkeinopolitiikan asemasta kaupun-
gissa. 

Keskeinen viesti on se, että poliittisten päättäjien 
pitää nyt oivaltaa entistä paremmin vuoropuhelun 
merkitys ja yrittäjämyönteisen strategian vienti sa-
noista tekoihin. Pelkät strategiset valinnat eivät riitä, 
vaan tarvitaan konkreettisia ja mitattavia tekoja.

Jos kunta käyttää enemmän aikaa viestintään ja 
vuoropuheluun yrittäjien kanssa, tulokset parane-
vat. Vuoropuhelu luo luottamusta. Seuraavan ker-
ran Yrittäjien kuntabarometri tehdään 2022. Silloin 
mitataan taas kuntien vetovoimaisuutta. Tilannet-
ta korjaavat toimet voidaan aloittaa vaikka sopimal-
la yhdessä, että kaikista päätöksistä tehdään jatkos-
sa yritysvaikutusten arviointi. 

Menestystä vaaleihin tasapuolisesti!

Ville Helander
Talousneuvos
Kouvolan Yrittäjät hallitus, Kymen Yrittäjät vpj.  
Suomen Yrittäjät ELPO-valiokunta

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

Lehti julkaistaan mainosliitteenä 
KS Keskiviikossa.

Sisällöt, suunnittelu ja taitto sekä paino: 
Kaakon Viestintä / Lehtisepät
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PÄÄKIRJOITUS

T
ie Huhdasjärven kyläl-
tä Vesalaan on mukavan 
mutkainen. Neljän kilomet-
rin matkan jälkeen eteen 
avautuu idyllinen maise-

ma, kaunis pihapiiri rakennuksineen 
veden äärellä. Olet saapunut Kok-
kolan tilalle, jota isännöivät ny kyään 
Karoliina ja Harri Suikkanen.

Tila on tunnettu maatilamatkai-
lustaan nimellä Lomakoti Kokkola jo 
1970-luvun lopulta lähtien. Nykyiset 
yrittäjät jatkoivat pitkää perinnettä 
2010 alkaen, jolloin he ottivat veto-
vastuun tilasta. Yrityksen nimi Sini-
bell on peräisin jo 1990-luvun lopul-
ta, Harrin kahden siskon nimiä mu-
kaillen.

Vuonna 2018 oli aika tehdä isoja 
päätöksiä. Mansikan viljely oli otta-
nut isompaa roolia matkailun rinnal-
la ja kun sesongit osuivat molem-
missa kesäaikaan, eivät resurssit riit-
täneet enää kaikkeen.

– Nyt viljelemme mansikkaa noin 
kolmen hehtaarin alalla sekä hernet-
tä hehtaarin verran. Lisäksi meillä on 
kaksi kasvutunnelia, toisessa kasvaa 
mansikkaa, toisessa vadelmaa.

Laadukasta marjaa 
ensimakuun
Kasvutunnelissa marjat kasvavat 
table top -menetelmällä, jossa mar-
jaa pysyy puhtaana ja sen hoito ja 
poiminta tapahtuu ergonomisesti 
oikealla korkeudella. Sääolosuhteet 
ovat marjanviljelyn suurin riski, jota 
tunneliviljelyllä on mahdollista jon-
kin verran pienentää.

– Kasvuolosuhteet erityisesti kos-
teuden osalta on helpompi säädellä 
sopivaksi tunnelissa. Marjat ovat hy-
välaatuisia, kypsyvät aiemmin ja eh-
tivät ensimmäisinä markkinoille, mi-
kä näkyy toivottavasti hinnassa.

Tunnelikasvatuksen kustannukset 
ovat toki korkeammat kuin normaa-
lissa avomaaviljelyssä. Taimet on 
uusittava joka vuosi, kastelu- ja lan-
noitusjärjestelmä sekä muut raken-
nelmat vaativat investointeja. Kas-
vinsuojelu on biologista, sitä hoita-
vat muun muassa petopunkit ja me-
hiläiset.

– Meillä on vadelmasta hyviä ko-
kemuksia viime vuodelta, nyt lai-
toimme vadelman lisäksi myös 
mansikkaa tunneliin.

Sinibellin tuotteet löytävät osta-
jansa läheltä, paikalliset asukkaat 
ja mökkiläiset noutavat laadukkaat 
marjat suoraan tilalta tai ostavat ne 
lähikauppojen torimyyntipisteistä.

Laulu soi kitaran 
säestyksellä
Karoliina on koulutukseltaan lähihoi-
taja ja työskentelee syksystä kevää-
seen vanhustyön parissa, sekä lau-
laa. Harri tekee talvisaikaan polt-
topuita, auraa teitä, ja soittaa kita-
raa. Musiikkipedagogina ja ammat-
timuusikkona hän toimii opettajana 
Pohjois-Kymen musiikkiopistossa ja 
soittaa Kouvolan teatterin produkti-
oissa. He molemmat ovat mukana 
Kouvolan Soivat Kylät -toiminnassa.

– Monipuolisuus on rikkaus, kun-
han siitä ei tule riippaa. Olemme 
yrittäjinä erilaisia ja täydennämme 
hyvin toisiamme.

Yrittäjät kuvailevat toisiaan näin: 
yrittäjyyteen kasvanut Harri on sin-
nikäs ja työteliäs sekä omaa näke-
mystä ja uskoa yrittämiseen. Karo-
liina on oppinut yrittäjyyteen, tyk-
kää asiakaspalvelusta ja ihmisten 
kohtaamisesta sekä hallitsee vä-
hän kaikkea tietotekniikasta hallin-
toon. Mikäpä siinä on sitten yrittää 
yhdessä.

Matkailu vaihtui mansikoihin 
ja muuhun maistuvaan
Karoliina ja Harri Suikkanen yrittävät kesät tiivisti 
Huhdasjärven rantamaisemissa. Muut vuodenajat su-
juvat hoito- ja puutöissä, aurauksissa ja musiikissa, 
joka on heille sekä työ että harrastus.

Yrittäjä, älä jää yksin!

Meiltä Kinnosta saat apua 
ja sparrausta maksutta, 
puolueettomasti ja 
luottamuksellisesti.

Kauttamme myös toimitiloja 
ja asiantuntija-apua sekä 
ohjausta rahoitustukien 
haussa.

Varaa aika yritysneuvojalle:  
info@kinno.fi.

OLEMME  
YRITYKSIÄ
VARTEN. 

 
Paraatikenttä 4, Kouvola

V
uoden 2017 syksyl-
lä Minnamari ja Tero 
Turkia olivat jännän 
äärellä. Vaikka heil-
lä oli takana pitkä yh-

teinen ura kauppiaina, edessä oli 
jotakin aivan uutta.

– Olimme perustamassa en-
simmäistä kertaa uutta kauppaa. 
Ei ollut henkilöstöä, ei asiakas-
kuntaa. Kollegat kutsuivat mei-
tä hulluiksi, itse uskoimme tähän 
kuin pässi sarviinsa.

Keväällä 2021 kauppiailla on 
syytä hymyyn, K-Supermarket 
Valtari on ottanut paikkansa Kou-
volan keskustassa, ja millä tyylillä. 
Töitä kaupassa paiskii Suomen 
paras henkilökunta, niin kuin Tur-
kiat sen empimättä ilmaisevat. Ja 
yhteistyö toimii kaikkien kesken 
kuin rasvattu.

– Ammatistaan ylpeä henkilös-

tö on ajan hermolla, saa toteut-
taa itseään ja syytää meille hy-
viä ideoita toiminnan kehittämi-
seen. Potkimme toisiamme taka-
muksiin ja kannustamme jokais-
ta työssään.

Henkilöstön lailla kauppiaat 
kuuntelevat yhtä herkällä korval-
la myös asiakkaitaan. Palautetta 
tulee päivittäin ja tuotevalikoima 
kehittyy niiden mukaisesti. Ky-
syntä kertoo, mitkä tuotteet jää-
vät pysyvästi hyllyyn.

– Paikallisesti valmistettujen 
tuotteiden kysyntä on kasvussa 
ja annamme niille mielellämme 
mahdollisuuden.

Tunnistetusti 
pellolta pöytään
Omaa vahvaa kieltään paikal-
lisuuden arvostamisesta pu-
huu se, että Turkiat omistavat Li-

ha REM -yrityksen. Se hankki lä-
hilihaa, teurastaa ja valmistaa sii-
tä tuotteita tuoreena kaupan tis-
kiin. Tänä keväänä on aloitettu li-
hojen pakkaaminen kuluttajara-
sioihin, joka palvelee laajempaa 
asiakaskuntaa.

Turkioiden tavoitteena on teh-
dä kaupastaan asiakkaiden nä-
köinen ja kulkea kehityksen kär-
jessä. Tästä esimerkkinä toimivat 
oman lihanleikkauksen kehitys-
askeleet. Tarjolla on muun mu-
assa uusia ruhonosia, joita ei löy-
dy aina edes Stockmannin herk-
kutiskiltä.

– Iso pian käytössä oleva muu-
tos on lihan jäljitettävyys. Ker-
romme ensimmäisenä maail-
massa, kenen kasvattamasta 
porsaasta ostettava liha on pe-
räisin pellolta pöytään -tyyliin.

Sähköinen hinnannäyttö ja 

Nopeasti reagoiva ja 
muuntautumiskykyinen 
kauppiaspariskunta
K-Supermarket Valtarin 3,5 vuotta ovat olleet antoisa 
matka jännän ääreltä edelläkävijäksi. Ammatistaan 
ylpeä, idearikas ja itseään toteuttava henkilöstö tar-
joaa kauppiaille jatkuvaa tukea uuden kehittämiseen.

edelläkävijyys verkkokaupassa ovat 
muita tekijöitä, joilla he vastaavat tä-
män päivän tarpeisiin.

– Itsensä hemmottelu hyvällä 
ruoal la kiinnostaa ja ohjeita löytyy 
runsaasti verkosta. Me haluamme 
vastata kehitykseen parhaalla pal-
velulla.

Toisiaan täydentävät 
persoonat
Turkiat tutustuivat toisiinsa jo nuo-

rina. Terolle kauppi-
asura oli itsestään sel-
vyys, hän seurasi äitinsä 
jälkiä T-kauppiaana ja siir-
tyi Spar-ketjun kautta K-ryh-
mään 2005. Pariskunta viet-
ti 10 vuotta Kainuussa Hyrynsal-
mella ja Suomussalmella, synnyin-
seudulla Inkeroisissa kauppiasuraa 
kertyi 14 vuotta.

Minnamarin mukaan Tero on pe-
riksi antamaton luonne. Tero ku-

vailee vaimo-
aan jämptiksi, 

tarkaksi ja hyvä-
muistiseksi. Yhdes-

sä he kaipaavat uu-
sia haasteita sekä ovat 

muuntautumiskykyisiä, no-
peita reagoimaan ja kovia tekemään 
töitä.

ITSENSÄ  
HEMMOTTELU 
HYVÄLLÄ 
RUOAL LA  
KIINNOSTAA.

TARVITAAN 
KONKREET- 
TISIA JA  
 MITATTAVIA  
   TEKOJA.

MAINOSLIITE MAINOSLIITE
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Tavallista parempi ruokakauppa

Kouvolankatu 15, 45100 KOUVOLA, 
Puh. 0400 759 754    tero.turkia@k-supermarket.fi

Palvelemme ma–la 7–21  ja su 11–20
Hyödynnä 2 tunnin ILMAINEN KATTOPARKKI – suoraan liukutasoilla kaupan ovelle

VALTARI

Paikkakunnalta 
Parasta

-

LihaREMin lihat
 aina 100km säteeltä, saatavissa

 K-Supermarket Valtarista 
-nyt myös kuluttajapakkauksina.

Kuvassa kouvolalaiset yrittäjät: vasemmalla Keijo
Laine, T:mi Saneeraus ja Parketti Keijo Laine, keskellä 
Katja Lindqvist, T:mi Katjan liikkuva putiikki/
Senior Shop, oikealla Pekka Lindqvist, RATAs Infra Oy.

Eikuntaa

ilm
anyrittäjiäKOUVOLA

T
unti ja vartti 
suuntaansa, sii-
nä on Rita Hei-
nosen päivittäi-
nen työmatka, 

kun hän hurauttaa Myrs-
kylän perukoilta Valkealan 
taajamaan ja takaisin. Ai-
kaa kuluu kieltämättä pal-
jon, mutta kun vastapai-
nona on mielenkiintoinen 
työ mukavassa ympäris-
tössä, niin matkan jaksaa 
paremmin.

– Oma apteekki oli ta-
voitteeni jo työuran alku-
vuosien jälkeen ja Myrs-
kylästä löytyi sellainen 
vuonna 2014. Halusin kui-
tenkin urallani eteenpäin 
ja isompaan apteekkiin, 
joten siirryin Valkealaan 
2018.

Alalle Heinonen ajau-
tui puolivahingossa. Hän 
opiskeli lukion jälkeen yli-
opistossa proviisoriksi ja 
työskenteli valmistumi-
sensa jälkeen muutaman 
vuoden lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus 
Fimeassa . Porvoon ap-
teekissa vierähti 10 vuot-
ta, kunnes oli yrittäjyy-
den aika.

Yrittäjänä Heinonen on 
rauhallinen ja pitkäjäntei-
nen, mikä sopii paljon vi-
ranomaismääräyksiä si-
sältävälle alalle. Uudis-
tuksia apteekkialalle tuo-
vat muun muassa pitkään 

valmistelussa ollut lääke-
lain muutos sekä nykyi-
sen hallituksen käynnistä-
mä lääkealan kehittämis-
työ. Myös apteekkitoimin-
nan vapautus on ollut vii-
me vuosina usein esillä.

– Muutoksia tällä alalla 
tulee ja aina niistä on sel-
vitty. Katse on luottavai-
sesti eteenpäin.

Sähköinen 
resepti iso 
edistysaskel
Apteekkien määrä lisään-
tyy koko ajan pikku hiljaa. 
Kasvukeskuksiin tulee uu-
sia apteekkeja ja muutto-
tappioalueilla vanhat säi-
lyvät. Tämä näkyy pulana 
farmaseuteista, jotka ha-
keutuvat apteekkien lisäk-
si myös sairaaloiden osas-
toille töihin.

– Meillä työskentelee li-
säkseni viisi farmaseut-
tia ja kaksi teknistä työn-
tekijää, jotka tekevät taus-
tatyötä toimistossa ja ta-
varoiden käsittelyssä. He 
kaikki olivat jo täällä, kun 
tulin yrittäjäksi.

Kun reseptilääkkeen 
vaihto toiseen merkkiin 
tuli mahdolliseksi, lääk-
keiden hinnat lähtivät las-
kuun. Kipulääkkeet ovat 
vuodesta toiseen mene-
vin tuoteryhmä, tähän ai-
kaan vuodesta erityises-
ti allergialääkkeiden ky-

syntä kasvaa voimakkaas-
ti. Flunssalääkkeiden me-
nekki on romahtanut ko-
ronan aikana.

– D-vitamiini on tämän 
ajan hittituote, samoin 
B12-vitamiini. Niistä mo-
lemmista on paljon tutkit-
tua tietoa julkisuudessa, 
mikä näkyy nopeasti ky-
synnässä.

Digitalisaatio on tullut 
vahvasti myös apteekki-
alalle ja siihen liittyy viime 
vuosien isoin muutos.

– Sähköinen resepti on 
merkittävä edistysaskel 
alalla ja helpottaa suures-
ti asiointia.

Samanhenkisten 
apteekkarien 
ketju
Valkealan apteekki kuu-
luu Laatuapteekit -ket-
juun, jonka ideaksi Heino-
nen kuvaa samanhenkis-
ten apteekkarien yhteis-
työtä. Käytännössä se tar-
koittaa yhteistä markki-
nointia, koulutusta ja asia-
kaslehteä.

– Nimemme mukaisesti 
panostamme laatuun niin 
tuotteissa kuin palvelussa.

Vakuuttaa Heinonen ja 
on tyytyväinen apteekin 
sijaintiin saman katon al-
la päivittäistavarakupan 
kanssa, sillä myös asiakas-
kunta on pitkälti yhteinen.

Kipulääkkeet 
ja vitamiinit ovat 
apteekin kärkituotteita
Omassa apteekissa vuodesta 2014 lähtien 
yrittänyt Rita Heinonen siirtyi Myrskylästä 
Valkealaan, missä viihtyy tosi hyvin.  
Muutoksessa kipuileva apteekkiala  
kehittyy ja digitalisoituu. Toni Rautjoen ajatus pienimuotoisesta 

panimotoiminnasta laajentui suunniteltua 
nopeammin ja nyt Kouvolan ensimmäisen 
pienpanimon tuotteita myydään jo ympä-
ri Kymenlaaksoa.

Yrittäjäperheessä varttunut Toni Rautjoki oli miettinyt 
oman yrityksen perustamista jo pitkään. Lopulta pa-
luumuuttaja vaihtoi pääkaupunkiseudun vilskeen Hei-
nosen kauppana tunnetun kiinteistön remontoimiseen 
ja pienpanimon sekä panimokahvilan pyörittämiseen 
Kuusankoskella.

Kysyntä yllätti

Panimo Hoppa aloitti toimintansa piharakennuksessa 
vuonna 2018 ja seuraavana vuonna päärakennukses-
sa avautui panimokahvila Vanha Kauppa. Jo hyvin pi-
an avaamisen jälkeen alkoi näyttää siltä, että panimon 
toimintaa olisi järkevää laajentaa. – Kapasiteetti ei yk-
sinkertaisesti riittänyt. Emme pystyneet toimittamaan 
tuotteita lainkaan muualle ja tuntui tyhmältä myydä 
eioota.

Sattumalta panimolle löytyi uusi paikka Kymin Ruu-
kista, vanhasta UPM:n punatiilisestä tehdasmiljööstä. 
– Logistisesti sijainti on hyvä ja voimme myös tehdä 
yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa. Suunnitel-
missa on mm. panimokierrosten järjestäminen.

Rahoitus kuntoon

Ennen panimon laajentamista oli kuitenkin selvitettä-
vä, miten investoinnin saisi rahoitettua. – Olen ollut pit-
kään henkilökohtaisesti OP:n asiakas, joten jo alussa 
oli luontevaa avata yrityksenkin pankkipalvelut samaan 
paikkaan. Pidän siitä, että näin isoissa asioissa on mah-
dollisuus käydä henkilökohtaisia neuvotteluja.

Aikataulu rahoituksen järjestämiseen oli tiukka. – Ar-
vostan sitä, että yhteyshenkilömme Kirsi Sauna-aho ei 

heti torpannut ajatusta mahdottomana, vaan kääri hi-
hat ja alkoi selvittää rahoitusvaihtoehtoja.

Investoinnin rahoitus järjestyi lopulta OP Kymenlaak-
son, OP Yrityspankin ja Finnveran yhteistyönä. – Itsel-
leni oli uutta, että laitehankintoihin voidaan käyttää OP 
Yrityspankin rahoitusta samaan tapaan kuin yksityis-
henkilönä voi ostaa auton osamaksusopimuksella.

Laitteiden toimitus sekä asennus viivästyivät useita 
kuukausia koronan vuoksi, mutta lopulta tämän vuo-
den alussa Panimo Hopan oluet saatiin kauppoihin.

Tavoitteena kasvu

Jatkossa suurin osa Hopan oluista tulee uudesta pani-
mosta. – Vanhat tilat jäävät erikoiserien valmistukseen 
ja tuotekehittelyyn. Kaikkea ei kuitenkaan pysty teke-
mään jatkuvasti, vaan keskitymme muutamaan laa-
dukkaaseen, perinteiseen olueen ja täydennämme va-
likoimaa vaihtuvilla sesonkituotteilla.

Tavoitteena on valmistaa tänä vuonna noin 70 000 lit-
raa erikoisoluita ja kapasiteettia on mahdollista kasvat-
taa sen jälkeenkin. Tuotteita löytyy jo useista kaupoista 
eri puolilta Kymenlaaksoa sekä monista Kouvolan alu-
een ravintoloista.

Panimokahvila Vanha Kauppa on avannut jälleen oven-
sa. – Omien oluiden lisäksi meiltä löytyy laaja valikoima 
muitakin juomia. Tarjolla on myös kahvilatuotteita, jo-
ten jokaiselle löytyy varmasti jotain. Halutessaan oluita 
voi ostaa myös kotiinviemisiksi, Toni vinkkaa.

Lue lisää yrityksestä ja mm. Vanhan Kaupan remontis-
ta: op-media.fi/op-kymenlaakso

Paluumuuttaja laajentaa yritystään rohkeasti

Toni Rautjoki ei ole katunut hetkeäkään muuttoa pääkaupunkiseudulta takaisin Kymenlaaksoon. – Parasta täällä ovat välittömät ihmiset, joilta saa myös aina 
tarvittaessa apua.

Hei yrittäjä, 
olemme täällä 
sinua varten!
Meitä yrityspankkilaisia on täällä iso 
joukko ihan sinua varten. 
Löydät suorat yhteystietomme
osoitteesta op.fi/kymenlaakso

 

Kirsi Sauna-aho
asiakkuusasiantuntija

Teksti: Satu Temonen
Kuvat: Satu Temonen ja Ulla Juuma

PANOSTAMME 
LAATUUN NIIN 
TUOTTEISSA 
 KUIN PALVE-
  LUSSA.
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K
un kaksi erilaista ihmis-
tä näkee asiat eri tavalla, 
voisi luulla heidän ajautu-
van helposti umpikujaan. 
13 vuotta yhdessä yrittä-

neet Jesse Tervolin ja Sami Malm-
berg joutuivat sen sijaan putkaan, jos-
ta seurasi monella tavalla hyvää.

– Vitsistähän se kaikki alkoi, kun is-
tahdimme kiinteistövälittäjän kansa 
kahvipöytään. Hän heitti siinä ryys-
täessä, että ostakaa vanha Kuusaan 
poliisitalo. Siitähän syntyi loistava 
idea ja nyt toimimme Kouvolan par-
haalla paikalla, avaa Tervolin putka-
reissua.

Malmberg säestää vierestä, että nyt 
heillä on hyvin tilaa, myös pysäköintiä 
varten, kun edellisessä paikassa sei-
nät tulivat pahasti vastaan. Nyt hei-
dän koko mainos- ja mediapalettinsa 
mahtuu hyvin Mediataloksi nimettyyn 
kiinteistöön sekä heidän lisäkseen 
muutama vuokralainenkin.

Vaan palataanpa erilaisuuteen, mi-
ten se on toiminut käytännössä maa-
liskuussa 2008 aloittaneessa Same-
eYes -yrityksessä. Monesti Tervolin vi-
sioi ja Malmberg palauttaa maan pin-
nalle, sitten on vääntöä ja kääntöä, 
syntyy konsensus ja alkaa toteutus. Ja 
välillä roolit vaihtuu.

– Kun fokus on toiminnassa molem-
milla sama, erilaisuudesta on hyötyä. 
Meillä on ollut hieno yhteinen matka 
tähän asti, emmekä ole vielä puolivä-
lissäkään, toteavat yrittäjät yhdessä.

Varastossa riittää 
julkistettavaa
Same-eYesin liiketoiminta on edennyt 
tasaisella kasvu-uralla. Mainostoimis-
topalvelut ovat yhä vahva tukijalka, 
yritys toteuttaa teippauksia, tulostuk-
sia, painotöitä ja valokuvauksia suun-
nittelun kera.

Tuotantoyhtiön puolella kehitys-
askeleet ovat olleet sangen reippai-

ta. Yritysvideot, mainosfilmit, 
musiikkivideot, livestreamit se-
kä tv- ja elokuvatuotannot onnis-
tuvat oman kaluston ja henkilös-
tön voimin. 

– Tuotamme niin paikallista kuin val-
takunnallista sisältöä. Teemme yhteis-
työtä Pohjois-Kymenlaakso -lehden 
(PK) ja Radio Kaakon kanssa. Ideana 
on yhdistää kolmen paikallisen toimi-
jan voimat ja osaaminen kaupallisiksi 
kustannustehokkaiksi tuotteiksi, Ter-
volin kertoo.

Jotakin Tervolinin ja Malmbergin, 
niin kyllä hänkin visioi, ideoista kertoo 
se, että heillä riittää loppuvuodeksi 
uutta julkistettavaa joka viikolle.

– Kuljemme pää pilvissä ja jalat 
maassa kohti yhteistä päämäärää. Po-
rukalla mietimme ja jotakin jää myös 
aina toteuttamatta, emmekä me kaik-
kea ehtisikään, Malmberg myöntää.

Kisällin-
polkua  

pitkin 
mestariksi

Same-eYes työllistää yrit-
täjien lisäksi seitsemän henkilöä sekä 
ison määrän freelancereita.

– Oma into ja palo työhön on paras 
tae oppia nämä työt. Tuotannossa pi-
tää olla multitalentti ja taitaa useita eri 
tehtäviä. Oppisopimus ja kisällinpolku 
on paras reitti osaajaksi. Meillä on to-
della hyvä porukka töissä, yrittäjät kiit-
televät.

Ja suunnittelevat jo seuraavan ste-
pin ottamista. Oman kiinteistön suh-
teen se löytyy alakerrasta, sinne on 
tulossa ainakin äänitysstudio ja sau-
natilat, myös muille vuokrattavaksi.

Pää pilvissä ja jalat maassa  
kohti yhteistä päämäärää
Jesse Tervolin visioi ja Sami Malmberg toteuttaa, ja jos-
kus toisinpäin; siinä on Same-eYesin toimiva konsep-
ti media- ja mainosmarkkinoille. Kun seinät tulivat vas-
taan, kaksikko päätti muuttaa poliisitalon mediataloksi.

K
un Jarmo Lehtomäki pää-
si aikoinaan armeijasta, 
hän alkoi yrittäjäksi. Sen 
hän oli tiennyt jo pienes-
tä pitäen, yrittäjyys kun on 

hänellä geeneissä. Vuosi oli 1992, kun 
hän alkoi myydä ilmoituksia sekä te-
ki toimittajan töitä paikallisille lehdille 
freelancer-pohjalta.

Inkeroisissa varttunut ja siellä yhä 
asuva Lehtomäki katseli ikkunasta pai-
kallista grilliä ja vieraili siellä asiakkaa-
na. Grillillä oli hyvä maine ja hänestä 
se oli hyvin hoidettu. 

Niinpä hän osti sen itselleen 1998 ja 
alkoi ruoka-alan yrittäjäksi.

– Minulla ei ollut mitään kokemus-
ta alasta. Henkilökunta opetti minul-
le asioita ja sitä myöten kokemus al-
koi karttua. Minusta on aina tärkeää 
kuunnella itseään osaavampia.

Vajaan 10 vuoden ajan Lehtomäki 
tarjoili grillieväitä kotiseudullaan, kun-
nes oli aika ottaa seuraava steppi. Por-
voossa tuli 2007 myyntiin kaksi kahvi-
laa moottoritien molemmin puolin ja 
Lehtomäki tarttui tilaisuuteen kiinni. 
14 vuotta myöhemmin meno kuutos-
tien kupeessa kahden Herkkules-grilli-
ravintolan yrittäjänä maistuu yhä.

– Olemme löytäneet oman paik-
kamme. Porvoossa on enemmän lii-
kennettä, ihmisiä ja mahdollisuuksia 
kuin Inkeroisissa. Osa ihmisistä kar-
sastaa isoja paikkoja ja tukee pientä 
yrittäjää tutussa ja turvallisessa ympä-
ristössä.

Auki asiakas- 
kunnan mukaan
Rekka- ja taksikuskit, yritysten työväki 
ja yleensä työmatkaliikenne muodos-
taa Herkkuleksien arkipäivien asiakas-

ryhmän. Kesällä mukaan tulevat mat-
kailijat ja lomailijat. Viikonloppuisin ja 
iltaisin grilliravintolaan tulee lähiseu-
dun asukkaita.

– Tyypillinen asiakas on yksin liik-
keellä oleva keski-ikäinen mies, joka 
nauttii kahvin ja sämpylän. Kahvi on 
perinteinen suomalaiseen makuun 
sopiva, ei mitään hifistelyä.

Kaikki tarjottava tehdään itse pai-
kan päällä, hampurilaiset, leikkeet ja 
muut ruoka-annokset tilauksesta tuo-
reena nautittavaksi. Hinnat ovat koh-
deryhmälle sopivalla tasolla laadusta 
ja mausta tinkimättä.

– Makumieltymykset noudattavat 
tuttua ja turvallista linjaa, asiakas tie-
tää mitä suuhunsa saa.

Aukioloajat Lehtomäki on pitänyt 
realistisina, arkisin Herkkulekset ovat 
auki 14 tuntia vuorokaudessa. Viikon-
loppuisin on supistetumpi aukiolo ja 
sunnuntaisin toinen ravintola on auki 
vain kesäisin.

Hyvä yhdistelmä  
yrittää
Polttoaine- ja rengaskauppiaat ovat 
Lehtomäen mukaan mielissään siitä, 
että hän ajaa säännöllisesti työmatko-
ja Inkeroisten ja Porvoon välillä. Hän 
itse näkee asetelmassa paljon hyvää.

– Työt ja siviilielämä pysyvät hyvin 
erillään. Ja ihan pienen asia takia ei tu-
le lähdettyä työpaikalle, eikä tarvitse-
kaan, sillä henkilökunta ottaa hyvin 
vastuuta.

Kun käsissä on sopiva määrä liike-
toimintaa ja töitä, ei Lehtomäellä ole 
tarvetta muutoksiin. Matkoilla hän 
soittelee kuulumisia yrittäjäystäville 
sekä saa ja jakaa tukea viime aikojen 
ahdinkoon.

Tuttuja ja  
turvallisia makuja 
matkan varrelta
Suomalaiseen suuhun istuva kahvi ja sämpy-
lä sekä hampurilaiset ja leikkeet ovat Herk-
kuleksessa tyypillisesti tarjottavat konstaile-
mattomat eväät. Ne maistuvat työmatkalai-
sille, matkailijoille ja paikallisille asukkaille.

MAINOS- 
TOIMISTOPAL-
VELUT OVAT 
YHÄ VAHVA 
 TUKIJALKA.

KAIKKI  
TARJOTTAVA 
TEHDÄÄN ITSE 
 PAIKAN  
  PÄÄLLÄ.

Yrittäjien jäsenenä olet oikeutettu 
moniin palveluihin ja etuihin.  Saat 
edut käyttöösi, kun sinulla on Yrit-
täjien jäsenkortti tai puhelimessa 
kulkeva mobiilijäsenkortti.
Liittyminen Yrittäjiin käy helposti 
verkossa www.yrittajat.fi/liity.
Jäsenetuina saat muun muassa:
• Maksuton lakineuvonta
Ongelmia? Soita 09 229 222, 
saat avun nopeasti. Monipuolista 
opastusta ja neuvontaa yritystoi-
mintaan – maksutta Yrittäjien jä-
senille.
• Konkreettista hyötytietoa
Yrittajat.fi tarjoaa tietoa, apua ja 
vinkkejä yritystoimintaan. Jäse-
nenä pääset esimerkiksi asiakirja-

pankkiin, jossa on 70 erilaista asia-
kirjapohjaa yrityksen käyttöön.
• Rahanarvoiset jäsenedut
Kumppanimme tarjoamista jä-
seneduista saat jopa tuhansien 
eurojen hyödyn.
• Valvomme etuasi
Kun liityt Suomen Yrittäjiin, olet 
yksi 115 000 jäsenestämme.
• Valmiit verkostot
Verkostoituminen on yrittäjälle tär-
keää. Meiltä saat verkostot valmii-
na – löydät kumppaneita, voit tar-
jota palveluitasi ja pitää hauskaa.
Lue lisää www.yrittajat.fi

Tee hyvä päätös ja liity Yrittäjiin

P
äivitystyötä  varten 
kaupunginhallitus 
asetti työryhmän, 
jonka jäseniksi kut-
suttiin edustajat 

valtuustoryhmistä, yrittäjä-
järjestöistä, kaupungin toimi-
aloilta ja Kinnosta.

Kouvolan kaupunginhalli-
tus hyväksyi 10.5.2021 kau-
pungille uuden hankintaoh-
jelman vuosille 2021 – 2025. 
Hankintaohjelma sisältää kol-
me päämäärää kaupunkistra-
tegian edistämiseksi:  

1. Elinvoiman kasvun  
tukemisen,  

2. Kestävän kehityksen 
ja yhteiskuntavastuun 

edistämisen sekä  

3. Hankintojen kehittämi-
sen, jossa yhtenä tär-

keänä tavoitteena on yhteis-
toiminnan kehittäminen pai-
kallisten yrittäjäyhdistysten 
ja Kinnon Hankinta-asiamies-
palvelun kanssa.  

Elinvoiman kasvun edistä-
misessä  hankintaohjelmassa 
on painotettu ja tullaan jat-
kossakin painottamaan pai-
kallisten yritysten mukaan 
pääsyä hankintoihin. 

Hankintaohjelman seu-
rannan perusteella vuonna 
2020 saaduista tarjouksis-
ta 43 % on johtanut hankinta-
sopimukseen paikallisen yri-
tyksen kanssa. Osuus sisältää 
yritykset, joilla on koti- tai toi-
mipaikka Kouvolassa. 

Hankinnat ovat vahvasti 
osa Kouvolan kaupungin elin-
keinopolitiikkaa, sillä omilla 
hankinnoillaan kaupunki luo 

edellytyksiä elinkeinotoimin-
nalle, yrittäjyydelle ja työlli-
syydelle. 

Markkina- 
vuoropuheluja  
tulossa
• ti 8.6.2021 klo 9-11.00  

Kouvolan kaupungin  
ruokien ja elintarvikkeiden 
kuljetuksista  

• ke 9.6.2021 klo 14-15.00  
Inkeroisten yhtenäiskoulun 
rakennusurakasta 

Tapahtumailmoitukset ilmoit-
tautumislinkkeineen löytyvät 
Kinnon Ajankohtaista-sivuilta.

Markkinavuoropuhelut 
ovat tärkein yksittäinen keino, 
jolla kaupunki tilaajana ja yri-
tys tarjoajana voivat jatkuvas-
ti kehittää hankintaosaamis-
taan ja hankintojen vaikutta-
vuutta paikallisuuden edistä-
miseksi. 

Kaupunki haluaa tiedot-
taa hyvissä ajoin myös tule-
vista hankinnoistaan ja tar-
jota alan yrityksille mahdol-
lisuuden aloittaa keskuste-
lut tulevan sopimuksen sisäl-
löstä hankintaa valmistelevan 
asian tun ti jan kanssa ennen 
tarjouspyynnön julkaisua. 

Tiedot tulevista hankin-
noista ja tarvittavat yhteystie-
dot löytyvät kaupungin han-
kintakalenterista, joka päivite-
tään kaupungin verkkosivuille 
kuukausittain. 

Sarkolan koulu aliurakois-
sa paikalliset yritykset hy-
vin edustettuina – uusia ali-
urakoita lähdössä kilpailu-
tukseen

Kaupungin seurannan mu-
kaan Sarkolan koulun aliura-

koitsijoista ja -konsulteista 64 
prosentilla yrityksen koti- tai toi-
mipaikkana on ollut Kouvola. Sar-
kolan koulun pääurakoitsija Leh-
to Tilat Oy on kilpailuttamassa lä-
hiaikoina uusia aliurakoita, kuten 
vesikaton puutyöurakan. 

Kirvesmiestaitoisia urakoitsijoi-
ta siis perään kuulutetaan. Työt 
alkaisivat heinäkuussa. Tämän jäl-
keen lähtevät tarjouspyynnöt ta-
soitus- ja maalausurakasta. Lat-
tiavalutyöurakan sopiminen tulee 
ajankohtaiseksi kesäkuun alussa. 

Aliurakoista kiinnostuneet yri-
tykset olkaa yhteydessä Kin-
non Hankinta-asiamiespalve-
luun.  Sarkolan koulun tulevat ali-
urakointitarpeet ja arvioidut tar-
veajankohdat löytyvät Kinnon 
Hankinta-asiamiespalvelun si-
vuilta.

Mukavaa kesää kaikille –  
ollaan yhteyksissä!

Yrittäjiä kuultiin 
hankintaohjelman 
päivitystyössä

Marita Melkko
Hankinta-asiamies, KTM
Hankintojen KEINO- 
muutosagentti 
Kouvola Innovation Oy 
Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola
Puh. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi
Facebook|  
Kouvolan hankinta- 
asiamiespalvelu
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KouvoKate Oy

Kouvolan
Teräsmies Oy
• Aidat • Portit • Huollot • Korjaukset

p. 050 4433 919

CMYK 100:55:12:50

PANTONE P 108-16 C

KPR-
Rakennus Oy

Me paikalliset osaajat teemme 
yhdessä puurakennuksia 
arjen elämyksiä varten     

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


