
1/2021 HYVINKÄÄN YRITTÄJIEN TIEDOTUSLEHTI 

Sääntömääräinen kevätkokous 13.4.
Hyvinkään Yrittäjät ry:n sääntömääräinen  
kevätkokous järjestetään 13.4.2021 kello 18. 
 
Kutsu, jossa ilmoitetaan kokouksen  
mahdollinen paikka tai sähköinen muoto, 
lähetetään jäsenyrityksiin kahta viikkoa 
ennen Suomen Yrittäjät ry:n jäsenrekisterin 
mukaan. 
 
Kokouksessa käsitellään  
sääntöjen mukaiset asiat.

Hyvinkään Yrittäjien uusi puheenjohtaja  
ja hallitus, s. 3 ja s. 14–15

Vuoden Yritys Rauta-Market Haaranen Oy, s. 6–7 
Vuoden Yksinyrittäjä Käsityöliike AnnLiis Arté, s. 9 
Vuoden Nuori Yritys VJH Rakennuspalvelu Oy, s. 12

Yrittäjien liikuntapäivät – fatbike-pyöräily, 
Hyvinkään ympärihiihto ja lumikenkäily  
s. 24–25

Pihailo Oy:n  
pyöräilevä puutarhuri  
s. 10–11

Pertti Rantalalle  
Elämäntyöpalkinto, s. 8
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HYVYRI – Hyvinkään Yrittäjien tiedotuslehti 
Hyvyri on Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi  
kertaa vuodessa: 
 
Hyvyri 1/2021 6.4. 
Hyvyri 2/2021 11.10. 
 
Julkaisija ja kustantaja:  
Hyvinkään Yrittäjät ry.,  
c/o Rantalainen Oy,  
Sahakuja 4, 05810 Hyvinkää 
 

Sähköposti:   
hyvinkaan@yrittajat.fi 
 
Internet-sivut ja lehti  
sähköisenä: 
www.yrittajat.fi/hyvinkaa 
 
Päätoimittaja:  
Anne Rantalainen, 040 530 6977 
 
 
 

Vastaava toimittaja ja  
ilmoitusmyynti:  
Pekka Virtanen, 0400 966 095 
pekka.virtanen@pevitext.fi 
 
Taitto: Hannu Salmi  
hannu.salmi@pp.inet.fi 
 
 
 
 

Ilmoitushinnat (alv 0 %): 
1/1 sivu 990 € 
1/2 sivu 590 € 
1/4 sivu 350 € 
1/8 sivu 250 € 
1/16 sivu 150 € 
 
Painos: 900 kpl 
 
Painopaikka:  
T-Print, Hyvinkää

Minkälainen on hyvä maa yrittää?
Uusi vuosi,  
hyvää odottaen 
Hyvää kuluvaa vuotta, yrittä-
jäystävät! Vuosi lähti käyntiin 
päättyneen loppuvuoden mal-
liin toivoen parasta ja peläten 
pahinta. Vuoteen 2021 kuuluu 
luonnollisesti pandemian 
aiheuttamia muutoksia, 
mutta myös toiveikkuutta, 
jota vaikkapa rokotuksen ja 
kuntavaalien odottaminen 
ovat. Päättyneeseen Hyvin-
kään Yrittäjät ry:n toiminta-
vuoteen saatte lehdessä kat-
sauksen toimintakertomuk-
sen muodossa sivulla 16. 
 
Hyvinkään Yrittäjät ry:n  
henkilövaihdoksia 
Hyvinkään Yrittäjät ry:n syys-
kokous valitsi hallitukseen 
uusia jäseniä ja uuden 
puheenjohtajan. Uusi puheen-
johtaja on Sanna Koskinen, 
jonka yritys Liiviteos on kes-
kustassa oleva kivijalkakaup-
pa. Uuden puheenjohtajan 
esittely on sivulla 3 ja uuden 
hallituksen esittely sivulla 14.  

Muiden toimijoiden ta-
paan myös Hyvinkään Yrittä-
jät ry:n on ollut hankala suun-
nitella tulevia tapahtumia. Joi-
takin ulkoilmatapahtumia on 
kuitenkin jo järjestetty onnis-
tuneesti, ja vuodelle on tietys-
ti suunniteltu perinteiset 
tapahtumat kuten kevät- ja 
syyskokoukset, jäsenten 
kesänavausillanvietto sekä 
Yrittäjänpäivä- ja vuosijuhlati-
laisuudet – mutta Covid-19-
varauksella. Tapahtumaluet-
telo löytyy sivulta 30. Tervetu-
loa mukaan tilaisuuksiin! 

 
 

Valtionhallinto säätää,  
yrittäjät yrittävät 
Tätä kirjoittaessani vallitsi 
hallituksen säätämä poikke-
ustila, ja ravintolat olivat sul-
jettuina vähintään kolme viik-
koa. Terveys edellä, totta kai, 
mutta kyllä on kylmää kyytiä 
yrittäjille. Käsittelen seuraa-
vassa pandemian vaikutuksia 
yrityksiin ja yrittämisen edel-
lytyksiä Suomen Yrittäjät ry:n 
linjausten mukaisesti. 

Koronavirusepidemian ja 
sen rajoittamistoimien seura-
uksena Suomen talous heik-
kenee tänä vuonna voimak-
kaasti, ja lähivuosien näkymät 
ovat heikot. Tämä johtuu etu-
päässä työpanoksen supistu-
misesta ja maailmantalouden 
epävarmuudesta. Kriisin seu-
rauksena työttömyys nousee 
ja työttömyysjaksot pitene-
vät. Rakenteellinen työttö-
myys kasvaa. Julkinen talous 
vajoaa syvästi alijäämäiseksi, 
ja julkinen velka kääntyy jyrk-
kään nousuun. Osa velan kas-
vusta on perusteltua, jotta 
kriisin seurauksia voidaan 
pehmentää yrityksille ja työn-
tekijöille.  

Vastuullinen hallitus tekee 
ensin julkisia menoja sitovan 
suunnitelman ja sen jälkeen 
lupaa alentaa veroja. Ei ole 
kestävää, että veronalennuk-
set rahoitetaan lisävelalla. Ikä-
rakenteen muutoksen vuoksi 
kuluva vuosikymmen on haas-
te kansantaloudelle. Jos julki-
sen talouden rakenteita ei 
uudisteta, velka- ja verotaak-
ka kasvavat kohtuuttomiksi, 
eikä talouskasvu riitä palaut-
tamaan tilannetta edes kriisiä 
edeltävälle tasolle. 

Toimivat työmarkkinat 
tukevat koko talouden kasvua 
ja Suomi tarvitsee toimivat 
työmarkkinat, joilla saavute-
taan korkeampi työllisyys. 
Työlainsäädäntö ja sen kehit-
täminen ovat tässä merkittä-
vässä asemassa. Työllistämis-
tä on helpotettava. Kansain-
väliset esimerkit osoittavat, 
että uudistamalla työmarkki-
noiden rakenteita korkeampi 
työllisyysaste saavutetaan.  

Suomessa on alle 90.000 
työnantajayritystä, ja niiden 
määrä on vähenevä. Työn-
antajaliittoihin kuuluu noin 
20.000 yritystä, joissa työs-
kentelee keskimäärin 50 
työntekijää. Työnantajaliittoi-
hin kuulumattomia järjestäy-
tymättömiä yrityksiä on noin 
70.000, joista noin 50.000 on 
velvollisia noudattamaan 
yleissitovaa työehtosopimus-
ta. Näissä yrityksissä on kes-
kimäärin viisi työntekijää.  

Tässä on perussyy sille, 
miksi tarvitaan enemmän yri-
tyskohtaisuutta työehtojen 
sääntelyyn. Tällä hetkellä työ-
paikkasopimisen mahdolli-
suudet ovat rajatuimmat juuri 
pienissä järjestäytymättömis-
sä yrityksissä. Käytännössä 
lainsäädäntö estää sopimista 
niissä yrityksissä, joissa luot-
tamus ja tiedonkulku ovat tut-
kimusten mukaan kaikkein 
parhaalla tolalla. 

Verotuksen pitää kannus-
taa yrittämiseen, ja työn teke-
miseen Suomen kokonaisve-
roaste on liian korkea. Vero-
tuksen tulee aina edistää ja 
kannustaa työn tekoa ja yrit-
tämistä. Työllä ja yrittämisellä 
hankittu vaurastuminen on 

tavoiteltavaa. Yritystoiminnan 
kannalta olennaista on vero-
tuksen ennakoitavuus ja joh-
donmukaisuus. Poukkoileva 
veropolitiikka luo epävar-
muutta yritysten toimintaym-
päristöön ja siten vaikeuttaa 
liiketoimintaa ja investointeja. 

”Ei kuntaa ilman yrittäjiä ” 
kuuluu Suomen Yrittäjien lan-
seeraama kuntavaaliteema. 
Pandemia kurittaa osaa yri-
tyksiä pahasti ja tukia on 
luvassa eurojen muodossa. 
Kolmospaketti on tulossa, nel-
jättä suunnitellaan. Yrittäjät 
ovat kekseliäitä, sitkeitä ja 
mukautuvia, mutta yrittämi-
sen edellytykset isänmaas-
samme tulee olla yrittäjien 
vastuunkantoa arvostavia.  
 
Terveyttä ja voimia kaikille! 
 
Anne Rantalainen 
HYVYRI-lehden päätoimittaja 
Hyvinkään Yrittäjät,  
varapuheenjohtaja
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Esittelyssä uusi puheenjohtaja Sanna Koskinen 
Liiviteoksen kivijalkayrittäjä 

Teksti ja kuvat Pekka Virtanen

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
syyskokouksessa yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi 

valittu Sanna Koskinen on 42-
vuotias hyvinkääläinen kolmen 
lapsen äiti, joka on ollut Liivi-
teoksen yrittäjä vuodesta 2018 
alkaen. 

–.Liiviteos aloitti toiminnan 
Hyvinkäällä vuonna 1967. Miehe-
ni isoäiti Paula Luoto toimi 60-
luvulla Ahjolla sisäänostajana. 
Joku henkilö perusti tällaisia vaa-
teliikkeitä eri puolille Suomea, ja 
Paula osti Hyvinkään liikkeen 
itselleen, kertoo Sanna Koskinen 
yrityksensä alkuajoista. 

Paula Luoto harjoitti naisten 
vaatteiden vähittäiskauppaa yksi-
tyisenä elinkeinonharjoittajana 
nimellä Liiviteos Paula Luoto 
kunnioitettavat 52 vuotta! 

–.Paula, joka on nyt 91-vuoti-
as, päätti jäädä eläkkeelle 89-vuo-
tiaana. Silloin vaihtoehtoina oli-
vat yrityksen lopettaminen ja jat-
kajan löytäminen yritystoimin-
nalle. Näimme siinä mieheni 
kanssa tilaisuuden ja päätimme 
tarttua haasteeseen. 

Sannan käsityksen mukaan 
Paula Luoto aloitti kivijalkakau-
pan pitämisen Kauppalankadun 
varrella, mutta Liiviteos on toimi-
nut myös ainakin viidessä osoit-
teessa Hämeenkadulla. Paula 
Luodon tytär työskenteli liikkees-
sä 40 vuotta, ja myös Sanna on 
työskennellyt Liiviteoksessa. 

–.Kun ostimme Liiviteoksen 
liiketoiminnan, yritys oli turhan 
syrjässä Hämeenkadun varrella. 
Ensimmäiseksi sille pitikin löytää 
uusi liiketila. 

Koskisten vuonna 2018 
perustama Liiviteos Oy on toimi-
nut kesästä 2019 alkaen Kauppa-
lankatu 2:ssa niin sanotussa Kas-
satalossa. 

 
Laatua ja palvelua 
–.Myymme laadukkaita naisten 
alusvaatteita sekä olo-, yö- ja 
uima-asuja. Muuton myötä tilat 
pienenivät sen verran, että jätim-

me paidat pois valikoimasta. 
Pukeutuminen lähtee oikean 
kokoisista alusvaatteista. Ne tuo-
vat koko olemukseen ryhtiä ja 
mukavan tunteen, kun mikään ei 
paina. Meille tuleva asiakas voi 
olla varma, että saa oikean kokoi-
set ja tarpeisiinsa sopivat alus-
vaatteet. Mottomme onkin ”laatu 
ja palvelu edellä asiakasta kunni-
oittaen”, kertoo tuore yrittäjä. 

Tai kokenut yrittäjä, sillä 
puusepän, pintakäsittelijän, enti-
söitsijän sekä kuljetus- ja liiken-
nealan insinöörin koulutuksen 
omaava Sanna Koskinen on teh-
nyt elämänsä aikana toiminimellä 
niin metallin kultausta, rakenne-
kynsiä kuin siivoustakin. 

–.En ole tehnyt päivääkään 
koulutuksiani vastaavia töitä! 

Olen ollut esimerkiksi sosiaa-
lipuolella tekemässä toimeentu-
lotukipäätöksiä. Mutta kun en ole 
ollut muilla töissä, olen yrittänyt 
itse. Yrittäjyys ei ole kotoa ”opit-
tua”, meillä kehotettiin aina 
menemään muille töihin. 

 
Uutuutena verkkokauppa 
Koronavirusepidemia on näkynyt 
ja tuntunut kivijalkayrittäjän elä-
mässä. 

–.Takana on elämäni hirvein 
vuosi – siihen mahtui vain kolme 
vapaapäivää. 70-vuotias työnteki-
jäni ei voinut olla töissä koronan 
vuoksi, joten oli pakko tehdä itse 
pitkiä päiviä. Nyt helmikuussa 
pystyin pitämään ensimmäisen 
viikon loman, kun hän oli töissä. 
Korona-ajan ensimmäiset kolme 

viikkoa olivat pelkkää laskua, ja 
liikkeen ikkunasta näkyi vain 
autiot kadut. Mieheni teki koro-
nan aikana Liiviteokselle verkko-
kaupan nopealla aikataululla, 
mutta sitä ei ole vielä ehditty juu-
rikaan markkinoida ja saada ”len-
toon”. 

Liiviteoksen kivijalkaliike on 
avoinna arkisin kello 10–17 ja 
lauantaisin kello 10–14. 24/7 
avoinna oleva verkkokauppa toi-
mii osoitteessa liiviteos.fi. 

– Pienet kivijalkaliikkeet ovat 
nyt ihan pulassa. Tällaisten liik-
keiden tulevaisuus on haastava, ja 
on pakko muistuttaa, että käyttä-
kää kivijalkayritysten palveluita, 
muuten meillä ei ole kohta pie-
nempiä firmoja. Itse tykkään koh-
data ihmisiä ja jutella heidän 
kanssaan. Monen kanta-asiak-
kaan kanssa jaetaan jopa surut ja 
ilot. Koen onnistuvani työssäni, 
kun asiakas on tyytyväinen ja ker-
too siitä myös muille. Tulevaisuu-
dessa haluaisimme tavoittaa 
myös nuorempaa asiakaskuntaa. 

 
Tervetuloa mukaan  
yhdistyksen toimintaan 
–.Eniten odotan paluuta niin 
sanottuun normaaliin arkeen ja 
sitä, että kauppa alkaisi käymään 
entiseen malliin. Mielestäni yrit-
täjyydessä on parasta yrittäjän 
vapaus, joka sisältää myös vas-
tuun – syyllinen löytyy aina pei-
listä. Mutta yrittänyttä ei laiteta ja 
suunta on vain ylöspäin! uskoo 
kivijalkayrittäjä Sanna Koskinen. 

Tuore puheenjohtaja haluaa 
nähdä Hyvinkään Yrittäjät kaik-
kia hyvinkääläisiä yrittäjiä palve-
levana yhdistyksenä, jonka toi-
mintaan on helppo ja mukava 
tulla mukaan. 

–.Yhdistyksen pitää palvella 
kaikkia, ja kaikki yrittäjät ovat 
tervetulleita mukaan Hyvinkään 
Yrittäjien toimintaan. Vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi suunni-
telmissa on varsinkin liikunnalli-
sia tapahtumia. Kesän avaus pyri-
tään järjestämään perinteiseen 
tapaan, ja suunnitteilla on myös 
esimerkiksi Yrittäjänpäivän 
sadonkorjuujuhla. Olkaa aktii-
visia ja osallistukaa tapahtumiin 
– verkostoidutaan ja saadaan toi-
sillemme lisää kauppaa! 

Hyvinkään Yrittäjien uusi 
puheenjohtaja on  
kivijalkayrittäjä Sanna 
Koskinen.

Liiviteos Oy:n yrittäjä Sanna Koskinen on Hyvinkään Yrittäjien 
uusi puheenjohtaja.

Liiviteos on toiminut Hyvinkään keskustassa vuodesta 1967 
alkaen. Kesästä 2019 alkaen naisten alusvaatteiden erikoisliike 
on toiminut Kauppalankatu 2:ssa.
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Palkitsemiset ja yrittäjähenkinen elokuvaensi-ilta
Y-juhla BioRex Sveitsissä 10.11.2020

Hyvinkään Yrittäjien 
puheenjohtaja Aki Jun-
nila toivotti osallistujat 

tervetulleiksi ja muistutti, että 
vaikka juhlaa juhlittiin korona-
tilanteesta johtuen supistettu-
na, niin se ei vähentänyt juhlan 
merkitystä.  

– Näinä poikkeusaikoina on 
entistä tärkeämpää auttaa kave-
ria ja jättää kadehtimiset tuon-
nemmaksi. Yhteistyöllä ja ver-
kostoitumalla aktiivisemmin 
saa selviytymiskeinoja poik-
keusaikoinakin, muistutti 
puheenjohtajakautensa päättä-
nyt Aki Junnila. 

–.Koronavuonna Teams-
palaverit ovat tehokkaita ja 
käyttökelpoisia, mutta tämän-
tyyppisissä tapahtumissa fyy-
sinen paikallaolo on ainoa vaih-
toehto juhlan tunnelman säilyt-
tämiseksi, aloitti kaupungin-
johtaja Jyrki Mattila kaupun-
gin tervehdyksen.  

Puheessaan Mattila toivoi ja 
uskoi hyvinkääläisten yrittäjien 
olevan hyvin hereillä tilanteen 
normalisoituessa. Kaupunki 
haluaa puolestaan olla omasta 
puolestaan vaikuttamassa jat-
kossakin toimintaympäristön 
yrittäjämyönteisyyteen ja pela-
ta hyvää yhteispeliä yritysten 
kanssa.  

–.Eristäytymis- ja etäisyys-
rajoitusten aikana on huomattu 
toistemme kohtaamisen tärkeys 
myös vapaa-aikana.  

Kaupunginjohtaja Jyrki 
Mattilan mukaan yhdistys- ja 
seuratoiminnalla on vaikeina 
aikoina suuri yhteisöllisyyttä 
kasvattava tehtävä. 

–.Uskon, että kovalla työllä 

ja yhteisin ponnisteluin sekä 
sopivalla huumorilla me saa-
vutamme yksilöinä, yrityksinä 
ja kaupunkina kovan iskukyvyn 
koronan jälkeiseen elämään ja 
voimme Hyvinkäällä jatkossa 
elää ja olla sloganimme mukai-

sesti ”Hyvästä ylpeitä”, päätti 
Mattila puheensa ja toivotti 
osallistujille hyvää vuosijuhlaa 
ja elokuvailtaa. 

Puheensa jälkeen kaupun-
ginjohtaja Mattila luovutti 
yhdessä kaupungin liiketoimin-

tajohtajan Annukka Lehto-
sen kanssa kukkaset 50 vuotta 
täyttäneen Perel Oy:n Kyllikki 
ja Pertti Rantalalle. Myös 
Hyvinkään Yrittäjät muistivat 
Rantaloita kukilla. 

Ennen Y-juhlassa perintei-

Hyvinkään kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja 
Marko Hytönen ja Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja Aki Junnila 
luovuttivat hyvinkääläisyritysten vuoden 2020 energiatehokkuus-
palkinnon Pihailon yrittäjälle Lea Raudalle. 

Hyvinkään kaupungin terveh-
dyksen Y-juhlaan toi kaupun-
ginjohtaja Jyrki Mattila.

Energiasäästötyöryhmän pu-
heenjohtaja Marko Hytönen 
kertoi, että yritysten energiate-
hokkuuskilpailulla halutaan 
korostaa energiatehokkuuden 
ja uusiutuvan energiankäytön 
merkitystä ja mahdollisuuksia 
yrityksille.

Viime vuonna 50 vuotta täyttäneen Perel Oy:n perustajia Pertti 
(etualalla) ja Kyllikki Rantalaa (oik.) onnittelivat Hyvinkään Yrittä-
jien puolesta puheenjohtaja Aki Junnila (vas.) sekä Hyvinkään 
kaupungin puolesta kaupunginjohtaja Jyrki Mattila ja liiketoimin-
tajohtaja Annukka Lehtonen.

BioRex Sveitsin elokuva-
teatterissa vietetyn  
koronavuoden Y-juhlan 
päätteeksi nähtiin  
ennakko-esityksenä 
Peruna-elokuva.

Teksti Anne Oksanen ja Pekka Virtanen 
Kuvat Ville Friman ja Pekka Virtanen
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Käsityöliike AnnLiis Artéa vuodesta 2003 alkaen pyörittänyt 
Anna-Liisa Parhiala palkittiin Vuoden Yksinyrittäjänä. Käsityö-
ammattilaisen palkitsijoina toimivat Hyvinkään Yrittäjien Heidi 
Vanhatalo ja Aki Junnila.

Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja Aki Junnila ja Vuoden Nuori 
Yritys -palkinnon vastaanottaneen VJH Rakennuspalvelu Oy:n Ville 
Hakala ”kättelivät” toisiaan koronan myötä yleistyneellä kyynär-
päätervehdyksellä.

Hyvinkään Yrittäjien Heidi Vanhatalo ja Aki Junnila luovuttivat 
Vuoden Yritys -palkinnon Rauta-Market Haaranen Oy:n yrittäjälle 
Kari Haaraselle.

sesti jaettavia yrittäjäpalkintoja 
palkittiin Hyvinkään kaupun-
gin, Hyvinkään Yrittäjien ja Rii-
himäen-Hyvinkään kauppaka-
marin vuosittain järjestämän 
energiatehokkuuskilpailun 
voittaja. Tällä kilpailulla halu-
taan korostaa energiatehokkuu-
den ja uusiutuvan energian käy-
tön merkitystä ja mahdolli-
suuksia yrityksille. Nyt yhdek-
sännen kerran järjestetyn kil-
pailun voitti Pihailo, joka on 
kehittänyt pyöräilevä puutar-
huri -toimintamallin. Juttu 

energiatehokkaasta Pihailosta 
löytyy sivulta 10. 

Vuoden Nuori Yritys -pal-
kinnon sai VJH Rakennuspal-
velu Oy (katso sivu 12). Ville 
Hakalan neljä vuotta sitten 
perustama yritys toimii Hyvin-
käällä ja pääkaupunkiseudulla. 

Ensimmäisen kerran jaetun 
Vuoden Yksinyrittäjän palkin-
non sai Käsityöliike AnnLiis 
Arté (katso sivu 9). Kiitossa-
noissaan yrittäjä Anna-Liisa 
Parhiala osoitti lämpimät kii-
tokset yrittäjille, asiakkaille ja 

ystäville. ”Yrittäjä ei pärjää 
ilman asiakkaita. Tervetuloa, 
palvelen teitä ilolla, mielellä ja 
sydämellä!” 

Vuoden Yritys -palkinnon 
sai Rauta-Market Haaranen Oy 
(katso sivu 6). Palkinnon perus-
teluissa todettiin yrityksen kas-
vattaneen liikevaihtoa 4–5 
viime vuotta, ja yrityksen otta-
ma riski siirtyä isompiin liiketi-
loihin oli ollut onnistunut. ”Pal-
kinto olisi tänä vuonna kuu-
lunut meille kaikille yrittäjille”, 
totesi yrittäjä Kari Haaranen 

kiitospuheessaan. 
Juhlan virallisen osuuden 

jälkeen himmennettiin eloku-
vasalin valot ja käynnistettiin 
elokuvakone. Illan elokuvana 
nähtiin vielä tuolloin ensi-
iltaansa odottanut Peruna, joka 
kertoo 1600-luvun startup-yrit-
täjästä Untamosta, joka yrittää 
tuoda perunaa Suomeen aika-
na, jolloin suosituin juures oli 
nauris.

Koronarajoitusten vuoksi BioRex Sveitsin 183-paikkaiseen saliin 
voitiin ottaa vain 90 henkeä.



Hyvinkään Yrittäjien Y-
juhlassa Vuoden Yritys 
-palkinnon vastaan-

ottanut Rauta-Market Haa-
ranen Oy:n toimitusjohtaja 
Kari Haaranen totesi kiitos-
puheessaan, että vuoden 2020 
palkinto olisi kuulunut kaikille 
yrittäjille. Pitkän linjan rauta-
kauppias jakaa kiitosta myös 
osaavalle henkilökunnalleen: 

–.Yhdessä me tätä teemme. 
Tämä on asiakaspalvelua vaa-
tiva ala, ei itsepalvelumyymälä-
toimintaa. Sunnuntaisinkaan ei 
pärjätä kahdella ihmisellä, kun 
on muun muassa maalien sävy-
tystä ja puutavaran lastausta. 
Meidän yli 20 työntekijästä 
suurin osa on alalla pitkään 
olleita myyjiä. Tällä hetkellä 
pitää olla henkilökuntareserviä 
ja varautua koronatilanteen 
haasteisiin, kertoo Kari Haa-
ranen. 

Mäkikuumolantiellä oleva 
K-Rauta oli talvella avoinna 
arkisin kello 7–19 ja lauantaisin 
kello 9–16, mutta nyt huhti-
kuun alusta alkaen asiakkaita 
palvellaan myös sunnuntaisin. 

 
Elintarvike- ja rautakauppaa 
Hyvinkään suurimman rauta-
kaupan kauppiaan vanhemmat, 
nyt 75-vuotiaat Jouko ja Pirjo 
Haaranen aloittivat Nurmijär-
vellä sekatavarakauppiaina 
1960-luvun lopulla ostamalla 
vuonna 1956 perustetun yrityk-
sen. 70-luvulla toiminta kasvoi, 
ja Jouko pyöritti Nurmijärvellä 
rautakauppaa ja Pirjo elintarvi-
kekauppaa. 

Haarasten rautakauppatoi-
minta laajeni 70-luvun lopulla 
Hyvinkäälle, kun vuonna 1978 
perustettu Rauta-Market Haa-
ranen Oy rakensi Kalevanka-

dun ja Eteläisen Kehäkadun 
kulmaukseen rautakaupan. 
Hyvinkää-myymälä avautui 
vuonna 1979.  

–.12-vuotiaasta alkaen olin 
kesä- ja lauantaitöissä Hyvin-

kään ja Nurmijärven liikkeissä. 
Nurmijärvelle rakennettiin uusi 
rautakauppakiinteistö 1986, 
jota äitini pyöritti vuoteen 1991 
saakka. Elintarvikekaupasta 
vanhemmat luopuivat 80-luvun 

vaihteessa, muistelee Kari Haa-
ranen. 

 
Yrittäjyys verissä 
Vaikka maaliskuussa 50 vuotta 
täyttänyt Kari Haaranen on 
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Vuoden Yritys: Rauta-Market Haaranen Oy 
Yhdessä menestytään
Vuoden yrittäjänä palkittu 
K-Raudan kauppias Kari 
Haaranen muistuttaa, että 
yrityksen menestyksen 
perustana on osaava hen-
kilökunta.

Rautakauppias Kari Haaranen vietti maaliskuussa 50-vuotisjuhlia.

Teksti ja kuvat Pekka Virtanen

Rauta-Market Haarasen vuonna 2007 valmistunut liikekiinteistö on hyvien yhteyksien päässä Sveit-
sin Portaalin kauppa-alueella.
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kasvanut kauppiasperheessä, 
niin rautakauppiaan ura ei ollut 
hänelle itsestäänselvyys. Nur-
mijärvellä syntynyt ja kasvanut 
Haaranen suoritti Turussa kau-
pallisen alan opinnot, ja myö-
hemmin niihin on tullut mel-
koisesti lisätäydennystä K-ryh-
män kauppiaskoulutuksissa. 

Kari Haaranen muutti 
vuonna 1994 opiskelujen jäl-
keen Hyvinkäälle, ja siitä alka-
en hän on ollut töissä perheen 
rautakaupassa. Vuonna 1999 
Kari osti äitinsä puolikkaan 
Rauta-Market Haarasen osak-
keista, ja vuodesta 2005 alkaen 
Kari on ollut K-Raudan kauppi-
as. 

–.Metsäkaaren kiinteistöllä 
oli tehty pari laajennusta. Rau-
takauppa on tilaa vaativa kau-
pan muoto, mutta tontti ei 
mahdollistanut enää myymälän 
kasvattamista. Päädyin siihen 
tulokseen, että haluan kehittää 
toimintaa. Ostimme moottori-
tien varresta tontin ja rakennu-
timme tämän kiinteistön, joka 
valmistui vuonna 2007. 

 
Aurinkoenergian hyödyntäjä 
Kun Haaraset päättivät raken-
taa uuden rautakauppakiinteis-
tön, niin Jouko-isä heivasi 
kauppaan liittyneet työt ja kes-
kittyi rakennusprojektin vetä-
miseen.  

–.Sain keskittyä kaupan 
pyörittämiseen ja uuden suun-

nitteluun. Oli hyvä päätös tehdä 
kaikki kerralla kuntoon. Tässä 
myymälässä on 6.000 neliötä, 
ja lisäksi on puutarhamyymälä 
ja ulkomyymäläalue. Tilat riit-
tävät hyvin, eikä niitä olla kas-
vattamassa. Tämä alue tarjoaa 
hyvän paikan kaupanteolle, ja 
moottoritie tuo meille asiakkai-
ta. 

Vuonna 2016 Kari Haa-
ranen tehosti liikekiinteistönsä 
energiataloutta asennuttamalla 
katolle 160 paneelin aurinko-
voimalan. Hyvinkään kaupun-
gin energiansäästötyöryhmä, 
Hyvinkään Yrittäjät ja Riihimä-
en-Hyvinkään kauppakamari 
huomioi tämän myöntämälle 
K-Raudalle vuoden 2017 ener-
giatehokkuuspalkinnon. 

–.Meille aurinkoenergia oli 
paras energiansäästöratkaisu, 
ja se on täyttänyt täysin odotuk-
semme. Valaistus on meillä 
suurin energiankuluttaja, ja nyt 
parhaimmillaan puolet kulutet-
tavasta sähköstä saadaan aurin-
koenergiasta. 

 
Turvallista asioida 
–.Tulevaisuus mietitytti viime 
keväänä koronatoimien käyn-
nistyttyä – oltiin tuntematto-
man äärellä. Moottoritietä kul-
kevat tekevät tässä helposti 
hankintoja, joten Uudenmaan 
rajan sulkeminen näkyi meillä. 
Aluksi ihmiset lykkäsivät sisä-
remontteja, sillä koteihin ei 

uskallettu ottaa ulkopuolisia 
töihin.  

–.Kaikki lähti kuitenkin rul-
laamaan hyvin, ja kuluttaja-asi-
akkaiden määrä tuplaantui 
kevätkuukausina. Rautakaup-
pa-ala on ollut myynnillisesti 
onnellisessa asemassa, ja meillä 
oli varmasti historian paras 
vuosi.  

Kuluttajamyynti on ollut K-
Raudoissa positiivista, sillä 
monet ovat innostuneet laitta-
maan kotejaan ja mökkejään. 

–.Meillä on laajat aukiolo-
ajat ja väljät tilat, joten täällä on 
turvallista asioida ja helppo 
huolehtia turvaetäisyyksistä, 
iloitsee kauppias. 

 
Isosti puukauppaa 
Kun Kari Haaranen suunnitteli 
Rauta-Market Haarasen uusia 
tiloja, tavoitteena oli rakentaa 
nykyaikainen täyden palvelun 
rautakauppa, missä otetaan 
huomioon sekä pien- että suur-
asiakkaat. Ja siinä toisen pol-
ven rautakauppias onnistui 
ilmeisen hyvin. Haarasten 
vanha kiinteistö ei mahdollista-
nut palveluiden kehittämistä, 
sillä rautakaupat ovat nykyään 
myös merkittäviä puutavara-, 
sisustus- ja puutarhakauppoja. 

–.Puutavarakauppa vie pal-
jon tilaa, ja K-Raudat ovat 
nykyään Suomen suurimpia 
puunjakelijoita. Euromääräi-
sesti puutavara on meillä suurin 

tuoteryhmä. Tavallisella puulla, 
kestopuulla ja levytavaralla on 
K-Raudoissa nykyään merkittä-
vä osuus. Puutavarakaupassa 
on käynnissä iso muutos, ja 
olemme siirtyneet määrämittai-
sen puutavaran myyntiin – jat-
kossa kappaleet korvaavat mit-
tayksikkönä metrit. 

K-Rautojen kilpailuvalttina 
on koko sektorin kattava tar-
jonta. Ammattilaiset asioivat 
rautakaupassa tietysti tasaisesti 
ympäri vuoden. Kuluttaja-asi-
akkaiden seosonki alkaa huhti-
kuussa ja jatkuu syksyyn. Talvi-
kuukausina ammattilaisten 
osuus myynnistä on enemmän 
kuin puolet, mutta kesäkuukau-
sina kauppa on selvästi kulutta-
japainotteisempaa. 

 
Nettikauppaa ja palvelua 
–.Raskas rakentaminen, sisus-
taminen, pintamateriaalit ja 
työvälineet. Pihan ja puutarhan 
osuus on kasvanut, ja se kasvaa 
tulevaisuudessa varmasti vielä 
nykyisestään. Ammattilaiset 
saavat meiltä samalla toimituk-
sella niin puutavarat, maalit, 
harkot kuin eristeet, ja isommat 
erät toimitetaan työmaille usein 
suoraan tehtailta. Pystymme 
reagoimaan asiakkaiden tarpei-
siin nopeasti, ja yhteistyökump-
panimme Timecapin avulla kul-
jetukset hoituvat todella hie-
nosti. Pienempiä omatoimikul-
jetuksia varten asiakkaat saavat 
meiltä lainaksi kevytperäkär-
ryn. 

Rautakauppa-ala on todella 
kilpailtu ala. Rautakauppa on 
nykyään jokaisella kännykässä, 
ja hintavertailu ja kilpailutus 
käydään netissä. 

–.Nopeat toimitukset ovat 
kuitenkin kilpailuetu, ja usein 
ne perustuvat paikalliseen 
varastoon. Eikä palvelun mer-
kitys ole hävinnyt mihinkään. 
Myymälät ovat tärkeitä, sillä 
niistä haetaan ideoita ja ratkai-
suja. Asiakkaamme löytävät 
kauttamme esimerkiksi yhteis-
työkumppaneidemme tarjoa-
mat asennuspalvelut. Laadukas 
asiakaspalvelu on jatkossakin 
sitä, että löydämme ratkaisun 
asiakkaan ongelmaan, painot-
taa rautakauppias Kari Haa-
ranen. Kari Haarasen johtamassa isossa rautakaupassa huolehditaan esimerkillisesti sekä  

asiakkaiden että henkilökunnan koronaturvallisuudesta.
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Syksyllä 1970 tuolloin 27-
vuotias diplomi-insinööri 
Pertti Rantala päätti 

perustaa vaimonsa Kyllikin 
kanssa oman vahvuusalueensa 
yrityksen. Sen alkupääoman 
tarve ei saanut olla ylivoimaisen 
suuri opintovelkaiselle miehel-
le. Perustetuksi tuli Perel Ky, 
jonka toimialaksi tuli elektro-
niikan komponenttien ja mitta-
uslaitteiden maahantuonti sekä 
tukkumyynti. 

Rantalat lähtivät liikkeelle 
japanilaisen elektroniikan 
tuonnilla. Japanilainen elektro-
niikka oli siihen aikaa edullista, 
mutta sen laatutaso oli alkanut 
lähestyä kalliimpaa elektroniik-
kaa. 

–.Japanin suurlähetystössä 
selasin kirjoja ja listasin noin 
sata sikäläistä elektroniikka- ja 
komponenttivalmistajaa. Lähe-
timme niille kirjeet ja kerroim-
me, että täällä on tehokas yri-
tys, joka voisi myydä niiden 
tuotteita Suomessa. Saimme 
kymmenkunta vastausta, mikä 
oli hyvä prosentti, muistelee 
Pertti Rantala. 

 

Melkoinen  
kasvutarina 
Perelin kasvutarina on huima. 
Siihen mahtuu niin 1970-luvun 
hidas alku, kasvu ja kansainvä-
listyminen kuin useampi lama. 
Perel Oy on yksi Hyvinkään iko-
nisista yrityksistä, jonka torni-
talo Hyvinkäällä näkyy mootto-
ritieltä ohikulkijoillekin. 

Perel kasvoi ensin 1980-
luvulla uutta henkilökuntaa 
palkkaamalla. 80-luvun lopulla 
strategiaan lisättiin yritysostot. 
90-luvulla yrityksessä haluttiin 
vähentää mahdollisen EU-jäse-
nyyden tuomia riskejä, ja se laa-
jensi toiminta-aluettaan muun 
muassa Baltiaan, Pohjoismai-
hin sekä Venäjälle perustamalla 

näihin maihin omat yhtiöt. 
2000-luvun alussa myös 

Perelissä koettiin vahvasti it-
yhtiöiden romahdus ja sitten 
vuonna 2007 yrityksen tähä-
nastisen historian suurin 
takaisku, finanssikriisi. Perelis-
sä oli aloitettu tuoteportfolion 
muuttaminen automaation ja 
vahvavirtatekniikan suuntaan 
90-luvulla, ja tytäryhtiö Finn-
ID:n logististen järjestelmien 
myynnissä painotettiin entistä 
vahvemmin asiakkaita hyödyn-
tävien, ohjelmistollisten omi-
naisuuksien kasvattamista. 
Tuotevalikoiman muutos mah-
dollisti 2010-luvulla jälleen sel-
vän kasvun. 

 

Tase vahvana 
2020-luvulle tultaessa konser-
nin liikevaihto oli 27 miljoonaa 
euroa ja henkilöstöä noin 140. 

–.Konserni on taloudellises-
ti todella vahva ja kestää mer-
kittäviäkin kolhuja kaatumatta. 
50 vuoteen mahtuu siis todella 
monenlaisia ylä- ja alamäkiä. 
Mottomme on ollut pitää 
taseemme vahvana ja kassa 
pikemmin ylisuurena kuin 
niukkana, jolloin alamäetkin on 
voitu lasketella turvallisesti, 
kertoo vuonna 2018 Yrittäjä-
neuvoksen arvonimen saanut 
Pertti Rantala. 

Perelissä sukupolvien vaih-
doksia on tehty ja tehdään pit-
källä aikajänteellä. Nyt pää-
omistajana ja yrityksen aktii-
visessa johdossa on perheen 
toinen polvi, ja valmistelut kol-
mannen polven mukaantuloon 
ovat jo käynnissä. 

Perelin eli Pertin Elektronii-
kan koko historian voit lukea 
Hyvyri 2/2020:sta, jonka löy-
dät pdf-muodossa Hyvinkään 
Yrittäjien sivulta www.yrittajat. 
fi/uudenmaan-yrittajat/hyvin-
kaan-yrittajat => Hyvinkään 
Yrittäjäsanomat.

Pertti Rantala palkittiin 
Yrittäjäneuvokselle Elämäntyöpalkinto
Uudenmaan Yrittäjät palkitsi 

marraskuussa pitkän linjan 

hyvinkääläisyrittäjän Pertti 

Rantalan Elämäntyöpalkin-

nolla. Pertti ja Kyllikki Ran-

talan perustama Perel täytti 

viime vuonna kunnioitetta-

vat 50 vuotta.

Perelin vuonna 1970 perustaneet Pertti ja Kyllikki Rantala ovat 
edelleenkin mukana yrityskonsernin päivittäisessä toiminnassa. 
Rantalat valittiin vuonna 1986 Hyvinkään Vuoden Yrittäjiksi ja 
vuonna 1995 Uudenmaan Vuoden Yrittäjiksi.

Hyvinkään Yrittäjien uudet yritysjäsenet
AJ Sandwiches Oy 
Aksun Joulukuuset 
AS Comms 
Citume Oy 
Hannu Järvenpää 
Hiushuone Heijastus T:mi 
Kangas - Hanna 

Tervetuloa mukaan Hyvinkään Yrittäjien toimintaan ja tilaisuuksiin!

Teksti UY:n tiedote  
ja Pekka Virtanen 

Kuva Pekka Virtanen

Keho Balanssissa 75 
Kiinteistöhuolto Tero 
Kiinteistönvälitys Sari Palomäki Lkv Oy 
Kuljetuspalvelu J. Rahkonen Oy 
Lakitoimisto Rostila Oy 
LBK-Law and Business S.M. Karttunen 
Inc. Oy 

Maalausliike Antti Linna Oy 
Monipalvelu S.Tammi Oy 
Proppa Oy 
Rahabalanssi Oy 
Tilifriikki Oy 
Tilintarkastus Rantalainen Oy 
Tilitulos Oy 

Tytti Meier Tmi 
Ullan Offise 
Uudenmaan Sähkärit Oy 
Valo Consulting 
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Vuoden Yksinyrittäjä: Käsityöliike AnnLiis Arté 
Palvelua ilolla ja sydämellä

Käsityönopettajan amma-
tista haaveillut pohjan-
maalainen Anna-Liisa 

Parhiala hankki itselleen kau-
pallisen koulutuksen ja työs-
kenteli niin pankkimaailmassa 
kuin sosiaali- ja terveysalalla 
talouspäällikkönä. 

Koko ikänsä käsitöitä har-
rastanut Anna-Liisa ei kuiten-
kaan luopunut haaveestaan 
vaan aloitti yli 50-vuotiaana 
Kankaanpään opistossa kaksi-
vuotiset tuotesuunnittelun 
ohjaustoiminnan esinevalmis-
tuksen artesaanin opinnot. 

–.Kankaanpään opistossa 
opetetaan käden taitoja laidasta 
laitaan. Artesaanin opintoihin 
kuuluivat erilaisten kevyiden 
materiaalien kuten lankojen 
lisäksi myös askartelu sekä lasi-, 
puu- ja metallityöt – ja myös 
ohjaustoiminta, eli olen viittä 
vaille opettaja. 
 
Todellinen yksinyrittäjä 
Kun Anna-Liisa valmistui 
keväällä 2003 haaveammattiin-
sa, niin koulun ilmoitustaululla 
oli lappu, missä kerrottiin 
Hyvinkäällä myynnissä olleesta 
askartelukaupasta. Vuonna 
1990 perustetun Hyvinkään 
Askartelupaja Ky:n liiketoimin-
ta ja varasto siirtyivät syksyllä 
2003 Anna-Liisan omistuk-
seen. Kivijalkamyymälä toimi 
Kauppalankadulla vastapäätä 
Parhialan nykyistä liiketilaa sii-
hen saakka, kunnes kyseinen 
rakennus purettiin. 

Hyvinkään Askartelupaja 
oli nimensä mukaisesti askarte-
lutarvikeliike, kun taas sen 
”perillinen” Käsityöliike Ann-
Liis Arté on nimensä mukaises-
ti käsityöliike. Parhialan yrityk-
sen nimen alkuosa tulee tietysti 
elinkeinonharjoittajan etuni-

mestä, ja Arté-osa viittaa yrittä-
jän artesaanikoulutukseen.  

Vuodesta 2004 alkaen 
Hyvinkään Yrittäjien jäsenenä 
olleen Käsityöliike AnnLiis 
Artén päätoimiala on askartelu- 
ja käsityömateriaalien vähit-
täiskauppa. Anna-Liisa Parhi-
alan kivijalkakauppa on tällä 
hetkellä Hyvinkään ainoa 
tämän alan erikoisliike. Yrittä-
jän toteamus, että ”ei ole help-
poa tämä homma”, on helppo 
uskoa koko ajan kasvussa ole-
van verkkokaupan aikana. Ann-
Liis Artélla on internetsivut 
(www.annliisarte.com) ja yritys 
on myös Facebookissa, mutta 
tuotetarjonnan moninaisuus on 
yksi merkittävä syy siihen, 
miksi verkkokauppatoimintaa 
ei kannata edes miettiä. 

Toinen hyvä syy löytyy siitä, 
että nyt huhtikuussa 74 vuotta 
täyttävä Anna-Liisa Parhiala 
pyörittää kauppaa yksin ja 

tekee jopa kirjanpitonsa itse – 
yksinyrittäjän rahkeet eivät 
riitä enää verkkokauppatoimin-
taan. AnnLiis Arté on avoinna 
Kauppalankatu 3–5:ssä maa-
nantaista torstaihin kello 10–
17.30, perjantaisin kello 10–16 
ja lauantaisin kello 10–14. 

 
Korona lisäsi neulomista 
– Pidin sekä tässä että kadun 
toisella puolella askartelu- ja 
käsityökursseja ja opetin 
Hyvinkään Opistossa muun 
muassa lasitöitä, mutta kurs-
seja ei ole ollut enää muu-
tamaan vuoteen. Ikä tuli vas-
taan ja myös se, että kurssit olisi 
pitänyt rahastaa etukäteen, sillä 
kaikki ilmoittautuneet eivät 
ilmestyneet paikalle, harmitte-
lee Anna-Liisa Parhiala. 

AnnLiis Artélla on paljon 
kanta-asiakkaita, mutta kun 
koronavirusepidemia alkoi, niin 
kaupan ovi kävi harvakseltaan. 

–.Ihmiset eivät uskaltaneet 
liikkua ja jäivät koteihinsa. 
Uudenmaan rajan sulkeminen 
esti riihimäkeläisten asiakkai-
den tulon. Koronan myötä 
kotona tekeminen ja neulomi-
nen ovat kuitenkin lisääntyneet 
ihan selkeästi. Viime kesä oli 
hiukan parempi, ja silloin näkyi 
enemmän turisteja kuin yleensä 
kesäisin. Marras- ja joulukuu 
ovat normaalisti vuoden vilk-
kaimmat kuukaudet, ja ne oli-
vat myös viime vuonna hyviä 
kuukausia. Ja sitten tuli kun-
non talvi! Tammi- ja helmi-
kuussa   neulottiin   villasukkia, 
-pipoja ja -huiveja sekä kirjo-
neuleita – hyvin paksuilla lan-
goilla ja pyöröpuikoilla on ollut 
kysyntää, iloitsee kivijalka-
kauppias. 

 
Varastoa pitää olla 
AnnLiis Artélla on hyllyissä ja 
varastossa melkoisesti lankoja 
ja askartelutarvikkeita. Merkit-
tävä syy tähän on se, että asiak-
kaat ovat nykyään sellaisia, että 
kun he saavat idean, niin mate-
riaalit sen toteuttamiseksi pitää 
saada heti. 

–.Ihmisillä ei ole halua 
odottaa, että materiaalit tila-
taan. Nyt talvella tehtiin paljon 
norjalaisia villapaitoja, ja pyö-
röpuikot loppuivat marketeista 
– mutta eivät kivijalkakaupas-
ta. Minulta saa aina ajankohtai-
sia askartelu-, käsityö- ja Tiffa-
ny-lasimateriaaleja sekä malli-
ideoita. 

Eläkkeelle jäämistä 18 vuot-
ta yksinyrittäjänä toiminut 
Anna-Liisa Parhiala ei ole miet-
tinyt. 

–.Yrittäjyys on tuntunut 
aivan ihanalta – tämä on ollut 
haaveiden ja tavoitteiden täyt-
tymys! Olihan se aikoinaan roh-
kea päätös, mutta suosittelen 
vastaavaa, jos on voimakas 
kiinnostus johonkin. Ja koulu-
tusmahdollisuuksiahan Suo-
messa riittää, muistuttaa asiak-
kaitaan asiantuntemuksella ja 
iloisella mielellä palveleva 
Anna-Liisa Parhiala. 

Ensimmäinen Hyvinkään 

Yrittäjien palkitsema  

Vuoden Yksinyrittäjä on 

Käsityöliike AnnLiis Artéa 

yksin pyörittävä elinkeinon-

harjoittaja Anna-Liisa Parhi-

ala.

Teksti ja kuvat Pekka Virtanen

Käsityöammattilainen Anna-Liisa Parhiala on todellinen yksi-
nyrittäjän esikuva, sillä hän hoitaa liikettään kaikin puolin 
yksin kirjanpitoa myöten.

 
Kauppalankatu 
3–5:ssä oleva 
K ä s i t y ö l i i k e 
AnnLiis Arté on 
avoinna kuutena 
päivänä viikos-
sa.



Hyvinkään kaupungin 
energiansäästötyöryh-
män, Hyvinkään Yrittäji-

en ja Riihimäen-Hyvinkään 
kauppakamarin järjestämän 
hyvinkääläisyritysten energia-
tehokkuuskilpailun voitti vuon-
na 2020 Pihailo, joka tarjoaa 
pihanhoito-, pihasuunnittelu-, 
puutarhaohjaus- ja puutarha-
verkkokurssipalveluita. Valin-
nan perusteluissa otettiin esille 
Pihailon kehittämä pyöräilevä 
puutarhuri -toimintamalli, 
mutta puutarhuri Lea Raudan 
vuonna 2016 perustama Pihailo 
on kokonaisvaltaisesti ekologi-
suutta korostava yritys. 

Hyvinkäälle vuonna 2011 
muuttanut Lea Rauta kuuluu 
niihin ihmisiin, joka ei päätynyt 
unelma-ammattiinsa suoraan 
koulunpenkiltä. Yhteistä Lean 
työhistoriassa ja nykyisyydessä 
on ihmisten elämänlaadun par-
antaminen – sitähän puutar-
hanhoidolla saavutettava viih-
tyisä ympäristökin tekee. 

 
Aikuisiällä puutarhuriksi 
–.Olen toiminut ihmisten paris-
sa monenlaisissa hommissa. 
Edellisessä työssäni ohjasin 
nuorten työpajalla nuoria opin-
toihin ja töihin – autoin heitä 
etsimään omaa alaansa. Kun 
olin ohjannut pari nuorta puu-
tarha-alalle, niin ajattelin, että 
harmi, että en voi itse lähteä 
opiskelemaan, kun olen niin 
vanha. Sitten päässä syttyi joku 

lamppu ja tajusin, että en sit-
tenkään ole liian vanha, muiste-
lee Lea vajaan kymmenen vuo-
den takaisia tapahtumia. 

Nuoruudesta alkaen puu-
tarhanhoitoa harrastanut Lea 
Rauta lähti yli 35-vuotiaana 
Hyriaan opiskelemaan puutar-

ha-alaa silloisen työnsä ohessa. 
–.Ei minulla ollut opiskelun 

aikana selkeää kuvaa, mitä teki-
sin puutarhurin ammatilla, 
mutta ajattelin yhdistää sitä 
vanhaan työhöni. Tutkintoon 
pakollisena kuulunut yrittäjyys 
oli hankala osa-alue, sillä 

minulla oli vaikeuksia tehdä 
leikkiyritys. Kun sitten perustin 
nettisivut leikkiyritykselle, niin 
tempauduin siihen sitten niin, 
että tein sivut sellaisiksi, että ne 
voisi toteuttaa ja tehdä kannat-
tavaksi. Päätin silloin ilmeisen 
alitajuisesti ryhtyä yrittäjäksi. 

Pihailon informatiivisista ja 
elämäniloisista internetsivuista 
pihailo.fi paistaa selvästi se, 
että Lea Rauta teki puutarhu-
rinopintojensa jälkeen oikean 
uravalinnan. 

 
Alihankkijoiden avulla 
Pihailon toiminta käynnistyi 
2016 yksityisenä elinkeinon-
harjoittajana, mutta tämän 
vuoden alusta alkaen yksinyrit-
täjän yritysmuoto on ollut osa-
keyhtiö. Yhtiömuodon muutos 
ei tietenkään muuttanut yhden 
naisen yrityksen toimialaa, 
johon kuuluu jatkossakin puu-
tarhojen sekä viher- ja piha-
alueiden suunnittelu-, hoito- ja 
rakentamistyöt sekä kurssi-, 
virike-, koulutustoiminta ja 
konsultointipalvelut. 

Pihailo Oy työllistää ali-
hankkijoita – muun muassa 
puutarhuri Sari Malinia, 
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Hyvinkääläisyritysten 
vuoden 2020 energiate-
hokkuuspalkinnon saanut 
Pihailo on puutarhuri 
/puutarhayritys, joka tuo 
asiakkailleen iloa ja elä-
mänlaatua vehreyden 
muodossa.

Pihailon akkukäyttöiset puutarhakoneet kulkevat puutarhurin käytössä olevan sähköavusteisen 
laatikkopyörän kyydissä. 

Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmän, Hyvinkään 
Yrittäjien ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin järjestämäs-
sä hyvinkääläisyritysten energiatehokkuuskilpailussa halutaan 
korostaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energiankäytön 
merkitystä ja mahdollisuuksia yrityksille. Kilpailu tukee osaltaan 
Hyvinkään toimenpiteitä hiilineutraalisuutta tavoittelevien 
HINKU-kuntien ja kestävää kehitystä tavoittelevien FISU-kunti-
en verkostoissa. 
 
Energiatehokkuuspalkinnot 
 
• 2012 Värikaihdin Väinö Jukka Ky 
• 2013 Myllyn Paras Oy 
• 2014 KONE Industrial Oy 
• 2015 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER 
• 2016 Beckhoff Automation Oy 
• 2017 Rauta-Market Haaranen Oy 
• 2018 Hyvinkään Sähkö Oy 
• 2019 Tuias (keramiikkapaja) 
• 2020 Pihailo

Hyvinkääläisyritysten  
energiatehokkuuspalkinto

Energiatehokkuuspalkinto: Pihailo 
Pyöräilevä

Teksti ja kuvat Pekka Virtanen

puutarhuri
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Puutarhuri Sari Malin on Pihailon pyöräilevä 
puutarhuri.

Pihailon puutarhuriyrittäjä Lea Rauta kertoo, että yhden akkukäyttöisen puutar-
hakoneen akun lataa bensakanisterin hinnalla noin tuhat kertaa.

puunhoitajia eli arboristeja, 
kantojyrsijöitä sekä kaivuu- ja 
rakennusalan yrittäjiä. 

–.En tee laajamittaista viher-
rakentamista, mutta minulla on 
vakituisia asiakkaita, jotka 
kysyvät kauttani monenlaisia 
palveluita. 

 
Asiakkaiden innostaja 
Pihailon toiminnan peruspila-
reita ovat luonnon kunnioitta-
minen ja vastuun tunteminen 
ympäristön hyvinvoinnista. 
Pihailon pihasuunnittelu- ja 
hoitotyöratkaisut ovatkin 
ympäristöystävällisiä ja luon-
non monimuotoisuutta tukevia, 
ja hyvinkääläispuutarhuri käyt-
tää luonnonmukaisia torjunta-
aineita. 

Juttuhetki Lea Raudan 
kanssa saa vakuuttumaan, että 
nämä Pihailon nettisivuilta poi-
mitut kuvaukset eivät ole 
mitään turhaa sananhelinää 
vaan totuudenmukainen kuva-
us yrittäjästä ja hänen toiminta-
mallistaan:  

”On kunnia-asia viedä vih-
reän vastuun ajatusta eteenpäin 
ohjaustilanteissa ja kursseilla! 
Pihailon puutarhuri on aurin-

koinen ajattelija, tehokas tekijä 
ja ikuinen innostaja! Otan haas-
teet avoimesti vastaan ja näen 
vihreiden linssien läpi ne mah-
dollisuuksina. Visuaalisuus, 
selkeys ja toiminnallisuus on 
minulle tärkeää, haluan tuoda 
näitä kaikkia työni myötä myös 
sinulle.” 

 
Kokonaisvaltaista palvelua 
On selvää, että pihatyöt ja puu-
tarhanhoito ovat puutarhurin 
”leipälajeja”, ja Pihailo tekeekin 
muun muassa nurmikoiden, 
pensaiden ja puiden leikkauk-
sia, istutusalueiden kunnostuk-
sia ja rakentamisia, kasvimai-
den ylläpitoa ja haravointia. 

Myös piha- ja kohdesuun-
nittelu ovat merkittävässä osas-
sa Lea Raudan yritystoiminnas-
sa, ja hän järjestää myös erilai-
sia puutarhakursseja. Pihailon 
puutarhakursseista löytyy tie-
toa osoitteesta puutarhakurs-
sit.fi. Pihailo antaa myös puu-
tarhanhoitoon liittyviä neuvoja 
ja ohjausta sekä paikan päällä 
”kädestä pitäen” että etänä. 

–.Eri palvelut nivoutuvat 
usein yhteen: teen pihasuunni-
telman, annan itse rakentaville 

asiakkaille hiukan ohjausta 
siitä, miten jotkut asiat toteute-
taan, ja ehkä istutetaan aluksi 
muutama kasvi yhdessä. Ja sit-
ten autetaan kevät- ja syyshoi-
doissa. 

 
Ekologiset asiakaskäynnit 
Pihailon toimintafilosofiaa 
tukeva erikoisuus on pyöräilevä 
puutarhuri -toimintamalli, 
jossa puutarhuri ja tarvikkeet 
kulkevat sähköavusteisella 
tavarapyörällä. Energiatehok-
kuuspalkinnon perusteluissa 
todettiin, että pyöräilevän puu-
tarhurin hiilidioksidipäästöt 
ovat vain prosentti paketti-
autolla kulkevan puutarhurin 
päästöistä. Pyöräilevä puutar-
huri ei aiheuta myöskään melua 
eikä nosta katupölyä. 

–.Haluan Pihailon pysyvän 
helposti lähestyttävänä yrityk-
senä, jonka tekijöillä on kasvot. 
Tämä on elämäntapa, ja mietin, 
että osan ajoista voisi tehdä fil-
larilla. Viime vuonna hankin 
ammattikäyttöön rakennetun 
tanskalaisen  Christiania  bikes 
-laatikkopyörän, jonka kori tei-
pattiin Pihailon ilmeen mukai-
seksi. 

Sähköavusteisen laatikko-
pyörän kyytiin mahtuvat puu-
tarhurin tarvitsevat työkalut. 
Pyörällä liikkuu Hyvinkäällä 
pääasiassa vakituisissa hoito-
kohteissa puutarhuri Sari 
Malin. Tokihan Pihailolla on 
myös pieni pakettiauto ja tava-
rankuljetusperäkärry, sillä yri-
tyksellä on asiakkaita naapuri-
kuntien lisäksi myös pääkau-
pungissa. 

Pihailon puutarhurit teke-
vät töitä akkukäyttöisillä puu-
tarhakoneilla, jotka ovat ener-
giatehokkaita ja hiljaisia, eikä 
niiden käytössä synny suoria 
pakokaasupäästöjä. 

–.Hätävarana on pari van-
haa polttomoottorikäyttöistä 
konetta, mutta ei bensankatkua 
tee mieli haistella. Akkukäyttöi-
set koneet ovat kevyitä, ja akut 
kyllä kestävät. Ja mukana kul-
kee laturit ja vara-akut. Isolle 
yritykselle koko kalusto vaihto 
akkukäyttöiseen on iso inves-
tointi, mutta meillä siirtyminen 
kävi näppärästi, kertoo Lea 
Rauta, jonka yrityksen toimi-
piste on perheen Kirjavallatol-
palla oleva omakotitalo. 
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Vuoden Nuori Yritys: VJH Rakennuspalvelu Oy 

Monipuolista rakennusurakointia

Hyvinkääläinen Ville 
Hakala pääsi ammatti-
koulun jälkeen suuren 

rakennusliikkeen palvelukseen. 
Töissä tulivat tutuiksi erilaiset 
rakennustyöt väliseinien ja ala-
kattojen teosta muottikirves-
miehen hommiin. 

Tehostamistoimien vuoksi 
suuryritys ei voinut kuitenkaan 
jatkaa Villen määräaikaista työ-
suhdetta. Hyvästä miehestä ei 
kuitenkaan haluttu luopua, ja 
Hakalalle ehdotettiin siirtymis-
tä jonkun rakennusliikkeen 
käyttämän alihankkijan hom-
miin. 

Ville Hakala noudatti ehdo-
tusta vain puolittain: hänestä 
tuli rakennusliikkeen alihank-
kija oman yrityksensä kautta. 
Hakala aloitti toiminimiyrittä-
jänä vuonna 2013. 

 
Hyvällä kasvu-uralla 
– Tein sittemmin alihankkijana 
töitä myös muille rakennusliik-
keille. Perustin VJH Rakennus-
palvelu Oy:n loppuvuodesta 

2015 – yritysmuodon vaihtumi-
sen taustalla oli halu kasvattaa 
liiketoimintaa. Vahvemmin 
Rakennuspalvelun toiminta 
alkoi pyöriä vasta vuonna 2017, 
ja silloin palkkasin myös ensim-
mäisen työntekijän, muistelee 
nuori yrittäjä. 

VJH Rakennuspalvelu on 
menestynyt hyvin, ja hyvinkää-
läisyrityksen liikevaihto on kas-
vanut tasaisesti vuosi toisensa 
perään. Vuonna 2019 VJH 
Rakennuspalvelun liikevaihto 
oli jo 734 000 euroa, ja yrityk-
sen talous on kunnossa. 

– Viime vuosi oli vielä hyvä, 
eikä tämäkään ole alkanut huo-
nosti, mutta nyt ei ole enää 
samanlaista kiirettä ja kysyntää 
kuin vuosi sitten. Koronan 
lisäksi tilanteeseen vaikuttavat 
suhdannevaihtelut, ja hommien 
saaminen on työn takana. Tämä 
on kilpailtu ala, ja tarjousten 
tekoon saa käyttää aikaa. 

 
Lippulaivaa rakentamassa 
Tällä hetkellä VJH Rakennus-
palvelu työllistää omistajansa 
lisäksi viisi henkeä. 

–.Kolmisen vuotta on tehty 
töitä suunnilleen tällä porukal-
la. Itseni lisäksi yksi kavereista 
on Hyvinkäältä – ja yksi Aust-
raliasta. Itse teen kaikkea, mitä 

ehdin, mutta eniten tykkään 
runkohommista. Koronaturval-
lisuudesta huolehditaan sillä, 
että hommia tehdään omissa 
oloissa oman porukan kanssa 
eikä olla tekemisissä muiden 
urakoitsijoiden kanssa. 

VJH Rakennuspalvelulla on 
varasto Sahanmäessä, ja nuori 
hyvinkääläisyrittäjä viimeiste-
lee parhaillaan perheelleen 
omakotitaloa Metsäkaltevassa. 

–.Isoille liikkeille tehdään 

pääkaupunkiseudulla paljon 
alihankintaa, ja tällä hetkellä 
ollaan kesällä 2022 avautuvas-
sa Espoon Lippulaivassa. 
Tulossa on myös pieniä takuu-
korjausprojekteja. Hyvinkäällä 
voitaisiin kyllä tehdä töitä, on 
tuota kulkemista tullut tehtyä jo 
niin pitkään, vinkkaa Ville Ha-
kala esimerkiksi omakotitalon 
rakennuttamista tai remontteja 
suunnitteleville.

31-vuotiaan Ville Hakalan 
rakennusyrityksen työ-
kohteet ovat pääasiassa 
pääkaupunkiseudulla.

Teksti ja kuva Pekka Virtanen

Yrittäjä Ville Hakalan VJH Rakennuspalvelu tekee rakennusalan 
töitä laajalla skaalalla sekä isommille yrityksille alihankkijana että 
yksityisille kotitalouksille.

n Hyvinkään Yrittäjät onnittelee 
seuraavia jäsenyrityksiään vuon-
na 2021 olevan/olleen merkkipäi-
vän johdosta. 
 
60 vuotta 
Hyvinkään Maansiirto Oy 
Pienkuljetus Oy 
 
50 vuotta 
Talonmies- ja Huoltopalvelu Ky 
Turvavyö Oy 
 
40 vuotta 
Juhla-Harlekiini Oy 
Kuljetus Janne Ruponen Oy 
Metallityö Anttila Oy 
Western Systems Oy 

30 vuotta 
Eija Rahkonen Tmi 
Handelsbanken Hyvinkää  
Insinööritoimisto TT Design Oy 
Pekari Foods Oy 
Proppa Oy 
Tekninen Valvonta M K Ollikainen  
Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy  
 
20 vuotta 
AH-Promotor Ky  
Aki Salento Tmi 
Atacon Oy  
Double R Tmi 
Haades Oy 
Hyvinkään Hyvä Tennis Oy 
Kynsistudio Cici’s 
Kytäjä Golf Oy 

Miestenpukuhuone Oy  
Palokatkotukku Parkkinen Oy 
Sasetec Oy 
Sharkmed Oy 
 
10 vuotta 
Akeba Oy  
Asennus Koski & Saloranta Oy 
Deemec Oy  
Hyvinkään Levytyö Oy 
Kuljetusjeesarit Oy 
Liikennemaailma Ky 
Maalausliike Karo Anttila Oy 
Mervi Maritta Tmi  
PR-Jet Oy 
Puronia Oy  
Ruistola Tmi 
Sametec Oy 

Senso Medica Oy  
Skörak Tmi 
Sp-Koti Hyvinkää 
Suvi Tanssit  
Syväsiivous ja pesu Oy 
Taksi Toni Valtanen  
Tingi & Tongi Oy 
Toda Consulting Oy 
Uudenmaan ATK tietokonetuki Oy 
Vihermuuri oy  
Viviane Lake Nail Studio  
Walttia Oy

Onnea tasavuosien johdosta!
   Merkkipäiviä
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Suomi on poikkeusoloissa!

Apua yrittäjille 

Tätä kirjoitettaessa ko-
ronatapaukset lisäänty-
vät rajoitustoimista 

huolimatta huolestuttavan 
nopeasti. Koronavirustilan-
teen vuoksi valtioneuvosto 
totesi poikkeusolot 1.3. 
yhteistoiminnassa tasavallan 
presidentin kanssa. Poikkeus-
olot toteava päätös tuli voi-
maan välittömästi, ja se on 
voimassa toistaiseksi.  

Valmiuslaissa säädetään 
poikkeusoloksi vaikutuksil-
taan erityisen vakavaa suu-
ronnettomuutta vastaava 
hyvin laajalle levinnyt vaaralli-
nen tartuntatauti. Tarkoituk-
sena on poikkeusoloissa suo-
jata väestöä ja turvata sen 
toimeentulo sekä maan 
talouselämä, ylläpitää oikeus-

järjestystä, perusoikeuksia ja 
ihmisoikeuksia sekä turvata 
valtakunnan alueellinen kos-
kemattomuus ja itsenäisyys. 

Poikkeusolopäätökseen 
pohjautuen hallitus sulki 
ravintolat, kahvilat ja baarit 
9.3. alkaen kolmen viikon 
ajaksi – vain ruoan ulosmyyn-
ti sallittiin. Muiden rajoitustoi-
menpiteiden ohella mm. liitty-
en kokoontumis- ja harras-
tustoiminnan rajoituksiin, 
joista on toivottavasti päästy 
eroon tämän lehden ilmesty-
miseen mennessä, koronavi-
ruksella on merkittäviä vaiku-
tuksia yritystoimintaan.  

Erilaisilla tukitoimenpi-
teillä hallituksen tavoitteena 
on turvata, että yritykset pys-
tyvät jatkamaan toimintaan-

sa kannattavasti kriisin jäl-
keen. Ohessa käydään läpi 
näitä toimenpiteitä ja kerro-
taan, mistä voi hakea lisätie-
toa ja apua. Jos et tiedä, 
mistä hakea apua, niin Yritys-
Voimala Oy:n yritysneuvojat 
auttavat ja avustavat tarpeen 
tullen eri hakemusten täyttä-
misessä. 

Me Hyvinkään kaupungil-
la teemme omasta puoles-
tamme kaikkemme, jotta 
koronapandemiasta päästäi-
siin yli mahdollisimman nope-
asti ja mahdollisimman vähin 
vaurioin. Meille hyvinkääläi-
set yritykset ovat se kivijalka, 
johon kaupungin elinvoima 
perustuu. Toivotamme teille 
voimia ja katsetta koronan 
jälkeiseen aikaan, jotta jak-

samme tämän vaikean ajan 
yli! 
 
 
Annukka Lehtonen 
liiketoimintajohtaja 
 
 

(tilanne 15.3.)

Oma pankki tai rahoittaja 
Jos yrityksesi on tilapäisesti 
talousvaikeuksissa, sinun 
kannattaa ensimmäisenä 
ottaa yhteyttä omaan pank-
kiin ja muihin yrityksen 
rahoittajiin. Mm. pankit ovat 
viestineet valmiudesta lyhen-
nysvapaisiin ja maksuaika-
joustoihin koronan aiheutta-
man poikkeuksellisen tilan-
teen vuoksi. 
 
Kustannustuki 3 
Tuki on yrityksille suoraa 
tukea, jota ei tarvitse maksaa 
takaisin. Tuki olisi korvaus yri-
tyksen joustamattomista 
kustannuksista ja palkkame-
noista, mutta sillä ei korvata 
liikevaihdon laskemista. 

Kustannustuen kolmas 
hakukierros on tarkoitettu 
yrityksille, joiden liikevaihto 
on koronapandemian vuoksi 
pudonnut yli 30 prosenttia 
tukikaudella 1.11.2020–

28.2.2021, kun sitä verrataan 
vastaavaan ajankohtaan vuo-
sina 2019–20. 

Kaikkien toimialojen yri-
tykset voivat hakea kustan-
nustukea, myös yksinyrittä-
jät. Valtioneuvosto antaa 
myöhemmin asetuksen toi-
mialoista, jotka voivat hakea 
tukea ilman lisäperusteluja. 
Jos yritys ei kuulu asetukses-
sa määriteltyyn toimialaan, 
sen on perusteltava erikseen 
tuen tarve ja liikevaihdon 
lasku koronan takia. 

Lakiesitys on eduskunnan 
käsittelyssä ja arvioidaan 
avautuvan huhtikuun loppu-
puolella. 

 
Lisätietoa: Valtionkonttori 

 
 
 
 
 
 

Yrittäjän mahdollisuus 
työttömyysturvaan 
Yrittäjät voivat saada väli-
aikaisesti työmarkkinatukea 
koronavirusepidemian aihe-
uttaman kysynnän heikkene-
misen vuoksi. Tuki koskee 
kaikkia yrittäjiä riippumatta 
yritystoiminnan muodosta. 

Työmarkkinatukea voi-
daan maksaa ajalta 
16.3.2020–31.3.2021. 

 
Lisätietoa: Uudenmaan TE-
toimisto 

 
Maaseudun yritysten ja 
maatalouden  
väliaikainen tuki 
Tuki auttaa yrityksiä, joiden 
taloudellinen tilanne on hei-
kentynyt koronaviruspande-
mian aiheuttamien markkina- 
ja tuotantohäiriöiden takia. 
 
Lisätietoa: Ruokavirasto 
Helpotusta verotukseen 

Yrityksen veroilmoitukselle 
voit hakea Verohallinnosta 
lisäaikaa esimerkiksi sairas-
tumisen vuoksi, ja alv-ilmoi-
tuksen myöhästymismaksu 
voidaan jättää perimättä 
perustellusta erityisestä 
syystä. 
 
Lisätietoa: Verohallinto 
 
Muita rahoituslähteitä 
• Finnveran takaukset ja 
lyhennysvapaat 
• Business Finlandin TKI-laina 
• Tesin vakautusrahoitus ja 
Venture Bidge -siltarahoitus-
ohjelma 
 
Lisätietoa: ao. rahoittajilta
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Hyvinkään Yrittäjien hallitus 2021

Sanna Koskinen 
hallituksen puheenjohtaja 
jäsenvastaava 
 
hyvinkaan@yrittajat.fi 
040 512 8682 
Liiviteos Oy

Anne Rantalainen 
hallituksen varapuheenjohtaja 
talousvastaava, yrittäjäpalkinnot 
sidosryhmä- ja sponsoriyhteistyö 
HYVYRI-lehden päätoimittaja 
 
anne.rantalainen@rantalainenaudit.fi 
040 530 6977 
Rantalainen – Yhtiöt Oy

Anne Oksanen 
liikunta- ja kulttuuritoimikunta 
yrittäjäpalkinnot 
tapahtumatoimikunta 
 
anne.oksanen@seikkailusveitsi.fi 
0500 613 174 
SeikkailuSveitsi Oy

Ville Friman 
hallituksen jäsen 
tapahtumatoimikunta 
 
ville.friman@fotoman.fi 
040 572 2620 
Fotoman Oy

Sari Räikkä 
hallituksen jäsen 
sosiaalinen media 
liikunta- ja kulttuuritoimikunta 
tapahtumatoimikunta  
sari@raikka.com 
050 521 3924 
Jenisat Oy

Teemu Keskitalo 
hallituksen jäsen 
yksinyrittäjät 
tapahtumatoimikunta 
 
teemu@middlehouse.fi 
044 242 2031 
Middlehouse Oy

Fehime Seifulla 
hallituksen jäsen 
sosiaalinen media 
yrittäjyyskasvatus 
liikunta- ja kulttuuritoimikunta  
fehime.seifulla@wellnesslady.fi 
0400 71 8485 
FS Wellness Studio Oy

Heidi Vanhatalo 
hallituksen sihteeri 
sosiaalinen media, yrittäjyyskasvatus 
nuorten yrittäjien toimikunta 
Hyvinkään Halo -vastaava 
 
heidi.vanhatalo@ravintolaneilikka.fi 
040 773 1564 
Salonkiravintola Neilikka Oy

Janne Mikkola 
hallituksen varapuheenjohtaja 
sidosryhmä- ja sponsoriyhteistyö 
yrittäjäpalkinnot, tapahtumatoimikunta 
 
janne.mikkola@kotijoukkue.fi 
050 300 8397 
Hyvinkään Kotijoukkue Mikkola & 
Väisänen Oy LKV

Valentin Nikolov 
hallituksen jäsen 
kesätapahtumavastaava 
sosiaalinen media 
tapahtumatoimikunta 
valentin.nikolov@pp1.inet.fi 
0400 420 661 
Finre Oy

Irma Pahlman 
hallituksen jäsen 
kuntavastaava 
yrittäjäpalkinnot  
irma.pahlman@saunalahti.fi 
0400 651422  
LawMed Ay

Toni Rytkönen 
hallituksen jäsen 
tiedottaja 
verkkosivuvastaava  
toni.rytkonen@napalmi.com 
045 610 1944 
Napalmi Tietotekniikka Oy
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Johanna Sormunen 
hallituksen jäsen 
sosiaalinen media 
nuorten yrittäjien toimikunta 
 
sormunen.johanna@gmail.com  
044 070 9092 
Happy Diamonds Oy

Totte Vivolin 
hallituksen jäsen 
nuorten yrittäjien toimikunta  
totte.vivolin@muuttohaukat.com 
010 400 4514 
Muuttohaukat Oy

Pirkko Suontausta 
hallituksen jäsen 
merkkipäivät, tapahtumatoimikunta 
 
pirkko.suontausta@ 
hyvinkaacaravan.net 
040 762 1042 
Hyvinkää Caravan

n.Suomen Yrittäjät on pienten 
ja keskisuurten yritysten etuja 
ajava järjestö, jolla on 115 000 
jäsentä. Jäsenyrityksistä puolet 
on yksinyrittäjiä ja puolet työn-
antajayrityksiä. Suomen 87 000 
työnantajayrityksestä Suomen 
Yrittäjiin kuuluu 50 000 yritys-
tä. 

Suomen Yrittäjien yritysjä-
senyys on tarkoitettu sinulle, 
jos toimit yrittäjänä yrityksissä-
si etkä enää opiskele. Suomen 
Yrittäjät ry:n jäsenmaksulla olet 
samalla Uudenmaan Yrittäjät 
ry:n ja Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
jäsen.   
 
Edut ja palvelut 
• Jäsenedut: säästät rahaa mm. 
vakuutus-, polttoaine-, polttoöl-
jy- sekä majoitus- ja matkustus-
kustannuksissa; käytössäsi on 
valmis asiakirjapankki sopimus-
asioita helpottamaan 
• Lakineuvontapalvelut ja koulu-
tukset: saat tukea yrittämisen 
haasteisiin ja ohjausta karikko-
jen luovimiseen 
• Yrittäjämediat: seuraat yrittä-
jyyden ilmiöitä ja saat tuoreim-
man tiedon mm. tärkeimmistä 
lakimuutoksista ymmärrettä-
vällä kielellä kerrottuna 
• Verkostot: tutustut yrittäjiin ja 
muihin yrittäjäksi aikoviin 
• Lisätietoa Suomen Yrittäjien 
jäseneduista löydät takakan-
nesta sekä osoitteesta 
www.yrittajat.fi => Jäsenyys  
 
 
 
 
 

Jäsenmaksu 
Jäsenyyden hinta määräytyy 
yrityksesi henkilöstön määrän 
mukaan (yrittäjät mukaan luki-
en). 
 
Nuoret yrittäjät 
Nuoret Yrittäjät on nuorten yrit-
täjien ja yrittäjäksi suuntaavien 
nuorten verkosto. Olet tervetul-
lut mukaan, olitpa sitten nuori 
yrittäjä, yrittäjäksi suuntaava 
tai yrittäjyydestä kiinnostunut. 
Täyden hyödyn toiminnastam-
me saat liittymällä Suomen Yrit-
täjien jäseneksi joko yrittäjänä 
tai opiskelijana. Jos olet jo Suo-
men Yrittäjien jäsen, sinun ei 
tarvitse liittyä uudestaan pääs-
täksesi mukaan Nuorten Yrittä-
jien toimintoihin. 
 
Opiskelijat 
Suomen Yrittäjien opiskelijajä-
senyys on tarkoitettu sinulle, 
joka olet kiinnostunut yrittäjyy-
destä ja opiskelet täysipäiväi-
sesti lukiossa, ammattioppilai-
toksessa, ammattikorkeakou-
lussa tai yliopistossa. Jäseneksi 
voit liittyä, vaikka et vielä olisi 
perustanutkaan omaa yritystä. 
Opiskelijajäsenyys on maksu-
ton. 

 
Seniorijäsenyys 
Seniorijäsenyys on aktiiviyrittä-
jätoiminnasta luopuneelle jäse-
nyrittäjälle mahdollisuus jatkaa 
toimintaa yrittäjäjärjestön 
parissa. Seniorijäsenet ovat jär-
jestölle suuri voimavara. Heillä 
on paljon arvokasta kokemusta 
ja tietoa yrittäjyydestä siirrettä-
väksi nuorelle yrittäjäpolvelle. 

Seniorijäsenyyden  
edellytykset: 
Paikallisyhdistykset käsittele-
vät oman alueensa seniorijä-
senhakemukset. Yrittäjänä toi-
mineen henkilön on mahdollista 
jatkaa jäsenyyttä henkilökohtai-
sena seniorijäsenenä seuraa-
vien edellytyksien täyttyessä: 
• seniorijäsenenä voi olla enti-
nen yrittäjä, joka on luopunut 
omasta yritystoiminnastaan 
eikä enää täytä varsinaisen 
jäsenen kriteereitä 
• henkilö tai hänen aviopuoli-
sonsa yritys on ollut aikaisem-
min paikallisyhdistyksen jäsen  
• Y-tunnusta ei enää ole 

Seniorijäsenelle on käytös-
sään Yrittäjäsanomat-lehti, neu-
vontapalvelut numerossa 09 
229 222, sähköiset uutiskirjeet, 
tapahtumakutsut ja jäsenetuja. 
Seniorijäsenyys on henkilökoh-
tainen ja maksaa 50 euroa vuo-
dessa. 
 
Hyvinkään Yrittäjien  
naisjaosto 
Kun olet Hyvinkään Yrittäjien 
jäsen (Suomen Yrittäjät ry:n ja 
siis samalla Uudenmaan Yrittä-
jien jäsen) voit liittyä myös 
Hyvinkään Yrittäjien naisjaos-
toon. Naisjaoston kannatus-
maksu on 30 euroa/henkilö. 
Jäseninä voivat olla kaikki jäse-
nyrityksen edustajat. Jäsenyys 
on henkilökohtainen. 
 
Lisätietoa: 
www.yrittajat.fi

Suomen Yrittäjien  
jäsenyys kannattaa
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Toimintakertomus 2020
Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallitus 
 
Aki Junnila, puheenjohtaja 
Ville Friman (2019–20)  
Jarkko Hassinen (2019–20) 
Jyri Hautamäki (2019–20) 
Heidi Karhula (2019–20) 
Janne Mikkola (2020–21), 3. varapuheenjohtaja 
Valentin Nikolov (2019–20) 
Anne Oksanen (2019–20), sihteeri 
Irma Pahlman (2020–21) 
Anne Rantalainen (2019–20), 2. varapuheenjohtaja, talousvastaava 
Iida-Eveliina Rantalainen (2019–20), 1. varapuheenjohtaja 
Toni Rytkönen (2020–21), tiedottaja 
Sari Räikkä (2020–21) 
Johanna Sormunen (2020–21) 
Pirkko Suontausta (2020–21) 
Heidi Vanhatalo (2020–21) 
Totte Vivolin (2020–21)  

n Hallitus kokoontui toimikau-
den aikana 12 kertaa. 

Hyvinkään kaupungin edus-
tajana hallituksen kokouksiin on 
osallistunut elinkeinopäällikkö 
Jyrki Käki. 
 
1. Hallituksen toimikunnat 
• Tiedotus, koulutus ja y-kasva-
tus: pj. Aki Junnila, Toni Rytkö-
nen, Heidi Vanhatalo, Ville Fri-
man ja Pirkko Suontausta 
(merkkipäivät ja muistamiset) 
• Sote ja kuntayhteistyö: pj. vpj 
Anne Rantalainen, Irma Pahl-
man, Sari Räikkä ja Jarkko Has-
sinen 
• Tapahtumat ja jäsenhankinta: 
pj. vpj Janne Mikkola, Anne 
Oksanen, Valentin Nikolov ja 
Heidi Karhula 
• Nuoret yrittäjät: pj. vpj Iida-
Eveliina Rantalainen, Jyri Hauta-
mäki, Johanna Sormunen ja 
Totte Vivolin. 

Toimikunnille määriteltiin 
kauden alussa tehtävät ja vas-
tuualueet. Toimikunnat kokoon-
tuivat vaihtelevasti kokousten 
ulkopuolella.  
 
2. Jäsenet 
Vuoden päättyessä yhdistykses-
sä oli 650 yritysjäsentä ja 14 
seniorijäsentä. Muutos edellisen 
vuoden jäsenmäärään -1.  
 
3. Sääntömääräiset kokoukset 
Hyvinkään Yrittäjät ry:n kevät-
kokous pidettiin 5.9.2020 Villa 
Sahiksessa. Covid-19-pandemi-
asta johtuen kevätkokous jou-
duttiin siirtämään sääntöjen 

mukaisesta ajasta. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Aki Jun-
nila. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen mukaiset asiat: käsi-
teltiin ja vahvistettiin vuoden 
2019 toimintakertomus ja tilin-
päätös sekä myönnettiin vas-
tuuvapaus tilivelvollisille. Koko-
uksessa käsiteltiin Hyvinkään 
Yrittäjät ry:n sääntöjen muutta-
minen Suomen Yrittäjien sään-
tömuutosten mukaisesti.  

Kokouksen aluksi Hyvinkään 
kaupungin liiketoimintajohtaja 
Annukka Lehtonen ja Uuden-
maan Yrittäjien puheenjohtaja 
Markku Aalto toivat kokoukseen 
tervehdykset ja kertoivat osal-
taan ajankohtaisista asioista. 
Lisäksi Eveliina Salonen, vara-
tuomari, teologian maisteri, Exe-
cutive and Mentor Coach, piti 
esitelmän ”Intuitiivinen ajattelu 
liiketoiminnan tukena”. 

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
syyskokous pidettiin 10.11.2020 
Hotel Sveitsissä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Aki Jun-
nila. Kokouksessa vahvistettiin 
yhdistyksen sääntöjen muutta-
minen, toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2021. Esi-
tyksestä kokous keskeytettiin ja 
henkilövalinnat päätettiin siirtää 
myöhemmin pidettävään koko-
ukseen. 

Syyskokousta jatkettiin 
3.12.2020 Hotel Sveitsissä. 
Uusien sääntöjen mukaisesti 
kokoukseen oli mahdollista 
osallistua myös etänä Teamsin 
kautta. Kokouksessa valittiin 
yhdistyksen puheenjohtajaksi 

vuosille 2021–2022 Sanna Kos-
kinen. Hallitukseen päätettiin 
valita kuusi uutta jäsentä. Halli-
tukseen valittiin (kaudelle 2021–
2022) Ville Friman, Teemu Kes-
kitalo, Valentin Nikolov, Anne 
Oksanen, Anne Rantalainen ja 
Fehime Seifulla. Hallituksessa 
jatkavat (kaudet 2020–2021) 
Janne Mikkola, Irma Pahlman, 
Toni Rytkönen, Sari Räikkä, 
Johanna Sormunen, Pirkko 
Suontausta, Heidi Vanhatalo ja 
Totte Vivolin. 
 
4. Tapahtumat – Hyvinkään 
Yrittäjät 
Vuosi 2020 tullaan muistamaan 
maailmanlaajuisesta Covid-19-
pandemiasta. Kauden aluksi 
jäsenille lähettiin kysely yhdis-
tyksen tapahtumista ja toimin-
nasta. Kyselyyn saatujen vasta-
usten perusteella kaudelle 
suunniteltiin monipuolisesti 
tapahtumia ja toimintaa. 17.3. 
hallitus teki päätöksen peruut-
taa kaikki tapahtumat. 

Ennen koronarajoituksia ja 
tilanteen mukaiset koronarajoi-
tukset huomioiden järjestettiin 
seuraavat tapahtumat: 
•.Y-Aamut: verkostoitumista-
pahtuma Hotel Sveitsissä, avoin 
kaikille yrittäjille 
•.3.2. Hyvinkään Yrittäjät ry, 
tapahtuman ja yrittäjien toimin-
nan esittely 
•.2.3. Hyria Business Instituutti: 
”Case: Puoli-ilmaiset ja jopa 
ilmaiset työkalut” 
•.5.10. Handelsbanken: Yrittäjä – 
vaurastu verotehokkaasti 
•.11.6. Kesän avaustapahtuma, 
ravintola Check Inn 
•.5.9. Yrittäjän päivä, Villa Sahis: 
esitelmä ”Intuitiivinen ajattelu 
liiketoiminnan tukena” ja sään-
tömääräinen kevätkokous 
•.10.11. Y-juhlaelokuva, Hotel 
Sveitsi, elokuvaa ennen luovu-
tettiin vuoden yrittäjäpalkinnot, 
elokuva ”Peruna” ja sääntömää-
räinen syyskokous. 
Tapahtumassa jaettiin palkin-
not: 
•.Vuoden yrittäjä: Kari Haa-
ranen, Rauta Market Haaranen 
Oy 
•.Vuoden nuori yrittäjä: Ville 
Hakala, VJH Rakennuspalvelu 
Oy 
•.Vuoden yksinyrittäjä: Anna-
Liisa Parhiala, AnnLiis Arté 

•.Kaupungin energiatehokkuus-
palkinto: Pihailo  
 
Tapahtumat – nuoret yrittäjät:  
•.7.2. verkostoitumistapahtuma 
ja ”pikkujoulut”, Ravintola Craf-
ters 
 
Tapahtumat –  
Uudenmaan Yrittäjät: 
• 28.–29.2. #luottis20 järjestet-
tiin Hyvinkäällä Hotel Sveitsissä. 
Hallituksesta tapahtumaan 
osallistuivat Aki Junnila, Janne 
Mikkola, Pirkko Suontausta, 
Valentin Nikolov, Heidi Karhula, 
Heidi Vanhatalo, Anne Oksanen, 
Johannan Sormunen ja Anne 
Rantalainen 
•.2.9. UY:n kevätkokous, Tuusula 
Grapin Paja, HY:n edustajat (5 
paikkaa): Anne Rantalainen, Jyri 
Hautamäki, Iida-Eveliina Ranta-
lainen, Heidi Vanhatalo ja Pirkko 
Suontausta 
•.10.11. Keski-Uudenmaan alu-
epalaveri, osallistuja Anne Ran-
talainen 
•.25.11. UY:n syyskokous, Hotelli 
Korpilampi, HY:n edustajat 
(HY:llä 40 ääntä) Anne Rantalai-
nen ja Heidi Vanhatalo. Kokouk-
sessa luovutettiin Uudenmaan 
elämäntyöpalkinto Hyvinkään 
Yrittäjien jäsenelle Pertti Ranta-
lalle, Perel Oy. 
 
Tapahtumat –  
Suomen Yrittäjät: 
•.20.5. Kunnallisjohdon semi-
naari, Teams-tilaisuus, osallistui 
Anne Rantalainen 
•.17.10. Suomen Yrittäjät, liitto-
kokous, HY:n edustajat (HY:llä 5 
ääntä): Anne Rantalainen, Iida-
Eveliina Rantalainen, Janne Mik-
kola, Johanna Sormunen ja 
Heidi Vanhatalo. 

Peruttuja tapahtumia mm. Y-
ristely, Nuorten yrittäjien Get 
Together ja Valtakunnalliset yrit-
täjäpäivät. 
 
5. Jäsentiedottaminen 
Jäsenlehti HYVYRI ilmestyi toi-
mintavuoden aikana kaksi ker-
taa, viikoilla 14 ja 44. Kevään 
lehti jaettiin jäsenille, jakelu n. 
650 kpl. Syksyn lehti jaettiin 
kaikkiin hyvinkääläisiin yrityk-
siin, jakelu 2 200 kpl.  

Sähköpostitiedotteita jäse-
nistölle toimitettiin 24 kpl 
(vuonna 2019 36 kpl). 
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Yhdistyksen kotisivuilla 
www. yrittajat.fi/hyvinkaa on 
tiedot hallituksen jäsenistä, pai-
kallis- ja alueyhdistyksen sekä 
Suomen Yrittäjien tapahtumista 
ja naisjaoston toiminnasta. Koti-
sivuilla ylläpidetään lisäksi link-
kejä hyödyllisiin kohteisiin, 
kuten Suomen Yrittäjien tiedot-
teisiin.  

Tiedottamisessa käytetty 
aktiivisesti Facebook-ryhmiä. 
Hyvinkään yrittäjät -sivut toimi-
vat hallituksen tiedotuskanava-
na, ja Hyvinkään yrittäjät ilmoi-
tustaulu -ryhmä on avoin kaikille 
yrittäjille. Ryhmässä mainosta-
minen, tiedottaminen ja muu 
julkaiseminen on avoin kaikille 
ryhmän jäsenille. 

Joulukuussa osallistuttiin 
UY:n #ostaläheltä-kampanjaan. 
Hyvinkään yrittäjät Facebook-
sivuilla toteutettiin joulukalente-
ri. Kalenterista tiedotettiin lehti-
ilmoituksilla Aamupostissa 4 
kertaa. 
 
6. Hyvinkään Halo 
Hyvinkään Halo -tapahtuma jär-
jestettiin 28.10.–1.11. Tapahtu-
ma organisoitiin yhdessä Hyvin-
kään Yrittäjät ry:n, kaupungin, 
kaupunkiyhdistyksen, kauppa-
keskus Willan ja yksityisten toi-
mijoiden kanssa. Puheenjohtaja 
Aki Junnila on toiminut aktii-
visesti tapahtuman järjestelyi-

hin ja suunnitteluorganisaation 
toimintaan. Koronarajoituksista 
johtuen kaikki live-tapahtumat 
peruttiin. Kaupungin alueella 
valoteoksia ja -kohteita oli 
yhteensä 22 kpl. Tapahtumalle 
suunniteltiin oma lippu. Hyvin-
kään Yrittäjät ry sai Kordelinin 
säätiöltä 2 000 euron stipendin 
vuoden 2019 Halo-tapahtuman 
järjestämisestä. 
 
7. Oppilaitosyhteistyö 
Yhdistyksen edustajat ovat osal-
listuneet pyydettäessä oppilai-
tosten tilaisuuksiin mm. kerto-
malla yrittäjyydestä. Etätyös-
kentelysuosituksesta johtuen 
yhtään ei toteutunut.  

UY toteutti perinteisen YKI-
kirjoituskilpailun YouTube-
videokilpailuna teemalla ”Kestä-
viä juttuja”.  
 
8. Kuntayhteistyö 
Hallitus on käynyt tiivistä kes-
kustelua kaupungin johdon 
kanssa yrittäjiä koskevista asi-
oista. Erityisesti koronan vaiku-
tuksista yritysten toimintaan ja 
työllisyyteen on keskusteltu 
aktiivisesti. 

Hallitus tapasi kaupungin 
johtoa yhteisissä kokouksissa 4 
kertaa: Crafters 7.2., Teams 
28.4., 25.8. ja 3.11. 

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja Aki Junnila  ja  

varapuheenjohtaja Anne Ranta-
lainen osallistuivat Hyvinkään 
kaupungin kokoamaan elinkei-
noelämän pandemiapäivitys-
ryhmän kokouksiin, joita järjes-
tettiin kevään 2020 aikana vii-
koittain.  

Hallitus ja kaupungin johto 
järjesti kauden aikana yritysvie-
railuja: 
• 7.2. Crafters 
• 19.2. Myllyn Paras 
• 23.9. Oma Panimo 
• 27.10. Wennborgin tila 
 
8. Jäsenyydet ja edustus 
Vuonna 2020 hallitus ei käsitel-
lyt tai hyväksynyt yhdistyksen 
jäsenyyksiä muissa yhdistyksis-
sä tai nimennyt näihin keskuu-
destaan edustajia. 

Hyvinkään Yrittäjät ry:n halli-
tuksen jäseniä on toiminut kau-
della UY:n ja SY:n luottamusteh-
tävissä: 
•.Anne Rantalainen: Suomen 
Yrittäjät ry hallituksen varajäsen 
Uudenmaan Yrittäjät ry:n pu-

heenjohtajalle Markku Aallolle  
•.Anne Rantalainen: Uuden-
maan Yrittäjät ry:n hallituksen 
jäsen 
•.Heidi Vanhatalo: Uudenmaan 
Yrittäjät ry:n hallituksen varajä-
sen Anne Rantalaiselle 
•.Iida-Eveliina Rantalainen ja 
Anne Oksanen: Uudenmaan 
Yrittäjät ry, Osaamisen ja yrittä-
jyyskasvatuksen asiantuntija-
ryhmä 

Lisäksi Hyvinkään Yrittäjät 
ry:n jäsen Antti Rantalainen on 
toiminut Suomen Yrittäjät ry:n 
varapuheenjohtajana. 
 
9. Talous 
Varoja yhdistys on kerännyt 
Suomen Yrittäjien jäsenmaksuil-
la, lisäksi UY:ltä saatiin tapahtu-
matukea jäsenhankintatapahtu-
miin.  

Yhdistyksen talous on ollut 
toimintavuoden aikana hyvä.  
 
Hyvinkään Yrittäjät ry 
hallitus

Kokoukset 
Naisjaoston seitsemään kokoukseen osallistui vaihteleva määrä 
jäseniä. 
 
Tammikuu        Rulla Yritysvoimala, isännöi Jukka Pöyry  
Helmikuu         Scandic Hyvinkää, naisjaosto tarjosi iltapalan  
Maaliskuu        YourFace, kauppakeskus Willa 
Huhtikuu          Luko Oy (peruuntui koronan vuoksi) 
Toukokuu         Almond (peruuntui koronan vuoksi) 
Elokuu               Wellness Lady, Fehime Seifulla  
Syyskuu            Almond, Sinikka Poutanen 
Lokakuu           Wellness Lady, Fehime Seifulla  
Marraskuu       Lyhtytalo, Pauliina Jussila  

Tapahtumat 
Maalis–toukokuu  
16.3.2020 alkoi koronakaranteeni ja toiminta vaikeutui; huhti- ja tou-
kokuun kokoukset peruttiin. 
 
Kesäkuu 
3.6. naisjaoston picnic kirjastoaukion Omenapuukujalla; turvavälejä 
noudattaen ja omin picnic-eväin ja -juomin vietettiin mukava ilta 
nauttien hyvästä seurasta.  
 
Talous 
Varoja toimintaan on hankittu 30 euron kannatusjäsenmaksulla ja 
järjestämällä arpajaisia. Naisjaoston taloudellinen tilanne vuonna 
2020 oli hyvä. 
 
Muuta 
Naisjaostossa oli kertomusvuoden lopussa 51 jäsentä.  

Jaoston toiminta on itsenäistä, ja se on toiminut Hyvinkään Yrit-
täjät ry:n rinnalla täydentäen sen toimintaa. 
 
Hyvinkään Yrittäjät ry 
Naisjaoston hallitus 

Naisjaoston toimintakertomus 2020
Puheenjohtaja              Irma Pahlman 
Varapuheenjohtaja     Johanna Harjanne  
Sihteeri                          Pirkko Suontausta 
Rahastonhoitaja          Maarit Brusin 
Hallituksen jäsenet     Terhi Eronen, Pirjo Hörkkö, Pauliina Jussila,  
                                       Briitta Lindroos, Miia Rautiainen ja  
                                       Johanna Sormunen 
Yhteyshenkilö Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallitukseen Irma Pahlman
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n.Ottaessasi aamulla lasillisen 
maitoa/kaurajuomaa kahvin 
joukossa, jogurttia sekä juusto-
voileivän (unohtamatta D-vita-
miinia), syödessäsi lounaaksi 
nakkikeittoa ja ajaessasi kirkon 
ohitse iltapäiväkahville pullan-
palasta ja keksiä syömään, 
maistellen matkalla hieman 
karamellia, on Karotek Oy ollut 
osana ketjua.  

Kun viikonloppuna aukaiset 
saunajuoman makkaran kump-
paniksi ja lyöt löylyä kiukaalle, 
on Karotek osana elämääsi. 
Teräksestämme on tehty muun 
muassa nakinpilkkomiskoneita, 
kirkon ristejä, pullanletitysko-
neita, makkarakeinuja, sauna-

kauhoja sekä elintarvikepuolen 
linjastoja. Karotek Oy:n toimit-

tamat teräkset ovat siis mukana 
meidän jokaisen arkipäivässä. 

Karotek on vuonna 1982 
perustettu ruostumattomien 
teräksien terästukku. Toisessa 
sukupolvessa oleva perheyritys 
on toimittanut jo yli 38 vuotta 
muun muassa putkia, putkeno-
sia, kankiteräksiä, laippoja, levy-
jä sekä venttiileitä teollisuuden 
eri tarpeisiin. Yrityksen tuoteva-
likoima on hyvin laaja, ja omasta 
varastosta saa nopealla toimi-
tusajalla erikoisempiakin mitto-
ja.  

”There are no problems, 
only solutions” on Karotekin slo-
gan. Se kuvaa sitä tinkimätöntä 
asennetta, jolla yrityksessä etsi-
tään ratkaisuja asiakkaiden pul-
miin. Asiakaslähtöisyys, palvelu 
sekä luotettavuus ovat tämän 
yrityksen periaatteita, jotka 
toteutuvat päivittäin asiakas-
kohtaamisissa. 
 
Ursula Ikonen 
toimitusjohtaja 

Karotek Oy

Karotek Oy:n toimipaikka ja varasto ovat Jokelassa.

Karotek Oy:n toimittamat 

teräkset ovat mukana  

meidän jokaisen arjessa.

Kytäjä Gol昀n upeat kentät, erinomaiset olosuhteet ja laadukas 
palvelu varmistavat, että yritystapahtuma tarjoaa vieraillesi 
ainutlaatuisen elämyksen. Kytäjä sopii erinomaisesti muutaman 
hengen tilaisuuksista jopa 200 vieraan asiakas- ja henkilöstö- 
tapahtumiin.

Kytäjällä voit yhdistää maailmanluokan kentillä pelaamisen ja 
majoittumisen luksushuviloissa. Kytäjä Gol昀ssa palvelemme 
sinua kokonaisvaltaisesti ja autamme suunnittelemaan hyvin 
organisoidun ja yksilöllisen tapahtuman, jonka onnistumisen 
kulmakivinä ovat laatu, toimivuus ja suuret golfelämykset. 
Kytäjällä voit keskittyä nauttimaan vieraiden kanssa golfkentistä 
ja yhdessäolosta klubitalolla.

• 75 golfautoa 
• Jopa 200 vierasta - Kytäjällä onnistuu myös 
  kahden kentän kilpailut
• Uudet korkeatasoiset Uni Villat 
• Green Card XPRS - Tarjoa vieraillesi uusi harrastus

Ota yhteyttä!  
Erkka Ravi // 0400 590 743 // erkka.ravi@kytajagolf.昀 
Jukka Koivu // 050 533 8499 // jukka.koivu@kytajagolf.昀
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Hyvinkää – Riihimäki

VALITSE AMMATTITAITOA, KUN KOTISI VAIHTAA OMISTAJAA.
Ota yhteyttä ja pyydä meidät arviokäynnille.

Janne 
yrittäjä, LKV, LVV,  
kaupanvahvistaja 

050 300 8397 
janne.mikkola@kotijoukkue.fi

Risto 
kiinteistönvälittäjä,  

LKV, LVV 
040 590 3640 

risto.viljakainen@kotijoukkue.fi

Minna 
myyntineuvottelija /  

vuokraus 
minna.talvitie@kotijoukkue.fi 

050 300 8398

Senja 
kiinteistönvälittäjä,  

LKV, LVV 
senja.nukarinen@kotijoukkue.fi 

050 300 8346

 
 
 
Jäsenyritys: hyödynnä esittelymahdollisuutta 

 
Hyvinkään Yrittäjien jäsenyrityksillä on mahdollisuus ker-
toa HYVYRI-lehdessä lyhyesti yrityksestään ja sen toi-
minnasta. Jokaisessa lehdessä esitellään 1–3 yritystä.  

Lyhyen, juttumuotoon kirjoitetun yritysesittelyn 
(enintään 900 merkkiä) ja kuvan voit lähettää HYVYRI-
lehden syksyn numeroon 3.9.2021 sähköpostitse osoit-
teeseen pekka.virtanen@pevitext.fi. 

Esittelyt julkaistaan saapumisjärjestyksessä tulevis-
sa lehdissä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muoka-
ta tekstiä.

    Yritysesittely

n.Tervehdys  Rantalainen  Audit 
-tilintarkastusyhteisön uusilta 
pääomistajilta Eelis Salolta, 
Juuso Häkkiseltä ja Mikael 
Hedlundilta! 

Olemme noin 15 hengen asi-
antuntijaorganisaatio, ja osaava 
ja innostunut henkilöstömme 
muodostuu KHT- ja HT-tilintar-
kastajista sekä assistenteista. 
Olemme erityisesti keskittyneet 
pienten ja keskisuurten yhtiöi-
den tilintarkastuksiin. Palvelui-
himme kuuluvat tilintarkastus-
ten lisäksi monet muut yritysjär-
jestelyihin ja verotukseen liitty-
vät asiantuntijapalvelut.  

Hyödynnämme tilintarkas-
tuksessamme nykyaikaisia työ-
tapoja, olemme innostuneita 
kehityksestä ja sen mukanaan 
tuomista mahdollisuuksista 
tilintarkastuksessa sekä lisä-
arvon tuottamisesta asiakkail-
lemme. Olemme myös kansain-
välisen PKF-järjestön jäseniä, 
jolloin käytössämme ovat maa-
ilmanlaajuiset tilintarkastus- ja 
asiantuntijaverkostot. Toimin-
tamme ydinarvoja on selkeä ja 
avoin viestintä.  

Uusi toimistomme sijaitsee 

aivan Hyvinkään keskustassa 
osoitteessa Hämeenkatu 4. 

Jos sinulla heräsi kysyttävää 
tai haluaisit kuulla lisää palve-
luistamme, niin olethan yhtey-
dessä. Yhteyttä voit ottaa säh-
köpostilla, puhelimitse tai netti-
sivuilta löytyvän yhteydenotto-
lomakkeen kautta. 

 
www.rantalainenaudit.fi 
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Tilintarkastus Rantalainen Audit Oy

         Tilintarkastus Rantalainen Audit Oy:n palveluvalikoimasta vastaa osaava ja nuorekas tiimi.

Rantalainen Audit on 
nykyaikainen, osaava ja 
nuorekas tilintarkastus-
yhteisö.
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Hyria Business -palvelut 

Yrittäjän ura ja elämä – jatkuvaa oppimista 

n Yrittäjyys on joillekin selvää jo nuores-
ta alkaen, mutta jotkut pohtivat yrittäjyy-
den vaihtoehtoa vuosia ollen ensin mit-
tavankin uran töissä muualla.  

Myös yrittäjän osaaminen kertyy 
monin eri tavoin. Jotkut oppivat asioita 
kotona yrittäjävanhempia seuraten. Jot-
kut lähtevät varta vasten opiskelemaan 
yrittäjyyttä. Joillain osaaminen tulee 
ensin työntekijänä työtä tehden ja ker-
ryttäen samalla ymmärrystä työelämäs-
tä, liiketoiminnasta ja omasta itsestään.  

Eli osaamista syntyy yrittäjille oman 
uransa ja elämänsä aikana monin eri 
tavoin jo ennen yrityksen perustamista 
sekä itse yrittäjänä toimiessaan. ”Teke-
mällä oppii” on varmasti sopiva kuvaus 
yrittäjien jatkuvasta oppimisesta. Yrityk-
sen ja erehdyksen kautta, ideoimalla, 
kokeilemalla, testaamalla, yrittämällä – 
elämällä.  

Ei ole yhtä oikeaa reittiä ryhtyä 
yrittäjäksi. 

Varsinkin yrittäjyyden alku-
vaiheessa, jos liikekumppania 
eikä työntekijöitä vielä ole, yrit-
täjältä vaaditaan osaamista 
lähes kaikkiin liiketoiminnan 
osa-alueisiin. Pitää ymmärtää 
menestyvän liiketoiminnan peri-
aatteita, lakeja ja velvoitteita, 
olla innovatiivinen ja luova, taitaa 
myynnin ja markkinoinnin tämän 
päivän tavat ja mahdollisuudet, 
ymmärtää asiakkaitaan ja johtaa 
samalla itseään sekä pitää itses-
tään ja jaksamisestaan huolta. 
Onneksi Suomessa on toimiva 
mentoriverkosto ja monia erilai-
sia keinoja yrittäjän osaamisen 
kehittämiseen.  

Koulutus on yksi tapa var-
mistaa, että yrittäjän osaaminen 
kehittyy ja vastaa tämän päivän 
työelämän vaatimuksia. Mennyt 
vuosi on ollut monille yrittäjille 
haastava. Jopa niin haastava, 
että aiemmin toiminut liikeidea 
ei enää riitä tai sen toteuttami-
nen on ollut käytännössä mah-
dotonta. On ollut pakko keksiä 
jotakin uutta, tuottaa palvelua 
tai tuotetta uudella tavalla. Myös 
teknologian kehitys ja digitali-
saatio tai asiakaskunnassa 
tapahtuvat muutokset vaativat 
yrittäjiltä jatkuvaa toiminnan 
kehittämistä, mikä tarkoittaa 
aina myös oman ja henkilöstön 
osaamista.  

Tarjoamme Hyriassa monia 
eri tapoja yrittäjän osaamisen 

kehittämiseen. Uusimmalla 
toteutuksellamme Omapajan 
kanssa vastaamme myös siihen 
tarpeeseen, että yrittäjä pääsee 
oppimaan asioita verkon välityk-
sellä ja tapaa samalla vertaisiaan 
eri toimialojen yrittäjiä jopa 
ympäri Suomen. Hän saa koko 
opintojen ajaksi mentorin kah-
denkeskisen sparrauksen, mutta 
myös ryhmämentoroinnin avulla 
muiden tuen. Koulutuksen tee-
moja ovat mm. liikeidean kirkas-
taminen, liiketoimintasuunnitel-
man tekeminen tai päivitys, 
syväsukellus talouteen, rohkeut-
ta myyntitaitoihin ja markkinoin-
nin keinoihin syventyminen ja 
ketterät kokeilut.  

Koulutukseen lähteminen 
antaa yrittäjälle myös mahdolli-
suuden testata omaa liikeide-
aansa muilla ja saada siihen 
arvokasta palautetta ja näke-
mystä. Koulutuksen avulla yrit-
täjä suorittaa yrittäjän ammatti-
tutkinnon oppisopimuksella, ja 
tutkinnon suorittaminen on yrit-
täjälle maksutonta. Lisätietoja 
antaa kouluttajamme Sini Lehi-
koinen (sini.lehikoinen@hyria.fi 
– 050 435 6584). 

Hyria haluaa olla aidosti yrit-
täjien osaamisen kehittämisen 
kumppani.  
 
Jutun kirjoittanut Elina Sinivuori 
on Hyria Business -palveluiden 
yhteyspäällikkö.
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Miten se saavutetaan?
Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi ei 
tule yhdestäkään purkis-
ta, ei lääkkeiden eikä 

ravintolisien kautta. Hyvin-
vointia ei löydä hyppäämällä 
hittidieetistä toiseen eikä syö-
mällä mitä ihmeellisempiä 
trendiruokia. Eikä myöskään 
ammattitaitoisen ohjauksen, 
meditaation tai liikunnan avul-
la. 

Mielestäni tämä on näiden 
kaikkien yhdistelmä jokaisen 
omien tarpeiden mukaan. Vaik-
ka söisit maailman terveellisin-
tä ruokaa, mutta et nuku riittä-
västi etkä jaksa tehdä mitään, 
niin elimistö ei ole tasapainos-
sa.  

Me emme ole pelkästään 
fyysisiä olentoja, vaan meillä on 
myös huollettavana mentaa-
linen, psyykkinen ja henkinen 
puoli eli sisäinen keho. Fyysistä 
kehoa huolletaan usein ulkoi-
sesti ja sisäisesti esimerkiksi lii-
kunnalla, ruualla, lääkkeillä tai 
vitamiineilla. Sisäisen keho 
muodostuu henkilön historias-
ta, koulutuksesta, perheestä, 
sosiaalisuudesta, omista tun-
teista ja ajatuksista, koetuista 
traumoista. Nämä vaikuttavat 
vahvasti tapaamme toimia 
arjessa, mielialaan, uneen ja 
harrastuksiin. Näiden kaikkien 
pitäisi olla tasapainossa ja ottaa 
huomioon ihmisen omassa 
hyvinvoinnissa fyysisen kehon 
lisäksi koko ihmisen olemus 
toivotun tuloksen saamiseksi. 

On tärkeää miettiä, miten 
voi selviytyä parhaalla mahdol-
lisella tavalla muuttuneessa elä-
mäntilanteessa ja mitä voi itse 
tehdä, että jaksaa eteenpäin. 
Arjen hyvinvoinnilla on yhteys 
mielen hyvinvointiin. Epävar-
muuden ja haasteiden keskellä 
on todella tärkeää huolehtia 
omasta jaksamisesta. Olennais-

ta on keskittyä asioihin, joihin 
voi itse vaikuttaa. 

Voisimmeko toimia niin, 
että koemme iloa kaikessa mitä 
teemme? Vapaapäivä tai kellon 
ympäri tehty työpäivä.  

Positiivinen asenne vaikut-
taa erittäin myönteisesti mie-
lenterveyteen ja psyykkinen 
kuormitus vähenee. Stressi on 
pahin terveyden riistäjä, mutta 
pystymme vaikuttamaan siihen 
itse oman elämänasenteen 
kautta.   

Minulle tämä tarkoittaa 
sitä, että liikun säännöllisesti 
ulkona juosten, hiihtäen, pyö-
räillen tai kävellen. Välillä joo-
gaan, käyn ryhmäliikunnassa 
tai kuntosalilla. Laitan ruokaa 
perheelle ja ystäville. Teen niitä 
asioita, joista minulle tulee 
hyvä olo ja mieli.  

Henkisen hyvinvoinnin löy-
tämiseen voi mennä hetki, aina-
kin itse olen vielä matkalla. On 
hyvä tiedostaa, mitä ajattelee 
itsestään, toisista ja minkälaisia 
ne ajatukset ovat. Pysähdy het-
keksi ja unelmoi! 

Toivon, että ihmiset tutus-
tuisivat enemmän itseensä ja 

oppisivat toimimaan sen kaut-
ta. Kukaan ei tiedä paremmin 
kuin Sinä itse Sinun terveyden-
tilasi ja hyvinvointisi suhteen. 

Nuku hyvin, uni on todella 
tärkeä osa palautumista ja jak-
samista. Liikunta auttaa jaksa-
maan, fyysinen rasitus on 
parasta lääkettä keholle ja mie-
lelle. Ravitsemuksella vastus-
tuskykyä, ruoan ei tarvitse olla 
ihmeellistä ja monimutkaista, 
eikä niitä herkkujakaan tarvitse 
kokonaan unohtaa.   

Rentoudu, ota päivään tai 
iltaan pieni hetki aikaa itselle ja 
rauhoittumiselle. Lue kirjaa, 
ulkoile, sulje silmät ja hengitä. 

Nauttikaa keväästä, aurin-
gosta, hyvästä ruoasta, liikun-
nasta ja ennen kaikkea hengitä, 
asioilla on tapana järjestyä. 
 
Jutun kirjoittaja Fehime Seiful-
la on Wellness Ladyn yrittäjä ja 
Hyvinkään Yrittäjät ry:n halli-
tuksen uusi jäsen. 

Teksti ja kuva Fehime Seifulla

Olen pitkään pohtinut, 
mitä kokonaisvaltaisella 
hyvinvoinnilla tarkoite-
taan, ja miten me ihmiset 
sen saavuttaisimme. 

Yrittäjyydellä ja työnteolla 
luodaan hyvinvointia.

Tuula Vanhatalo



HYVYRI 1/2021  Yritysneuvonta22

LAKIEKONOMI KERTOO

Tilinpäätös on tärkein 
ulkoisen laskentatoimen 
dokumentti. Tilinpäätös 

antaa ulkoisille käyttäjille ja eri 
sidosryhmille tietoa yhtiön 
taloudellisesta tilanteesta. 
Tilinpäätöksen käyttäjiä ovat 
esimerkiksi rahoittajat, vero-
hallinto, asiakkaat, tavarantoi-
mittajat ja lupaviranomaiset.  

Tilinpäätös käytännössä 
usein lisää tai vähentää luotta-
musta yhtiöön. Esimerkiksi 
yhtiön, jonka tilinpäätöksessä 
oma pääoma on menetetty, voi 
olla vaikea saada rahoitusta, 
kun pankin robotti tekee taus-
talla analyysiä rahoituksen 
myöntämisestä. 

 
Tilinpäätöksen joustokohdat 
Tilinpäätöksen laatimisessa on 
useita joustokohtia, joilla voi-
daan vaikuttaa tilinpäätöksen 
antamaan kokonaiskuvaan. 
Ensin on hyvä hahmottaa, mikä 
on tilinpäätöksen tavoite ja 
mitä tilinpäätöksellä halutaan 
informoida. Halutaanko maksi-
moida taseen kokoa, haetaanko 
isoa kirjanpidollista tuottoa, vai 
halutaanko esimerkiksi mini-
moida vuosittaiset tuloverot? 
Onko tavoitteena vaikuttaa kir-
janpidolliseen arvostukseen 
esimerkiksi sukupolvenvaih-
dostilanteessa, jossa haluttai-
siin esittää vaatimattomampaa 
tilinpäätöksen mukaista yhtiön 
arvoa? 

Taseeseen on pakko aktivoi-
da tiettyjä eriä. Taseeseen voi-
daan myös vapaaehtoisesti akti-
voida eriä, esimerkiksi kehittä-
mismenot. Taseen varaeristä, 
esimerkiksi rakennuksista, 
koneista ja laitteista, tehdään 
poistoja. Ylipäätään poisto-
suunnitelmissa ja -menetelmis-
sä on eroja, joilla voi olla isoja-
kin vaikutuksia tilinpäätöksen 
kuvaan. Poistoihin liittyy muun 
muassa tuotto-odotuksiin liitty-
vää harkintaa. 

Muista joustokohdista esi-
merkiksi varasto voidaan käsi-

tellä eri tavoin riippuen valitta-
vasta menetelmästä. Taseesta 
joudutaan tekemään mahdolli-
sesti alaskirjauksia, esimerkiksi 
menetetty, arvoton osake jou-
dutaan alaskirjaamaan todelli-
seen käypään arvoonsa. Luotto-
tappioissa voidaan käyttää har-
kintaa, milloin asia kirjataan 
luottotappioksi. 

 
Miten tilinpäätöstä  
tulkitaan? 
Tilinpäätöksen tulkinta olisi 
hyvä aloittaa siitä, että katsoo 
esimerkiksi 2–3 tilikauden 
tilinpäätökset trendinomaises-
ti. Tuolloin pystyy hahmotta-
maan paremmin esimerkiksi 
pidemmän ajan oleelliset muu-
tokset, kuten sen, miten yhtiön 
tulos, varat ja velat sekä oma 
pääoma ovat kehittyneet vuosi-
en saatossa. 

Kannattavuutta tutkitaan 
mm. tuloslaskelman nettotulos-
ten, käyttökatteiden ja esimer-
kiksi sijoitetun pääoman tuot-
tojen kautta. 

Maksuvalmiutta tutkitaan 
usein tarkastelemalla velkati-
lannetta ja sitä, kuinka paljon 
yhtiöllä on pitkä- tai lyhyt-
aikaista velkaa suhteessa esi-
merkiksi pitkä- tai lyhytaikai-
siin saamisiin. Jos saamiset 
ovat alkaneet muuttua velaksi 
ja yhtiöllä on reilusti enemmän 
esimerkiksi lyhytaikaista velkaa 
kuin lyhytaikaisia saamisia, 
yhtiöllä voi olla tai sitä voi 
uhata vakava maksuvalmius-
kriisi. 

Vakavaraisuutta voidaan 
tarkastella esimerkiksi omava-
raisuuden kautta. Jos yhtiön 
varat per taseen loppusumma 
on huolestuttavan alhainen ja 
oma pääoma niukka, yhtiö ei 
ole todennäköisesti kovin vaka-
varainen. Toisaalta taseessa 
saattaa olla omaisuutta, jonka 
täysi arvo ei näy tilinpäätökses-
tä, kuten arvokas kiinteistö, 
joka on murtohinnallaan käy-
västä arvosta taseessa. 

Erilaisilla kiertoajoilla voi-
daan mitata tehokkuutta. Näitä 
ovat esimerkiksi varaston, 
myyntisaamisten tai ostovelko-
jen kiertoaika. 

Kun tilinpäätöksen analy-
sointiin vielä lisäksi yhdistetään 
ymmärrystä tulevaisuudesta, 
yhtiön ansaintalogiikan toimi-
vuuden analysointia ja liiketa-
loudellisten toimenpiteiden tar-
kastelua, esimerkiksi investoin-
tien osuutta, asiat hahmottuvat 
entistä paremmin. Esimerkiksi 
raskaasti vastikään investoi-
neella yhtiöllä, joka on pyrkinyt 
kirjaamaan enemmän asioita 
tulolaskelmaan, tulos saattaa 
näyttää pieneltä, mutta todelli-
nen tilanne voi olla parempi. 
Heikosti tulosta tehneellä yri-
tyksellä voi olla kiusaus jaksot-
taa paljon eriä taseeseen ja 
venyttää poistoja, jotta vuosit-
tainen tulos näyttäisi edes hie-
man paremmalta. Yhtiö, joka 
on laiminlyönyt investoinnit, 
voi vanhalla kalustolla tehdä 
hetken hyvää tulosta, kun uusia 
koneita ei ole ostettu ja poistot 
ovat pieniä. 

 
Osinkojen verotus – miten 
nostoaika vaikuttaa? 
Osinkojen nostoajalla on oleel-
linen merkitys osingonsaajan 
verotukseen. Osinko verotetaan 
saajalla sillä hetkellä, kun osin-
ko on nostettavissa. Osingosta 
päättävän yhtiökokouksen pöy-
täkirjassa on hyvä mainita osin-
gon nostohetki. Jos pöytäkirjas-
sa ei mainita mitään, tulkitaan, 
että osinko on ollut nostettavis-
sa heti. Osingon maksuhetki voi 
olla eri kuin nostohetki. Osinko 
voidaan nostaa, mutta kirjata se 
päätöksillä esimerkiksi velaksi 
osakkaalle. Tuolloin on kuiten-
kin hyvä ymmärtää, että osin-
gosta pidätetään myös tässä 
tilanteessa nostohetkellä osin-
gon ennakonpidätys. 

Jos yhtiön tilikausi päättyy 
kesken vuoden, puhutaan ns. 
murretusta tilikaudesta. Osin-

gonjaon osakkaan nettovaralli-
suuspohja katsotaan aina edel-
lisen vuoden päättyvän tilin-
päätöksen tilanteen mukaisesti. 
Jos esimerkiksi yhtiön tilikausi 
päättyi 30.6.2020, tuon tilin-
päätöksen nettovarallisuutta ei 
voi käyttää vielä vuonna 2020 
nostettavassa (esim.  31.12. 
2020) osingossa vaan vasta 
2021 vuoden puolella eli seu-
raavana vuonna. Nettovaralli-
suuspohja katsotaan siis aina 
edellisenä vuonna päättyneen 
tilikauden ja verotuspäätösten 
mukaisesta nettovarallisuudes-
ta. Väärin katsottu ja tulkittu 
nettovarallisuusajankohta voi 
aiheuttaa sen, että osakas saa 
vahingossa kaksi verohuojen-
nettua osinkoa samana vuonna 
tai käytetään vääriä nettovaral-
lisuuslukuja. Tämä voisi johtaa 
esimerkiksi turhiin ansiotulo-
veroseuraamuksiin, jotka olisi-
vat olleet vältettävissä osingon-
jaon oikealla nostohetkellä. 

Yrityskaupoissa osinko-
oikeus on tulkittu siirtyvän 
ostajalle, jos asiasta ei ole erik-
seen muuta sovittu. Jos myyjä 
haluaisi pidättää oikeuden 
osinkoon vielä osakekaupan jäl-
keen, tästä olisi hyvä sopia 
kauppa-asiakirjoissa. 

 
Yhteenveto 
Tilinpäätöksen ja verotuksen 
suunnittelu kannattaa aina. 
Mitä paremmin tilinpäätöstä ja 
verotusta suunnitellaan, sitä 
vähemmän tulee ikäviä yllätyk-
siä jälkikäteen. Isoista verotuk-
sellisista asioista kannattaa 
harkita verotuksen ennakkorat-
kaisun hakemista. Tavoitteena 
kannattaa pitää, että tulevai-
suus on tiedossa. 
 
 
 
Kirjoittaja on lakiekonomi,  
Tilipalvelu Rantalainen Oy:n 
Verotus ja yritysjärjestelyt  
-johtaja

Mikä on tilinpäätös
Teksti Heikki Luukkonen 
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 Sihteerin palsta

Panostusta  
hyvinvointiin

Hyvinkään Yrittäjien uusi sihteeri on Salonkiravintola Neilikan 
yrittäjä Heidi Vanhatalo.

n.Uusi vuosi oli tarkoitus aloit-
taa vähän vauhdikkaammin 
tapahtumien osalta, mutta se 
taitaa jäädä suuremmilta osin 
syksyyn. Olemme kuitenkin jär-
jestäneet liikunnallisia ulkota-
pahtumia lumikenkäilyn, hiih-
don ja pyöräilyn parissa.  

Hyvinkäällä on monipuoli-
set mahdollisuudet ulkoiluun. 
Tänä vuonna olemme lisänneet 
liikunnallisia tapahtumia, ja tee-
mana on jäsenten hyvinvointi.  

Keväälle on suunnitteilla 
myös etänä järjestettäviä tilai-
suuksia.  

Toivottavasti syksyllä pää-
semme tapaamaan taas kasvo-

tusten muun muassa koulutuk-
sien parissa.  

Viestintään on tullut uutena 
Facebookin yrittäjä-/yritysesit-
telyt. Ole rohkeasti yhteydessä, 
niin tulemme haastattelemaan 
sinua.  

Ideoita tai toiveita yrittäjien 
toimintaan ja tapahtumiin saa 
lähettää sihteerille sähköpostil-
la sihteeri.hyvinkaa@yrittajat.fi. 
 
Aurinkoista ja turvallista  
kevättä! 
 
Heidi Vanhatalo 
Hyvinkään Yrittäjät, sihteeri

Me uskomme yrittäjiin
Ihmisiin, jotka eivät pelänneet seurata unelmiaan.  
Tai toimivat pelosta huolimatta. Me haluamme  
teidän onnistuvan. Siksi tarjoamme kattavat  
palvelut ja asiantuntevat neuvot käyttöönne.

op.fi/yrittajat

Yrityksestä onnistumiseen

31622176_OP_Uusimaa_aikkari_190x62.indd   131622176_OP_Uusimaa_aikkari_190x62.indd   1 5.3.2021   14.315.3.2021   14.31

Hyvinkään kaupunki kilpai-
luttaa myös pienet työt 
noin neljän vuoden välein 

puitesopimuksilla. 
Talotekniikan osalta kilpailu-

tettavat työt eivät ole olleet 
kovin merkittäviä. Se on johtu-
nut siitä, että kaupungilla on 
omat tekniset osastonsa, kuten 
sähköosasto ja LVI-osasto. Pal-
jon merkittävämpi työmäärä on 
tarjolla Hyvinkään Vuokra-asun-
not Oy:llä, joka on osin ostanut 
palvelut kilpailuttamalla ne itse 
ja osin tukeutumalla kaupungin 
puitesopimuksiin.  

Viime vuonna HYVA on siir-
tynyt noudattamaan kaupungin 
kilpailutusta, joka oli katkolla 
toukokuussa 2020. Tämä 2+2-
vuotinen sopimusjakso kilpailu-
tettiin sähköisesti Claudian pal-
veluna. Tieto kilpailutuksesta 
jaettiin myös pienille yrityksille 
linkkinä. Tämä linkki ei tosin toi-
minut, ja siksi kilpailutuksesta 
jäivät pois kaikki pienet yrityk-
set. Isoilla yrityksillä oli touko-
kesäkuussa aikaa ja resursseja 
selvittää kiertotie kilpailutuk-
seen Hilman kautta. 

Suomen Yrittäjien yhtenä 
merkittävänä painopisteenä on 
tiedottaa yhteiskunnan hankin-
tojen merkityksestä pienille yri-
tyksille. Toimintatavat hankin-
noissa tulisi olla sellaisia, että ne 
eivät sulje pois paikallisia yrityk-

siä. Nyt kävi näin. Kaikki Hyvin-
kään kaupungin seuraavien vuo-
sien sopimuskumppanit ovat 
pääosin suuryrityksiä, joiden 
verot maksetaan muualle. Ainoa 
mukana oleva pienempi yritys 
sähköpuolella on Riihimäeltä. 
Paikallisia, veronsa Hyvinkäälle 
maksavia yrityksiä, ei joukossa 
ole. 

Kaupungin tulisi korjata 
edellisen kilpailutuksen puut-
teet kahden vuoden sopimus-
kauden lopussa ja luopua optio-
vuosien käytöstä. Myös hyvin-
kääläisille pienyrityksille tulisi 
antaa mahdollisuus osallistua 
kilpailuun toimivan linkin kautta. 
Hyvinkään Yrittäjät voisi olla 
myös tiedotuksessa aktiivisesti 
mukana. 
 
Aki Junnila 
sähköalan yrittäjä

Kaupungin hankinnat
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Vuoden 2020 alussa teh-
dyssä Hyvinkään Yrittä-
jien jäsenkyselyssä nousi 

selkeästi esille toive liikunta- ja 
hyvinvointitapahtumista. Vali-
tettavasti korona tuli ja peruutti 
vuodelle 2020 suunnitellut 
tapahtumat ja hauskat tekemi-
set.  

Korona on edelleenkin 
arjessamme, mutta hallituksen 
tapahtumatoimikunta päätti 
siitä huolimatta toteuttaa tänä 
vuonna kuukausittaiset Yrittäji-
en liikuntapäivät. Ohjelmassa 
on ollut/tulee olemaan sellaisia 
lajeja, jotka voitiin/voidaan 
toteuttaa koronarajoitukset 
huomioiden ja osallistujien tur-
vallisuus taaten. 

 
Lumikenkäretki 21.2. 
Ensimmäisenä liikuntapäivänä 
sunnuntaina 21.2. tutustuttiin 
lumikenkiin ja lumikenkäilyyn. 
Uudenmaan Erämatkojen 
Timo Ahtikari johdatti 14 
osallistujaa mukavalle lenkille 
Sveitsin lumiseen metsään. Ret-
ken jälkeen nautittiin ansaitut 
retkieväät eli nuotiomakkaraa 
nokipannukahvin kera. 
 
Hyvinkään ympärihiihto 
27.2. 
Hyvinkään Yrittäjät haastoi 
Hyvinkään kaupungin johdon 
hiihtotapahtumaan elävöittääk-
seen korona-ajan etätapaamis-
ten lisäksi henkilökohtaista 
kanssakäymistä. Helmikuisena 
lauantaina toteutetun tapahtu-
man hiihtoreitti kiersi kaupun-
gin ympäri, ja sen aikana virisi 
kaupungin johdon ja yrittäjien 
kesken hyviä keskusteluja. Yli 

Hyvinkään Yrittäjien liikuntapäivät 
Kuukausittaiset liikuntatapahtumat
Hyvinkään Yrittäjien tal-

vikauden liikuntatapah-

tumissa lumikenkäiltiin, 

hiihdettiin kaupungin 

ympäri ja tehtiin fatbike-

pyöräretki.

Ohjattu fatbike-maastopyöräretki oli talvikauden viimeinen liikuntatapahtuma, mutta isorengaspyö-
rät sopivat ympärivuotiseen maastopyöräilyyn. (kuva Pekka Virtanen)

Hiihtotapahtumassa Hyvinkään kaupunkia 
edustivat muun muassa liiketoimintajohtaja 
Annukka Lehtonen ja sivistystoimenjohtaja 
Pentti Halonen. Hiihtoretken huoltajana toimi 
Anne Rantalainen. 
(kuva Antti Rantalainen)

Lumikengillä tehdyn retken aikana osallistujat 
kävelivät Sveitsin rinteitä ylös alas plussakelissä. 
(kuva Pirkko Suontausta)
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Kevään liikuntapäivät 
• sunnuntai 18.4.: patikointi- ja luontojoogaretki, Usmi 
• torstai 20.5.: melontaa kanooteilla, paikka vahvistamatta 
 
Ilmoittautuminen liikuntatapahtumiin tapahtuu  
Hyvinkään Yrittäjien nettisivujen tapahtumakalenterin kautta. 
Tervetuloa mukaan!

Aurinkoisena lauantaina järjes-
tetyn Hyvinkään ympärihiihdon 
lähtö ja maali oli Lentokentän-
tien parkkipaikalla. 
(kuva Anne Rantalainen)

20 kilometrin mittaiseen hiih-
totapahtumaan starttasi 17 
hiihtäjää. 
 
Fatbike-pyöräily 17.3. 
Kymmenkunta yrittäjää laittoi 
isot pyörät pyörimään Sveitsi 
Rent Oy:n vuokraamilla fatbi-
ke-pyörillä. Antti Rantalai-
nen ja Heidi Vanhatalo 
uskaltautuivat matkaan pelkäs-
tään lihasvoimalla liikkuneilla 
isorengaspyörillä, kun muiden 
retkeläistä käytössä oli sähköa-
vusteiset fatbiket. Ohjatun 
maastopyöräretken taukokah-
vit juotiin Sveitsin Hiihtokes-
kuksessa. Viime keväänä perus-
tetun Sveitsi Rentin 
(www.sveitsirent.fi) toimipiste 
on Hotel Sveitsin pihapiirissä 
olevassa valkoisessa tiiliraken-
nuksessa.

Sinun, perheesi ja 
yrityksesi kaikki 
pankkipalvelut omalta 
yhteyshenkilöltä

Kaikki pankkipalvelut mitä 
elämäntilanteessasi tarvitset hoituvat 
samasta konttorista, oman yhteyshenkilön 
kautta, ilman lisäkuluja.

Yhteyshenkilöt ja suorat numerot 
osoitteessa handelsbanken.fi/hyvinkaa

Hyvinkää, Hämeenkatu 4. 
Puh. 010 444 3460* 
* 0,0835 e/puh + 0,1209 e/min

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
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n YritysVoimala tarjoaa maksu-
tonta neuvontaa kaikille yrityk-
sille koko sen elinkaaren ajan 
Hyvinkään–Riihimäen talous-
alueella. Jos yritystoimintaa 
ollaan aloittamassa tai toiminta 
kaipaa kehittämistä, tehosta-
mista, uusia toimitiloja tai 
yhteistyökumppaneita, Yritys-
Voimala auttaa. 

YritysVoimalan neuvonta 
kattaa yrityksen kehittämisen ja 
liiketoiminnan suunnittelun 
avustamisen sekä neuvonnan 
mm. markkinointiin, hallintoon, 
henkilöstöasioihin, sukupolven-
vaihdoksiin ja rahoitukseen liit-
tyvissä asioissa. YritysVoimala 
avustaa yrityksiä myös verkos-
toitumisessa, kansainvälistymi-
sessä ja toimitilojen etsimisessä 
alueelta. 

YritysVoimalan yhteistyö-
kumppaniverkostolla on tärkeä 
rooli. Yhteistyökumppaneita löy-
tyy monelta eri osaamisalalta ja 
kumppanit ovat oman osaamis-
alueensa eksperttejä. Syväosaa-
mista löytyy muun muassa 
rahoitukseen, taloushallintoon, 
verotukseen, patentointiin ja 
rekisteröintiin, kansainvälisty-
miseen ja sosiaaliseen mediaan 

sekä digiosaamiseen.  
Nyt YritysVoimalan kumppa-

niverkosto Hyvinkäällä vahvis-
tuu kolmella uudella kumppanil-
la, joista tässä lyhyet esittelyt. 

YritysVoimala vahvistui

n.Maistuvatko vakuutusasiat 
puulta? Ei hätää, sitä varten on 
apuna Noora Kujala, Suomen-
VakuuttavinMimmi!  

Noora toimii vakuutusalan 
yrittäjänä Pohjola Vakuutukses-
sa. Hän vakuuttaa yrittäjät ja 
heidän perheensä yli 15 vuoden 
kokemuksella. Noora antaa 
ammattitaitonsa käyttöösi, 
jotta voit turvassa keskittyä 
omaan yritystoimintaasi!  

Instagramissa tilillä @suo-

menvakuuttavinmimmi Noora 
kertoo vakuutusfaktaa selkokie-
lellä ja huumorilla höystettynä. 
Lisäksi tänä keväänä valmistuu 
yrittäjiä vakuutuskiemuroissa 
auttava verkkokurssi, jota ei 
kannata missata, ota siis tili 
seurantaan!  

 
Yhteystiedot:  
Noora Kujala 
040 630 2219 
noora.kujala@pohjola.fi 

SuomenVakuuttavinMimmi – 
Noora Kujala

n.Tilitulos Oy on uusi hyvinkää-
läinen tilitoimisto, jossa tekijät 
ovat alalla pitkään olleita KLT-
kirjanpitäjiä.  

Yrityksille tarjotaan yksilölli-
siä, räätälöityjä taloushallinnon 
palveluita Procountor- ja Netvi-
sor-ohjelmistoilla. Palveluihin 
kuuluvat kirjanpito, tilinpäätös, 
verotus sekä palkanlaskenta. 
Lisäksi tarjotaan laskutuspalve-
lua, myynti- ja ostoreskontran 
hoitoa sekä aloittavan yrittäjän 
opastusta. 

Asiakkaalle tarjotaan paras 

mahdollinen taloudellinen 
hyöty, ja oikeanlaisilla sähköisil-
lä ratkaisuilla yrittäjä voi keskit-
tyä omaan yritystoimintaansa. 
Aikatauluista huolehditaan ja 
opastetaan yrittäjää toimimaan 
oikein. Jokaisella asiakkaalla on 
henkilökohtainen kirjanpitäjä, 
joka hoitaa kyseisen yrityksen 
taloushallinnon alusta loppuun. 
Tyytyväinen asiakas on paras 
palkinto onnistuneesta työstä. 
 
Lisätietoja: 
www.tilitulos.fi

n.Susanna Vilkman on yritys-
valmentaja, jonka missio on aut-
taa yrittäjiä menestymään. Yri-
tys on lanseerannut maalis-
kuussa aivan uudenlaisen ver-
kostoitumispalvelun Bisnes-
boostin, joka tuo suomalaiset 
yrittäjät yhteen, inspiroitumaan 
ja menestymään yhdessä. 

Lisäksi yrittäjiä valmenne-
taan käyttämään aikansa tehok-
kaasti ja älykkäästi Susannan 
kehittämän Fokus-valmennuk-
sen avulla. Monella yrittäjällä on 
sama haaste: kiireinen ja seka-

va, jopa loppuun kuluttava arki. 
Valmennus palauttaa balanssin 
yrittämisen ja elämän muiden 
osa-alueiden välille sekä auttaa 
näkemään haastekohdat. Val-
mennuksessa rakennetaan rat-
kaisut fokusoituneesti ja vie-
dään liiketoiminta seuraavalle 
tasolle.  

 
Yhteystiedot: 
Susanna Vilkman 
045 634 9117 
susanna@timesuomi.fi 
www.timesuomi.fi

Tilitulos Oy Time Suomi Oy 

Lisää YritysVoimalan kumppanei-
ta löydät osoitteesta  
yritysvoimala.fi/kumppanit/ 

 
Lisätietoja: 
Erkki Taskinen, toimitusjohtaja 
040 839 4056 
erkki.taskinen@yritysvoimala.fi 
www.yritysvoimala.fi

YritysVoimalan uudet kumppanit ovat Tilituloksen Kristiina Jutila (vas.) ja Susanna Taipalus, Suo-
menVakuuttavinMimmin Noora Kujala sekä Time Suomen Susanna Vilkman.

Uudet kumppanit
YritysVoimalan kumppani-
verkosto Hyvinkäällä  
vahvistui kolmella uudella 
kumppanilla.
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Mukavia matkamuistoja 

Vau, miten olenkaan otet-
tu ja onnellinen, kun 
saan taas lähestyä 

Hyvinkään yrittäjiä tekstin 
kautta. Näinä aikoina tämä tapa 
on tainnut yleistyä ja live-
tapaamiset jääneet kuukausien 
taa. Korona, tuo ärsyttävä pieni 
virus vihulainen, joka onkin nyt 
kaapannut koko pallon, on saa-
nut tämän aikaan. Yrittäjien 
näkökulmasta vuosi – siis oike-
asti vuosi – on kyllä ollut 
ankeutuksen aikaa.  

Luojan kiitos meillä on 
yhteisöt, ryhmät ja erilaiset 
ystäväporukat, jotka ovat saa-
neet alkunsa mikä mistäkin 
harrastuksista ja tapaamisista. 
Naisjaosto on ollut koko ajan 
hereillä. Syksyyn asti kokous-
tettiin livenä – Almond, Lyhty-
talo ja Wellness Lady kahteen-
kin kertaan. Tammikuussa 
alkoivat sitten Teams-kokouk-
set – ne ovatkin loistava tapa 
tavata ja kokoustaa vaikkapa 
vain seurustelun merkeissä.  

Itselläni on sekä tanssin että 
teatterin merkeissä pienet ryh-
mät, joiden kanssa kokoon-
numme ruudun ääreen mah-
dollisimman usein. Voin sanoa, 
että ne ovat olleet viihdyttäviä, 
äänekkäitä ja hauskoja illanis-
tujaisia. 

Moni miettii näinä aikoina, 
että kannattaako liittyä esimer-
kiksi Hyvinkään Yrittäjien nais-
jaostoon? Mitä kaikkea olem-
mekaan kokeneet! Hienoin asia 
minusta on yritysvierailut, 
tapaamiset ja ennen kaikkea 
matkat lähelle ja kauas. 

Koto-Suomi on antanut 
monta ihanaa muistoa. Tur-
haan ei puhuta ”loistaa kuin 
Naantalin aurinko” tai ”lähde 
Lappeenrantaan, näät kun ren-
toudun, mistään kansaa et sä 
löydä hauskempaa”. Aurajoen 
helmi Turku, Pirkanmaan 
Manse, Porvoo, Mikkeli ja Hel-

sinki – unohtamatta Saarisel-
kää, joka olikin aika ”suksee”. 

Jazz kaupunki minulle rakkaas-
sa Satakunnassa on antanut 

monta ihanaa heinäkuun vii-
konloppua, parhautta. 

Ulkomaat on sitten ollut 
ohjelmassa joka toinen vuosi, 
tosin on tainnut olla peräkkäi-
siäkin vuosia. Varsinkin allekir-
joittanut on vedonnut ikäänsä… 
tulee loppukiri, ei välivuosia! 

Naapurin Tukholma kau-
pungintalon upeine illallisineen 
ja Kööpenhaminan ”henkeäsal-
paava” tivoli ovat jääneet iha-
niksi muistoiksi. 

Allegrolla itään, Pietari, 
metropoli, joka ei jätä kylmäksi. 

Dublin, nyt päästiin asiaan. 
Oluen ystävälle Guinnesin 
panimo antoi mielenkiintoisen 
kierroksen ja maistiaiset kuu-
luisasta dry stout -oluesta. 
Lagerin suosijana meistä ei tul-
lut kavereita. 

Praha, Pyhän Vituksen 
Katedraali – käsittämätön 
rakennuskompleksi ja suur-
miesten krypta. Palma de Mal-
lorga, aurinko, ilmasto ja hiek-
karannat, tämä voisi olla suo-
sikki. Matka, joka oli täynnä 
kommelluksia, mutta lopulta 
vaikeuksien kautta voittoon.  

Italia, Piemonte, Jyrki ja 
Riikka Sukulan viinitila. 
Keittiössä kotoisasti Jyrki val-
misti upean lounaan ja olohuo-
neessa nautimme jälkkärit. 
Alban kylä, kaupunki, teki kyllä 
vaikutuksen pienillä kujillaan ja 
lukemattomilla kirkoillaan. 
Bunkkerimainen hotelli ei 
tämän seurueen tunnelmaa hai-
tannut, olimmehan aamusta 
iltaan menossa, ja yöllä taisi 
olla pyjamapartytkin. Muodik-
kaan Milanon kautta kotiin. 
Kaikki mukana olleet varmaan 
liittyvät mielipiteeseeni ”iki-
muistoinen ja ihana matka”. 

Kiva muistella! Toivon ja 
uskon, että pian pääsemme 
lähikokouksiin ja moniin uusiin 
kokemuksiin niin lähiretkinä 
kuin ulkomaanmatkoina. Sin-
nitellään vielä vähän aikaa, 
tavataan virtuaalisesti ja pide-
tään terveydestä huolta. 

Kiitos naiset, tsemppiä kai-
kille. 

 
 

Briitta Lindroos 

Hyvinkään Yrittäjien nais-
jaosto on järjestänyt vuo-
sien saatossa hienoja 
matkoja sekä kotimaahan 
että maailmalle.

Ulkomaanmatkailua: Praha ja Pyhän Vituksen Katedraali. (kuvat 
Pirkko Suontausta)

Kotimaanmatkailua: makkaranpaistoa partiolaisten kanssa Pii-
lolammilla.



HYVYRI 1/2021  Hyvinkään kaupunki28

Maksutonta apua ja neuvontaa
Kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa

Hyvinkään kaupungin 
työllisyyspalvelut tarjo-
aa maksutonta apua ja 

neuvontaa rekrytointeihin liitty-
vissä asioissa. 

Kun etsit työntekijää tai 
haluat tarjota harjoittelupaikan, 
esittelemme avoinna olevaan 
tehtävään sopivia ehdokkaita, 
joista haastattelet valitsemasi 
hakijat ja päätät palkkaamisesta 
tai harjoittelun aloittamisesta. 

Palvelumme voidaan rää-
tälöidä vastaamaan työnantajan 
toiveita ja tarpeita, ja tarjoamme 
apua muun muassa rekrytointi-
tilaisuuksien järjestämiseen ja 
työhaastatteluihin. 

Valitse helppo tapa rekrytoi-
da uusia osaajia! 

https://www.hyvinkaa.fi/yri-
tystoimintajatyo/tyollisyyspal-
velut/tyonantajapalvelu/ 

 
Hyvinkään työllistämislisä 
Työnantajalla on mahdollisuus 
saada harkinnanvaraista Hyvin-
kään työllistämislisää palkates-
saan hyvinkääläisen työnhaki-
jan. Hyvinkään työllistämislisää 
haetaan kaupungilta, kun on 
saatu myönteinen palkkatuki-

päätös TE-toimistolta. Työllistä-
mislisää voi saada jopa 350 
euroa kuukaudessa palkkatuen 
lisäksi, ja sitä voidaan maksaa 
kymmeneltä (10) kuukaudelta. 
 
https://www.hyvinkaa.fi/yri-
tystoimintajatyo/tyollisyyspal-
velut/hyvinkaan-tyollistamisli-
sa/ 
 
 

Työllistä nuori  
yritykseen kesäksi! 
Hyvinkään kaupunki tukee 15–
29-vuotiaiden hyvinkääläisten 
nuorten kesätyöllistymistä 
myöntämällä kesätyöseteleitä. 
Tuki on tarkoitettu yrityksille, 
yhdistyksille ja säätiöille (tukea 
ei myönnetä yksityistalouksille, 
kunnille tai valtiolle). 

Kesätyösetelin arvo on 350 
euroa/kuukausi. Kesätyösetelin 
voi käyttää 1.4.–31.8.2021 alka-
vaan työsuhteeseen. Tuen enim-
mäiskesto on kaksi (2) kuukaut-
ta. 

 
https://www.hyvinkaa.fi/yri-
tystoimintajatyo/tyollisyyspal-
velut/kesatyoseteli/

Teksti Aki Leinonen
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Mikä ja miksi?

n Hyvinkäälle perustettiin Veto-
voimainen Hyvinkää -hanke 
15.9.2011. Hankkeen perustajina 
olivat Hyvinkään kaupunki, 
Hyvinkään Yrittäjät, Uuden-
maan liitto ja Uudenmaan Yrittä-
jät. Tämän hankkeen tuloksena 
perustettiin Hyvinkään kaupun-
kiyhdistys. Yhdistyksen perus-
tamiskokous pidettiin 1.3.2013.  

Hyvinkään kaupunkiyhdis-
tyksen toiminnan tarkoituksena 
on edistää kaupungin kehitty-
mistä ja elinvoimaisuutta. Tar-
koituksena on myös lisätä kau-
pungin tunnettuutta, saavutet-
tavuutta ja viihtyvyyttä. Kau-
punkiyhdistys kehittää yhteis-
toimintaa yrittäjien, kiinteistön 

omistajien, oppilaitosten, kau-
punkilaisten ja kaupungin kans-
sa keskustaa koskevissa asiois-
sa. 

Kaupunkikeskustan kehittä-
minen on olennainen osa kau-
pungin tulevaisuuteen panosta-
mista, alueen elinvoimaisuuden 
lisäämistä ja imagon paranta-
mista. Sillä on vaikutusta sekä 
kaupungin vetovoimaan että 
etenkin pitovoimaan. Monipuoli-
set tapahtumat palvelevat kau-
punkilaisia, kaupunkia ja yrittä-
jiä.  

Kaupunkiyhdistys on muka-
na erilaisissa työryhmissä, 
yhteistyöverkostoissa ja tapah-
tumatuotannoissa. Yhdistyksen 
vastuualueella on usein esimer-
kiksi vastuu lupahakemuksista, 
ilmoituksista viranomaisille, 
käytännön järjestelytöistä 
kuten kulkuohjeista, koristelus-
ta, hankinnoista, pöytien kanta-
misesta jne., tiedottamisesta 

yhdistyksen Facebook-sivuilla ja 
nettisivuilla, jalkautumista pai-
kallisiin kivijalkayrityksiin, muis-
tioiden ja pöytäkirjojen kirjoitta-
misesta, Hyvinkään torin Face-
book-sivulla tiedottamisesta & 
kuvien muokkaamisesta ja osit-
tain kuvaamisesta. 

Käytännön yhteistöistä 
yhdessä Hyvinkään kaupungin 
ja muiden yhteistyökumppanien 
kanssa on viime vuosina järjes-
tetty esimerkiksi, Hyvinkään 
Vappua, Yhden Päivän Juttua, 
Red Carpetin oheistapahtumia, 
käsityöläisten ja yhdistysten 
Pääsiäistoria ja Joulutoria, käsi-
työläismarkkinoita, kivijalka-
tempauksia (pidennettyjä auki-
oloja), Karataan laulamaan -lau-
lumaratonia, peräkonttikirppik-
siä, Lystilauantaita, torin avajai-
sia, toritansseja, tarinatorstaita, 
sydämeni lauluja, vanhusten-
viikkoa,  Hyvinkään Haloa,  jou-
lunavausta, jouluikkunakilpailua 

ja Vuoden tonttua. 
Käytännössä kaupunkiyh-

distys tarjoaa yhden henkilön 
18,5 viikkotunnin panoksella 
aimo annoksen apua verkostol-
leen. Yhteistyöstä ja verkostoi-
tumisesta löytyy se avain, jolla 
pienilläkin resursseilla on mah-
dollista saada paljon aikaan. 
Kaupungin vetovoiman ja pito-
voiman lisäämiseen tarvitaan 
kokonaisvaltaista yhteistyötä 
yritysten, kaupungin, yhdistys-
ten ja kaupunkilaisten välillä. 
”Kaikki yhden ja yksi kaikkien 
puolesta!” Kuten Alexandre 
Dumas vanhempi kirjoitti teok-
sessaan Kolme muskettisoturia.  
 
Hyvää kevättä ja kesää! 
 
 
Anja Tauriainen 
tapahtumakoordinaattori 
anja.tauriainen@gmail.com 
040 506 0900

Kaupungin kehittymistä ja 
elinvoimaisuutta edistä-
mään perustettu Hyvinkään 
kaupunkiyhdistys on toimi-
nut vuodesta 2013 alkaen.

Ahokaari 3, 05460 HYVINKÄÄ | Sähkötie 8, 01510 VANTAA

Puh. 019 475 8500 | myynti@t-print.fi | www.t-print.fi

Nyt T-Printistä myös

Arkiston digitointi
Katso lisää: t-print.fi/palvelut

Olemme avanneet 

Euroopankin 

mittakaavassa 

ennennäkemättömän 

showroomin sekä 

tuotantotilat Vantaan 

Tammiston Sähkötielle. 

Tervetuloa
 tutustumaan
näyttävään
viestinnän

showroomiin!

Eroon mapeista!

• Painopalvelut

• Erikoispainatukset, 

 folioinnit ym.

• Suurkuvapalvelut

• Personoidut akustiikkalevyt

• Kulutusta kestävät lattia tarrat

• Messu- ja myymäläpalvelut

• Suunnittelu- ja sivuntaitto palvelut

• Antibakteeriset kalvot ja suojat

• Digitaaliset infonäytöt

• Varastohotelli ja postituspalvelut

Nyt myös 
kotiin

sisustustaulut, tarrat/kalvot ja tapetit!
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Hyvinkään  

Yrittäjien 

tapahtumat

Hyvinkään Yrittäjien 
tapahtumakalenteri on 
vallitsevan koronavirus-
epidemian vuoksi  
alustava ja ehdollinen. 

•.Tuorein ja ajantasaisin tieto 
HY:n tapahtumista löytyy täältä: 
www.yrittajat.fi/uudenmaan-
yrittajat/hyvinkaan-yrittajat => 
Tapahtumat 

 
Ulkoliikunta 

•.sunnuntain 18.4., patikointi- ja 
luontojoogaretki, Usmi 

•.torstai 20.5., melontaa kanoo-
teilla, paikka avoin 

•.kesäkuu (päivä avoin), pesä-
pallo tai muu ulkoliikunta 
 
Y-kahvit 

•.käynnistyvät syyskyyn alussa, 
paikka selviää myöhemmin 

•.päivät 9.9., 4.10. ja 1.11. 
 

Kevään aamukahvit etänä 

•.tarkoitus järjestää kaksi ker-
taa 

•.toisessa viime vuodelta koro-
nan takia väliin jäänyt Hyvin-
kään kaupungin työllistämiseen 
liittyvä info 

Vaaliaamu Teams-tilaisuutena 

•.päivä avoin 
 
Kesän avaus 3.6. 

•.perinteinen kesän avaus, 
ravintola Check In 
 
Red Carpet 27.–28.8. 

•.ajatuksena konsertti + VIP-
klubin lippu 100 euroa, ennen 
tilaisuutta etkot 
 
Yrittäjänpäivä 5.9. 

•.Knehtilän tila, koko perheen 
tapahtuma, jonka teemana on 
sadonkorjuujuhla 
 
Y-juhla 13.11. 

•.perinteinen Y-juhla Hotel 
Sveitsissä

Kaikki koronasta yrittäjälle -sivusto

Sivusto löytyy täältä: 
www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 

n.Suomen Yrittäjät ry:n Kaikki 
koronasta yrittäjälle -sivustol-
le on koottu kattavasti yrittä-
jille tärkeää koronavirukseen 
liittyvää tietoa.  

Sivustolla on vastauksia 
yrittäjien yleisimpiin koronavi-
rukseen liittyviin kysymyksiin. 
 

Työnantajan koronaopas  
Kaikki    koronasta   yrittäjälle 
-sivuston alasivuna olevassa 
oppaassa kerrotaan muun 
muassa mitkä asiat työnanta-
jayrittäjän pitää muistaa koro-
na-aikana. 

Koronatietoa yrittäjille

Facebook-ryhmä löytyy täältä: 
www.facebook.com/groups/ostapienelta

Facebook-ryhmä Yrittäjät #ostapieneltä

n.Facebookissa toimii yrittäjien 
oma    Yrittäjät   #ostapieneltä 
-ryhmä. Kyseessä on tukiryhmä 
pienille ja keskisuurille yrityksil-
le sekä yksinyrittäjille. Ryhmäs-
tä saa vertaistuen lisäksi sekä 
lakineuvojan että terapeutin 
tukea. 

Suomen Yrittäjät keskittää 
Facebook-kommentteihin     ja 
-kysymyksiin vastaamisen 
oman Facebook-seinänsä lisäk-
si tähän ryhmään. Ideana on, 
että ”vähemmän mutua, enem-
män tietoa ja välittämistä”. 

Uudenmaan Yrittäjien tapahtumat

•.Uudenmaan Yrittäjien tule-
vista tapahtumista löytyy tuo-
rein tieto täältä: 
www.uudenmaanyrittajat.fi 
=> Tapahtumat 
 
Tapahtumia yrittäjyyden 
tueksi 
 
•.9.4. Kasvata yritystäsi You-
Tuben avulla (verkkokoulutus) 
 
•.14.4. Tietoisku: Ota suomi.fi 
-valtuudet käyttöön 
 
•.14.4. Tietoisku: Kustannus-
tuki III 
 
•.15.4. Tietoisku: Sulkemis-
korvaus 
 
•.22.4. Toiminimi- ja henkilö-
yhtiön verotus (verkkokoulu-
tus) 
 

•.28.4. Tietoisku: Yrittäjän tär-
keimmät sosiaaliturvasta 
 
•.5.5. Vuosiloman keskeisiä 
kysymyksiä (verkkokoulutus) 
 
•.26.5. Työnantajapäivä – 
työnantajuus tänään sekä joh-
taminen ja motivaatio etä- ja 
monipaikkatyössä 
 
•.10.6. Yrittäjien Megatreffit 
(verkkotapahtuma) 
 
•.5.9. Yrittäjän päivän juhlase-
minaari (Porvoo & striimaus) 
 
•.11.9. Yksinyrittäjän hyvin-
vointivarikko 
 
•.13.11. Yksinyrittäjäpäivä – 
Minkä kanssa yksinyrittäjä on 
yksin?



YRITTÄJÄ 
ON ETUNSA 
ANSAINNUT
Suomen Yrittäjien jäsenet ovat oikeutettuja saamaan 

runsaasti rahanarvoisia etuja. Katso valtakunnalliset  

etusi osoitteesta yrittajat.fi/jasenedut



  Yrityksen sairauskuluvakuutus,  
  alennus päiväkorvauksen maksusta -700 € Fennia

  Alennus laajaan kaskoon -400 € Fennia

  Etu Yritysturva-vakuutukseen  
  (1–9 henkilön yrityksille) -400 € Fennia

 Elisa

  Elisa Puheratkaisu Vakion käyttäjälle  
  010-yritysnumero kahdeksi vuodeksi  -240 €/v Elisa

  Netti Lite ja Netti Lite 4G:  
  Avausmaksu ja asennusmaksu 0€ -150 €/v Elisa

  Talouselämä-lehti (12 kk) -80 € Alma Talent

  Ilmainen nettinumerohaku jäsenille -499 €/v Suomen Asiakastieto

  Sopimusasiakkaalle ensimmäinen  
  vuosi ilman vuosimaksua -260 € Suomen Asiakastieto

  Yritysfiltteri Pro -kohderyhmätyökalun katseluversio (12 kk) -396 € Suomen Asiakastieto

  Alennus kaikista lakipalveluista (15 %), enintään -1 000 € Jurinet

  Maksuton 20 minuutin alkuneuvottelu Jurinet

  Alennus Yrityspörssi.fi myynti- ja ostoilmoituksista -30 € Yrityspörssi.fi

 Esimerkkialennus verkkokurssista -244 € Suomen Yrittäjät

Lataa ja varmista etusi: yrittajat.fi/mobiilikortti

Katso kaikki rahanarvoiset jäsenedut www.yrittajat.fi/jasenedut 
Tarkista oman aluejärjestösi tarjoamat edut www.yrittajat.fi/aluejarjestot

Laskelma on esimerkki. Jäsenedut ovat tapauskohtaisia. Jäsenetuja tarjoava kumppani 
vastaa sisällöstä. Suomen Yrittäjät pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 + Suomen Yrittäjien  
oikeudellista puhelinneuvontaa  
esimerkiksi 1–2 kertaa, arvo 200 €. 

 + Yrittäjä jäsenlehti maksutta  
4 kertaa vuodessa, arvo noin 60 €.

 + Clarion-hotellit Suomessa  
tarjoavat 19 prosentin  alennuksen  
päivän parhaasta majoitushinnasta.  
Muissa Nordic Choice Hotels  
-kohteissa alennus 10 prosenttia.

 + Fundun kautta välitettävän  
lainan perustamismaksusta  
50 prosentin alennus. Euromääräi- 
nen alennus on 250–750 euroa  
riippuen haettavan lainan summasta.

 + VENI Energia tarjoaa sähkön- 
hankintapalvelut 20 prosentin  
alennuksella ja energialaskujen  
tarkastuspalvelun palkkiosta  
jopa 30 prosentin alennuksen.

 + Scandic tarjoaa jäsenille  
laadukkaat majoituspalvelut  
16 prosentin alennuksella päivän hinnasta. 

Alennukset euroina keskimäärin

Yrittäjä, hyödynnä  
vuoden 2021 jäsenetusi!

Etuja saa myös kokouspalveluista.

 + 10 prosentin alennuksen päivän  
hinnasta Suomessa sijaitsevista  
Hilton, Holiday Inn, Crowne Plaza  
ja Indigo-hotelleista.

 + 15–30 prosentin alennuksen  
risteily- ja reittimatkoista Tallinkin  
ja Silja Linen laivoilla reitistä  
ja ajankohdasta riippuen.

 + 10–20 prosentin alennuksen  
risteily- ja reittimatkoista Viking  
Linen laivoilla reitistä riippuen.

 + 15 prosentin alennuksen  
Holiday Club-kylpylähotellien ja loma- 
asuntojen päivän majoitushinnasta.

 + 5 prosentin alennuksen  
normaalihintaisista tuotteista  
Wihurin Metro-pikatukuissa.  
Alennus ei koske alkoholi-  
eikä tupakkatuotteita.

 + Nesteen bensiinistä ja dieselistä  
jäsenalennusta 2,5 snt/litra kulloinkin  

voimassaolevasta mittarihinnasta.  
Express-asemilta etua ei myönnetä.

 + Teboililla bensiinistä ja dieselistä  
Suomen Yrittäjien jäsenkortilla  
alennusta 2,2 snt/litra ja Teboil Yritys- 
kortilla 2,7 snt/litra. Maksuton korttien 
hallinnointi- ja raportointiohjelma  
KorttiExtranet heti käyttöön.

 + Eazybreak henkilöstöedut (lounas,  
liikunta&kulttuuri, työmatka, hieronta, 
hammashoito): 5 €/kk + 1,20 €/kk/työn-
tekijä (+alv), sisältäen kaikki halutut edut. 
Alennus 15 €/kk + jopa 3,95 €/kk/työn-
tekijä.

 + GreenStar Hotelsissa majoitut  
1–3 hengen huoneessa kiinteään  
69 €/vrk jäsenetuhintaan.

 + 15 % alennuksen Valmennus- 
keskuksen valmennuskursseista.

Tämän lisäksi saat:

Yrityspaketti 5G (600 M) ja Yritysdata 5G (300 M) jäsenelle 
aina paras hinta. Hinta nähtävissä elisa.fi/yrittajaedut -sivulla. Voimassa 24 kk.


