
Ofisio Coworking
uuden ajan työ- ja kokoontumistilat

Elämä ensin
yrittäjä isyyslomalla

Pistä podcast
kuunteluun

1 | 2022
TÄNÄÄN

Vastuullisuus on 
Ravintolamestareiden 

kivijalassa



powered by

PODCAST
YRITTÄ-
MISESTÄ

EEVA &
PAREMPAA
SEPPÄLÄÄ!

EEVA

SEPPÄLÄ

&

JUONTAJINA EEVA MERTANEN & JANNE SEPPÄLÄUUSI JAKSO
JOKA PARITON VIIKKO!
ALKAEN VIIKOSTA 5!



1 | 2022
 Helmikuu

Lehti ilmestyy kaksi kertaa 

vuodessa, ja se postitetaan

kaikille kuopiolaisille yrityk-

sille. 

Julkaisija

Kuopion Yrittäjät ry, 

Kauppakatu 28 B, 70110  

Kuopio

Vastaava päätoimittaja 

Janne Seppälä 

Toimitus

Kirsi Sisso-Litmanen, Kuopion 

Yrittäjien viestintävaliokunta 

Painopaikka

Offsetpaino L. Tuovinen Ky

Toteutus ja taitto

Oodia Media Oy

Puijonkatu 9, 70100 Kuopio

Kannen kuva ja suunnittelu

Oodia/ Mirka Happonen

Kannen kuvassa 

Sirpa Karppi, Eeva Mertanen, 

Anni Lantta ja Janne Seppälä  

Ilmoitusmyynti

Oodia Media Oy

Osoitetiedot

Kuopion kaupungin yritys- 

rekisteri sekä Taloustutka. 

TÄNÄÄN

K
uopion Yrittäjien uusi julkaisu Kuopion Yrittäjät TÄNÄÄN! on nyt ilmes-

tynyt. Tämä julkaisu on yhdistyksemme kuluvan vuoden ensimmäinen 

uusi apuväline tavoitteellemme pitää itsestämme enemmän ääntä.  

Yrittäjäjärjestömme on sinun apunasi ja äänitorvenasi entistä näkyvämmin ja 

kuuluvammin.

Kuopion Yrittäjät TÄNÄÄN! on informatiivinen viestintäkanava. Lehdessä kerro-

taan mielenkiintoisia yrittäjätarinoita. Avataan meille kaikille tärkeitä yhteiskun-

nallisia aiheita sekä luodaan intoa ja iloa jokapäiväiseen yrittäjän arkeen. Myös 

ihan käytännön tason selkokielistä opastusta auttamaan erilaisten yhteiskunnal-

listen aiheiden osalta on luvassa.

Tulemme pitämään ääntä. Volyyminappi käännetään kaakkoon vuonna 2022. 

Lehti sekä jo helmikuun alussa aloittava ”Eeva ja parempaa Seppälää”-podcast 

yrittäjyydestä tekevät sitä. Podcast-jaksoja on kuunneltavissa noin kahden viikon 

välein pitkin vuotta. Näiden molempien tarkoitus on piristää päiväänne, opastaa 

sekä tarjota ideoita omaan yrittämiseen.

Lähdethän kanssamme pitämään meteliä? Huolehditaan, että yrittäjän ääni 

kuuluu niin Kuopiossa kuin kauempanakin.

Janne Seppälä
puheenjohtaja

Kuopion Yrittäjät ry.

"Yrittäjäjärjestömme on sinun 

apunasi ja äänitorvenasi entistä 

näkyvämmin ja kuuluvammin.

Pidetään ääntä!
PÄÄKIRJOITUS

KUOPION YRITTÄJÄT TÄNÄÄN! | 3

Kuvassa 
Janne Seppälä ja  
Kirsi Sisso-Litmanen 
Kuopion Yrittäjiltä.

Jos et  
ole vielä jäsen,
tule mukaan:

www.yrittajat.fi/liity



Kun mikään ei ole varmaa, 
on kaikki mahdollista

Kasvun taustavoima

Tarjoamme monipuolisia, täydentäviä ratkaisuja yritysten ja 
yrittäjien käännekohtiin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. 
Rahoitamme yritystoiminnan eri vaiheita, jotta yrityksemme 
saavuttavat tavoitteita, jotka eivät olisi muuten mahdollisia.
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"Isyysloman mahdollistaa yrityksem-
me vahva ja avoin yrityskulttuuri, jossa 
arvona on ‘elämä ensin’. Työtä tehdään 

elämän ehdoilla, eikä toisinpäin. 

Aki Karkulahti

18

"Yrittäjyydessä on parasta, että  
kukaan ei voi puolestamme päättää,  

ettei jotain kannata tai voi tehdä.  
Voi tehdä melkein mitä vain! 

Anni ja Emma Lantta

24

"
Kaupunkina haluamme 

rakentaa ja tarjota 
yrityksille monipuolisen ja 

kilpailukykyisen  
toimintaympäristön.  

Tässä työssä korostuvat 
yhteistyö ja kumppanuus  
– teemme asioita yhdessä! 

Jukka Pitkänen
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M
ielestäni yhteiskuntavaikuttaminen on yrittäjäjär-

jestön tärkeimpiä tehtäviä. Kuopiossa paikallisyh-

distystasolla se tarkoittaa käytännössä sitä, että 

tuomme yrittäjien tarpeita päättäjien tietoisuuteen, ja pi-

dämme yrittäjien puolta. Kuopion Yrittäjien johto tapaa kau-

punginjohtoa ja päättäjiä säännöllisesti useamman kerran 

vuodessa. Meillä on luottamukselliset ja toimivat välit kau-

punginjohtoon ja päättäjiin. Meitä arvostetaan ja kuunnel-

laan! Päättäjille haluamme korostaa kaikessa päätöksen- 

teossa yritysvaikutusten arviointia. 

Erityisen hienoa on ollut todeta viimeisen vuoden aikana, 

että kaupunki on lähtenyt kehittämään intohimoisesti mei-

dän yrittäjien kanssa kaupungin julkisia hankintoja. Perus-

timme vuosi sitten Hankintojen kehittämisfoorumin, jon-

ka tarkoituksena on palvelusetelin käytön lisääminen, pien-

hankintojen läpinäkyvyys, markkinavuoropuhelujen määrän 

lisääminen sekä se, että tarjouskilpailuihin saataisiin lisää 

tarjouksia. Viides tavoite on viestinnän ja vuorovaikutuk-

sen lisääminen kaupungin hankintoja tekevien henkilöiden 

ja yrittäjien välillä. 

Meille yrittäjille julkisilla hankinnoilla on suuri merki-

tys: valtakunnallisesti julkisissa hankinnoissa kilpailute-

taan joka vuosi n. 35 miljardia euroa. Kuopion kaupun-

gin julkiset hankinnat ovat n. 450 000 000 euroa vuosita-

solla. Pienhankintoja Kuopion kaupungissa tehdään noin  

100 milj. euron edestä. Haluamme korostaa julkisten hankin-

tojen tekemisessä suomalaisuutta, paikallisuutta ja ekologi-

suutta.

Yhteiskuntavaikuttamisen saralla toivon tulevalta vuodel-

ta kohtaamisia kasvokkain niin teidän jäsenten kuin muiden-

kin kanssa. Erityisesti haluaisin tuoda nuorille opiskelijoille 

esille yrittämisen mahdollisuuksia. Voisiko hankintafoorumin 

jälkeen seuraava yhteiskuntavaikuttamisen paikka olla opis-

kelijoiden kohtaaminen ja yrittämiseen liittyvien mahdolli-

suuksien jakaminen? 

Yrittäminen on tekoja ja toimintaa, mutta myös asennetta. 

Korona yrittää nujertaa meitä nyt nopealla leviämisellä. Ra-

joitukset tuntuvat monesta yrittäjästä hyvin kohtuuttomil-

ta. Yhdistyksenä teemme parhaamme auttaaksemme tei-

tä, Suomen Yrittäjät nostaa valtakunnallisesti esille yrittäjille 

tärkeitä asioita, ja me toimimme paikallisesti. Olemme ainut 

taho, joka pitää pk-yrittäjän puolta – olemme teitä varten! 

Karoliina Partanen
yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan pj.

Kuopion Yrittäjät

Yhdessä 
yrittäjien 
puolesta
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Autoimme monin keinoin koronakriisissä: 
• Valtion kustannustuki - Yrittäjät vaikutti kunkin 

kustannustuen kriteereihin ja osallistui tukikier-

rosten kehittämiseen 

• Onnistuimme turvaamaan pk-yritysten rahoi-

tuksen saannin pandemian aikana yhteistyössä 

rahoittajien, takaajien ja valvojien kanssa.

• Yrittäjän työmarkkinatuki oli Suomen Yrittä- 

jien vaikuttamistyön tulosta: toimeentulonsa 

menettäneillä yrittäjillä on ollut oikeus työmark-

kinatukeen ilman yritystoiminnan lopettamis-

vaatimusta marraskuuhun 2021 saakka. 

• Vastustimme jyrkästi hallituksen suunnitelmia 

ulkonaliikkumiskielloksi, joka olisi ollut täyska-

tastrofi kaupan ja palvelualan yrityksille. 

• Vaatimuksestamme Verohallinto otti käyttöön 

helpotetut maksujärjestelyehdot ja eduskunta 

väliaikaisesti alensi huojennettuun maksujärjes-

telyyn sisällytettyjen verojen korkotasoa. 

• Ehdotuksemme mukaisesti maksukyvyttö-

myyslainsäädäntöä muutettiin pandemian takia. 

• Konkurssilakia muutettiin väliaikaisesti siten, 

että velkojan ei ollut mahdollista hakea yritystä 

konkurssiin lyhytaikaisista maksuviiveistä. 

• Perintälakia muutettiin väliaikaisesti siten, että 

velallisyrityksen perintäkuluja pienennettiin ja 

trattaperinnän mahdollisuutta rajoitettiin. 

• Ulosottoon sai helpotuksia, jos yrityksen mak-

sukyky oli heikentynyt pandemiasta johtuvista 

syistä.

• Vaikutimme siihen, että tratan käytön edelly-

tyksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että ve-

lallinen saa aikaisempaa enemmän maksuaikaa 

ennen kuin tratta voidaan protestoida. 

• Yrittäjät on vaikuttanut vahvasti siihen, edus-

kunnassa on käsiteltävänä esitys, jonka mukaan 

maksuhäiriömerkinnöistä pääsisi eroon maksa-

malla niihin liittyvät velat. 

• Jäsenyrityksiä autetaan käymällä maksuaiko-

ja venyttävien suuryritysten kanssa neuvottelu-

ja tilanteen ratkaisemiseksi. Oikeusministeriös-

sä selvitetään aiheeseen liittyviä lakimuutoksia.

• Yrittäjät on vaikuttanut siihen, että jatkossa lä-

hes kaikilla lain edellyttämät kriteerit täyttävil-

lä toiminimiyrittäjillä on mahdollista päästä vel-

kajärjestelyyn. 

• Yrittäjien esityksestä jatkossa entiset yrittäjät 

pääsevät helpommin ja nopeammin yksityishen-

kilön velkajärjestelyyn. 

Vaikutimme säätelyn ja hallinnollisen 
taakan keventymiseen:
• Olemme vaikuttaneet siihen, että sekä kansal-

linen että EU:sta tuleva yrityssääntely kevenee. 

• EU:n ulkopuolista kausityövoimasääntelyä on 

nyt muutettu niin, että työnantajan hallinnolli-

nen taakka on keventynyt. 

Näin vaikutimme yrittäjien puolesta vuonna 2021 

• Yrittäjät vaikutti Euroopan kattojärjestönsä 

SMEunitedin kanssa esimerkiksi energia- ja il-

mastopakettiin, palkka-avoimuusdirektiiviin ja 

digitaalisten palvelulakiin niin, että säädöksiin 

on saatu kevennyksiä mm. yritysten raportoin-

tivelvollisuuksiin.

• Olemme vaikuttaneet aktiivisesti siihen, että 

kuljetuskustannukset eivät nousisi kohtuutto-

masti päästövähennysten ja fiskaalisten painei-

den myötä.

Neuvonta- ja koulutuspalveluja:
• Järjestön kasvuyritysverkoston ideoimassa 

vientikauppakoulutuksessa yrittäjät saivat op-

pia, eväitä, kannustusta ja mentorointia viennin 

aloittamiseen. 

• Ideoimme pk-yritysten tarpeisiin tukipalvelun 

aineettomien oikeuksien hallintaan ja kaupallis-

tamiseen. IPR-kummi on osa Suomen tulevaa ai-

neettomien oikeuksien strategiaa, johon koottiin 

konkreettisia toimenpiteitä suomalaisten yritys-

ten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. 

• Yrittäjät tarjosi maksutonta hankintaneuvontaa 

yrityksille koko maassa. Hankintaneuvojat jär-

jestävät koulutuksia yrityksille ja auttavat yrit-

täjiä henkilökohtaisella neuvonnalla pääsemään 

alkuun julkisten kilpailutusten kanssa. 

Osaavan työvoiman saatavuus:
• Esityksestämme valtioneuvosto käynnisti ko-

keilun nuorten oppisopimuskoulutuksen lisää-

miseksi koulutuskorvauksia korottamalla.

• Esitimme opintotuen tulorajojen korottamis-

ta parantamaan opiskelijoiden mahdollisuutta 

tehdä työtä opiskelujen ohella ja helpottamaan 

yrityksiä työvoimapulassa. Hallitus esittää nyt 

opiskelijan tulorajoja korotettavaksi määräaikai-

sesti 25 prosentilla vuodeksi 2022.

Sosiaaliturvaa ja kotitalousvähennystä:
• Yrittäjä voi jatkossa pitää vanhempainrahapäi-

viä joustavasti haluamallaan tavalla siihen saak-

ka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. 

• Kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmi-

tyksestä luopumisen osalta vuosille 2022–2027 

nykyisestä 2 250 eurosta 3 500 euroon ja työ-

korvausten korvausprosentti nousee 40:stä 

60:een. Palkkojen osalta korvausprosentti nou-

see 15:sta 30:een. 

Tarjoamme rahanarvoisia jäsenetuja, 
koulutuksia ja viestintää:
• Yrittäjien jäseneduista suosituin on jäsenyrittä-

jille maksuton lakineuvonta.

• Yrittäjien viestintä auttaa yrittäjiä pysymään 

ajan tasalla ja kärryillä esim. lainsäädännön 

muutoksista ja muista yritystoimintaan vaikut-

tavista uudistuksista. 

Jos et  
ole vielä jäsen,
tule mukaan:

www.yrittajat.fi/liity



Kuva Kuopion kaupunki

10 | KUOPION YRITTÄJÄT TÄNÄÄN!

K
uopio on menestynyt viime vuosina erinomaisesti 

erilaisissa suurten kaupunkien elin- ja vetovoimaa 

mittaavissa tutkimuksissa. Tästä hyvästä menes-

tyksestä ja Kuopion myönteisestä kasvusta suuri kiitos 

kuuluu alueellamme toimiville yrityksille ja sidosryhmille. 

Yritysten halu investoida ja kehittää toimintaansa Kuo-

piossa on ollut vahvaa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat 

lukuisat investoinnit eri puolelle kaupunkiamme ja yri-

tysalueitamme. Kantavana voimana toimii jälleen kerran 

elinkeinorakenteemme monipuolisuus. 

Vuosi 2022 on avautunut osin erittäin haasteellisena – 

korona ei ole hellittänyt vielä otettaan ja se tulee näky-

mään erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alo-

jen toimijoissa. Toisaalta osaavan työvoiman saatavuus 

on noussut edellisen vuoden aikana vahvasti esille yri-

tysten kasvun ja kehittymisen esteeksi.  Tähän haastee-

seen etsitään uusia työkaluja myös TE-palvelut 2024-uu-

distuksella. TE-toimistojen henkilöasiakas-, työnantaja- 

ja yrityspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2024 

aikana. Tämä uudistus antaa hienon mahdollisuuden ke-

hittää ja tuottaa näitä palveluja entistä vaikuttavammin 

ja asiakaslähtöisemmin. 

Kuopio 
– kasvava ja vetovoimainen kaupunki  

Kuopio on matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi. 

Kuopion kaupungin strategian päivitys toteutetaan tu-

levan kevään aikana. Elinkeinoelämän asiat ovat kau-

pungin strategiassa olleet perinteisesti vahvasti esillä. 

Myös tällä kertaa yritysten ja sidosryhmien näkökulmat 

otetaan valmistelussa huomioon. Kaupunkina haluam-

me rakentaa ja tarjota yrityksille monipuolisen ja kilpai-

lukykyisen toimintaympäristön. Tässä työssä korostu-

vat yhteistyö ja kumppanuus – teemme asioita yhdes-

sä! 

Elinkeinoelämän näkökulmasta yksi tärkeimmis-

tä edunvalvonnan asioista on alueemme saavutetta-

vuuden kehittäminen. On tärkeää, että meillä on toimi-

vat lento- ja junayhteydet sekä valtatie 5 palvelemassa 

yritysten tarpeita. Digitaalinen saavutettavuus ja hy-

vät tietoliikenneyhteydet korostuvat etä- ja lähityön yh-

teensovittamisessa. 

Kaupungin kärkihankkeen, Savilahden, rakenta-

minen etenee suunnitelluin askelmerkein. Itä-Suo-

men yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun uudet 

avaukset mm. tekniikan koulutusalojen laajentamiseen 

täydentävät hyvin elinkeinoelämän kasvavia osaajatar-

peita. Pitkään kaivatut teekkarilakit sopivat erinomai-

sesti Kuopion kaupunkikuvaan! 

Jälleen kerran meillä on edessä mielenkiintoinen vuosi 

– tehdään siitä merkityksellinen meille kaikille!

Jukka Pitkänen 
elinkeinojohtaja 

Kuopion kaupunki

"Yritysten halu investoida ja  

kehittää toimintaansa Kuopiossa  

on ollut vahvaa.

Alueellamme on huippu-

osaamista, ammattitaitoa, 

palveluita ja tuotteita – tue-

taan paikallisuutta, kannus-

taa Jukka Pitkänen.



Kuva Kuopion kaupunki

Yhdessä yritys 
onnistuu 
-aloittaneesta 
yrittäjästä 
onnistujaksi

Yritys- ja talousneuvontapalveluja 
yrittäjyyttä harkitsevien lisäksi 

myös aloittaneille yrittäjille!

Kenelle? 
Alle 5 vuotta toimineille yrityksille, jos mietit 
yrityksesi laajentamista, talous askarruttaa, 
haluaisit palkata uutta työvoimaa, muuttaa 

toimintaa, tehdä investointeja tai vaikka siirtyä 
sivutoimisesta yrittäjästä kokopäivätoimiseksi.

Mitä? 
Talouslukujen analyysiä, kasvupolulle ohjausta, 

yrityksen tilanteen kartoitusta. Keskustelua 
asiantuntijoiden kanssa, jatkotoimiin opastusta

Miten? 
Varaa aika maksuttomaan 

asiantuntijakeskusteluun joko netin kautta 
www.kuopionseudunuusyrityskeskus.fi 

puhelimitse 017 288 2000 
tai sähköpostilla

 maarit.massinen@uusyrityskeskus.fi
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 Etappi 1. TAVOITE.    
Mitä saat?  
Yrityksen ydin ja arvot sanotettuna sisäiseen ja 
ulkoiseen viestintään.  

 Etappi 2. ASENNE.  
Mitä saat?  
+ Vastuullisuuden integrointi brändiin ja strate-
gisia työkaluja sitoutumiseen. Työkirja ja 
toimintamalli. 

 Etappi 3. VAIKUTUS.  
Mitä saat?  
+ Viestinnällinen ja visuaalinen brändityö 
vastuullisuusstrategian mukaisesti. 

 Etappi 4. MERKITYS.  

Mitä saat?  
+ Rakennetaan yhdessä sitoutunut ja muutos-
joustava organisaatio. Mitattava muutos. 

Varaa aika ilmaiseen 30 min konsultaatioon 
tai pyydä tarjous  

silja@toimisto2030.fi tai soita 0440-362836 

Työskentelemme palvelumuotoilun menetelmillä. 
Vastuullisuuden viitekehyksenä toimii Agenda2030.  

Marko
Konkretisoija, 

Brändi ja 
visualisointi

Eevamari
Sanottaja,
viestinnän 
moniottelija

Mari
Selkeyttäjä,
vastuullisuus-

konsultti

Silja
Oivalluttaja, 

palvelu-
muotoilija

www.toimisto2030.fi/purpose2030

OPPAANASI POLULLA

Yrityksen vastuullisuus teoista sanoiksi 
ja sanoista teoiksi. 

Matkaa on. Purpose2030 on osallistava 
arvo- ja brändipolku. Sen tuloksena 
vastuullisuus konkretisoituu työlle ja 
sen tekijöille. Merkityksenä, jonka 
vuoksi matkaa tehdään. 



K
uka on Janne Seppälä. Siinäpä hyvä kysymys, jota mietin itsekin 

aika ajoin. Itse asiassa se on todella hyvä harjoitus jokaiselle yrit-

täjälle. Tulee analysoitua omaa tekemistä ja tehtyä korjausliikkei-

tä aika ajoin, jotta oma asetettu maali tarkentuu ja siten matka sinne ly-

henee.

Olen ravintola-alan yrittäjä pitkän ajan takaa ja edelleen. Ensimmäi-

sen oman ravintolan perustin ystävieni kanssa jo vuonna 1997. Sittem-

min olen toiminut yrittäjänä, tekisi mieli sanoa, lukemattomissakin ravin-

toloissa ja baareissa. Osa on ollut menestyksekästä, osa ei. Vuonna 2017 

aloitti toimintansa RPS Brewing Oy, kuopiolainen pienpanimo. Siitä läh-

tien se on ollut päätyöni, kuitenkaan muita liiketoimintoja unohtamatta.

Olen melko äänekäs, luova ja huumorintajuinen, ja joku on sano-

nut myös Tekijäksi. Se varmasti kuvaakin minua hyvin. Pidän siitä, että 

kun ideoidaan, ei jätetä asiaa ideatasolle. Tarkastellaan ideaa jokaiselta 

osa-alueelta, ja jos pienikin sirunen menestyksen mahdollisuutta jäi jäl-

jelle – tehdään. Olen tekijä, olen unelmoija. Unelmoin maailmasta ja Suo-

mesta, jossa yrittäjää arvostettaisiin heidän korvaamattoman arvonsa 

mukaisesti. Unelmoin onnistumisesta, pyrin onnistumaan ja teen kaik-

keni, että välillä niin käykin. Olen siis Tekijä.

"Olen tekijä, olen unelmoija. Unelmoin 

maailmasta ja Suomesta, jossa yrittäjää  

arvostettaisiin heidän korvaamattoman  

arvonsa mukaisesti. 

K
u

va
t 

S
tu

d
io

 E
ve
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a
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Kuopion Yrittäjien toimisto sijaitsee Sa-

von Yrittäjien toimistolla, Kauppakeskus 

Aapelin B-rapussa. Siellä yhdistyksen toi-

minnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen hoi-

taa Kuopion Yrittäjien operatiivista toimin-

taa: viestintää, tapahtumia, yhdistyksen 

hallintoa ja verkostoa. 

Tärkeä tehtävä on myös jäsenyrittäjien 

puheluihin ja viesteihin vastaaminen.  

— Laajasta verkostosta löytyy yleensä 

apu vaivaan kuin vaivaan, ja usein apu löy-

tyy jo samasta toimistosta, kertoo Kirsi. 

 Savon Yrittäjien toimisto ja hankera-

hoitteiset palvelut antavat monipuolista 

apua yrittäjille. Yrityksen osaajat menesty-

vät (tuttavallisemmin YOM) järjestää yrit-

täjille koulutuksia, joiden mausteena on 

digitalisaatio. Help Desk -hanke auttaa yri-

tyksiä liiketoiminnan kehittämisessä, kas-

vussa sekä yritystoiminnan lopettamises-

sa. Savon Jatkis tarjoaa nopeaa ja käytän-

nönläheistä yrityskauppoihin tähtäävää 

asiantuntija-apua Pohjois-Savossa. Lisäk-

si Savon Yrittäjät tarjoaa yrittäjille hankin-

taneuvontaa eli auttaa osallistumaan julki-

siin tarjouskilpailuihin. 

Eikä tässä vielä kaikki: myös Kuo-

pionseudun Uusyrityskeskus omine  

palveluineen sijaitsee samassa osoittees-

sa Kauppakatu 28 B, 3. kerros.

Ollaan yhteydessä! 

Kirsin motto muuten kuuluu: 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 

Kirsi Sisso-Litmanen
puh. 044 568 0509

kirsi.sisso-litmanen@yrittajat.fi 

Seuraa meitä
    @kuopionyrittajat

Yrittäjien toimisto 
on monipuolinen  

palvelukeskus 

Janne Seppälä
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Hallitus 2022

"Pidämme yritysten puolta ja yrittäjästä huolta!

Eeva Happonen
Hallituksen jäsen  

Uudistalon Maaseutumatkailu Oy 
info@uudistalo.fi 
040 057 8529

Jaana Honghin
Hallituksen jäsen

Honghin Oy / Samruai
Info@samruai.fi
044 981 1373

Piia Hottinen
Hallituksen jäsen

Mainostoimisto Taiga
piia@mainostoimistotaiga.fi

044 274 4082

Harri Juntunen
Viestintävaliokunnan pj

Myyntinaattorit Oy
harri.juntunen@mainosvirta.fi

046 920 1509

"Ei voi tietää, jos ei yritä! "Vain luovuus on rajana, 
uskalla erottua!

"Hyvällä porukalla
parempiin tuloksiin!

Piatta Miettinen
Hallituksen jäsen  

Piattaco/Final Four Finland Oy
piatta@piattaco.fi 

044 700 4600

Assi Moilanen
Järjestövaliokunnan pj

Kaavapalvelu Assi Moilanen Oy 
assi.moilanen@kaavapalvelu.com

050 075 9464

Karoliina Partanen
Yhteiskuntavaikuttamisen 

valiokunnan pj

Asianajotoimisto Forte Oy
karoliina.partanen@fortelaw.fi

050 494 3585

Mika Savolainen
Varapuheenjohtaja, 

talousvastaava 

Burger5
mika@burger5.fi
044 766 6687

"I don´t stop when I´m tired, 
I stop when I´m done.

"Katsotaan yhdessä tuon
seuraavankin mäen yli!

"Yhdessä tekeminen on 
minun motivaattorini.

"Yhteistyössä on voimaa! 
Yhdessä tehdään ja porukalla 

mennään.

"Elämä on yhtä juhlaa!

Jos et  
ole vielä jäsen,
tule mukaan:

www.yrittajat.fi/liity
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Tmi Katja Hoffren 

Kauneuspuoti Nina 

Supertrade Oy 

Fondion Oy 

Plain E Oy 

Wise Invest Group Oy 

Lounasravintola Pitokammari Oy 

Ouwau Design & Productions Oy 

Intro Social Oy 

Silkkivilla Oy 

SJVuokraus 

APC Ski Ari-Pekka Consulting Ski 

MiniMoiden Oy 

Henkinen Kovis Oy 

Parraus 

MrWallen Oy 

Kuopion Kuntobox 

Duo Apex Oy 

Välijärvi Oy 

Sales Factor Consulting Sfc Oy 

Lampi Design Oy 

Seripoint Oy 

LC Consult Oy 

Ratsastuskeskus ILO Oy 

Sawosol Oy 

Balance Factor Oy 

Bromeco Oy 

Jukka Hietala Ky 

Jumikamu 

Lumo Urban Spa 

Kuopion Monimaalaus Oy 

Patenttitoimisto Wilenius Oy 

Savon Rakentava Oy 

Kaffeteria Kuopion Mummola 

RiMiR Oy 

Ribalta Oy 

Metallirakennus K&T Oy 

Awe Rakennus Oy 

Valmennus- ja konsultointipalvelut 

Musta Helmi 

Kauppakeskus Aapeli / Kiinteistö Oy

Kuopion Kauppakatu 26-30 

Savon Tilausajot Oy 

Pete´s IT 

Uudet jäsenet 
8—12/2021

Plain E Oy 

OuWau Design & Productions Oy

Plain E Oy tarjoaa asiakkaille tietoturvates-

tausta: perusteelliseen tutkimukseen pääse-

vät nettipalvelut, tietojärjestelmät, tietoko-

neet ja laitteet. Samalla myös selvitetään, on-

ko järjestelmät lainsäädännön näkökulmasta 

ajan mukaiset esimerkiksi GDPR huomioitu.

— Yrittäjiin liityin verkostoituakseni uusiin 

innovatiivisiin henkilöihin ja yrittäjinä rautai-

siin ammattilaisiin. Minua kiinnostaa erilaiset 

koulutukset ja samanhenkisten ihmisten ta-

paaminen. Yrittäjät on kuitenkin ihan oman-

laisensa yhteisö ja itselle vielä suhteellisen 

tuntematon laji ja yhdistys, kertoo yrittäjä  

Jarkko Laine.

OuWau Design & Productions Oy tarjoaa 

mainostoimisto- ja sisällöntuotantopalveluita 

graafisesta suunnittelusta videotuotantoihin 

ja näyttäviin www-sivustoihin kuvituksineen  

– laadusta tinkimättä. Olipa kyseessä minkä 

kokoinen projekti tahansa, taiomme siihen 

varmuudella Wau-efektin!

— Toivomme pääsevämme tutustumaan 

ja verkostoitumaan mahdollisimman laajas-

ti eri alojen yritysten kanssa. Työstämme te-

kee mielenkiintoista juurikin se, kun saamme 

tutustua uusiin aloihin ja yrityksiin ja voim-

me omalla osaamisellamme olla toiminnas-

sa mukana, kertoo yrittäjä Jere Lahti.

Esittelyssä uudet jäsenet
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  Yrityksen sairauskuluvakuutus,  
  alennus päiväkorvauksen maksusta  -700 € Fennia

  Alennus henkilö- ja pakettiautojen laajaan kaskoon -400 € Fennia

  Etu Yritysturva-vakuutukseen  
  (1–9 henkilön yrityksille) -400 € Fennia

 Elisa

  Elisa Puheratkaisu Vakion käyttäjälle  
  010-yritysnumero kahdeksi vuodeksi  -240 €/v Elisa

  Elisa Viihde Premiumista 50 % alennus -149.90 €/v Elisa

  Kauppalehti (12 kk) -116 € Alma Talent

  Ilmainen nettinumerohaku jäsenille -499 €/v Suomen Asiakastieto

  Pienyritysten palvelupaketeista kaksi (2)  
  ensimmäistä kuukautta ilmaiseksi -214 € Suomen Asiakastieto

  Jäsenetusi ajoneuvojen huoltoleasingpaketeista -510 € Arval

  Alennusta asemakohtaisista hinnoista (sis.alv).
  Nesteen palveluasemilla. Etu ei koske Neste Truck ja Express asemia

-2,5 snt/l Neste

  Fundun kautta välitettävän lainan perustamis- 
  maksusta 50 % alennus Alennus 250-750 € riippuen haettavan lainan summasta.

-500 € Fundu

 Esimerkkialennus verkkokurssista -244 € Suomen Yrittäjät

Lataa ja varmista etusi: yrittajat.fi/mobiilikortti

Katso kaikki rahanarvoiset jäsenedut www.yrittajat.fi/jasenedut 
Tarkista oman aluejärjestösi tarjoamat edut www.yrittajat.fi/aluejarjestot

Laskelma on esimerkki. Jäsenedut ovat tapauskohtaisia. Jäsenetuja tarjoava kumppani 
vastaa sisällöstä. Suomen Yrittäjät pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 + Suomen Yrittäjien oikeudellista puhelin- 
neuvontaa esimerkiksi 1–2 kertaa, arvo 200 €.

 + Yrittäjä jäsenlehti maksutta 4 kertaa  
vuodessa, arvo noin 60 €.

 + Jurinet, maksuton 20 minuutin alkuneuvot-
telu. 15 %:n alennus kaikista asianajotoimialan 
lakipalveluista, enintään 1 000 € / toimeksianto. 
Lisäksi uutena etuna suora puhelin-ja  
sähköpostineuvonta.

 + Nets Medium-maksuratkaisun alkaen  
38 €/kk + 0,45 % per maksutapahtuma (nor-
maalisti +0,50 %). Maksuratkaisu sisältää mm. 
4 tunnin vaihtolaitepalvelun sekä monikäyttä-
jä-toiminnon alennettuun hintaan 3 € / kk  
(normaalisti 10 €/kk).

 + Mandatum, 1 % starttibonus digitaaliseen 
varainhoitoon. Kaupankäynti Trader -kaupan-
käyntipalvelussa aina vähintään Plus-hinta- 
luokassa (välityspalkkio 0,04 %, minimi 6 €).  
Sijoitusasiantuntipalveluiden palkkio 0,4 %  
(normaalisti 0,5 %).

 + Eazybreakin edut käyttöön jopa 60 %:n 
alennuksella: 5 € / kk + 1,20 € / kk / työntekijä  
+ alv (sis. lounas-, työmatka-, liikunta-,  
kulttuuri-, hieronta- ja hammashoitoedun.)

 + Teboililta bensiinistä ja dieselistä Suomen 
Yrittäjien jäsenkortilla alennusta 2,2 snt/litra ja 

Alennukset euroina keskimäärin

Yrittäjä, hyödynnä  
vuoden 2022 jäsenetusi!

Teboil Yrityskortilla 2,7 snt/litra. Lisäksi saat  
10 % alennuksen voiteluaineista (väh.10 litraa)  
ja 5 % alennuksen autopesuista, nestekaasun 
täytöstä ja autokemikaaleista.

 + VENIEnergia, esim. 1 000 MWh vuodessa 
kuluttava asiakas säästää 400 €/a sähkönhan-
kinnan palvelumaksussa. Jos energialaskujen 
tarkistuksessa korjataan virheitä 3 000 €  
edestä, jäsen säästää palkkiossa 450 €.

 + Wihurin Metro-pikatukuissa saat  5 %:n 
alennuksen normaalihintaisista tuotteista.  
Alennus ei koske alkoholi eikä tupakkatuotteita.

 + Kaikista Suomen Scandic, Hilton, Crow-
ne Plaza, Indigo ja Holiday Inn hotelleista 16 %:n 
alennus päivän huonehinnasta ja 10 %:n alennus 
yli 8 hengen kokopäivä-, puolipäivä- sekä  
iltapaketeista.

 + Holiday Club -kylpylähotellien ja loma- 
asuntojen päivän majoitushinnasta  15 %:n  
alennuksen.

 + GreenStar Hotelsissa majoitut 1–3 hengen 
huoneessa kiinteään 69 € / vrk jäsenetu- 
hintaan. Pysäköinti veloituksetta  
majoituksen yhteydessä.

 + Suomen Clarion-hotelleista 19 %:n alennuk-
sen huonehinnoista. Edun arvo vaihtelee  

20–40 €:n välillä riippuen yöstä. Kokous- 
paketeista alennus 8 € / hlö.

 + Tallinkin ja Silja Linen laivoilla 15–30 %:n 
alennuksen risteily- ja reittimatkoista reitistä  
ja ajankohdasta riippuen.

 + Viking Linen risteilyt ja reittimatkat eri-
koishintaan, jopa 20 %:n alennus päivän hinnas-
ta. Lisäksi on mahdollista käyttää kausittain  
voimassa olevia arvokuponkitarjouksia,  
etusi jopa 50 % päivän hinnasta

 + Sanoman Hyvä terveys -lehti (1 nro) tai Pai-
kallismedian Digi 1 kk maksutta (määräaikainen) 
seuraavista digilehdistä: Janakkalan Sanomat, 
Jämsän Seutu, KMV-lehti, Kankaanpään Seutu, 
Merikarvia-lehti, Nokian Uutiset, Rannikkoseutu, 
Suur-Keuruu, Sydän-Satakunta, Tyrvään  
Sanomat, Valkeakosken Sanomat.  
Etu voimassa 30.6.2022 asti.

 + Suomen Yrittäjien jäsen saa Hookle  
Premiumin ensimmäiset neljä (4) kuukautta  
ilmaiseksi vuositilauksen yhteydessä.  
Edun arvo on noin 40 €.

 + Yrityspörssi.fi:stä  30 €:n alennus uusista 
myynti-, osakashaku- ja ostoilmoituksista.

Tämän lisäksi saat:

Yritysliittymä 5G (600 M) ja Yritysdata 5G (600 M) jäsenelle 
aina paras hinta. Hinta nähtävissä elisa.fi/yrittajaedut -sivulla. Voimassa 24 kk.

Katso 
kaikki 

rahanarvoiset 
jäsenedut 

www.yrittajat.fi/
jasenedut



M
inulla täyttyi neljä vuotta Kuopion Yrittäjien hal-

lituksen puheenjohtajana, joten nyt on aika kiit-

tää kaikkia tästä hyvästä, mitä olen saanut ko-

kea. Olen saanut työskennellä todella aikaansaavien 

hallitusten kanssa, joten toivottavasti tämä on näkynyt 

ulospäin myös toiminnan vireytenä. Hyvillä mielin olen 

siis siirtämässä pestiä Jannelle, joka taatusti vie Kuo-

pion Yrittäjiä eteenpäin omalla sydämellisellä energial-

laan.

Me tehtiin porukalla vuonna 2017 kunnon strategia, 

joka piirrettiin yhden sivun kuvaksi, ja sitä sitten toteu-

timme koko 4 vuotta. Ensimmäinen kiitos kaikille stra-

tegian työstämiseen osallistuneille. Mukana oli kattava 

joukko vanhoja ja uusia jäseniämme sekä myös sidos-

ryhmiemme edustajia suunnittelemassa, joten paperis-

ta tuli todella mainio.

Toiseksi kiitos apunani tässä strategian toteutukses-

sa oli neljä todella aikaansaavaa hallitusta, joka koostui 

minun aikanani yhteensä 19 henkilöstä. On todella help-

poa aidosti kiittää teitä kaikkia siitä työstä, jota hallituk-

Kiitokset kaikille
sen jäseninä teitte, koska näissä hallituksissa nimen-

omaan käärimme hihat ja työskentelimme – vähem-

mälle jäivät ne kampaviineri-istunnot.

Kuopion Yrittäjillä on neljä valiokuntaa, joissa tänä ai-

kana oli jäseniä kaikkiaan kolmisenkymmentä. Lämpi-

mät kiitokset kaikille yhdistyksellemme töitä myös va-

liokunnissa tehneille. Muokkasimme yhteiskuntavai-

kuttamisen valiokunnan koostumuksen kolme vuotta 

sitten sellaiseksi, että jäsenet ovat Kuopion kaupun-

ginvaltuutettuja. Tämä muutos on tuonut meille suo-

ran kanavan vaikuttaa. Kaupunginjohdon tapaamisia 

tiivistimme korona-aikaan. Kiitokset kaupunginjohta-

ja Jarmo Pirhonen ripeästä asioihin tarttumisista ja 

matalasta kynnyksestä kaupungintalolle. Kiitos myös 

elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen ja koko tiimi hyvästä 

yhteistyöstä, myös teidän kanssanne on ollut aina ilo 

työskennellä. 

Strategiassamme fokus oli nuorissa yrittäjissä ja ta-

pahtumissa jäsenillemme, joita järjestettiin 112 ja nii-

hin osallistui yhteensä 3 229 yrittäjää – kiitos siis myös 

teille, jotka osallistuitte. Teitä varten tätä toimintaa juu-

rikin teemme tavoitteenamme olla hyödyksi yrittäjien 

arjessa. Jotta näitä tapahtumia päästiin näinkin paljon 

tarjoamaan, on kiitokset paikallaan jälleen myös yhteis-

työkumppaneillemme. 

Lopuksi kiitos myös toiminnanjohtajamme Kirsi, jo-

ka teet meidän luottamushenkilöiden työskentelystä 

helppoa hoitamalla operatiiviset työt kokemuksen tuo-

malla varmuudella niin mainiosti. 

Sirpa

"On todella helppoa aidosti kiittää 

teitä kaikkia siitä työstä, 

jota hallituksen jäseninä teitte.

Sirpa Karppi toimi 

Kuopion Yrittäjien  

puheenjohtajana  

vuodet 2018–2021.
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Paikalliset yrittäjät, ammattitaitoinen palvelu
Ykkösasiamme on tarjota laadukas ja
luotettava kuljetus jokaiselle asiakkaallemme.
Tilaamalla taksin meiltä, voit olla varma, että
huolehdimme asiakkaasta.

Helppoa maksamista
Yrityksille voidaan tehdä laskutussopimus.
Asiakkaan ei tarvitse huolehtia maksamisesta
taksissa vaan laskutusjaksolla ajetut ajot
laskutetaan kootusti.

Paketti- ja pientavarakuljetukset
Kuljetamme pienpaketit sekä vaikkapa
unohtuneet avaimet nopeasti ja turvallisesti
perille. Pakettikuljetusratkaisu sopii
erinomaisesti myös yrityksen omiin
logistiikkatarpeisiin.

Kiinteät sopimushinnat
Tarjoamme yrityksille edulliset sopimushinnat
tietyille usein toistuville matkoille, esimerkiksi
yrityksen ja lentoaseman välille.

Onhan siinä Avainlippu? Meillä on. 
Kuopion Taksiykkösille on myönnetty
Suomalaista Palvelua -avainlipputunnus
osoituksena suomalaisesta työstä.

ME PALVELEMME!

KYSY LISÄÄ
toimisto@taksi1.fi

TAKSIN TILAUS 
soittamalla 0200 11101 tai

Taksi1-mobiilisovelluksella. 

Löydät meidät myös
Facebookista, Instagramista

sekä netistä www.taksi1.fi

KAIPAAKO  
LIIKETOIMINTASI 
UUSIA IDEOITA 
JA SPARRAUSTA?

Konsultointi
Palvelumuotoilu
Valmennukset

www.pajuconsulting.fi



Teksti Kirsi Sisso-Litmanen  Kuva Saara Karkulahti

Aki Karkulahti odottaa innolla ke-
vättä ja yhteistä aikaa tyttärensä  
Elli Siru Karkulahden kanssa.

Markkinointitoimisto 
Call To Action

• Henkilöstö 11

• Paikkakunta Kuopio

• Liikevaihto  521 000€ (12/2020)

• Ydinosaaminen Digi-ja rekrymarkkinointi

• Vahvuus Avoin yrityskulttuuri

K
uopiolaisen markkinointitoimisto Call To Action 

Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Aki Karkulahden 

työpäivät ovat usein hektisiäkin toimistoa luot-

satessa ja erikokoisten yritysten ja muiden toimijoiden 

markkinoinnin kumppanuuksista vastatessa. Mielekkääs-

tä työstä huolimatta Aki odottaa innolla kevättä, sillä tou-

kokuussa edessä on kuuden viikon mittainen isyysloma 

tuolloin reilun vuoden ikäisen tyttären Ellin kanssa.

– Ajatus isyyslomasta oli selvä, vaikka toki sen mah-

dollistivat myös puolisoni Saaran työkuviot. Monta asiaa 

tuli miettiä ja selvittää, mutta minulla oli halu pitää isyys-

lomaa ja viettää aikaa lapsen kanssa. Isyysloman mah-

dollistaa yrityksemme vahva ja avoin yrityskulttuuri, jos-

sa arvona on ‘elämä ensin’. Työtä tehdään elämän ehdoil-

la, eikä toisinpäin, kertoo Aki.

Johtamisjärjestelmä ja työn organisointi
Yrityksen toiminnan ja oman työn uudelleenorganisoin-

ti on vaatinut jonkin verran etukäteistyötä. Yrityksen joh-

tamisjärjestelmä on päivitetty kirjalliseksi, jotta jokainen 

tietäisi oikeat menettelytavat kulloisessakin tilanteessa. 

Toimintaa ohjaa myös avoin sisäinen johtoryhmä, joka ko-

koontuu kahden viikon välein.

– Meillä tekemisestä huolehtivat vahvat itsenäiset tii-

mit ja sprinttimalli, joten uskon työasioiden kyllä hoituvan, 

Aki luottaa. Kaikesta ei kuitenkaan onneksi tarvinnut huo-

Elämä ensin 
– yrittäjä isyyslomalla

lehtia itse, sillä Suomen Yrittäjien kautta löytyi apua kysy-

myksiin myös isyysvapaaseen liittyen.

Suomen Yrittäjien neuvontapalvelusta 
varmistusta
Neuvontapalvelusta Aki sai varmuuden asioista, joita 

isyyslomalle jäädessä tulee huomioida. Esimerkiksi toi-

mitusjohtajan sijaista ei tarvitse palkata, ja koska YEL-pe-

rusteista isyysrahaa maksetaan kuutena päivänä viikos-

sa, voi yrittäjä työskennellä sunnuntaisin ja hoitaa pakolli-

set hallinnolliset työt.

– Tuntuu huolettomalta jäädä isyyslomalle, kun tiedän 

huomioineeni kaiken tarvittavan, vaikka tietysti hallinnol-

listen töiden keskittäminen sunnuntaipäiville tarkoittaa-

kin sitä, ettei tuota päivää tarvitse ainakaan levolle pyhit-

tää, Aki naurahtaa.

Luvassa aktiivista touhuilua
Isyyslomaa Aki toivoo viettävänsä tyttärensä kanssa ar-

jesta eri tavalla nauttien. Aikomuksena on liikkua ja ulkoil-

la sekä viimeistellä pihatöitä, mutta lopulta Elli-tytär mää-

rännee tahdin.

– Saa nähdä, kuinka liikkuvainen tapaus meidän Elli ke-

väällä on ja millaiseksi arki silloin muodostuu. Varmaa on 

kuitenkin se, että arki pyhitetään eri asioille kuin työssä 

käydessä, summaa Aki odottavaisin mielin.
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Kaupallinen yhteistyö Lähitapiola

YEL-vakuutukseen ilmoitettu työtu-
lo on tärkeää pitää oikein mitoitettu-
na, koska sen perusteella yrittäjälle 
maksetaan muun maussa vanhem-
painpäiväraha sekä monet muut Ke-
lan maksamat etuudet. 

Yrittäjän sosiaaliturva perustuu 

YEL-vakuutuksessa vahvistettuun 

työtuloon. Työeläkkeen lisäksi se an-

taa turvaa monenlaisissa elämänti-

lanteissa kuten sairastuessa, perheen 

kasvaessa ja työttömyydessä. Työnte-

kijän roolissa sosiaaliturva vastaa ai-

na todellista ansiotasoa, mutta yrit-

täjän on pidettävä tästä asiasta itse 

huolta.

K
un yrittäjä saa iloisia perheuutisia, omaan toi-

meentuloon liittyvät asiat mietityttävät. Usein 

myös pohditaan sitä, mitä yrittäjän eläkevakuu-

tukselle eli YEL-vakuutukselle pitäisi tehdä.  

Kela maksaa vanhempainpäivärahan edeltävän 

12 kuukauden työtulon perusteella. Jos yrittäjällä on 

YEL-vakuutus, vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuu-

kauden tarkastelujakson YEL-työtulo.

LähiTapiola Savon yritysasiakaspäällikkö Juha 

Miettinen kannustaa yrittäjiä olemaan tarkkana, että 

työeläkevakuutusyhtiöön ilmoitettu YEL-työtulo vas-

taisikin aina todellisia tuloja. Etenkin yrittäjä-äitien oli-

si hyvä tiedostaa, että myös raskautta edeltävien kuu-

kausien YEL-työtulolla on vaikutusta vanhempainpäi-

värahoihin. 

– Lähtökohtaisesti yrittäjän työtulon pitäisikin aina 

vastata todellista työpanosta, Miettinen muistuttaa. 

YEL-työtulon oikea mitoitus on yrittäjälle muissa-

kin tilanteissa tärkeää, koska Kelan maksamat sai-

rausvakuutuslain mukaiset päivärahaetuudet laske-

taan YEL-työtulon perusteella. 

Yrittäjä, huomioi nämä asiat 
YEL-vakuutuksesta ennen perhevapaata

Mitä YEL-vakuutukselle kannattaa tehdä?
Kun perhevapaa on lähestymässä, yrittäjät tieduste-

levat työeläkeyhtiöstä eniten sitä, mitä omalle YEL-va-

kuutukselle kannattaa tehdä.  

– Jos ei aio työskennellä tai vakuuttamisvelvolli-

suus ei täyty, vakuutus yleensä päätetään perheva-

paan alkaessa. Jos vakuuttamisvelvollisuus edelleen 

täyttyy, työtuloa voi olla syytä päivittää vastaamaan 

uutta tilannetta, Työeläkeyhtiö Elon kehittämispääl-

likkö Kristiina Sandén kertoo.

Jos YEL-vakuutuksen päättää perhevapaansa 

ajaksi, sen voi solmia uudelleen palatessaan yritystoi-

mintansa pariin. Jos YEL ei ole voimassa, täytyy myös 

yrittäjien tapaturmavakuutus päättää. 

Jos vuosittainen työpanos jää alle minimitulorajan 

(alle 8 261,71 euroa), ei YEL-vakuutusta tarvitse pitää 

voimassa.

Yrittäjän YEL-työtulon mukaan lasketaan:  
• vanhempainpäivärahat: äitiysraha, erityisäi-

tiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittai-

nen vanhempainraha

• työttömyysturva

• sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha

• yrittäjän vanhuuseläke, osittainen varhen-

nettu vanhuuseläke, perhe-eläke, työkyvyttö-

myyseläke

LähiTapiola Savo  

Juha Miettinen, yritysasiakaspäällikkö 

puh. 050 527 1600, juha.mietinen@lahitapiola.fi
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N OVA P O L I S  S H A R E D.

Työn uusi aika alkaa Kuopiossa 2022

WWW.NOVAPO L I S . F I /COWORK

tervetuloa palveltavaksi

Uudet ja käytetyt
toimistokalusteet

www.offistore.fi

Kalustusasioissa 
sinua auttaa
Heljä Kuosmanen
p. 050 513 1050
helja.kuosmanen@offistore.fi

Kartanonkatu 4, 70700 
Myymälä avoinna ma–pe 8–16

Kuopion myymälä
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Teksti Kirsi Sisso-Litmanen  Kuva Erkka Isotalo

S
trategiatyön avulla meille on kirkastunut se, mitä me 

haluamme tehdä ja millaisia ravintoloita pitää. Meil-

lä toiminnalla on vahva arvopohja ja henkilöstö on 

saatu tähän kaikkeen tosi mahtavasti mukaan, kertoo Eeva. 

Yrityksen arvot vastuullisesti, yhdessä, sydämellä ohjaavat 

jokapäiväisiä valintoja. 

— Itse olen aina halunnut, että yritys, jossa työskente-

len, on omien arvojeni mukainen toimija. Siinä on tiettyä 

vetovoimaa, kun yritys osaa tuoda näkyväksi oikeita asioi-

ta ja toimii kuten sanoo, painottaa Eeva, joka aloitti työt Ra-

vintolamestareilla vuonna 2005 ja siirtyi yrityksen toimi-

tusjohtajaksi vuonna 2016. 

Vastuullisuus näkyy myös henkilöstöpolitiikassa: olem-

me aidosti kiinnostuneita meidän Ravintolamestareista ja 

haluamme, että yksilöt ja tiimit kehittyvät heille sopivalla 

tahdilla ja tavalla. Ymmärrämme, että motivoitunut ja hy-

vinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme. Meillä on 

nollatoleranssi kiusaamiselle ja avoin sekä luottamuksel-

linen organisaatiokulttuuri, jossa jokaisen panoksella on 

merkitys, Eeva iloitsee.

Vastuullisuustyö on meillä Ravintolamestareilla jatkuvaa eteenpäin menemistä ja  
kehittymistä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Eeva Mertanen. Se on sisäänrakennettua ja 
itsestään selvää ja ohjaa meitä tekemään oikeita asioita ja menemään haluttuun suuntaan 

sekä ideoimaan lisää. Meillä tehdään paljon alueellista yhteistyötä, ja me haluamme olla 
edelläkävijä, esimerkki sekä auttaa myös meitä pienempiä yrityksiä. 

Vastuullisuus on 
Ravintolamestareiden kivijalassa

Hävikkitekoja ja kiertotaloutta
Lähiruoka ja luomu ovat Ravintolamestareille sydämen-

asioita. Tärkeää tekemistä on myös hävikin minimointi, jo-

ka näkyy vastuullisina raaka-ainevalintoina ja hävikkitekoi-

na sekä pyrkimys toimia energiatehokkaasti. 

Ja kiertotalousratkaisuja – niitä meillä on ihan huikea 

määrä, Eeva listaa, ja kertoo että yritys on mukana Portaat 

luomuun -ohjelmassa ja the European Region of Gastrono-

my -alustalla. Alustalle päästäkseen täytyy todistetusti ol-

la vastuullinen toimija. Lisäksi yrityksellä on Ekokompas-

si-sertifikaatti, jonka myötä on lokakuusta 2021 alkaen ke-

hitetty kierrätystä yhdessä Lassila&Tikanojan kanssa. 

Eeva kertoo, että yrityksen ravintoloissa lajitellaan nyt 

kaikki syntyvä jäte omiin astioihinsa: biojäte, pahvit, me-

tallit, muovi, lasi ja kirkas kalvomuovi. Myös kuormalavat 

kierrätetään. Sekajätteellekin on vielä astiansa, mutta nii-

den koko halutaan pitää mahdollisimman pienenä. Marras-

kuussa 2021 yhtiön kierrätysaste oli jo 71 % ja se kasvoi 

aloituskuukaudesta kahdeksan prosenttia.

Ravintolamestarit
• Kymmenen ravintolaa Kuopiossa: Kahvila Kantti,  

Kokous- ja juhlatalo Kuopion klubi, Isä Camillo, Musta 

Lammas, Pannuhuone Gust. Ranin Olohuone&Terassi, 

Peräniemen kasino, Puijon Maja, Torniravintola ja Torni-

kahvila sekä ohjelmaravintola Maxim. Myös catering-pal-

velu esimerkiksi Haminalahden metsästysmajalle.

• Henkilöstö noin 60

• Liikevaihto noin 5 milj. €
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Väreen Väppi-sovellus tehostaa 
isännöitsijän työtä. Väppi yritys-
näkymän kautta on helppo seu-
rata ja raportoida hallinnoimiensa 
taloyhtiöiden energiankulutusta.

Kaupallinen yhteistyö Väre | Teksti Päivi Remes  Kuva Markus Aspegren

Isännöitsijäyhtiö menestyy ja kasvaa tyytyväisten asiakkaiden myötä, panos-
tamalla moderneihin työkaluihin ja toimimalla visionääristen kumppanien 
avulla. Ilja Knuutinen luotsaa Iljan Isännöintikeskusta asiakkaita kuunnellen ja 
kumppaneita haastaen.

M
oderni isännöinti kampittaa ongelmatilantei-

ta jo ennakolta. Isännöitsijä tarvitseekin ympä-

rilleen asiantuntijoita, joiden tiedoilla autetaan 

asiakastaloyhtiöitä, säästetään taloyhtiön osakkaiden 

varoja sekä pidetään huolta taloyhtiön kunnosta.

Sähkö on tuote, jota kaikki tarvitsevat ja sen hinta 

vaihtelee. Taloyhtiö tarvitsee turvaa ja oikeaan aikaan 

tehtyjä sähkökiinnityksiä, jotta kustannukset pysyvät 

kurissa. Myös ekologinen sähkö on yhä useamman va-

linta.

– Väre on ollut luonteva valinta yhteistyökumppanik-

semme monesta syystä. Ensinnäkin, se on helposti ta-

voitettava, luotettava ja asiantunteva toimija sekä hin-

naltaan kilpailukykyinen. Väreen ammattitaitoisten yh-

teyshenkilöiden kanssa on todella joustava ja mukava 

asioida, onhan se paikallinen yhtiö. Viime aikoina olem-

me lisäksi saaneet usean taloyhtiön kohdalla Värees-

tä konkreettista apua sähköautojen latausratkaisuiden 

asiantuntijana latauspistekartoituksissa, Ilja Knuuti-

nen kertoo.

Iljan Isännöintikeskus on perustettu vuonna 2019 ja 

Knuutisen yritys toimii 14 hengen voimin Kuopiossa ja 

Iisalmessa. 

– Kuvailisin itseäni moderniksi yrittäjäksi, joka hyö-

dyntää sähköisiä palvelukanavia ja arvostaa visionääri-

siä yhteistyökumppaneita, hän sanoo.

Toimivasta yhteistyöstä väreilee iloa 
ja hyötyä pitkälle tulevaisuuteen

 
Sähköautojen latauspistehankkeet tuttuja  

Nopeasti etenevä liikenteen sähköistyminen tuo haas-

teita taloyhtiöille. Ilja on hyödyntänyt energiapalveluyh-

tiö Väreen toteuttamia latauspistekartoituksia. 

– On hienoa, miten asiakkaan koko ei vaikuta Väreen 

palveluhalukkuuteen, meillä kun on pieniäkin taloyhtiöi-

tä asiakkaina, hän iloitsee ja lisää: 

– On ollut tärkeää saada mustaa valkoisella siitä, 

millaisia investointeja taloyhtiön tulisi tehdä, jotta säh-

köautojen latauspisteet saadaan riittävän tehokkaiksi 

myös lähitulevaisuutta ajatellen.

Ilja näkee aurinkoenergian käytön lisääntymisen tule-

vaisuudessa positiivisena. 

– Tekniikka on jo kehittynyt huomattavasti. Nyt on jo 

ihan järkevää miettiä vaikkapa autokatosrakentamises-

sa aurinkopaneelien sijoittamista katoille. Niistähän si-

tä ekologista sähköä sitten siirtyy autoihin ja tätä kaut-

ta takaisinmaksuaika paneeli-investoinneille lyhenee 

hyvinkin nopeasti. Kuulemani mukaan Kuopion seudul-

la tällainen projekti jo onkin vireillä.

Jos olet kiinnostunut taloyhtiön tai yrityksen sähkö-

autojen latauspistekartoituksesta, lähetä viesti osoit-

teeseen latauskartoitus@vare.fi. Lisätietoja voit lukea 

osoitteesta vare.fi/taloyhtio.
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Maksamalla meille vähän

Saat itse paljon

Tilitoimisto, josta saat:

Nimetyn yhteyshenkilön

Sparrausta liiketoimintaan

Sähköisen taloushallinnon

Kuopion Ykköstilit Oy | www.ykkostilit.fi | 040 164 1661

Lue lisää ja pyydä tarjous!

www.ykkostilit.fi

Palvelemme teitä

yritystoiminnan aloittamisessa

ja liiketoiminnan

kehittämisessä. Tarjoamme

apua ideoiden alkumetreille

kiihdyttämälle ne

tulevaisuuden

menestystarinoiksi. 

bcpohjois-savo.fi

!

julkitilakalusteet 

Suvannontie 7, Kuopio. 040 288 3602 
www.tavaratrading.com 
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Kuva  Antti Boman

Miten teistä tuli yrittäjiä? 
Olemme aina olleet palkkatöissä, mutta haaveilleet 

pitkään yhteisestä yrityksestä. Yrittäjyydessä kieh-

toi ajatus vapaudesta sekä uuden luomisesta ja ke-

hittämisestä. Yrittäjyydessä inspiroi myös se, että voi 

ideoida villisti ja hullujakin ideoita voi kokeilla.  Ajatus 

Ofisiosta syntyi, kun olimme molemmat pitkään etä-

töissä ja pohdimme, miten korona-aika tulee muutta-

maan työntekemisen kulttuuria. Sen myötä saimme 

idean yhteisöllisestä työtilasta, jossa olisi mahdolli-

suus verkostoitua, mutta työskennellä myös omas-

sa rauhassa.  

Mitä Ofisio tekee, mitä palveluja tarjoaa 
ja kenelle?  
Ofisio vuokraa arkisin coworking-työpisteitä, työhuo-

neita, neuvottelu- ja harrastetiloja sekä yrityksille että 

yksityisille. Tiloja vuokrataan tarpeen mukaan, jous-

tavasti tunnista kuukausiin. Myös vakituisen työhuo-

neen vuokraaminen onnistuu. Viikonloppuisin tilaa 

voi vuokrata juhliin, tapahtumiin, isompiin kokouksiin 

ja oikeastaan mihin vain. Lisäksi meillä on studio, jota 

voi käyttää mm. podcastien, vlogien ja verkkokoulu-

tusten tekemiseen. Studion käyttöä voi kokeilla ma-

talalla kynnyksellä. Studion käyttöön kuuluu katta-

va perehdytys ja sitäkin voi vuokrata tunnista eteen-

päin. Ofision tilat sopivat hyvin mm. yksityisyrittäjille, 

etätyöntekijöille, freelancereille, matkatyöläisille, 

showroomiksi, terapeuteille ja opiskelijoille. Olemme 

hyvin avoimia uusille ideoille ja voimme tarvittaessa 

muokata toimintaa sen mukaan. 

Yritysesittelyssä Ofisio Coworking 
uudenajan työ- ja kokoontumistilat

Ofisio Oy
Yrittäjät Anni Lantta ja Emma Lantta 

Perustettu 1.9.2021 

Osoite Snellmaninkatu 2 B, 70100 Kuopio 

Yhteystiedot  ofisio@ofisio.fi, 

puh. 044 775 3013 

Yritys on toiminut vasta vähän aikaa  
– mikä on teidän kokemuksenne yrittäjyy-
destä tähän saakka? Mikä on tärkein asia, 
jonka yrittäjänä olette oppineet?  
Tällaisena aikana yrityksen perustaminen oli toki riski, 

mutta halusimme sen riskin ottaa. Lyhyeen aikaan on 

mahtunut jo paljon, ainakin uuden oppiminen on jat-

kuvaa ja hommassa kehittyy koko ajan. On opittu, että 

on oltava koko ajan valmis muuttamaan suuntaa ja ke-

hittämään toimintaa asiakkaiden tarpeen mukaan.  Ei 

voi pysähtyä pitkäksi aikaa! Olemme halunneet kuiten-

kin alusta alkaen löytää työn ilon ja rentouden, kiireis-

tä ja paineista huolimatta ja tässä onnistumme koko 

ajan paremmin! 

Millä fiiliksillä aloitatte tämän vuoden? 
Mikä on parasta yrittäjyydessä?  
Toiveikkailla, jännittyneillä ja uteliailla mielin. Saa näh-

dä, millaiseksi Ofision toiminta muotoutuu ja mitä kaik-

kea yhteistyötä vuosi tuokaan tullessaan. Yrittäjyydes-

sä on parasta, että kukaan ei voi puolestamme päättää, 

ettei jotain kannata tai voi tehdä. Voi tehdä melkein mi-

tä vain! Parasta on ollut myös tutustua uusiin ihmisiin 

ja muihin yrittäjiin. Verkostoissa on voimaa! 
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"Toivomme, että mahdollisimman moni  
löytää Ofision ja siitä muotoutuu tila,  
jossa syntyy uusia ideoita, tapahtuu  
yllättäviä kohtaamisia ja rakentuu  

uudenlaisia verkostoja.  



Martela Kuopio palvelee uudessa osoitteessa Puijonkatu 14 B, 3. krs.
Olethan yhteydessä: www.martela.com/�

 Viimeisen kahden vuoden aikana työkulttuuri on kokenut suuren muutoksen,
 ja monissa organisaatioissa mietitään, miten toimisto saadaan toimivaksi jatkossakin. 
Pienelläkin muutoksella saadaan aikaan iso parannus henkilöstön työtyytyväisyyteen 
– autamme mielellämme kaiken kokoisissa tarpeissa.

     Anne Kauppinen, Kuopion aluemyyntipäällikkö

”
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Kuva Annika Berezhnykh Photography

Ravistamon tiimi:  
vas. Anni Kukkonen,  
Kaisa Kähkönen hallituksen 
puh.joht, Kati Laine, 
Marjaana Kemppainen,  
Katri Suhonen ja 
Linda Viitasalo toim.joht. 

Kuka olet? 
Linda Viitasalo, ravitsemusterapeutti, osakas, 

yrittäjä Ravistamo Oy: ssä. Olen myös perheen-

äiti ja liikunnan ystävä.

Miten idea Ravistamosta syntyi? 
Vähän sattuman kautta, kun yrittäjät kuulivat 

toisistaan ja toistensa yrittäjähenkisistä ajatuk-

sista. Näin muodostui kuuden osakkaan jouk-

ko.  Yrityksen kantava ajatus on välittää syömi-

sen iloa, ja halusimme tuoda vastapainoa mus-

tavalkoiselle hyvinvointiajattelulle. 

Mitä palveluja Ravistamo tuottaa? 

Ravitsemusasiantuntijapalveluita yrityksille ja 

yksityishenkilöille. 

Millainen on ollut Ravistamon 
kehitystarina?  
Ravistamo ei ehtinyt pölyttyä pöytälaatikossa, 

vaan yritystarinaa lähdettiin rakentamaan heti 

perustamisen jälkeen. Näin muotoutui yrityksen 

ilme, tavoitteet ja asiakaskunta.    

Mikä teitä inspiroi kehittymään? 
Kehittymistä ohjaa vahva visio tehdä ravitse-

mushoidosta nykyistä vaikuttavampaa siten, et-

tä se tavoittaisi isomman määrän ihmisiä ja olisi 

keskeisemmässä osassa terveydenhuoltoa. 

Kuvaile Ravistamoa 5 vuoden päästä. 
Yritys toimii elinvoimaisena Suomessa ja kan-

sainvälisillä markkinoilla.

Syömisen iloa
Ravistamo hyödyntää HelpDeskin -palveluita

Miten HelpDesk-palvelu on 
auttanut kehittämisessä? 
Saimme tarvitsemamme avun sopimus-

asiakirjaan. Se sai toteuttamaan ajatuk-

sen Yrityskummin hausta. Palvelussa meil-

le suositeltiin tarpeisiimme sopivia Savon 

Yrittäjien YOM-palvelun koulutuksia.  Tam-

mikuun aikana tuli asiantuntijasparraus si-

säisten prosessien selkeyttämiseen. Saa-

tiin tukea ja vahvistusta omiin asioihin. 

Miksi lähditte mukaan 
HelpDesk-palveluun?  
Aluksi tarve oli hyvin konkreettinen sopi-

musasiakirja-asia, jota olin pyöritellyt pöy-

dällä. Nähtyäni mainoksen palvelusta tar-

tuin luuriin ja ajattelin että nythän tätä voi-

si hyvinkin edistää. 

Millaisia odotuksia sinulla 
oli palvelun suhteen? 
Alussa ei ollut erityisiä odotuksia. Lähin-

nä toivoin, että käydään asiaa asiantunti-

jan kanssa läpi.

Mitä kertoisit toisille yrittäjille 
HelpDesk-palvelusta? 
Suosittelen. Palvelu tarjoaa monipuolis-

ta apua ja rohkaisua yritysten toiminnan 

tueksi. 
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Maksuton asiantuntijapal-

velu Pohjois-Savon pk-yri-

tyksille kehittämiseen, kas-

vuun, kansainvälistymiseen 

ja yritysjärjestelyihin. Apuna  

HelpDesk-tiimi, ulkopuoliset 

asiantuntijat ja kattava ver-

kosto yritysten julkisiin palve-

luihin. Hankkeen rahoittajat 

Euroopan Sosiaalirahasto ja 

Pohjois-Savon Liitto. 

Ilmoittaudu bit.ly/hdtilaus 

ja olemme sinuun yhteydessä.

Yrittäjien 
HelpDesk

HelpDesk -palvelun yritys-
asiantuntijat Tarja Niskanen 

ja Pekka Vartiainen.



MUUTOSTARPEITA TOIMISTOSSA?

 Hoidamme ammattitaidolla 
 kaikki toimiston muutosprojektit

• Muutto uuteen toimitilaan
• Sisäiset muutokset
• Asennukset ja laitteiden kytkennät
• Kalusteinventointi
• Kierrätys
• Varastointi

OTA YHTEYTTÄ:
p. 020 554 5680
myyntikuopio@niemi.fi
niemi.fi
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PALVELEMME
Arkisin 10-18  |  Lauantaisin 10-15

Kauppakatu 49, 70110 Kuopio,
044 700 4600 | info@piattaco.fi 

Verkkokauppa aina auki!  

P I AT TACO . F I

SUURELLA SYDÄMELLÄ 
JA AMMATTITAIDOLLA PUKEE SINUT 

Myös sopimuksen mukaan muina aikoina!

PALVELEVA 
NAISTENVAATELIIKE, 
josta löytyy myös kengät, laukut ja korut!

YRITTÄJIEN JÄSENKORTILLA SAAT
 -10% EDUN OSTOISTASI 31.03 ASTI.



Moderni tutkimustalo

Feelback Group Oy  |  Hels ink i  |  Tampere |  Lappeenranta |  Kuopio |  fee lback.com

MENESTYSTÄ 
TIEDOSSA

Henkilöstö-
kokemus

Johtamis-
kokemus

Asiakas-
kokemus

Tehtävämme on muuttaa tieto 
kilpailukyvyksi ja menestykseksi. 
Keräämme, tulkitsemme ja jalostamme 
tietoa koko organisaatiosi tarpeisiin.

F E E L B A C K  G R O U P

V U O T T A
M E N E S T Y S T Ä 

T I E D O S S A
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ww

KASVATETAAN 
YRITYKSESTÄNNE 

SEURAAVA KANSAINVÄLINEN 
MENESTYSTARINA

Haku Export2X-vientiohjelmaan käynnissä nyt!

www.kuopiochamber.fi



Ilmoittaudu mukaan: 

www.kuopionyrittajat.fi

Tervetuloa verkostoitumaan Kuopion Yrittäjien tapahtumiin ja koulutuksiin. 

Lisää tapahtumia päivittyy nettisivuillemme jatkuvasti!   

Verkostot ovat yrittäjän voimavara – 
tervetuloa Yritystreffeille! 

Onko yrityksesi vasta idea vai oletko jo aloittanut 

toiminnan? Yritystreffeiltä löydät kumppaneita ja 

vertaistukea kulkemaan rinnalle yrityksesi alkutai-

paleella. 

 8.2. ja 10.5. klo 17–19 

 Hygge Bro, Kauppakatu 28 

Aamuinfo – mielen voimavarat 

Miten menestyä työelämässä ja yltää huippu-

suorituksiin? Tule kuulemaan käytännöllisiä kei-

noja ja vinkkejä oman mielen hyödyntämisestä. 

Aiheesta kertomassa Savonia-ammattikorkea-

koulun lehtori Ilkka Virolainen. 

 2.3. klo 7.30–9 

 Ramin Konditoria, Puijonkatu 23 

Kuopion kaupungin hankintailtapäivä 

Kuopion kaupungin hankintailtapäivä tarjoaa 

yrityksille monipuolisen tietopaketin julkisista 

hankinnoista. Tutustumme kaupungin hankin-

toja koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin ja tuleviin 

hankintoihin. 

 2.2. klo 14–17

 Verkossa 

BNI – suosituskahvit 

Suosituskahveilla osallistujat suosittelevat mui-

ta osallistujia omille verkostoilleen –kenet sinä 

haluaisit asiakkaaksi? 

 8.2. ja 5.4. klo 8–9

 Yrittäjien toimisto, Kauppakatu 28 B 3.krs 

Tapahtumia
& koulutuksia
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Suurin osa 
tapahtumistamme 
on jäsenille ilmaisia  
– kiitos yhteistyö-
kumppaneiden!



Ilmoittaudu mukaan: 

www.kuopionyrittajat.fi

Anamazing Race goes Hulabaloo 

Koe hauskaakin hauskempi Anameizing Race goes 

Hulabaloo. Tapahtuman aikana joukkueet ottavat 

mittaa toisistaan leikkimielisellä rastikilpailulla ja lo-

puksi tapahtuma päättyy Albatrossiin ruokailun, voit-

tajan palkitsemisen ja bileiden merkeissä. 

 

 21.5. klo 15–23  

 Makasiiniravintola Albatrossi, Makasiininkatu 1 

Aamuinfo -– Miten ilmastonmuutos vaikuttaa? 

Suomessa joudutaan väistämättä sopeutumaan il-

mastonmuutokseen laajasti yhteiskunnan eri sek-

toreilla. Miten rakennetaan inhimillistä turvallisuut-

ta, kun nykyinen elämäntapamme on muutoksen 

kourissa? Aiheesta kertomassa Jyri Wuorisalo, Sa-

vonia-ammattikorkeakoulu, TKI-asiantuntija.  

 12.4. klo 7–9  

 Ramin konditoria, Puijonkatu 23 

Kuopion Yrittäjien kevätkokous 

Kuopion Yrittäjien sääntömääräinen kevätkokous 

järjestetään 28.4. klo 17 alkaen. Lisäksi palkitsemme 

vuoden 2022 nuoriyrittäjän. 

 28.4. klo 17–20  

 Ilmoitetaan myöhemmin

Aamuinfo -– Yrittäjän sosiaaliturva 

Yrittäjän sosiaaliturva Aamuinfossa saat mm. vas-

taukset kysymyksiin; Mitä tapahtuu, jos sairastun? 

Mistä saan rahaa ja minkä verran? Mitä jos lopetan 

yritystoiminnan? 

 23.3. klo 8–9 

 Verkossa

Kauppaa ja verkostoja Bisnesrehveiltä!  

Tarvitsetko asiakkaita, kauppaa tai yhteistyökump-

paneita? Tervetuloa verkostoitumaan muihin yrittä-

jiin ryhmäkeskustelujen ja speed date -tapaamisten 

avulla.  

 16.3. ja 26.4. klo 15–18

 Intro Social, Kauppakatu 20 

Huomioithan, Koronasta johtuvista syistä voimme joutua muuttamaan livetapahtumat etämuotoon. Seuraa tiedotuksia sivuiltamme. 
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Jos et  
ole vielä jäsen,
tule mukaan:

www.yrittajat.fi/liity
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KUOPION KAUPUNGIN HANKINTAILTAPÄIVÄ 
2.2.2022 klo 14.00–17.00 (teams)
Tervetuloa Kuopion kaupungin järjestämään hankintailtapäivään. 
Tilaisuus tarjoaa yrityksille monipuolisen tietopaketin julkisista hankinnoista 
ja mahdollisuuden tutustua kaupungin hankintoja koskeviin ajankohtaisiin 
aiheisiin sekä tuleviin hankintoihin. Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma ja ilmoittautuminen 26.1.2022 mennessä: www.businesskuopio.fi/
tapahtumat/kuopion-kaupungin-hankintailtapaiva-2022/ 
(tilaisuuden osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille)

Lisätietoja: johanna.liukkonen@kuopio.fi, p. 044 718 2089



O F F S E T PA I N O  L .  T U O V I N E N  K Y
SAMMONKATU 15,  FI-70500 KUOPIO

+358 17 265 8300  |   INFO@TUOVINEN.EU
WWW.TUOVINEN.EU

PAINOTYÖT

SUURKUVA

PAKKAUSSUUNNITTELU

TUOTEPAKKAUKSET

MYYMÄLÄMAINONTAPALVELUT
YRITYKSILLE

• Tutkimus ja kehittäminen
• Tuotekehitys ja testaus
• Asiantuntijapalvelut
• Koulutus
• Tilat ja tapahtumat
• Business Center -palvelut

OTA 

YHTEYTTÄ!
SAVONIA.FI/YRITYKSILLE

tai Business Center:
Kaija Sääski puh. 
+358 44 785 6922
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SUOMEN SUURIN 
PELLITYSKUMPPANI

info@pettersteel.fi • 010 235 0290 • www.pettersteel.fi

Digiajan rakennuspellitykset suunnittelusta asennukseen

V
uo

den yrittäjä

Kuopio 20

2
1

Hoidamme asiantuntemuksella ja 
vastuullisesti rakennustyöt pienistä muutostöistä 

aina suurempiin kokonaisurakointeihin. 

Kohteitamme ovat mm. talo- ja kiinteistöyhtiöt, 
asunto-osakeyhtiöt, toimisto- ja julkiset tilat, 

teollisuushallit sekä omakotitalot.

LAATUA JA
LUOTETTAVUUTTA
RAKENTAMISEEN

info@hcco.fi
Mestarinkatu 21
70700 KUOPIO

puh. 050 355 0499

OTA YHTEYTTÄ

TYÖELÄMÄ. 
TEHTY 

ELETTÄVÄKSI.

Työ on iso osa elämää, mutta ei kaikki kaikessa. 
Me mehiläiset ymmärrämme työelämää ja teemme 
parhaamme, jotta sinä ja henkilöstösi voisitte hyvin. 

Meillä on yhteinen tehtävä – hyvinvoiva ihminen.

Katso miten se saavutetaan: mehilainen.fi/tyoelama
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Tahko Spa Oy, Keitaankatu 1, Tahkovuori
Myyntipalvelu: sales@tahkospa.�
0600 550 147 (0,8 €/min+pvm/mpm)

LUE LISÄÄ
www.tahkospa.fi

 Valmistaudu 
elämyksiin

Korkeatasoiset huoneistot 
tuovat ylellisyyttä niin lomaan 
kuin kokouspäiväänkin. 

Monipuoliset liikunta- ja 
vapaa-ajanpalvelut; kuten kylpylä, 
keilahalli, ravintola, kokoustilat, 
MonitoimiArena, ulkotennis- ja 
padel-kentät, kuntosali sekä 
Supercorner sisäaktiviteettipuisto
tarjoavat elämyksellisiä hetkiä 
vuoden jokaisena päivänä!

 

 

alk. 29 €
rata /tunti

Keilaus  

alk. 35 € 
hlö /vrk  

Tahko Spa Hotellin 
talven majoitukset 

Varaa nyt !

Hinnat edellyttävät täysiä majoituspaikkoja / huoneisto



JOKAINEN YRITTÄJÄ ON SANKARI.
Kiitos, että olette! 

Te teitte sen.
Te teette sen.
Joka päivä.

Pidätte talouden
moottorit käynnissä. 

Jos et vielä ole jäsen, liity: yrittajat.fi/liity. Suosittelemme!

Me suosittelemme: Nina Tuomainen, Studio Amilia, Anni ja Emma Lantta, Ofisio, Tommi Hyvärinen,  
Insinööritoimisto Entek, Kalle Vornanen, Kunnonsali ja Eeva Mertanen, Ravintolamestarit


