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Y
rityskaupoilla kasvanut 
HTF Group työllistää yli 
60 henkilöä ja liikevaihto 
nousee tänä vuonna yli 
20 miljoonaan euroon.

– Olemme eteläpohja-
laisia, ja jo ensimmäisessä tiedotteessa 
ilmoitimme, että haluamme Suomen 
suurimmaksi, sanoo toimitusjohtaja 
Ari Pölkky. Hänen rinnallaan yritystä 
luotsaavat Mika Sumuvuori ja Jani 
Uura.

Kolmikko perusti HTF Groupin 
alkujaan yrityskauppaa varten vuonna 
2016, jolloin Helatukku Finland Oy 
siirtyi heidän omistukseensa amerik-
kalaiselta sijoitusyhtiöltä. 

Konserni on sittemmin kasvanut 
uusilla yrityskaupoilla. Niistä tuorein 
tehtiin tänä vuonna, kun 1971 perus-
tettu Suomen Helakeskus siirtyi sijoi-
tusyhtiö Panostajalta HTF Groupin 
siipien suojaan. 

HTF Groupiin kuuluvat myös valais-
tukseen ja sähköön erikoistunut tuk-
kuliike KVS Oy sekä räätälöityihin 
ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut 
MP-Tietosovellukset Oy.

Yritys aikoo kasvaa myös tulevai-
suudessa, mutta ilman rönsyjä.

Seinäjoen Yrittäjien  
omat sivut  
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Seinäjoen Vuoden Yritykset 2021 ovat HTF Group Oy  
ja Fillarikauppa Cycli Oy
TEKSTI Pirjo Latva-Mantila KUVAT Design Marianne

– Meillä kaikki toiminta liittyy jatkos-
sakin rakentamiseen ja kiintokaluste-
teollisuuteen, sanoo Pölkky ja jakaa 
kiitosta henkilökunnalleen.

– Olemme The Winning Team, voit-
tajajoukkue, ja kaikkihan haluavat 
pelata voittajissa. Me ollaan ylpeitä 
siitä mitä me tehdään ja mitä ollaan.

Yrityksessä luotetaan verkostoitu-
misen voimaan, ja uusia yhteistyö-
kumppaneita haetaan jatkuvasti. Myös 
perinteinen jalkatyö on tärkeässä roo-
lissa.

– Meillä on 18 myyntimiestä, jotka 
käyvät asiakkaissa. Se on perinteinen, 
tehokas konsti, joka edelleen toimii.

Haaveiden täyttymys
Vahva oma pyöräilytausta ja tunne siitä, 
että Seinäjoella on saumaa erikoispyörä-
liikkeelle sinetöivät Tapio Roihan, Hessu 
Kulmalan ja Tuukka Kuosmasen päätök-
sen kuusi vuotta sitten: he perustivat 
Fillarikauppa Cyclin.

Kaikesta aistii, että asioita on tehty 
sydämellä ja suurella intohimolla. 

– Kun ollaan harrastettu maasto-
pyöräilyä ja pyöräilyä toistakymmentä 
vuotta, sitä kautta on tullut kavereita 
ja heistä edelleen asiakkaita. Tästä 

on tullut omanlainen yhteisö, iso ajo-
porukka. Myymälässä ja tekemisessä 
on haluttu säilyttää rento ja vähän eri-
lainen fiilis, kuvailee Kulmala.

Toiminta alkoi tammikuussa 2016 
Työväenkadulla, josta liike muutti 
Louhenkadulle 2017. Vaasan liike avat-
tiin helmikuussa 2020, ja toukokuussa 
2021 Seinäjoen liike vaihtoi paikkaa 
Alaseinäjoenkadun upouusiin toimi-
tiloihin OmaSp Stadionin naapuriin. 

Uusi toimipaikka toi Cyclin lähem-
mäs luontoa, metsää ja polkuja, mikä 
oli yrittäjäkolmikon haaveiden täytty-
mys. Toimintaa on myös voitu laajen-
taa pyörien vuokraukseen.

– Seinäjoki on hieno paikka tehdä 
tätä työtä: täällä on liikunnallista 
väkeä, yrittäjät kiittävät.

Koko konsernin liikevaihto vuonna 
2020 oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Sei-
näjoen liike työllistää vakituisesti 7 ja 
sesonkina jopa 10 henkilöä. Yhteensä 
liikkeissä työskentelee sesonkiaikoina 
parhaimmillaan 15 henkilöä. 

– Yritämme olla joka päivä oman 
itsemme vuoden yrittäjiä, mutta kyllä 
tämä palkinto lämmittää mieltä ja tun-
tuu mahtavalta.

Historiallinen palkinto
”Sain kunnian vastaanottaa Ylistaron Yrittäjät 
ry:n viimeisen yrittäjäpalkinnon. Hetki oli 
historiallinen. Arvostan Vuoden Yritys 2021 

-tunnustusta muutenkin, sillä onhan tässä jo 
yli 30 vuotta toimittu.

Yritykseni on toiminut samoissa tiloissa 
vuodesta 1989, eli alusta asti. Koneet ovat 
vaihtuneet: ensin oli käsikäyttöiset laitteet,  
ja nykyään työt tehdään CNC-koneilla.

Kun aloitin, minulla oli yhtiökumppani, mut-
ta 1993 yritys siirtyi kokonaan omiin nimiini. 

Valmistamme erilaisia koneenosia alihan-
kintana. Tilauskanta on hyvä ja tulevaisuus 
näyttää lupaavalta. Työntekijöitä on yksi.

Jossain kohtaa myyn yrityksen pois, sillä 
ikää on mittarissa 61 vuotta. Toki samalla 
lailla tulee riehuttua vieläkin.

Korona ei ole vaikuttanut töiden määrään, 
mutta materiaalien hinnat kyllä nousivat. 
Nyt onneksi näyttää, että ne alkavat kääntyä. 
Juuri tilasin teräsaksiloita ja putkia.

Parasta yrittämisessä on se, ettei tarvitse 
stressata, kerkiääkö töihin tasan kello 8 tai 7. 
Aina olen tykännyt kokeilla omia kykyjäni, ja 
siihen on yrittäjänä hyvät mahdollisuudet.”

Ari Pukkinen
Metallikoneistus Pukkinen Ky
Ylistaron Vuoden Yritys 2021

Tapio Roiha ja Hessu Kulmala Fillarikauppa Cyclistä sekä Ari Pölkky, Mika Sumuvuori ja Jani Uura HTF Groupista 
vastaanottivat Seinäjoen Vuoden Yritys 2021 -palkinnot.

SYDÄMELLÄ JA SUURELLA INTOHIMOLLA



 

T
oiminnantäyteinen vuosi on lopuillaan ja yhdis-
tyksen askelmerkit ensi vuotta ajatellen on 
asetettu. Juuri valitun uuden puheenjohtajamme 
Jussi Saarijärven johdolla alkaa tammikuussa 
yhdistyksen 92. toimintavuosi. 

 
Kuluneen vuoden ensimmäisinä kuukausina jouduimme 
perumaan useita tapahtumia, mutta siitä huolimatta 
saimme järjestettyä yhteensä 45 tapahtumaa yrittäjille. 
Kävijöitä tapahtumissamme on tähän mennessä ollut 1 167. 
Hieno suunta oli myös jäsenkehityksessä, kun Ylistaron 
yhdistymisen myötä jäsenmäärämme ylitti 1 400 jäsenen 
rajapyykin. 
 
Tammikuussa 2022 järjestettävät aluevaalit häämöttävät 
jo ihan nurkan takana. Aluevaaleissa valitaan perustetta-
valle hyvinvointialueellemme valtuutetut, jotka päättävät, 
kuinka täällä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut jatkossa 
järjestetään. Käytännössä valtuutettujen käsissä on, kuka 
terveyspalveluja jatkossa tarjoaa, paljonko verovaroja esi-
merkiksi vanhustyöhön tai nuorten hyvinvointiin ohjataan 
ja miten paljon palveluja yksityisiltä yrityksiltä ostetaan. 
Muistetaan äänestää yrittäjien ääni kuulumaan näissä 
päätöksissä. 
 
Ennen vuodenvaihdetta ja vaaleja on kuitenkin aika rauhoit-
tua joulunviettoon. Joululahjaostoksille kannustan kaikkia 
paikallisiin yrityksiin. Käytetään oman kaupungin tarjontaa 
ja osaajia hyväksi. Meillä on Seinäjoella monipuolinen kat-
taus liikkeitä, joista varmasti löytyy jokaiseen pukinkonttiin 
mieluisat paketit. 
 
Suuri kiitos aktiivisille luottamushenkilöille, jäsenistölle, 
pääyhteistyökumppaneille, oppilaitoksille, kaupunki-
organisaatiolle sekä kaikille sidosryhmille kuluneesta 
vuodesta. Kanssanne on ollut jälleen ilo ja kunnia saada 
tehdä töitä. Pidetään jatkossakin yhdessä yrityksistä huolta 
ja yritysten puolta! 

Tunnelmallista joulunodotusta  
ja levollista joulunaikaa  
toivotellen, 

Kaisa Metsänranta 
toiminnanjohtaja

Seinäjoen Yrittäjien uusi puheenjohtaja Jussi Saarijärvi,  
40, nauttii yhteisten asioiden edistämisestä ja  
inspiroituu, kun ilmassa on paljon palloja. 

T
ammikuussa Jussin vastuulle siirtyy 
yrittäjä yhdistyksen lisäksi myös toinen 
yhdistys, Seinäjoen Jalkapallokerho- 
juniorit ry, joka sai Saarijärvestä uuden 

toiminnanjohtajan. 
Jussi tiedetään intohimoiseksi jalkapallo- ja 

koripallomieheksi, jonka seuraura alkoi oman isän 
innoittamana jo 35 vuotta sitten TP-55:n riveissä. 
1990-luvun alussa hän jäi koukkuun myös juniori-
koripalloon. Myöhemmin ura on jatkunut ero-
tuomarina molemmissa lajeissa sekä omien tyttä-
rien myötä myös juniorivalmentajana.

Yrittäjänä Jussi Saarijärvi on toiminut vuodesta 
2016, jolloin hän otti vetovastuun appensa perus-
tamasta Perintäritari Oy:stä. Yhtiökumppanina on 
lankomies Juha Järvinen. 

– Olen aina nauttinut siitä, kun on paljon teke-
mistä. Se on ihan luontainen olotila minulle, eikä se 
stressaa. Toki tiedostan, että kun hommat lisäänty-
vät, itsensä johtamista vaaditaan entistä enemmän 
ja ajankäytön hallinnan merkitys korostuu.

Joukkueena eteenpäin
Koulutukseltaan uusi puheenjohtaja on sotatietei-
den maisteri, ja ennen yrittäjyyttä hän toimi pit-
kään puolustusvoimien palveluksessa erilaisissa 
johto- ja koulutustehtävissä. 

Hän siis tietää, ettei sota kaipaa yhtä miestä. 
Perintäritarissa Jussi siirtyy sivuun operatiivisesta 
työstä, mutta jatkaa edelleen toimitusjohtajana.

Työpiste on 1.1.2022 lähtien Seinäjoen Elin-
keinotalolla, jossa luotsattavana on lähes 1 000 
pelaajan 200 toimijan SJK-junioreiden joukko 
sekä kuuden hengen toimisto. 

Seinäjoen Yrittäjiä Jussi aikoo johtaa siten, että 
koko hallitus on mukana pelissä ja järjestöä vie-
dään joukkueena eteenpäin ja menestykseen.

– Jaan vastuuta tasaisesti niin, että hallituk-
sessa kaikkien osaaminen tulee esiin vielä parem-
min kuin tähän asti. Tavoitteena on myös kirkas-
taa yhdistyksen toimintaa ja tehtäviä strategian 
mukaisesti.

Hän itse on ollut neljä vuotta mukana yrittäjä-
yhdistyksen hallituksessa.

– Meillä on ollut aina hyvä porukka ja huippu-
tiimi, jonka kanssa on tehty töitä.

Mikä sitten auttaa uutta puheenjohtajaa jaksa-
maan?

– Kyllä yhteisten asioiden edistäminen ja onnis-
tumiset siinä auttavat jaksamaan ja ne inspiroivat 
minua. Asioiden priorisointi on sekin tärkeää, ja 
tietenkin pitää muistaa nukkua riittävästi, edes 
joka toinen yö, naurahtaa Jussi, joka on hurahta-
nut myös padeliin.

Vuosi pakettiin ja  
uutta kohti  

Huipputiimille 
uusi kapteeni

1. Työ ei lopu tekemällä, pikemminkin se lisään-
tyy. Aseta itse omat rajat. Liian usein organi-
saatioissa katsotaan tehokuutta vain lyhyen-
tähtäimen näkökulmasta. Silloin on vaarana, 
että niin johtajat kuin työntekijät uupuvat.

2. Miten tasapainoisesti itseäsi johdat? Oletko 
ottanut huomioon kaikki hyvinvoinnin osa-
alueet, vai lyötkö jotakin aluetta jatkuvasti 
laimin? Tuskin kellään kaikki alueet ovat täy-
sin hallinnassa, tärkeää on löytää pahimmat 
laiminlyönnin kohteensa ja lähteä niitä korjaa-
maan. Seurauksena on parempi tasapaino jak-
samisen, uudistumisen ja tehokkuuden välillä.

3. Pysähdy ja keskity kulloiseenkin tehtävään 
niin, ettet vaihda jatkuvasti aihetta tai pouk-
koile tehtävästä toiseen. Keskittyvä ja läsnä-
oleva työntekijä on paljon tehokkaampi ja voi 
paremmin kuin säntäilijä.

4. Stressin itsehoidossa oleellista on järjestellä 
oma ajankäyttö. Mukavista asioista saa positii-
vista stressiä, joka auttaa jaksamaan. Jaa vuo-
rokausi kolmeen osaan: työ tai opiskelu, ren-
toutuminen ja uni. Tee 8 tuntia työtä tai muuta 
hyödyllistä ja järkevää, 8 tuntia jotakin itselle 
mukavaa, ja loput 8 tuntia lepää eli nuku. Joka 
viikko pitäisi myös irtautua työn teos ta vähin-
tään puoleksitoista vuorokaudeksi.

Johda itseäsi, hallitse ajankäyttösi ja stressin määrä.

Palloilulajien parissa viihtyvä 
Jussi Saarijärvi on Seinäjoen 
Yrittäjien uusi puheenjohtaja.
Kuvaaja Olli-Matti Matihalti

Vinkit antoi Mehiläisen asiantuntijat filosofian tohtori Pentti Sydänmaanlakka sekä psykoterapeutti Minna Tuominen

TERVEISET YRITTÄJYYDEN YKKÖSJOUKKUEESTA



Toimistomme  
palvelee osoitteessa  

Tiedekatu 2,  
Frami D, 1.krs.  

Tervetuloa!

Joulukiireet painavat päälle kotimaassa, ja 
viennissäkin on hyvä buumi. Aika paljon on 
saatu potkukelkkaa menemään Pohjois-

Amerikkaan, tänä vuonna taidetaan tuplata 
vanha ennätys. Meidän uusi malli, koiravetoon 
erikoistunut Esla Adventure, julkaistaan asap, 
kuten myös yrityksen uusi logo ja ulkoasu. 
Potkukelkka pitää pintansa, mutta myös 
potkupyörät ja -laudat ovat suosittuja.”

Mika Lahtinen, E.S. Lahtinen

Joulukauppaa juuri tässä rakennetaan. 
Kauppa on käynyt oikein hyvin. 
Ulkoiluun ja kaikkiin kotimaan kamaralla 

harrastettaviin lajeihin liittyvillä välineillä ja 
tuotteilla on ollut kysyntää. Murtomaahiihtäjät ovat 
olleet liikkeellä, ja välineitä on myyty tuplat normi 
alkutalveen verrattuna. Tavaraa riittää varastossa, 
joten nyt toivotaan pakkasia ja talvikelejä. Joulun 
hittituote taitaa olla merinovillainen kerrasto.”

Vesa Ylilehto, Intersport Seinäjoki

Täällä istun kotikeittiössä karanteenissa. 
Onneksi ei tullut tautia ja onneksi on 
yhtiökumppani, sillä yksinyrittäjänä tämä 

olisi aika hankala yhtälö. Toivomme kovasti, 
että joulumyynti lähtee hyvin vetämään ja 
ihmiset löytävät kaupungille jouluostoksille. 
Keskustassa on nyt mukavaa sutinaa tiedossa, ja 
tulevaisuudenodotukset ovat korkealla. Meillä joulun 
hittejä ovat luultavasti korut ja design-suklaa.”

Hanna Kivikoski-Kuivinen, MOON designstore

Juuri tuli 27 vuotta yrittäjänä täyteen. 
Aloitin lahja- ja askarteluliikkeellä, ja nyt 
on alkamassa 7. toimintavuosi Kriikun 

Myllykaffilassa. Parhaillaan valmistelen seuraavia 
pikkujoulujuhlia ja lämmitän tässä vanhaa 
pystymuuria. Meillä on sellainen aito, vanhanajan 
joulutunnelma, siitä ihmiset tykkäävät. Viimeiset 
pikkujoulut pidetään jouluviikolla. Sen jälkeen alan 
miettiä ensi kesän juttuja.” 

Kirsi Pukkinen, Kriikun Myllykaffila

”

”

”

”

SEINAJOENYRITTAJAT.FI

Yhteistyössä kanssamme: 

Johda itseäsi, hallitse ajankäyttösi ja stressin määrä.

MITÄ YRITTÄJÄLLE 
KUULUU?
(Kuulumiset kysyttiin 22.11.)

Liity jäseneksi: Yrittäjät.fi/liity

Nyt yritys- 
asiakkaille  20 % 
alennus oman ja 
perheen talouden 
turvasta

Palveluntarjoaja LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö

Alennus koskee 1.11.2021–28.2.2022
ostettujen Yritysturva-vakuutusten 
kuolemanvaravakuutusta ja pysyvän 
työkyvyttömyyden vakuutusta ja 
se on voimassa koko vakuutuksen 
voimassaoloajan.

lahitapiola.fi/yrittajanhenkivakuutus

Ota yhteyttä: 
puh. 06 534 2100

Hei yrittäjä! Miten menee? Pyöriikö bisnes,
liikkuuko raha? Onko pää täynnä uusia ideoita,
joita pitäisi myllyttää? Vai kaipaatko uusia
ajatuksia?

Tilaa treffit Inton kanssa. Käydään yhdessä läpi yrityksesi
tilanne. Tunnin tapaaminen joko yrityksesi tiloissa tai
Inton tiloissa Framissa. Tai etänä. Tapaaminen on
maksuton.

Treffit 
Inton 
kanssa

Ota yhteyttä: jukka.pajunen@intoseinajoki.fi


