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arpu oli muuttanut syntymä-
kaupungistaan Vaasasta Seinä-
joelle, sillä halusi vaihtaa mai-
semaa ja kokeilla, millaista olisi 

asua Seinäjoella. Ensiksi hän työskenteli 
kesän Kalajärvellä, kunnes koitti elokuu ja 

Tanelin Tuvassa tarvittiin kokkia.
– Hain töihin ja pääsin. Vuosien varrella 

tästä paikasta on tullut itselle koko ajan 
tärkeämpi, ja jotenkin alkoi tulla sellainen 
tunne, että täällä minun kuuluukin olla. 

Yrittäjyyttä hän ei ollut koskaan mietti-
nyt, vaikka esimerkiksi oma isä oli yrittäjä.

– Ei se ollut käynyt mielessä, sillä nuore-
na ei oikein tiedä, mikä on se oma juttu ja 
mihin tavallaan kuuluu. 

Sitten alkoikin tapahtua. Tanelin Tupa 
siirtyi yrityskaupalla uudelle omistajal-
le, Ossi Viljaselle vuona 2015, ja yrityk-
sen perustaja Kaisa Hietala jäi eläkkeelle. 
Myöhemmin omistajaksi tuli myös Matti 
Yli-Sikkilä. 

Koska uusilla yrittäjillä oli omat yrityskii-
reensä, eivät he ehtineet Tanelin Tuvan ar-
kityöhön, vaan vastuu paikasta siirtyi pikku 
hiljaa Varpulle.

Teksti: Pirjo Latva-Mantila
Kuvat: Pirjo Latva-Mantila ja Studio Street Oy
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Kun ravintolakokki Varpu Van-
hatupa, 29, viisi ja puoli vuotta 
sitten tuli töihin Tanelin Tupaan, 
ei hän olisi voinut kuvitella, että 
vielä jonakin päivänä ryhtyisi 
paikan yrittäjäksi.

Tanelin Tupa sai Varpusta 
uuden yrittäjän:

”JOKA PÄIVÄ 
OPIN UUTTA”

”Kun perustin Seinäjoen Varaosakeskuk-
sen vuonna 1970, liityin jäseneksi Seinä-
joen Yrittäjiin. Siinä kävi sillä tavalla, että 

minulle tuli hallituksen puheenjohtajuus 
1973. Luovuin tehtävästä vuoden kuluttua, 
kun firman kanssa oli kiirettä, mutta tulin 
takaisin vuonna 1975 ja jatkoin puheenjoh-
tajana viisi vuotta.

Kun nyt miettii, järjestötoiminta oli sil-
loin vielä aivan lapsen kengissä. Osaltaan 
siihen vaikutti se, että yrittäjyyden arvos-
tus oli aika alamaissa 70-luvulla. 

Kun aluejärjestö 1971 muutti Vaasasta 
Seinäjoelle, se antoi potkua myös paikal-
lisyhdistykselle. 

Kävi myös niin, että Varpu ja Matti al-
koivat seurustella sekä edelleen niin, että 
Matti ehdotti Varpulle yrittäjäksi ryhtymis-
tä. 

Kaupat tehtiin, kun Varpu oli noin vuo-
den päivät ensin kehittänyt liiketoimintaa. 
Tammikuusta lähtien Tanelin Tupa on ollut 
hänen yrityksensä.

– Luulen, että tämä oli minulle paras 
mahdollinen tapa ryhtyä yrittäjäksi. On vai-
kea kuvitella, että olisin perustanut oman 
paikan kertaheitolla ja suunnitellut kaiken 
itse. Matti on ollut tukenani koko ajan, hän 
on neuvonut ja kannustanut. 

UUSIA TAPAHTUMIA
Tanelin tupa työllistää yrittäjän lisäksi kol-
me henkilöä vakituisesti.

Varpu on jatkanut paikan ja palveluiden 
kehittämistä. Uutta on arkisin tarjottava 

keittolounas. Myös erilaisia tapahtumia 
suunnitellaan innolla.

– Meillä on menossa kilpailu, jossa työn-
tekijät saavat järjestää oman tapahtuman. 
Voittaja on se, joka onnistuu parhaiten ja 
saa parhaan myynnin. Tapahtumat järjes-
tetään nyt keväällä, ja ensimmäinen onkin 
jo kahden viikon kuluttua, Varpu vinkkaa.

Asiakkailta hän on saanut kannustavaa 
ja rakentavaa palautetta ja ottaa sitä mie-
lellään vastaan jatkossakin.

– On hienoa oppia yrittämisestä koko 
ajan lisää ja kehittää palveluita yhä parem-
miksi. Matille ja Ossille olen kiitollinen, että 
sain tämän mahdollisuuden ja että he us-
koivat ja luottivat minuun. 

Seinäjoen Yrittäjiin liittyminen oli Varpul-
le itsestään selvää: hän halusi mukaan po-
rukkaan, jossa pääsee tapaamaan muita 
nuoria yrittäjiä.

YRITTÄJÄNEUVOS EINO 
RAJAMÄKI:

Vuosikymmenen loppua kohti Seinäjo-
en Yrittäjien toiminta alkoi piristyä. Halli-
tuksessa oli hyvä porukka, ja järjestimme 
vanhalla kauppaopistolla Seinäjoki ostaa 
ja myy -näyttelyn joka vuosi. Yrittäjät oli-
vat siinä aktiivisesti mukana, yleisöäkin 
kävi oikein hyvin. Kaikkea muutakin toi-
mintaa meillä oli.

Siihen aikaan yrittäjien edustajia oli 
kovin vähän erilaisilla päätöksentekopai-
koilla, mutta me päätimme lähetä poru-
kalla ehdolle kuntavaaleihin. Tavoitteena 

oli saada yrittäjiä mukaan yli puoluerajo-
jen. Siinä me myös onnistuimme, ja asioita 
alettiin saada eteenpäin.

On suuri ilo seurata Seinäjoen Yrittäjien 
toimintaa nykypäivänä. Se on aivan esi-
merkillistä. Monia tärkeitä asioita on saatu 
liikkeelle. Eihän tällaista olisi 70-luvulla voi-
nut edes kuvitella. Suomesta tuskin löytyy 
yhtäkään toista yrittäjäyhdistystä, joka 
olisi niin aktiivinen ja hieno yhdistys kuin 
Seinäjoen Yrittäjät.”



SEINÄJOESTA 
AUTOMAATION PÄÄKAUPUNKI?

Voisiko avaruuden pääkaupunki olla myös automaation pääkau-
punki? Tämä kysymys heitettiin ilmaan Techteamin Tilaa tähdil-
le -tapahtumassa, joka järjestettiin Prima Powerilla helmikuun 
alussa.
Finn-Power Oy:n isännöimille ”tähtijoukkueen treffeille” osallistui 
lähes sata yrittäjää ja yritysjohtajaa. Mukaan oli kutsuttu myös 
alueen ulkopuolisia yrityksiä, joille tarjottiin mahdollisuus hankkia 
uusia asiakkaita ja päämiehiä. 

ilaisuuden tavoitteena oli tutus-
tuttaa teknologiateollisuuden 
osaajia toisiinsa. Osallistujilta 
saadun palautteen perusteella 

siinä myös onnistuttiin.
Esimerkiksi teknologiayhtiö Exertusta 

johtava Pirkka Tukeva oli tapahtumasta 
innoissaan.

– Päivä on ollut hyödyllinen ja mielen-
kiintoinen. Palasin pari vuotta sitten 20 
vuoden jälkeen paluumuuttajana takaisin 
tälle alueelle, ja on mahtavaa tavata Ete-
lä-Pohjanmaan yritysporukkaa ja saada 
uusia verkostoja, hän totesi.

Myös Beckhoff Automation Oy:n alue-
myyntipäällikkö Tero Ylimäki oli tyytyväi-
nen tilaisuuteen.

¬– Erinomainen päivä. On tullut keskus-
teltua useammankin uuden tuttavuuden 
kanssa. Vastaan on tullut hyviä kontakteja, 
myös sellaisia, joita en tiennytkään alalla 
olevan. Eli verkostoituminen on toiminut 
varsin hyvin tänään.

Osallistujilla oli mahdollisuus esitellä 
oman yrityksensä ajankohtaisia kuulumi-
sia yleisölle kahden minuutin pitchauk-
sien, eli niin sanottujen hissipuheiden 
muodossa. Myös Ylimäki ja Tukeva pitivät 
omat hissipuheensa.

– Kaksi minuuttia on lyhyt aika, mutta 
toivottavasti kaikki tietävät nyt Beckhoff 
Automationin ja pystyvät arvioimaan pal-
veluitamme.

Hissipuheet mukaan lukien päivään 
mahtui kaikkiaan 25 puheenvuoroa.

ROVEKSEN TONTIT 
KIINNOSTAVAT
Jukka Pajunen Into Seinäjoesta kertoi 
yleisölle muun muassa Roveksen alueen 
tonttitarjonnasta. Viesti meni perille, ja 
kiinnostus tontteja kohtaan heräsi.

– Kyllä siinä iltapäivällä parin asiakkaan 
kanssa puhuttiin tonttiaisoista. Vähän toki 

T

Roves on yksi Suomen 
tämän hetken merkittävim-

mistä yritysalueista. 
Alueelle investoidaan mil-

joonia joka vuosi, ja pelkäs-
tään jo aluetta halkovan 
Rekkaväylän varteen on 

parissa vuodessa toteutettu 
jo lähes 50 miljoona euron 

rakennusinvestoinnit.

PUHEENVUOROISSA SANOTTUA:
”Yhteistyö ja kaupungin kehityshakuisuus ovat olleet vielä positiivisempi yllätys 
kuin osasimme odottaa. Seinäjoella olemme saaneet myös konkreettista sääs-
töä esimerkiksi logistiikkakuluihin: ne pienenivät viisi prosenttia viime vuonna.”
Tero-Jussi Teppo, Finn-Power Oy

”Robotisaatioon pitää vastata kaikenkokoisten yritysten. Jos hitsarin teho on 
kilo tunnissa ja robotin 7-10 kiloa, kilpailuetua ei tarvitse kauheasti pohtia.”
Jukka Rintala, Jucat Oy

”Epec tähtää uudella strategiallaan selkeään kasvuun. Vuoteen 2026 mennessä 
tavoitteena on nostaa työntekijämäärää merkittävästi. Nyt meitä on 130.” 
Eeva Koskela, Epec Oy

”Techteamilla on kovat tavoitteet: 10 vuoden kuluttua Roveksessa on yksi Suo-
men vahvimpia teknologiakeskittymiä ja Seinäjoelle on syntynyt 1500 uutta 
teknologiatyöpaikkaa. Ja Seinäjoki on automaation pääkaupunki Suomessa.” 
Ossi Viljanen, Seinäjoen Yrittäjät / Techteam

(Sitaatit kokosi Sanna Männikkö Into Seinäjoesta)

Aivan kaikki päivän 
osallistujat eivät ehtineet 
yhteiskuvaan.

Teksti: Pirjo Latva-Mantila
Kuvat: Prima Pover ja Pirjo Latva-Mantila

ROVES

TECHTEAM

Techteam on Seinäjoen 
Yrittäjien ja Into Seinäjoen 
yhteinen teknologiateolli-
suuden yhteistyöverkosto.

tiesinkin jo, että heillä saattaa olla suunni-
telmia, kertoi Pajunen. 

Pajunen tuli siihen tulokseen, että vas-
taavanlaisia treffejä kannattaa järjestää 
jatkossakin.

– Osallistujaprofiili oli tässä juuri oikean-
lainen. Sellainen tuntuma jäi, että nyky-
päivän yrittäjät tosi mielellään tapaavat 
toisiaan, ovat avoimia ja valmiita verkostoi-

Pirkka Tukeva Exertus Oy:stä piti ”hissipuheen”.Eeva Koskela Epec Oy:stä puhui muun 
muassa asiakasarvon tuottamisesta.

Myös Mika Ranta-aho Wapice Oy:sta osallistui 
tapahtumaan.

Seinäjoen Yrittäjien puheenjohtaja ja techteam- 
vaikuttaja Ossi Viljanen heitti ajatuksen auto-
maation pääkaupungista.

tumaan sekä jakamaan tietoa keskenään. 
Eeva Koskela Epec Oy:stä jakaa Pajusen 

ajatukset.
– Tällaiset tilaisuudet antavat mahdolli-

suuden löytää uusia potentiaalisia toimit-
tajia tai asiakkaita sekä saada vertaistukea 
alueen yrityksiltä. Kyllä näitä tapahtumia 
on viisasta organisoida säännöllisin vä-
liajoin eri teemojen ympärille.



ma Säästöpankin toiminnan 
keskipisteenä on aina ollut 
asiakas. Kovassakaan kasvu-
vauhdissa tätä ei ole unohdet-

tu. ”Vaalimme ainutlaatuista asiakasko-
kemusta, joka meillä tarkoittaa parasta 
pankkipalvelua”, yrityspankin johtaja Antti 
Varila sanoo. 

Antti Varilan työhistoria OmaSp:ssä al-
koi luottoanalyytikkona vuonna 2016 ja 
yrityspankkia hän on luotsannut vuodesta 
2018. Meillä yrityspankin tärkein tehtävä 
on tuoda lisäarvoa ja tarjota yritysasiak-
kaillemme parhaat ratkaisut yrityksen 
elinkaaresta riippumatta suoraan omasta 
konttorista. Oli kyseessä sitten yrityksen 
perustaminen, kasvusuunnitelmat, inves-

”Oikein hyvää kuuluu. Täällä 
valmistaudutaan lomaan, eli 

lomallelähtökiireet ovat loppusuoralla. 
Lomaviikon työt pitää tehdä aina 
etukäteen, mutta tällä kertaa niistä 
ei ole tullut isompaa stressiä. 
Iloinen ja hauska yllätys tuli vastaan 
tänään meidän Citymarketin 

kassatoimistossa, jonne oli tullut nuori 
saksanpaimenkoira työharjoitteluun.”

Olli Pehkonen,  
Kauppahuone Pehkonen Oy

”Pidimme tyttöjen kanssa tässä palaveria samalla kun 
syötiin lounasta. Käytiin läpi, mitä ryhmiä on tullut sisään 
ja missä mennään. Nyt eletään talvilomasesonkia, ja 
tuntuu, että ihmiset aktivoituvat aina vain lähempänä 
lomaa. Ja kun loma lähestyy, toimiston ovi alkaa käydä 
tiuhaan. Tänäänkin on myyty paljon hotellimatkoja 
talvilomalaisille.”
Satu Töysä, myyntipäällikkö,  
Matkatoimisto Matkapojat Oy

”Hyvää kuuluu. Juuri puran tässä kuormaa. Ensi kuun 
työlista alkaa olla kohta valmis. Se on aina iso projekti, 

kun on paljon vuorokausia ja paljon työntekijöitä: 
13 Seinäjoella ja 7 Kauhavalla. Ruokatunnilla kävin 
vähän myymässä ja aamulla puhdistettiin pariloita 
ja vaihdettiin rasvoja, se on sitä jokapäiväistä työtä. 
Tukussakin on käyty ja monta tilausta tehty. Huomenna 
lähdetään hiihtolomalle perheen kanssa.”

J-P Peltokangas, Samburger

”Erittäin hyvää 
kuuluu. Justiin 
sovitettiin 
21-tuumaisia 
mittatilausvanteita 
auton alle. Luontoäiti 
on järjestänyt vähän 
erikoista säätä, ja 
kesäsesonki lähestyy kovaa 
vauhtia. Ensimmäiset ennakkotilauksetkin jo tulivat. 
Olen ollut tässä myynnin puolella nyt vähän päälle 
vuoden, mutta koska kuulun yrittäjäperheeseen, 
sesonkeja on tullut tehtyä jo nuoresta asti.”
Vili Lintala, Rengaskeskus

seinajoenyrittajat.fi

facebook.com/seinajoenyrittajat

@seinajoenyrittajat

MITÄ YRITTÄJÄLLE KUULUU?

KATSO MONIPUOLISET 
JÄSENEDUT NETISTÄ:

www.seinajoenyrittajat .fi
Jäsenenä hyödynnät myös alueelliset ja 

valtakunnalliset edut!

LIITY JÄSENEKSI!
www.yrittajat.fi/liity

ETKÖ OLE VIELÄ SEINÄJOEN 
YRITTÄJIEN JÄSEN? 

NYT ON HYVÄ AIKA HYPÄTÄ MUKAAN. 
OLEMME VAHVA PAIKALLINEN VAIKUTTAJA 

JA YRITTÄJIEN PUOLESTAPUHUJA!

mena Terveys on avannut työ-
terveys- ja lääkäriaseman Sei-
näjoen Ideaparkissa marras-
kuussa 2019. Olemme helposti 

tavoitettava ja paikallinen eteläpohjalainen 
toimija. Meillä on toimipiste myös Kau-
hajoella. Tarjoamme työterveyshuollon 
kiinteähintaisia sopimuspaketteja kaiken-
kokoisille asiakasyrityksille. Työterveyspal-
veluista tulevat kustannukset ovat sinulle 
yrittäjänä täysin ennakoitavissa, koska 
palvelut laskutetaan henkilömäärän mu-
kaan kuukausittain. Lisälaskuja et meiltä 
joudu vastaanottamaan.

Selvitämme yrityksenne tarpeet ja 
suunnittelemme työterveyspalvelut yh-
teistyössä tukemaan yrityksenne omia 
henkilöstöstrategian tavoitteita. Laaduk-
kaat työterveyspalvelumme keskittyvät 
vahvasti ennaltaehkäisevään toimintaan. 
Meiltä voit ostaa pelkästään lakisäätei-
sen työterveyshuollon, mutta tarjoamme 

TYÖTERVEYSPALVELUT 
YHTEISTYÖSSÄ OMENA 
TERVEYDEN KANSSA

O
O

Järjestämme yrittäjille ja yrityspäät-
täjille suunnatun aamukahvitilai-
suuden 20.3.2020 klo 8.30 alkaen 
Omena Terveyden Ideaparkin toimi-
pisteessä. Tilaisuus on maksuton, 
mutta edellyttää ilmoittautumista. 

Ilmoittaudu mukaan 18.3.2020 
mennessä lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen tyoterveys@omenater-
veys.fi. Tervetuloa!

myös akuuttisairaanhoitoa tai kattavam-
pia sairaanhoitopalveluita. 

Toteutamme työterveyden palveluita 
moniammatillisella tiimillä (työterveyslää-
käri, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, 
työterveyspsykologi). Koska yrittäjä on 
itse paras asiantuntija omassa yrityk-
sessään, teemme yhteistyössä toiminta-
suunnitelman. Seuraamme toiminnan ja 
yhteistyön toteutumista säännöllisesti yh-
teistyöpalavereissa. Tuotamme palveluita 
myös yrityksesi tiloissa ja lisäksi etävas-
taanottoa hyödyntäen. 

Tervetuloa tapaamaan meitä Omena 
Terveyteen ja keskustelemaan siitä, millai-
sia toiveita ja tarpeita juuri sinun yrityksel-
läsi on, ja miten voisimme toimia yhteis-
työssä sinun, yrityksesi ja työntekijöidesi 
hyvinvoinnin ja menestymisen eteen.

OMASP ON 
AIDOSTI
YRITTÄJÄN 
KUMPPANI

toinnit, omistajanvaihdokset tai yritysjär-
jestelyt. Yksittäisen hankkeen tarkastelun 
sijaan haluamme sitoutua olemaan pitkä-
aikainen kanssakulkija yrittäjän matkalla ja 
auttaa yritystä menestymään ja yrittäjää 
vaurastumaan. 

Samassa tiimissä luottojohtajana toimii 
Marika Peltoniemi. Molemmat toimivat 
asiakasvastuullisessa roolissa ja ovat ke-
hittämässä yrityspuolen toimintamalleja 
yhdessä konttoreiden kanssa. Antin ja 
Marikan vankka osaaminen on myös yri-
tyskaupoissa asiakkaille monella tapaa 
hyödyksi.  

”Sekä pienet että suuret yritysasiak-
kaamme saavat meillä muista pankeista 
poikkeavaa palvelua: oman yhteyshenki-
lön saa kiinni suorasta numerosta, pää-
tökset tehdään paikallisesti ja nopeasti ja 
asioita lähestytään ratkaisukeskeisesti. 
Sama yhteyshenkilö hoitaa niin yrityksen 
kuin yrittäjän ja hänen perheensä henki-
lökohtaiset pankkiasiat paikasta riippu-
matta. Asiakkaamme voivat luottaa, että 
OmaSp pärjää tehokkaana ja suoraviivai-
sena toimijana kaikissa olosuhteissa”, Va-
rila ja Peltoniemi vakuuttavat. 

OMASP LUKUINA
• 32 konttoria
• kattavat digitaaliset  

 palvelukanavat
• noin 300 asiantuntijaa
• tase yli 3,4 mrd. euroa

Kuulumiset kysyttiin 21.2.


