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Nurmijärven kunnalla on erinomaiset mahdollisuudet paran- 
taa elinvoimaisuusmittarin tuloksia. Kunnanjohtajan tapaa- 
misissa sekä hänen julkaisuissa on nähtävissä tahtotila 

yrittämisen edellytysten huomioimiseen kunnan toiminnassa. Kunta- 
strategiassa on vahva painotus kunnan elinkeino- ja yrittäjyysyh- 
teistyöhön. Nea ry:n perustaminen on tästä tahtotilasta erinomainen 
osoitus. Uskon että kunnanjohtaja sekä koko kunnan virkamiesjohto 
pitää minkä lupaa. Yrittäjien keskuudessa ainakin uskotaan, että 
Nurmijärvellä otetaan entistä enemmän huomioon elinkeinoelämältä 
tuleva palaute ja kehitysajatukset. Tietoisuus kunnan maankäytön 
suunnittelusta sekä neuvottelut ennen kilpailutuksia mahdollistaa 
suunnitelmallisen vuoropuhelun. Tässä vuoropuhelussa Nurmijärven 
Yrittäjät ry haluaa olla mukana.

Nurmijärven Yrittäjät ry on kuluneen vuoden aikana luonut jäse- 
nille verkostoitumistilaisuuksia, järjestänyt koulutusta sekä entises- 
tään kasvattanut jäsenmääräänsä. Olimme neuvotteluissa, joissa jä-
seniemme yritystoiminta oli tavalla tai toisella haasteissa. Satsasimme 
myös jäsentemme hyvinvointiin ja kulttuuriin. Koen ja tiedän, että tästä 
eteenpäinkin paikallinen yrittäjäyhdistys on tärkeä kumppani pk-
yrittäjälle. Tämän kaiken lisäksi saamme valtakunnallisia jäsenetuja. 
Nurmijärven Yrittäjien syyskokous valitsi minut puheenjohtajaksi tu-
levalle vuodelle. Kiitos luottamuksesta. Olen edelleen tavoitettavissa 
ja pyrin auttamaan niissä arkisissa asioissa, joita te jäsenyrittäjät ha- 
luatte kanssani jakaa. Kerrothan myös yrittäjäkavereille, että yhdis- 
tykseemme kannattaa kuulua. 
Mitä enemmän meitä on sen vai- 
kutusvaltaisempia olemme.

Jouluun on vain hetki. Toi- 
von, että tänä vuonna löydät 
kaikki lahjaideat täältä Nurmi-
järveltä.

Kaikille lukijoille mitä par- 
hainta joulun odotusta sekä 
erinomaista vuotta 2019.

Jari Flinck

PÄÄKIRJOITUS
JARI FLINCK 
PUHEENJOHTAJA • NURMIJÄRVEN YRITTÄJÄT RY

Nurmijärvi-ilmiö, 
elinkeinoelämän  
piristyss. 22 
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M uutokset toimintaympäristössä ovat johtaneet siihen, 
että kunta päätti päivittää omaa organisaatiotansa. 
Päivityksen tavoitteena on ennen kaikkea selkeyttää 

toimialarakennetta, sujuvoittaa maankäytön ja maapolitiikan 
suunnittelua sekä valmistautua sote-uudistuksen mukanaan 
tuomiin muutoksiin. Organisaatiomuutoksella tavoitellaan hy- 
vää kehitystä niin yrittämisen edellytysten luontiin, maapoli- 
tiikan pitkäjänteiseen hoitoon kuin kaavoituksen toimivuuteen 
ja ympäristöarvojen korostamiseen.

KONSERNIPALVELUT UUTENA TOIMIALANA

Muutoksen myötä kootaan saman katon alle maapolitiikan 
hoito, yleiskaavoitus ja asemakaavoitus.  Nämä sijoittuvat jat- 
kossa ympäristötoimialalle omaksi tulosalueeksi.

Konsernipalvelut aloittaa uutena toimialana. Sillä tulee 
olemaan hallintopalveluiden, henkilöstöpalveluiden ja talous- 

palveluiden tulosalueet. Lisäksi siihen kuuluu kaksi uutta tulos- 
aluetta: viestintä ja markkinointi sekä elinvoima- ja kunta- 
kehityspalvelut. 

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden alle kuuluvat mm. 
kuntakehitystehtävät, kuntastrategian laadinta ja seuranta, 
palveluverkon laadinta, alueellinen yhteistyö sekä yrittäjyyden 
tukemiseen liittyvät tehtävät. Viestinnän merkitystä korostetaan 
nostamalla viestintä omaksi tulosalueeksi konsernipalveluihin.

TEHOKKAAMPAA VIESTINTÄÄ ELINKEINOTOIMEEN
 

Muutosten odotetaan tuovan kunnan organisaatioon ennen 
kaikkea sujuvuutta ja selkeyttä.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä arvioi eri prosessien sujuvoi- 
tuvan, ja näin ollen kuntalaisten saavan myös parempaa pal- 
velua jatkossa. Elinkeinotoimen sijoittumista konsernipalve- 
luiden alle Mäkelä kuvaa luontevaksi. ”Konsernipalveluille 

KOHTI  
SUJUVUUTTA JA  
PAREMPAA PALVELUA

TEKSTI | HELI EINESALO KUVA | NURMIJÄRVEN KUNTA

Kunnan organisaatiorakenne muuttuu vuoden 2019 alusta. Samaan aikaan sosiaali-  
ja terveyspalveluiden tuotanto siirtyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Seppo Pietarinen ja Outi Mäkelä 
arvioivat, että kunnan toiminta 

näyttäytyy jatkossa tehokkaampana, 
nopeampana ja yhdenmukaisempana.
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tulee selvemmin ydintoimintoja tukeva ja läpileikkaava rooli. 
On olennaista, että pystymme palvelemaan yrityksiä ja elin- 
keinoelämää yhden luukun periaatteella”, Mäkelä sanoo.

Elinkeinojohtaja Seppo Pietarinen muistuttaa, että myös 
viestintä on keskeisessä roolissa elinkeinotoimessa. ”Jatkossa 
elinkeinotoimi voi hyödyntää viestinnän osaamista tehok-
kaammin.”

Elinkeino-ohjelmaa Pietarinen kuvaa selkeäksi, sekä kon- 
kreettisemmaksi tavoitteiden ja niiden mittarointien suhteen.

Viestintä nähdään yhtenä koko uudistuksen punaisista lan- 
goista. Kuntaviestinnän toivotaan yhdenmukaistuvan niin yri-
tysten kuin asukkaidenkin suuntaan. Markkinointiviestintään 
halutaan tehokkaampi, kokonaisvaltainen ote.

KAAVOITUS OSAKSI YMPÄRISTÖTOIMIALAA

Uusi tekninen johtaja tulee johtamaan ympäristötoimialaa, 
jonka alle kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, infra- 
struktuurin rakentaminen ja ylläpito, toimitilahallinta sekä 
joukkoliikenne. Lisäksi Nurmijärven Vesi -liikelaitos kuuluu 
ympäristötoimialan alaisuuteen. Kun tekninen johtaja vastaa 
kaikesta kunnan kaavoituksen asiantuntemuksesta, kokonais-
kuvan toivotaan selkiytyvän.

Elokuussa 2018 perustettiin kuntaan myös uusi kehitys-
päällikön virka. Vuoden 2019 alusta kehityspäällikkö vastaa 
kuntastrategian laadinnasta ja sitä toteuttavien hankkeiden 
koordinoinnista. Lisäksi vastuulle tulevat kuntakehityksen tie-
donhankinta, elinkeinojen ja yritysalueiden kehittäminen sekä 
työllisyyden tukeminen.

Muuttuva tilanne ja uudet rekrytoinnit vaatinevat aikansa 
ennen asettumista uomiinsa. Oikeanlaisten osaajien saaminen 
oikeaan paikkaan on aina haastavaa, mutta Pietarinen pitää 

viimeaikaisia rekrytointeja onnistuneina. Sekä Outi Mäkelä 
että Seppo Pietarinen korostavat viestinnän merkitystä. 
”Muutoksista viestiminen on tärkeää. Toivottavasti jo pian 
alkaa näkyä, että Nurmijärvi on panostanut entistä vahvemmin 
viestintään ja vuorovaikutukseen”, Mäkelä sanoo. 

TIIVIIMPÄÄ VUOROVAIKUTUSTA YRITTÄJIEN KANSSA

Tänä syksynä perustetun Nea ry:n tavoitteena on syventää 
yhteistyötä kunnan sekä kolmen kunnassa sijaitsevan yrittä- 
jäjärjestön ja niiden jäsenistön välillä. Yritysten toimintamah- 
dollisuuksien parantaminen on myös kuntastrategian tavoite. 
Pietarinen kertoo kunnan tekevän työtä, jotta tämä tavoite 
näkyisi kaikessa kunnan toiminnassa. ”Uusien toimitilojen 
myötä tekemiseen saadaan myös konkretiaa tarjoamalla toimi-
tilaa ja etätyöpisteitä yritysten tarpeisiin.”

Työsarkaa riittää, sillä yrittäjäbarometrin tuloksissa Nurmi- 
järvi on sijoittunut häntäpäähän. 

Outi Mäkelä peräänkuuluttaa yhteistyön merkitystä. ”Yhteis- 
työ yritysten kanssa on a ja o. On oltava tiiviimmässä vuoro- 
vaikutuksessa ja kiinnitettävä entistä enemmän huomiota pro- 
sessien sujuvuuteen. Pienetkin asiat vaikuttavat mielikuviin”, 
Mäkelä muistuttaa.

Kunnan yritystonttitarjonta on tällä hetkellä pieni. Miten 
sitä voisi lisätä? ”Viemällä tehokkaasti eteenpäin jo aloitettuja 
yritysaluehankkeita, hankkimalla maata uusia varten sekä 
tekemällä hyvää yhteistyötä yritystontteja omistavien yritysten 
kanssa”, Pietarinen summaa.

Kaavoitus on uusien yritysalueiden osalta hyvässä vauh-
dissa, ja prosessit on vietävä ripeästi maaliin. Mäkelä arvioi, 
että tarvitaan myös lisää markkinointiponnistuksia, jotta Nur- 
mijärven kaikki potentiaali saadaan näkyviin.

Organisaatio 1.1.2019 alkaen

Valtuusto

Keskusvaalilautakunta

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja

Tekninen lautakunta SivistyslautakuntaAsemakaavoitus- ja  
rakennuslautakuntaElinvoimalautakunta Hyvinvointilautakunta

Konsernipalvelut Ympäristötoimiala

Tarkastuslautakunta

Konsernijaosto

Hallinto- ja talouspalvelut

Maankäyttö ja yleiskaavoitus

Rakennusvalvonta

Tekninen keskus

Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu

Tilakeskus

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Nurmijärven Veden johtokunta

Hallinto- ja talouspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Koulutuspalvelut

Liikuntapalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Nuorisopalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Talouspalvelut

Hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

Aleksia-liikelaitos

Aleksian johtokunta

→

→

→ →→

→
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Jari Flinck odottaa uudelta yhdistykseltä paljon. Se tulee yllä-
pitämään yrittäjien ja kunnan välistä keskustelua, tähtäimessään 
elinkeinoaktiivinen Nurmijärvi. Kunnan strategia tulee toimimaan 
punaisena lankana. ”Nea ry ei ole pelkkä tapahtumien järjestäjä.”

S yyskuun alussa perustettu Nea ry ajaa nimensä mu- 
kaisesti Nurmijärven elinvoimaisuutta. Perustaja-
jäsenet – Nurmijärven kunta sekä paikalliset yrit- 

täjäyhdistykset – toivovat uuden yhdistyksen edistävän 
kunnan elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista.  
Kunnan ja yhdistysten yhteistyöllä pyritään myös nosta-
maan paikallisten yritysten tunnettuutta sekä edistämään 
yrittäjien verkostoitumista sekä yrittäjyyskasvatusta.

Yhdistyksen takana ovat Nurmijärven kunnan lisäksi 
Klaukkalan Yrittäjät ry, Nurmijärven Yrittäjät ry sekä Nur- 
mijärven Yrittäjänaiset ry. ”On erittäin tärkeää, että kun- 
tamme vetovoimaisuutta kehitetään yhteistyössä ja pai- 
kallisista lähtökohdista. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on 
sama tavoite, elinvoimaisuuden kehittäminen kunnas- 
samme. Yhteinen yhdistys mahdollistaa alueen toimijoi- 
den näkemysten yhteensovittamisen”, yrittäjäyhdistysten 
puheenjohtajat Jari Salminen, Jari Flinck ja Eija Björk-
backa kertovat.

”Kunta näki että uusi yhdistys tuo lisäarvoa, ja lisäksi 
sillä on mahdollisuus näyttää että strategia jalkautuu”, 
Nurmijärven Yrittäjien Jari Flinck sanoo. ”Kunnan mu-
kanaolo on tärkeää, ja mahdollistaa paljon sellaista johon 
yrittäjäyhdistykset yksin eivät olisi pystyneet.”

TILOJA JA VERKOSTOITUMISTA PIENYRITYKSILLE

Nea ry hallinnoi tulevaisuudessa myös työskentely- ja 
neuvottelutiloja yritysten tarpeisiin. Nurmijärvellä on 
pitkään toivottu ns. coworking-tilaa, joka mahdollistaisi 
tehokkaamman verkostoitumisen toisten yritysten sekä 
uusien sidosryhmien kanssa. Flinck kertoo, että tällainen 
tila on nyt löytynyt aivan Klaukkalan keskustasta, Nor-
dean yläkerrasta. Esimerkiksi yksinyrittäjät voivat sieltä 
vuokrata tiloja itselleen. Lisäksi tila toimii tärkeänä 
yrittäjien kohtaamispaikkana.

Vuodesta 2013 järjestetty Nurmijärvi NYT -tapahtuma 
siirtyy myös Nea ry:n vastuulle. Suuren kävijämäärän 
vuoksi tapahtuma tulee saamaan entistä suuremmat tilat. 
Palaute aiempien vuosien tapahtumista on osoittanut, 
että tapahtumalle on kysyntää. Yrittäjät ovat kokeneet 
tällaiset kokoontumiset hyödyllisiksi esimerkiksi yhteis-
työkumppaneiden löytämisen kannalta.

Juuri tällaista verkostoitumista yrittäjät toivovat, Jari 
Flinck kertoo Yrittäjien suurimmat tarpeet liittyvät tällä 
hetkellä vuorovaikutukseen, asioiden jakamiseen ja yh-
teistyön kehittämiseen. 

KUNNAN JA 
YRITTÄJIEN 
YHDISTYS  
NURMIJÄRVEN  
ELINVOIMAISUUDEN 
ASIALLA 

TEKSTI JA KUVA | HELI EINESALO

Nea ry
Perustettu 3.9.2018

JÄSENET: Klaukkalan Yrittäjät ry, Nurmijärven Yrittäjät ry, 
Nurmijärven Yrittäjänaiset ry ja Nurmijärven kunta.

TAVOITE: Nea ry:n tavoitteena on edistää yrittäjyyttä 
Nurmijärvellä ja lisätä kunnan elinvoimaisuutta

YHTEYSTIEDOT: Nurmijärven kunta, elinkeinojohtaja /  
va. kehitysjohtaja Seppo Pietarinen, puh. 040 317 2011;  
seppo.pietarinen@nurmijarvi.fi

Yrittäjien yhteistyötila tulee  
Klaukkalan Nordean talon yläkertaan.

LAITA KATTO KUNTOON 
HYVÄN SÄÄN AIKANA!

Varaa maksuton 
katon kuntokartoitus 
osoitteesta
kattokeskus.fi

010 2290 190
kattokeskus.fi

Yli 8000 kattoremontin 
kokemuksella vuodesta 1997
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N ezir Oral kertoo ihailleensa aina 
Vuoden yrittäjä -tunnustusta, 
muttei ole koskaan ajatellut sen 

osuvan omalle kohdalle. Tieto palkin-
nosta tuli yllätyksenä, ja merkitsee yrit-
täjäpariskunnalle paljon. 

Nezir sanoo, että palkinto kuuluu kai- 
kille niille, jotka ovat puurtaneet menes- 
tyksen eteen. Impivaara Grill ja Pizzeria 
Capri yhdessä työllistävät viitisentoista 
henkilöä, joiden joukossa on myös omaa 
perhettä. ”Hyvä tiimityö on tärkeää – 
tähän ei olisi voinut yltää yksin”, Nezir 
painottaa.

PITKÄJÄNTEISTÄ TYÖTÄ

Impivaara Grill avattiin kaksi vuotta sit- 
ten.  Se tapahtui suorastaan asiakkaiden 
painostuksesta, kun jo pitkään toiminut 
Capri oli jatkuvasti täynnä. Se oli vuo- 
sien saatossa vakiinnuttanut asiakaskun-
tansa, ja sen myynti oli hyvä. Kun sopiva 
tila tuli tarjolle, pariskunta otti haasteen 
vastaan ja perusti toisen ravintolan ki-
venheiton päähän. 

Alun pitäenkin oli tarkoitus, että Impi- 
vaara Grill tulee olemaan erilainen kuin 
Capri. Sen iskulause on ”Premium Bar- 
beque”, ja listalla on myös aidossa puu- 
hiiligrillissä valmistettuja lihaisia herk- 
kuja. Nezir kertoo, että jopa puolet asiak- 
kaista on ulkopaikkakuntalaisia – Nurmi-
järvellä töissä käyviä tai ohi ajavia. 

Vuoden yrittäjä -tunnustuksen perus- 
teena mainitaan ahkeruus ja menesty-
minen yrittäjinä sekä liiketoiminnan pit- 
käjänteinen kehittäminen ja laajenta-
minen. Lisäksi mainitaan, että molemmat 
ravintolat ovat tunnettuja hyvästä asia-
kaspalvelustaan.

Nezir itse kokee, että menestys syntyy 
siitä, kun tuote on kunnossa.  Käytännössä 

se tarkoittaa hyviä, tuoreita raaka-aineita, 
paistamisen taitoa sekä hyvää tarjoilua. 
”Leyla on meillä se, joka hioo maut koh- 
dalleen”, Nezir kertoo, ja lisää, että heillä 
syödään hyvää ruokaa myös kotona.

Tämän päivän asiakkaat ovat Nezirin 
mukaan yhä laatutietoisempia. Hänen 
mukaansa se johtuu siitä, kun matkus- 
tellaan ja syödään ulkona entistä enem-
män. Se, mikä kelpasi asiakkaalle 20 vuot-
ta sitten, ei kelpaa enää. Nezir ja Leyla 
haluavat vastata asiakkaiden tarpeisiin 
jatkossakin. Nezir sanoo, että kehitystä 
pitää tapahtua kaikilla yrityksen osa-
alueilla, myös johtamisessa.

KIRJALLISUUDEN YSTÄVÄ

Turkkilaissyntyinen pariskunta on asu.
nut Suomessa jo 26 vuotta, ja kaikki viisi 
lasta ovat syntyneet Suomessa. Oralit 
pyörittivät pitkään ravintolaa Salossa, 
jonne olivat ajatelleet asettuvansa pysy- 
västi. Hyvä tarjous yrityksestä johti kaup- 
poihin, ja perheen tie vei seuraavaksi 
Järvenpäähän. Nurmijärveläisen ystävän 
kautta syntyi hiljalleen suhde Aleksis Ki-
ven kotipitäjään, ja nurmijärveläiseksi 
mies kertoo perheen päätyneen oikeas- 
taan vahingossa. Pizzeria Capria pyöri- 
tettiin kolmen vuoden ajan Järvenpäästä 
käsin, mutta lopulta muutto Nurmijärvelle 
tuntui parhaalta ratkaisulta. Tarkoitus ei 
ole enää täältä lähteä. 

Menestystä yrittäjinä ei ehkä olisi syn- 
tynyt, jos perhettä ei olisi hyväksytty niin 
lyhyessä ajassa Nurmijärvelle, Nezir miet- 
tii. Mies toteaa vakavan kiitollisena, että 
heitä on täällä tuettu, ja heistä on pidetty. 
Oma motivaatio työhön syntyy siitä, jos 
kokee tulevansa arvostetuksi.

Yrittäjyydestä Nezirillä on vain hyvää 
sanottavaa – itsenäisyys on toki se paras 

juttu. Palkallisena työ on aina jollakin ta- 
valla rajoitettua, mutta yrittäjänä voit 
toteuttaa sitä, mitä haluat. Menestymisen 
mahdollisuuksia on enemmän, jos sen 
eteen on valmis tekemään töitä. Yhtään 
empimättä mies sanoo, että suosittelee 
yrittäjyyttä myös lapsilleen. Aika näyt- 
tää, mihin pariskunnan lasten tie vie – 
vanhemmat lapset tekevät jo pieniä töitä 
perheen ravintoloissa yliopisto-opiske-
lujensa rinnalla. Jokainen saa kuitenkin 
itse valita tiensä.

Vapaa-aika on yrittäjällä kortilla, ku- 
ten yleensä. Säännöllistä vapaata ei ole, 
vaan vapaa-aika pitää aina enemmän 
tai vähemmän varastaa. ”Käytän tilaisuuk- 
sia hyväkseni. Kun kaikki sujuu hyvin ja 
henkilökuntaa on tarpeeksi, otan hetken 
vapaata. Joskus jopa viikon verran – silloin 
otan jonkun perheenjäsenistä mukaani 
ja lähden käymään Turkissa.” Yrityksellä 
on aina ollut luotettavia työntekijöitä, 
joiden haltuun toiminnan on voinut 
hyvin mielin jättää.

Vapaa-ajalla voi uppoutua vaikkapa 
kirjallisuuden pariin. Nezir on suuri kir- 
jallisuuden ystävä, ja suomalaiset klas- 
sikot ovat tuttuja. Paikallinen identiteetti 
kiinnostaa nurmijärveläismiestä, joka on 
kahlannut läpi myös seitsemän veljek-
sen kiehtovan tarinan. Sivusta on saa- 
nut seurata, miten tarina inspiroi paikka- 
kuntalaisia. Keskustellaan kiivaasti esi- 
merkiksi siitä, missä mikäkin tarinassa 
mainittu paikka voisi olla. ”Impivaaraa 
ei tarvitse enää etsiä”, Nezir hymyilee, ja 
toteaa että Impivaaran – tai sen esikuvan 
– todella arvellaan sijainneen aivan lähis- 
töllä. Nezir kaavaili ensin ravintolan 
nimeen Impi-neitoa, mutta se ei istunut 
millään. Impivaara sen sijaan sopii täy-
dellisesti.

”PALKINTO KUULUU 
KOKO TIIMILLE”

Vuoden yrittäjiksi valittiin 
Nezir ja Leyla Oral, jotka 
ovat toimineet ravintola- 
alan yrittäjinä Nurmi- 
järvellä pian 20 vuotta.

TEKSTI JA KUVA | HELI EINESALO
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K elloliike ja Valokuvaamo Karppi- 
nen perustettiin 70 vuotta sitten 
aika erilaiseen maailmaan kuin 

tämä päivä on. Toisaalta monikaan asia 
ei ole muuttunut. Näin keskustelivat yrit- 
täjä Tapio Karppinen ja Nurmijärven Yrit-
täjien puheenjohtaja Jari Flinck yrittäjien 
70v-tervehdystä luovutettaessa. Vaikka 
valokuvaus on muuttanut muotoaan, on 
kuvilla ehkä isompi merkitys viestin-
nässä kuin koskaan aiemmin.

Tapio Karppisen isä Hannes Karppi- 
nen oli laajasti tunnettu myös keksin-
nöistään ja niitä muistelevat sekä per- 

heenjäsenet että monet muutkin. Hänen 
perustamastaan yrityksestä sai palvelua 
laajasti valokuvauksesta, valokuvatar- 
vikkeista, kellosepän osaamisesta, kodin- 
koneisiin sekä hienomekaaniseen konei-
den korjaamiseen. Tapio Karppisella on 
paljon muistoja omalta pitkältä yrittäjä- 
taipaleeltaan niin liikkeessä käyneistä 
asiakkaista kuin omista valokuvaustehtä- 
vistä erilaisissa perhetilaisuuksissa. Tätä 
päivää on uusi tekniikka, kun passiku- 
vat matkaavat hetkessä heidän kuvaus- 
pisteestä viranomaisten palvelujärjestel-
miin. 

Merkittävän asiakaskunnan muodos- 
tavat nykyisin erilaisten kellojen korjaus-
tarpeessa olevat henkilöt ja yhteisöt. Vaa- 
rin vanha perintötaskukello, upeat seinä- 
kellot ja pienemmätkin modernit ranne- 
kellot saavat toimintaansa apua kolman- 
nessa polvessa Kelloliike ja valokuvaamo 
Karppisen toimintaan mukaan tulleelta 
kellosepäksi valmistuneelta Tomi Karp- 
piselta. Hienomekaniikka elää vahvasti 
tässä suvussa ja edelleen Aleksis Kiven 
tiellä olevassa liikkeessä.

Nurmijärven Yrittäjät onnittelee 70- 
vuotiasta yritystä ja sen yrittäjiä!

HIENOMEKANIIKKAA JO 70 VUOTTA
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K un Onni Forsell perusti yrityk- 
sensä 40 vuotta sitten, oli työnte- 
kijöitä firmassa vain yksi. Omalla 

autolla kerättiin käytettyjä tynnyreitä, 
jotka pestiin, maalattiin ja myytiin edel- 
leen uudelleen käytettäviksi. Tynnyrit 
pestiin vesipaljussa harjan avulla ja sen 
jälkeen maalattiin – alusta loppuun käsi- 
työnä kahden hengen voimin, joten toi-
minta oli aluksi aika pienimuotoista.Tuo-
hon aikaan vastaavanlaisia yrityksiäkin 
oli kilpailijoina markkinoilla useita. 

Näin Onni Forsell Oy:n alkuajoista ker- 
tovat Onni Forsellin poika ja nykyinen 
toimitusjohtaja Jouko Forsell, sekä talous- 
päällikkönä toimiva Joukon sisko, Britta 
Vuorio.

Niistä ajoista yritys on kasvanut ja on 
tällä hetkellä suurin ja lähes ainoa tynny- 
reitä jatkokäyttöön Suomessa huoltava 
yritys, joka työllistää parikymmentä hen- 
kilöä Rajamäellä. Työtavat ovat toki 
muuttuneet ja automaatio hoitaa useita 
työvaiheita, joka mahdollistaa isojen 
määrien tuotannon vuosittain. Se mikä 
vuosien aikana ei ole muuttunut on se, 
että Onni Forsell on säilynyt perheyri-
tyksenä aivan alusta asti.

”Perhettä, sukulaisia, serkkuja ja nii-
den miehiä ja vaimoja on yritys täynnä – 

varmaan kaksi kolmasosaa henkilöstöstä 
on sukulaisia”, naurahtaa Jouko.

Yrityksen kautta kulkee vuosittain kar- 
keasti 100.000 metallitynnyriä ja 30.000 
muovista IBC-konttia, jotka moni tuntee 
kuutiometrin kokoisina ”lavahäkkisäili-
öinä”.

Molempia tuotteita kerätään käytet- 
tyinä edelleen pääosin omalla kuljetuk- 
sella ympäri Suomea ja kunnostuksen 
jälkeen ne menevät mm. kemianteolli- 
suuden käyttöön, joka on suurin asiakas- 
ryhmä. 

Nykypäivänä arvostetaan kiertota- 
loutta sekä tuotteiden jatkokäyttöä ja 
siinä mielessä yritys tekee arvokasta työ- 
tä. Vaikka tynnyreitä kierrätetään uusio-
käyttöön, sitä ei kuitenkaan katsota kier- 
rätykseksi. ”EU laskee kierrätysprosent- 
teihin esimerkiksi metallitynnyrien osalta 
vain ne noin 10.000 kappaletta, jotka 
meiltä huonokuntoisuuden vuoksi lähte- 
vät rautaromuksi. Loput 90.000 uusio-
käyttöistä tynnyriä eivät näy kierrätys-
prosenteissa”, valottaa Jouko.

Tynnyreiden käyttö ylipäätään on 
vähenemään päin ja paljon niitä tuodaan 
ulkomailta, joka antaa haastetta tulevai-
suuteen. ”Kun katsotaan ajassa riittävän 
pitkälle taaksepäin, ovat tynnyritkin ol-

leet puisia. Sittemmin metalli ja muovi 
ovat syrjäyttäneet puun. Maailma muut- 
tuu, mutta aina nestepakkauksia ja niiden 
kierrätystä tarvitaan. Ehkä tynnyreiden 
ja IBC-konttien rinnalle tulee meillekin 
tulevaisuudessa muita tuotteita”.

Oman haasteensa tuo myös asiak-
kaiden palveleminen. ”Kerran eräs asia-
kas soitti ja kysyi, että kummassa päässä 
tynnyriä korkit ovat. Hämmennyksen jäl- 
keen sekin saatiin selvitettyä kunnialla”, 
Jouko kertoo naurahtaen.

Yrittäjän arjessa työ seuraa usein ko-
tiinkin.

”Onnille yritys oli aikoinaan työ ja  
harrastus. Ja kyllä itselläkin on se vaara, 
varsinkin kun asun tässä aivan lähellä. 
Kaikki hälytykset tulevat minulle ja tu-
leehan sitä silloin tällöin käytyä vielä 
illallakin työpaikalla. Kesämökki on toi-
saalta pääasiallinen irtautumispaikka ja 
vaimon kanssa oleillaan siellä paljon”, 
kertoo Jouko. 

”Mitään varsinaista harrastusta akku-
jen lataamisen ei minulla ole, mutta Ka-
nariansaaret ja Kreikka ovat paikkoja, 
joissa pääsee kunnolla irti arjesta”, va-
kuuttaa puolestaan Britta.

TEKSTI JA KUVA | MARKKU ALANKO

KAIKKIALTA SUOMESTA  
TYNNYREITÄ JATKOKÄYTTÖÖN

Yhtiön toimiston edessä Jouko Forsell ja  
Britta Vuorio sekä Alkon vanha viinatynnyri,  

joita Onni Forsell aikoinaan osti pari kappaletta  
Alkon Rajamäen tehtailta rekvisiitaksi. 
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”Tuossa on tämän hetken kuumin 
myyntituote”, kertoo aina hy-
myilevä Tuomo Kuisma, kun 

hän esittelee isänsä Iisakki Kuisman 40- 
vuotta sitten perustaman yrityksen ”va-
rastoa”. Varasto on itse asiassa laaja kent-
tä, jossa erikokoiset kiviainekset ovat 
omissa järjestelmällisissä kasoissaan.

Tuomon osoittama tuote on pyöreä 
luonnonkivi, halkaisijaltaan 150-220 mil- 
limetrinen ns. kenttäkivi. ”Sitä käytetään 
paljolti maan pinnalla koristekivenä ka- 
turakentamisessa, esimerkiksi ramppei-
hin ja sillan alusiin.”, jatkaa Tuomo.

Katurakennusyritykset ovatkin tällä 
hetkellä suurin Kuisman Soran asiakas-
ryhmä. Kiveä menee Espooseen, Van- 
taalle ja naapurikuntiin. Jostain syystä 
Nurmijärvelle ei tällä hetkellä kovinkaan 
paljon. ”Joitakin vuosia sitten ajettiin pal- 
jon kuormia, kun Kehä III:sta laajennet-
tiin ja levennettiin mm. tekemällä kol- 
misenkymmentä uutta siltaa”, muistelee 
Tuomo.

Kuisman sora toimittaa käytännössä 
minkäkokoista luonnonkiveä asiakas 
vain tarvitsee – hienojakoisesta kivituh-
kasta aina isoihin kivenmurkuloihin. Ny-
kypäivän haasteena on luonnonkiven 
saatavuuden vaikeutuminen. Materiaalia 
joutuu hakemaan aika pitkän matkan 

takaa, joka myös nostaa tuotteiden hin-
taa loppukäyttäjälle

Tuomo on ollut isänsä perustamassa 
yrityksessä käytännössä ihan alusta läh- 
tien. 70-luvun lopulla vaikuttanut lama 
teki alusta vaikeaa, mutta pian toiminta 
jo vilkastui. Alkuvaiheessa koko perhe oli 
jollain lailla mukana toiminnassa. Iisakki-
isä ja Tuomo ajoivat kuormia asiakkaille 
ja Terttu-äiti otti kotona tilauksia vas- 
taan puhelimella. Tuomon sisarukset, 
Tiina ja Hilkka olivat myös hetken aikaa 
mukana, ennen kuin lähtivät opiskele-
maan.

”Aika lailla erilaista maailmaa elettiin 
siihen aikaan. Jos meillä isän kanssa oli-
kin asiakkaan katuosoite tiedossa mutta 
talon numero ei, niin meidän piti ajella ja 
etsiä puhelinkoppi, josta soitimme äidille 
kysyäksemme tarkan talon numeron”, 
naureskelee Tuomo.

80-luvun Golf-buumissakin yritys oli 
mukana: ”Alussa ei ollut omia soravaroja, 
mutta Karhunkorvesta hankittiin alue, 
jossa oli niin hyvää hiekkaa, että suoraan 
penkasta sitä kauhottiin ja toimitettiin 
monellekin golfkentälle viheriöiden pe-
rustaksi ja hiekkaesteisiin.”

Omasta jaksamisesta pidetään huolta. 
Tuomo on innokas juoksija ja takana on 
tasan 20 täyspitkää maratonia sekä las- 

kematon määrä puolimaratojena. Pohja- 
kuntoa ylläpitää viikottainen ”Paten Tal- 
lin” hölkköporukka, joka lähtee ympäri 
vuoden tiistaisin Myllykukon parkkipai-
kalta vajaan kymmenen kilometrin len- 
kille. Lisäksi ohjelmassa on torstai-
aamuisin Kuntosali Feeliksen Yrittäjien 
jumpat. ”Porukassa liikkuminen on mie-
lekkäämpää kuin yksin kuntoileminen”, 
sanoo Tuomo.

Yhdessä tekemistä Tuomo on toteut-
tanut myös Nurmijärven Yrittäjien hal-
lituksessa, jossa hän oli jopa 15 vuotta. 
”Salon Unto kun lopulta sai minut sinne 
houkuteltua, niin en enää osannut sieltä 
pois lähteä, ennen kuin tänä vuonna”, 
Tuomo naureskelee.

Kuisman Sora palvelee lähialueita tu- 
levaisuudessakin. Tuomon vävypoika on 
ilmaissut halunsa tulla mukaan jatka-
maan yritystä, kun Tuomo itse on jo osa- 
aikaeläkkeellä. ”Ei tästä henno lähteä le-
päilemään. Enemmän tämä on elämän-
tapa kuin ammatti. Enemmän asiakkaan 
auttamista, kuin rahan hankkimista. Isä-
nikin jäi eläkkeelle jo vuonna -90, mutta 
silti yhä vieläkin, 87-vuotiaana, käy vä- 
lillä ajamassa kuormia lajittelijaan”, nau-
reskelee Tuomo.

Nähtäväksi jää malttaako Tuomokaan 
koskaan jättää ”sorahommia”.

TEKSTI JA KUVA | MARKKU ALANKO

KAIKENLAISTA LUONNONKIVEÄ  
KADUNRAKENTAMISESTA 
HIEKKAESTEISIIN

Enemmän tämä on 
elämäntapa kuin ammatti, 

joten mahtaako tästä koskaan 
kokonaan eläkkeelle lähteä, 

miettii Tuomo.
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Mitä sinulle ja
yrityksellesi kuuluu?
Jos suunta on hukassa tai kaipaat lisää osaa-
mista tai vahvistusta uusille ideoillesi, tule 
keskustelemaan kanssamme. Tarjoamme mak-
suttomia yritysneuvontapalveluja yrityksille ja 
yrittäjille.

Rimpauta  050 341 3210
Tai lähetä sähköpostia  keuke@keuke.fi

"Olen saanut hyvin monipuo-
lista neuvontaa moneen eri 
asiaan aina yrityksen 
perustamisesta investointi-
hakemuksiin ja markki-
nointisparraukseen."

Yrittäjät
Anne lukana  & 
olli lukkarinen
Krannin Tila, Nurmijärvi

Kirkonkylä

Tervetuloa!
ark. 10-22, la 10-22, su 11.30-22

Hyvän yrityksen tunnistaa usein siitä, että sillä on 
pitkäaikaisia tyytyväisiä asiakkaita. Näin on laita 
ainakin Tilitoimisto Ariluomalla. ”Vaikka yrityksem- 

me on jo 40-vuotias, niin vieläkin on asiakkuuksia ihan 
perustamisvuodesta 1978 asti. Osa näistä asiakkaista tosin 
jo toisessa polvessa”, sanoo toimitusjohtaja Marko Ariluoma. 

Kirkonkylän keskustassa omissa tiloissa toimivan tili-
toimistoyrityksen toiminta alkoi Kirjanpitotoimisto Tuula 
Ariluoman nimellä vuonna 1978. Matkan varrella on 
tapahtunut muutaman kerran nimen muutos nykypäivään 
tultaessa. Ensimmäinen oli, kun toimintaa jatkettiin avoi- 
mena yhtiönä nimellä Tilitoimisto Ariluoma & Co. Myöhem- 
min nimeksi tuli nykyinen osakeyhtiömuotoinen Tilitoi-
misto Ariluoma Oy. Tilitoimisto Ariluoma on auktorisoitu 
(2006), Taloushallintoliitto ry:n kuuluva tilitoimisto. 

Vuodesta 2013 lähtien omistus on ollut kokonaisuu-
dessaan yrittäjänä toimivalla Marko Ariluomalla, joka on 
ollut mukana yrityksessä jo parikymmentä vuotta. Markon 
lisäksi tilitoimisto työllistää kolme henkilöä.

Tilitoimiston asiakkaita ovat pienet ja keskisuuret 
palvelu-, kauppa-, kuljetus- ja valmistustoimintaa harjoit-
tavat yritykset. Sijaintinsa puolesta asiakaskunta tulee lä-
heltä: Nurmijärveltä, pääkaupunkiseudulta, Hyvinkäältä, 
jne. Mutta myös kauempaa on asiakkaita esim. Nilsiän 
Tahkovuorelta.

Lisäksi asiakkaina on muutama kansainvälinen palvelu-
alan konserniyhtiö, jotka ovat pääosin Englannista, Ruot-
sista ja Suomesta.

TEKSTI | MARKKU ALANKO
KUVA | MARKO ARILUOMA

PAIKALLISTA JA  
KANSAINVÄLISTÄ 
KIRJANPITOA

Markolla on aikaa myös harrastuksille, joista hän nostaa  
esille golfaamisen, lentopallon ja keilauksen. Kuvassa  
Marko Tahkon huipulla Nilsiässä golf-kierroksen jälkeen.”Yrittäjien tapaamisissa voit luoda  

kontakteja ja edistää liiketoimintaasi”
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M itä seikkoja pitää ottaa huomioon, 
jotta syntyy hyvä, hankintaan joh- 

tava tarjouskilpailu? Hankintaneuvoja 
Sanna Meronen-Vilenius Uudenmaan 
Yrittäjistä korostaa avoimen vuoropu- 
helun merkitystä. ”Markkinavuoropu- 
helulla tarkoitetaan tilaajan, toimittajan 
ja loppukäyttäjien välistä vuoropuhelua”, 
Meronen-Vilenius kertoo. 

Vuoropuhelu voi olla hyvin monen-
laista. Siihen vaikuttavat mm. hankinnan 
koko ja luonne sekä vaikutukset loppu-
käyttäjiin. Yksinkertaisimmillaan mark-
kinakartoitus voi olla tiedon keruuta 
vaikkapa messuilta, mutta suurien han-
kintojen kohdalla keskustelun tulee olla 
aitoa vuorovaikutusta useiden eri toimi- 
joiden kanssa – myös loppukäyttäjien. 

”Pelkät infotilaisuudet eivät riitä. 
Niissä yleensä esitellään valmiiksi suun- 
niteltu asia suurelle yleisölle, eikä kes- 
kustelua synny. Yrittäjätkään eivät us- 
kalla tällaisessa tilaisuudessa puhua 
ääneen, koska kukapa haluaisi kaiken 
kansan kuullen avata omaa liiketoimin- 
taansa.”

MITÄ ETUA VUOROPUHELUSTA?

”Tilaaja saa vuoropuhelun kautta ym- 
märryksen kokonaismarkkinasta sekä 
käsityksen siitä, millaisia uusia tuotteita 
ja palveluratkaisuja markkinoilla on”, 
Meronen-Vilenius sanoo. Vuorovaiku-
tuksen avulla syntyy aitoa yhteistyötä 
toimijoiden välille, ja kaikki sitoutuvat 
prosessiin vahvemmin. Lopputuloksessa 
myös eurot kohdentuvat paremmin.

Yrittäjän näkökulmasta vuoropuhelu 
avaa prosessin luonnetta ja hankinta-
yksikön tahtotilaa. ”Mahdollista on, että 
yrittäjät pääsevät jollakin tasolla vaikut- 
tamaan myös tarjouspyynnön sisältöön.” 
Lisäksi yrittäjille tarjoutuu mahdollisuus 
ennakoida aikataulua sekä oman toimin- 
nan mahdollisia kehitystarpeita hankin- 
tayksikön tarpeisiin vastatakseen. Par-
haimmillaan vuoropuhelu mahdollistaa 
uusien innovaatioiden synnyn.

RESURSSEJA VARATTAVA

Hankinnan tekijän tulee aina asettaa 
tavoite ja tarve koko hankintaprosessille,

myös markkinavuoropuhelulle. Erityi-
sesti silloin, kun hankinnan merkitys 
loppukäyttäjille on suuri, vuoropuhelun 
läpikäyminen on hyvin tärkeää. Mitta-
kaavan keskustelulle asettaa se, mikä on 
kokonaistaloudellisesti järkevää suhtees-
sa hankintaan. ”Kaikissa hankinnoissa 
vuoropuhelu kuitenkin kannattaa käydä 
ainakin jollakin tasolla”, Meronen-Vile-
nius arvioi. 

Myös kunnassa tulee varata hankin- 
noille aikaa ja resursseja. Meronen-Vile- 
nius peräänkuuluttaa tässä asiassa ym-
märrystä päätöksentekijöissä. 

Hyvässä vuoropuhelussa varataan 
aikaa kaikille osapuolille tasapuolisesti. 
On annettava mahdollisuus keskustella, 
osallistua, vaikuttaa. Hankintaorganisaa-
tion vastuulla on, että avoimuus ja tar-
joajien tasapuolinen kohtelu toteutuvat. 
”Avoimuus ja aito yhteistyö ovat ydin-
asioita”, Meronen-Vilenius summaa.

Hankintaneuvoja  
Sanna Meronen-Vilenius 
puh. 050 567 9233,  
sanna.meronen-vilenius@yrittajat.fi

MARKKINAVUOROPUHELU  
PALVELEE KAIKKIA OSAPUOLIA

ONNISTUNEEN MARKKINA- 
VUOROPUHELUN ELEMENTIT:  
■	 Tavoitteiden selkeä määrittely
■	 Riittävän ajan varaaminen  
 prosessille
■	 Avoin toiminta sekä aktiivinen  
 ja tasapuolinen viestintä koko 
 prosessin ajan
■	 Kaikkien vaiheiden dokumentointi
■	 Oman tekemisen arviointi
■	 Aktiivinen kehittämistyö
■	 Eri osapuolten välinen todellinen  
 vuoropuhelu yhteistyön muotona

JULKISET HANKINNAT JA  
VELVOITE KILPAILUTTAMISEEN
■	 Julkisella hankinnalla tarkoitetaan  
 kaikkia ns. hankintayksikön tekemiä  
 ostoja.  
■	 Hankintalain mukaisia hankinta- 
 yksiköitä ovat esim. valtion, kuntien  
 ja kuntayhtymien viranomaiset.
■	 Hankinta tarkoittaa sitä, että tarvit- 
 tavat tavarat ja palvelut ostetaan  
 tai vuokrataan, tai teetetään urak- 
 kana ulkopuolisella. 
■		Hankintalaki velvoittaa hankinta- 
 yksikön julkaisemaan hankinnasta  
 tarjouspyynnön Hilma-palvelussa  
 (www.hankintailmoitukset.fi), mikäli  
 hankinnan arvo ylittää kansalliset  
 kynnysarvot.
■	 Hankintalain tavoite on tehostaa  
 julkisten varojen käyttöä sekä  
 turvata yritysten ja muiden yhtei- 
 söjen tasapuoliset mahdollisuudet  
 tarjota tavaroita, palveluja ja raken- 
 nusurakoita julkisten hankintojen  
 tarjouskilpailuissa. 
■	 Lisäksi hankinnat on pyrittävä  
 järjestämään siten, että pienet ja  
 keskisuuret yritykset ja muut  
 yhteisöt pääsevät tasapuolisesti  
 muiden tarjoajien kanssa osallis- 
 tumaan tarjouskilpailuihin.

UUDENMAAN YRITTÄJIEN  
HANKINTANEUVONTA JA  
SEN TARKOITUS
■	 Saada hankintayksiköt pyytämään  
 tarjouksia siten, että pk-yritykset  
 voivat jättää tarjouksia.
■	 Saada pk-yritykset aktivoitua  
 jättämään tarjouksia julkisiin  
 hankintoihin.
■	 Kehittää hankintayksiköiden ja  
 tarjoajien välistä vuoropuhelua.

Julkiset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun 
osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti. Onnistuneen hankintaprosessin edellytys  
on markkinoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja vuoropuhelu. 

Hankintaneuvoja Sanna Meronen-
Vilenius toivoo, että julkisille hankinnoille 
varataan riittävästi aikaa ja resursseja.

Kuvaaja Niina Stolt
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Esittelyssä  
RAMIN RAKENNUS
Kunta ei saanut määräaikaan mennessä yhtään 
tarjousta Klaukkalan kuntoportaiden toteutta-
misesta. Syksyn aikana kumppaniksi valikoitui 
lopulta nurmijärveläinen Ramin rakennus.

R amin rakennus on ollut Nurmijärven kunnan sopimus- 
urakoitsija jo 7 vuoden ajan. Yritys on toteuttanut mm. 
koulujen remontteja. ”Keskitymme nykyään pääosin 

korjausrakentamiseen”, yrityksen toimitusjohtaja Rami Nihtilä 
kertoo. Ramin rakennus urakoi koko pääkaupunkiseudulla, 
mutta suurin osa asiakkaista löytyy kotikunnan alueelta. Myös 
yrityksen sopimuskumppanit ovat nurmijärveläisiä; alihankin-
tana toteutetaan mm. maankaivuut ja sähkötyöt.

Nihtilällä on kunnasta sopimuskumppanina pelkkää hyvää 
sanottavaa, ja yritys lähteekin toteuttamaan Klaukkalan kunto-
portaita hyvin mielin. Sopimus tehtiin lopulta suorahankintana, 
kun kunnan julkisen tarjouskilpailun saldo oli pyöreä nolla.

Portaisiin tehdään kierrepaaluperustukset, ja varsinainen 
porrasmateriaali on painekyllästettyä puuta. Lähtö- ja loppu-
tasanteiden lisäksi portaiden varrelle tehdään kolme tasannetta 
levähdystä varten. Portaista ei tule aivan luotisuorat, vaan ne 
tulevat mukailemaan maastoa jonkin verran. Myös nousussa 
on vaihtelua, Rami Nihtilä kuvailee.

Porrasprojekti alkoi lokakuussa, ja valmista on helmikuun 
loppuun mennessä. Paikalle tulee valaistusta, mutta ei varsi-
naista talvikunnossapitoa.

”Uskon vahvasti, että portaat tulevat elävöittämään koko 
aluetta muutenkin. Niille on ollut selvästi suuri tarve”, Nihtilä 
arvioi. Projekti on herättänyt kuntalaisissa paljon keskuste-
lua aina tasanteiden nimeämisestä urakoitsijan kotipaikka-
spekulaatioihin. ”Tällainen osallistuminen on pelkästään hyvä 
asia”, palojokelainen Nihtilä sanoo.

Kuntoporrasprojekti alkoi 
maansiirtotöillä lokakuussa.

Trukkipalvelu

”Ajankohtaisia kursseja  
edulliseen jäsenhintaan”.
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”Ajankohtaisia kursseja  
edulliseen jäsenhintaan”.

Yritysten  
merkkivuosia

10 vuotta
Maalaus Niva
Autojenkuljetus  
M. Kivi Oy
Kuljetus Mika Åkerlund
Jounin saattoreki Tmi
PMK-Kaivuu Oy
Jarno Heliste Tmi
Bowling House  
Nurmijärvi Oy
M Lepistö Tmi
WL-Done Oy
Ratatek Oy
Etelän Rakentaja Oy
Tsaari Oy
LVI-Väisänen Oy
Café Muru Oy
SiivouspalveluKirsti
Apuantero Ky
LG Playschool Oy
Akun Aputyöt T:mi
Domesta Oy
S.Eklund-Consulting Oy Ab
A-Robot Service Oy
Nuohouspalvelu  
Arto Niemi
MPV Finland

70 vuotta
Kelloliike ja Valokuvaamo 
Karppinen

40 vuotta
Kuisman Sora Oy
Audio Riders Oy
Tilitoimisto Ariluoma Oy
Onni Forsell Oy

30 vuotta
Cössin Autopelti- 
korjaamo Oy
Hammaslaboratorio  
Iivodent
Nurmijärven Kivi Oy
Muovihaka Oy
Absor Oy

20 vuotta
A.E. Hurme Oy
Juhlapalvelut Aki Kavasto
Hanemedia
Korpilampi Oy Ab
Medipet Oy
Toiminimi Jari Lappalainen
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M arko Trygg omistaa edelleen yrityksen ja työl- 
listää tällä hetkellä viisi henkilöä. Kolmesta 
aikuisesta pojasta kaksi työskentelee yrityk- 

sessä. Comarcon perustettiin palvelemaan kevytperävau-
nuteollisuuden valmistajia. Yritys tuo maahan mm. perä- 
vaunujen ensiasennuskomponentteja ja varaosia sekä 
perävaunujen ja henkilöauton renkaita ja vanteita. Ke- 
väällä 2018 avattiin Kivimyllyyn työkalumyymälä palve- 
lemaan sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Uutena 
liiketoiminnan laajennuksena yritys liittyi valtakunnalli-
seen Rengasmarket-ketjuun ja avasi täyden palvelun ren-
gasliikkeen ja rengashotellin. 

Hyvinkääläinen 55-vuotias Trygg aloitti työt kevyt- 
perävaunukomponenttien parissa jo vuonna 1983. Hän 
aloitti työntekijänä valmistus- ja myyntitehtävissä. Yrit-
täjäksi hän sanoo ryhtyneensä, koska hänellä oli halu 
kehittää toimintaa vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Vuo-
den 2017 alussa Trygg huomasi Ilvesvuoren kasvavalla 
teollisuusalueella palvelupuutteen. Kun sopivat toimitilat 
löytyivät, laajennettiin yrityksen toimialaa työkalujen ja 
renkaiden myyntiin, ja perustettiin myös rengashotelli.

HALU VASTATA  
ASIAKKAIDEN  
TARPEISIIN KANNUSTI  
YRITTÄJÄKSI

Paikalliset pojat rakentavat uuden katon 
säältä suojaan 1 päivässä!

• Ainoa 100 % kotimainen toimitusketju
• Sertifioitu asennus, 5 vuoden asennustakuu

• Tuotteet suoraan omalta tehtaalta
•Ruostumaton ja raidaton Arvo-kouru

www.vesivek.fi
Kattoluuri 019 211 7390

Marko Trygg perusti Comarcon Oy:n vuonna 
2002, kun takana oli jo silloin lähes 20 vuotta 
vahvaa kokemusta kevytperävaunukomponen-
teista. Toiminta alkoi Hyvinkäällä ja 2008 siir- 
ryttiin Nurmijärven Ilvesvuoreen uuteen pää- 
miehen rakennuttamaan kiinteistöön. Tilojen 
jäätyä pieneksi hankittiin alkuvuodesta 2018 
uudet tilat eli Kivimyllyn Kiinteistö, Myllykukon 
naapurista. 

Kysymykseen yrittäjän vapaa-ajasta, Trygg vastaa – Yritykseni 
laajentumisen myötä minulla on ollut toistaiseksi valitettavan vä- 
hän vapaa-aikaa. Kun ehdin, harrastan liikuntaa, matkailua ja 
veneilyä tuoreessa parisuhteessa yrittäjänaisen kanssa. 

Lehden toimitus pyysi Marko Tryggiä täydentämään seuraavat 
lauseet

Yrittäjyyden iloja on vapaus ottaa vastuuta tekemisistään. 
Elämäntapahan yrittäjyys on ja tietenkin palkitsevaa on tyytyväiset 
asiakkaat ja onnistumisien kautta saavutettu tulos. Se on yrittäjän 
polttoainetta.

Yrittäjyyden haasteina koen ihmissuhteiden yhdistämisen epä- 
säännöllisiin työaikoihin sekä työmäärän ja työntekijöiden suh-
teuttamisen hiljaisena aikana ja sesongissa. Tietenkin haasteita on 
myös myynnissä, markkinoinnissa ja kilpailukyvyn säilyttämisessä.
Yrittäjyys on myös vapaus ottaa haasteet vastaan.

Liityin yrittäjäjärjestöön järjestön puheenjohtajan pyynnöstä. 
Toivoisin, että tieto meistä leviäisi yrittäjäjärjestön kautta muihin 
nurmijärveläisiin yrityksiin sekä myös tieto muista yrityksistä 
meille jotta voisimme mahdollisimman paljon käyttää oman kun-
nan yritysten palveluja.

COMARCON OY, KIVIMYLLYN KONE 
Ilvesvuorenkatu 2, Nurmijärvi
www.comarcon.fi
www.kivimyllynkone.fi 
https://rengasmarketnurmijarvi.fi/

«  Uudet yrittäjäjäsenet esittäytyvät  »
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TEKSTI JA KUVAT | PIRJO KIVISTÖ

T ammikuussa 2018 toteutui reilun 
vuoden mittaisen suunnittelun tu- 
los, kun Keudan Perttulan kam-

pukselle kokoontui Rajamäen Seitsemän 
Veljeksen koulun 9-luokkalaiset, joukko 
opettajia, nuorista koostuva joukko tuto- 
reita ja yrittäjiä sekä asiantuntijoina 
yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaver-
koston YES ry:n väkeä.

12h-leirin tarkoitus oli tuoda osallis- 
tuneille oppilaille tutummaksi perus- 
koulun jälkeisiä jatko-opiskelumahdolli-
suuksia sekä tutustuttaa heidän yrittä-
jyyteen moneltakin näkökulmalta. Yrit- 
täjyyskasvatus tukee yrittäjämäistä toi-
mintaa eli ohjaa nuoria ottamaan entistä 
enemmän vastuuta itsestään, omasta tu-
levaisuudestaan ja osallistumaan aktii- 
visesti ympäröivän yhteiskunnan kehit- 
tämiseen. Konkreettisena osana tätä ta- 
pahtumaa osallistuneet nuoret pääsivät 
pohtimaan omasta mielestään Nurmi- 
järvellä puuttuviin palveluaukkoihin so-
pivia yrityksiä.

Pitkän päivän jaksamista tuettiin sopi-
villa tankkaustauoilla sekä kevyemmällä 
ohjelmalla, jossa nuoret pääsivät myös 
harjoittelemaan esiintymistaitojaan.

LEIJONAN LUOLAT KOULIVAT 
YRITYSIDEOITA

Nuoret oli jaettu valmiiksi koulussa ryh- 
miin, joita ohjasivat toisen asteen opintoja 
tekevät tutorit. Pitkin päivää ideoita työs-
tettiin ja pohdittiin ohjaajien johdolla eri 
pisteissä. Päivän edetessä ryhmät osal-

listuivat ensimmäiseen rakentavaa pa-
lautetta antavaan ”leijonan luolaan”. Nel- 
jän ryhmän ryppäissä nuoret esittivät 
oman ideansa ja kuuntelivat muiden ryh-
mien ideoita. Kaikkiaan neljä erillistä 
leijonan luojaa, joissa jokaisessa oli kaksi 
yrittäjää sparraajina, kuuntelivat yritys- 
aihiot ja antoivat ryhmille palautetta ja 

12 TUNTIA YRITTÄJYYTTÄ
9-luokkalaiset suunnittelivat uusia yrityksiä Nurmijärvelle
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Yrittäjän pankki on 
aina avoinna

Tiesithän, että voit hoitaa suurimman osan yrityksen pankkiasioista 
myös puhelimitse tai verkkotapaamisessa. Nordea Business Centre 

tarjoaa  henkilökohtaista palvelua vuorokauden ympäri. 
Asiantuntijamme auttavat esimerkiksi yrityksen 
maksuliikenteeseen, rahoitukseen, sijoitukseen,  
säästämiseen ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa.

Nordea Business Centre palvelee 24/7 
numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).

Nordea Bank Oyj 

jatkoideointi vinkkejä. Tässä vaiheessa oli selkeästi ha- 
vaittavissa pienen kilpailuhengen nousua, kun ryhmät 
kuulivat muiden ideoita. Ensimmäisen vaiheen ideoissa 
korostui nuorten tarve sujuvaan liikkumiseen sekä 
vapaa-ajanvieton paikkojen puute. 

Ilta jatkui klinikoilla, joissa nuoret pääsivät haastat- 
telemaan yksityiskohtaisemmin yrittäjiä näiden arjesta, 
tarinoihin miten yritys sai alkunsa sekä yhteistyökump- 
paneiden tarjontaan. Näkökulmia yrittäjyyteen toivat va- 
kuutusyhtiön ja rahoituslaitoksen edustajat. Toisen vai- 
heen leijonan luolissa pisteytettiin jalostetut ideat ja jokai- 
sesta neljästä luolasta valittiin yksi finalisti.

FINAALIN IDEAT LOISTIVAT

Finaalin ”leijonan luolassa” yritysideoita arvioivat Uuden- 
maan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe, Fennian 
myyntijohtaja Kirsi Rouhiainen ja sivistystoimenjohtaja 
Tiina Hirvonen. Neljästä upeasta ideasta voittajaksi julis-
tettiin idea luksushotellista Sääksin rannalle. Tämä idea 
oli jalostunut päivän aikana jokaiselle jotain tarjoavasta 
yleismajapaikasta selkeästi tuotteistetuksi ja oman pro- 
fiilin omaavaksi kokonaisuudeksi. Voittajajoukkueen jä- 
senet pääsivät kevään aikana nauttimaan vielä joukkue- 
henkeä nostattavasta ohjelmasta Vauhtifarmille. Toiseksi 
tullut joukkue pääsi herkuttelemaan Cafe Muruun ja 
kaikki finalistit elokuviin kirkonkylälle Kino Juhaan.

PARASTA PALAUTETTA

Tapahtuma oli työläs koko suunnittelu- ja toteutustiimille. 
Tosin se oli myös erittäin antoisa. Paras palaute oli erään 
osallistuneen oppilaan vanhemmalta tullut kommentti 
heidän nuoren palatessa puolen yön jälkeen kotiin. Tämä 
nuori mies oli kehunut tapahtumaa ja sanonut nyt tietä- 
vänsä mihin haluaa jatko-opiskelemaan. Järjestäjätiimin 
puolesta voi vain tässä kohtaa todeta, että juuri tuollai- 
sen palautteen vuoksi tämän tyyppistä yhteistyötä yrit- 
täjäjärjestö haluaa jatkossakin kunnan kanssa tehdä.

YRITTÄJÄ!
TULE MUKAAN SEURAAVALLE 12H-LEIRILLE.
Tarvitsemme muutamaksi tunniksi myöhäiseen 
iltapäivään ja iltaan yrittäjiä arvioimaan mm. 
nuorten yritysideoita sekä kertomaan omasta 
yrittäjän arjestasi. 24.1.2019 Keuda, Perttula

Lisätietoja: pirjo.kivisto@karismakonseptit.fi
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BETONIPUMPPAUS

LAATIKAINEN
BETONIPUMPPAUS

LAATIKAINEN

Tapahtuma toteutettiin kunnas- 
samme ensimmäistä kertaa. Pakko 
myöntää, että 12 tuntia kestävä 
oppimistapahtuma kuulosti aluksi 

raskaalta rupeamalta. Sisällön ja toteutuksen 
huolellisen valmistelun ansiosta raskaan rupea-
man mielikuva loisti kuitenkin poissaolollaan. 
Tämä ei ollut vain minun mielipiteeni. Oppilaat 
jaksoivat loppuun asti. Työryhmästä paistoi tyy- 
tyväisyys. Moni valvojana mukana ollut opettaja 
lupautui mukaan jatkossakin, mikäli tapahtuma 
saisi jatkoa. 12H-leiri rikkoi peruskoulun arkiru- 
tiineja – ylös ja ulos vähän pidemmäksi aikaa. 
Uskallan väittää, että päivä oli monelle 9.-luok- 
kalaiselle ikimuistoinen. Päivän aikana annettiin 
ideoiden lentää, opittiin työelämästä, opittiin yrit- 
täjyydestä ja saatiin tukea tulevaisuuden suun- 
nitteluun. Haluan kiittää kaikkia mukana olleita. 
Tulos oli erinomainen. Jokainen suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistunut oli mukana tosissaan.

Lassi Pitkänen
opinto-ohjaaja
Seitsemän veljeksen koulu

 
12h -leiri saavutti sille asetetun 
tavoitteen yhdistää opetussuunni- 
telmaan kirjattu työelämä- ja yrit- 
täjyystaitojen kehittäminen oppilas- 

lähtöiseen toimintaan. Tapahtumassa koulutyö 
siirrettiin koulun seinien ulkopuolelle ja oppi-
miselle rakennettiin oma ympäristö eri tahojen 
yhteistyön ja toiminnan kautta. Tapahtuman 
suunnittelussa ja toteutuksessa kantavana voi- 
mana toimi aito halu ja innostus tukea nurmi-
järveläisiä nuoria oman ammatillisen polun löy- 
tämisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa. Kii- 
tos onnistuneesta tapahtumasta kuuluu kaikille 
tapahtumassa mukana olleille: oppilaille, tuuto-
reille, opettajille, Keudan ja Yes ry:n toimijoille, 
yrittäjille sekä kunnan edustajille. Erityiskiitos 
Nurmijärven yrittäjäyhdistyksille ja yrittäjille pa-
nostuksestanne! Tapahtuman aikana ja erityisesti 
”leijonan luolissa” oli hienoa nähdä, miten yrit-
täjien sydämet sykkivät Nurmijärven nuorille.

Kristiina Pirnes
Opetustoimen koordinaattori
Nurmijärven kunta/Koulutuspalvelut

”Ajankohtaisia kursseja  
edulliseen jäsenhintaan”.
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PUONTILAN KOTIAPU
Iida Immonen

Iida Immonen löysi  
haasteista huolimatta  
tiensä perustaa yritys  
alaikäisenä ja on  
kasvanut jo työn- 
antajayritykseksi.

«  Uudet yrittäjäjäsenet esittäytyvät  »

ROHKEASTI YRITTÄJYYDEN  
TIELLE JO NUORENA

P uontilan Kotiapu aloitti toimintansa pienimuotoi- 
sesti jo marraskuussa 2017, kun nykyisin 17-vuo- 
tias Iida Immonen halusi valjastaa osaamisensa ja 

rakkautensa lasten kanssa toimimisesta oman toimeen-
tulonsa rakentamiseen. Yritys tarjoaa palveluitaan sekä 
yrityksille että kotitalouksille. Kotitalouksille palvelu-
valikoimissa on lastenhoitoa, siivousta, erilaisia kodin 
aputöitä ja pihatöitä. Yrityksille tarjotaan tällä hetkellä 
lastenhoitopalvelua, jotta asiakasyrityksen työntekijä 
pääsee lapsen sairastuttua huoletta töihin ja hoitaja huo- 
lehtii lapsesta tutussa kotiympäristössä. Puontilan Koti- 
avussa alkoi elokuussa 2018 kasvun tie ja samalla palkat- 
tiin ensimmäiset työntekijät. Yrityksen kokonaan omis-
tava Iida Immonen kertoo, että tavoitteena on saada jo- 
kaiselle asiakkaille vakituinen ja tuttu työntekijä. Palve-
lun ostaminen Puontilan Kotiavulta on asiakkaille vaiva- 
tonta, kun yritys vastaa luonnollisesti kaikkien työn-
tekijöittensä palkkahallinnosta ja vakuutuksista. Iida 
korostaa palveluideologiassaan jokaisen asiakkaan 
yksilöllisyyttä, joka hänen mukaansa näkyy palveluiden 
räätälöitävyydessä. Vaikka Puontilan Kotiavulla on tuot- 
teistettu palvelukonsepti, saa jokainen asiakas itselleen 
sopivan kokonaisuuden. Toistaiseksi Iida hoitaa yrityksen 
asioita kotoaan käsin. Toimitilat ja yrityksen kotisivut ovat 
tulevaisuuden suunnitelmissa. Tällä hetkellä parhaana 
mainoksenaan Iida pitää tyytyväisiä asiakkaita, jotka 
kertovat palveluista eteenpäin.

Nurmijärven kirkonkylällä asuva Iida Immonen opis-
kelee merkonomiksi Kauppiaitten kauppaoppilaitos  

Mercuriassa. Hän on vielä päätoiminen opiskelija ja suorittaa tut- 
kintoa oppisopimuksella omassa Puontilan Kotiapu -yritykses- 
sään. Hän kertoo saaneensa koulun avulla mahdollisuuden aloit-
taa yrittämisen jo nyt ja saavansa sieltä paljon tukea ja apua. Hän 
kehuu opintojen rakenteita, sillä hän voi valita opintojen aiheet 
itse. Valinnat painottuvatkin hyödyntämään yrittäjyyttä moni-
puolisesti. Työnteon Iida kertoo aloittaneensa 15-vuotiaana jaka-
malla mainoksia. Vahvuuksinaan Iida mainitsee olevansa vastuun- 
tuntoinen ja luotettava yrittäjä sekä rakastavansa lasten kanssa 
touhuamista. Hän sopeutuu helposti erilaisiin uusiin tilanteisiin. 
Omasta jaksamisesta kysyttäessä Iidalla on selkeä vastaus – ”En 
jaksa stressata liikaa ja yritän tehdä hankalammista asioista haas- 
teita, joista ollaan tähänkin asti selviydytty. Pikkusisarusteni ja 
ystävieni kanssa pystyn unohtamaan työasiat hetkeksi kokonaan.”

Iida täydensi antamiamme lauseita seuraavasti:
Yrittäjyydessä pidän siitä, että saa itse päättää työajoista ja 

työpaikan/työntekijöiden viihtyvyydestä.
Yrittäjyydessä haastavinta on aloittaminen alaikäisenä.  

Viralliset ilmoitukset pitää tehdä parinkin mutkan kautta. 
Haastavaa on myös päästä asiakkaiden lähelle.

Liityin yrittäjäjärjestöön, koska järjestön edut ovat hyviä 
yrityksen tarpeisiin nähden. Minua kiinnostaa myös muiden 
ihmisten yrittäjätarinat ja -kokemukset.

Toivoisin, että asiakkaani saavat parhainta mahdollista 
palvelua ja pystyisimme auttamaan juuri sillä tavalla, kuin on 
kullakin tarve. Toivon myös, että yritykseni tulisi menesty-
mään niin, että voisin elättää itseni ja mahdollisen perheeni 
tulevaisuudessa.

Oletko jo matkustanut  
mobiililipulla?
• Lataa PayiQTickets -sovellus 
puhelimeesi

• Lippu on voimassa 90 minuttia 
ostohetkestä

• Mistä tahansa -  
minne tahansa, vain 5€/matka  
(yölähdöt 14€/matka)

5.-matka

Nurmijarven-yrittajat-lehti_93x136_NurmijarvenLinjaOy.indd   1 1.11.2018   14.40.20
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• Poltto- ja plasmaleikkauspalvelu
• Teräsmyynti

• Myös kulutusteräkset ja huulilevyt

Työkkyrintie 18, 05400 JOKELA
Puh. (09) 4257 9321
Fax (09) 4257 9323

www.uudenmaanterasleikkaus.fi

”Yrittäjäjärjestön jäsenenä  
saat maksutonta  

neuvontaa yritystoiminnan  
kysymyksissä”.

M inua on hämmentänyt viime aikainen keskustelu liittyen yri- 
tysten mahdollisuuksiin irtisanoa henkilökuntaa. Siinä on 
ollut paljon ikävän vääristynyttä näkökulmaa. Ehdotan seu-

raavaa pientä ajatusleikkiä meille jokaiselle.
Kuvittele, että olet yksinyrittäjänä pienessä yrityksessäsi. Bisnes 

sujuu päivittäin hyvin ja tilauksia on enemmän kuin ehdit ottaa vas- 
taan. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin voit jatkaa työntekoa 
yksin ja palkata satunnaisesti vuokratyövoimaa. Tämä on hyvä vaihto- 
ehto. Toisaalta voisit palkata ensimmäisen työntekijäsi. Mutta sinua 
jännittää, jopa pelottaa, onnistutko rekrytoinnissa. Haluat kasvattaa 
yritystäsi ja tarjota työtä. Mutta mitäpä, jos palkkaukseni epäonnis-
tuu ja työntekijän asenne muuttuu esimerkiksi vuoden päästä. Olet 
kuullut tilanteista, joissa työnteko ei enää maistu. Et pidä tätä vaihto-
ehtoa tietenkään todennäköisenä, koska lähtökohtaisesti ihmiset ha- 
luavat tehdä työnsä hyvin. Mutta poikkeuksiakin on. Mitä, jos se osuu 
kohdalleni. Viekö se koko elämäntyöni mukanaan? Palkkaisitko sinä 
lisätyöntekijän vai käyttäisitkö esimerkiksi kalliimpaa vuokratyövoi-
maa tai vaihtoehtoisesti vain tekisit kaiken itse sekä myisit ”ei-oota”? 

Tästä mielestäni tässä keskustelussa työllistämisen helpottamisesta 
on kysymys. Yritykset haluavat palkata hyviä työntekijöitä, jotka 
vievät yritystä eteenpäin ja tuottavat lisäarvoa, josta asiakkaat ovat 
sitten valmiita maksamaan. Jokainen rekrytointi on samaan aikaan 
suuri mahdollisuus ja riski. Mitä suurempana riskinä työnantaja rek- 
rytointia pitää, sitä vähemmän hän rekrytoi. Ja sitä huonommin työ-
markkinamme toimivat. 

Huonosti toimivat työmarkkinat ovat sekä työntekijöiden että työn-
antajien harmi. Työntekijöiden on vaikeampi löytää työpaikkoja, kun 
rekrytointeja kartetaan. Työnantajilla on korkeampi kynnys viedä yri-
tystään eteenpäin ja työllistää lisää ihmisiä. 

Keskustelu on ollut uhkakuvien maalaamista. Toivottavasti voisimme 
nähdä, että hyvin toimivat työmarkkinat, joilla on asianmukainen työt-
tömyysturva ovat kokonaisuuden etu.

Petri Graeffe
toimitusjohtaja
Uudenmaan Yrittäjät
petri.graeffe@uudenmaanyrittajat.fi 

TYÖLLISTÄMISTÄ  
TULEE HELPOTTAA
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www.yrittajat.fi

Kesän 2019 järisyttävin 
teatterielämys

ROSVOT –  
balladi joutomiehistä

Ensi kesänä Taaborinvuori jytisee ja soi, kun mahtava rosvojoukko 
valtaa näyttämön ja live musiikki täyttää männikön! ROSVOT 
on Kivi-juhlien suurtuotanto, näyttämöllä lähes 100 näyttelijää, 

tanssijaa ja laulajaa. Projektista vastaa työpari Katriina Honkanen ja 
Meebu Lahdenpää, joka muistetaan Taaborinvuorelta mm. suositusta 
Seitsemästä Koiraveljeksestä. ROSVOT on vahva ja elämänmakuinen 
musiikkinäytelmä, se perustuu Nurmijärven rosvojen tarinaan. Se on 
tarina epätoivosta, rakkaudesta ja unelmista. 

Tule ja vietä ROSVOILTA! Uudenmaan Yrittäjien esitys 15.8. klo 19 
Jäsenhintainen lippu 27,50€ (norm. 30€), ei ostorajoitusta. Tilaukset ja 
paketoinnit: meebu@meebu.fi

ROSVOT
Käsikirjoitus, sävellys ja ohjaus Katriina Honkanen
Koreografia Petri Kauppinen
Tulilintu-orkesteri
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T aavi Vartia sanoo, ettei koskaan 
näe estettä toteutukselle, kun idea 
on syntynyt. Ja jos joku vielä sattuu 

sanomaan, ettei homma onnistu, syttyy 
sielussa jotakin. Ei onnistu vai?

Ja on onnistunutkin, aika monta ker- 
taa. Mies on tehnyt urallaan monenlaista 
viihdettä, draamasarjoja, tv-elokuvia, do- 

kumentteja, romaaneja. Wikipedia listaa 
miehen ammatit: käsikirjoittaja, ohjaaja, 
kirjailija, tuottaja, juontaja. Itse Taavi ei 
osaa sanoa, mitä näistä on eniten. Mää- 
rällisesti eniten ohjaaja, mutta työsielul-
taan kaikkea edellä mainittua. Työ vie 
sinne, minne pyydetään, ja sitä tehdään 
aina täysillä.

Nurmijärveläismies ohjaa parhaillaan 
tv-sarjan Syke viidettä tuotantokautta. 
Projekti on kiivastahtinen, mutta hieno. 
”Tätä on ilo ja kunnia tehdä.” Kaiken pi- 
täisi olla purkissa paria päivää ennen 
joulua. Joululoma on lyhyt, sillä sen jäl-
keen aletaan työstää uutta isoa tv-sarjaa. 
Warner Brosin tuottama sarja sijoittuu 

PITKÄJÄNTEINEN,  
MUTTA  

SPONTAANI

TEKSTI | HELI EINESALO KUVA | KATJA WEST

Taavi Vartian seuraava  
projekti on tv-sarja, joka  
sijoittuu Nurmijärvelle.

Nurmijärveläisohjaaja kertoo valtikseen ihmisten innostamisen.  
Yllytyshullukin hän on, mutta sopivasti.
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kokonaisuudessaan Nurmijärvelle, mutta 
muuta tietoa Taavi ei siitä vielä voi pal-
jastaa. On ainutlaatuista, että tällaisen 
tuotannon voi tuoda omaan kotikuntaan.

Taavi muutti Nurmijärvelle nelivuo- 
tiaana, ja kävi siellä koulunsa 19-vuoti-
aaksi asti. Perhekuviot toivat miehen ta- 
kaisin reilut 15 vuotta sitten. Sijainti pää- 
kaupunkiseudun kyljessä on oivallinen 
myös työn kannalta.

YLPEÄ TAABORINVUORESTA

Taaborinvuoren kesäteatterilla on Taavin 
sydämessä aivan oma paikkansa. Ensi 
kesänä nähtävä Tuhkimo on miehen 11. 
ohjaus Nurmijärven kesässä. Taavin tuh- 
kimotarina on perinteiselle uskollinen, 
mutta yhdistelee aineksia sen eri ver-
sioista. ”Klassikkotarinan teemat sopivat 
hyvin tähänkin päivään: uusioperheen 
haasteet, kiusaaminen, selviytyminen, 
pahuuden olemuksen pohdinta”, Taavi 
pohtii. Tuhkimoa ei tuoda korostetusti 
tähän päivään, mutta esimerkiksi äiti- 
puolen kohdalla esiin tuodaan myös inhi- 
millistä puolta – kateuden taustalla on 
syynsä. Tuhkimo on yleensä näyttäyty- 
nyt melko passiivisena hahmona, mutta 
Taavin ohjauksessa tullaan näkemään 
ehkä aiempaa vahvempi nainen. Pääosan 
näyttelee Alina Tomnikov.

Taavi kuvailee Taaborinvuorta merkit- 
täväksi instituutioksi, joka on selvästi saa- 
vuttanut oman arvonsa. Kesäteatteri ei 
ole vain nurmijärveläisten juttu, ja sen 
koko perheelle suunnattu tuotanto on 
muodostunut jo brändiksi. 

Taaborinvuori on Helsingistä katsoen 
lähellä, mutta kaukana. ”Näytelmän itses- 
sään on oltava niin hyvä, että se riittää 
vetämään porukan paikalle”, Taavi pun- 
taroi. Vahvojen tarinoiden ja vetovoimais- 
ten näyttelijöiden ansiosta teatteri on 
saavuttanut sen aseman, joka sillä tänä 
päivänä on. ”Vaikka olen tehnyt urani 
aikana isojakin tv-projekteja, leffoja ja 
muuta, olen Taaborinvuoresta ihan yhtä 
ylpeä.”

Toki kesälomansa voisi käyttää toisin- 
kin, mies miettii. Välillä teatteria kohtaan 
on vallinnut viha-rakkaussuhde. Niin kai 

on aina, kun on suhteessa johonkin tosi 
tärkeään.

KAIKKI YRITTÄJÄT OVAT LUOVIA

Nurmijärveläisohjaaja ei ole tottunut 
määrittelemään itseään taiteilijapersoo-
naksi, vaikka hänet toki taiteilijaksi miel- 
letään. Mies on kyllä aina ollut hyvä kir-
joittamaan, mutta nuoruuden haaveet 
liittyivät enemmän lentäjän ammattiin. 
”Luovuin siitä, sillä ei se olisi ollut mun 
juttuni. Ei siinä olisi saanut tehdä paljon- 
kaan mutkia”, mies hymyilee. Ohjaajan 
työ tarjoaa sitä paremmin sielulle, jossa 
kuitenkin asuu se taiteilija.

Luovaa työ kiistämättä on, mutta myös 
ajoittain aika raakaa. Aikataulut ovat tiuk- 
koja, ja kuvauksissa vallitsee lähes soti-
laallinen marssijärjestys. Luovuutta mies 
pitää muutenkin aika laajana juttuna. 
”Mielestäni esimerkiksi kaikkien yrittä-
jien on oltava luovia.” Luovuuden ei 
tarvitse liittyä taiteen tekemiseen.

Työssään mies kuvailee itseään pitkä- 
jänteiseksi, jopa jääräpäiseksi. Työ vaatii 
järjestelmällisyyttä, kurinalaisuuttakin. 
Ajankäytön organisoinnin hän oppi vii- 
meistään silloin, kun kirjoitti ensimmäistä 
romaaniaan Viikinkipoika Kasparia. ”Mitä 
tahansa voi jättää viime tinkaan, muttei 
romaanin kirjoittamista.” Esikoiskirjan 
tekijä laski merkkejä muiden kirjojen 
sivuilta, ja päätti että 200 sivua on minimi 
– eihän sitä muuten voisi kirjaksi kutsua. 
Kirjoitustyöhön hän laati aikataulun, jota 
noudatti orjallisesti. Aikataulu piti, ja työ- 
tapa juurtui pysyväksi. ”Enää en lykkää 
mitään työtä, vaan toimin heti. Jos pitää 
soittaa ikävä puhelu, teen sen saman 
tien.”

Silti hän onnistuu olemaan myös spon-
taani. Taito innostaa ihmisiä on varsinkin 
ohjaajan työssä kullanarvoinen. Kun on 
itse innostunut, se tarttuu ja leviää läpi 
työyhteisön.

LUOTTAMUS ON TÄRKEÄÄ

”Jos katson uraani taaksepäin, olen ehkä 
kaikkein ylpein Pertsa ja Kilu -tv-sarjasta.”  
Lasten kanssa työskentely on ihan oma 

lajinsa, ja sitä Taavi onkin tehnyt paljon. 
Röllit ja muut koko perheen tuotannot 
eivät kuitenkaan ole pelkkiä lastenohjel- 
mia. Esimerkiksi Taaborinvuorella katso- 
jista 70 % on aikuisia.

Onnistumisen kokemus syntyy kovin 
monista asioista. Tietysti siitä, miltä val- 
mis tuotos näyttää lavalla tai valko-
kankaalla – ja siitä, että yhä uusia töitä 
tarjotaan. Mutta taustalla on myös paljon 
asioita, jotka eivät näy katsojalle. ”Kun 
voittaa jonkun luottamuksen, tai kun pys- 
tyy pitämään sanansa.” Ihmisten usko ja 
luottamus ovat tärkeitä.

Entäpä mitä mies odottaa tulevaisuu-
delta? Haaveissa on ainakin kirjoittaa 
jatko-osa romaanille Varastettu vaimo, 
jonka mies nimeää tärkeimmäksi työk-
seen. Sitä, miksi se on tärkein, Taavi ei aio 
koskaan paljastaa.

”Lisäksi toivon, että Taaborinvuori 
vahvistuu entisestään.”

TAAVI VARTIA
Ohjaaja, käsikirjoittaja, juontaja, 
kirjailija, tuottaja

Syntynyt: 9.11.1965

Perhe: Vaimo Marjukka sekä pojat 
Joonas, Santeri, Oliver ja Vinski.

Asuu Nurmijärvellä kirkonkylässä.

Juuri nyt: Ohjaa tv-sarjaa Syke. 
Lisäksi nähdään Alfa-kanavalla  
haastattelijana ohjelmassa  
Kuvia ja käännekohtia.

Tunnettu mm. elokuvista  
Rölli ja kultainen avain, Lomasankarit 
sekä Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus.
Lisäksi ohjannut draamaa, joista  
tunnetuimpia ovat Käenpesä,  
Samaa sukua, eri maata,  
Keisari Aarnio, Downshiftaajat,  
Pertsa ja Kilu, Itämeri-sarja sekä  
Syke-draama-sarja. 

Lisäksi ollut mukana tekemässä  
mm. Big brotheria, Itsevaltiaita, Diiliä 
sekä Haastattelijana Mirja Pyykkö 
-ohjelmaa. 
Toiminut Taaborinvuoren kesä- 
teatterin ohjaajana 10 vuoden ajan.

• maanrakennus
• tienrakennus
• kunnallistekniikka
• louhinta
• perustukset/betonityöt
• purkutyöt
• salaojitukset
• vesieristykset
• kuivaussaneeraukset

ANTERRA OY

P. HELIN
Jokipellontie 16 A
00720 Helsinki 
09 350 7160  
0400 421 068
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TAPAHTUMAVUOSI 2018

12H YRITTÄJYYSLEIRI
Vuosi alkoi huikealla paikallisten yrittäjäjärjestöjen ja kunnan 12h 
yrittäjyysleirillä, johon osallistuivat Seitsemän Veljeksen koulun 
9-luokkalaiset. Puolen yön aikaan päättynyt leiri järjestettiin 
Keudan Perttulan kampuksella. Seuraava leiri on 24.1.2019.

KEVÄINEN TEATTERIMATKA
Kevään perinteinen teatterimatka suuntautui maa- 
liskuussa Hämeenlinnaan katsomaan Pedro Almo-
dóvarin Naisia hermoromahduksen partaalla -musi-
kaalia. Riemastuttavan teatteriesityksen jälkeen 
nautittiin illallisesta Ravintola Piparkakkutalossa.

ENSIAPUKURSSI
Syyskausi aloitettiin ensiapukursseilla, jossa osallis-
tujat pätevöityivät EA1-kortilla.

VALKJÄRVEN SOUDUT
Kesäkuun alussa käydyissä perinteisissä Valkjärven 
souduissa Nurmijärven Yrittäjien joukkue oli jälleen 
kärkikahinoissa. Nurmijärven Yleisurheilijat voitti- 
vat ajalla 16.49. Meidän joukkueemme oli kakko-
sena ajalla 17.02 ja Nurmijärven reserviläiset kol-
mansia ajalla 17.03.

KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous järjestettiin Ketolan tilalla ja samalla tutustuttiin 
strutsitilan toimintaan Sirpa Granholmin esittelyn myötä.

TOUKOMARKKINAT
Toukomarkkinoilla kirkonkylällä arvuuteltiin mm. työkaluja si-
sältävän laatikon painoa, tavattiin tuttuja ja saatiin uusia jäseniä. 
Laatikko painoi 1250g ja kahdesta painon oikein veikanneesta 
arvottiin ravintola Impivaaa Grillin 50€ lahjakortin voittajaksi 
Eero Jaakkola. 
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YRITTÄJÄJUMPAT
Koko vuoden jatkuneet viikoittaiset yrittäjäjumpat 
huipentuivat 5.9 Yrittäjän Päivänä, kun yrittäjät 
pääsivät tutustumaan uusiin lajeihin Kuntosali Fee-
liksessä.

SYYSKOKOUS
Syyskokousta vietettiin Vauhtifarmilla, jonka jälkeen 
juhlittiin pikkujouluja Halloween teeman mukaisesti.

MYLLYKOSKI
Hallitus on kokoontunut säännöllisesti välillä kun- 
nantalolla ja välillä vapaamuotoisemmissa pai-
koissa. Myös Myllykosken vasta uudistettuihin grilli-
paikkoihin kävimme tutustumassa. Yhtenäinen asu 
on ollut hyvä tunnusmerkki rakentaa tunnettuutta 
ja tämä näkyi myös Uudenmaan Yrittäjien luotta-
musmiesseminaarissa Porvoossa.

www.nurmijarvenyrittajat.fi



26

”Jäsenenä saat rahanarvoisia 
 etuja esim. vakuutuksista,  

matkoista ja majoituksesta”.

TTS  
Vahva käytännön  

ammattilainen

www.tts.fi  

PALVELEVA, PAIKALLINEN, YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

PALVELEVA, PAIKALLINEN, YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

PALVELEVA, PAIKALLINEN, YMPÄRISTÖVASTUULLINEN
Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi
puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

Kiinnostaako  
taksinkuljettajan  
ammatti?
• Löytyykö sinulta asiakaspalveluasennetta?

• Oletko vaihtamassa ammattia?

• Jos sinulla ei ole ammattiajolupaa, olisitko 
kiinnostunut hankkimaan luvan?

• Jos vastasit kaikkiin kyllä?  
Käy katsomassa  
avoimet työpaikat ja  
täytä hakemus

korsisaari.fi/korsisaari/avoimet-työpaikat/

Nurmijarven-yrittajat-lehti_93x136_RapiditaxiOy.indd   1 1.11.2018   14.40.38

JA MITÄ VIELÄ...
Näiden lisäksi olemme kuukausilounastaneet kuukauden toinen 
tiistai Impivaara Grillissä, olleet mukana Nurmijärvi Ohjaamon 
Työnantajatreffeillä, osallistuneet tietosuojakoulutuksiin ja syk-
syllä matkaamme vielä Eduskuntaan.

NEA RY
Kunnan ja muiden paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa tiivis- 
tettiin yhteistyötä ja perustettiin Nurmijärven elinvoimaisuu-
den asialla – NEA ry. Perustamiskirja allekirjoitettiin 3.9.2018 
Monikossa kunnanjohtajan aamukahvitilaisuudessa.
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KOOSTE | PIRJO KIVISTÖ

V uoden 2018 syyskokous kokoontui Vauhtifarmilla, jossa juh- 
littiin kokouksen perään pikkujouluja Halloween-teemaan. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talous-

arvio vuodelle 2019.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kolmannelle kaudelle Jari 

Flinck. Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Matti Varelius (Neste 
Myllykukko/Huoltamot Varelius Oy) ja jatkokaudelle valittiin Jani 
Valtajärvi (Uudenmaan Imupalvelu Oy). Hallituksessa jatkavat toista 
kauttaan Petra Bäckmann-Lintunen, Ilja Milan, Tommy Nyholm, 
Pasi Tilander, Markku Alanko, Lotta Soiniitty, Marjo Maisi ja Pirjo 
Kivistö. Hallitus kutsuu järjestäytymiskokouksessaan 13.12.2018 
hallituksen virkailijat.

Syyskokouksessa julkistettiin myös yhdistyksen hakemat kul- 
taiset yrittäjäristit viidelle yrittäjälle ja Vuoden yrittäjä 2018 Impi-
vaaran Grilli Oy.

SYYSKOKOUS KOKOONTUI  
VAUHTIFARMILLA

> Järjestönä vaikutamme siihen, että yhteis 
 kunta ja sen päättäjät suhtautuvat kannusta- 
 vasti ja tukien yrittäjyyteen.

> Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja koulutuk 
 set tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat  
 välttämään karikot jo ennakolta. 100 asian- 
 tuntijaa käytettävissäsi puhelinsoiton päässä!

> Jäsenenä saat rahanarvoisia jäsenetuja mm.  
 vakuutuksista, puhelinpalveluista, poltto- 
 aineista sekä matkoista ja majoituksesta.

> Järjestötiedotus tarjoaa tuoreimman ja  
 tärkeimmän tiedon mm. lakimuutoksista –  
 ymmärrettävällä kielellä kerrottuna.

> Yrittäjien tapaamisissa voit luoda kontakteja  
 ja näin edistää liiketoimintaasi.

Liity yrittäjäjärjestöön!

www.yrittajat.fi/uudenmaanyrittajat/ 
nurmijarvi/liity/
Liittymällä Nurmijärven Yrittäjien paikallisyh-
distykseen olet samalla myös Uudenmaan  
Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien jäsen ja saat 
käyttöösi näiden kaikkien tarjoamat edut.

LIITY NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN  
JÄSENEKSI KÄTEVÄSTI NETISSÄ:
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www.nurmijarvenyrittajat.fi

Hotelli Korpilampi tarjoaa tyylikkäät, 
monipuoliset ja hyvin varustetut 

kokoustilat
 

Meillä järjestät vaivattomasti niin 
työpaikan työhyvinvointipäivän kuin 

monipäiväisen kokouksenkin.
 

Ota yhteyttä niin räätälöidään teille 
sopiva kokonaisuus.

Korpilammentie 5, 02970 Espoo

korpilampi.fi   |   myynti@korpilampi.fi    |    p. 09 6138 411

V uosittain Nurmijärven Yrittäjät ry huomioi nel- 
jästä viiteen yrittäjää kultaisella yrittäjäristillä pit- 
käaikaisesta yli 20 vuoden yrittäjyydestä. Valinta- 

kriteereissä yhdistys ottaa huomioon useita seikkoja mm. 
onko yrittäjä saanut aiemmin yhdistyksen yrittäjäristihuo-
mionosoituksia. 

Tänä vuonna painoarvo oli henkilöissä, jotka ovat olleet 
pitkään yhdistyksen jäseniä ja eivät ole aiemmin saaneet 
huomionosoituksia yrittäjäristeillä.

VUODEN YRITTÄJÄ  
Nezir ja Leyla Oral; Impivaara Grilli Oy

KULTAINEN YRITTÄJÄRISTI:
Hannu Karjalainen; Hanemedia Tmi

Aki Kavasto; Juhlapalvelut Aki Kavasto Tmi
Pekka Kytöaho; Sassenita Oy

Pentti Niemelä; Pentti Nimelä Tmi Kino-Juha
Mari Simanainen; Tilistep Ky
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J ussi Nieminen hankki ensin kokemusta lähes 15 vuotta 
kylmälaitteiden ja -koneiden parissa ja perusti siten 
oman yrityksen. Vuonna 2003 perustettu JääJussi on 

kokonaan Niemisen omistama ja palvelee asiakkaiden kyl- 
mälaitetarpeita niin ennakoivassa huollossa kuin akuuteissa 
korjaustarpeissa. Yritys tekee kylmähuoltoja, -korjauksia 
ja -asennuksia kaiken kokoisiin laitteisiin.

30 vuotta vankkaa ammattitaitoa tuo yritykselle asiak- 
kaita pääkaupunkiseudulta ja sen lähiympäristöstä. Niemi- 
nen kertoo omaavansa pitkän kokemuksen lisäksi TUKES-
pätevyyden ja S3-sähköluvat. 

JääJussin konttori sijaitsee Nurmijärvellä ja varasto Hel- 
singissä. Sivukonttori kulkee työporukan mukana ja sijait-
see siellä missä olemme kulloinkin liikenteessä, kertoo 
Nieminen.

Jussi Nieminen täydensi antamiamme lauseita seuraa- 
vasti:

Yrittäjyyden iloja ovat vapaus ja mahdollisuus vaikut- 
taa omaan työskentelyyn.

Yrittäjän haasteena koen aikataluttamisen, jotta ehtii 
tehdä sen mitä lupaa. Koskaan kun ei tiedä minkälaisen 
kiireen seuraava soitto tuo tullessaan.

Liityin Yrittäjiin koska oli niin hyvä myyntipuhe. 
Toivon, että alan muutokset rauhoittuisivat taas het-

keksi.

Meidät löytää osoitteesta www.jääjussi.fi (huomaa ÄÄkköset)

JÄÄJUSSI
– Liikkuvaa kylmälaitehuoltoa

«  Uudet yrittäjäjäsenet esittäytyvät  »

Paikalliset lilat lavat
Nurmijärveltä jo vuodesta 2001
Vaihtolavat rakennusjätteelle sekä 

 talkoisiin risuille ja haravointijätteelle
Hiab-autopalvelut, kattotuolien nostot 

 sekä muut nostotyöt

050 1645  •  info@piharatamo.fi 
www.piharatamo.fi

RATKAISUT KAIKKIIN 
HYDRAULIIKKATARPEISIIN

WWW.SALHYDRO.FI

NURMIJÄRVI, Kuusirinne 3
P: 020 1133 500
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www.yrittajat.fi

PIKKUJOULUT  
HALLOWEEN TEEMALLA

Syyskokouksen jälkeen yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus 
osallistua pikkujouluihin, joita tänä vuonna juhlistettiin Vauhti- 
farmin Halloween juhlissa. Aloitimme yksityistilaisuutena oman 

päivällisen ja myöhemmin illalla Vauhtifarmi avautui yleisölle. Iltaa 
ihastutti live-musiikki ja huikea lähitaikuuden mestari Timo Kulmakko. 
Tanssilattiaa päästiin kuluttamaan loppuillasta DJ:n discohittien sii-
vittämänä. 

Iltaan oli mahdollista pukeutua teeman mukaan ja saimme ihastella 
monia upeita asuja sekä Vauhtifamia, joka oli puettu teemaan niin 
sisältä kuin piha-alueeltakin.

Vauhtifarmin yrittäjä 
Anne Sahlström
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S uomen kolmanneksi suurinta Suo- 
men Yrittäjien aluejärjestöä Uuden- 
maan Yrittäjiä johtaa puheenjohta-

jana vuoden 2019 alusta Markku Aalto. 
Klaukkalan Yrittäjiä edustava Aalto sai 
puheenjohtajaäänestyksessä vahvan luot- 
tamuksen yrittäjiltä saadessaan ensim-
mäisellä äänestyskierroksella yli 60% 
kaikista annetuista äänistä.

Aalto haluaa puheenjohtajana tukea ja 
kannustaa yrittäjiä aktiiviseen osallistu- 
miseen vaikuttajajärjestön toimintaan ni- 
menomaan paikallisella tasolla. Hänen 
mukaansa vahva yrittäjien yhtenäisyys 
paikallisessa toiminnassa luo edellytyk-
set yrittäjyyden toimintaedellytyksien 
parantamiseen valtakunnallisesti. Tässä 
Aalto korostaa yrittäjäjärjestön olevan 
hyvä väylä yksinyrittäjille sekä mikro- ja 
pienyrittäjille päästä mukaan vai- 
kuttamaan asioihin. Markku Aalto 
tuntee hyvin yrittäjäjärjestön mah- 
dollisuudet vaikuttamiseen ja toi- 
mintaan, sillä hän toimii Klaukka-
lan Yrittäjien lisäksi Suomen Yrit- 
täjien hallituksessa ja on ollut vuosia 
Uudenmaan Yrittäjien hallituksen 
ja aiemmin työvaliokunnan jäsen. 
Yrittäjänä hän on ollut 30 vuotta ja 
työllistää itsensä lisäksi neljä työn-
tekijää.

Nurmijärveläisten vahvaa edus- 

tusta Uudenmaan Yrittäjien uudessa hal- 
lituksessa täydentää Pirjo Kivistö, joka 
on Nurmijärven Yrittäjien varapuheen-
johtaja. Kivistö sai Aallon tavoin vahvan 
mandaatin uusmaalaisilta yrittäjiltä saa- 
den kymmenestä hallitusedustajasta toi- 
seksi eniten ääniä. Hän kertoi ehdokas- 
puheessaan haluavansa olla mukana 
edistämässä yrittäjäjärjestön yhteisölli-
syyttä, joka näkyisi edunvalvonnan lisäk- 
si yrittäjien vahvemman verkostoitumi-
sen kautta mahdollistuvana liiketaloudel- 
lisena kasvuna. Kivistön henkilökohtai-
sena varajäsenenä hallituksessa tulee 
toimimaan Nurmijärven Yrittäjien Lotta 
Soiniitty.

Aalto ja Kivistö ovat olleet aktiivisesti 
kehittämässä Nurmijärven kunnan edus- 
tajien kanssa kunnan yrittäjyyskasvatus- 

hankkeita ja perustamassa uutta Nurmi- 
järven Elinvoimaisuuden Asialla – Nea 
yhdistystä.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019: 
puheenjohtajana Markku Aalto, jäsenet 
Leevi Pursiainen (Vihti), Pirjo Kivistö (Nur- 
mijärvi), Mari Ståhls (Loviisa), Mikko Ve- 
näläinen (Porvoo), Willem van Schevik- 
hoven (Pornainen), Anne Rantalainen  
(Hyvinkää), Markku Häiväläinen (Kirk- 
konummi), Anne Lampinen (Askola), 
Kaisa Randström (Siuntio) ja Pekka Kar-
jalainen (Mäntsälä).

Uudenmaan Yrittäjät on Suomen Yrit-
täjien kolmanneksi suurin aluejärjestö 
lähes 8000 jäsenyrityksellä. Kaikkiaan 
Suomen Yrittäjillä on lähes 80.000 jäsen-
yritystä edustaen sekä itsensä työllistäjiä 
että työnantajayrityksiä.

UUDENMAAN YRITTÄJIEN JOHTOON VAHVASTI  
NURMIJÄRVELÄISET AKTIIVIVAIKUTTAJAT

TEHDÄÄN KEITTIÖUNELMISTA  
TOTTA. OTA YHTEYTTÄ,  

PUH. 040 5037 093 
nurmijarvenpuutekniikka.fi

SUUNNIT-
TELUSTA
SIIVOUKSEEN



32

”K iertokapulaan liittyminen ei käytännössä juurikaan 
näy asukkaiden arjessa. Metsä-Tuomelan jätease-
malla, joka sekin siirtyy Kiertokapulan hoidettavaksi, 

palvelee sama tuttu ja ammattitaitoinen henkilökunta kuin en- 
nenkin ja aseman aukioloajat pysyvät ennallaan”, toteaa Nur-
mijärven kunnan jätehuoltosuunnittelija Minna Sawkins.

Sawkins kertoo, että Kiertokapulaan liittymisen myötä tak-
sankorotuspaineet vähenevät. Lisäksi muutoksella saadaan 
huoltovarmuutta ja varmistetaan jätehuollon toiminnan kehit-
täminen. Palvelutoiminta tulee todennäköisesti laajentumaan. 
Kiertokapulalla on esimerkiksi jätteen noutopalvelua: kotita-
louksiin voi tilata haun tarpeettomiksi käyneille isommille jät-
teille, tai pihatalkoisiin voi tilata vuokralavan.

NURMIJÄRVESTÄ JÄTEHUOLTOYHTIÖN KOLMANNEKSI 
SUURIN OMISTAJA

Liittymisen myötä Kiertokapulan alueen asukasluku nousee 
merkittävästi, ollen jatkossa 387 000. Tällä asukasmäärällä Kier- 
tokapula on Suomen kolmanneksi suurin kunnallinen jäte-

huoltoyhtiö. Omistajina sillä on yhteensä 12 muuta kuntaa. 
Niiden joukkoon Nurmijärvi nousee Hämeenlinnan ja Hyvin-
kään jälkeen kolmanneksi suurimmaksi omistajaksi Järvenpään 
kanssa. Jo nyt, ennen varsinaisen toiminnan siirtymistä, Nur- 
mijärvellä on edustus Kiertokapulan hallituksessa ja hallinto-
neuvostossa.

Kiertokapulasta todetaan, että kun kokonaisjätteen määrä 
kasvaa, se tarkoittaa sitä kautta edullisempia hintoja kaikille 
Kiertokapulan alueen kuntalaisille. Kiertokapulan toimitusjoh-
taja Kari Mäkinen kertoo Nurmijärven osakkuuden antavan 
yhtiölle uusia mahdollisuuksia myös Metsä-Tuomelan jätease-
man siirtyessä Kiertokapulan haltuun. ”Nurmijärven sijainti 
on erinomainen suhteessa pääkaupunkiseutuun, varsinkin kun 
ajatellaan yritysasiakkaita. Metsä-Tuomelaa tullaan kehittä-
mään nykyaikaiseksi jätteenkäsittely- ja kiertotalousalueeksi”, 
Mäkinen kertoo. Kiertokapulalla on vastaavia alueita Järven-
päässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella. Myös 
nämä alueet ovat jatkossa nurmijärveläisten käytössä.

Kiertokapulan yhteistyökumppaneita ovat mm. Fortum Waste 
Solution Oy, Kuusakoski Oy sekä St1 Renewable Energy Oy. 

JÄTEHUOLLON UUDET TUULET
Kunnan jätehuoltoon liittyvät toiminnot siirtyvät Kiertokapulan hoidettaviksi 
vuoden 2019 alusta. Pidemmällä aikavälillä kunta kaavailee muutoksia myös 
jätteiden kuljetukseen.

Kiertokapulan toiminta-alue 
ulottuu Keravalta aina Valkea-
koskelle saakka. 

TEKSTI | HELI EINESALO 
KUVA | MIKAELA LÖFROTH
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Linja-autojen  
huolto- ja korjauspalvelut
• Linja-autojen huollot

• Korjaukset testilaitteiden avustuksella;  
alustat, moottorit, sähköjärjestelmät

• Ilmastointi- ja lämmitys- 
järjestelmien huollot ja korjaukset

• Lisävarusteasennukset; 
linjakilvet, tallentava 
kameravalvonta, automaattinen 
palonsammutus- 
järjestelmä

Ota yhteyttä:
Tarmo Tiikkainen

tarmo.tiikkainen@transmation.fi
+358 (0) 50 387 2602

Nurmijarven-yrittajat-lehti_93x136_TransmationOy.indd   1 1.11.2018   14.39.23

www.rehtipeli.fi 

Työyhteisöä kehittävät pelit
#työhyvinvointi #yhteiskehittäminen

Fortumin kiertotalouskylä Riihimäellä on Suomen ensim- 
mäinen laitoskokonaisuus, jossa sekajätepussit avataan 
ja sieltä lajitellaan pois biohajoavat jätteet kaasuntuo-
tantoon, muovit uudelleen kiertoon sekä metallit hyöty-
käyttöön.

SEKAJÄTTEEN KULJETUS KUNNAN  
JÄRJESTÄMÄKSI 2020

Kunta on tehnyt jo aiemmin päätöksen sekajätteen kul-
jetuksen siirtymisestä kunnan järjestämäksi. Tämä tulee 
toteutumaan syksyllä 2020. Tämä luonnollisesti huolettaa 
pieniä paikallisia kuljetusyrittäjiä, jotka pelkäävät nyt 
koko toimintansa puolesta.

”Pitkässä juoksussa tämä päätös vie meiltä sekajätteen 
kuljetustyön pois”, toteaa Mikko Jokinen kuljetusliike Piha- 
ratamo Oy:stä. Jätteiden kuljettamisessa ei voi kilpailla pal-
jon muulla kuin hinnalla. On vaara, että työn vie jollakin 
aikavälillä iso yhtiö, joka pystyy kilpailemaan hinnalla 
paremmin.

Asiakkaan näkökulmasta askarruttaa se, miten toimin-
nan joustavuuteen vaikuttaa se, jos työtä tekee jatkossa 
yksi suuri kuljetusyhtiö. Pienen yrityksen etu on se, kun 
yrittäjä voi olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen ja toisin 
päin, Jokinen miettii.

Kunnasta todetaan, että jätteenkuljetuksen kilpailutuk-
sen kriteerit tarkentuvat myöhemmin. Minna Sawkins 
kuitenkin korostaa, että kilpailutuksessa noudatetaan han- 
kintalain tavoitteita ja periaatteita.

LIETTEIDEN KULJETUKSET ENNALLAAN

Nurmijärven kunnan alueella on tehty jätelain mukainen 
sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän tarkas-
telu vuonna 2014. Tarkastelun perusteella kunnassa pää- 
tettiin jatkaa lietteiden kuljetusta kiinteistön haltijan jär- 
jestämänä, eli kiinteistön haltija kilpailuttaa ja sopii jät- 
teenkuljetuksesta suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityk-
sen kanssa. Nurmijärven kunnan lietteet kuljetetaan käsi- 
teltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Jätehuoltoviranomai-
nen, jatkossa yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto pyy- 
tää vuosittain tiedot lietetyhjennyksistä kuljetusyrityksiltä. 

OISKO

AJOKORTILLE

TARVETTA

09 8789 9060 • uao.fi 
Pratikankuja 3, Nurmijärvi kk • Klaukkalantie 57, Klaukkala

Nurmijarven-yrittajat-lehti_93x136_UudenmaanAjoOpisto.indd   1 1.11.2018   14.39.52
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1462 Anne Kokkaret Oy, 050 4481292 
A.E. Hurme Oy, 0400 439 442 
A.Ojapalo Consulting Oy, 040 558 8205, 
www.ojapalo.com
Absor Oy, 050 2825, www.absor.fi
AC Louhinta Oy, 0400 475 620
ACME Medical Oy, 0500 413 963
Acus Audio, 050 370 4395, www.acus.fi
Aeroclean Oy, 0400 487 575
Agrocenter Oy Ltd, 040 550 0608,  
www.agrocenter.fi
Agroteam Oy, 0500 319 489
Aidot Palvelut Oy, 050 440 0660, 
www.aidotpalvelut.fi
Aihe Siivouspalvelut Ay, 040 835 1380 
Ajoneuvopiste Oy, 040 553 6982, 
www.ajoneuvopiste.fi
Aki Lähiruoka Tmi, 040 500 9225
Akkukeidas Oy, 0400 724 704,  
www.akkunetti.fi
Akun Aputyöt T:mi, 040 709 8956
Alasjärven Kukka Oy, 050 314 1400
Annen Verhoiluverstas, 040 733 6405
Apuantero Ky, 040 532 2409
A-Robot Service Oy, 050 558 6639, 
www.arobot.fi
Ascenso Oy, 040 583 3793
Aspen Music Oy, 040 505 7572, 
www.aspenmusic.fi
Ateriax Catering Oy, 040 512 0717, 
www.ateriax.fi

Audio Riders Oy, 0400 457 909,  
www.audioriders.fi
Audit Rocks Oy, 050 409 5692
Auto Tane Ky, 040 730 9107, www.autotane.fi
Autohuolto Pispala T Oy, 050 384 4459 
Autojenkuljetus M. Kivi Oy, 040 594 4718
Autokoulu Hakala Ky, 040 545 4816
BeneVivo Oy, 040 507 4330
Biko-Optiikka Oy, 040 510 5585
Bitucomp Oy, 0400 850 335
Blonx Oy, 040 722 9229
Boldan Oy, 040 701 2288, www.boldan.fi
Bowling House Nurmijärvi Oy,  
050 382 0481, www.bowlinghouse.fi
BT-Way Oy, 045 1456 890, bt-way.com
Café Muru Oy, 050 370 6996 
Callankukka- ja hautauspalvelu Oy,  
0452 780 852, www.callankukka.fi
Cantava Oy, 044 011 0954
Caryophanon Oy, 045 184 7183, 
www.caryophanon.fi
Comarcon Oy, 0400 459 393
Contactum, 0400 664 666, www.contactum.fi
Creative Element Oy, 0400 612 083, 
www.creativeelement.fi
Cössin Autopeltikorjaamo Oy, 
0400 801 803, www.cossi.fi
Datasignaali Oy, 0400 444 222, 
www.datasignaali.fi
Defrost Clothing Company Oy, 040 830 5590
Domesta Oy, 0400 661 552, www.domesta.fi

E. Korsisaari-yhtymä Ky, 050 387 2611, 
www.korsisaari.fi
E.Wasenius, 050 547 7002
Economer Oy, 050 339 4477,  
www.economer.fi
EduCat Oy/Mmpro, 040 502 2600,  
www.mmpro.fi
e-IT Oy, 050 384 3558, www.e-it.fi
Ekomatkat M.O. Tmi, 040 522 9977 
www.ekomatkat.fi
Elg-Yhtiöt Oy, 020 741 3540, www.elg.fi
Elina Airaksinen Tmi, 040 522 0556 
www.elinaairaksinen.fi
Elite Coat Oy, 050 487 1604, www.elitecoat.fi
Elwest Oy, 040 545 7513
Esko Valtee Oy, 09 250 4810 , www.valtee.fi
Etelän Rakentaja Oy, 050 431 6556, 
www.etelanrakentaja.fi
Etelä-Suomen Media Oy/ 
Nurmijärven Uutiset, 020 6100 151
Etelä-Suomen Trukkipalvelu Oy, 
040 178 3431, 040 178 3464, 
www.trukkipalvelu.com
Fortis&Movens, 040 146 7101, 
www.fortismovens.com
Fortumat Oy, 050 553 4575, www.fortumat.fi
Frostbite Kylmähuolto Oy, 044 557 7718, 
www.frostbitekylmahuolto.fi
Hairak Oy, 0400 487 027, www.hairak.fi
Halmelahti Timo Tmi, 040 7059 544 
www.halmelahti.fi

OP-yritysmobiili on yrittäjän helppokäyttöinen talous-
työkalu. Enää ei tarvitse pohtia missä välissä hoidat 
laskutuksen tai laskujen maksun. Hoida yrityksesi 
talousasiat helposti silloin kun sinulle sopii. 

Tee aikaa itsellesi ja tutustu, op.fi/yritysmobiili

OP-yritysmobiilin tarjoaa Osuuspankki.

Ota hukkahetket 
hyötykäyttöön

30932110_OP_Keski_Uusimaa_Ymob_190x136.indd   1 23/10/2018   15.52
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Hammaslaboratorio Iivodent,  
040 771 5279
Hanemedia, 050 527 0881,  
www.hanemedia.com
Heikkilä Matti Jaakko, 050 538 0418 
www.netikka.net/heikkila.matti
Helsingin Olkain Oy, 040 596 4561, 
www.olkain.fi
Helsingin Viherhuolto Oy,  
0451 326 676, www.viherhuolto.fi
Hespel Oy, 040 725 3938,  
www.hespel.fi
Hevospalvelu Miisa Oy, 040 551 3117 
www.mintzu.net
Hinaus & Kuljetus R. Oksman Oy,  
050 430 2226, www.hinausoksman.com
Hlsp Sähkö Oy, 044 276 2994, 
www.hlspsahko.fi
hm-huolto, 041 533 2549
Impivaara Grilli Oy, 044 570 3725 
impivaarangrilli.fi
Insinööritoimisto Harri Jokela Oy, 
0400 205 841, www.harrijokela.com
ISP-Rakenne Ky, 0400 508 426
ITTuuli Tmi, 040 511 4809
J & J Puhallus Oy, 0500 429 422
J&S Ahonlaita Oy, 050 330 0701, 
www.hoitohuoneaholaita.fi
J. Raunio Tmi, 050 520 1747
J.A-Hieronta T:mi, 050 344 6888
J.Sauvola Tmi, 040 706 7431

JAH Partnerit Oy, 040 350 7996, 
www.op.fi
Jalkine Differt Ky, 040 821 1008, 
www.jalkinediffert.fi
Jalovihannes Mariana Ormas Ky,  
0400 489 339 
JAMA Palvelu Oy, 044 973 0665
JanLa Oy, 040 716 0532,  
www.janla.fi
Jarno Heliste Tmi, 050 570 9306
Jatan aitta, 040 541 6544,  
www.jatanaitta.fi
JNP-Rakennus Oy, 040 171 0110
Joccon Oy, 0500 763 771
Joonas Saukkonen T:mi,  
040 530 9234
Jounin saattoreki Tmi, 0400 866 470
JR-Hake ja Kuljetus Oy,  
040 501 0449, www.puunmurskaus.fi
JR-Osa Oy, 0400 662 783
JS-Perttula Oy/ K- Maatalous 
Nurmijärvi, 040 836 1347
JS-Tilitys, 040 840 4068
JT-Logistiikka Oy, 050 356 8041, 
www.jt-logistiikka.fi
Juhlapalvelut Aki Kavasto,  
040 532 8181, www.akikavasto.fi
Juksu Oy, 0400 574 908
Juomapuoti, 040 767 0078
Jy-pelti Oy, 0400 285 827
Jyrki Lausvaara Tmi, 040 820 7759

www.nurmijarvenyrittajat.fi
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JääJussi Oy, 050 350 9795, www.jääjussi.fi
Kalicon Oy, 040 840 0933, www.kalicon.fi
Kamtek Oy, 0400 451 580, www.kamtek.fi
Kamurak Oy, 040 588 5352
Karhunkorpi Oy, 044 975 1300
Karisma Konseptit Oy, 040 560 4546 
www.karismakonseptit.fi
Karukoski Pasi Tmi, 040 570 4450 
www.nurmijarvenautopesula.fi
Kauko Kajolinna Ky, 0400 459 896
Kaveka, 044 588 9890
Kelloliike ja Valokuvaamo Karppinen,  
09 250 4173
Kerasil Oy, 0400 459 514, www.kerasil.fi
Kertis Finland Oy, 0500 475 975,  
www.kertis.fi
Keski-Uudenmaan Osuuspankki,  
040 596 1205, www.osuuspankki.fi
Kierrätyspalvelu Äiti Hoitaa Oy,  
0400 726 886, www.aitihoitaa.fi
Kiilaus Oy, 040 820 6537
Kiinteistönvälitys Klaus Sivén Oy, 
040 550 0160, www.kolumbus.fi/klaus.siven

Kirjanpitolaskenta TJ Oy, 040 515 7713, 
www.laskentatupa.fi
Kirvesmiespalvelu Saukkonen Oy,  
045 6392 363
Kivipaasi Oy, 050 441 4100
Koirakoulu Visio, 040 593 3131, 
www.koirakouluvisio.com
Koivukallion Varastot Oy, 045 182 4611
Konehuolto Pertti Pitkänen Ky, 0400 455 172
Konehuolto T. Timonen Oy, 0500 451 798
Koneurakointi Mikko Helin Tmi,  
040 570 0703
Korpilampi Oy Ab, 09 613 8411,  
www.korpilampi.fi
Kotipalvelu Mama-Lotta, 050 400 9325, 
www.mamalotta.fi
Koulutettu Hieroja  
Minna Riiheläinen Tmi, 0400 267 438
KPU-Jakelu Oy, 040 738 5971
K-Supermarket Nurmijärvi, 050 568 0280
KT-Yhtymä Oy, 0400 417 412
Kuisman Sora Oy, 0400 545 863 
personal.inet.fi/yritys/kuismansora

Kuljetusliike Piharatamo Oy, 050 1645 
www.piharatamo.fi
Kukkakamari Elsi Oy, 040 757 3826, 
www.kukkakamarielsi.fi
Kuljetus Lasse Pöysti Ky, 040 514 2026
Kuljetus Mika Åkerlund, 041 454 0288
Kuljetus Pekka Rintala Oy, 0500 475 975, 
www.lainakaluste.com
Kuljetus Riiheläinen Oy, 040 595 8646
Kuljetusliike Kiitosimeon Oy,  
0400 459 123, www.simeon.fi
Kuljetusliike Reino Laakso Oy,  
0400 416 288, www.laakso.eu
Kulko Service Oy, 050 374 2475 
www.kuorma-autokorjaamo.fi
Kuva-Kirja Oy, 0400 705 409, 
www.kuva-kirja.fi
Lakiasiaintoimisto Mahlamäki Oy, 
045 150 7230
Lammin Säästöpankki, 040 849 9415, 
www.saastopankki.fi/lamminsp
Lasertool YAG Oy, 0400 769 675, 
www.lasertool.fi
Lavarakenne Oy Paavo Teräväinen, 
050 520 2221 
LG Playschool Oy, 045 650 0864
Lh Aktivator Ky, 050 66 951
Liikenneasema Myllykukko,  
040 511 1350, www.myllykukko.fi
Living 24/7, 040 562 1030, www.living247.fi
Living Types Oy, 0400 527 917, www.ltoy.pp.fi
Logidea Oy, 050 367 6385,  
www.kolumbus.fi/logidea
Lounasravintola Glassi Oy, 0400 372 801,  
www.glassi.fi
LRC-Palvelu Tmi, 040 569 2604
LTL-Rauta Oy, 09 290 3109
Luuton Oy, 040 737 8007
Lvi Jani Oy, 044 517 0972, www.lvijani.fi
LVI-Kultasormi Lampa, 050 378 0201, 
www.lvilampa.fi
LVI-Lehtimäki Oy, 040 501 8565
LVI-Väisänen Oy, 0400 482 673
M Lepistö Tmi, 0400 212 063
M. Kylmälä Tmi, 0400 564 930
M2 Remontti Oy, 040 574 2158,  
www.nelioremontti.fi
Maalaus Niva, 040 504 9965
Maanrakennus Kari Lehtinen, 044 990 1987
Maansiirto Linden Oy, 0400 877 854
Mahkosen Puutarha T:mi, 0500 453 672, 
www.mahkosenpuutarha.fi
Mainostoimisto Taittomo Ky, 050 526 6501
Mali-Pa Oy, 0400 214 244
Ma-Pe Trade Oy, 040 593 0846, 
www.hellaskiinteistot.fi
Markkinointi Vihema Oy, 0400 100 392
Marko Nikkanen Tmi, 0407794417
Martelius & Tytöt Oy, 0400 505 789
Mebis, 050 328 2250
Medipet Oy, 09 8789 0990, www.medipet.fi
Mertec Oy, 0400 421 219
Metsäalan Ammattipalvelut  
Jussi Ryhänen, 050 565 0858
Miika & Carita Oy, 040 531 4644, 
www.caritacosmetiikka.fi
Miisa Uski Aamunkaste T:mi,  
0400 809 553, www.aamunkaste.fi
Minna Runsten, 040 564 1109,  
www.hierojaminna.fi
MN-Ohjelmisto Oy, 050 400 3005, 
www.koodiavain.fi

NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSET

Hoidamme kaikki pankin vaihtoon liittyvät asiat puolestasi.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@saastopankki.fi

Tuulikki Brodkin
yritysasiakaspäällikkö

p. 040 849 9415

Ilkka Mansikka
yritysasiakaspäällikkö

p. 044 270 6013

Arno Sahri
asiakkuusjohtaja
p. 040 487 8505

YRITTÄJÄ, KUN ET TAHDO 
PANKILTASI KOHTELUA,  

VAAN PALVELUA.
PANKIN VAIHTAMINEN ON HELPPOA!

Lammin Säästöpankki | p. 010 441 7000 | www.saastopankki.fi

Tuulikki, Ilkka ja Arno palvelevat sinua Nurmijärvellä,  
Klaukkalassa, Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä.  

Soita tai lähetä viesti, niin varaamme sinulle ajan!
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Kirjapainotoimintaa Nurmijärvellä
vuodesta 1989 alkaen

NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSET

Moda Bronco/Matti Hannila Oy,  
050 522 6783, www.modabronco.fi
Monialapalvelu Kari Savolainen, 040 733 8040,  
www.leppaahonhevostila.com
Monipalvelu Heidi Östring Oy  
(Kahvila Roosa), 040 589 4141
Monitoimirengas Ky, 050 440 4195, 
www.monitoimirengas.fi
MPV Finland, 040 568 6469,  
www.mpvfinland.net
Muovihaka Oy, 09 290 2220, 
www.muovihaka.com
Mustila Travel Consulting, 050 555 6182, 
www.travelconsulting.fi
NB-tilipalvelut Oy, 040 827 8095, 
www.nb-tilipalvelut.com

New Season Oy, 0500 968 922,  
www.newseason.fi
NFVälitys Tmi, 040 511 0416
Noise House Oy, 040 566 4886,  
www.noisehouse.fi
Nordea Bank Oyj, Nurmijärvi, 0200 3000
NSP-Sähköpalvelu Oy, 0500 439 224,  
www.nsp-oy.com
Nuohouspalvelu Arto Niemi, 0400 481 102, 
www.nuohousniemi.fi
Nurmijärven Autovaraosa Oy, 0400 355 400, 
www.nurmijarvenautovaraosa.fi
Nurmijärven Fysioterapia Oy, 0400 967 213, 
www.nurfy.fi
Nurmijärven Kivi Oy, 0400 903 372
Nurmijärven Mosaiikkituote Oy, 020 712 1340

Ensi kesänä Taaborinvuori jytisee ja soi, kun rosvot 
valtaavat näyttämön! Uudenmaan Yrittäjien 
jäsenhintainen lippu  27,50€ (norm. 30€)  
to 15.8.2019 klo 19 esitykseen 
TILAUKSET JA LISÄTIEDOT: meebu@meebu.fi
Lue lisää: kivijuhlat.fi

KESÄN 2019 SUURTUOTANTO

Siunattua
joulunaikaa!

Yrittäjän #ykkösvalinta
Ota yhteyttä! 040 174 5627, tyoelamapalvelut@keuda.fi

Palvelemme sinua nyt myös chatissä yrityksille.keuda.fi
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NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSET

Nurmijärven Muurarit Oy, 0400 847 454
Nurmijärven Puutekniikka Ky,  
040 503 7093,  
www.nurmijarvenpuutekniikka.fi
Nurmijärven Rakennushuolto Oy,  
09 221 2211, www.nrh.fi
Nurmijärven Rakennuspelti Oy,  
0400 817 486, www.rakennuspelti.com
Nurmijärven Taksikuljetus Oy, 0500 400 820, 
www.nurmijarventaksikuljetus.fi
NurmiPrint Oy, 040 545 4840,  
www.nurmiprint.fi
Nurmitapetti Oy, 040 539 8838,  
www.nurmitapetti.fi
Nurmitarhat Oy, 040 580 7195,  
www.tativihrea.fi
Ollonqvistin Näyttämötekniikka Oy,  
09 290 2210, www.ont.fi
Ollos Oy, 0400 206 290
Onni Forsell Oy, 09 276 6980,  
www.onniforsell.fi
Pakres Tmi, 040 772 2602

Pantherline Oy, 040 451 8045
Parttape, 0451 210 869, www.parttape.fi
Parturi-kampaamo Salon Rina,  
050 520 1815, www.salonrina.fi
Pasi Nousiainen T:mi, 045 881 0500,  
www pasinousiainen.fi
Pentti Niemelä Tmi/Kino-Juha, 041 518 9490, 
www.kinojuha.com
Perhekoti Villikko Ky, 0400 977 399
Pes-Printing Equipment Service Oy,  
0400 210 488; 0400 311 576 
Physiofix Oy, 044 978 9899,  
www.physiofix.fi
Piharatamo Oy, 050 1645,  
www.piharatamo.fi
Piia Kasper Rallitassu, 050 539 5911,  
www.rallitassu.fi
PMK-Kaivuu Oy, 0400 489 159,  
www.kaivuu.fi
Prodemo Oy, 044 367 0188
Puontilan Kotiapu, 044 975 7305
R.J.N-Trans Oy, 0400 805 405, www.rjn.fi

Raisan pitopalvelu pikeeri ja pasteija,  
044 259 0883
Rak Ode Tmi, 050 404 1238
Rakennusliike Lambardos Oy,  
045 238 8663,www.lambardos.fi
Rakennusliike Tekson Oy, 040 736 9050, 
www.tekson.fi
RakennusNurkka, 0400 423 536
Rakennuspalvelu M. Korsisaari, 050 387 2616
Rakennuspalvelu Vei-Rak Oy, 0400 453 748
Rakennuspalvelu VVE Oy, 0400 654 249
Rakennusvalvonta Hytönen Oy,  
050 380 7775, www.rakennusvalvonta.net
Rakennusvarma Oy, 040 585 6412,  
www.rakennusvarma.fi
Ramin Rakennus Oy, 040 837 4307
Ratatek Oy, 040 555 7701, www.ratatek.fi
Ratsukenkä Oy, www.ratsukenka.fi
Rehikon Oy, 0500 459 521, www.rehikon.fi
Reilupiha, 044 329 1403, www.reilupiha.fi
RJJ-Rakennus Ky, 0400 342 317,  
www.juhajokinen.com
Roc-Service Oy, 040 553 9131,  
www.roc-service.fi
RRT-Remontti, 040 757 3438
Ruusurengas Oy, 050 348 9000,  
www.ruusurengas.fi
Ruutitynnyri Oy, 045 647 0466
Röykän Kiinteistöhuolto Oy, 050 466 4644, 
www.mahkonen.com
S. Punkki Oy/Sunrise Cosmetics,  
050 539 0862, www.sunrisecosmetics.fi
S.Eklund-Consulting Oy Ab, 050 557 0363,  
www.rakcon.net
Sainio-Cleaning Oy, 0400 406 107,  
www.autoliikesulantie26.fi
Sakun Hiushuone, 040 533 6231
Salhydro Oy, 020 1133 500, www.salhydro.fi
Sanimatto-Huolto Oy, 09 754 5022,  
www.sanimatto-huolto.fi
Sariel Ky, 0500 454 920, www.sariel.fi
Sassenita Oy, 0500 587 837, www.sassenita.fi
Seitsemän veljeksen apteekki,  
040 579 7880, www.seitsemanveljesta.fi
Sentina Oy, 050 371 9410, www.sentina.fi
Seppo Lahdenvuo Tmi, 040 763 3435,  
www.rafla.org
SewCon Kuikka Oy, 040 565 7186,  
www.sewcon.fi
SiivouspalveluKirsti, 0405179620
Sirpa Hietanen T:mi, 040 541 1817
Sisäinen Kosketus, 050 412 3023,  
www.sisainenkosketus.com
SM Nivala Oy, 040 547 1265,  
www.sm-nivala.com
Soravuori Oy, 0400 610 115
Speed Solutions Oy, 050 318 8029
Spiraali Oy, 050 553 9380
Stén & Co Oy Ab, 020 743 4610, www.sten.fi
Suomen Autocaravanpalvelut Oy,  
045 340 7536
Suomen Crossi Tulokset, 040 507 5334, 
www.suomencrossitulokset.fi
Suomen Verkkosähkö Oy, 050 306 9000, 
www.verkkosahko.fi
Suunnittelimo, 0451 205 050,  
www.suunnittelimo.fi
Suvi Kunttu Tmi, 040 748 4638
Suvirinteen perhekoti, 040 527 7294
Sähkö Vintiöt, 040 581 2998,  
www.sahkovintiot.fi

Etsitkö kesätyöntekijää tai harjoittelijaa yritykseesi? Vai olisiko tarvetta 
pysyvälle osaajalle tai mahdollisuus oppisopimusopiskelijalle? Tule ta-
paamaan Keudan opiskelijoita työtorille!

Voit esitellä yritystä ja työmahdollisuuksia ja haastatella potentiaalisia 
tekijöitä jo paikan päällä. Lisäksi saat ajankohtaista tietoa Keudan kou-
lutustarjonnasta ja yhteistyömahdollisuuksista.

Ilmoittaudu mukaan bit.ly/tyotori19 viimeistään joulukuun loppuun 
mennessä.

LISÄTIETOJA:
Sari Aarnio 
p. 040 174 4442
sari.aarnio@keuda.fi

Vesa Riekki
p. 050 547 8001
vesa.riekki@keuda.fi

TERVETULOA!

www.keuda.fi
#ykkösvalinta

10.1.2019 
KLO 13.00 – 15.00 

KEUDA, 
LOPENTIE 20
NURMIJÄRVI

TYÖTORI 10.1.2019 NURMIJÄRVELLÄ!
Loistava mahdollisuus opiskelijoiden ja työnantajien
verkostoitumiseen ja keskusteluun.
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www.nurmijarvenyrittajat.fi

Sähkö-Sepi Oy, 040 736 0738, www.sahkosepipalvelee.fi
Sähkösuunnittelu Kortemaa Oy, 0400 462 652,  
www.kortemaaoy.fi
T. Kesti Oy, 0400 450 528
Tapahtumatuotanto Event Live Oy, 040 560 4546
TAUKO.Nukari avoin yhtiö, 050 558 9814
Terveyskaista Oy, 0500 603 997, www.terveyskaista.fi
The Amazing Magic Theatre Oy Ltd, 0400 682 599,  
www.amazingmagictheatre.com
Tiian Tili Tmi, 040 760 3292
Tilipalvelu Kunnontulos, 044 331 0611 
Tilipalvelu Minna Mantila, 040 569 4366, www.talousverkko.fi
Tilipalvelu Niinikoski P Oy, 010 231 0780; 010 231 0781, 
www.niinikoski.fi
Tilistep Ky Mari Simanainen, 09 2906 2780, www.tilistep.fi
Tilitoimisto Ariluoma Oy, 0400 493 334, ariluoma.fi
Tilitoimisto Pöysti Terttu Oy, 040 526 7537
TJ-Ferrum Oy, 050 566 6825, www.tj-ferrum.fi
TK Tarkkuuskoneet Oy, 040 500 5752 
TK-Kuljetus Oy, 0400 451 814, www.tk-kuljetus.fi
Toiminimi Jari Lappalainen, 040 533 1210
Toiminimi Sirpa Kuvaja, 045 139 3077
Toimiva HW Talo Oy, 050 554 3313
TP-Putki Oy, 0500 481 264, www.tp-putki.fi
TS Logistics Oy, 050 465 6560, www.tslogistics.fi
Tsaari Oy, 0400 913 302, www.tsaari.fi
Tuleke Oy, 040 532 9432, www.tuleke.fi
Tykkitorni Motorcycles Ky, 0400 412 880, www.tykkitorni.fi
UT-Sähkötyö, 050 321 1042
Uudenmaan Imupalvelu Oy, 040 533 9948, www.imupalvelu.fi
Uudenmaan Kiinteistömestarit Oy, 0400 240 082,  
www.ukmestarit.fi
Uudenmaan SSK-Palvelut Oy, 040 735 1944, www.ssk-palvelut.fi
Uudenmaan Toimitilaturva Oy, 050 502 0993,  
www.toimitilaturva.fi
Uudenmaan Varaosamarkkinointi Oy, 050 466 4528,  
www.varaosamarkkinointi.fi
Uusi Askel Tmi, 040 535 7966, www.uusiaskel.fi
Vantaan Laatuauto Oy, 040 588 0429, www.vantaanlaatuauto.fi
Vauhtifarmi Oy, 040 512 2005, www.vauhtifarmi.fi
WD-Team Oy, 041 753 4121, www.vetkamper.fi
Veikko Hilska Oy, 0400 724 472 
Verhoomo ja Entisöinti Seija Heilimo, 040 732 5384,  
www.myaloevera.fi/heilimo
Verhoomo Kaiho, 045 864 8438, www.verhoomokaiho.fi
Vesa Koppi Tmi, 040 732 3088
Vitalgo, 050 411 9663, www.vitalgo.fi
VJ Maa-aines Oy, 050 371 9498
WL-Done Oy, 040 594 0669
Volleri Oy, 0400 450 917
Vuove-Insinöörit Oy, 050 545 9972, www.vuove.fi
Välimäen-Hunaja Juha Välimäki T:mi, 050 543 0062
Yrityspalvelu Loihe Oy, 0400 403 012 
Yritystohtori Oy, 045 609 0570, www.yritystohtori.fi
Zermatt Oy, 040 352 8899, www.zermatt.fi

”Jäsenenä saat rahan- 
arvoisia etuja esim.  

vakuutuksista, matkoista  
ja majoituksesta”.
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