
 

L
umiolosuhteiden tuottei
siin erikoistunut Veikko 
Rintamäen Trailander Oy 
on yksi niistä yrityksistä, 
joille myönnettiin Business 
Finlandin häiriörahoitusta 

vuonna 2020. Rahoituksella on ollut 
merkittävä rooli yrityksen uutuustuot
teen, pyöräreittilanan, kehittämisessä.

– Voi sanoa, että tämä tuote syntyi 
valtiolta saadun tuen ansiosta, sanoo 
Rintamäki.

Lanalle oli selkeä tilaus, sillä talvi
pyöräilystä on tullut suosittu harrastus 
meillä ja maailmalla, ja reittien huol
toon kaivattiin parempia menetelmiä.

– Tuotteen suunnittelu alkoi viime 
lokakuussa, kun Ylläksellä pyöräreittejä 
hoitava Riku Setälä otti yhteyttä. Hän 
kertoi tekevänsä talvipyöräreittejä mei
dän valmistamalla hiihtoreittilanalla, 
ja totesi sen olevan liian leveä ja pitkä 
pyöräreiteille. Lana ei taipunut mut
kiin eikä sillä saanut tehtyä kallistuk
sia. Niinpä päätimme tehdä ihan koko
naan uuden, sähkösäädettävän lanan.

Intensiivinen kehitystyö kesti noin 
kaksi kuukautta. Tammikuussa Rin

Seinäjoen Yrittäjien  
omat sivut  
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 Korona-ajalla on ollut myös positiivisia sivuvaikutuksia, kuten 
se, että maailmaan on syntynyt uusia tuotteita ja palveluita.
TEKSTI JA KUVAT Pirjo Latva-Mantila

TAHTO

ta mäki kuljetti lanan testikappaleen 
Ylläkselle.

– Siitä on saatu jo tuhansien kilo
metrien verran lanauskokemusta, ja  
palaute on ollut todella ylistävää. 
Olemme myös saaneet testikäyttäjältä 
monia ideoita tuotteen kehittämiseen.

Trailander on jo aiemmin kehittä
nyt erilaisia reittilanoja ja latuhöyliä, 
ja myös niistä saatua kokemusta on 
voitu hyödyntää.

Kansainvälistä kiinnostusta
Moottorikelkan vetokoukkuun ja säh
köjärjestelmään kytkettävässä lanassa 
on sähkösäätöisiä toimintoja, joita 
kuljettaja käyttää kaukoohjaimella.

– Lanalla voi esimerkiksi pehmen
tää jäisiä kohtia ja oikaista kaltevia 
reitinosia tai vastaavasti lisätä kallis
tusta kaarteisiin. Kärkiauralla taas voi 
poistaa pehmeää lunta.

Uutuustuote on herättänyt jo pal
jon kansainvälistäkin kiinnostusta, ja 
Rinta mäki on varma, että kysyntää 
riittää. Nyt kehitetty lana sopii myös 
muiden lumireittien tekoon, esimer
kiksi kävelijöille ja koiravaljakoille.

Trailander haluaa olla kärkiyhtiö 
pyöräreittien hoitoon tarkoitettujen 
laitteiden kehittämisessä ja valmistuk
sessa. Uutuustuotteelle se on hakenut 
laajan hyödyllisyysmallisuojan.

Mielenkiintoinen projekti
Talvipyöräily alkaa olla jo lähes yhtä 
suosittu laji kuin hiihto ja laskettelu. 
Koronaaikana reiteillä on liikkunut 
pyöräilijöitä jopa ruuhkaksi asti.

– Pyöräreittien talvikunnossapito 
on vaativa laji. Reittejä on tehty ja 
hoidettu esimerkiksi moottorikelkan 
perässä vedettävällä autonrenkaalla, 
tietää Rintamäki ja kuvailee uutuus
lanan kehittämistä mielenkiintoiseksi 
projektiksi.

– Tämä on osoitus siitä, että mark
kinat kehittyvät ja uusia mahdolli
suuksia syntyy, kun ihmisten vapaa
aika lisääntyy ja liikunnan arvostus 
kasvaa.

Lumituotteiden lisäksi Trailander 
te kee metallituotteiden sopimusvalmis
tusta ja vaativia kokoonpanotöitä. Yhtiö 
työllistää 14 henkilöä ja sen toimitus
johtaja on insinööri Eetu Viertola.

Tuotteet suunnitellaan  
ja valmistetaan 
Seinäjoella

”YRITYKSENI TRAILANDER OY valmistaa 
pelastus käyttöön tarkoitettuja ambulanssi
rekiä, henkilö ja tavarankuljetusrekiä sekä 
reittilanoja ja latuhöyliä, joilla tehdään latu
pohjia, luisteluhiihtoreittejä ja moottorikelk
kareittejä. Lumituotteitamme menee muun 
muassa kunnille, safariyrityksille, rinnekeskuk
siin, pelastuslaitoksiin sekä puolustusvoimille 
ja rajavartiolaitokselle, myös vientiin.

Meillä on Seinäjoella tehdas ja 3 000 neliön 
tuotantotilat sekä oma hitsaamo ja maalaamo. 
Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan itse.

Lumiolosuhteiden tuotteita testaamme 
Utsjoella sijaitsevassa omassa tukikohdassa ja 
monien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1978,  
jolloin perustin työkoneiden ohjausjärjestel
miin erikoistuneen EP Elektro niikka Oy:n, 
nykyisen Epec Oy:n. Trailanderin 
perustin kymmenen vuotta 
sitten.”

Veikko Rintamäki

EHKÄ MAAILMAN PARAS 
PYÖRÄREITTILANA

Trailanderin perustaja ja innovaattori Veikko Rintamäki tarkastelee pyöräreittilanaan tulevia osia.

Kerromme myös tulevilla 
TAHTO-sivuilla maailman-
valloitukseen lähteneistä 
uutuustuotteista, jotka ovat 
syntyneet Seinäjoella.



V
uosi on lähtenyt yhdistyksessämme käyntiin 
vauhdikkaasti. Kuten eivät yrittäjät, myöskään 
yhdistys ei voi jäädä laakereilleen makaamaan 
ja odottamaan parempia aikoja. Täydellä 
höyryllä on mentävä ja luovittava tilanteiden 
vaatimalla tavalla. Myönnettäköön silti, että 

esimerkiksi livetapahtumien peruuntumiset kalkkiviivoilla 
harmittavat, etenkin kun tiedetään, kuinka tärkeäksi yhtei-
set kohtaamiset yrittäjäporukassa koettaisiin. 

Kohtaamisia voi onneksi olla muutenkin kuin nenäkkäin. 
Työ- ja ohjausryhmät, joissa olemme mukana, pyörivät jo 
rutiinilla Teamsin kautta ja ilmapiiri verkkotapaamisissa on 
rentoutunut selvästi vuoden takaisesta. 

Yrittäjät ovat viime aikoina joutuneet monien kysymysten 
eteen ja olen todella iloinen, kun puhelin pirisee ja meihin 
osataan ottaa yhteyttä. Järjestömme tarjoamia neuvonta-
palveluja, kuten laki- ja veroneuvontaa, osataan hyödyn-
tää. Mieltä lämmitti viime viikolla jäsenyrittäjä, joka aloitti 
puhelunsa toteamalla, ettei tiennyt kenelle soittaa, joten 
soitti meille. Meidän näkövinkkelistä hän soitti juuri oikeaan 
paikkaan ja saimmekin yhdessä tuumien hänen asiaansa 
eteenpäin. 

Kun ystävänpäivän merkeissä jaoimme jäsenistöllemme 
laskiaispullia, kohtasimme ulkoteltalla 150 seinäjokelaista 
yrittäjää. Oli mahtavaa huomata, miten positiivisella ja päät-
täväisellä mielellä yrittäjät ovat. 

Toiminnallista kevättä täydentää kesäkuulle siirtyneet 
kuntavaalit. Kuntavaalien tulos määrittää pitkälti sen, mihin 
suuntaan Seinäjoen loistava yritysilmapiiri vielä kehit-
tyykään. Täällä toivomme tietysti, että kaupungintalon 
isossa salissa istuisi ensi kaudella mahdollisimman monta 
yrittäjätaustaista tai yrittäjämäisen asenteen sekä  
-ajattelun omaavaa päättäjää. 

Meidän yhdistyksessä valmistellaan isoa päätöstä yhdessä 
Ylistaron ja Peräseinäjoen yrittäjäyhdistysten kanssa. 
Olemme valmistelemassa yhdistymistä koko Seinäjoen  
yhdeksi, yhteiseksi yrittäjäyhdistykseksi. Haluamme  
palvella ja edistää yrittäjien asioita riippumatta siitä,  
millä kadulla Seinäjoen kaupungin alueella kukakin toimii.  
Yrittäjien asiat ja ongelmat ovat yleensä 
yhteisiä ja tulevaisuudessa niitä 
toivottavasti ajetaan yhdessä, 
koko Seinäjoen parhaaksi. 

M
onialayrittäjä Mikko Eskola hurahti 
padeliin niin perusteellisesti, että rakkaus 
lajiin näkyy jo hänen ravintolansa sisus
tuksessakin: Siipiravintola Wingoon on 

rakennettu loossi nimeltä Padel Or Die!.
Nimi viittaa Seinäjoella sijaitsevaan padelhalliin, 

Mikon kantapaikkaan.
– Siitä on aikalailla tasan vuosi, kun tuli korona 

ja tuntui, että pitää keksiä jotain liikuntaa, että jak
saisi. Samaan aikaan avattiin tämä hieno halli, ja se 
oli menoa.

Mikko on haastanut lajin pariin myös monta 
muuta yrittäjää ja firmaa. 

Hän itse on entinen ammattikiekkoilija, eikä kil
pailuhenki ole kadonnut, ei vaikka kroppaan on 
vuosien mittaan kertynyt ylimääräistä massaa. 
Padelinnostus on osasyy siihen, että Mikko ryhtyi 
elämäntapamuutokseen, joka johti helmikuussa teh
tyyn lihavuusleikkaukseen.

– Tilanne oli se, että olin joutumassa selkäleik
kaukseen, ja kakkostyypin diabeteskin nosti päätään. 
Halusin välttää leikkauksen ja päästä eroon diabetek
sesta. Nyt sitten painoa on lähtenyt kehosta 22 kiloa. 
Olo on kevyt, selkä kunnossa ja fiilis sama kuin 20 
vuotta sitten. 

Miksi padel?
– Padelia on helppo oppia, varsinkin, jos on vähän 
mailapelitaustaa. Tämä on monipuolinen peli, jossa 

kehittyy koko ajan. Koska kyseessä on nelinpeli, 
samalla pääsee moikkailemaan kavereita. 

Vaikka Mikko kuvailee omaa pelaamistaan lähinnä 
”höntsäilyksi”, hän tietää sen polttavan energiaa 
tehokkaasti.

– Siinä mennään yli tunti hyvällä 100–140:n rasvan  
polttosykkeellä. 

Pelikaverin hän on saanut ravintolansa keittiöpääl
liköstä, mikä tarkoittaa, että treenivuoro voi alkaa 
vasta illalla, kun keittiö on sulkeutunut.

Myöhäinen ”mörkövuoro” sopii mainiosti yrittä
jälle, joka on myös intohimoinen frisbeegolfaaja.

Kevät keikkuen tulevi 

Mikko hurahti padeliin

1 Väestötutkimukset osoit-
tavat että mitä enempi lii-

kuntaa sitä vähäisempi on koko-
naiskuolleisuus. Eli väite, jonka 
mukaan tie hautaan pitenee juok-
semalla, olisi oikea. Käytännössä 
neljä tuntia/viikko reipasta käve-
lyä riittää tuomaan suurimman 
hyödyn eli pidemmän elinajan.

2 Liikkuvat ihmiset ovat vähem-
män stressaantuneita. Oli 

lenkki sitten yksin, ystävän, koiran 
tai porukan kanssa niin ulkoilma 
ja liikunta vievät myös pään lepää-
mään. Säännöllinen liikunta paran-
taa unen laatua mikä osaltaan 
voi selittää sen, että liikkujilla on 

vähemmän sydämen rytmihäiriöi - 
tä. Etenkin eteisvärinän todennä-
köisyys vähenee suotuisia elämän-
tapamuutoksia tehden (liikunnan 
lisääminen, laihduttaminen).

3 Liikunnan avulla on helpompi 
hallita sydän- ja verisuonitau-

tien riskitekijöitä. Verenpaine on 
alhaisempi, kolesteroli- ja verenso-
keriarvot matalammat, vyötärön-
ympärys kapeampi ja oma jää-
kaappi kauempana (ainakin jos yli 
20 km lenkkejä/hiihtoja tekee).

 4 Miten aloitan? Seisominen  
hyödyttää enemmän kuin 

istuminen. Kävelystä on hyötyä  

enemmän kuin seisomisesta. 
Juoksu ei sovi kaikille, mutta kai-
kille löytyy kyllä oma sopiva laji. 
Kysy neuvoa omalta fysioterapeu-
tiltasi. Vesijuoksusta, uinnista, 
hiihdosta tai kuntopyöräilystä 
löytyy jo useimmille sopiva laji. 
Mikäli säännöllisestä liikumisesta 
on kulunut jo merkittävästi aikaa, 
kannattaa ainakin verenpaine  
mittauttaa asiantuntijalla, ennen 
kuin ostaa kaikkein kalleimmat 
hiihtovälineet.

Liikunnan merkitys sydänterveyteen 

Kaisa Metsänranta 
toiminnanjohtaja

TERVEISET YRITTÄJYYDEN YKKÖSJOUKKUEESTA

Mikko Eskola käy 
pelaamassa padelia 
noin kolme kertaa 
viikossa.

Padelia pääsee pelaamaan Seinäjoella 
kolmessa osoitteessa: Padel Or Die! -hallissa 
Jalostajankuja 4:ssä, Teho Sport Areenan 
padel-kentillä Tehtaantie 16:ssa sekä kesäisin 
myös uimahallin vieressä sijaitsevalla Padel 
Or Die!:n ulkokentillä Kirkkokatu 15:ssä.
Teho Sport Areenalla on viisi padel-kenttää. 
Niistä yksi on niin sanottu single-kenttä, 
jossa voi pelata kaksinpeliä. Padel Or Die! 
-hallista löytyy niin ikään viisi kenttää.

10 SISÄKENTTÄÄ 
SEINÄJOELLA

Ismo Anttila 
LT, Kardiologian erikoislääkäri 
Lääkärikeskus Mehiläinen
Seinäjoki



Vuodenvaihde on lasialalla aina hiljainen. Viime 
kesänä kun korona helpotti, meitä työllistivät 
peruskorjauskohteet. Uskon, että myös tulevana 
kesänä riittää töitä, sillä pientalorakentaminen 
on Seinäjoella voimakasta. Autopuolellakin me 

toimitaan ja tehdään tuulilasiasennuksia. Alan olla 
pian jo eläkeiässä, mutta on tämä niin kivaa, että 
meinaan jatkaa niin kauan kuin henki pihisee.”

Jukka Ranssi, Seinäjoen Lasipalvelu 

Tsemppaan itseäni, että jaksaa jaksaa, ei 
tämä kamala korona-aika ikuisuutta kestä. 
Kukkakaupan leipä on juhlissa, jotka ovat 
olleet nyt vähissä. Mutta vaikka tilanne 
koetteleekin henkisesti, katse on eteenpäin, 

ja sormet jo syyhyävät, että pääsisi taas tekemään 
ihania kukkasidontoja erilaisiin juhliin.  
Ainahan muutoksista seuraa jotain hyvääkin:  
meillä kukkavälityksien määrä on kasvanut.”

Lea Tuohimäki, Kukka-Lea

Odottelua, sitä tämä nyt on. Tilanne on epä-
varmempi kuin ikinä on ollut, ja viime vuosi oli 
hankala. Olemme siihen silti tyytyväisiä, sillä 
ihmiset satsaavat näinä aikoina koteihin ja 
sisustukseen. Se harmittaa, että kalusteiden 

saatavuuden kanssa on ongelmaa: ulkomailla on 
tehtaita jouduttu sulkemaan, tai toimituksiin on  
tullut muuta viivästystä koronan takia.”

Juha Alanen, Kaluste-Kaverit

Tässä juuri virittelen muutamia uusia 
somemainoksia. Meidän NoposGrilli muutti 
Soinista Seinäjoen Jouppiin viime vuoden 
syksyllä. On kyllä ollut ilo huomata, kuinka 
mahtavaa porukkaa täällä on. Meidät ja 

nämä tuotteet on otettu todella hyvin vastaan. 
Korona on tietenkin aiheuttanut ylimääräistä 
päänvaivaa, mutta siitä huolimatta me pusketaan 
pienenä perheyrityksenä eteenpäin.”

Petra Noponen, Nopos Grilli

”

”

”

”

SEINAJOENYRITTAJAT.FI

Yhteistyössä kanssamme: 

Liity jäseneksi:  
Yrittajat.fi/liity

Viime aikana monet yritysasiakkaat ovat 
olleet erikoisessa tilanteessa, kun useat 

pankit ovat alkaneet ve loit taa negatiivista 
korkoa yritysten talletuksista. 

”Haluamme olla tässäkin yrittäjien ja yri
tysten puolella emmekä veloita nykyisiltä 
tai uusilta asiakkailtamme miinuskorkoja 
kassavaroista”, kertovat Seinäjoen Keskus
tan konttorinjohtaja Nico Warde ja Sei
näjoen Hyllykallion konttorinjohtaja Piia 
Hirvonen.

Seinäjoella Oma Säästöpankin keskus
tan konttorissa on yhdeksän ja Hyllykal
lion konttorissa neljä asiantuntijaa palve
lemassa nykyisiä ja uusia yritysasiakkaita.

Asiakkaat ovat toimintamme keskiössä. 
Meillä sama asiantuntija hoitaa yrityksen, 
yrittäjän ja hänen perheensä henkilökohtai
set pankkiasiat. Palvelu on selkeää ja vaiva
tonta, kun päätökset tehdään paikallisesti 
ja nopeasti. 

Yrityksille on tarjolla hyviä takaustuot

teita mm. kuluton 80 % takaus 25 000 
euron lainoille, ja lisäksi 50 % takaus isom
malle lainalle, jossa kulu on vain asiak
kaalle 0,5 %. 

Molemmat takaustuotteet ovat Euroopan 
investointirahaston antamia ja ovat käytet
tävissä kasvuun, yrityskauppoihin, käyttö
pääomaan yms. Käytössä on myös Finn
veran takaustuotteet ja näitä takauksia voi 
myös osittain yhdistellä. 

Tervetuloa tutustumaan meihin ja yritys
asiakkaiden palveluihimme, meidät tavoit
taa suorista numeroista.

Tiesitkö tämän OmaSp:stä?
• Pohjoismaiden nopeimmin  

kasvava pankki

• Suomen suurin säästöpankki

• tase 4,4 miljardia euroa

• n. 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta

• 32 konttoria ja noin 300 asiantuntijaa

IT mahdollistaa yrityksissä ydinliiketoimin
nan toteutumisen. Jos laitteet, järjestelmät 
ja yhteydet eivät toimi tai data katoaa, kes
keytyy työpäivä välittömästi. IT:n tärkein 
tehtävä on siis turvata liiketoiminnan jat
kuvuus. 

Monessa yrityksessä tiedostetaan, että IT 
tulisi laittaa kuntoon, mutta aikaa tälle ei löy
detä. Silti sydämessä on pisto asiasta. Liik
keellelähtö tuntuu vaikealta: mihin kiinnittää 
huomiota, mikä vaatii päivitystä, mitkä asiat 
ovat hyvin? Olisipa taho, jolle soittaa, jonka 
kanssa vaihtaa ajatuksia ja joka voisi tarvit
taessa ottaa asiat hoitaakseen.

ITkaveri on hyvä olla olemassa jokai
sella yrityksellä. Jos sellainen löytyy talon 
sisältä, hienoa! ITkaverin voi löytää myös 
ulkoistamalla yrityksen tietotekniikan osit
tain tai kokonaan ITkumppanille. Usein 

talon sisäinen osaaja ja ulkoistuskumppani 
täydentävät toisiaan, sillä IT on laaja koko
naisuus. 

Yritysten on tärkeä muistaa, että parhai
ten IT:ssä toimii ennakoiva näkö kul ma. Kui
tenkaan turhiin projekteihin ei kannata ryh
tyä. Panostuksissa on haettava varmuutta  
prosessien toimivuuteen oleellisilla toimen
piteillä. 

Kukaan yritysjohtaja ei halua myös kään 
kuulla marinaa ITpalveluihin liittyen. 
Siksi ITkaverin asiakaspalvelun on oltava  
helposti ja nopeasti tavoitettavissa. Tie
dätkö, kenelle soitat? Rauhala OnCloud on 
monen yrityksen ITkaveri. Tutustu lisää 
www.rauhala.fi/oncloud. 

MITÄ YRITTÄJÄLLE 
KUULUU?

OmaSp ei peri negatiivista talletus
korkoa yritysten kassavaroista

Moni yritys kaipaa ITkaveria. 
Miten turvata arki ja välttyä 
ikäviltä yllätyksiltä?

Kuvassa vasemmalta: Kati Närvä, Marika 
Peltoniemi, Olli-Jussi Sariola, Antti Varila,  
Jori Selkämaa, Nico Warde, Tatu Hietikko  
ja Miikka Autio.

Rauhala OnCloudin IT-kaverit  
rivissä: Miikka Heikkinen (vas.), 

Mika Katajamäki, Juha Myllyniemi,  
Arttu Ronkainen, Jani Hermans,  

Paavo Saikkonen ja Veli-Matti Kentta.

Ismo Anttila 
LT, Kardiologian erikoislääkäri 
Lääkärikeskus Mehiläinen
Seinäjoki


