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Puheenjohtaja Kaija Kuusela:  
 

”Järjestötoiminta on pitkäjänteistä työtä” 
       

Seinäjoen Yrittäjien perustamislaatan paljastamisen 
ja kiinnittämisen jälkeen nykyinen puheenjohtaja 
sai rinnalleen aikaisemmista puheenjohtajista neljä. 
Kaija Kuuselan vieressä Jyrki Jääskeläinen (puheen-
johtaja vuosina 1999 – 2001), Kimmo Heinonen (pu-
heenjohtaja 2004 – 2012), kunniapuheenjohtaja 
Eino Rajamäki sekä Jyrki Mäkynen (puheenjohtaja 
2002 – 2003). Yhdistyksen perustamislaatta paljas-
tettiin vuosikokouksessa 21.11.2014 Hotelli-Ravin-
tola Almassa.  

 
Yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksen toimintaa 

tulee suunnitella vuosiksi eteenpäin, ei vain vuodeksi kerrallaan. Toimintaan tehdyt uudistuksetkaan 
eivät välttämättä näy ja vaikuta vielä samana vuonna, vaan myöhemmin. Seinäjoen Yrittäjien pu-
heenjohtaja Kaija Kuusela haluaa suunnitella yhdistystoimintaa pitkällä tähtäimellä.  
– Hallituksemme vuonna 2013 tekemät suunnitelmat ovat kantaneet tähän päivään. Suureksi osaksi 
niiden ansiosta luonnehtisin Seinäjoen Yrittäjien vuotta 2014 superaktiiviseksi. Hallitus toimi hie-
nosti ja meillä on ollut hauskaa, toteaa Kaija Kuusela iloisena. Ajatuksia ja ideoita on uskallettu sa-
noa ääneen, minkä ansiosta asioissa on menty suunnittelun kautta eteenpäin. 
 
Vuoden 2014 onnistumisista hän nimeää mieluisimmaksi yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouk-
sen, jonka osanottajamäärä on saatu parin vuoden aikana nousuun. Vuosikokous muutettiin ohjel-
mallisemmaksi jo vuonna 2013.   
– Vuosikokouksessa näkyy vuoden aikana tehty työ. Lisäksi hallitukseen oli jälleen tunkua, minkä 
vuoksi hallituksen jäsenistä jouduttiin äänestämään. Viime vuonna vuosikokouksen teki erityisen 
juhlavaksi yhdistyksen perustamislaatan paljastus paikassa, jossa Seinäjoen Yrittäjät on vuonna 1930 
perustettu.  
 
Vuonna 2014 luotiin myös uusia perinteitä: Yrittäjän päivän (5.9.) tapahtuma järjestettiin toista 
kertaa, tällä kertaa Seinäjoen kaupunginteatterissa.  
Viime vuoden hienoiksi saavutuksiksi Kaija Kuusela nimeää vilkastuneen yhteistyön Seinäjoen kau-
pungin sekä Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen kanssa. Yrittäjäjärjestön valtakunnan tasolla Jyrki 
Mäkysen valinta Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi oli kiistatta myös Seinäjoen Yrittäjille vuoden 
2014 kohokohta. 
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Yhdistyksen jäsenet 
Seinäjoen Yrittäjien jäsenmäärä oli vuoden 2014 päättyessä (31.12.2014) 1384  jäsentä.  

Lähde: Suomen Yrittäjät 12/2014 

 

 

 

http://www.seinajoenyrittajat.fi/
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Jäsenyrittäjän haastattelu 
  

”Viime vuosi oli 
hyvä vuosi”  
      
Parturi-kampaaja Mia Ranta-Lassilalle 
vuosi 2014 oli yrittäjänä hyvä ja myös eri-
lainen. Vakioasiakkaat pysyivät uskolli-
sina, mutta uusiakin tuli muun muassa 
kollegan äitiysloman vuoksi. Vuoden lo-
pulla kypsyi päätös lähteä vuokratuoliyrit-
täjän roolista Keskuskadulta omaan toimi-
paikkaan Matkakeskuksen Matkahuollon 
puoleiseen päätyyn Valtionkadulle.  
 
– Mieheni vinkkasi vapautuvista vuokrati-
loista marras-joulukuun vaihteessa. Mie-
tin asiaa jouluun saakka, mutta loppujen 
lopuksi päätös oli helppo tehdä. Yhdessä 
Laura Tuominiemen kanssa lähdimme yh-
teiseen toimitilaan, kumpikin omalla toi-
minimellä, kertoo Mia. Parturi-Kampaamo 
Friday aloitti toimintansa 9.2.2015. 
 
 

 
Koska viime vuosi oli hänelle työntäyteinen, tuli yrittäjäjärjestön toiminta tutuksi lähinnä vain Okto-
berfestissä ja lehdistä.  
 
– Luen yrittäjäjärjestön lehdet tarkkaan ja vien ne myös yrityksestä kotiin luettavaksi. Muita yrittä-
jäjärjestön tarjoamia palveluja käytin tilaamalla aluejärjestöltä jäsenetuhintaisia junalippuja. 
 
 
Yrittäjänä Mia Ranta-Lassila osuu ryhmään, joka edusti vuonna 2014 Seinäjoen Yrittäjien enemmistöä. Jäse-
nistöstä oli viime vuoden lopulla Mian tapaan yksinyrittäjiä 53,9 prosenttia. Ikäjakaumassa suurin ryhmä 
(29,7 %) olivat 41 – 50 –vuotiaat, ja toimialoista suurin palvelut (45,5 %). Vähemmistöön hän kuuluu yhdistyk-
sen sukupuolijakaumassa: jäsenyrittäjistä 77,1 prosenttia oli miehiä ja 22,9 prosenttia naisia.  
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Järjestötoiminta  
 

Yhteiskuntavaikuttaminen 

Toimintasuunnitelmassa nostimme vuoden 2014 yhdeksi painopistealueeksi yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen ja erityisesti yhteistyön tiivistämisen Seinäjoen kaupungin sekä elinkeinokeskuksen toimijoi-
den kanssa.  
 
Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen SEEKin kanssa järjestimme yhteistyössä aamuinfo-tilaisuudet 
yrittäjille. Kevään tilaisuudessa vs. johtaja Leena Perämäki (kuvassa oikealla) kertoi tulevan elinkei-
nokonsernin perustamisaikataulun ja yritysten palveluihin liittyviä uudistuksia tähän liittyen. Ase-
manseudun SmartStation -kehittämishanketta esitteli projektipäällikkö Pekka Leinonen.  
SmartStation -hankkeeseen liittyen vuoden aikana järjestettiin kolme työpajapäivää. Hankkeen ta-
voitteena on rakentaa asemanseudun ”kesannosta” keskeinen osa kaupunkirakennetta. Hallituk-
semme edustajat olivat mukana työpajoissa kertomassa yrittäjänäkökulmaa rakentamiseen. 

 
 
Syksyn tilaisuuden aiheena oli ajankohtainen keskustan kehittämissuunnitelma, josta meille kertoi 
keskustapromoottori Kirsi Mattila (kuvassa vasemmalla).  Vilkasta keskustelua herättivät parkkipai-
kat, toimitilat sekä kivijalkakauppojen menestyminen keskustan alueella. Toinen keskeinen aihe oli-
vat kaupungin hankinnat Leena Perämäen alustamana. Kaupungin hankinnat ja tarjouspyynnöt olivat 
koko vuoden yksi puhutuimmista asioista yrittäjien keskuudessa. 
 

http://www.seinajoenyrittajat.fi/
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Seinäjoen Yrittäjät tarttui Leena Perämäen ehdotukseen, ja yhdessä elinkeinotoimen kanssa suun-
nittelimme Innovatiiviset julkiset hankinnat –hankkeen. Rahoitus varmistui vuoden lopussa. Olemme 
mukana ohjausryhmässä ja tiedotamme jäsenistölle kanaviamme kautta hankkeen etenemisestä. Li-
säksi kuulimme toimitusjohtaja Hannu Kantosen esityksen uudesta 1.1.2015 aloittaneesta kehitysyh-
tiö Into Seinäjoki Oy:stä.  
 
 

                                                                                            
Seinäjoen kaupungin johtoryhmä kut-
sui hallituksemme yhteiseen tapaami-
seen huhtikuussa (kuva vasemmalla). 
Kävimme vilkasta keskustelua ja vuo-
ropuhelua osallistujien kesken. Keskus-
telimme mm. yritysvaikutusten arvi-
oinnista sekä palvelustrategista, palve-
luseteleistä ja hankinnoista. Halu-
simme viedä viestiä myös ”yhden luu-
kun” periaatteesta. Uskomme, että 
uusi elinkeinoyhtiö tulee palvelemaan 
juurikin näin ja entistä järkevämmällä 
tavalla ottaen huomioon yrittäjien tar-
peet ja toimintaympäristön. 
 

 
 
 
 

                                                                        
Yrittäjän päivänä 5.9 kutsuimme kaupunginvaltuu-
tetut sekä johtoryhmän jäsenyrittäjille järjestet-
tyyn tilaisuuteen Seinäjoen kaupunginteatterille. 
Illan ohjelman aloitti debatti aiheesta ” Seinäjoen 
kaupungin painopistealueet ja rakenteet vuoteen 
2020 mennessä”. Väittelijöinä Seinäjoen kaupungin 
kehittämispäällikkö Erkki Välimäki, Peab Oy:n lii-
ketoiminnan kehittämisjohtaja Miika Voipio ja va-
rapuheenjohtajamme Ossi Viljanen. Juontajana oli 
LähiTapiolan liiketoimintajohtaja Ville Lahti. Deba-
tissa esille nousivat mm. Itäväylän rakentaminen ja 
sen vaikutukset yritystoimintaan, teollisuus- ja 
asuntotontit, asutuksen sijoittuminen ja keskustan 

kehittyminen. Illan päätteeksi katsottiin Paavo Haavikon kirjoittama näytelmä ”Kaisa ja Otto”. 
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Järjestötoiminta on pitkäjänteistä työtä. Saimme paljon aikaan yhteiskuntavaikuttamisessa vuonna 
2014, vaikkakin työmme jälki tulee näkymään ulospäin vasta tulevina vuosina. Kesästä lähtien kehit-
telimme ja ideoimme ”jotain” mikä nostaa yrittäjähenkisyyttä, tuo esiin paikallista osaamista ja 
vahvistaa kaupungin yritysimagoa. Näistä kehittämispalavereista syntyi Innostu Seinäjoesta –kam-
panja, jota lähdimme toteuttamaan vuoden 2015 alusta yhteistyössä Seinäjoen Sanomien ja Into 
Seinäjoki Oy:n kanssa. Kaiken yhteistyön lisäksi yhdistyksemme toimisto muutettiin joulukuussa Tie-
dekadulle Framille. Vuoropuhelumme tulee olemaan entistä tiiviimpää tulevina vuosina, aivan kuten 
olemme strategiassamme linjanneet. 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon tapaaminen, ta-
lon esittely sekä kyselytunnin seuraaminen olivat ohjel-
massa yhdistyksen järjestämällä eduskuntamatkalla 3.4. 
Paula Risikko selvitti kaavaillun sote-ratkaisun yleislinjoja. 
Noin 20 henkilön ryhmää olivat tapaamassa myös kansan-
edustajat Arto Satonen, Eero Lehti ja Petteri Orpo. Samalla 
matkalla tutustuttiin toimitusjohtaja Aku Syrjän johdolla 
Akun Tehtaaseen Ylöjärvellä sekä vakuutusmeklariliike Se-
mita Oy:n toimintaan Marko Särkisen esittelemänä.  

  

  

 

 

http://www.seinajoenyrittajat.fi/


9 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 

 

Yrittäjä Special oli 7.9. osa Yrittäjän 
kirkkopyhää. Yrityksen arvojen synty-
misestä ja niiden merkityksestä ilma-
piiriin puhui pastori, valmennusjoh-
taja Mikko Aalto (Milestone Coaching 
& Consulting Oy). Tilaisuudessa esiin-
tyi kolmen naisyrittäjän muodostama 
laulutrio Vaimojen ääni. Kuvassa Yrit-
täjä Specialiin osallistuneita.  

 

 

 

 

 

Jäsenyrittäjien joka vuosi innolla odottama Seinäjoen Yrittäjien perinteinen Oktoberfest-tapahtuma 
järjestettiin Rytmikorjaamolla 31.10. Tapahtumaan osallistui jälleen noin 600 yhdistyksemme jäsentä 
ja seuralaista. Illan aluksi kohotettiin malja vastavalitulle Suomen Yrittäjien puheenjohtajalle Jyrki 
Mäkyselle (Seinäjoen Yrittäjien puheenjohtaja 2002 – 2003).  

Vuoden Yrittäjät 2014 julkistettiin ja palkittiin. Insinööritoimisto Seinäjoen Rakennustekniikka Oy ja 
JHT Piikki Oy saivat Palkintolautakunnan puheenjohtajan Ossi Viljasen esittelemänä raikuvat, salin-
täyteiset aplodit. Tilaisuuden yhteistyökumppaneina olivat Databros Services Oy, Frami Oy, KPMG Oy 
Ab ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa. Loppuillan tunnelmaa nostattivat perinteinen olutviesti sekä illan 
bändi The Hillo feat. Marika Tyyvi. Rytmikorjaamon ravintolan maittava ruoka nyhtöpossuineen ja 
salaatteineen sai monien kiitokset.  
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Latulinna Rukalla  

Vuosi 2014 oli Seinäjoen Yrittäjien omistamassa ja jäsenyritysten vuokrakäytössä olevassa 
Latulinnassa vilkasta aikaa. Yrittäjät perheineen löysivät Rukan lähimaaston monimuotoi-
suuden ja aktiviteetit sen myötä, joten vuokraus jatkui innokkaana myös läpi kesän. Kesä-
kelkkarata, vaellukset, pyöräilyt ja karhunkierrokset saivat väen liikkeelle. 
 
Vuokrahinnat jouduttiin edellisvuoden remontin vuoksi tarkistamaan uudelleen, ja ne saa-
tettiin seuraavalle tasolle. Uudet vuokrahinnat otettiin käyttöön hallituksen kokouksen pää-
töksellä viikosta 18/2014 lähtien. Hinta on silti vielä edullinen, koska talviviikkoina 49–17  
vuokraushintaan sisältyy 4 kpl laskettelulippuja. Vuokrahinnat ovat viikoilta 18–48  300,-, 
viikoilta 49–7  750,- ja viikoilta 8–17   1150,-. 
 
 

Vuokraviikoilla olevilta yrittäjiltä 
pyydetään aina kirjallinen palaute, 
jotka hallituksen Rukan Latulinna-
toimikunta käsittelee ja ryhtyy 
mahdollisiin toimenpiteisiin niiden 
mukaan. Viime vuonna mm. vaih-
dettiin jääkaapin tilalle jääkaappi-
pakastinyhdistelmä. 
Myös mökin siivoukseen kiinnitet-
tiin entisiä vuosia enemmän huo-
miota ja yhdeltä jäsenyrittäjältä ti-
lattiin perussiivous. Voidaankin hy-
vällä omalla tunnolla sanoa, että 
Seinäjoen Yrittäjillä on Rukalla VIP-
tason lomapaikka! 
 

 
 
 
 

Teatterimatka 

Seinäjoen Yrittäjien teatterimatkat jatkuivat myös vuonna 2014. Kaksi bussia ja 90 henkilöä 
lähti 11.1. rentoutumaan ja katsomaan musiikkikomediaa Laulavat sadepisarat Musiikkiteat-
teri Palatsiin Tampereelle. Illan ohjelmaan kuuluivat tietenkin myös juhlaillallinen ja mu-
kava, rento meininki yrittäjien ja seuralaisten kesken.  

http://www.seinajoenyrittajat.fi/
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Yrittäjyyskasvatus / oppilaitosyhteistyö 
 
Vuonna 2014 oppilaitosyhteistyön ja yrittäjyys-
kasvatuksen osalta oppilaitosten kanssa keski-
tyttiin yhteistyön tiivistämiseen, esimerkkinä 
yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen Seinä-
joen Ammattikorkeakoulu Oy:n (Liiketoiminta ja 
kulttuuri) kanssa 30.9. 
Perinteisen paneelikeskustelun lisäksi Seinäjoen 
Yrittäjät osallistui liiketalouden opiskelijoiden 
virtuaaliyritysten kehittämiseen, VY-messuille 
sekä oppilaiden ja yrittäjien mielestä parhaim-
pana ”Leijonan luola” – arviointiin (kuvassa). 
Huhtikuussa järjestetyn Leijonan luola -tilaisuu-
den jälkeen parhaat toteutukset ja liikeideat 

palkittiin palautekeskustelussa. 
Lyseon perinteisen paneelikeskustelun (21.5.) lisäksi osallistuttiin yrittäjyyskasvatuskonferenssiin. 
Lisäksi osallistuimme Seinäjoen yrittäjyyskasvatusfoorumiin muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. 
Foorumin tavoitteena on kerätä alueen oppilaitokset ja eri toimijat vuoropuheluun yhteistyön kehit-
tämiseksi. 
 
Suomen Yrittäjien järjestöpäällikkö Joonas Mikkilä kävi tutustumassa alueen oppilaitoksiin ja oppi-
lasjärjestöihin sekä kertoi opiskelijajäsenyyden hyödyistä yrittäjyydestä kiinnostuneille oppilaille. 
Lisäksi Seinäjoen Yrittäjillä oli edustajia mm. Virtuaali Valmennusta Nuorille 24H -, PLU:n Työjuntu- 
sekä muissa kehittämis- ja työllistymishankkeissa. 
     
 
Vuodesta 2001 järjestettyjä yrittäjien hengellisiä aamutilaisuuksia järjestettiin vuonna 2014 yh-
teensä viisi. Hyvän Mielen Aamiainen (HMA) -tilaisuudet järjestetään yhteistyössä aluejärjestön 
kanssa. Tilaisuudet olivat suosittuja kooten noin 100 yrittäjää per tilaisuus. Tässä yhteydessä Seinä-
joen Yrittäjät muistaa lämmöllä 14.9.2014 poisnukkunutta yrittäjä Matti Karia, jonka aloitteellisuu-
den ja sinnikkyyden ansiosta suuri joukko jäsenyrittäjiä sai HMA-tilaisuuksista kannustusta ja tukea.  

 

Tiedotus  

Yhdistyksen julkaisema Tiedote jäsenistölle ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana; maalis-, touko-, 
elo- ja joulukuussa. Tiedotteen toimituksellisesta osuudesta vastasi järjestöassistentti Kirsi Kuusisto 
(Tmi Kirsin Tiedotuspalvelu) ja taiton toteutti Mainostoimisto Kaminen Ky. Numeroiden 1/2014 ja 
2/2014 painatuksesta vastasi Seinäjoen Painohalli Oy sekä numeroiden 3/2014 ja 4/2014 ProPrint 
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Oy. Vastaavana toimittajana oli puheenjohtaja Kaija Kuusela. Sisällön toteuttamisesta vastasi Kirsi 
Kuusisto ja koko hallitus.  
 
Kotisivut www.seinajoenyrittajat.fi uusittiin kokonaan ottamalla 28.2. käyttöön Suomen Yrittäjien 
julkaisujärjestelmä, ja sivuja päivitettiin säännöllisesti. Samassa yhteydessä yhdistys lisäsi tiedotus-
kanaviaan ottamalla käyttöön sosiaalisen median täydentämään ja monipuolistamaan yhdistyksen 
virallisia tiedotuskanavia. Seinäjoen Yrittäjien virallinen julkinen sivusto julkaistiin osoitteella 
www.facebook.com/SeinajoenYrittajat. Lisäksi otettiin käyttöön keskusteluryhmä www.face-
book.com/groups/636372516404811. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin myös alue- ja paikal-
lislehdissä. Tiedottamiskanavina käytettiin säännöllisesti myös sähköistä tiedottamista; sähköpostilla 
suoraan jäsenistölle keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.  
 
 
 

Jäsenedut  

Suomen Yrittäjien keskusjärjestön ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien aluejärjestön jäsenetujen lisäksi 
yhdistyksellä oli lukuisia omia etuja, joista viisi uutta etua:  
 
 

 sählyvuoro Alakylän koululla keskiviikkoisin klo 20.00 – 21.00  

 Kuusamon Rukalla oma lomamökki Latulinna jäsenten käyttöön jäsenhintaan. 
Talvikaudella vuokrahinta sisältää neljä hissilippua vuokraajan käyttöön.  

 teatterilippuja jäsenhintaan Seinäjoen kaupunginteatterista ennalta sovittuihin 
näytöksiin  

 Liikuntakeskus Pulssissa jäsenhinnat 12 kerran kulkukortista ja viiden viikon kor-
tista  

 20 % alennus Supersportsista sählymailoista sekä varustekassista 

 arkilounasetu jäsenhintaan 8,90 € (norm. 9,80 €) Hotelli Fooningissa  

 majoitusetu Hotelli Sorsanpesässä jäsenen itselle tai muille tehdyille varauksille 

 biljardi/curling hintaan 6,00 € (norm. 7,50 €) Seinäjoen Pelikeitaassa, lisäksi 15 
% alennus mökki- ja saunatiloista 

 kauneushoitola- sekä parturi-kampaamopalveluista 10 % alennus Hair & Beauty 
SPAssa  

 Ruskovillan tuotteista 10 % alennus Lastentavaratalo Huvikumpu Oy:ssä 

http://www.seinajoenyrittajat.fi/
http://www.seinajoenyrittajat.fi/
http://www.facebook.com/SeinajoenYrittajat
http://www.facebook.com/groups/636372516404811
http://www.facebook.com/groups/636372516404811
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 kaikista tuotteista (paitsi NP ja Harmonia) 10 % alennus Mode Mantassa 

 keitto- ja paistoastioista 20 % alennus normaalihinnoista Hakaradio Ecostossa  

 sopimusasiakkuuksista (12 kk tai 24 kk) 10 % alennus Naisten liikunta- ja hyvin-
vointikeskuksessa LadyLine Seinäjoki  

 

 
Tapahtumayhteistyökumppanit:  

      
 
 
 

      
Kiitämme kaikkia yhteistyötahoja, sidosryhmiä ja palvelujentarjoajia hyvästä yhteistyöstä vuoden 
2014 aikana! 
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Huomionosoitukset ja palkinnot  

 
 
 

 
Vuoden Yrittäjinä 
2014 palkittiin Insi-
nööritoimisto Sei-
näjoen Rakennus-
tekniikka Oy ja JHT 
Piikki Oy. Vasem-
malta Seinäjoen 
Rakennustekniikan 
Arja Kitinoja, Keijo 
Kitinoja, Pauli Le-
mettinen, Raija Le-
mettinen sekä JHT 
Piikin Teemu Oja-
järvi, Juha Tuuri ja 
Harry Niemelä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jäsenyritysten ja yrittäjien merkkipäivät, vuosijuhlat, ja muut tapahtumat huomioi-
tiin perinteiden mukaan. Yhdistys muistaa kaikkia 50 ja 60 vuotta täyttäviä jäsen-
yrittäjiä onnittelukortilla sekä tarpeen mukaan niitä, jotka ilmoittavat kutsun leh-
dessä tai muuten julkisesti. Lisäksi muistetaan juhlivia yrityksiä tilanteen mukaan. 
Järjestöansiomerkkejä Seinäjoen Yrittäjät ei jakanut vuonna 2014.  
 
Muut muistamiset: LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan Seinäjoen toimiston avajaiset, 
Kirsti Louko (Seinäjoen Seudun Yrittäjänaisten Vuoden Yrittäjänainen), Markku Lam-
minmäen omaiset, Matti Karin omaiset, Heleena Koivupuiston omaiset, Jyrki Mäky-
nen Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, Mikko Isoniemi (Vuoden 2014 Etelä-Pohjan-
maan Uusyrittäjä).  

http://www.seinajoenyrittajat.fi/
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Vuoden 2014 Yrittäjä-palkinnot (kaksi) luovutettiin Oktoberfest-tapahtumassa Rytmikorjaamolla lo-
kakuussa. Seinäjoen Vuoden Yrittäjiksi valittiin Insinööritoimisto Seinäjoen Rakennustekniikka Oy 
sekä JHT Piikki Oy. Palkinto luovutettiin jo 34. kerran. Palkinnot lahjoittivat Etelä-Pohjanmaan 
Osuuspankki sekä Nordea Pankki Suomi Oyj Etelä-Pohjanmaa Yrityskonttori.  
 

Vuoden Luottamushenkilöksi valittiin Kaija Kuusela. Seinäjoen lyseon yhdeksäsluokkalaisille luovu-
tettiin koulun kevätlukukauden päättymisen yhteydessä kaksi stipendiä. Stipendin saivat Iida Haveri 
(9 H) ja Einari Tauriainen (9 D).  
 

 
Hallinto 

 
Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut vuonna 2014 puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Yhdistyksen 
hallitus on kokoontunut 10 kertaa vuoden aikana. 
 
Puheenjohtajana toimi Kaija Kuusela (10) ja varapuheenjohtajana Ossi Viljanen (7). Hallituksen jä-
seninä olivat Jussi Alasalmi (8), Tuomas Hautaluoma (7), Timo Hirsimäki (5), Mailis Karlsson (10), 
Marko Koivuporras (8), Ulla-Helena Kuljunlahti (2), Seppo Laitila (6), Merja Louhivesi (10), Eero Ris-
tikangas (4), Sampo Siik (10) ja Sirpa Tolkki (9). Järjestöassistentin palvelut ostettiin Kirsi Kuusis-
tolta (Tmi Kirsin Tiedotuspalvelu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen Yrittäjien puheenjoh-
tajaehdokas Jyrki Mäkynen 
vieraili hallituksen kokouksessa 
toukokuussa puhuen aiheesta 
”Kunta ja yrittäjät”.  
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Toimikunnat ja vastuuhenkilöt 

 

Työvaliokunta: Kaija Kuusela (kokoonkutsuja), Jussi Alasalmi, Tuomas Hautaluoma, Marko Koivupor-
ras, Eero Ristikangas, Sampo Siik, Ossi Viljanen ja Kirsi Kuusisto 

Palkintolautakunta: Ossi Viljanen (kokoonkutsuja), Tuomas Hautaluoma, Merja Louhivesi, Sampo 
Siik ja Sirpa Tolkki 

Yrittäjyyskasvatus: Tuomas Hautaluoma (kokoonkutsuja), Mailis Karlsson, Marko Koivuporras ja Ossi 
Viljanen 

Rukan Latulinnatoimikunta: Merja Louhivesi (kokoonkutsuja), Timo Hirsimäki, Ulla-Helena Kuljun-
lahti ja Jorma Jaskari 

Oktoberfest-toimikunta: Sirpa Tolkki (kokoonkutsuja), Jussi Alasalmi ja Mailis Karlsson 

Tiedotustoimikunta (sisäinen ja ulkoinen tiedotus): Kirsi Kuusisto (kokoonkutsuja), Jussi Alasalmi ja 
Marko Koivuporras 

Virkistystoimikunta: Seppo Laitila (kokoonkutsuja), Timo Hirsimäki, Ulla-Helena Kuljunlahti ja Kari 
Takamaa 

Kirkkopyhä- ja HMA-toimikunta: Seppo Laitila, Matti Kuvaja ja Matti Kari  

Jäsenhankinta ja jäsenedut: koko hallitus  

 

 

Sääntömääräinen vuosikokous   

Vuosikokouksessa 21.11. Hotelli-Ravintola Almassa Jyrki Mäkynen kertoi ensimmäisistä viikoistaan 
Suomen Yrittäjien puheenjohtajana ja kävi läpi yrittäjäjärjestön ajankohtaisia edunvalvonta-asioita. 
Lähitulevaisuuden tavoitteista hän painotti panostusta eduskuntavaaleihin sekä sote-palvelujen tur-
vaamista kaikkialla Suomessa: vain tuottajien välinen reilu kilpailu mahdollistaa palvelutuotannon 
kustannustehokkuuden sekä palvelujen laadun ja saatavuuden. 

http://www.seinajoenyrittajat.fi/
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Erityisen juhlavaksi vuosikokouksen teki yhdistyksen messinkisen perustamislaatan paljastaminen 
tammikuussa 2015 alkavan 85-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Laatan kiinnittivät Alman aulan seinään 
aikaisemmista puheenjohtajista kunniapuheenjohtaja Eino Rajamäki, Jyrki Jääskeläinen, Jyrki Mäky-
nen ja Kimmo Heinonen. Seinäjoen Yrittäjät on perustettu 20.2.1930 Rautatieläisten talossa (nyk. 
Hotelli-Ravintola Almassa).   

Lisäksi vuosikokousta juhlisti vuonna 2013 myönnettyjen Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan kun-
niamerkkien jakaminen. Jyrki Mäkynen sai Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin, Aimo Hanhiniemi 
Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein.  

Vuosikokousvieraana olivat myös yhteistyökumppani Finlandia Group Oyj:n edustajat Finlandia Ra-
hastoyhtiö Oy:n toimitusjohtajan Juuso Kenkkilän johdolla.  

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kaija Kuusela (Seinäjoen KK-tilit). Hallitukseen valittiin kaksi-
vuotiskaudeksi erovuorossa olleet Jussi Alasalmi (Mainosvarikko Oy), Merja Louhivesi (Posliiniporras 
ky) ja Ossi Viljanen (Pohjanmaan Rakennuspelti Oy). Sirpa Tolkki (Lastentavaratalo Huvikumpu Oy) 
valittiin hallitukseen Mailis Karlssonin (Makramee Ky) tilalle vuodeksi. Uusina hallitukseen valittiin 
Maarit Karvonen (Seinäjoki Activity Park Oy) ja Jaana Luhtala (ProPrint Oy). Hallituksessa jatkavat 
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vuonna 2015 Tuomas Hautaluoma (Seinäjoen Ilmastointi Oy), Timo Hirsimäki (Lakeuden Ympäristö-
huolto Oy), Marko Koivuporras (Studio Street Oy), Eero Ristikangas (Ristikangas, Kinnunen ja Koski-
nen Oy) ja Sampo Siik (Joinin Oy). Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Mika Koivupuisto ja 
Hannu Riihioja sekä varatoiminnantarkastajiksi Jyrki Jääskeläinen ja Kimmo Heinonen.  

Vuosikokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015. Sen loppusumma on 100 000 euroa.  

Vuosikokousta johti Seinäjoen Yrittäjien edellinen puheenjohtaja ja Seinäjoen kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Kimmo Heinonen. Sihteerinä toimi yhdistyksen järjestöassistentti Kirsi Kuusisto. Ko-
kouksen jälkeen yleisöä nautti akustisen duon Osku Ketola-Timo Luostari esityksestä ja yhteistyö-
kumppanin tarjoaman yrittäjäillallisen.  

 

Edustukset 

  

Suomen Yrittäjissä 

Liittokokousedustajana Kaija Kuusela, hallituksen varapuheenjohtajana ja työvaliokunnan jäsenenä 
Jyrki Mäkynen, Rakentamisen ja teollisuuden valiokunnassa puheenjohtajana Juha Lounatvuori 
(Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry), Nuorten Yrittäjien valiokunnan jäsenenä Tuomas Hauta-
luoma, Vero- ja rahoitusvaliokunnan jäsenenä Esko Haukkala. 

 
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjissä 

Kevätkokousedustajia olivat Kaija Kuusela, Petri Lepistö, Anssi Ojala, Sami Puro, Kirsi Kuusisto, 
Jyrki Mäkynen, Mailis Karlsson ja Sirpa Tolkki. 
Syyskokousedustajia olivat Kaija Kuusela, Ossi Viljanen, Matti Kuvaja, Seppo Laitila, Merja Louhi-
vesi, Antti Punkari, Kirsi Kuusisto, Carita Pänkälä ja Jyrki Mäkynen.  

Hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Jyrki Mäkynen, työvaliokunnan jäsenenä Kaija 
Kuusela ja varalla Kimmo Heinonen, hallituksen varsinaisina jäseninä Kaija Kuusela ja Kimmo Heino-
nen sekä varajäseninä Sirpa Tolkki ja Ossi Viljanen, Hyvinvointiyritysten toimialaryhmässä jäsenenä 
Pirjo Mansner, Kansainvälistymisen valiokunnassa jäsenenä Mika Koivupuisto, Kaupan ja palvelun toi-
mialaryhmässä jäsenenä Mikko Isoniemi, Liikenteen toimialaryhmässä jäsenenä Jukka Pöytälaakso, 
Nuorten Yrittäjien ryhmässä jäsenenä Tuomas Hautaluoma, Teollisuuden ja urakoinnin toimialaryh-
mässä jäsenenä Timo Hirsimäki, Tiedotusvaliokunnassa jäsenenä Terttu Karhumaa, Verovaliokun-
nassa jäseninä Pentti Pääjärvi ja Heidi Alaviitala, Yksinyrittäjien valiokunnassa jäseninä Kirsti Pun-
kari ja Kari Takamaa sekä Hyvän Mielen Aamiainen –työryhmässä Seppo Laitila.  

http://www.seinajoenyrittajat.fi/


19 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 

 

Muut edustukset: Kaks´ Kättä työpaja Oy:n hallituksessa ja Seinäjoen seudun Kaks´ Kättä tuki ry:n 
johtokunnassa toimi Merja Louhivesi, Uusyrityskeskuksen Neuvoa-antava ry:n hallituksessa ja työva-
liokunnassa Kimmo Heinonen, Seinäjoen kaupungin ydinkeskustan kehittämistoimikunnan jäsenenä 
ja varapuheenjohtajana Kimmo Heinonen, Seinäjoen kaupungin Piha ja puutarha –toimikunnassa 
Merja Louhivesi, palvelut.ilkka.fi –hakupalvelun yhteistyöryhmässä Sari Perälä, Pohjanmaan Liikunta 
ja Urheilu ry:n Työjuntu-hankkeen ohjausryhmässä Tuomas Hautaluoma ja Ossi Viljanen.  

 

 

Talous 
 
Seinäjoen Yrittäjien talous on vakaalla pohjalla. Pystymme tarjoamaan jäsenistölle laadukasta toi-
mintaa ympäri vuoden jäsenetuhintaan. Yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.2014–31.12.2014 laati Rauhala Yhtiöt Oy. Toiminnantarkastajina tilikaudella toimivat Mika Koi-
vupuisto ja Kalervo Koskiahde. 
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SEINÄJOEN YRITTÄJIEN STRATEGIA 2015 - 2020 
 

 

MISSIO = Perustehtävä 

  
Jäsenistöä tukeva – Vahva paikallinen vaikuttaja 

 
 

VISIO = Tavoitetila 2020 

 
Suomen paras paikallisyhdistys Seinäjoen Yrittäjät 

 

 
ARVOT 

Yhdessä Jäsenistömme parhaaksi  

http://www.seinajoenyrittajat.fi/

