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yö sujuu rutiinilla, sillä Jussin 
Porstaus ja Pesu on 12 toiminta-
vuotensa aikana tehnyt tuhan-
sia keikkoja.

Jussi oli hankkinut elantoa maanvilje-
lijänä 25 vuotta, kun sai idean erikoistua 
kanaloiden ja muiden karjatilojen puhdis-
tukseen. 

– Olin viljanviljelyn ohessa tehnyt pesuja 
silloisille naapuritiloille, ja siitä se oikeas-
taan alkoi. Laitoin tuottajille vähän kyselyä, 
että olisiko tällaiselle palvelulle tarvetta, 
ja heti tuli aika monta kannustavaa yhtey-
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TKun yrittäjä Jussi Sihto lähtee 
työkeikalle, autossa on mukana 
painepesuri, erinäinen määrä 
letkuja ja parisataa litraa polt-
toöljyä. 

Yksinyrittäjä Jussi Sihto:

”VASTUULLISTA, 
MUTTA VAPAATA”

”Minut valittiin Seinäjoen Yrittäjien varapu-
heenjohtajaksi vuonna 2012. Sen jälkeen 
toimin puheenjohtajana viisi kautta, vuo-
desta 2013 vuoden 2017 loppuun. Yhdistys 

oli tuttu entuudestaan, sillä olin hoitanut 
aiemmin myös sihteerin ja rahastonhoita-
jan tehtäviä. 

Ensimmäisenä puheenjohtajavuotena 
laadimme pitkän tähtäimen suunnitelman 
ja strategian viideksi vuodeksi. Se oli hyvä 
työkalu hallitukselle ja helpotti paljon pu-
heenjohtajan työtä.

Niitä vuosia voisi kuvailla kehittymisen 
ajaksi. Yhdistystä kuitenkin vietiin eteen-
päin perinteitä kunnioittaen. Haimme ja 
saimme monia hyviä yhteistyökumppanei-

denottoa.
Suurin osa Jussin asiakkaista on maata-

loustuottajia, mutta yhä enemmän häntä 
työllistävät myös katonpesut.

– Muutama isännöitsijäkin soittelee sil-
loin tällöin, kun ”pienet enkelit” ovat piir-
relleet graffiteja paikkoihin, joihin ei saisi 
piirrellä.

Yksinyrittäjän työpäivät ovat usein pitkiä 
ja vastuu on kova. Haasteellisimmaksi Jus-
si kokeekin sen, että yrittäjän on vastatta-
va kaikesta itse. Toisaalta hän myös nauttii 
yrittämisen vapaudesta.

– Saan suunnitella itse työpäiväni ja 
menoni, ja yrittäjänä voin itse hinnoitel-
la oman työni. Entisenä viljelijänä tiedän, 
mitä se on, kun joutuu täyttelemään tuki-
hakemuskaavakkeita ja muut päättävät, 
mitä tuotteestani maksetaan. 

– Koneiden huollot ja kirjanpidon olen 
ulkoistanut muille, jotta voin keskittyä itse 
omaan työhöni.  

TYÖTAPATURMA PYSÄYTTI
Kolme vuotta sitten Jussille sattui vakava 
työtapaturma: hän putosi katolta ja joutui 
viideksi kuukaudeksi pois pelistä.

– Lanneranka murtui ja muutama nika-
ma. Olkapääkin meni sijoiltaan ja ranne 
murtui. Onneksi oli apulainen, joka hoiti 
työt, kun itse en pystynyt. Kyllähän selkä 
vieläkin silloin tällöin vähän oirii. Aamuisin 
pitää venytellä ja kerran viikossa käyn hie-
rojalla.

Jussi on kuulunut yrittäjäuransa alus-
ta lähtien Seinäjoen Yrittäjiin. Liittyminen 
yrittäjien omaan edunvalvontajärjestöön 
oli hänelle itsestään selvä asia.

– Se on ainoa porukka joka pystyy aja-
maan yrittäjän etuja. Eihän meikäläisellä 
ole taustalla samanlaista liitto-organisaa-
tiota kuin palkansaajilla.

Vuodenvaihteesta lähtien Jussi on ollut 
mukana yksinyrittäjien verkostoryhmässä.

– Se on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ryh-
mä. Aiemmin en ole ollut missään vastaa-
vissa mukana, mutta nyt kun muksut ovat 
vähän isompia, on aikaa keskittyä parem-
min muuhunkin kuin työntekoon.

Korona-aika ei ole vaikuttanut Jussin 
yrittämiseen juurikaan, mutta mies myön-
tää olevansa huolissaan monien tuttujen 
yrittäjien tilanteesta.

– Kyllä aika vakavaksi vetää, kun heitä 
kuuntelee. 

– Se tässä on tullut mieleen, että toi-
vottavasti nyt Suomessa tajutaan, kuinka 
tärkeää olisi käyttää kotimaista työvoimaa 
ja täällä toimivien pienyrittäjien palveluita. 
Monilla ulkomaalaisen työvoiman varassa 
toimivilla yrityksillä on nyt hätä. 

KAIJA KUUSELA
Seinäjoen Yrittäjien pj. 2013-2017

ta, mikä mahdollisti erityyppisten jäsen-
tapahtumien järjestäminen. Esimerkiksi 
Perhepäivä-perinne alkoi silloin, ja jäsen-
tiedote muutettiin Tahto-lehdeksi. Myös 
sosiaalinen media otettiin haltuun.

Into Seinäjoki aloitti niihin aikoihin toi-
mintansa. Yhdessä kehitimme kampan-
joita, kuten Innostu Seinäjoesta ja Made 
in Seinäjoki. Perämäen Leenan kanssa 
usein ideoitiin ja mietittiin yhdessä uusia 
juttuja.

Yhdistyksen hallituksissa oli mukana 

innovatiivisia ja aktiivisia jäseniä, joiden 
kanssa oli aina ilo tehdä töitä. On myös 
hienoa seurata, että silloin aloitettua pitkä-
jänteistä, strategista työtä jatketaan Ossi 
Viljasen johdolla.

Olen aina ollut järjestöihminen. Yrittäjien 
aluejärjestössä olin mukana työvaliokun-
nassa ja sain siinäkin tehtävässä tavata 
paljon muita yrittäjiä, myös valtakunnan 
tasolla. Järjestötyö sekä toimiminen aktii-
visessa ja samanhenkisessä porukassa on 
ollut mukavaa vastapainoa omalle työlle.”

Jussi Sihto nauttii musiikin kuuntelusta työnteon lomassa. Helmiradio on päällä ja kuulosuojaimissa soi 1970- ja 80-lukujen musiikki.



Näin me selvitään koronasta

PERIKSI EI ANNETA!
”Alkujärkytyksestä toipumisen jälkeen 
auttaa, kun rauhassa miettii oman yrityk-
sen mahdollisuuksia uusiin tuotteisiin tai 
palveluihin.”

äin toteaa ravintolayrittäjä Anu 
Luukko, jolle koronakriisi on an-
tanut mahdollisuuden paneutua 
Vinola-jäätelöiden tuotteistami-

seen. 
– Se oli ajatuksissa jo silloin, kun Vino-

la perustettiin, mutta ravintolan muu toi-
minta vei kaiken energian niin, ettei jääte-
löasialle riittänyt huomiota. Nyt kriisi antoi 
lisäaikaa ja tuote saatiin kaupan hyllylle.

Anu ryhtyi muutama kuukausi sitten 
opiskelemaan graafista suunnittelua, ja 
nyt hän pääsi toteuttamaan itseään myös 
sillä saralla, kun suunnitteli jäätelöpakka-
uksen etikettiä.

– Sain siihen inspiraatiota sloganista 
”tavataan horsmalla”. Nyt tämä paikal-
lisuus näkyy meidän pienen jäätelöteh-
taamme tuotteissa.

Boutique S:n yrittäjä Sari Nisula kertoo 
kriisin alkuvaiheessa tunteneensa epätie-
toisuutta, pelkoa ja jopa lamaannusta.

– Se tunne kesti kuitenkin vain hetken. 
Kun ajattelee rationaalisesti, saa selkeäm-
män kuvan oman yrityksen tilanteesta ja 
alkaa toimia. Murehtimaan ei kannata jää-
dä.

Kriisi iski muotimaailmaan pahimpaan 
mahdolliseen aikaan, sillä kevään uutuu-
det ovat saapuneet - ja niiden mukana 
myös laskut. Sarin mukaan tavarantoi-
mittajat ympäri Eurooppaa ovat kuitenkin 
tulleet hyvin vastaan ja joustaneet, sillä ne 
ovat itse samassa tilanteessa.

EI PANIIKKI-ILMAPIIRIÄ
Seinäjoen Yrittäjien puheenjohtaja Ossi 
Viljanen kertoo yrittäjien kysymyksien py-
syneen alkuhämmennyksen jälkeen yllät-
tävän samankaltaisina. Kysymykset liitty-
vät pääosin tuki- ja rahoitusasioihin.

– Selkeää paniikki-ilmapiiriä en ole ha-
vainnut, tai se ei ainakaan ole tullut esiin.

Ossi neuvoo kääntämään katseet tule-
vaan, eli aikaan, jolloin rajoitteiden purku 
antaa taas mahdollisuuden käynnistää 
liiketoimintaa. Hän kuitenkin muistuttaa, 
ettei arki ole enää samanlainen kuin ennen 
koronaa.

– Se tulee olemaan täysin erilainen. 
Myös Koneita.com-yrittäjä Tuomas Tu-

keva povaa muutosta.
– Poikkeustila aiheutti kansantaloudes-

sa tunteen kuin joku olisi painanut PAUSEa 
isosta kaukosäätimestä. Kun painetaan 
taas ”PLAY”, maailma pyörähtää liikkeelle. 
Mutta se ei ole enää sama maailma.

– Esimerkiksi digitalisaatio saa nyt pa-
konomaista lisäbuustia. Myös ihmisten 

käytös ja kulutustavat kokevat muutoksen, 
joka tarjoaa mahdollisuuden myös yrittä-
jille. 

Tuomas uskoo ja toivoo, että Suomen 
huoltovarmuus ja kotimainen ruoka naut-
tivat jatkossa isompaa arvostusta. 

KOSKETTAA KAIKKIA
Yllättävä ja poikkeuksellinen tilanne näkyy 
yrityskentässä kaikkialla, mutta toimialas-
ta riippuen se koskettaa yrityksiä eri ta-
voin.

– Yhteistä kaikille, niin yrityksille, työn-
tekijöille, koululaisille kuin poliitikoillekin 
on se, että tämä koskettaa kaikkia. Onkin 
selvästi havaittavissa, että yhteen hiileen 
puhaltaminen onnistuu meiltä kaikilta suo-
malaisilta. Vastakkainasettelu on jäänyt 
sivurooliin ja kaikki haluaa olla Ab Suomi 
Oy:n asialla. Se on todella hienoa, toteaa 
Tuomas Tukeva.

Sari Nisula kertoo vertaistuen olleen nyt 
erityisen tärkeää. Hän onkin pitänyt tiiviisti 
yhteyttä yrittäjäkollegoihinsa.

Myös toiminnanjohtaja Kaisa Metsän-
ranta Seinäjoen Yrittäjistä muistuttaa ver-
taistuen merkityksestä.

– Meidän hallituksen jäsenet tarjoavat 
keskusteluapua yrittäjältä yrittäjälle ma-
talalla kynnyksellä. Heihin kannattaa olla 
yhteydessä, sillä keskusteluhetket yrittäjä-
kollegoiden kanssa ovat tässä tilanteessa 
tärkeitä ja niistä saa varmasti hyvää mieltä 
ja jaksamista. 

N
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Jussi Saarijärvi
044 588 3969

”ON TODELLA IHAILTAVAA 

NÄHDÄ VAHVOJA TUTTUJA 

YRITTÄJIÄ ETURINTAMASSA 

ESIMERKIKSI RAVINTOLA-

ALALLA. HYMYSSÄ 

SUIN HE PALVELEVAT 

ASIAKKAITA EDELLEEN 

JA PAINAVAT MENEMÄÄN 

NENÄ VASTATUULTA 

HALKOEN RÄNTÄSATEESSA 

ETEENPÄIN.” 
- Tuomas Tukeva

UUSI MAHDOLLISUUS

Uusien tuotteiden kanssa on hyvä muistaa myös yrityksen toi-
minta koronan jälkeen. Uusi tuote tulee olla omaan brändiin 
sopiva, eli ei kannata aloittaa kaikkea alusta ja ajautua hädän 
hetkellä liian kauas ydintoiminnasta.

Omalta mukavuusalueelta poistuminen antaa aina mahdolli-
suuden kehittyä. Positiivisella ajattelulla voi saada aikaiseksi 
myöhemminkin liiketoimintaan sopivia aluevaltauksia.

Nyt on mahdollisuus tehdä sitä, mitä on ehkä halunnut, mutta 
mihin ei ole ollut aikaa!

      
     - Anu Luukko
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VERTAISTUKEA SAAT MEILTÄ:

Ossi Viljanen
050 343 3888

Ville Järvenpää
 040 511 8022

Tero Luoma
020 719 9602

Janne Haapamäki
040 571 8570

Paul Fairchild
050 306 52 08

Nina Mäkelä
040 026 5904

Johannes Karhu
040 015 0394

Anu Luukko
050 355 8033

Sari Nisula
040 575 3582

Tero Pukkila
044 524 5701

Timo Rantasaari
045 134 2691

Tuomas Tukeva
040 455 5302



änä keväänä terveyden tur-
vaamiseksi olemme joutuneet 
sopeuttamaan päivittäistä toi-
mintaamme. Monilla työpaikoil-

la tämä on tarkoittanut suosituksia etätöi-
den tekemiseen.

Vakuuttamisen kannalta etätyö ei ole ai-
van yksiselitteistä. Lakisääteisen työtapa-
turmavakuutuksen ehdot rajaavat monet 
etätyöpäivän aikana sattuneet vahingot 
korvauksen ulkopuolelle. Vakuutus kun 
kattaa varsinaista työtehtävää suorittaes-
sa sattuneet vahingot. Ehdot ovat laissa 
rajattu suppeammiksi kuin työpaikoilla 
sattuvissa tapaturmissa muun muassa 
siksi, että työnantajalla on hyvin rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa etätyöpäivän 
turvallisuuteen. Kuitenkin tyypillisiä päi-
vän aikana sattuneita vahinkoja ovat liu-
kastumiset ruokatauolla tai ulkoillessa.

Työnantajan on mahdollista lisätä va-
kuutusturvaa kattamaan etätyötä tai va-
paa-aikaa. Etätyövakuutuksella turvataan 
päivää ruoka- ja kahvitaukojen aikana sekä 
liikuttaessa sisätiloissa tai ulkona etätyö-
paikan välittömässä läheisyydessä tauolle 
tai pois tauolta. Selvästi kattavampi vaih-
toehto on hyvänä henkilöstöetunakin käy-

”Aina kun aurinko pilkahtelee pilvien välistä, 
ne ovat sellaisia kirkkaita toivon hetkiä. 

Tänäänkin ihmiset ovat varanneet meiltä 
tutkimusaikoja, ja kyllä tilanne tästä 
pienin erin selkenee. Sopeutumista on 
vaadittu meiltä kaikilta. Henkilökuntaa 
kutsutaan takaisin töihin sitä mukaa 
kun aika muuttuu paremmaksi. 
Nyt ollaan Hannan kanssa tehty 

kahdestaan 6-päiväisiä viikkoja. Vaikka 
puskuria vähän onkin, liikettä ei ole varaa 

pitää kiinni.”
Anssi Kivistö, Specsavers Seinäjoki

”Kunpa tämä koronahässäkkä loppusi pian. Se vaikuttaa 
kaikkeen, vaikkei tässä itsellä mitään katastrofia olekaan. 
Kodinkoneet pitää korjata, on koronaa tai ei. Aukioloaikoja 
on jouduttu muuttamaan, kun yhtiökumppani on lastensa 
kanssa kotona, eikä täällä aina olla paikalla. Maahantuojalta 
tuli hyvät ohjeet, miten toimitaan riskiryhmään kuuluvien 
asiakkaiden kanssa: huoltoa siirretään tai se tehdään ulkona. 
Aika hyvin ihmiset ymmärtävät tilanteen.”
Jari Mansikkamäki, Lakeuden Kodinkonehuolto 

”Juuri vietän vapaapäivää ulkoillen ja räntäsateesta nauttien. 
Samalla hoidan yrityksen asioita. Asiakasvirrat putosivat 
kuin veitsellä leikaten samana päivänä, jolloin kauppaan 
asennettiin uusi kassajärjestelmä. Kaikki jo aiemmin tehdyt 
tilaukset ja hankinnat oli tehty odotuksella, että kauppa 
käy jatkossakin. Kylmähoitoja on tehty jonkin verran, mutta 
niidenkin määrä on vähentynyt. Kaikkihan me ollaan samassa 

tilanteessa, mutta kyllä minua pelottaa, miten tässä käy.”
Kirsi Kosonen, Terveyskauppa ja hoitola Kaunosoppi

”Liike on auki 
ihan normaalisti 
kuten ennenkin. 
Asiakkaat tulevat 
ajanvarauksella ja 
makutuomareiden 
määrä on rajoitettu 
maksimissaan kahteen. 
Tulevan kesän morsiuspuvut 
myytiin jo ennen koronaa, eikä 
meillä siinä mielessä ole hätää. Viime viikolla 
meni jo yksi puku vuodelle 2021. Minulla on kaksi 
työntekijää, ja meille kaikille on vielä riittänyt työtä. 
Juhlapukujen myynti on hiljentynyt, ja se tietenkin 
näkyy kassavirrassa.”
Marika Uusimäki, Haavemaa Morsiuspukuliike

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!

ienyritykset elävät kovia aikoja. 
Siksi annamme mainoksemme 
nyt sinun käyttöösi, pienyrittä-
jä. #Yhdessä-kampanjalla tar-

joamme vastikkeetta medianäkyvyytem-
me pienyrittäjille ja esittelemme paikallisia 
yrityksiä nyt esimerkiksi televisiossa, sa-
nomalehtien etusivuilla ja verkkosivuillam-
me.

 Haluamme tuoda esille inspiroivia suo-
malaisia yrittäjiä, jotka ovat keksineet uu-

TÄSTÄ NOUSTAAN 
#YHDESSÄ

P
T

sia, turvallisia tapoja jatkaa liiketoimintaa 
poikkeustilan vallitessa. Olemme tähän 
mennessä mainostaneet yli 150 suomalai-
sen pienyrittäjän palveluita. Mukaan ovat 
jo lähteneet muun muassa kuvassa olevat 
Seinäjoen ja lähialueen yrittäjät. Tukemal-
la toinen toisiamme liiketoiminta jatkuu ja 
tästä noustaan #yhdessä.

Yrittäjä, ilmoittaudu mukaan ja tue kans-
sayrittäjiä osoitteessa: www.telia.fi/yhdes-
sa

ETÄTYÖSSÄ 
TASAPAINOILLAAN TYÖN 
JA ARJEN VÄLILLÄ, MYÖS 
VAKUUTTAMISESSA

vä vapaa-ajan ryhmävakuutus. Tämä kat-
taa tapaturmia huomattavasti laajemmin, 
myös urheilutoiminnassa. Vakuutuksesta 
maksetaan myös työnantajalle päiväraha-
korvausta ajalta, jolta on maksettu tapa-
turmasta johtuvaa sairausajan palkkaa.

Kysy lisää LähiTapiolan asiantuntijoilta 
tai verkosta lahitapiola.fi/yritys

Kuulumiset kysyttiin 14.4.

Anu Luukko
050 355 8033

Tuomas Tukeva
040 455 5302


