
TAHTO

M
ika on soittanut rum
puja pikku pojasta 
lähtien, eli käytän
nössä koko ikänsä. 
Rumpalia on tarvittu 
teatterissa, erilaisissa 

tilaisuuksissa ja artistien taustabän
deissä, myös akustisilla keikoilla, 
joissa on pitänyt soittaa hiljaa.

Vuonna 2011 hänet pyydettiin soit
tamaan muutamille keikoille ruokai
lumusaa ja taustarytmejä, mutta ei 
rummuilla. Mika tarttui cajoniin, peru
laiseen laatikkorumpuun. Se ei kuiten
kaan tuntunut omalta.

– En hallinnut soittotekniikkaa 
kunnolla. Soittoasentokin oli hankala, 
ja koska olen aika pitkä kaveri, selkä 
kipeytyi parin tunnin keikalla.

Kun samanlaisia keikkoja tuli lisää, 
rumpali mietti, miten mahtavaa olisi, 
jos voisi soittaa todella hiljaa, mutta 
svengaavasti ja energisesti. 

– Rupesin kehittämään samantyy
listä soitinta kuin cajon, mutta sellais
ta, jota pystyisi soittamaan samasta 
asennosta kuin rumpusettiä. Siitä tuli 
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Kun rumpali Mika Lilja ryhtyi kehittelemään kätevää, yhteen 
laukkuun mahtuvaa rumpusettiä, hän ei aavistanut, että Loota-
rumpuja soitettaisiin muutaman vuoden päästä ympäri maailmaa.
TEKSTI Pirjo Latva-Mantila KUVAT Loota Percussion

kahden boksin rumpusetti, joka toimi 
yllättävän hyvin.

Alihankkijat apuun
Ihmiset kiinnostuivat komeasti soivas
ta, oudonnäköisestä rummusta. Kyse
lyiden määrä kasvoi sen jälkeen kun 
soittimesta kerrottiin lehtijutussa kuu
si vuotta sitten.

– Yksi rumpalikaveri painosti teke
mään toisenkin soittimen, ja kun tila
uksia tuli lisää, päätin laittaa yrityksen 
pystyyn ja kokeilla. Ostin autotalliin 
pöytäsirkkelin ja muutaman työkalun. 

Tilauksia ropisi yhä vain lisää, kun 
myös Kansainväliset muusikkopii rit 
ja bändit saivat sosiaalisen median  
kautta vihiä suomalaisesta Loota  
Percussion Pedalista.

– Kuvittelin tekeväni rumpuja ro
manttisesti autotallissa, mutta kun 
jonossa oli 50 tilausta, tajusin, että 
täs sä tarvitaan alihankkijoita.

Nimensä uusi, Seinäjoella syntynyt 
instrumentti sai Mikan isän ihmette
lystä: ”Tällääsellä loorallako meinaat 
mennä keikalle soittamahan?”

Nyt tehdään pro-versiota
Soitin on kehittynyt matkan varrella 
muun muassa käyttäjiltä saadun 
palautteen avulla. Nyt valmistuksessa 
on proversio.

Lootaa soitetaan nykyään lähes 
jokaisessa maailman kolkassa, ja siitä 
on tullut muusikkopiireissä arvostettu 
brändi. 

– 90 prosenttia tuotteista menee 
Suomen rajojen ulkopuolelle. Suo
messa on niin vähän soittajia, ettei 
tämä riittäisi markkinaalueeksi pel
kästään.

– Välillä on käynyt mielessä, että 
pitäisikö rakentaa oma tehdas. Alihan
kintaverkoston luominen on kuitenkin 
ollut niin pitkä tie, että toistaiseksi jat
ketaan näin. 

Mika Lilja on päätoiminen LOOTA 
yrittäjä, mutta hän käy edelleen myös 
soittokeikoilla.

– Soittaminen on lähellä sydäntä, 
se on aina mahtavaa. Viime aikoina on 
tehty keikkoja Silvennoisen Heikin 
kanssa, ja olen myös soittanut kesä
teatterissa Lappajärvellä.

Musiikki pysyy, eivätkä 
rytmit koskaan katoa

”Korona on näkynyt myynnissä ja tuonut haas
teita tuotantoon. Koko maailma on muuttunut, 
ammattisoittajia on joutunut pulaan, rahti
kuljetukset ja puun hinta ovat kallistuneet. On 
pitänyt miettiä sitäkin, voiko tällaista tuotetta 
tehdä jatkossa Suomessa.

Luotan siihen, että kun tilanne maailmalla 
vähän muuttuu ja kulttuuria päästään taas har
rastaman, myynti kyllä lähtee hyvin vetämään. 

Markkinoilla on jo halpoja kopioita, mutta 
asiakkaat arvostavat instrumenttia, jonka on 
rumpali suunnitellut omiin tarpeisiinsa. Heille 
on tärkeää, että soitin toimii oikeasti, eikä vain 
näytä rummulta.

Toivon, että varastossa on tavaraa, kun 
kauppa alkaa kunnolla rullaamaan. Nyt vielä 
odotellaan. Se ainakin on varmaa, että musiikki 
pysyy, eivätkä rytmit tule koskaan katoamaan 
maailmasta.”

Mika Lilja

LOOTA SOI YMPÄRI MAAILMAA

Kerromme myös tulevilla 
TAHTO-sivuilla maailman-
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jotka ovat syntyneet Seinäjoella.
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A
lkanut syksy tuo mukanaan monta yrittäjäjuhlaa. 
Meillä oli ilo ilmoittaa, että viime vuodelta siirty
neet perinteiset Oktoberfestit juhlitaan 29.10., 
toki hieman uudistettuna Halloweenteemalla.
Samana päivänä juhlistamme myös yhdistyksen 

90vuotissynttäreitä. 

Kyselyjä ja toiveita juhlien järjestämisestä on tullut jäsenis
töltämme paljon. Eikä ihme, sillä yksi tärkeä tehtävämme 
on tarjota yrittäjälle vastapainoa arjen työhön ja luoda 
verkostoitumismahdollisuuksia. Nyt tautitilanteen rauhoi
tuttua pystymme onneksi näihin odotuksiin vastaamaan.

Arjen rutiinien pyörittämisessä ei sovi unohtaa toiminnan 
jatkuvaa kehittämistä ja uuden luomista. Suunnitelmia 
tehdäänkin kiivaasti ensi vuotta silmällä pitäen. Koska 
hyvät ideat on tarkoitettu jaettaviksi, hallituksemme kävi 
syyskuussa hakemassa uusia ideoita yhdistystoiminnan 
kehittämiseen Oulusta. Reissusta saatiin mukaan monta 
uutta ajatusta.

Syksy tuo tullessaan myös ison muutoksen arkeemme, kun 
pitkäaikainen puheenjohtajamme Ossi Viljanen luovuttaa 
tehtävänsä ja uuden puheenjohtajan on aika ottaa ohjat. 
Marraskuun vuosikokouksessa valitaan Ossille seuraaja. 
Ossi on tehnyt pitkäjänteistä ja tuloksellista kehitystyötä 
yrittäjäyhdistyksemme heimopäällikkönä. Tässä vaiheessa 
onkin syytä kiittää koko yhdistyksen puolesta Ossia kaikista 
näistä työntäyteisistä vuosista, joina olemme saaneet 
tehdä töitä seinäjokelaisten yrittäjien puolesta. 

Ossilta saatu oppi on, että se mitä tehdään tänään, ei 
riitä enää huomenna. Siinäpä mainio muistisääntö kun 
menemme avoimin ja tarmokkain mielin kohti uutta.

Joupiskan Huipulla-
ravintolan yrittäjä Vesa 
Luhtala, 51, ammentaa 
energiaa juoksusta, 
pyöräilystä ja uinnista.

V
esaa ei uskoisi samaksi mieheksi kuin 
noin kolme vuotta ja 29 kiloa sitten. Sil
loin Ilmajoen Makkaramestarit yrittä
jän verenpaineet näyttivät kriittisiä 

lukemia eikä kengännauhojen solmiminen onnis
tunut ilman puuskutusta.

Nyt mies juoksee pitkiä lenkkejä, pyöräilee vaik
ka 200 kilometriä putkeen ja ui kuin kala. 

– Sain kipinän ja herätyksen liikkumiseen, kun 
lääkäri määräsi verenpainelääkkeet ja sokeriarvot
kin olivat jo koholla. 

– Olin harrastanut kuntouintia joskus parikym
mentä vuotta sitten, joten rupesin uimaan. Muu
tama kilo putosi uimalla. Siinä sitten joku ehdotti, 
että tule triathloniin, kun olet hyvä uimaan. 

Vesa innostui, osti lenkkarit ja ryhtyi opettele
maan juoksemista. Seuraavana kesänä hän hankki 
maantiepyörän, koska oli luvannut paikallisleh
den jutussa osallistua triathlonin olympiamatkal
le. Juttua tehtiin siksi, että Vesa voitti Ui kesäksi 
kuntoon kampanjan uimalla 112 kilometriä kuu
kaudessa.

– Niin sitten osallistuin olympiamatkalle, ja 
sen jälkeen olen mennyt puolimatkan kolme ker
taa.

Olympiamatkaan kuuluu 1,5 kilometriä uintia, 
40 kilometriä pyöräilyä ja 10 kilometriä juoksua. 
Puolimatkassa taas uidaan 1,9, pyöräillään 90 ja 
juostaan 21 kilometriä.

– Olen kohtuu iso mies, painan noin 96 kiloa, 
joten ei tässä mitään huippuaikoja tehdä varsin
kaan juoksussa. Ittiäni vastaan ja omaksi iloksi 
kilpailen.

– Sisua siinä tarvitaan, pitää vain sietää kurjuut
ta, kuten välillä yrittämisessäkin, kuvailee Vesa, 
jonka tavoitteena on pudottaa painoa niin, että 
lukema alkaisi 8:lla. Kun se on saavutettu, täh
täimessä on täyspitkä triathlon, eli Ironmankisa.

Hän treenaa 4–8 tuntia joka viikko. 
– Treenaaminen on niin koukuttavaa, että len

kille on pakko päästä.
Harjoittelulle hän järjestää aikaa, sillä ilman sitä 

työnteosta ja yrittämisestä loppuisi jaksu. Esimer
kiksi elokuussa, kun Huipullaravintola avattiin, 
työtunteja kertyi peräti 500!

– Jaksan paremmin, en väsy työnteosta enää 
ollenkaan, ja verenpainelääkkeet sai jättää pois, 
hän iloitsee.

Syksyn teemoina 
yhdessäolo ja 
uudistuminen Pakko päästä 

lenkille

Luonnossa liikkuminen hyvinvoinnin edistäjänä

• Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi paranevat

• Kunto kohenee, keho vahvistuu, painonhallinta helpottuu

• Maaston monipuolisuus haastaa kehoa monipuolisesti, edistää koordinaatiota ja 
tasapainoa

• Luonto ja liikunta parantavat kehon puolustuskykyä, laskevat verenpainetta ja 
parantavat aineenvaihduntaa

• Luonnon kauneus ja rauha parantavat stressinhallintaa, mielen palautumista,  
mielialan kohentumista ja luovuutta

LUMOUDU LUONNOSTA!

Kaisa Metsänranta 
toiminnanjohtaja

Polkujuoksu on yksi Vesa 
Luhtalan lempitreenimuoto. 
Syyskuussa hän osallistui 
polkujuoksuun erikoistuneen 
KOMIA Flow Oy:n järjestämään 
KOMIA Joupiska Trailiin.

Vinkit antoi työfysioterapeutti Annika Peltonen, Mehiläinen

TERVEISET YRITTÄJYYDEN YKKÖSJOUKKUEESTA



Olemme 
muuttaneet uusiin toimitiloihin!
Toimistomme palvelee  nyt osoitteessa  Tiedekatu 2, Frami D, 1.krs. Tervetuloa!

Kiitos, ihan hyvää kuuluu. Koronasta on selvitty 
suhteellisen kuivin jaloin. Koputetaan silti puuta. 
Nyt on vähän seesteistä, mutta pienempiä ja 
vähän isompiakin askareita silti on onneksi 
riittänyt. Ensi vuonna meille on tulossa kohteita 

todella paljon. Tavaransaantiongelmat ovat jonkin 
verran haitanneet tekemistä ja aikataulut ovat 
muuttuneet. Se on meidän alalla kuitenkin tuttua.”

Jim Rautiainen, Lakeuden Lattia

Kiitos, oikein mukavasti menee. Aurinko 
paistaa ja ihmiset ovat valoisalla 
tuulella. Koronan jälkeen palaudutaan 
normaaliin pikku hiljaa. Jouluun 

varaudutaan parhaillaan, ja tein juuri yhden 
suuren joulutilauksen, siihen meni muutama tunti 
aikaa. Tähän aikaan vuodesta meidän alalla on 
luontaisesti rauhallisempaa. Jouluna sitten taas 
muistetaan läheisiä korulahjoilla.”

Pekka Laitamäki, Kultasepänliike Uimola

Täällä istutaan Utsjoella Tenojoen rannalla. 
Aurinko paistaa ja lämmintä on 17 astetta. 
Kävelimme Ellinpolun ja paistoimme juuri 
makkarat nuotiolla. Pidän yleensä lomaa viisi 
viikkoa vuodessa, mutta korona-aikana on tullut 

lomailtu vähemmän, kun ei ole päässyt ulkomaille. 
Kerran vuodessa käydään Inarissa, ja nyt lähdettiin 
Utsjoelle asti.”

Ulla Rajamäki, Parturi-Kampaamo Ulla Rajamäki

Hyvää kuuluu, töitä tehdään. Kehyksiä 
valmistuu pikku hiljaa useampi kerralla. 
Tilasin tavaraa taidetarvikemyymälän 
puolelle, ja nyt hyllytän juuri maaleja ja 
paperilehtiöitä. Aloitin tässä yrittäjänä 

kaksi kuukautta sitten. Olen nauttinut uudesta 
työstäni kokopäiväisenä kehystäjänä ja 
taidekauppiaana. Aiemmin tein töitä sivutoimisena 
yrittäjänä käsityöalalla.”

Pauliina Liljala, Kehystämö Liljala
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SEINAJOENYRITTAJAT.FI

Yhteistyössä kanssamme: 

MITÄ YRITTÄJÄLLE 
KUULUU?
(Kuulumiset kysyttiin 27.9.)

Liity jäseneksi: Yrittäjät.fi/liity

Tietoturva on valttia, 
joka tekee työstä 
tulevaisuuden kestävää.

Löydä palvelut, joilla 
varmistat tiedon  
turvallisen kulun ja 
säilyttämisen. 

Telia.fi/ONE 

Telia ONE – 
Yksi kumppani riittää. 

yhden 
askeleen 
edellä

Asiantuntijamme käymään läpi markkinoinnin 
tilanteenne (kesto n. 1 h).

Raportin, jossa kerromme näkemyksemme 
markkinointinne nykytilasta ja konkreettisia 
toimenpide-ehdotuksia.

Kaiken osaamisemme käyttöönne yhdellä 
istumalla. Hyödynnämme raportin laatimisessa 
tarvittaessa koko konsernimme (I-Mediat, 
I-print, Liana, Myynninmaailma, somessa.com, 
MySome) asiantuntemusta.

 

Kartoituksen varaamalla saat:

Markkinointitalo lähellä sinua
I-Mediat on kaikkien pohjalaisten paikallisin 
ja kattavin markkinointikumppani. Me 
tunnemme nämä seudut ja täällä asuvat 
ihmiset. Me myös tiedämme, miten sinä 
parhaiten tavoitat heidät.

Markkinointikartoitus

Varaa aikasi 
 osoitteessa

 i-mediat.fi/kartoitus

VARAA ILMAINEN


