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L
uottamuksen saavuttaminen sekä sen ylläpitäminen on vahvin 
yrittäjän markkinavaltti kilpailtaessa nykyisillä markkinoilla. 
Luottamus tässä tarkoituksessa sisältää laadun sekä erinomaisen, 
asiakasta tyydyttävän palvelun tai tuotteen. Paikallisesti toimiva, 

alueella tunnettu yrittäjä on helposti lähestyttävä. Hänelle on helppo an- 
taa palautetta ja rakentavia ajatuksia kohdatessa kylällä tai kaupassa. 
Näiden yritysten osaajat ovat usein myös naapureitamme tai tuttaviamme. 
Paikallinen yrittäjä tai yritys on usein mahdollistamassa myös vapaa- 
ajan harrastustoimintaa. Vastuullisuus ympäristöstä sekä asumisviihty-
vyydestä on lähempänä, kun yrittäjä asuu lähellä omaa yritystä.

Yrittäjät luovat uusia työpaikkoja. Tunnistan ja tiedän useita Nur-
mijärveläisiä yrityksiä, jotka potevat tekijä- ja osaajapulaa. Haasteita on 
luonnollisesti useita mm. osaavan työvoiman löytäminen ja paikallisen 
sopimisen mahdollisuudet. Tuore Yrittäjägallup kertoo, että yrittäjät ovat 
valmiita työllistämään enemmän, jos työmarkkinoita uudistetaan rohkeasti. 
Kyselyssä yrittäjät kertovat työllistävänsä enemmän, jos irtisanominen 
olisi mikroyrityksissä helpompaa (46 prosenttia), työehdoista voisi sopia 
enemmän paikallisesti (39 prosenttia) ja pk-yrityksillä olisi vähemmän 
normeja (35 prosenttia). Kuten edellä kirjoitin, paikallisella yrityksellä on 
kasvot ja yrittäjä tunnetaan. Uskon ja luotan, että työnantajavastuu pai-
kallisesti tunnetulla yrittäjällä on korkealla tasolla.

Kunnan tulisi huomioida elinkeinoelämä entistä vahvemmin sekä 
joustavammin. Kilpailutuksia pohdittaessa tulee mahdollistaa myös pk- 
yritysten tarjouskelpoisuuden edellytykset. Lupakäytänteet, kaavoitus, 
yritysten toimintaedellytysten kehittäminen tulisi olla kunnassa päätök-
senteon kärjessä. Yrityksen laajentaessa toimintaansa tai pohtiessaan uutta 
sijoittumista on tärkeää saada lupaviranomaiselta neuvoja sekä oikean-
laista informaatiota. Mikäli yrittäjällä 
on omistuksessaan maa-aluetta kas- 
vulle, olisi tärkeää, että etsitään kas- 
vun mahdollisuuksia eikä välttä- 
mättä kaikkia mahdollisia rajoitteita. 
Arvioin että ohjaavalla neuvonnalla 
saisimme lisää positiivista pöhinää 
kuntaamme.

Koko kuntaa kehittäen ja 
elinvoimaisuutta edistäen. 

Toivotan lukijoille mitä parhainta 
joulun aikaa. Menestyksekästä 
uutta vuotta.

Jari Flinck

PÄÄ- 
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Nurmijärvi tunnetaan turvallisena, 
väljään rakennettuna ja luonnon- 
läheisenä kuntana pääkaupunki- 

seudun kupeessa, missä tontit ja asunnot 
ovat vielä kohtuuhintaisia. “Mutta ilman 
yrityksiä Nurmijärvi ei olisi ilmiö”, toteaa 
kunnanjohtaja Outi Mäkelä ja korostaa 
yritysten muodostavan ytimen kunnan 
elinvoimaisuudelle. Metropolialueen lä- 
heisyys mahdollistaa pendelöinnin, mutta 
Nurmijärvellä ei ole aikomustakaan pro- 
filoitua  nukkumalähiöksi.   

Tilastokeskuksen mukaan Nurmijärven 
asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus 
vuonna 2017 oli 34,4%, työpaikkaoma-
varaisuus oli 62,0, ja yritysten toimipaik- 
koja löytyi kunnasta 2822 kappaletta.

Kunnan elinkeinojohtajana huhtikuus- 

sa aloittanut Marko Järvenpäällä on pitkä 
ja laaja kokemus kunnallisen elinkeino- 
politiikan tekemisestä ensin kuntasuun- 
nittelijana Kuopiossa, sitten yritysasia-
miehenä Tampereella, sen jälkeen kun- 
nanjohtajana Humppilassa ja kaupungin-
johtajana Karkkilassa. Nurmijärvelle tul- 
tuaan Järvenpää kertoi kuitenkin yllät- 
tyneensä siitä, kuinka vilkasta yritys-
tonttien kysyntä Nurmijärvellä on. Yh-
teydenottoja tulee miltei päivittäin, myös 
suoraan kunnanjohtajalle.  Kehä 3:n sisä- 
puolella podetaan työvoimapulaa ja tont- 
tien koot ja kustannukset asettavat haas-
teita kasvulle. 

 “Tätä tilaisuutta ei saa hukata”, toteaa 
Järvenpää painokkasti. Nurmijärven si-
jainti pääväylän varrella maailmanluo- 

kan metropolin välittömässä läheisyydes- 
sä on erinomainen markkinavaltti, mutta 
se ei kuitenkaan riitä; kunnan tekemän 
elinkeinopolitiikan täytyy Järvenpään 
mukaan toimia markkinoiden edellä. 
“Meidän tulee ennakoida ja reagoida etu- 
käteen siten, että meillä on varantoa, mitä 
tarjota täältä tonttia etsiville yrityksille. 

Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä. 
Kunnan ykköskohteen, eli Ilvesvuoren 
eteläisellä yritysalueella on tarjolla kuusi 
hyvin varusteltua tonttia. Kuusimäen 
työpaikka-aluetta tiivistetään ja siihen 
liittyvä Ilvesvuoren pohjoisosan kaava 
valmistunee Järvenpään mukaan vielä 
tämän vuoden puolella. Uudella alueella 
on tarjolla yhteensä 125 hehtaaria tontti-
maata niin teollisuutta kuin kauppa- ja 

TUHANNEN TAALAN PAIKKA
TEKSTI JA KUVAT | HELI HEIKKILÄ

Elinkeinojohtaja Marko Järvenpään  
ja kunnanjohtaja Outi Mäkelän  

mukaan Nurmijärvellä on loistavat  
edellytykset yrittämiselle.
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tukipalveluita varten.
Myös Klaukkalan ohikulkutien ris-

teyksessä isojen teiden tuntumassa ole-
vaa Mäyränkallion alueen soveltuvuutta 
työpaikka-alueeksi selvitellään. Järven-
pään mielestä alue on jo niin lähellä pää- 
kaupunkiseutua, että sinne saattaisi hy- 
vinkin hakeutua myös myyntiin liitty-
vää toimintaa. 

Nurmijärvelle hakeutuu Mäkelän ja 
Järvenpään mukaan ensisijaisesti yrityk-
siä, joilla on logistisia tarpeita, mutta ky- 
selyitä tulee myös asiantuntijayrityksiltä. 
Silloin ratkaisevina tekijöinä toiminevat   
koulutetun työvoiman tarjonta, asuin-
viihtyvyys ja hyvät palvelut ruuhkien 
ulkopuolella. Asukasluvultaan Suomen 
suurimpana kuntana meille mahtuu mo-
nenlaista yritäjää”, toteaa Mäkelä. 

YLPEÄSTI LANDELLA

Nurmijärvi on viime aikoina markkinoi-
nut itseään maaseutumaisena kuntana, 
jossa palvelut pelaavat. “Me olemme yl-
peästi tällainen landekunta”, naurahtaa 
Mäkelä. “Meille voi tulla käymään tai 
pirauttaa – me vastaamme, selvitämme ja 
autamme varmasti.” Palvelut hoidetaan 
niin pitkälle kuin voidaan “yhden luukun 
periaatteella.” 

Vastaavasti kunnanjohtaja ja elinkei- 
nojohtaja vetävät usein saappaat jalkaan 
ja kypärät päähän;  tontteja käydään kat- 
somassa yhdessä yrittäjien kanssa ja yri- 
tyksiin tutustutaan paikanpäällä. “Vierai- 
lut konkretisoivat yritysten toimintaa ja 
tarpeita. Niistä syntyy usein  hyödyllisiä 

ajatuksia ja ideoita”, Mäkelä jatkaa. 
Maaseutumaiseen asenteeseen kuu- 

luu Mäkelän mukaan myös se, että  teh-
dään yhdessä. Tiivistääkseen yhteistyötä 
kunta perusti vuosi sitten yhdessä pai-
kallisten yrittäjäyhdistysten kanssa Nur-
mijärven Elinvoimaisuuden Asialla – Nea 
ry:n, jonka tavoitteena on yritysten tun- 
nettuuden lisääminen, auttaa yrityksiä 
verkostoitumisessa ja edistää yrittäjyys-
kasvatusta. 

“Nea ry:n järjestämissä tilaisuuksissa 
yrittäjät tapaavat toisiaan, vaihtavat kuu- 
lumisia ja saavat vertaistukea – eivät vält- 
tämättä saman alan toimijoilta, mutta  
monet asiat ovat yrittäjille silti yhteisiä”, 
Mäkelä toteaa. Kuntalaisille ehkä tunne- 
tuimpia yhdistyksen järjestämistä tilai- 
suuksista ovat Nurmijärvi Open ja Nyt 
-tapahtumat, joissa paikalliset palvelui-
dentuottajat esittäytyvät. 

Kunta tukee yrittäjiä vankasti myös 
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen 
kautta. Keuke tarjoaa eri vaiheissa toimi- 
ville yrityksille suoraaneuvontaa, koulu-
tuksia ja luentoja ja sen palveluita kehi-
tetään sen mukaan, miten kysyntä ja tarve 
yrityskentällä muuttuu. 

“Kaiken kaikkiaan, yritämme Nurmi- 
järven kunnassa ylläpitää luontevaa vuo- 
ropuhelua elinkeinotoimen ja yrittäjien 
välillä, jotta kaikki tietäisivät, missä men- 
nään ja mikä on meininki”, kiteyttää Jär-
venpää.   

TUETAAN PAIKALLISTA

Järvenpään mukaan nurmijärveläisillä 

yrityksillä on selkeästi intoa ja halua ke-
hittyä ja kasvaa. Mäkelä esittääkin toi- 
veen, että kuntalaiset ottaisivat alueen 
yritykset vielä enemmän omikseen. “En- 
nen kuin lähdetään tietä edemmäs os- 
toksille, katsottaisiin, mitä kaikkia palve- 
luita oman kunnan sisältä löytyy”.  

Samaan tähtää myös kunnan kaavoi-
tus, joka on jo pitkään tehnyt töitä tiivis- 
tääkseen taajamien keskusta-alueita. Mar- 
ketit on onnistuneesti saatu pidettyä ky- 
lillä ja ne tapaavat houkutella läheisyy- 
teensä myös muuta toimintaa. Hyvänä 
esimerkkinä keskustojen elävöittämises- 
tä Mäkelä mainitsee paikallisen elokuva- 
teatterin, jonka soisi poikivan ympäril- 
leen myös muita hyvän mielen tuottajia.  

HAASTEITAKIN RIITTÄÄ 

Vaikka Nurmijärvellä onkin käynyt säkä 
sijoittumisen suhteen – loistava sijainti 
pääväylän varrella tuo etuja ja kerran-
naisetuja, joiden ansiosta muun muassa 
väestö ikääntyy monia muita kuntia hi- 
taammin – on täälläkin Mäkelän mukaan 
varauduttava ikärakenteen muutokseen. 
Kunnanjohtaja haluaisi kuitenkin nähdä 
myös siinä enemmän mahdollisuuksia 
kuin haasteita: asumis-, hoito- ja hoiva- 
palveluita sekä kotiin liittyviä siivous- ja 
kunnostuspalveluita – niiden kysyntä 
tulee varmasti kasvamaan ja etenkin vii- 
meksi mainitut kiinnostanevat myös nuo- 
rempaa väkeä. Samoin ajatus ilmaston-
muutoksen hillitsemisestä saattaa avata 
jonkun päässä liiketoiminnallisia mah-
dollisuuksia. Niitä odotellessa.

KUTSU 
YRITYSPANKKI 
KYLÄÄN!
Tahdomme säästää yrittäjien aikaa. 
Asiantuntijoidemme kanssa hoidat 
pankkiasiasi kuntoon vaikka  
sorvin äärellä. Keskity  
olennaiseen ja kutsu  
meidät luoksesi!

Yrityspankkiiri  
Marja Pajamies
p. 050 306 3927

saastopankki.fi/kaikkiyrittajanpuolesta
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USKO UNELMIIN –  
YRITYKSEN LAAJENTAMINEN

Olen seurannut kiinnostuneena 
Nurmijärvellä useammankin yri- 
tyksen uudistumista ja laajentu- 

mista. Koulutan itse yrittäjille tuotteista- 
mista ja palvelumuotoilua, joissa keskiös- 
sä ovat asiakasymmärrys ja yrityksen toi-
minnan kehittäminen. Halusin selvittää 
kahdelta saman toimialan yrittäjältä mikä 
toiminnan laajentumisen käynnisti, miten 
se sujui ja millaiset tulevaisuuden suun- 
nitelmat tästä eteenpäin heillä on.

Kylillä kulkevat ovat huomanneet 
Rajamäellä Café Murun ja kirkonkylällä 
Pizzeria Caprin uudistuneet ilmeet ja huo- 
mattavasti suuremmat tilat. Kävin tapaa- 
massa yrittäjiä ja istuimme rauhassa alas 
juttelemaan.

Tanja Luostarinen oli kauan unelmoi-
nut omasta kahvilasta Rajamäelle. Eräänä 
päivänä aivan sattumalta hän näki ilmoi- 
tuksen myynnissä olevasta kahvilasta ja 
soittaessa selvisi sen olevan tutun yrittä- 
jän kahvila Rajamäellä. Niin sai kesäkuus- 
sa 2008 alkunsa Tanjan tarina kahvilayrit- 
täjänä Rajamäen Keskusraitilla. Café Muru 
on ollut samassa kiinteistössä koko ole- 

massaolonsa ajan. Päivät ovat olleet vä- 
lillä pitkiä ja niistä huolimatta Tanja sa- 
noo pohtivansa välillä miksi ei aloittanut 
kahvilaansa jo aiemmin.  Alkuun tila oli 
kiinteistön päädyssä ja sekä asiakaspuoli 
että keittiö olivat pienehköjä. Tämä asetti 
rajoituksia sekä asiakasmääriin että tuo- 
tevalikoimiin vaikuttaen myös kannat-
tavuuteen. Vaikka kahvilassa olisi ollut 
paikkoja vapaana, kääntyi asiakkaita 
ovella pois ajatelleen sen olevan jo täyn-
nä. – En halunnut lähteä Rajamäeltä pois, 
vaikka pyyntöjä ja tarjouksia on tullut 
vuosien saatossa useitakin, sanoo Tanja. 
Yksi syy täällä pysymiseen on haluamani 
palvelun korkea taso, hän tarkentaa. Toi- 
mitamme paljon kakkuja erilaisiin juh-
liin ja usein asiakkailla ei ole itsellään 
isoja kylmätiloja Tanja kertoo. – Kotoani 
ei ole pitkä matka Café Muruun tulla 
illalla tai viikonloppuna luovuttamaan 
tilauskakkuja juhlien järjestäjille, sanoo 
Tanja nauraen. 

Nezir Oral nostaa Caprin kulmakiviksi 
laajennustarpeelle täysin samat asiat kuin 
Tanja Café Murusta. Reilu 40 paikkainen 

Yrityksen laajentaminen on tarkkaa talouden laskemista, tutkimista ja suunnittelua.  
Mutta se on ennen kaikkea uskoa omaan itseensä ja omaan tarinaan, unelmien 
seuraamista ja rohkeutta sekä katsomista pitkälle tulevaisuuteen.

TEKSTI JA KUVAT | PIRJO KIVISTÖ

Nezirin takana vasta hankittu  
Riitta Kalliokosken taulu, jossa 
näkymä Pratikankujalta
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pizzeria kirkonkylän Pratikankujalla on 
ollut 20 vuotta monen vakiopaikka, mutta 
toisinaan asiakkaat ovat kävelleet ohi aja- 
tellen ikkunoiden takaa katsoessaan pai- 
kan olevan jo täynnä ja pizzan saamisen 
kestävän liian kauan. Vaikka kahvilasta  
pizzeriaksi muutetun tilan keittiö oli pie- 
ni, olemme onnistuneet lähes aina teke- 
mään tilatun tuotteen 15 minuutissa ker-

too Nezir. Toki tämä vaati henkilökunnalta 
paljon, sillä myös tavarantoimittajien tuo- 
dessa usein lähetyksiä piti ne saada no-
peasti säilytystiloihin muun tekemisen 
ohessa. Caprin laajennus oli mielessä aika 
ajoin, mutta ensin tuli mahdollisuus pe- 
rustaa Punamullantielle Impivaara Grilli. 
Nezir kertoi kuinka he vaimonsa ja yrit- 
täjäkumppaninsa Leylan kanssa miettivät 
kummankin ravintolan menuja ja niiden 
yhteensovittamista lähes vuoden, kun-
nes päätös kummankin omasta brändistä 
kiteytyi nykyiselleen. 

LAAJENTAMAAN

Suurin kipinä laajentamiseen kummal- 
lakin yrityksellä tuli lopulta asiakasym-
märryksestä. Tanja, Leyla ja Nezir ovat 
läsnä asiakkaiden arjessa, keskustelevat  
ja kuuntelevat. Läsnäolo tuntuu ja näkyy 
lämpöisenä välittämisenä asiakkaisiin 
päin, mutta rakentaa yrittäjälle tärkeää  
ymmärrystä asiakkaiden toiveista ja tar- 
peista omaa yritystään ja sen palveluita 
kohtaan. Näistä keskusteluista heillä syn-
tyi usko laajennuksen tarpeellisuudesta.

Tanja kertoo lähes dekkarimaiset ku- 
viot saaneesta kahvilan laajentamisesta, 
kun hän ensin osti yhden liiketilan ja myö- 
hemmin tämän tilan ja kahvilan väliin jää- 

neen tilan. Näin kokonaisuus oli koossa 
ja päästiin suunnittelemaan laajennuk-
sen käytännön toteutusta. Hän luotti 
omaan verkostoonsa ja remontin toteutti 
lähipiiriin kuulunut tuttu yrittäjä. Hyvin 
suunniteltu laajennusprojekti piti kahvi- 
lan kiinni vain kuukauden. Tanja antaa 
kiitosta Nurmijärven kunnan virkamie-
hille, joiden kanssa laajennusprojektin 
kaikki luvat ja muut viralliset asiat sujui-
vat erinomaisen sujuvasti.

Caprissa viereisen liiketilan tullessa va- 
paaksi konkretisoitui laajennuksen mah-
dollisuus. Kiirettä ei kuitenkaan heti pi- 
detty, sillä yrittäjät halusivat miettiä koko- 
naisuutta kunnolla. Sitten elämä yllätti ja 
Oralin perhe sai asiakkailta paljon tukea 
perhettä kohdanneissa ikävissä asioissa. 
Silloin laajennusajatukset tulivat sopi- 
vaan hetkeen ikään kuin terapiana vaa- 
tien vahvaa keskittymistä eteenpäin me-
nemisessä. Alusta asti Nezirille ja Leylalle 
oli selvää käyttää laajennusremontissa 
mahdollisimman paljon paikallisten yri- 
tysten palveluita. Yhteistyö niiden ja kun- 
nan viranomaisten kanssa sujui erinomai- 
sesti. Nezir kiittää erityisesti Heikki Mälk- 
kiä konsultoinnissa monissa kohdin. Naa-
puritila oli valmiiksi elintarvikehuoneisto 
ja se helpotti tiettyjä lupa-asioita, hän ker- 
too. Remonttia pystyttiin pitkään teke- 

Kiinnostaako taksinkuljettajan  
ammatti?
• Löytyykö sinulta asiakaspalveluasennetta?
• Oletko vaihtamassa ammattia?
• Onko sinulla ammattiajolupa tai olisitko kiinnostunut 
hankkimaan luvan?
• Pidätkö ihmisten kanssa työskentelystä?

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

korsisaari.fi/korsisaari/avoimet-työpaikat/

Leyla Oral
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”Yrittäjien tapaamisissa  
voit luoda kontakteja ja  

edistää liiketoimintaasi”

LToy. p p . f i

mään Caprin toiminnan häiriintymättä uudessa tilassa, jonne 
rakennettiin salin lisäksi täysin uusi keittiö ja varastotilat. Toimi- 
vuus näkyy ja tuntuu yrittäjälle pienissä tärkeissä yksityiskohdissa, 
kuten henkilökunnan parantuneissa työtiloissa ja sitä kautta työ-
viihtyvyydessä korostaa Nezir. Yrittäjäpari on jakanut kummallekin 
sopivimmat tehtävät, joten Nezir keskittyy ravintoloiden arkeen 
ja asiakastyöhön Leylan keskittyessä toiminnan kehittämiseen. 
Hänen kädenjälkensä näkyy vahvasti Caprin sisustuksessa, jossa 
pienetkin yksityiskohdat on hiottu ja mietitty. 

UUDET MAHDOLLISUUDET

Sekä Tanja että Nezir hymyilevät tyytyväisinä onnistuneen laajen-
nusprojektin ollessa nyt valmiina. Café Murun isompi keittiö, pian 
valmistuva gluteeniton keittiö, kabinetti ja uusi Sali mahdollistavat 
nyt paljon monipuolisemman palvelun. Tällä hetkellä keittiössä 
valmistuu päivittäinen lounas, tulossa on sunnuntai-brunsseja ja 
iltaisin on vilkasta kokous- ja yksityistilaisuustoimintaa. Kahvilasta 
toimitetaan muutamille lähialueen ikäihmiselle lämmin ruoka-
annos kotiinkuljetuksella ja tulevaisuuden suunnitelmissa on tämän 
ruokapalvelun laajentaminen sekä Rajamäelle että Herusiin.

Pizzeria Caprin uusi keittiö ja laajemmat tilat ovat mahdollis- 
taneet tuotevalikoiman uudistamisen ja lisähenkilöstön palkkaa- 
misen. Tilaratkaisut tarjoavat hyvät mahdollisuudet isojenkin seu- 
rueiden yhtenäisiin pöytävarauksiin. Nezir tervehtii tapaamisemme 
aikana lukuisia asiakkaita. Hän tuntee monet vakioasiakkaista hy- 
vin ja tuntemattomilta hän kyselee mistä kaukaa vieras tulee. Näin 
hänellä on koko ajan käsitys asiakaskunnasta ja mikä heitä vetää 
Capriin. Laajennuksen valmistuttua ruokavieraita saapuu usein Nur- 
mijärven ulkopuoleltakin. Monista asiakkaista ja yhteistyökump-
paneista on tullut yrittäjäpariskunnan ystäviä.

USKALLUS

Tapaamisen lopussa kysyn kummaltakin yrittäjältä mistä löytyy se 
kipinä uskaltaa ja ottaa riskit laajentamisesta. Taloudellinen panos- 
tus on suuri, kun tehdään näin mittavia laajennushankkeita. Kum-
mankin vastauksista löytyy unelmat ja rohkeus. Niistä syntyy kipinä. 
Uskalluksesta syntyy eteenpäin vievä voima. Sekä Tanja että Nezir 
ovat laskeneet tarkasti mitä kannattaa tehdä ja mihin panostaa. He 
myös tunnistavat riskit ja korostavat hyvän tilitoimiston merkitystä 
yrittäjän apuna.

Nezir kiittää niin asiakkaita kuin henkilökuntaansa. Hän aloitti 
23 vuotiaana työnantajayrittäjänä ja myy joka päivä uudestaan ja 
uudestaan itsensä pomona työntekijöilleen. Nezir haluaa muistut- 
taa kaikkia hyvän työilmapiirin merkityksestä ei vain työntekijöi-
den hyvinvoinnissa vaan asiakaskokemuksessa. Hyvinvoivat työn- 
tekijät välittävät asiakkaista aina parhaiten. Uudistuminen on hä- 
nelle ja Leylalle tärkeää. He kiertävät tutustumassa muihin ravin-
toloihin, perehtyvät ja suunnittelevat tarkasti. Ilman panostusta ja 
omaa visiota et voi odottaa hyvää ratkaisua Nezir sanoo. Hänen mu-
kaansa oma tarina ja usko oman itsensä ainutlaatuisuuteen muita 
kopioimatta kantavat pitkälle.

INFO CAFÈ MURU
Keskusraitti 4, Rajamäki, www.cafemuru.fi
50–70 asiakaspaikkaa, 8 henkilön kabinetti
Gluteenittomat tuotteet / tulossa uusi gluteeniton keittiö
Erityistä: asiakkaille kirjojen kierrätyspiste, dataprojektori ja 
näyttö kokousvieraille

INFO PIZZERIA CAPRI
Pratikankuja 7, Nurmijärven kirkonkylä, www.pizzeriacapri.fi
80 asiakaspaikkaa
Erityistä: itse tehty pizzataikina, uusi menu ja juomavalikoimat

He kaikki olivat mukana Pizzeria Caprin laajennushankkeessa  
(nimet kerätty Caprin kiitoslaatoista): Dekotuote, Unique Metalli,  
Nurmijärven Puutekniikka, LVI Ilkka Sarvi, Sähkö ja rakennus 
Suorela, Domesta, Ventac, Rakennusvarma, Nurmijärven 
Timanttiporaus, Piharatamo, Tuukka Jylhä, Metos, Sinebrychoff.
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Sanotaan, että pitää tähdätä aurin-
koon päästäkseen kuuhun. Mutta 
mitä kaikkea yrityksen tai yrittäjäksi 

aikovan pitää ottaa huomioon ennen kuin 
visioita lähtee tekemään todeksi. Sitä kan- 
nattaa kysyä Keski-Uudenmaan Kehittä- 
miskeskuksen eli Keuken yritysneuvon-
tapalveluista. 

Mikä on Keuke?
Keuke on yhtä kuin Keski-Uudenmaan 
Kehittämiskeskus Oy Keuke, joka tuottaa 
yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja 
Keski-Uudellamaalla toimiville yrityksille.

Mitä yritysneuvontapalveluilla 
tarkoitetaan?
Neuvomme kaikissa yrittämisen kehittä- 
miseen liittyvissä asioissa. Kanssamme  
voi keskustella yrityksen kannattavuu-
desta, uusista investoinneista, hinnoitte- 
lusta, tuotteistamisesta, markkinoinnista, 
tuotekehityksestä ja rahoituksesta. Ja 
useinhan nämä asiat liittyvät tiivisti kaikki 
yhteen. Neuvomme kaikkia yrittäjiä koos- 
ta tai toimialasta riippumatta. Asiakkai-
namme on niin pieniä yksinyrittäjiä kuin 
isompia osakeyhtiöitä.

Mitä palvelut maksavat?
Tuottamamme perusneuvontapalvelut 
ovat yrittäjille maksuttomia. Myös Keu- 
ken järjestämät yleiset koulutustilaisuu-

det ovat pääsääntöisesti maksuttomia. 
Pidempikestoisista valmennuksista ja 
sparrauskokonaisuuksista peritään pie-
niä omavastuuosuuksia kustannuksista.

Miten pääsen palvelujen pariin?
Aivan aluksi kannattaa soittaa ajanva- 
raukseemme. Palveluneuvojamme osaa jo 
puhelimessa mahdollisesti opastaa asiois- 
sa eteenpäin ja tapaamisessa yrityskehit- 
täjän kanssa pääset alkuun. Neuvonta 
ei ole mikään pitkä kehittämisprojekti, 
vaan useimmiten saat neuvot ja avun jo 
muutaman tunnin tapaamisen tuloksena.

Mikä on tyypillisin ongelma tai 
idea, johon haetaan neuvoja?
Kaikenlainen kasvaminen ja laajentami-
nen, koskee se sitten uusien toimitilojen 
rakentamista, palveluvalikoiman laajen- 
tamista, laiteinvestointeja, uusien tuottei- 
den tai palveluiden aloittamista tai työ- 
voiman palkkausta. Tällaisen asiakkaan 
kanssa teemme kannattavuuslaskelmia ja 
mietimme mitä kasvu tarkoittaa markki- 
noinnin ja tuotteistamisen näkökulmasta. 
Toisin sanoen autamme siinä mitä pitää 
tehdä, että hanke onnistuu! 

Meillä ei ole mitään ongelmia, 
emme me tarvitse neuvontaa?
Yritysneuvonta ei ole tulipalojen sam-
muttamista varten, vaikka toki autamme 

myös ongelmatilanteissa. On siis hienoa, 
että yrityksellä ei ole ongelmia, mutta oli- 
siko yritys valmis kasvamaan ja kehitty-
mään? Siinä me autamme mielellämme.

Jos minulla on idea tai suunnitelma, 
niin mihin kaikkeen kannattaa 
varautua?
Monta kertaa yrittäjä itse tietää jo, että 
idea on hyvä ja että siihen kannattaa pa-
nostaa. Silloin asiantuntijan laskelmat ja 
rohkaisu ovat ikään kuin vain piste iin 
päälle. Mutta on meillä kanttia myös ker- 
toa rehellisesti se, että idea tai hanke ei 
tule kantamaan. Emme siis rohkaise mi- 
hinkään sellaiseen, johon emme lukujen 
ja tietämyksemme valossa usko.

Olen juuri perustamassa  
yritystä, saanko apua Keukelta?
Kyllä, Keuke auttaa sekä yrittäjiä että yrit- 
täjäksi aikovia.

Kuinka varaan ajan 
yritysneuvontaan?
Soita numeroon 050 341 3210 ja varaa ta- 
paamisaika. Voit varata ajan myös sähkö- 
postilla keuke@keuke.fi. Nettisivuillamme 
www.keuke.fi voit jättää yhteydenotto-
pyynnön.

KEUKE ON YRITTÄJÄN KUMPPANI

TEHDÄÄN KEITTIÖUNELMISTA  
TOTTA. OTA YHTEYTTÄ,  

PUH. 040 5037 093 
nurmijarvenpuutekniikka.fi

SUUNNIT-
TELUSTA
SIIVOUKSEEN
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1920-luvun lopulla nurmijärveläinen 
Emil Korzard (Korsisaari) nosteli tien 
surkean kunnon vuoksi maitotonk-

kia alas omistamastaan kuorma-autosta, 
kantoi niitä etenpäin ja lastasi takaisin 
autoon. Helsingissä hän näki ajoneuvon, 
jossa olivat tilat sekä rahdille, että matkus- 
tajille. Syntyi päätös, jolla oli kauaskan- 
toiset seuraukset; nurmijärveläiset pääsi- 
vät vastedes linja-auton kyydissä kau- 
punkiin ja saivat samalla auttaa miestä 
mäessä. “Win-win”, saattoi tuore toimitus- 
johtaja ajatella, jos vain osasi englantia.     

Pian tonkat jätettiin pois ja matkusta- 
jille raivattiin enemmän tilaa. Liiketoi- 
minta kasvoi, sukupolvet sen johdossa 
vaihtuivat ja nykyisin Korsisaari-yhtymään 
kuuluu yksitoista yritystä ja se työllistää 
noin 300 henkilöä kuuluen Nurmijärven 
suurimpiin työnantajiin. Toimintaa on 
Nurmijärven lisäksi Helsingissä, Espoossa, 
Hyrylässä, Vihdissä, Lohjalla ja Konne- 
vedellä. Yrityksen toimitusjohtajana on 
vuodesta 2009 lähtien toiminut Antti 
Korsisaari ja Nurmijärven Yrittäjät valitsi 
hänet tänä syksynä vuoden 2019 Vuoden 
Yrittäjäksi.  

EI PELKÄSTÄÄN BUSSIYHTIÖ

Korsisaari on tunnettu juuri linja-autois- 
taan, mutta yritys on tehnyt vuosien var-
rella muutakin; 50-luvulta 70-luvulle pyö- 
ritettiin huoltoasema- ja korjaamopalve- 
lua,  70-80 luvulla kuorma-autoja. 90-lu- 

vulla laman sanelemana lähdettiin mu- 
kaan invataksitoimintaan ja kehitettiin 
linja-autoalalla vuoden innovaatioksikin 
valittu “Rapidi” -pikkubussituote. Nykyi- 
sin linja-autojen sopimusliikennöinnin ja 
tilausajoliikenteen lisäksi Korsisaari-yh- 
tiöillä on taksi-, sairaankuljetus- sekä auto- 
koulutoimintaa. Niiden ohella se tarjoaa 
asiakkaille erilaisia matkapaketteja.

Yhtymän laajalle kokemukselle ja jär- 
jestelmille on ollut kysyntää myös mui-
den joukkoliikenteen parissa toimivien 
organisaatioiden keskuudessa. Sen lisäksi 
Korsisaaren yrittäjät ovat jo vuosia toimi- 
neet aktiivisesti yrittäjyyden edellytysten 
parantamiseksi vaikuttamalla paikalli-
sissa yrittäjäjärjestöissä. 

Pitkälle on siis tultu tonkkien kantami- 
sesta. Edellisen sukupolven veljeksillä, 
Paavo, Timo ja Jouko Korsisaarella ei  An- 
tin mukaan ollut juuri muita vaihtoehtoja 
kuin jatkaa liikenneneuvos-isänsä viitoit- 

EI PELKKÄ BUSSIYHTIÖ
Korsisaari Oy:n 
toimitusjohtaja Antti 
Korsisaari on Nurmijärven 
Yrittäjien valitsema 
Vuoden Yrittäjä 2019

TEKSTI JA KUVAT | HELI HEIKKILÄ
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tamaa tietä, mutta kolmannelle sukupolvelle työskente- 
lyyn perheyhtiössä ei riittänyt enää pelkkä sukulaisuus. 
Kesätöitä toki tehtiin Helvi-mummun palkkaamana, 
mutta vakavampaan työsuhteeseen piti hakea yhtenä 
muiden joukossa. 

Opiskelun jälkeen Antti hankki kahdeksan vuoden 
ajan kokemusta tilitoimistossa ja pankista, jonka jälkeen 
Korsisaarelta lohkesi paikka kirjanpitäjänä ja myöhem- 
min setänsä Timon opastuksella taloushallinnosta. Timolta 
Antti kertoo saaneensa sellaista oppia yrityksen hoita- 
misesta, jota ei koulun penkillä jaeta. Sille tulikin pian 
käyttöä, sillä Antti eteni vastaamaan ensin yhtiön ambu- 
lanssitoiminnasta ja Timon jäädessä eläkkeelle vuonna 
2009 koko Korsisaaresta. 

JAKSAMISESTA PIDETÄÄN HUOLTA

Perinteikkään perheyhtiön luotsaaminen on Antille sel- 
västi kunnia-asia. “Tavoitteena on, että Korsisaari pysyy 
elinvoimaisena, mutta samalla kasvollisena yrityksenä 
niin sisään kuin ulospäinkin. Tätä hommaa ei tehdä siten, 
että perustetaan jotain ja myydään pois”, Antti toteaa. 

Antti onkin hyvin mielissään saamastaan huomion- 
osoituksesta. “Vaikka tunnustus on osoitettu yrittäjälle, 
on se hatunnosto hyvin tehdystä työstä koko henkilö-
kunnalle sekä edeltäville sukupolville”. Antin ovi on to- 
tuttu näkemään auki ehdotuksille ja toiveille ja hän kan- 
nustaa työntekijöitä kertomaan, mitkä muutokset ja uu- 
distukset parantaisivat työhyvinvointia ja työn mielek- 
kyyttä. Jaksamisesta pidetään huolta varhaisen puuttu-
misen periaatteella ja hyvällä työterveyshuollolla.  

Omasta jaksamisestaan Antti huolehtii tekemällä muu- 
takin kuin töitä. “Oman työn organisointi sekä pienet irti- 
otot, kuten se, että käyn syömässä lounaan kotona, autta-
vat jaksamaan”, Antti luettelee. 

 
MUUTOS TOIMINTAKULTTUURISSA

Korsisaaren yhdeksänkymmenen toimintavuoden aikana 
kuljetusala on kasvanut ja muuttunut melkoisesti. Antin 
mukaan suurin muutos on ollut toiminnan siirtyminen 
kilpailutusperusteiseksi. Sopimukset  ovat ovat pituudel- 
taan vuodesta jopa kymmeneen vuoteen. Antin mukaan 
kilpailu pitää pirteänä, mutta asettaa etenkin pienet ja kes- 
kikokoiset yritykset eriarvoiseen asemaan suurten kanssa. 

Laakereilla ei busseja lepuuteta muutenkaan; kilpailu- 
tuksia on muutama vuodessa, myynnin täytyy olla aktii- 
vista, kaluston pysyttävä kunnossa, tuoreena ja toimin-
nan joustavana. Suurin osa liikenteestä sahaa reittejä 
Helsinkiin ja takaisin, ja poikkeusjärjestelyt kaupungissa 
heijastuvat heti Hämeenlinnanväylälle ja tuntuvat vii- 
västyksinä pitkään. Tilannetta helpottamaan on kuiten- 
kin tulossa sovellus, josta kyytiä odotteleva asiakas voi 
seurata linja-autojen sen hetkistä sijaintia. 

Suuren haasteen edessä ollaan myös ilmaston kanssa. 
Suuntaus on kohti sähköbusseja ja Korsisaarikin selvit-
telee niiden soveltuvuutta toimintaansa. “Ilmaston suh- 
teen joukkoliikenteessä ollaan joka tapauksessa hyvällä 
asialla. Jos ennen bussin käyttämiseen liittyi status- 
kysymyksiä, mielletään se nykyisin tiedostavuudeksi ja 
oman ajan arvostamiseksi”, Antti toteaa.   

“Bussin kyydissä voit taittaa työmatkat vaikka tork- 
kuen. Onpa työmatkalaisista syntynyt joka päivä toi- 
sensa tapaavia moniammatillisia yhteisöjäkin, Antti 
naurahtaa. Toki reitit ja aikataulut ovat rajoitettuja, mutta 
ennen bussiajatuksen torp-paamista kannattaa Antin 
mukaan tutustua reittiyhdistelmiin, lipputuotteisiin sekä 
poikkeuksellisen edulliseen kunnan kädenojennukseen 
työmatkalaisille eli Nurmijärvilippuun.

Lotta Soiniitty
050-400 9325

lotta@mamalotta.�

www.mamalotta.�

Kotipalvelu_93x102.pdf   1   15/10/2019   8.45

”Ajankohtaisia kursseja  
edulliseen jäsenhintaan”.
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“Niin muuttuu maailma...”, totesi 
paikallinen kirjailijasuuruus, 
“Ja perässä pitäisi pysyä”, 

pohtii nuoriso ja yrittää selvittää, mitä 
taitoja tämän päivän ja tulevaisuuden 
työntekijältä vaaditaan. Työelämässä har- 
va tulee tekemään enää vain yhtä työ-
uraa, moni kuljettaa rinnakkain erilaisia 
ansaintatapoja ja eläkevirka alkaa olla 
käsitteenä vanhanaikainen. 

Työntekijälle on eduksi tunnistaa omat 
vahvuutensa ja osata muuttaa ne toimin- 
naksi, joka tuottaa taloudellista, sosiaa-
lista, kulttuurista tai yhteiskunnallista 
arvoa. Tarvitaan luovuutta, aloitteelli-
suutta, suunnittelutaitoja ja sinnikkyyttä, 
yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, kuin 
myös epävarmuuden ja pettymysten sie- 
tokykyä, riskien hallintaa ja vastuulli-
suutta.  Lisäksi työntekijän täytyy osata 
markkinoida osaamistaan ja itseänsä. 

Nuorelta edellytetään siis yrittäjämäi- 
siä valmiuksia, vaikkei oma yritys olisi-
kaan päällimmäisenä mielessä. Kyseisiä 
taitoja voi onneksi opetella ja valtakun-
nal0linen opetussuunnitelma jopa ohjaa 
siihen. Työelämätaidot ja yrittäjyys on 
yksi seitsemästä laaja-alaisesta aihe- 

kokonaisuudesta, jotka sisältyvät Ope- 
tushallituksen hyväksymiin perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteisiin. 
Tavoitteena on, että  kouluista valmistuisi 
aktiivisia, yritteliäitä,  laaja-alaisesti sivis- 
tyneitä ja tiedollisesti ja taidollisesti jous-
tavia nuoria.

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen 
kouluissa on kuitenkin helpommin sa- 
nottu kuin tehty. Valtakunnallisen yrit-
täjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto 
YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Leh- 
tosen mukaan kouluissa ja oppilaitoksissa 
ymmärretään, että yrittäjyyttä tarvitaan, 
mutta samalla ajatellaan, ettei se ole mi-
nun juttuni. 

Vastuu yrittäjyyskasvatuksesta lepää 
yleensä yhden opettajan harteilla, vaikka 
sen pitäisi sisältyä jokaisen opettajan ja 
koulutuksen kehittäjän työhön. Yrittä- 
jyyskasvatus ei ole myöskään yksittäinen 
oppiaine, vaan sen tulisi läpäistä jo ole- 
massa olevat aineet kaikilla kouluasteil-
la. “Se on toimintakulttuurinen juttu”, 
kiteyttää Lehtonen.  

YES-verkosto tiedostaa opettajien jo 
valmiiksi valtavat haasteet monialaisten 
tavoitteiden täyttämiseksi, joten se tu- 

kee opettajia kehittämällä yrittäjyyskas- 
vatusta, valmentamalla opetushenkilös-
töä, rakentamalla koulu-yritysyhteistyö- 
tä ja -verkostoja sekä tarjoamalla yhteis- 
työhön erilaisia toimintamalleja. Yhdis-
tyksen pyrkimyksenä on varmistaa, että 
opetussuunnitelman tavoitteet toteutu- 
vat kouluissa. YES-verkoston kautta vies- 
tit kulkevat myös toiseen suuntaan; yh-
distys välittää ajankohtaiset kuulumiset 
koulumaailmasta päättäjille.  

UUDENLAINEN TYÖ 

Työn luonne elää parhaillaan valtavan 
murroksen aikaa. Tekemisen tavat ja pai-
kat muuttuvat. Perinteinen työnantaja – 
työntekijä -suhde arvioidaan uudelleen 
työtehtävien muututtua itsenäisemmiksi. 
Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja ka-
toaa. 

Lehtosen mukaan tulevaisuuden työ-
elämässä koneet tulevat korvaamaan 
suurimman osan mekaanisesta suoritta- 
misesta ihmisen keskittyessä siihen, mi-
hin koneet eivät osaa: uuden luomiseen, 
innovointiin ja yhdessä tekemiseen. Tar- 
vitaan rohkeutta ja kykyä havaita mahdol- 

YRITTÄJÄMÄISTÄ 
ASENNETTA TARVITAAN 
Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista 

TEKSTI | HELI HEIKKILÄ     KUVAT | HENRIIKKA OJALA JA PIRJO KIVISTÖ

12H-tapahtuman juontajana 
toimi nuori yrittäjä Aatu Ikonen
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lisuudet, tarttua niihin ja muuttaa ideat 
toiminnaksi. Samalla täytyisi tunnistaa 
riskit ja opetella hallitsemaan niitä.

“Yrittäjyyskasvatus opettaa juuri ky- 
seisiä, niin työelämässä kuin elämässä 
yleensäkin tarvittavia taitoja. Yrittäjämäi- 
set valmiudet auttavat lapsia ja nuoria tun- 
nistamaan oman osaamisensa ja auttaa 
heitä myöhemmin löytämään paikkansa 
työelämässä. Realistisen tiedon saaminen 
siitä, millä eri tavoin omia taitoja voi hyö- 
dyntää lisää heidän hyvinvointiansa ja 
ehkäisee samalla syrjäytymistä. Sillä on 
nuoren itsensä lisäksi valtava yhteiskun-
nallinen merkitys”,  Lehtonen korostaa.   

“Toki yrittäjyyskasvatus rohkaisee 
yrittäjämäisen asenteen lisäksi myös itse 
yrittäjyyteen. Me tarvitsemme nuoria, 
jotka lähtevät toteuttamaan omia ideoi-
taan ja uskaltavat ottaa riskejä. Ilman 
yrittämistä ei synny uutta”, Lehtonen li-
sää. Nuoria ohjataan tunnistamaan mah- 
dollinen yrittäjä itsessänsä tai vaihtoeh- 
toisesti toteamaan, ettei kaikista ole yrit-
täjiksi. “Sekin on arvokas havainto”.  

VASTUSTUSTA 

Ylevistä periaatteista huolimatta yrittä- 
jäkasvatus on herättänyt myös vastustus- 
ta. Lehtosen mukaan syynä on ollut se, 
ettei olla perehdytty yrittäjyyskasvatuk- 
sen sisältöön; ajatellaan sen kautta lei-
vottavan kaikista yrittäjiä. Myös ajatus 
siitä, että yritykset markkinoisivat itseään 
oppilaitoksissa tai saisivat etua yhteis-
työstä saa monet varpailleen. “Yritykset 
hyötyvät varmasti tekemällä toimintaan- 
sa tunnetuksi, mutta päivä koulussa tai 
oppilaitoksessa on aina päivä pois liike-
toiminnasta”. 

Nurmijärveläiset yritykset ovat kui-
tenkin lähteneet joukolla mukaan ja Leh- 
tosen mukaan se on tehty halusta tehdä 
hyvää. Yritykset ovat  oivaltaneet pitkä- 
jänteisen yrittäjyyskasvatuksen merki- 
tyksen niin nuorille, yrittäjyydelle kuin 
yhteiskunnallekin.  

Yrittäjyyskasvatus ei Lehtosen mukaan 
ole myöskään mikään uusi juttu. “Koulu- 

järjestelmässämme on ollut jo entuudes-
taan paljon yrittäjämäistä asennetta; lap- 
sia ja nuoria on kautta aikain kasvatettu 
vastuuseen itsestään ja tekemisistään 
yhteiskunnassa.” Koulujen toimintakult-
tuurin muuttuessa nyt kuitenkin myös 
yrittäjyyskasvatus on muuttanut muoto-
aan. “Nyt sidotaan aloja ja toimijoita yh- 
teen, verkostoidutaan, tehdään yhdessä, 
opiskellaan luokkahuoneen ulkopuolel- 
la, otetaan kumppaneita mukaan koulun 
arkeen ja niin edelleen”, Lehtonen luet- 
telee. “Kun pääse tekemään erilaisten 
ihmisten kanssa erilaisia asioita, vaikut- 
taa se myös koulun ilmapiirin ja viihtyi-
syyteen”. 

VIERAILUITA PUOLIN JA TOISIN

Yrittäjien ja koulujen yhteistyön kautta 
nuoret tutustuvat lähialueiden elinkei-
noelämään ja näkevät, minkälaisia yri-
tyksiä ja mahdollisuuksia juuri heidän 
ympäristössään on. 

“Seuraamalla yrittäjän päivää nuoret 
saavat realistisen käsityksen työelämästä 
ja yrittäjyydestä. Erilaisten yhteistyöpro-
jektien kautta myös yritykset saavat uusia 
näkökulmia esimerkiksi markkinointiin”, 
Lehtonen huomauttaa. “Ja mikä parasta, 
nykymaailmassa yhteistyö voi olla myös 
virtuaalista, mikä helpottaa syrjäisempien 
seutujen koulujen ja yritysten yhteyden-

pitoa kuin myös kansainvälistä, mikä 
avartaa yrittäjyyskasvatuksen mahdolli-
suuksia entisestään”.    

HUOLI TULEVAISUUDESTA

Tuskin kukaan kyseenalaistaa yrittä-
jyyskasvatuksen merkitystä muuttuvassa 
maailmassa, mutta Lehtonen on huolis- 
saan, riittävätkö kunnilla rahkeet kaiken 
muun ohella toiminnan koordinointiin. 
“Ilman tavoitteellista ja johdonmukaista 
suunnitelmaa sekä sen mukaista sapluu-
naa, joka kulkee oppilaan rinnalla koko 
koulupolun läpi toiminta pirstaloituu ja 
pahimmassa tapauksessa lopahtaa koko- 
naan. On koko elinkeinoelämän ja elin-
voimaisen yhteiskunnan etu, että siihen 
keskitytään, Lehtonen kiteyttää.     

NURMIJÄRVELLÄ VERKOSTOT 
VALMIINA

Myös Nurmijärvellä havahduttiin kym- 
menisen vuotta sitten pohtimaan yrittä- 
jyyskasvatuksen merkitystä ja sen sisäl- 
lyttämistä koulujen arkeen. Opetustoimen 
asiantuntija Kristiina Pirneksen mukaan 
on äärimmäisen vaikea ennustaa, millai-
sessa maailmassa tämän hetken nuoret 
tulevat työskentelemään, mahdollisesti 
vielä kuudenkymmenen vuoden kuluttua. 
 Oletus kuitenkin on, että selviytyäkseen 

KLAUKKALA

Finalisteja arvioimassa vasemmalta Sanna Lehtonen, Outi Mäkelä,  
Matti Vanhanen ja Iida-Elina Rantalainen.
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tarvitaan yrittäjämäistä asennetta ja 
omaehtoista ajattelua. 

Kuntaan perustettiin yhdessä paikal-
listen yrittäjäyhdistysten ja Keski-Uuden- 
maan koulutuskuntayhtymän kanssa yrit- 
täjyyskasvatustyöryhmä, jossa uuden ope- 
tussuunnitelman lähestyessä työstettiin 
työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyviä 
laaja-alaisen osaamisen sisältöjä sekä sen 
“työrukkaseksi” suunnitteluryhmä, joka 
pohti, miten opetussuunnitelman tavoit- 
teet toteutetaan, millä keinoin koulujen 
ja yrittäjien välistä yhteistyötä tiiviste-
tään ja kuinka kaikki ikäluokat saatai-
siin luontevasti yrityskasvatuksen piiriin. 
Työryhmä valmisti opettajille tukimate-
riaaleja ja eri luokka-asteita varten vuo-
sikellon.

Alakouluissa yrittäjyyskasvatuksen 
toteutuminen on pitkälti riippuvainen 
opettajien ja koulujen omasta aktiivi-
suudesta, mutta yläkoulujen käyttöön on 
jo vakiintunut hyviksi havaittuja toimin- 
tamalleja. Niistä ehkä tunnetuin ja perin- 
teisin on kahdeksannella ja yhdeksän-
nellä luokilla tapahtuva TET- työelämään 
tutustumisjakso, missä nuoret työsken-
televät itse hankkimissaan työpaikoissa 
aikuisen ohjauksessa. 

Tuoreempi satsaus kunnalta on kaik- 
kien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten 
lähettäminen Taloudellinen tiedotustoi- 
misto TAT ry:n ylläpitämään Yritysky-
lään. Kuudesluokkalaisten yrityskylä on 
pienoiskaupunki katuineen ja kauppoi-
neen, missä oppilas tekee töitä valitse- 
massaan ammatissa ja toimii ansaitse- 
mallaan vapaa-ajalla ja rahalla myös 
kuluttajana. Yhdeksäsluokkalaiset har- 
joittelevat tiimityöskentelyä ja yrittävät 
yhdessä pärjätä yrityksensä kanssa kan- 
sainvälisillä markkinoilla. Yrityskylä pal- 
kittiin vuonna 2014 World Innovation 
Summit for Education -kilpailussa maail-
man parhaana koulutusinnovaationa. 

UHAVE12HOURS! 

Viimeisin suunnittelutyöryhmän aloit- 
teesta liikkeelle lähtenyt tapahtuma on 
ollut kahdesti järjestetty Yrittäjyyskas- 
vatuksen asiantuntijaverkosto YES ry:n 
tuella kehitetty 12H-päivä, jota opetus-
toimen ohella olivat toteuttamassa Keski-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hu- 
manistinen ammattikorkeakoulu, Seitse-
män veljeksen ja Isoniitun peruskoulut, 
Arkadian yhteislyseo ja Rajamäen lukio, 
Nurmijärveläiset yrittäjäyhdistykset sekä 
edellä mainittu YES ry .

Tehokkaan kahdentoista tunnin ai-
kana yhteensä reilut 300 yhdeksäsluok-
kalaista pääsi tutustumaan eri koulutus-
mahdollisuuksiin, ammattialoihin ja yrit- 
täjyyteen. Tilaisuuteen kutsutut vieraili-
jat avasivat ammattiensa arkea ja kertoi- 
vat todellisia uratarinoita. Päivän aikana  
koululaiset kehittelivät myös omia yri- 
tysideoita, joista lennokkaimmat esitel-
tiin illan päätteeksi arvovaltaiselle asian- 
tuntijaraadille. Luomisprosessin aikana 
nuoret joutuivat miettimään, mitä kaik- 

kea idean jalostamisessa ja toteuttami-
sessa tulee ottaa huomioon.  

12H- kokemus oli Seitsemän veljeksen 
koulun opinto-ohjaaja Lassi Pitkäsen mu- 
kaan erittäin antoisa. “Osa nuorista, eten- 
kin yrittäjätaustaisista perheistä tulleet, 
olivat jo valmiiksi yrittäjäsuuntautuneita. 
He tiesivät, mitä yrittäjyys pitää sisällään 
ja he vaikuttivat valmiilta ottamaan haas- 
teen vastaan. Osalle saattoi tulla yllätyk- 
senä, että toimitusjohtajan hommiin saat- 
taa kuulua myös vessan pesua”, Pitkänen 
toteaa. “Yritimme valaista sitä lähtökoh-
taa, ettei yrittäjäksi kannata ryhtyä vain 
toimitusjohtajan pestin kiilto silmissään, 
vaan ensin pitää keskittyä tekemiseen. 
Jos huomaa, että saattaisin elättää sillä 
tekemisellä itseni ja mahdollisesti muita-
kin, on siinä yrittämisen paikka”. 

Työssään yläkoululaisten opona Pit- 
känen kohtaa ammatinvalinnan suhteen 
herkimmässä vaiheessa olevia nuoria. 
“Myös siinä näkyy jakautuminen kahtia: 
osa nuorista ei kanna juurikaan paineita; 
he tekevät sen, mitä katsovat aiheelliseksi 
ja ottavat vastaan, mitä tuleman pitää. 
Mutta moni murehtii jo yläkoulussa va-
linnan vaikeudesta. Heitä ei juurikaan 
auta ajatus, ettei heidän aikansa ammat-
teja välttämättä ole vielä edes keksitty”.  

Pitkäsen ohjeet nuorelle ovatkin: Sy-
venny siihen, mitä osaat. Hanki koulutus 
ja varaudu opiskelemaan koko ajan lisää. 
Verkostoidu ja harjoittele tiimityötaitoja. 
Opettele sietämään epävarmuutta ja us- 
kalla kokeilla. Tulevaisuus on kokeilu-
kulttuurin ja projektien aikaa. Joitakin 
epävarmuus saattaa ahdistaa, mutta toi-
saalta vapaus voi mahdollistaa työn ja 
vapaa-ajan uudelleenjaon.

KAHDENTOISTA TUNNIN JÄLKEEN

12H -tapahtumat oli Pitkäsen mukaan 
hieno formaatti, mutta nyt ollaan tultu 
siihen pisteeseen, että yrittäjyyskasva-
tuksen suunnittelutyöryhmän on aika 
miettiä, miten tästä eteenpäin; kuinka 
kaikki kunnan yhdeksäsluokkalaiset saa- 
taisiin ideasta osallisiksi. Yrittäjiä ei voi 
velvoittaa pitämään vapaapäiviä omista 
toimistaan eikä yrittäjyyskasvatus voi jää- 
dä pelkästään koulujen vastuulle. Monet 
paikalliset yrittäjät ovat kuitenkin niin 
Pirneksen kuin Pitkäsenkin kokemuksen 
mukaan valmiita auttamaan, joten tahtoa 
riittää ja verkostot ovat valmiina, joten 
tästä on hyvä jatkaa.

YRITTÄJYYSKASVATUS

Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan las-
ten ja nuorten  yrittäjämäisiä valmiuksia. 
Se ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, 
vaan kokonaisvaltaista työelämässä tar- 
vittavien asenteiden ja taitojen kehittä-
mistä. 
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www.yrittajat.fi

Lisää rohkeutta, luovuutta,  
vastuullisuutta ja aloitteellisuutta

Opettaa tavoitteellisuuteen ja sisukkuuteen

Auttaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan  
ja hyödyntämään niitä

Lisää päätöksentekokykyä ja opettaa sietämään  
epävarmuutta ja pettymyksiä

Lisää kykyä ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä

Kannustaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja  
tarttumaan niihin sekä muuttamaan ideat toiminnaksi

Edistää työelämätietoutta ja -taitoja

Lähde: https://yesverkosto.fi/mita-yrittajyyskasvatus-on

YRITTÄJYYSKASVATUS:

LUE LISÄÄ:
KARISMAKONSEPTIT.FI

MAHTI 
MUOTOILUPELI

ORGANISAATION OMIIN SISÄLTÖIHIN  
TÄYSIN RÄÄTÄLÖITÄVÄ KEHITTÄMISPELI.
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Yritysten  
merkki- 
vuosia

Nurmijärven Yrittäjät ry 
onnittelee tasavuosia  
täyttäviä jäsenyrityksiään

60 vuotta
Kuljetusliike Reino Laakso Oy

30 vuotta
Alasjärven Kukka Oy
Autohuolto Pispala T Oy
NurmiPrint Oy
Pelti-Center Oy
Sainio-Cleaning Oy
Salhydro Oy

20 vuotta
KT-Yhtymä Oy
Logidea Oy
Monialapalvelu  
Kari Savolainen
Ratsukenkä Oy

Onnittelut ja vuosiluvut 
perustuvat yrityksen Suomen 
Yrittäjien jäsenrekisteriin 
ilmoittamaansa yrityksen 
perustamispäivämäärään.

Nurmijärven Yrittäjien 
edustusto saapuu mielellään 
kutsusta onnittelukäynnille 
sekä juhlavuosiaan täyttävien 
yritysten että yrittäjien luokse.

Nurmijärven Yrittäjät onnittelee  

60-vuotiasta 
Kuljetusliike Reino Laakso Oy
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Nurmijärven vanhin ja ensimmäinen kaupallinen panimo 
perustettiin vuonna 2018. Useamman vuoden olutharrastus 
ja autotallissa toiminut mikropanimo on kasvanut ja toimii 

nykyisin Ilvesvuoren alueella. Tämän perheyrityksen arjesta vas- 
taavat veljekset Niklas (kuvassa) ja Andreas Wennström. Työnjaon 
he ovat sopineet siten, että Niklaksen tapaa useimmin joko val- 
mistustiloissa vastaamassa tuotteiden valmistuksesta ja tekniikasta 
tai suunnittelupöydän äärestä yrityksen painomateriaalien suun-
nittelun parista. Hänen käsialaansa ovat myös ihastusta herättä-
neet persoonalliset pullojen etiketit. Kunnioitusta herättävien kym- 
menen 1000 litran käymisastian lämpötilaa hallinnoidaan huippu-
tekniikan avulla. Andreas keskittyy tuotteiden myyntiin ja työn 
tuloksena Grönbacka Panimon tuotteita saa oman panimokaupan 
lisäksi useista ravintoloista ja Nurmijärven lähialueen K-Supermar-
keteista ja Citymarketeista.

Paikallisuus on panimoyrittäjille hyvin tärkeä asia ja he haluavat 
palvella kunnan yrityksiä ja asukkaita hyvällä ja laadukkaalla 
oluella. Wennströmit kuuntelevat mielellään asiakkaittensa mieli- 
piteitä ja tuovat myyntiin oluita, joita nämä toivovat. Näin ovat saa- 
neet alkunsa myös heidän Lager ja Pils oluet sekä tumma Cascadian 
Dark Ale ja American IPA. Yksityis- ja yritystilaisuuksiin on saa- 
tavilla 30l tynnyreitä, joihin panimolta voi vuokrata myös hana- 
laitteen. Oman suunnittelutoiminnan myötä on lisäksi sujuvaa tuot- 
taa oluita yrityksille näiden omalla etiketillä. Omat tilat mahdol- 
listavat myös erilaisten tilaisuuksien ja panimokierrosten sekä olut-
tastingin järjestämisen Ilvesvuoressa. 

PYYSIMME YRITTÄJIÄ JATKAMAAN LAUSEITA:
Yrittäjyyden iloja ovat saada kehittää ja laajentaa omaa toimintaa, 
palvella ja kuunnella asiakkaita, reagoida asiakkaiden pyyntöihin 
ja ajatuksiin.

Yrittäjyyden haasteina tällä hetkellä emme koe suurempia 
haasteita. Tärkeintä meille on, että pystymme vastaamaan myynnin 
kasvuun. Paikallinen Nurmijärven panimo on otettu suurella ilolla 
vastaan, jolloin välillä on tilanteita, että tuotteita ei ole riittävästi. 
Tämän takia olemme jo lisänneet tuotantoamme, kuudesta käymis-
astiasta kymmeneen 1000 litran astiaan. Valmistamme siis olutta 
1000 litran erissä.

Liityin/liityimme yrittäjäjärjestöön marraskuussa 2019.

www.gronbackapanimo.fi
Ilvesvuorenkatu 37 H, 01900 Nurmijärvi
Panimomyymälä auki pe klo 13–18 sekä la klo 11–16

GRÖNBACKA PANIMO

«  Uudet yrittäjäjäsenet esittäytyvät  »

Trukkipalvelu

”Ajankohtaisia kursseja  
edulliseen jäsenhintaan”.
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MITEN ON  
JAKSAMISEN LAITA?

TEKSTI | HELI HEIKKILÄ     KUVA | GERD ALTMANN, PIXABAY

Jos stressinhallinta ei kiinnosta, lue tämä.
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Aivot ovat siinä mielessä vänkä 
väline, että ne eivät lepää. Aivoja 
voi ohjailla, kouluttaa, hiukan 

jopa huijata, mutta ikiaikaisen selviyty-
misviettiperinteen velvoittamina ne te-
kevät jatkuvasti hiljaista selvitystyötä; 
onko tilanne uhkaava vai ei? Pitäisikö 
taistella, paeta, vai antaisiko olla? Työ-
elämän termein: kaatuuko tämä päälle, 
saanko kaadettua tämän jonkun toisen 
päälle, vai hoidanko itse?  

Aivot skannaavat läpi omistajansa 
elämäntilanteen, kokemukset ja temppe-
ramentin, joiden mukaan se annostelee 
liikkeelle laskettavan hormoniannoksen 
määrän. Kortisolin, eli stressihormonin 
alkuperäinen tehtävä on suojella anta-
malla energiaa toimimiseen.  

Pieni ja positiiviseksi luokiteltu stressi 
tuo potkua päivään ja näkyy aikaansaa- 
misena. Iso stressi syntyy siitä, kun ulkoi- 
set vaatimukset ja sisäiset voimavarat ei- 
vät kohtaa. Pitkään jatkuessaan ja ilman 
palautumista ne kummatkin uuvuttavat. 
Henkilöstä riippuen seuraa joko lamaan- 
nus tai ympäristöä ärsyttävä säheltämi- 
nen, pahimmillaan myös vakavia terveys- 
haittoja. Stressaantunut harvoin jaksaa 
huolehtia syömisestä, liikkumisesta tai 
nukkumisesta ja kaikki tietävät, kuinka 
siinä käy. Stressi myös tarttuu helposti ja 
saattaa sairastuttaa koko yhteisön.

Yrittäjäasenteeseen kuuluu kuitenkin, 
että jaksetaan. Siksi yrittäjien stressiin 
perehtyneen VTT:n tutkija Päivi Heikki-
län mukaan jopa 2/3 suomalaisista yrit- 
täjistä on joko vaarassa altistua stressiin 
tai kokee toimintakykyä heikentävää 
stressiä. Yrittäjiksi hakeutuu yleensä kes- 
kivertoa enemmän stressinkestävämpiä 
henkilöitä, mutta ihmisiä hekin silti ovat.  

IRTI PUHELIMESTA

Yrittäjien kanssa paljon työskentelevät 
työnohjaaja Tarja Ranta sekä personal 
trainer Petra Lintunen-Bäckmann koh- 
taavat työssään paljon väsymystä, eten- 
kin pienten yritysten johdossa. 

Lintunen-Bäckmannin mukaan epä-
vakaa maailmantalous yhdistettynä suo- 
malaiseen luonteeseen aiheuttaa sen, että 
yrittäjä ei uskalla tai pysty sanomaan 
ylimääräiselle työlle ei. Luvataan enem-
män kuin olisi järkevää ja valvotaan yöt. 

Ranta on haarukoinut yrittäjälle haas-
tavimman ajan 5-10 vuoden paikkeille 
yrityksen perustamisesta. Alkuinnostus 
on laantunut, uusien ideoiden keksimi-
nen sakkaa, asiakaskunta ei ole vielä va- 
kiintunut eikä liikevaihto kasvanut niin 
paljon, että voisi palkata tarpeeksi tai 
alkuunkaan apuvoimia. Jatkuva markki-
nointi uuvuttaa ja rahahuolet painavat. 

Yrittäjän pää ja päivä joutuvat taipumaan 
moneen.

Harva tuote tai palvelu myy itse 
itsensä ja yritysten täytyy olla esillä koko 
ajan. Siihen on tehokkaat välineet, mutta 
niidenkin päivityksestä ja seuraamisesta 
saa aikaiseksi mojovan stressin. “Ihminen 
on kasvanut kiinni kännykkäänsä ja hä- 
nen keskittymiskykynsä häviää nykyi- 
sin jopa kultakalalle”, toteaa Ranta ja 
kertoo aiheeseen liittyvästä tutkimuk-
sesta. Jatkuva informaatiosyöte keskeyt-
tää ajattelemisen ja tekemisen. Ja jos kän- 
nykän puolella on hiljaista, keksii ihmi-
nen kuitenkin itse sieltä selattavaa. Ih- 
minen on itse opettanut aivonsa kärsi- 
mättömiksi, mutta onneksi hän voi opet- 
taa myös itsensä siitä ulos. “Ensimmäinen 
askel on päästää irti puhelimesta ja ottaa 
siihen tietoisesti etäisyyttä”, Ranta lisää. 

IRTI ARJESTA

Reipas liikunta, ravitseva ruokailu ja tar- 
peeksi nukkuminen – ilman kolmen ko-
van suoraa ei pitkään jatkunutta stressiä 
saa selätetyksi, mutta joskus tilanne on 
niin paha, ettei henkilöllä ole voimia suu- 
rempaan muutokseen. Ajatuskin, että 
käyttäisi tehokasta työaikaa nukkumi-
seen, on täysin järjetön. Silloin tarvitaan 
pieniä tekoja, pieniä irtiottoja, joiden jäl- 

Joulumarkkinat  
Hämeenlinnassa 7.12.
Lähde mukaan tekemään ostoksia pukinkonttiin 
ja nauttimaan jouluisesta tunnelmasta 
sisätiloihin. Markkinoilla pääset halutessasi 
nauttimaan glögikahvilassa tunnelmasta ja 
elävää musiikkia. Markkinoilta jatkamme 
Hauholle Hahkialan kartanoon, jossa tarjolla 
on perinteinen joulubuffet. Pääsemme 
nauttimaan joulun ja itsenäisyyspäivän 
tunnelmista matinean merkeissä. 
Kotimatkalla pysähdymme vielä 
tunnelmallisessa Tiirinkosken 
tehtaassa.

Hyrsylän Mutka 
28.3.2020

Suosittu retki Airan luo Hyrsylän 
Mutkaan. Kannattaa varmistaa 

paikat ajoissa ja ostaa liput. 
Matkan hintaan sisältyy kuljetukset, 

ruokailut päivän  
aikana ja Aira on  

luvannut jokaiselle  
vieraalle lahjakassin. 88.-hlö

Kukkamarkkinat 16.5.2020
Puutarhakauden avaus Virossa Türin kaupungin 

kukkamarkkinoilla. Lähde mukaan  
tutustumaan, millaisia tuotteita  

paikallisilla on tarjolla ja  
tekemään ostoksia 

puutarhaasi.88.-hlö

110.-hlö
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keen ajatusmutkat saattavat hieman aueta, 
eikä elämän ja yrityksen pelastava muu-
tos ehkä enää tunnukaan niin typerältä.  

Lintunen-Bäckmannin mukaan kai-
vautuminen ylös vakavasta stressistä vie 
aikaa puolesta vuodesta vuoteen – yrittä- 
jillä ehkä kauemmin kuin monella muulla. 
“Vastuu yrityksestä ja perhe menevät yrit- 
täjällä aina hyvinvointivalmennuksen 
edelle, mutta pienilläkin askeleilla saa- 
daan tehtyä paljon. Sijoittaminen omaan 
jaksamiseen näkyy kiertokautta liike-
vaihdossa”.   

Miten se pieni aika sitten kannattaa 
käyttää? Lintunen-Bäckmannin mukaan 
tärkeintä on irtaantuminen. “Viidentoista 
minuutin kävelylenkki ei kaada kenen-
kään päivää. Istu viideksi minuutiksi alas 
paikkaan, missä kukaan ei häiritse”. “Jos 
viisi minuuttia on liikaa, laske hiljaisessa 
paikassa kahteenkymmeneen, Ranta lisää. 
“Ja jos sekään ei onnistu, istu paikallasi 
 ja hengitä muutama kerta syvempään”. 

Pienetkin mikrotauot pitkin päivää 
rauhoittavat mielen ja kehon ja sillä on 
Rannan mukaan merkitystä palautumi- 
sen kannalta. Aivojen käyttö työpäivän 
aikana on kuin kuntosalitreeni; kehit-
tyäkseen aivolihas tarvitsee pieniä tau- 
koja sarjojen välillä ja pidempiä palau-
tumisjaksoja treenien välillä.  

HIFISTELYÄ

“Tauon lyhyys ei kuitenkaan estä hifiste-
lyä”, naurahtaa Ranta ja esittelee tehok-
kaan 4/7-hengitysharjoituksen. Siinä hen- 
gitetään sisään laskemalla neljään ja va- 
pautetaan hengitys laskemalla seitse- 
mään. Joitakin auttaa mielikuva hiekalla 
etenevistä ja vetäytyvistä aalloista, mutta 
esimerkiksi insinöörit pitävät kuulemma 
laskemisesta. Insinööritouhuja sekin, että 
rentoudutaan vapauttamalla hetkeksi sil- 
mien tarkennus.

Muodikas mindfulness toimii sekin. 
Jos ei kuitenkaan halua paljastua meto-
din käyttäjäksi, voi tekemisen verhota 
työhön uppoutumiseksi. Kukaan ei huo-
maa, jos kävelet hakemaan kahvia siten, 
että tunnistat ja kuulet askeleesi. Seuraat 
kahvikupin täyttymistä ja maidon sukel-
tamista sen sekaan. Jos joku kysyy, mitä 
mietit, voit aina vedota verotukseen – se 
mietityttää aivan mahdottomasti.   

Ja kuten alussa todettiin, voi aivoja 
myös huijata. Rannan mukaan aivot us-
kovat, mitä ajattelemme; jos yrittäjällä on 
jatkuvasti mielessä konkurssi, aivot erit-
tävät kortisolia eli  stressihormonia. Jos 
taas ajatellaan mukavia asioita, kuten lo- 
mamatkaa, keho se alkaa tuottaa okstito-
siinia ja dopamiinia, eli hyvän olon hor-

moneita. Tosin eivät aivotkaan kovin pit-
kään kaikkea usko, jolloin tarvitaan taas 
uusia keinoja.  

“Listaa asioita, jotka tuottavat iloa. 
Kirjoita huolet paperille ja anna paperin 
huolehtia niistä yön ajan. Vedä yli ne, 
joille et voi tehdä mitään”, Ranta lisää. 
Voit myös sopia jonkun toisen kanssa 
huolten vaihdosta; mieti sinä minun tila- 
vuokriani niin minä mietin sinun laajen- 
tumistarpeita. Huolet tietävät, että niitä 
kannetaan, mutta ilman henkilökohtaista 
lisää. Tauon jälkeen niistä saa vankem-
man otteen. 

Ihmiset rentoutuvat eri tavoin, joku 
silittämällä, toinen raivaamalla metsää, 
mutta liikunnan merkitys joko yksin tai 
yhdessä, on stressinhallinnassa kiistaton. 
Lintunen-Bäckmann on työssään huo- 
mannut, että lajit, joissa joutuu keskitty-
mään joko itseensä tai tekemiseen aut- 
tavat irtautumaan arjesta. “Kuntonyrk-
keillessä saa tällin poskeensa, jos ajatus 
karkaa työmaalle. Myös lajit, joissa alusta 
on epävakaa, keskittävät ajatukset het-
keen. Vesilajeissa on pysyttävä pinnalla, 
luistellessa pystyssä. Kun ajatukset vie 
välillä jonnekin aivan muualle kuin työ- 
asioihin, raivaa huomaamattaan tilaa rat-
kaisuille”, Lintunen-Bäckmann kiteyttää. 
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”Jäsenenä saat rahanarvoisia 
 etuja esim. vakuutuksista,  

matkoista ja majoituksesta”.

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:

Suomen Yrittäjät tuottaa monipuolista informaa- 
tiota ja oppaita jäsenilleen. Näitä oppaita voi la- 
data keskusliiton kotisivujen kautta. Sinun tar-

vitsee vain kirjautua intraan omalla jäsennumerollasi.

Asiakirjapankissa on valikoima yleisiä malleja mm.:
■ Kauppa- ja vuokrasopimukset
■  Perheoikeus ja jäämistöoikeus
■  Prosessioikeus ja rikosoikeus
■  Tietosuoja-asetus eli GDPR
■  Työsuhteet ja työoikeus
■  Velkasuhteet ja perintä
■  Yhtiöoikeus ja yhteisöoikeus

Oppaita mm.:
■  Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen
■  Tekijänoikeuksien ABC aloittavalle yrittäjälle
■  Yrittäjä, näin tunnistat ja torjut huijaukset
■  Yrittäjän ilmasto-opas
■ Yrittäjän pikaopas tulorekisteriin
■  Yrittäjän tietosuojaopas
■  Yrittäjän digiopas
■  Yrityksille bisnestä hankinnoista
■  Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus ja palvelut

YRITTÄJÄJÄRJESTÖN ILMAISET  
OPPAAT JÄSENYRITYKSILLE

Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihin!

PIZZERIA CAPRI
Pratikankuja 7, Nurmijärvi

puh. 09 2767161

CA P R I  TÄY T TÄ Ä  2 0  V U OT TA

L A A J E N N U S  O N 
O N N I S T U N U T

PIZZERIACAPRI.FI

Avoinna 
ma-la 10–22
su  11.30–22
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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”.

30-vuotias NurmiPrint Oy toimii graafisella alalla erikoistuen digi- 
painoon ja suurkuvatulostukseen, ja se oli Ilvesvuoren teolli-
suusalueella ensimmäisenä aloittanut yritys. Raimo Niemelä  

perusti yrityksensä yhdessä silloisen kollegan Matti Rintalan kanssa 
vuonna 1989. Molemmilla oli kova halu kokeilla yrittäjyyttä ja oman 
firman pyörittämistä. Matti jäi eläkkeelle NurmiPrintistä vuonna 2002. 
Raimon puoliso Tuula on ollut mukana alusta saakka ja on edelleen 
hyvin tärkeä kumppani yrityksen arjessa.

Graafinen ala on muuttunut täysin NurmiPrintin olemassaolon 
aikana. Tekniikka on kehittynyt huimasti ja mullistanut kaiken ydin- 
tekemisen. Työvaiheita ja ammattinimikkeitä oli alun perin latojasta 
oikolukijaan sekä painajaan ja moniin muihinkin erikoistehtäviin. 
Tänä päivänä toiminta on hyvin erilaista. Perinteisiä kirjapainoja on 
yrityksen alkuajoista jäljellä enää murto osa ja digipainot ovat val- 
lanneet suurimman jalansijan. Tässä muutoksessa NurmiPrint on ollut 
mukana ja palvelee asiakkaita nopeastikin käyttämänsä digitekno- 
logian ansiosta. Kaiken kaikkiaan alan yleiset tuotantovolyymit ovat 
olleet laskusuunnassa vuosikausia, sillä digitaalisuus näkyy myös 
ihmisten toimintatavoissa digilaitteiden yleistyessä. Silti käsinkos- 
keteltavalle tuotteelle on sijansa ja tähän NurmiPrint pystyy vastaa- 
maan niin pienillä kuin isommillakin tuotantomäärillä. Tulevaisuu-
dessa muutoksia varmasti tulee edelleen, sanoo Raimo Niemelä. 
Olemme ketterä ja ajassa mukana oleva yritys, joten jatkossakin seu- 
raamme alan kehitystä ja otamme ne huomioon ajatellen asiakas-
kuntamme tarpeita hän kiteyttää. 

TEKSTI | ANNE BACKMAN, PIRJO KIVISTÖ JA RAIMO NIEMELÄ

JOUSTAVAA PAINOPALVELUA JA 30 VUOTTA

NURMIPRINT
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www.yrittajat.fi

Alasjärven Kukka Oy viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan 
ja haastattelimme yrittäjä Anu Aaltoa aiheen tiimoilta. 
Rajamäen Keskusraitilta käsin toimivan yrityksen toimialana 

on kukkien vähittäismyynti lisäpalveluineen: kukkien sidontatyöt 
arjen ilahduttajina ja tilaisuuksien kaunistuksina, tilakoristelut, ko-
tiinkuljetukset sekä kukkavälitykset muille paikkakunnille. Yrityksen 
perusta on Anun vanhempien v. 1969 aloittamassa perheyrityksessä. 
Alasjärven Kukka Oy perustettiin vuonna 1989, kun Anun äiti jäi 
eläkkeelle. Alkuun osakeyhtiössä oli myös Anun sisko mukana, mutta 
nykyään hän vetää yritystä yksin työllistäen yhden työntekijän.

  Ala on muuttunut merkittävästi digitalisaation ja globalisaation 
myötä kertoo Anu Aalto. Myyntikanavia on tänä päivänä useita pe- 
rinteisten kivijalkakauppojen ohella: kukkia voi tilata verkosta, ostaa 
päivittäistavarakaupoista ja monenlaisista marketista, jopa rautakau- 
poista. Tarjontaa on siis paljon enemmän kuin aiemmin ja hintakilpailu 
myyjien kesken kovaa. Onneksi tutkimusten mukaan kysyntä on 
vähitellen kääntymässä aitoja kukkakauppiaita suosivaksi. ”Asiak-
kaat arvostavat asiantuntemusta sekä kestävyyttä ja laatua” – sanoo 
Anu. Hänen muistuttaa, että kukat ovat myös ekologinen valinta, 
joten ne kasvattavat jatkuvasti suosiotaan myös lahjoina ja viemisinä 
kuin kotien ja työpaikkojen viihtyvyystekijöinäkin. 

TEKSTI | ANNE BACKMAN, ANU AALTO

ALASJÄRVEN 
KUKKA
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NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN 
VUOSI 2019

12H YRITTÄJYYSLEIRI
24.1.2019 | Keudan Perttulan kampuksella oli vilinää, kun 12h 
yrittäjyysleiri sai Seitsemän Veljeksen ja Isoniitun ysiluokkalai- 
set ideoimaan ja suunnittelemaan yritystoimintaa. Samalla tu- 
tustuttiin toisen asteen jatkokoulutusmahdollisuuksiin. Nurmi-
järven kaikki kolme yrittäjäyhdistystä olivat tiiviisti mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa.

DIGIMARKKINOINTIA JA JURIDIIKKAA
6.3.2019 | Kokoonnuimme kunnantalolle valtuus- 
tosaliin ensin tehoiskuun Digikoulun etkoille, kun 
digimarkkinoinnin huippu Marja Nousiainen veti 
meille puolen tunnin tietoiskun digimarkkinoinnista. 
Ilta jatkui yrittäjän ja yksityishenkilön tärkeimmät 
juridiset asiakirjat -koulutuksella, jossa puhujina 
olivat Maiju Rihtniemi ja Mikko Vartia.

TEATTERIMATKA
11.3.2019 | Riemukas joukko rennon kulttuurin 
ystäviä matkasi Tampereelle teatteri-illalliselle ja 
katsomaan Junnu Vainion musiikkiin pohjautuvaa 
Vanhoja poikia -esitystä.

YRITTÄJÄLOUNAAT
Yrittäjälounaille kokoontui kesäkuukausia lukuun ottamatta joka 
kuukauden toinen tiistai yrittäjiä nauttimaan lounaasta ja hy- 
västä keskusteluseurasta. Kevätkausi kokoonnuttiin Impivaara 
Grillissä ja syyskaudella lounastettiin Myllykukossa. Yrittäjä- 
lounaalla on aina jäsenhinta ja edun saat näyttämällä jäsen-
korttiasi kassalla.

VAKIOTAPAHTUMINA jatkoivat torstaisin Kuntosali Feelis 
-yrittäjäliikunta-aamu sekä tiistaisin Paten tallin -juoksuryhmä.

KOOSTE | PIRJO KIVISTÖ
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KASVA SUOMI -KIERTUE
13.3.2019 | Kevättä väritti Eduskuntavaalit ja siihen 
liittyen Suomen Yrittäjät järjesti Uudellamaalla 
Kasva Suomi -kiertueen eduskuntavaaliehdokkaille. 
Ehdokkaat pääsivät tutustumaan yrityksiin niin 
itäisellä, keskisellä kuin läntisellä Uudellamaalla. 
Keski-Uudenmaan pysähdys oli Nurmijärvellä  
Myllykukossa. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja 
Mikael Pentikäinen veti tilaisuuden, jossa puhujina 
olivat Nurmijärven Yrittäjien Matti Varelius ja Pirjo 
Kivistö.

KEVÄTKOKOUS
25.4.2019 pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen 
Kevätkokous Ravintola Pikku Paronissa.

NURMIJÄRVI OPEN
11.5.2019 | Kevään suuri yhteistyöprojekti Nurmi-
järvi Open starttasi Klaukkalassa Monikon ympä- 
ristössä.

VALKJÄRVI SOUTU
29.5.2019 | Nurmijärven Yrittäjien joukkue urakoi 
Valkjärven soudussa upeasti toiselle sijalle.

www.nurmijarvenyrittajat.fi

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
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”Jäsenenä saat rahanarvoisia 
 etuja esim. vakuutuksista,  

matkoista ja majoituksesta”.

www.tts.fi  

Meillä tehdään 
#ammattilaisia

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

ROSVOT TAABORINVUORELLA
15.8.2019 | Syyskausi aloitettiin yhteisellä päivällisellä Palojoen 
Seurojentalolla, josta siirryimme Taaborinvuorelle Rosvot -esi-
tykseen. Mukana tapahtumassa myös Uudenmaan Yrittäjien 
hallituksen jäsenet seuralaisineen.

31.8.2019 PERINTEINEN RAJAMÄEN KYLÄPÄIVÄ

LEFFAILTA KINO-JUHASSA
24.9.2019 kokoonnuttiin yhteiseen leffailtaan katsomaan Olen 
suomalainen -elokuvaa. Remontoitua elokuvateatteria esitteli 
meille teatteriyrittäjänä aloittanut Taavi Vartia.

PUTKISTO- JA
VIEMÄRIKAMERAT, SEKÄ

TARVIKKEET

Matkuntie 1, 05200 Rajamäki 
kamtek@kamtek.fi     puh. 09 2906 7253
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SYYSKOKOUS JA KAAMOSJUHLA
2.11.2019 | Syyskokous ja Kaamosjuhla Hotelli Korpilammella.

BtoB TAPAHTUMA PIKKU PARONISSA
7.11.2019 | Nurmijärven kunnan ja yrittäjäyhdistyksien 
järjestämässä illassa laitettiin yrittäjät pohtimaan myyntitaitoja.

YRITTÄJÄN PÄIVÄ
5.9.2019 | Yrittäjän päivä ja Kuntosali Feelis olivat 
yhdistelmä, kun päivä aloitettiin pirteästi ja terveel-
lisesti aamiaisella ja jumpalla.

RUSKAMARATON
7.9.2019 Levin Ruskamaratonille osallistui viisi 
juoksijaa tukiryhmineen.

SUOMEN YRITTÄJIEN LIITTOKOKOUS
18.10.2019 | Suomen Yrittäjien liittokokouksessa  
virallisina edustajina olivat Pirjo Kivistö ja Lotta Soi-
niitty.

Puheenjohtaja Jari Flinck edusti yhdistystä vuoden aikana useissa 
tapahtumissa mm. Kunnallisjohdon seminaarissa ja Vaikuttaja-
foorumissa.

Keuke ja Uudenmaan Yrittäjät ovat järjestäneet tänä vuonna jäl- 
leen tasokkaita tapahtumia ja koulutuksia osan myös Nurmi-
järvellä. Näitä olemme mainostaneet aktiivisesti ja jäsenemme 
ovat niihin ahkerasti osallistuneet. Teemoina mm. Myyntiaamu 
ja Verkkokauppailta. Marraskuussa järjestämme kunnan kanssa 
yhteistyössä btob -tapahtuman, jonka teemana on myyntitoi-
minnan haltuunotto ja tehostaminen.

16.11.2019 SYTTYVÄT JOULUVALOT  
VALAISEMAAN KIRKONKYLÄN RAITTIA

23.11.2019 KIRKONKYLÄN TORILLA  
PERINTEINEN JOULUTORI JA NURMIJÄRVEN 
YRITTÄJIEN TARJOAMA JOULUPUURO.
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www.nurmijarvenyrittajat.fi

Hotelli Korpilammen joulumenusta 
yhdessä työkavereiden, ystävien tai 

perheen kera.

Runsas joulupöytä on katettu 
11. – 13.12. ja 16.-19.12.2019 

klo 12.00-15.00

Joululounaalla pianisti Teemu 
Harjukari viihdyttää.

Pöytävaraukset 09 6138 411 
tai myynti@korpilampi.fi

www.korpilampi.fi 

Hinta 
43,00/hlö

Tervetuloa nauttimaan 

RATKAISUT KAIKKIIN 
HYDRAULIIKKATARPEISIIN

WWW.SALHYDRO.FI

NURMIJÄRVI, Kuusirinne 3
P: 020 1133 500

Nurmijärven Klaukkalassa sijaitseva Konttori 
on rakennettu kunnan ja yrittäjäyhdistysten 
yhteistyönä vastaamaan yrittäjiltä tulleeseen 

toimistohotelli – tyyppiseen tarpeeseen. Konttori on 
tarkoitettu sinulle, jos tarvitset lyhyt- tai pidempi-
aikaista työpistettä työskentelyyn, neuvottelutilaa 
asiakastapaamisiin tai kokoustilaa. Työpisteen voit 
varata lyhytaikaiseen esim. yhden päivän tarpeeseen 
tai muutamaksi kuukaudeksi. Neuvottelu- sekä ko-
koustilat on tarkoitettu lyhytaikaisiin, muutaman 
tunnin tarpeisiin.

Konttorin Yhteisö – nimisessä työskentelytilassa 
on seitsemän saman kokoista sermein eriytettyä työ-
pistettä, joiden varustuksena on pöytä, tuoli, sähköt 
sekä pöytälamppu. 

Jos tarvitset työpistettä pidemmäksi aikaa, valitse 
työpiste 1–5. Näiden työpisteiden minimivuokraus-
aika on yksi kuukausi ja kertaluontoisesti työpisteen 
voi varata maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi. Jos 
tarvitset työpistettä lyhyemmäksi aikaa, esim. vain 
yhdeksi päiväksi, valitse työpiste 6 tai 7. Näiden työ-
pisteiden minimivuokrausaika on yksi päivä. Katso 
alla olevasta linkistä, miten työpisteet sijoittuvat.

Hinnoittelu 95€/kk tai 10€/päivä (hintoihin lisä-
tään alv 24%).

Konttori sijaitsee osoitteessa Kuonomäentie 2, 3 
krs. Toiminnan startti lokakuussa 2019.

Konttorin yhteyshenkilönä toimii Pekka Vuoren-
ranta, Nurmijärven kunnan elinkeinopalveluista. 
Ota yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoja: pekka.
vuorenranta (at) nurmijarvi.fi tai puh 040 317 2019.

Tiloihin voi tutustua www.neary.fi

KONTTORI  
– YRITTÄJIEN 
TYÖTILOIKSI
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Leena Paavola on kaksoisyrittäjä, sillä 
hän perusti Koirahieronta  Lepoa Tas- 
suille -yrityksensä vuonna 2017 ja 

Homekoirapalvelut Home Work:in vuonna 
2019. Lepoa Tassuille tarjoaa koirahierontaa 
kotikäynteinä Nurmijärvellä ja sen lähiym-
päristössä. Lisäpalveluina myös tarvittaessa 
laserhoitoa, jäsenkorjausta, pentuhierontaa 
sekä koirien ravitsemisneuvontaa. Home 
Work tarjoaa niin yksityisille asiakkaille kuin 
taloyhtiöille ja julkiselle sektorille homekoi-
ratarkastuksia koko Uudenmaan alueella.

Leena Paavola teki pitkän työuran sekä 
yksityisellä että julkisella sektorilla catering-
alan esimiestehtävissä ja kouluttajana. Koi- 
rat ovat olleen hänen perheessään aina, hän 
muistelee. Niitä on ollut isoja ja pieniä, juh- 
lasekoituksia ja rotukoiria lähinnä seuraksi 
ja lenkkikavereiksi. Jossain vaiheessa hinku 
harrastustoimintaa kohti nousi ja agilityra- 
dat vetivät Leenan ja hänen Novascotian-
noutajansa mukaansa. Urheilevan koiran 
lihashuolto alkoi kiinnostaa Leenaa ja hän 
päätti kouluttautua ensin koirahierojaksi ja 
jatkoi jäsenkorjauskurssille. Paneutuminen 
koiran ruokailuun oli ollut Leenalle tärkeää 
aiemminkin, mutta harrastustoiminnan ede-
tessä kiinnostus kasvoi ja hän kouluttautui 
koirien ravitsemusneuvojaksi. 

Hän oli monta vuotta kypsytellyt ajatusta 
homekoirasta ja kiinnostuneelle luonteel-
leen ominaisesti hän päätti tehdä sitä miltä 
itsestä hyvältä tuntuu. Tuloksena hän val- 
mistui homekoiraohjaajaksi koiransa Hilden 
kanssa. Lisäjoukkoihin on liittynyt myös 
Valma. Leena nauraakin, että koira on työka- 
verina niin loistava, että työnteko ei tunnu 

edes työltä, vaikka kohteet voivat joskus olla 
haastaviakin.  

LEENA JATKOI PYYNNÖSTÄMME 
LAUSEITA: 
Yrittäjyyden ilot ovat moninaiset. Se voi ol- 
la ihana vanhuskoira, jolla on vähän kremp- 
paa ja lempeällä hieronnalla ollaan saatu, 
vaikka jumittunutta selkää vähän auki ja 
tassu liikkuu taas vähän vetreämmin. Ilon 
näkee koiran naamasta. Tai on löydetty so- 
piva ruokavalio esim. hieman tukevahkolle 
koiralle ja kadonnut vyötärö on tullut sen 
myötä esille. Homekoiratarkastuksissa eri-
tyisesti koiran tekemät ilmaisut ja sen myötä 
on päästy tekemään jatkotutkimuksia ja 
auttamaan ihmisiä haastavissa tilanteissa.

Yrittäjyyden haasteina erityisesti ho- 
mekoiratarkastuksissa on ehkä ennakkoluu- 
lot. Homekoiria käytetään enenevässä mää-
rin ja jo ennen asuntokaupan tekoa. Se on 
kuitenkin pieni investointi verrattuna, jos 
joutuisi homeloukkuun. Myös julkisten ti- 
lojen tarkastuksessa homekoiraa voitaisiin 
käyttää huomattavasti enemmän. On hyvää 
taloudenhoitoa, jos tilat tarkastetaan sään-
nöllisesti ennakkoon eikä sitten vasta, kun 
tilat ovat pilalla.

Liityin yrittäjäjärjestöön koska, se an-
taa asiakkaalle varmuuden oman toiminnan 
ammattitaidosta ja palvelunlaadusta.

Toivoisin saavani yhteistyökumppanei- 
ta erityisesti yrityksistä, jotka voivat tarjota 
tilojaan, joissa voi treenata homekoiraa. 
Myös julkiset tilat olisivat plussaa.

www.lepoatassuille.fi
www.homekoirapalvelut.fi

KOIRAHIERONTA LEPOA TASSUILLE JA
HOMEKOIRAPALVELUT HOME WORK

«  Uudet yrittäjäjäsenet esittäytyvät  »

”Jäsenenä saat  
rahanarvoisia etuja 
esim. vakuutuksista,  

majoituksesta  
ja matkoista”.
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AL-ICE Service Oy on v. 2004 perus- 
tettu yritys, joka tarjoaa yrittäjä- 
pohjalta Talenomin taloushallinto-

palveluita Uudellamaalla sekä B2B-konsul- 
tointia ja -koulutusta. Talenom on erilainen 
tilitoimisto, joka hyödyntää uusinta tekno- 
logiaa ja panostaa huippuasiakaskokemuk- 
seen. Asiantuntijatiimit ovat erikoistuneet 
useisiin toimialoihin kuten rakennus, kulje- 
tus, ravintola, koneet ja autot sekä hoiva. 
Toimisto on Rajamäen keskustassa ja avoin-
na sopimuksen mukaan. 

AL-ICE Servicen yrittäjä Anne Backman 
on tehnyt yrittäjyyden ohella pitkän uran 
kansainvälistymiseen liittyvissä tehtävissä. 
Laaja-alainen liiketoiminnallinen näkemys 
yhdistettynä tradenomitaustaan ja v. 2019 
Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja täy- 
dennyskoulutukseen Haaga-Heliassa antavat 
hyvät eväät tukea eri alojen pk-yritysten  
menestymistä. Pääasiallisen tehtävän eli 
Talenomin tilitoimisto- ja taloushallintopal- 
veluiden lisäksi yritys tarjoaa tietotaitoaan 
asiakassuhteen ja asiakaskokemuksen ke- 
hittämiseen, toimittajaketjujen hallintaan ja 
hankintatoimen kehittämiseen, projektinhal- 
lintaan sekä pk-yritysten liiketoiminnan  kan- 
sainvälistämiseen. Annelle on kertynyt koke- 
musta yli 30 v. aikana mm. projektipäällikön, 
hankintapäällikön, myyntipäällikön ja asia-
kaskokemuspäällikön tehtävistä. Muuta si- 
sältöä elämään tuovat v. 1993 alkanut koi- 
rankasvatusharrastus, moottoripyöräily ja tie- 
tovisailu. Myös musiikki on tärkeä juttu; An- 
nen bongaa usein keikoilta ja konserteista naut- 
timassa monenlaisesta elävästä musiikista.  

ANNE JATKOI PYYNNÖSTÄMME 
LAUSEITA:
Yrittäjyyden iloja ovat: Vapaus tehdä ha- 
luamiani asioita, missä haluan ja milloin 

haluan. Työaikani joustaa asiakkaiden tar- 
peiden ja toiveiden mukaan, ja juuri asiak-
kaiden kanssa yhdessä tekeminen on kaik-
kein parasta. 

 
Yrittäjyyden haasteina koen: Ajankäytön 
hallinnan ja kiinnostavien erikoisprojektien 
löytämisen, tällainen ”generalisti” kun olen 
ja innostunut niin monesta liiketoiminnan 
osa-alueesta. Muuttuvan maailman mukana 
tulee myös paineita jatkuvaan uuden oppi- 
miseen, mutta tämän koen enemmänkin 
positiivisena haasteena ja otan sen mielel-
läni vastaan. 

Liityin yrittäjäjärjestöön, koska: Sen 
kautta pääsen tutustumaan muihin yrittä- 
jiin, mukaan erilaisiin verkostoihin ja spar-
raamaan kollegoiden kanssa. 

Toivoisin, että: Yrittäjät tukisivat toinen 
toisiaan yleisesti, mutta erityisesti paikalli-
sesti. Itse pyrin käyttämään ensi sijassa oman 
kunnan firmojen palveluita, jos vain mah- 
dollista. Monenlaisia ja monipuolisia palve-
lukokonaisuuksia pystytään rakentamaan 
isoihinkin tarpeisiin voimiamme yhdistä-
mällä. Esimerkiksi oman kääntäjäverkostoni 
kautta pystyn toteuttamaan jopa yli 100 
kieliparia käsittäviä vaativia käännöstoi- 
meksiantoja ”yhden pysähdyksen taktii- 
kalla” asiakasyrityksille. Tekijöinä ovat pää- 
asiassa yrittäjä-alihankkijat, jolloin työllis- 
tävä vaikutus on melkoinen ja tuo monelle 
mikroyrittäjälle leipää pöytään. Kun käy- 
tämme toistemme palveluita ja hyödyn-
nämme toistemme verkostoja, syntyy mah-
tava tekemisen meininki joka hyödyttää 
kaikkia. 

www.facebook.com/talenomnurmijarvi/
www.talenom.fi

AL-ICE SERVICE OY

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Tilitoimisto 
Ariluoma Oy

Keskustie 4, 
01900 Nurmijärvi 

puh. 040-5053657

- Kirjanpidot
- Palkka-asiat
 - Veroasiat

   Yli 40 vuoden 
     kokemuksella.

«  Uudet yrittäjäjäsenet esittäytyvät  »
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Oletko sinäkin pohtinut lukuisten 
paikallisten yritysten aukioloai- 
koja tai miten päästä laajan kun- 

nan toisella laidalla olevaan kauppaan? 
Ehkä pohdit välillä mistä jotain tiettyä  
tuotetta saisi ja yllätyt huomatessasi sat-
tumalta somessa siitä jonkun kehuvan 
kommentin kuinka joku oli hankkinut sel-
laisen paikalliselta yrittäjältä. Näitä sa- 
moja asioita pohtivat neljä aivan tavallista 
nurmijärveläistä ja päättivät toimia. Tai 
miten nyt määritellään aivan tavallinen, 
sillä toimeksi nämä naiset todellakin lait-
toivat.

Yksi pohtijoista oli Sirkku Jauhiainen, 
joka kertoo ryhmän ajatuksista, joissa yh-
distyy ajatus paikallisten pienyrittäjien 
löydettävyyden tukeminen, hiilijalanjäl- 
jen pienentäminen sekä ympäristöystä-
vällisen palveluntarjonnan parantaminen. 

– Nurmijärveltä löytyy tuhansia ihania 
yrittäjiä sekä upeita ja koskettavia tari- 
noita näiden yritysten takaa, kertoo Sirkku 
Jauhiainen. Hän jatkaa kertomalla, miten 
he haluavat tuoda paikalliset yrittäjät 

tunnetummiksi ja jokaisen kuntalaisen 
arkeen. Ilmastoteko on hänen mielestään 
myös pieniä tekoja, sillä usein ne ovat 
kuitenkin suuria, ja joskus se suurin teko 
voi olla ostaa pieneltä yrittäjältä.

Nearby.fi–palvelun takana on neljä  
digitaalisen kaupankäynnin ammattilais- 
ta. Heissä sykkii rakkaus asua ja elää Nur- 
mijärvellä ja siksi he haluavat yhdistää 
voimansa paikallisten yrittäjien kanssa. 
Olemme varmoja, että yhdessä olemme 
enemmän ja vain yhdessä pystymme pa- 
rantamaan kilpailuasemaamme isojen jät- 
tien rinnalla, sanoo Sirkku Jauhiainen. 
Tiedämme olevamme huippuja myyn-
nissä, digitaalisen kaupan kehittämisessä 
ja markkinoinnissa ja ne taidot nyt valjas- 
timme perustaessamme Nearby.fi -verkko- 
kaupan hän jatkaa.

Kymmenet yrittäjät ovat jo lähteneet 
mukaan, toivottavasti saamme vielä lisää 
monin kerroin, innostuu Sirkku vielä lo- 
puksi kannustamaan paikallisia pien-
yrittäjiä mukaan palveluun.

NEARBY.FI TUO PAIKALLISTEN YRITYSTEN TUOTTEET 
SAATAVILLE AUKIOLOAJOISTA RIIPPUMATTA

MIKÄ WWW.NEARBY.FI?

Nearby.fi-verkkokaupassa  
tuomme kauppiaita esiin ja  
kerromme heidän tarinansa.  
Tarjoamme paikallisille yrit- 
täjille hyvän ja nykyaikaisen 
myyntikanavan, joka parantaa 
tunnettuutta ja löydettävyyttä,  
ja asiakkaille kätevän alustan, 
josta löytää eri pienyrittäjiä  
sekä heidän myymiään tuot- 
teita ja palveluita omalta  
alueeltaan. Toisin sanoen:  
autamme pienyrityksiä me- 
nestymään kiristyvässä kilpai- 
lussa ja asiakkaita löytämään 
lempituotteensa ja -palvelunsa 
läheltä.

TEKSTI | PIRJO KIVISTÖ JA SIRKKU JAUHIAINEN
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RINOTOP OY
«  Uudet yrittäjäjäsenet esittäytyvät  »

Rinotop Oy on perustettu vuonna 
1993. Yrityksen omistavat Meriia 
Kerbs-Georg ja hänen lapsensa Kira 

Kerbs, Kim Kerbs sekä Janne Immonen. 
Yritys on edelleen omistuspohjaltaan per- 
heyritys, Janne Immonen on tullut osak-
kaaksi vuonna 2011.

Yrityksemme on muovituotteiden val-
mistaja, teemme teollisuudelle teknisiä 
ruiskupuristusosia. Valmistukseen sisäl- 
tyy tuotteen ja muotin suunnittelusta läh- 
tien kaikki toiminnot, joita tarvitaan val- 
miin muovituotteen tekemiseen. Valmis- 
tamme myös erilaisia peilituotteita eri- 
tyisesti kuljetuskaluston tarpeisiin (sivu- 
ja taustapeilit). Liikevaihto tulee olemaan 
tänä vuonna yli 4 miljoonaa euroa ja henki- 
lökuntaa on kolmisenkymmentä henkeä.

Meriia Kerbs-Georg (62 v.) on pääosa- 
kas ja ollut yrityksen palveluksessa koko 
sen toiminta-ajan, yrittäjänä vuodesta 
1978. Meriia jättäytyi syyskuussa pois jo- 
kapäiväisistä toiminnoista ja on jatkanut 
sen jälkeen hallituksen puheenjohtajana.

Kim Kerbs (37 v.) on kirjanpitäjänä tili- 
toimisto Count Deal Oy:ssä. 

Kira Kerbsin vastuualueina ovat yrityk- 
sessä hallinto sekä myynnin koordinointi. 
Kira on 32-vuotias, koulutukseltaan yo- 
tradenomi ja ollut yrityksen palveluk-
sessa vuodesta 2002. 

Janne Immonen (47 v, insinööri amk, 
muovitekniikka) on toimitusjohtaja ja vas- 

taa myös myynnistä. Janne aloitti Rino- 
topissa vuonna 2006 tuotannon vastaa-
vana, jatkoi myynnin puolella ja aloitti 
toimitusjohtajana 2016.

Yrittäjyys on ollut mielekästä eri vuo- 
sikymmenillä, matkalla on ollut paljon 
muutoksia ja pitkän aikavälin toiminnan 
kannalta merkittävin lienee tietoteknii- 
kan kehitys. Yritys on kasvanut muuta- 
man hengen pajasta usean kymmenen 
hengen tehtaaksi. Matkalla on ollut useita 
yrityskauppoja ja on ollut antoisaa saa- 
da olla tekemisissä erilaisten ihmisten 
kanssa. Yrittäjyyden iloja on paljon, pa- 
rasta lienee kuitenkin ollut se, että on 
saanut tehdä monipuolisia töitä yhdessä 
hyvän porukan kanssa ja kehittää yritystä 
kaikilla osa-alueilla. Tällä hetkellä koem- 
me yrittäjyyden suurimmaksi haasteeksi 
nopeasti muuttuvan toiminta ympäris-
tön. Uusi sukupolvi yrityksen johdossa 
on kuitenkin kasvanut jatkuvan muu- 
toksen aikakautena ja osaa sopeuttaa toi- 
mintaamme ajan vaatimusten mukai-
siksi. 

Liityimme Nurmijärven Yrittäjiin, kos- 
ka haluamme olla tietoisia paikkakun- 
nalla tapahtuvista yrityksen toimintaan 
vaikuttavista asioista sekä olla mahdolli- 
sesti mukana vaikuttamassa laajemmin-
kin yritystoiminnan tämän päivän kehi-
tyssuuntiin. 

Rinotop Oy 
toimipaikka Nurmijärven Röykässä, 
osoitteessa Vaaksintie 2. 
www.rinotop.fi
www.peilituote.fi

Janne Immonen
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Asianajotoimisto Honkanen & Co Oy 
on kahden asianajajan ja kahden 
avustajan luotettava, tehokas ja 

ketterä asianajotoimisto, jolla on toimipis- 
teet Vantaalla Aviapoliksessa sekä sivu- 
toimipiste Klaukkalassa. Neuvomme asian- 
tuntevasti yrityksiä kaikenlaisissa oikeu- 
dellisissa kysymyksissä yrityksen elin-
kaaren eri vaiheissa.

Nurmijärvellä asuvat asianajajat Matti 
Honkanen ja Antti Piispanen perustivat 
yhteisen toimiston lokakuussa 2018 ja 
kuvaavat ajavansa asiakkaittensa asioita 
suurella sydämellä. He pitävät tärkeänä 
yritysasiakkaiden kanssa työskennelles- 
sään sitä, että heiltä löytyy ymmärrystä 
asiakkaan liiketoiminnasta ja kykyä ottaa 
huomioon yrityksen liiketoiminnan tavoit- 
teet nyt ja tulevaisuudessa. Näin he voi- 
vat ratkaista yritysten oikeudellisia kysy- 
myksiä luotettavasti, kustannustehokkaas- 
ti ja yritykselle mahdollisimman helposti.

Matti Honkanen korostaa heidän hoi- 
tavan myös yrittäjien henkilökohtaiset 
lakiasiat. Näihin lukeutuvat testament-
tien ja edunvalvontavaltakirjojen laati-
minen sekä sukupolvenvaihdoksiin liit-
tyvien asiakirjojen laatiminen. 

Asianajaja Matti Honkanen on erikois-
tunut sopimus- ja yhtiö-oikeuteen. Hä- 
nellä on lisäksi laaja kokemus lukuisista 
talousrikoksia ja tulliasioita sekä työsopi-
muksia koskevista oikeudenkäynneistä. 
Matilla on myös pitkä kokemus kansain- 

välisten asioiden hoitamisesta. Hän on 
asunut useita vuosia ulkomailla Saksassa, 
Venäjällä ja viimeksi Espanjassa 2017-
2018. Matti palvelee ulkomaisia asiak-
kaita useilla eri kielillä, mukaan lukien 
venäjän ja ruotsin kielillä.

Asianajaja, varatuomari Antti Piispa- 
nen on erikoistunut riitojen ratkaisemi- 
seen. Hän hoitaa pääasiassa asumiseen ja 
rakentamiseen, työoikeuteen sekä perhe- 
ja perintöoikeuteen liittyviä juttuja. Hä- 
nellä on lisäksi runsaasti kokemusta vaa-
tivista vahingonkorvausta koskevista oi-
keudenkäynneistä.

PYYSIMME MATTIA JA ANTTIA 
JATKAMAAN LAUSEITA:
Yrittäjyyden iloja ovat: itsenäisyys ja 
vastuu. Vapaus määrittää omat työajat, 
työntekotavat ja paikan missä työskente-
lee sekä työn määrän ja sitä kautta kor-
vauksen työstä, palkan. 

Yrittäjyyden haasteina koen: asian-
ajoalalla toimiston ja sen asianajajien tun- 
netuksi tekeminen eli miten tulla yritysten 
tietoisuuteen, koska emme asianajajina voi 
suoraan myydä palvelujamme vaan ker- 
toa, että olemme olemassa ja mitä teemme. 

Liityin/liityimme yrittäjäjärjestöön, 
sillä/koska: sitä kautta voimme tulla tun- 
netuiksi nurmijärveläisille yrittäjille ja 
yrityksille sekä saada näkyvyyttä ja luoda 
parhaiten kontakteja paikallisiin yrittä-
jiin sekä yrityksiin. 

Toivoisin, että toimistomme voisi laa-
jentua Nurmijärvelle ja että suurin osa 
asiakkaistamme tulisi tältä alueelta. Kos- 
ka lähes kaikki yritystoimintaan erikois- 
tuneista asianajotoimistoista sijaitsee Hel- 
singissä, tarkoituksemme on palvella nur- 
mijärveläisiä yrityksiä ja yrittäjiä paikal- 
lisesti ja tuoda laadukkaat yritystoimin- 
taan liittyvät asianajopalvelut niiden ulot-
tuville paikan päällä. 

www.honkanenco.fi
Klaukkalan (Kuonomäentie 2) neuvot- 
teluajat varataan etukäteen asianajaja 
Matti Honkaselta puh. 040 548 2053.

ASIANAJOTOIMISTO  
HONKANEN & CO OY  

«  Uudet yrittäjäjäsenet esittäytyvät  »

ANTERRA OY

P. HELIN

Kirjapainotoimintaa Nurmijärvellä
vuodesta 1989 alkaen

Matti Honkanen

”Jäsenenä saat  
rahanarvoisia  

etuja esim.  
vakuutuksista,  
majoituksesta  
ja matkoista”.
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NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSET

1462 Anne Kokkaret Oy, 050 4481292 
A Muhonen Tmi, 045 101 7870
A.E. Hurme Oy, 0400 439 442
Absor Oy, 010 391 1300, 050 2825, 
www.absor.fi 
AC Louhinta Oy, 09 290 3151, 0400 475 620 
ACME Medical Oy, 0500 413 963
Acus Audio, 050 370 4395, www.acus.fi 
Aeroclean Oy, 0400 487 575, 0400 487 575
Agrocenter Oy Ltd, 040 550 0608,  
www.agrocenter.fi
Agroteam Oy, 09 250 4689, 0500 319 489
Aidot Palvelut Oy, 050 440 0660, 
www.aidotpalvelut.fi
Aihe Siivouspalvelut Oy, 040 530 4467 
Ajoneuvopiste Oy, 040 553 6982, 
www.ajoneuvopiste.fi
Akkukeidas Oy, 0400 724 704,  
www.akkunetti.fi
Akun Aputyöt T:mi, 040 709 8956
Alasjärven Kukka Oy, 09 290 1870, 
050 314 1400
Al-Ice Service Oy, 045 671 6040, 
045 671 6040, www.facebook.com/
talenomnurmijarvi/ 
Annen Verhoiluverstas, 040 733 6405
AP-Digi Ky, 0400 894 671,  
www.plusasennus.fi
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, 09 241 5803, 
040 512 0717, www.ateriax.fi
ATK-Rakenne Oy, 041 504 4521 
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, 09 250 8508,  
050 384 4459 
Biko-Optiikka Oy, 09 250 9200, 040 510 
5585
Blonx Oy, 040 722 9229 
Bowling House Nurmijärvi Oy, 09 586 3255, 
050 382 0481, www.bowlinghouse.fi
BT-Way Oy, 451 456 890, www.bt-way.com
Bussiring Oy, 020 750 9541, 040 849 1809
Café Muru Oy, 050 370 6996, www.cafemuru.fi
Callankukka- ja hautauspalvelu Oy, 
09 250 4459, 045 278 0852, www.callankukka.fi
Cantava Oy, 044 011 0954 
Caryophanon Oy, 045 121 0182, 045 
184 7183, www.caryophanon.fi, www.
carsolutions.fi
Comarcon Oy, 0400 459 393 
Company Glaze Oy, 040 750 6082,  
044 982 0862, www.pikkuparoni.fi
Creative Element Oy, 0400 612 083, 
www.creativeelement.fi 

Cössin Autopeltikorjaamo Oy,  
044 724 7600, 0400 801 803, www.cossi.fi
Datasignaali Oy, 09 8561 9376, 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, 020 755 8440, 050 384 3558, 
www.e-it.fi
EKALUX Oy, 044 975 0814 
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
Ensense Oy, 040 679 8089, www.ensense.fi
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,  
020 752 9270, 040 178 3431, 040 178 3464, 
www.trukkipalvelu.com
Fortis&Movens, 040 146 7000, 0401467100, 
www.fortismovens.com

Varaa aika
maksuttomaan

tapaamiseen,
keuke@keuke.fi,

puhelin 050 341 3210

KEHITÄ
yritystäsi meidän kanssamme.

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
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NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSET

Frostbite Kylmähuolto Oy, 044 557 7718, 
www.frostbitekylmahuolto.fi
Hairak Oy, 0400 487 027, www.hairak.fi
Halmelahti Timo Tmi, 040 705 9544, 
www.halmelahti.fi
Hammaslaboratorio Iivodent, 
09 879 2083, 040 771 5279
Hanemedia, 050 527 0881,  
www.hanemedia.com
Helsingin Olkain Oy, 09 417 1620, 
040 596 4561, www.olkain.fi
Helsingin Viherhuolto Oy, 045 1326 676, 
www.viherhuolto.fi
Hespel Oy, 040 725 3938, www.hespel.fi
Hinaus & Kuljetus R. Oksman Oy,  
09 276 5197, 050 430 2226,  
www.hinausoksman.fi
Hlsp Sähkö Oy, 044 276 2994,  
www.hlspsahko.fi
Homekoirapalvelut Home Work,  
0500 403 135
Honkanen & Co Oy, 040 548 2053
Impivaara Grilli Oy, 050 310 1300,  
044 570 3725, www. impivaarangrilli.fi
Insinööritoimisto Harri Jokela Oy,  
040 837 8564, 0400 205 841,  
www.harrijokela.com
Isännöinti SmartPalvelut Ky, 
040 557 9509, www.smartpalvelut.fi
ITTuuli Tmi, 040 511 4809 
J & J Puhallus Oy, 09 5475 0005, 0500 429 422

J&S Ahonlaita Oy, 050 330 0701 
www.hoitohuoneaholaita.fi
J. Raunio Tmi, 09 290 3050, 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,  
040 821 1008, www.jalkinediffert.fi
Jalovihannes Mariana Ormas Ky, 
0400 489 339
JAMA Palvelu Oy, 044 973 0665
JanLa Oy, 010 843 3100, 040 716 0532,  
www.janla.fi
Jarno Heliste Tmi, 050 570 9306
Jatan aitta, 040 541 6544, www.jatanaitta.fi
Joccon Oy, 0500 763 771, 0500 763 771
Johanna Maria Ekholm Tmi, 0400 844 041, 
www.juhlapalvelut.fi
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, 09 250 7605, 0400 662 783
JS-Perttula Oy/ K-Maatalous Nurmijärvi, 
040 515 4791, 040 836 1347
JT-Logistiikka Oy, 050 356 8041, 
www.jt-logistiikka.fi
Juksu Oy, 0400 574 908
Jy-Pelti Oy, 0400 285 827, www.jy-pelti.fi
Jyrki Lausvaara Tmi, 040 820 7759,  
040 820 7759

Jääjussi Oy, 050 350 9795, www.jääjussi.fi
Kamtek Oy, 09 2906 7253, 0400 451 580, 
www.kamtek.fi
Karisma Konseptit Oy, 010 292 4340,  
040 560 4546, www.karismakonseptit.fi
Karukoski Pasi Tmi, 040 570 4450, 
www.nurmijarvenautopesula.fi
Kauko Kajolinna Ky, 09 250 3587,  
0400 459 896
Kaveka, 044 588 9890
Kelloliike ja Valokuvaamo Karppinen, 
09 250 4173
Kerasil Oy, 020 7639 870, 0400 459 514, 
www.kerasil.fi
Kertis Finland Oy, 0500 475 975, www.kertis.fi
Keski-Uudenmaan Osuuspankki,  
010 254 2820, 040 596 1205, www.osuuspankki.
fi
Kierrätyspalvelu Äiti Hoitaa Oy,  
0400 268 228, 0400 726 886, www.aitihoitaa.fi
Kiilaus Oy, 040 820 6537
Kiinteistönvälitys Klaus Sivén Oy,  
040 550 0160, www.kolumbus.fi/klaus.siven
Kingi Oy, 0400 664 666, www.contactum.fi
Kirjanpitolaskenta TJ Oy, 09 345 3046, 
040 515 7713, www.laskentatupa.fi
Kirvesmiespalvelu Saukkonen Oy,  
045 639 2363
Kivipaasi Oy, 050 389 8008, 050 441 4100
Koffert Consulting, 040 570 9977,  
040 570 9977
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Koirahoitola Mummola, 045 631 1141, 
www.koiramummola.fi
Koirakoulu Visio, 045 639 1396,  
040 593 3131, www.koirakouluvisio.com
Koivukallion Varastot Oy, 045 182 4611
Konehuolto Pertti Pitkänen Ky, 0400 455 172
Konehuolto T. Timonen Oy, 09 879 5636, 
0500 451 798
Korpilampi Oy Ab, 09 613 8411, 
www.korpilampi.fi
Kotipalvelu Mama-Lotta, 050 400 9325, 
www.mamalotta.fi
Koulutettu Hieroja Minna Riiheläinen Tmi, 
09 2900525, 0400 267 438, www.rafla.org
K-Supermarket Nurmijärvi, 044 704 7749,  
050 568 0280
KT-Yhtymä Oy, 09 250 7613, 0400 417 412
Kuisman Sora Oy, 0400 545 863, 
personal.inet.fi/yritys/kuismansora
Kukkakamari Elsi Oy, 09 250 1234,  
040 757 3826, www.kukkakamarielsi.fi
Kuljetus Lasse Pöysti Ky, 09 290 1416, 
040 514 2026 

Kuljetus Mika Åkerlund, 041 454 0288 
Kuljetus Pekka Rintala Oy, 0500 475 975, 
www.kuljetusrintala.com
Kuljetus Riiheläinen Oy, 040 595 8646
Kuljetusliike Kiitosimeon Oy, 09 276 300, 
0400 459 123, www.simeon.fi
Kuljetusliike Piharatamo Oy, 050 1645 
www.piharatamo.fi
Kuljetusliike Reino Laakso Oy, 09 276 4220, 
0400 416 288, www.laakso.eu
Kulko Service Oy, 010 229 1814, 050 374 2475, 
www.kuorma-autokorjaamo.fi
Kuva-Kirja Oy, 0400 705 409,  
www.kuva-kirja.fi/
Lakiasiaintoimisto Mahlamäki Oy,  
045 150 7230, www.mahlamaki.fi
Lammin Säästöpankki, 010 441 7081, 
050 306 3927, www.lamminsp.fi
Lavarakenne Oy Paavo Teräväinen,  
09 250 6350, 050 520 2221
LG Playschool Oy, 040 578 7728, 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, 050 328 7617,  
0400 527 917, www.ltoy.pp.fi
Logidea Oy, 09 276 99670, 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, 0500 451 375,  
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 Kantoniemi Oy, 0440 898 983, 
www.maanrakennuskantoniemi.fi
Maanrakennus Kari Lehtinen, 044 990 1987
Maansiirto Linden Oy, 0400 877 854
Mahkosen Puutarha T:mi, 09 276 5884,  
0500 453 672, www.mahkosenpuutarha.fi
Mainos ja markkinointipalvelu Waltzer 
Oy / Grönbacka Panimo, 0400 405 001, 
www.gronbackapanimo.fi
Mainostoimisto Taittomo Ky, 050 526 6501
Mali-Pa Oy, 040 673 1888, 0400 214 244
Ma-Pe Trade Oy, 040 593 0846, 
www.hellaskiinteistot.fi
Markkinointi Vihema Oy, 0400 100 392
Marko Nikkanen Tmi, 040 779 4417
Martelius & Tytöt Oy, 09 290 3530,  
0400 505 789
Mebis, 050 328 2250
Mediafarmi Oy, 045 879 7379, 
www.mediafarmi.fi
Medipet Oy, 09 8789 0990, www.medipet.fi
Mertec Oy, 0400 421 219 
Metsäalan Ammattipalvelut Jussi Ryhänen, 
050 565 0858, www.metsapalveluryhanen.fi
Miika & Carita Oy, 040 531 4644, 
www.caritacosmetiikka.fi
Minna Runsten, 040 564 1109, 
www.hierojaminna.fi
MN-Ohjelmisto Oy, 010 239 2070,  
050 400 3005, www.koodiavain.fi
Moda Bronco/Matti Hannila Oy, 
010 617 4400, 050 522 6783,  
www.modabronco.fi
Monialapalvelu Kari Savolainen, 
09 250 6016, 040 733 8040,  
www.leppaahonhevostila.com
Monipalvelu Heidi Östring Oy  
(Kahvila Roosa), 040 589 4141
Monitoimirengas Ky, 09 296 6970,  
050 440 4195, www.monitoimirengas.fi
MPV Finland, 040 568 6469, 
www.mpvfinland.net
Muovihaka Oy, 09 290 2220, 050 543 0041, 
050 543 0042, www.muovihaka.com
Mustila Travel Consulting, 050 555 6182, 
www.travelconsulting.fi
NB-tilipalvelut Oy, 040 827 8095, 
www.nb-tilipalvelut.com
NFVälitys Tmi, 040 511 0416

NURMIJÄRVEN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSET

 keuda.fi   
#työelämäävarten

Keudassa voit suorittaa kokonaisia tutkintoja tai täy-
dentää osaamistasi joko tutkinnon osilla tai kortti- ja 
pätevyyskoulutuksilla. Kaikki tutkintomme voit suorit-
taa joustavasti oppisopimuksella. Tarvittaessa räätä-
löimme juuri sinulle sopivan kokonaisuuden. 
Tutustu esimerkiksi Yrittäjän ammattitutkintoon tai Joh-
tamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. 

Koulutuksiimme voit hakea koska tahansa!

Yrittäjä, hanki lisää osaamista 
itsellesi tai henkilökunnallesi!
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NH-Koneet Oy, 040 764 7936, 
www.nh-koneet.com
Noise House Oy, 0400 551 026, 040 566 4886, 
www.noisehouse.fi
NomadFinland, 0503016336, 050 301 6336 
www.matkailuautohuolto.fi
Nordea Bank Oyj, Nurmijärvi, 0200 3000 
050 342 9679
NSP-Sähköpalvelu Oy, 0500 439 224, 
www.nsp-oy.com
Nuohouspalvelu Arto Niemi, 0400 481102, 
www.nuohousniemi.fi
Nurmijärven Autovaraosa Oy, 
09 250 8080, 0400 355 400, www.
nurmijarvenautovaraosa.fi
Nurmijärven Kivi Oy, 09 250 6334,  
0400 903 372
Nurmijärven Mosaiikkituote Oy,  
020 712 1340
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
NurmiPrint Oy, 09 250 8460, 040 545 4840, 
www.nurmiprint.fi
Nurmitapetti Oy, 09 878 98031,  
040 539 8838, www.nurmitapetti.fi

Nurmitarhat Oy, 09 879 3936,  
040 580 7195, www.tativihrea.fi
Ollonqvistin Näyttämötekniikka Oy, 
09 290 2210, www.ont.fi
Ollos Oy, 040 7785 519, 0400 206 290
Onni Forsell Oy, 09 276 6980,  
www.onniforsell.fi
Pantherline Oy, 040 451 8045
Parttape, 0451 210 869, www.parttape.fi
Parturi-kampaamo Salon Rina, 09 250 9800, 
050 520 1815, www.salonrina.fi
Parturikampaamo Samika Ky, 09 250 4239, 
www.parturikampaamosamika.fi
Pasi Nousiainen T:mi, 045 881 0500, 
www.pasinousiainen.fi
Pelti-Center Oy, 0500 501 913, 
www.pelti-center.fi
Perhekoti Villikko Ky, 0400 977 399
Pes-Printing Equipment Service Oy, 
09 294 8570, 0400 210 488, 0400 311 576
Physiofix Oy, 044 978 9899, www.
physiofix.fi
Piia Kasper Rallitassu, 050 539 5911, 
www.rallitassu.fi
Pirren moppi & liina, 041 506 1302
PMK-Kaivuu Oy, 0400 489 159,  
www.kaivuu.fi
Prodemo Oy, 044 367 0188
Pyyntö ja vastaus, 045 158 9785,  
040 501 3096, www.pyyntojavastaus.fi

R.J.N-Trans Oy, 0400 805 405, www.rjn.fi
Rak Ode Tmi, 050 404 1238 
Rakennusliike Lambardos Oy,  
045 238 8663, www.lambardos.fi
Rakennusliike Tekson Oy, 050 330 0792, 
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, 040 839 9773, 
040 585 6412, www.rakennusvarma.fi
Ramin Rakennus Oy, 040 837 4307
Ratatek Oy, 040 555 7701, www.ratatek.fi
Ratsukenkä Oy, 09 801 5250, 
www.ratsukenka.fi
Rehikon Oy, 0500 459521, 0500 459 521, 
www.rehikon.fi
Rinotop Oy, 09 2764670, 050 465 0633, 
www.rinotop.fi
RJJ-Rakennus Ky, 0400 342 317, 
www.juhajokinen.com
Roc-Service Oy, 040 553 9131, 
www.roc-service.fi
Roksin, 0400 609 075
RRT-Remontti, 040 757 3438
Ruusurengas Oy, 050 348 9000, 
www.ruusurengas.fi

Vanha Kaarelantie 31,  
01610 Vantaa. 

Uudet autot, p. 010 851 8310,
ma-pe 9-18 , la 10-16www.toyotakaivoksela.fi

Huolto p. 010 851 8355
ma-pe klo 7.00-18.00

Pikahuolto p. 010 851 8370 
ma-pe  07.00-18.00 la 10.00-16.00

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO2-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Uusi RAV4 2.5 Hybrid Active 40 599,67 € 600 € 41 199,67 € 127 g/km 5,6 l/100 km
Uusi RAV4 2.5 Hybrid Style 44 884,53 € 600 € 45 484,53 € 129 g/km 5,7 l/100 km
Uusi RAV4 2.5 Hybrid AWD-i Active 45 023,80 € 600 € 45 623,80 € 128 g/km 5,7 l/100 km

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 
12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. 
Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. 
*Uuden RAV4 Hybrid -malliston CO2-päästöt 127-131 g/km 
ja yhdistetty kulutus 5,6-5,8 l/100 km.

Uudessa RAV4 Hybrid -mallissa yhdistyvät uuden aikakauden 218 hv:n 
hybridivoima ja luokkansa paras polttoainetaloudellisuus. TNGA-alusta 
rakenne takaa vakaan ajoelämyksen sekä reilusti tilaa. Ison auton 
turvallisuuden täydentää kattava Toyota Safety Sense -varustelu vakiona.
Koeaja vahvaakin vahvempi RAV4 hybrid neliveto nyt meillä. 

UUSI RAV4 HYBRID.
RATKAISEVAA VAHVUUTTA.
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Röykän Kiinteistöhuolto Oy,  050 466 4644, 
www.mahkonen.com
S. Punkki Oy/Sunrise Cosmetics,  
09 290 1543, 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, 020 113 3500, 040 544 4262, 
www.salhydro.fi
Sanimatto-Huolto Oy, 09 754 5022,  
www.sanimatto-huolto.fi
Sariel Ky, 09 250 8062, 0500 454 920,  
www.sariel.fi
Sassenita Oy, 0500 587 837, www.sassenita.fi
Scotu Oy, 045 603 6556, 044 983 4504, 
www.scotu.fi
Seitsemän veljeksen apteekki, 09 250 4085, 
040 579 7880, www.seitsemanveljesta.fi
Sennix Oy, 050 406 8682
Sentina Oy, 050 371 9410, www.sentina.fi
Seppo Lahdenvuo Tmi, 09 290 0525,  
040 763 3435, www.rafla.org
Setpal Oy, 0400 475 620, 0400 593 992, 
www.setpal.fi
SewCon Kuikka Oy, 020 7500 320,  
0400 425 127, www.sewcon.fi

Siivous varma, 040 757 6618
SiivouspalveluKirsti, 040 517 9620
Sisäinen Kosketus, 050 412 3023, 
www.sisainenkosketus.com
SM Nivala Oy, 040 547 1265, 
www.sm-nivala.com
Soravuori Oy, 0400 610 115
Spiraali Oy, 09 276 6450, 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 Perustusurakointi Oy, 0500 968 922
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
Sähkösuunnittelu Kortemaa Oy, 09 250 8151, 
0400 462 652, www.kortemaaoy.fi
T. Kesti Oy, 0400 450 528 
Tapahtumatuotanto Event Live Oy,  
040 560 4546, www.eventlive.fi
Teatteri Kino Juha, 044 300 0239
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, 09 250 9595, 
0400 493 334, ariluoma.fi
Tilitoimisto Pöysti Terttu Oy, 09 276 6620
TJ-Ferrum Oy, 050 566 6825, www.tj-ferrum.fi
TK Tarkkuuskoneet Oy, 040 500 5752
TK-Kuljetus Oy, 09 290 1459, 0400 451 814, 
www.tk-kuljetus.fi
Toiminimi Jari Lappalainen, 040 533 1210
Toimiva HW Talo Oy, 050 554 3313
Toivekaista Oy, 0500 603 997,  
www.terveyskaista.fi
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
TurkkiTaikuri, 045 203 0120, 041 436 3639, 
www.turkkitaikuri.fi
Urheilunapu REIJOA, 040 572 5550, 044 
971 1632
Uudenkylän Konsultit Oy, 040 159 2838
 

NYT

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

Loppuvuoden aikana B-kursseille ilmoittautuneiden 
kesken arvotaan Huawei MediaPad T5 -tabletti. 

ILMOITTAUDU  
UAO.FI

LÄHTEE
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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
Valoa Analytics Oy, 044 527 0485, www.valoa.io
Vantaan Laatuauto Oy, 040 588 0429, www.vantaanlaatuauto.fi
Vauhtifarmi Oy, 040 512 2005, www.vauhtifarmi.fi
WD-Team Oy, 045 107 6236, 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, 09 290 64070, 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

”Ajankohtaisia kursseja  
edulliseen jäsenhintaan”.
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Nurmijärven Yrittäjät

kiittää tukijoitaan ja kuntalaisia  

yhteistyöstä ja toivottaa rauhaisaa

joulun aikaa sekä menestyksekästä

vuotta 2020.

Nurmijärven Yrittäjät

kiittää tukijoitaan ja kuntalaisia  

yhteistyöstä ja toivottaa rauhaisaa

joulun aikaa sekä menestyksekästä

vuotta 2020.


