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Kolmekymmentä vuot-
ta on niin pitkä aika, että
sen kuluessa yhdistys
on vakiinnuttanut toi-
mintansa, siitä on tullut
omalla alueellaan tun-
nettu. Niin myös Tuu-
sulan Yrittäjät, sillä se
on vuosien mittaan ot-
tanut kantaa moniin tär-
keisiin asioihin, sekä yh-
teiskunnassa että yrit-
täjien keskuudessa. On
järjestetty monenlaisia
tilaisuuksia ja oltu mu-
kana vielä useammis-
sa.

Tämän historiikin avulla
palautamme mieliin,
mitä viimeisen kymme-
nen vuoden aikana on
tehty ja missä on oltu
mukana. Kahden en-
simmäisen vuosikym-
menen historiikit on tii-
vistetty koosteen al-
kuun, tuorein kymmen-
vuotiskausi on niiden
jatkona. Ensimmäiset
historiikit keskittyivät
yhdistyksen yhteiskun-
nalliseen toimintaan,
mutta viimeisimmältä
kaudelta kerrotaan
myös hauskanpidosta ja
virkistyksestä vaikut-
tamisen ja koulutuksen

lisäksi. Työntekijöiden
jaksamiseen, erityisesti
työssä jaksamiseen, on
alettu kiinnittää huomi-
ota, mutta yrittäjien
jaksamisesta on heidän
itsensä pidettävä huol-
ta. Nauraminen ja haus-
kanpito eivät ole turhia
asioita, ne pidentävät
ikää ja lataavat akkuja.

On tärkeää koota fak-
tatiedot yksiin kansiin,
mutta yhtä tärkeää on,
että koosteella on lu-
kijoita. Tämän Tuu-
sulan Yrittäjien vuosien
1996-2005 historiikin
tavoitteena on, että
sekä toiminnassa mu-
kana olleet että kaikki
yrittäjien yhteistyö-
kumppanit löytäisivät
näiltä sivuilta kiin-
nekohtia, joilla pa-
lauttaa mieliin merkit-
täviä, tärkeitä ja haus-
koja tapahtumia ja
tapaamisia.

Tuusulassa 30.10.2005

Harri Viemerö
puheenjohtaja

Liisa Kirves
historiikin kirjoittaja

Lukijalle
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Jatkuva muutos luo haasteita

E l i n k e i n o r a k e n t e e n
jatkuva muutos luo isoja
haasteita Tuusulan kun-
nalle.
Kansainvälistyminen ja
informaatioteknologian
tuomat mahdollisuudet
muuttavat tuusulalaisia
yrityksiä.
Kellokosken ruukki, Jo-
kelan tiiliteollisuus ja 50
vuotta kestänyt tupak-
kateollisuus ovat hyviä
esimerkkejä perinteik-
käistä toimialoista, jotka
ovat tulleet tiensä pää-
hän. Tuusulan kunta va-
rautuu elinkeinoraken-
teen nopeisiinkin muutok-
siin. Kunta mahdollistaa
omalta osaltaan muutos-
ten keskellä painivien
paikallisten yritysten toi-
minta- ja laajenemis-
mahdollisuudet.

Monipuolinen
yritysrakenne turva

muutoksessa

Tuusulassa on monipuo-
linen yritysrakenne. Tuu-
sulalaiset yritykset ovat
pääosin mikroyrityksiä.
Kuljetus- ja logistiikka-ala
on Tuusulassa vahva ja
sillä on pitkät perinteet
Hyrylän hävittäjistä al-
kaen. Lisäksi teollisuus ja

rakentaminen ovat
merkittäviä työllistäjiä
Tuusulassa. Myös vähit-
täiskaupan ja tukkukau-
pan kilpailukyky on hyvä.
Lisäksi Tuusulassa on aina
ollut kansainvälisiä yri-
tyksiä.

Tuusulan kunnan työ-
paikkaomavaraisuus on
hieman keskiarvoa suu-
rempi. Lisäksi Keski-
Uudellamaalla perus-
tettavien yritysten määrä
ylittää kansallisen kes-
kiarvon. Tämä näkyy
mm. vilkkaana toimitila-,
halli- ja tonttikysyntänä.

Elinkeinorakenne
muuttuu

Toimialarakenteen en-
nustetaan muuttuvan
siten, että palveluiden
osuus kasvaa. Myös ra-
kennus- ja rakennus-
tuoteteollisuus, tuk-
kukauppa, logistiikka ja
elintarviketeollisuus ovat
tulevaisuuden kasvu-
aloja. Lisäksi koneteol-
lisuuden kilpailukyky on
hyvä.

Keski-Uudenmaan kas-
vun myötä myös pai-
kallinen vähittäiskaupan
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kysyntä kasvaa. Kasvu
luo edellytyksiä palvelu-
tarjonnan monipuolis-
tamiselle ja ostovoiman
kohdentamiselle pa-
remmin Tuusulaan. Kau-
palliset palvelut ovat
kehittyneet Tuusulassa
merkittävästi muuta-
massa vuodessa, kun
päivittäistavarakaupat
ovat uudistuneet kaikissa
keskuksissa. Hyrylän vä-
hittäiskaupan erikoisuu-
tena on seudullisesti mer-
kittävä auto- ja huo-
nekalukaupan keskit-
tymä.

Yksityisen ja julkisen sek-
torin raja on hämär-
tymässä. Kunnat ja kau-
pungit ostavat yhä enem-
män palveluja yksityisiltä
palvelujen tuottajilta
pitäen itsellään vain or-
ganisointi- ja valvonta-
vastuun. Uutena avauk-
sena elinkeinoraken-
teessa onkin laitostyyp-
piset hoiva-alan yrityk-
set esim. päiväkodit ja
vanhustenhuollon pal-
veluntarjoajat.

Tuusulan sijainti
korostuu

tulevaisuudessa

Etelä-Tuusula tarjoaa
erinomaisen logistisen
sijainnin uutta sijoit-
tumispaikkaa etsiville
yrityksille. Lentokentän
alueen kehitys ja tuleva
Kehä IV -tie korostavat
alueen merkitystä. Vuo-
saaren sataman valmis-

tuminen muuttaa merkit-
tävästi Helsingin seudun
logistista rakennetta.
Uuden rakentamisen pai-
nopiste sijoittuu entistä
pohjoisemmaksi. Eri-
tyisesti tilaa vaativat
toiminnot hakeutuvat
kehyskuntiin.

Tulevaisuudessa Tuu-
sulassa on kaksi seudul-
lisesti merkittävää työ-
paikka-aluetta: Sula ja
lentokenttäalueen poh-
joispuolelle, Kehä IV
varteen sijoittuva Focus-
alue. Focus-alueen yleis-
kaavatasoinen suun-
nittelu aloitetaan lähi-
vuosien aikana. Tulevat
infrastruktuuri-inves-
toinnit, Vuosaaren sata-
ma, lentoaseman laajen-
nus ja Kehärata avaavat
alueelle runsaasti uusia
mahdollisuuksia.

Kellokoskella kasvu tu-
keutunee Järvenpään
pohjoisten työpaikka-
alueiden kehitykseen
niiden tarjontaa täyden-
täen. Ruukki- ja sai-
raalamiljöö muodostavat
oman vetovoimaisen
kasvutekijänsä.
Jokelassa hyödynnetään
Hyvinkää-Riihimäki -alu-
een alihankintakysyntää,
raideliikenneyhteyksiä ja
läheisyyttä Etelä-Suomen
poikittaiseen logistiik-
kaväylään.

Tuusulan kunta pyrkii
monipuoliseen tonttitar-
jontaan siten, että tarjolla
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on edullisia työpaikka-
tontteja pienille ja
aloitteleville yrityksille
sekä suurille teollisuuden
tai logistiikan toimijoille.
Tuusulan kunnalla onkin
tarjota työpaikkatontteja
Etelä-Tuusulassa Maan-
tiekylässä Jusslan ja
Hyrylän työpaikka-alueil-
la. Pohjois-Tuusulassa
tontteja on Jokelan län-
tisellä työpaikka-alueella
sekä Kellokoskella Raja-
linnan ja Hitsaajan alueilla.
Lisäksi Tuusulan kunta
ylläpitää tiedostoa kun-
nan alueella olevista
myytävistä tai vuokrat-
tavista toimitiloista.

Keskustojen kehittämi-
sellä luodaan edellytyk-
siä kaupallisille palveluille.
Päivittäistavarakaupan
palvelujen tarjonta on jo
varsin hyvä, mutta erityis-
kaupan palvelut vaativat
vielä työtä. Kehittämis-
vastuuta kantavat myös
alueelliset kehittämis-
toimikunnat.

Tuusulalla edessään
uusia haasteita

Tulevaisuuden merkit-
täviä haasteita on varus-
kunnan alueen kehittä-
minen. Tilojen ja alueen
uusi käyttö on Hyrylälle
valtava mahdollisuus:
noin 300 hehtaarin alue
on suunniteltavissa uu-
teen käyttöön. Haaste on
huomattava ja siinä on
alueen kiinteistöjen
omistajien ohella lukuisia

osapuolia: valtakun-
nallisia, seudullisia ja
paikallisia. Varuskunta-
alueella on myös yritys-
toimintaan soveltuvia
tiloja.

Kysyntää vastaavien
tonttien ja toimitilojen
lisäksi Tuusulan kunta
tarjoaa hyvän ja laa-
dukkaan asuinympäristön
sekä toimivat palvelut.
Nämä asiat sisältyvät
Tuusulan kunnan kunta-
strategiaan ja niiden
muuttaminen avain-
tehtäviksi on valtuus-
tossa työn alla.

Tuusulan
Yrittäjiä onnitellen

Hannu Joensivu
kunnanjohtaja
Tuusulan kunta
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Ensimmäinen
vuosikymmen
1975-1985

Yrittäjien yhdistys perus-
tettiin Tuusulaan aikana,
jolloin koko yrittäjien
järjestäytynyt toiminta
sai uutta puhtia. Uuden-
maan aluejärjestö oli
vuoden 1974 syysko-
kouksessa ottanut uuden
suunnan ja uusia yhdis-
tyksiä ryhdyttiin orga-
nisoimaan, sillä paikal-
listen yrittäjäyhdistysten
toiminta oli lamaantunut.
Keravalla oli toimiva yrit-
täjäyhdistys, samoin Jo-
kelassa, ja Järvenpäässä
oli perustettu yhdistys
edellisenä vuonna. Mutta
eteläisessä Tuusulassa oli
yrittäjien järjestäyty-
misessä tyhjiö.
Toukokuussa 1975 kut-
suttiin tuusulalaisia yrit-
täjiä koolle ja saman tien
perustettiin oma yhdistys.
Perustava kokous pidet-
tiin 28.5.1975 Hyrylän
keskuskansakoulul la,
paikalla oli 28 henkilöä 26
yrityksestä.

Toiminta suunnattiin heti
alkuun kunnallishallintoon,
kuten oli tapahtunut

myös muissa uusissa
yrittäjäyhdistyksissä.
Toiminnan tavoitteena oli
luoda konkreettista yh-
teistyötä Tuusulan kun-
nan kanssa, jotta saa-
taisiin mahdollisuus vai-
kuttaa kaavoitus- ja
asuntopolitiikassa yrittäjiä
koskeviin asioihin. Jäse-
nistön koulutus, jäsen-
määrän lisääminen, yh-
teistoimintamuotojen
kehittäminen ja yhteen-
kuuluvaisuuden luominen
kirjattiin myös tavoit-
teiksi.
Sekä yrittäjien valtakun-
nallisessa järjestössä,
joka tuolloin oli nimeltään
Suomen Yrittäjien Kes-
kusliitto SYKL, että myös
Uudenmaan aluejärjes-
tössä oli roolien terävöit-
tämisen aika. Samaan
tähtäsi ensimmäisinä
toimintavuosinaan myös
Tuusulan Yrittäjät.
Waldemar Bühler, SYKL:n
toimitusjohtaja, linjasi
tervehdyksessään tuu-
sulalaisille yrittäjille neljä
tärkeää viestiä:
-yrittäjien on tärkeää
kehittää itseään, että he
osaisivat kehittää omaa
yritystään, yrittäjäjär-
jestöä ja yrittäjäyhdis-
tyksiä,

Tiivistelmä
Tuusulan Yrittäjien

 toiminnasta
1975-1995
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-on sisäistettävä oman
järjestön yrittäjäpoliittiset
tavoitteet, uskottava nii-
hin ja toimittava tavoit-
teiden saavuttamiseksi,
-tulee olla solidaarisia
toisille yrittäjille, sillä
yhteisten nimittäjien
merkitys ja voima on
suuri,
-keskinäinen luottamus,
y h d e n s u u n t a i s u u s
yrittäjäpoliittisissa toi-
missa, avoin keskustelu
ja demokraattinen pää-
töksenteko takaavat
menestyksen yrittäjä-
toiminnan kaikilla tasoilla.

Tuusulan Yrittäjien hal-
lituksen ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti Tauno Valo.
Ensimmäiset toimin-
tavuodet olivat dynaa-
misia ja vireitä. Krapi-
hovissa järjestettiin
yrittäjälounaita, jotka
olivat samalla sekä ko-
kouksia, lounasesitel-
män sisältäneitä koulu-
tustilaisuuksia että tu-
tustumist i la isuuksia.
Esitelmiä pitivät kunnan
virkamiehet, eri alojen
asiantuntijat ja myös
oman jäsenistön edus-
tajat.

Perustamisvuonna jär-
jestettiin veroparla-
mentti ja koulutusti-
laisuuksia. Seuraavana
vuonna istutettiin koko
maassa yrittäjäpuita.
Tuusulassa istutettiin
kirjaston edustalle ho-
peakuusi. Yhdistys teki

aloitteen elinkeinoasia-
miehen saamisesta kun-
taan. Aloite tuotti tu-
loksen eli kuntaan valittiin
elinkeinoasiamiestutkija,
jonka myötävaikutuksel-
la luotiin ensimmäinen
elinkeinopoliittinen oh-
jelma.

Alkuvuosina suunniteltiin
tuusulalaisille yrittäjä-
yhdistykselle katto-or-
ganisaatiota, mutta aja-
tus ei vieläkään ole to-
teutunut. Samoin suun-
niteltiin yrittäjätalon ra-
kentamista Hyrylään,
mutta kunnan vaatima
neliöhinta kariutti hank-
keen.

Viidentenä toiminta-
vuonna luovuttiin Krapi-
hovin lounaskokouksista
ja ryhdyttiin pitämään
kuukausikokouksia kou-
lutusesitelmineen. Syys-
kokouksessa Kunnal-
lisopistolla oli vieraana
maaherra Kaarlo Pitsinki.
Ensimmäinen puheen-
johtaja Tauno Valo valittiin
kansanedustajaksi, ja
hän luopui yhdistyksen
puheenjohtajuudesta.

Seuraavana vuonna
1980 olikin taas vilkasta,
sillä oli kunnallisvaalivuosi.
Yhdistys tavoitteli jäse-
nilleen paikkoja poliit-
tisessa päätöksenteossa.
Yrittäjät antoivat lausun-
tonsa Tuusulan kunnan
yleiskaavaehdotuksesta
ja Tuusulantien parannus-
suunnitelmista ja tekivät
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yhteistyötä ammatillisen
kurssikeskuksen kanssa
muurauskurssin aikaan-
saamiseksi. Jäsenistölle
järjestettiin koulutusta
verotuskysymyksistä,
ATK-palveluista, pankkien
ja yrittäjien yhteistyöstä,
energiasta ja raken-
tamisesta sekä katumak-
sulaista. Ensimmäinen
puheenjohtaja Tauno
Valo sai yhdistyksen ja-
kaman ensimmäisen yrit-
täjäpatsaan 60-vuotis-
päivänään ja Tuusulan
Yrittäjien ensimmäiseksi
Vuoden yrittäjäksi valittiin
toimitusjohtaja Olavi
Myllynen Finnpak Oy:stä.

Vuonna 1981 alettiin
puhua tietoyhteiskun-
nasta, mikä edellytti
uusien tietojen ja taitojen
hankkimista. Koulutuk-
seen keskitettiin entistä
enemmän yhdistyksen
voimia ja ohjelmaan
otettiin laivaseminaarit.

Vuosia oli keskusteltu tuu-
sulalaisten yrittäjäyh-
distysten yhteistyöstä,
mutta vasta vuonna
1981 päästiin sanoista
tekoihin. Kesäkuussa
pidettiin ensimmäinen
y r i t t ä j ä y h d i s t y s t e n
yhteinen kuukausiko-
kous. Saman vuoden
syksyllä päätettiin valita
yhdessä vuoden yrittäjät
ja yritykset.
Uudenmaan aluejärjestö
palkitsi pitkäaikaisia pu-
heenjohtajia ja perus-
tajajäseniä ”Elinkeino-

vapaus 100 vuotta” -
muistomitalilla. Tauno
Valo oli yksi mitalin saa-
jista.

Juhlat ja vapaamuotoinen
yhdessäolo on tärkeää

Pitkään oli myös ollut
vireillä yhteistyö maata-
lousyrittäjien kanssa,
mutta vasta vuonna
1982 päästiin käytännön
toimiin eli järjestettiin
yhteinen neuvottelu-
kokous. Yrittäjät hakeu-
tuivat yhteistoimintaan
myös kouluviranomais-
ten kanssa ja yhdistys sai
edustajansa peruskou-
lulaisten työelämään
tutustumista valmis-
televaan työryhmään.

Koulutusta jatkettiin
edelleen, aiheina olivat
vakuutusasiat, verotus-
ja rahoituskysymykset,
ATK-palvelut, työsuhde-
turva ja yrityksen kan-
nattavuus. Tauno Valo
kutsuttiin yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi.
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Oman lipun hankinnasta
yhteiseksi tunnukseksi
tehtiin päätös vuonna
1983. Samana vuonna
lähestyttiin myös am-
mattiyhdistysliikettä kut-
sumalla heidän edusta-
jiaan yrittäjäkuukauden
tilaisuuksiin ja yrittäjä-
viestin vastaanottajana
oli ammattiyhdistysliik-
keen edustaja. Näin halut-
tiin osoittaa yhteistyö-
halukkuutta ja korostaa
yhteistyön merkitystä
tuottavuuden lisääjänä.
Tuusulan Nuorkauppa-
kamarin kanssa käyn-
nistettiin neuvonpito
”Tuusulan Suurtapah-
tuman” järjestämisestä.

Koulutustilaisuuksia ja
seminaareja järjestettiin
edelleen, aiheina mm.
yksilön kehittyminen,
työryhmän tehokkuuden
lisääminen ja liikevaihto-
vero. Lisäksi aloitettiin
koulutus- ja virkistys-
matkojen järjestäminen
ulkomaille.

Tuusulan Kellokas jakoi
Antti Litzelius -muisto-
mitalin Tuusulan, Jokelan
ja Kellokosken yrittäjä-
yhdistyksille tunnus-
tuksena paikallistiedon
edistämisestä ja toi-
minnasta paikalliskult-
tuurin hyväksi.

Vuoden 1984 kunnallis-
vaaleissa yrittäjät äänes-
tivät valtuustoon 13 yrit-
täjäehdokasta. Vaaleissa
ehdokkaat esiintyivät
avoimesti y-tunnuksin.

Kuntaa yhdistys evästi
kaavoittamaan maata niin
teollisuuden kuin asunto-
tuotannonkin tarpeisiin.
Lisäksi koros-tettiin
k u l j e t u s l i i k k e i d e n
ongelmia liian pienillä
tonteilla ja kehotettiin
varaamaan enemmän
tilaa tällaisille yrityksille.
Yrittäjät pyrkivät valvo-
maan jäsenistönsä etuja
myös kunnan hankin-
noissa, asiasta tehtiin val-
tuustoaloite.

Vuoden 1984 laivasemi-
naari oli tavallista pai-
nokkaampi, sillä alusta-
jana oli ministeri Ahti
Karjalainen. Muissa kou-
lutustilaisuuksissa pa-
neuduttiin mm. kulutta-
javalituslautakunnan toi-
mintaan ja lainvastaiseen
mainontaan.

Edellisenä vuonna viritetty
oman lipun hankinta pää-
tyi syyskokouksessa
1.11.1984 lipun naulauk-
seen.

Vuonna 1985 jatkettiin
edelleen yhteistyötä
monien järjestöjen ja
sidosryhmien kanssa.
Erityisen aiheen yhteis-
työhön antoi Tuusulantie.
Huhtikuussa perustettiin
laaja ryhmittymä, jossa
olivat Tuusulan yrittäjä-
yhdistysten lisäksi Hyry-
län varuskunta, Tuusulan
Nuorkauppakamari ja
Helsingin Kauppakamarin
Uudenmaan paikallis-
valiokunta.



12

Toukokuussa toteutettiin
yhdessä Tuusulan Nuor-
kauppakamarin kanssa
edellisenä vuonna vireille
pantu Tuusula 85 Suur-
tapahtuma. Elokuussa
Tuusulan yrittäjäyhdis-
tykset avasivat yhdessä
kunnan kanssa kehitellyn
kampanjan ”Osta talous-
alueeltasi - avain kotikun-
tasi hyvinvointiin”.

Koulutusta kehitettiin pit-
käjänteisiin ohjelmiin ja
teemoihin. Yritysvierai-
luihin liitettiin koulutus-
aiheinen luento tai esitys.
Perustettiin erillinen koulu-
tusrahasto.

Tiedostusta tehostettiin
sekä jäsenistön keskuu-
dessa että ulospäin. Li-
säksi luotiin Yrittäjäkan-
sio, joka sisälsi kaikki toi-
mintaan sisältyvät tapah-
tumat. Yhteistyötä koulu-
jen suuntaan lisättiin yrit-
täjätietouden viemiseksi
oppilaille.

Yhdistys käynnisti myös
yritysneuvottelukunnan
perustamisen epäviral-
liseksi neuvottelufoo-
rumiksi yrittäjien ja
päättäjien välille.

Kirkkoherra Matti Korppi-
Tommola vihki yhdistyk-
sen lipun 23.4. kevät-
kokouksessa. Lipun kan-
toi tilaisuuteen Tauno
Valo.

Toinen vuosikymmen

Kunnan suuntaan haettiin
vuonna 1986 edelleen
uusia yhteistyön muo-
toja. Yhdistys ehdotti elin-
keinoelämän neuvot-
telukunnan perustamis-
ta, mutta idea ei saanut
kunnan puolelta kanna-
tusta. Ajatuksesta ei
luovuttu, vaan Jokelan,
Kellokosken ja Tuusulan
yrittäjäyhdistykset perus-
tivat neuvottelukunnan
keskenään. Mukaan kut-
suttiin kunnan edustajat,
koska epäviralliselle mu-
kanaololle ei kunnassa
nähty esteitä.

Samana vuonna viettivät
Tuusulan yrittäjäyhdis-
tykset ensimmäisen ker-
ran yhteistä yrittäjä-
juhlaa. Yhteisen juhlan
perinne on jatkunut siitä
lähtien.

Yrittäjät avasivat kunnan
suuntaan myös keskus-
telun kunnan hankin-
noista. Kunta teki ensim-
mäisen kyselyn alueensa
yrittäjille ja sai näin käyt-
töönsä alihankintare-
kisterin tuusulalaisista
yrityksistä. Yrittäjät ja
kunta pitivät myös yh-
teisen palaverin, aiheena
olivat osapuolten odotuk-
set toisilleen.

Tuusulan Suurtapahtuma
muuttui messuiksi ja mui-
den järjestöjen kanssa
järjestettiin Nuoriso-
tapahtuma -86, joka
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keräsi 1700 kävijää.

Kansainvälistyminen alkoi
näkyä myös paikallisella
tasolla. Vuonna 1987
puntaroitiin viennin mah-
dollisuuksia ja Tuusula,
Kerava, Järvenpää, Nur-
mijärvi ja Vihti palkkasivat
Ulkomaankauppaliiton
kanssa yhteisen vienti-
asiamiehen palvelemaan
alueen yrityksiä. Tuusulan
kunta solmi ystävyys-
kuntasopimuksen en-
simmäisenä maalais-
kuntana Neuvosto-
liittoon, Vidnojen kun-
taan. Suhteista oli myö-
hemmin hyötyä myös
yrittäjille.

Yrittäjät perustivat yrittä-
j äneuvo t te lukunnan
osaksi Hyrylä-työryh-
män, jonka tarkoitus oli
toimia yhteistyössä kun-
nan suunnitteluosaston ja
teknisen osaston kanssa.
Jokelan ja Kellokosken
yrittäjäyhdistykset eivät
ymmärrettävästi läh-
teneet mukaan Hyrylä-
työryhmään.

Neuvottelukunta toimi
tehokkaasti ja sai aikaan
ensimmäisen elinkei-
noseminaarin. Vuoden
mittaan olivat esillä myös
Tuusulantien linjaukset ja
Hyrylän osayleiskaavan
eri vaihtoehdot. Kunnas-
sa valmistui myös yritys-
tiedosto ja edelleen selvi-
tettiin alihankinta-asioita.

Tuusulan Messut olivat
menestys. Kävijöitä oli 11
000, joten tapahtuma
tuotti hyvin järjestäjille,
Tuusulan Yrittäjille ja
Tuusulan Nuorkaup-
pakamarille.

Vuosi 1988 oli taas kun-
nallisvaalivuosi ja yrittäjät
lähtivät vaaleihin erityisellä
yrittäjien ”koosteella”,
vaikka kukin olikin ehdok-
kaana oman puolueensa
listalla. Menestys oli
kohtalainen, valtuuston
valittiin viisi edustajaa,
jotka olivat esiintyneet
yrittäjien ”koosteessa”.

Vuoden mittaan yrittäjät
antoivat kunnalle palau-
tetta kaavoituksesta.
Hyrylän kaavaehdotus oli
nähtävillä, ja yrittäjät
virittelivät kaavoituksesta
keskusteluja, kiirehtivät
kaupallisesti ja liikenteel-
lisesti toimivaa keskustaa
ja edellyttivät samalla
asuntorakentamista, sillä
yritysten työntekijät
tarvitsevat myös asunto-
ja. Yrittäjät jättivät kun-
nanjohtajalle kannan-
oton, jossa huomautet-

Yrittäjäjuhlien värikästä esiintyjäjoukkoa.
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tiin kunnan unohtaneen
yrittäjät lausuntoja pyy-
täessään.

Seuraavana vuonna yh-
distys kantoi erityistä
huolta asuntoraken-
tamisesta, sillä työnte-
kijöiden saaminen oli
kiven alla, koska kunnas-
sa ei ollut tarjolla vuokra-
asuntoja.

Liikenteestä ja liikkumisen
turvallisuudesta kannettiin
myös huolta. Liikenne-
valoja esitettiin Kosken-
mäentien ja Hämeentien
kulmaukseen, Sahan-
kulmalle ja Riihikallioon.
Syyskuussa saatiinkin
ensimmäiset valot Kos-
kenmäentien ja Hämeen-
tien risteykseen.

Yhdistys halusi korostaa
hyvää yhteistyötä kun-
nan kanssa ja käynnisti
hankkeen, jolla kerättiin
rahaa kunnanjohtajan
juhlakäätyjä varten. Kää-
dyt luovutettiin kunnan-
johtaja Markku Anders-
sonille Taistelukoululla
pidetyssä itsenäisyys-
päivän juhlassa, jossa
Andersson lupasi käyttää
käätyjä seuraavat 25
vuotta, koska ei aikonut
vaihtaa paikkakuntaa.
Toisin kuitenkin kävi.

Vuosina 1990 ja 1991
yhdistyksen ohjelmassa
oli edelleen runsaasti
koulutusta ja monia
kannanottoja kaavoi-
tukseen. Hyrylän keskus-

taa haluttiin selkeyttää,
Kelatien alueen kaavoi-
tusta kiirehdittiin, Sahan-
kulman li ikerakenta-
misesta keskusteltiin.

Vuoden 1991 eduskunta-
vaaleissa oli ehdolla kaksi
yhdistyksen jäsentä,
Raimo Stenvall ja Juhani
Sjöblom. Kumpaakaan ei
valittu. Juhani Sjöblomis-
ta tuli kuitekin yrittäjien
keskusjärjestön hal-
lituksen jäsen. Kalevan
Kisoja valmisteltiin ja
Tuusulan Messut vetivät
yli 10 000 kävijää, vaikka
lama painoi jo päälle.

Yrittäjien juhlissa on perin-
teisesti aina pöytä koreana

Lama oli jo lähes pahim-
millaan vuonna 1992,
mutta Tuusulan Yrittäjät
eivät siitä lannistuneet,
vaan monilla toimillaan
saivat aikaan sen, että
sekä kunta että seu-
rakunta terävöittivät
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hankintapolitiikkaansa ja
alkoivat ottaa huomioon
myös tuusulalaiset yrittä-
jät. Neuvottelujen seu-
rauksena saatiin aikaan
ostajarekisteri, jonka
avulla yrittäjät pystyivät
lähestymään kuntaa.
Jatkuvaa kosketusta
yrittäjien ja kunnan välillä
edustivat kunnan järjes-
tämät aamukahvitilai-
suudet yrittäjille. Niiden
seurauksena aloitettiin
tähän päivään asti jär-
jestettyjä yrittäjäyhdis-
tysten puheenjohtajien ja
kunnan edustajien yhtei-
set aamukahvitilai-
suudet.

Keväällä kampanjoitiin
näkyvästi kunnan kanssa
yhdessä ”Osta Tuusulas-
ta” -teemalla ja pyrittiin
näin pitämään ostosmar-
kat omassa kunnassa.
Yhdistys osallistui myös
joulunavaukseen Hyrylän
Kauppatiellä lahjoittamalla
rahat ilotulitukseen.
Avajaiset vetivät pari
tuhatta ihmistä.

Kaavoitus oli edelleen
keskustelunaiheena, sillä
Sulan alueelle saatiin
rakennuskaavan muutos,
jolla kaavanvastainen
liiketoiminta laillistettiin ja
mahdollistettiin uusien
yritysten tulo alueelle.
Klaavonkallio puhutti
myös yrittäjiä samoin
kuin opasteet ja työ-
paikka-alueiden kadun-
nimistöt.

Vuosi 1992 oli jälleen
kunna l l i svaa l i vuos i .
Yhdistys haki eri puo-
lueista yrittäjäehdok-
kaita ja listalta menikin
läpi kuusi ehdokasta.

Seuraavana vuonna kun-
nan ja yhdistyksen yhteis-
peli tiivistyi edelleen.
K u n n a n h a l l i t u k s e n
seminaarimatkalle ystä-
vyyskunta Sollentunaan
matkusti myös yrittäjien
edustus, ja matkan
aikana keskusteltiin mm.
oman elinkeinoasia-
miehen palkkaamisesta
ja lähtemisestä mukaan
Uusyrityskeskukseen.

Koulutusta jatkettiin yh-
dessä kunnan ja Tuusulan
Nuorkauppakamar in
kanssa. Lama painoi
rankasti, ja Tuusulasta oli
kadonnut laman myötä
noin 1900 työpaikkaa.
Kaavoitus puhutti edel-
leen. Nyt keskusteltiin
Maantiekylän ja Kulo-
mäentien alueista.
Tuusulan Messut tuotti
vielä taloudellisesti, mutta
tulos jäi paljon aiempia
vuosia pienemmäksi.

Vuonna 1994 kunta sai
uuden johtajan, Jorma
Hämäläisen, ja samalla
muuttui kunnan ote elin-
keinoelämään ja yhteis-
työkuvioihin. Kaavoitus
oli edelleen esillä, Sulan
alueen yritykset pitivät
palaveriaan kunnan kans-
sa. Katsastusaseman
saaminen oli erityisesti
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toiveena.
Yrittäjät reagoivat myös
kunnan perimiin toimilu-
pien muutosmaksuihin ja
sähköliityntämaksuihin
sekä jätesopimuksiin.
Kunta ja yrittäjät laativat
yhteisen elinkeino-ohjel-
man, johon kirjattiin jat-
kuva yhteistyö sekä
oman alueen yrittäjien
huomioiminen kunnan
hankinnoissa.
Joulukatu avattiin yhdes-
sä alueen kauppiaiden
kanssa ja uusyritys-
keskus Startti pääsi
toimissaan vauhtiin.
Yrittäjät huolehtivat
Kalevan Kisojen VIP-
vieraiden kuljetuksesta ja
lahjoitti palkinnon kummi-
lajiinsa naisten seiväs-
hyppyyn.

Vuoden 1995 toiminta oli
edellisiin vuosiin verrat-
tuna hiljaisempaa, mutta

Tuusulan Messut järjes-
tettiin täysin uudenlaisella
konseptilla ja ohjelmalla.
Mukaan otettiin järjestä-
jäksi myös Keski-Uuden-
maan Kuorma-autoilijat,
jotka yhdistyksenä täyt-
tivät 50 vuotta. Odotuk-
sista huolimatta tapah-
tuma ei kiinnostanut
yleisöä entisten vuosien
malliin, mutta tapah-
tumaa päätettiin kuiten-
kin jatkaa kahden vuoden
kuluttua.

Yhteistyötä postin kanssa
parannettiin ja alettiin
myös keskustella alue-
järjestön asemasta var-
sinkin talouden näkökul-
masta, sillä yhdistyksessä
koettiin aluejärjestölle
menevän osuuden jäsen-
maksuista olevan liian
suuri verrattuna sillä
saatavaan palveluun.

Yrittäjiä juhlatunnelmissa
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Vuosi 1995

Seppo Lemetyinen alkoi
luotsata Tuusulan Yrittäjiä
va rapuheen joh ta jan
paikalta lokakuussa
1995, kun puheenjohtaja
Anneli Lahtinen erosi
tehtävästään.Yhteistyö-
tä viriteltiin Jokelan, Kel-
lokosken ja Keravan yh-
distysten kanssa yhtei-
sessä palaverissa, jonka
oli kutsunut koolle Kera-
va. Vuoden Yrittäjäksi
valittiin Ruusukuva Ky,
Risto ja Riitta Ruusun
yritys.

Hallituksessa työsken-
telivät Seppo Lemetyisen
lisäksi Jorma Eeronhei-
mo, Salme Holma, Aarno
Rantala, Kyllikki Kaar-
tinen, Arto Lindberg,
Kristina Lindfors, Tapani
Mäkinen, Risto Rämö,
Anja Kuoppa-Nurmikari.

Yhdistyksessä oli jäseniä
vuoden 1995 lopussa
151.

Vuosi 1996

Tuoreelle puheenjohtaja
Lemetyiselle ei ilmaan-

tekniikka ja Urakkaha-
rava.

Kunta oli tehostanut tie-
dotusta ja yhteydenpi-
toaan yhdistyksen suun-
taan, siitä annettiin
harvinaista tunnustusta.

Paheksumista sen sijaan
osoitettiin aluejärjestön
suuntaan. Yhdistys ei ollut
tyytyväinen talouden-
pitoon, jäsenmaksujen
korotuslinjaan eikä alue-
järjestön näkyvyyteen
paikallistasolla.

Kunnan elinkeinoasiamies
Lasse Laaksonen oli
yhdistyksen vieraana
tekemässä selkoa mes-
su- ja kaava-asioista ja
kunnan hankinnoista.
Yhdistys moitti selkeä-

Seppo Lemetyisen
puheenjohtajakausi

Kolmas toiminnan vuosikymmen
1995-2005

tunut puheenjohtaja-
vaaliin vastaehdokasta.
kehitettiin uusi
toimintamalli, Juttuset-
tilaisuudet noin kerran
kuukaudessa. Kussakin
tilaisuudessa käsiteltiin
kolmea ajankohtaista
teemaa, jotka saattoivat
olla yritysesittelyjä,
koulutuksen tietoiskuja
tai keskusteluja ajankoh-
taisista aiheista. Tallin-
nassa käytiin myös
koulutus- ja virkistys-
matkalla, aiheina tieto-
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sanaisesti kuntaa siitä,
ettei oman kunnan yrittä-
jiltä pyydetä edes tar-
jouksia. Lausuntoja kaa-
voista pyydettiin ja yh-
distys lausuikin mie-
lipiteensä Hyrylän laa-
jentumissuuntien osa-
yleiskaavasta. Yrittäjien
kannalta ovat liikenne-
kysymykset tärkeitä.

Keski-Uusimaan kanssa
alueen yrittäjäyhdistykset
virittelivät keskustelua
kuukausittain julkais-
tavasta Yrittäjäkalen-
terista. Kalenterista tuli
erinomainen toimitettu
viestintäväline, keskus-
telufoorumi ja yhdysside
alueen yhdistysten välille.
Yrittäjäkalenteria on
vuosien mittaan kehitetty
ja se toimii edelleen.

Vuosi oli kunnallisvaali-
vuosi, useita yrittäjiä
meni entiseen tapaan
valtuustoon, Yhteistä
kampanjointia ei ollut.

Virkistäytymistä ei unoh-
dettu, vaan yhdistys va-
rasi jäsenilleen teatteri-
lippuja Helsingin kaupun-
ginteatteriin, yhdessä
käytiin katsomassa
Myrsky.

Yhdistyksen hallituksessa
toimivat Seppo Lemetyi-
sen lisäksi Kristina
Lindfors, Aarno Rantala,
Risto Rämö, Jorma Ee-
ronheimo, Petri Tuulari,
Tuija Westerlund, Chris-
tina Vilkki, Ilpo Sassi ja

Risto Ruusu. Jäseniä
yhdistyksessä oli 144.

Vuoden yrittäjäpalkinnon
sai Riihikallion Auto Oy,
Kyllikki ja Jorma Kaar-
tinen.

Vuosi 1997

Suuri ponnistus oli
Tuusulan Messujen ja
Truckers Festivalin järjes-
täminen yhdessä Rahta-
rien ja Keski-Uudenmaan
Kuorma-autoi l i joiden
kanssa.
Messutapahtuman halli-
tus totesi onnistuneen
hyvin, näytteilleasettajat
olivat tyytyväisiä ja
tapahtuma sai paljon
julkisuutta lehdistössä.
Messuvieraiden määrästä
ei ole mainintaa.

Edunvalvontaa jatkettiin
kunnan suuntaan, yhteis-
työtä tehtiin naapuriyh-
distysten Jokelan ja
Kellokosken kanssa yh-
teisten yrittäjäjuhlien
järjestämisen merkeissä.
Aluejärjestön ja keskus-
järjestön kokouksiin
osallistuttiin.
Yhdistyksen tiedotusta
hoidettiin jäsenkirjeillä,
Kellokkaan ja Keski-
Uusimaan palstoilla sekä
t iedotusart ikkelei l la.

Yrittäjät lunastivat kaksi
osaketta perustetusta
Keski-Uudenmaan Yritys-
palvelukeskuksesta.

Koulutuksellista yhteis-
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työtä tehtiin kumppanei-
den, mm. Adultan kans-
sa.

Seppo Lemetyisen lisäksi
hallitukseen kuuluivat
Harri Viemerö, Risto Rä-
mö, Kristiina Lindfors,
Jorma Eeronheimo,
Christina Vilkki, Ilpo Sassi,
Arto Lindberg, Risto
Ruusu, Tuija Westerlund ja
Petri Tuulari. Jäseniä 135.

Yrittäjäpalkinnot jaettiin
Intermekano Oy/Bengt
Malmstenille ja Sisustus
AnnLi Anneli Grannen-
feltille.

Harri Viemerön
ensimmäinen kausi

Vuosi 1998

Selvä painopiste yhdis-
tyksen toiminnassa
vuonna 1998 oli jäsenten
i n t e r ne t - o s aam i s en
lisääminen koulutuksella

sekä osallistuminen
Truckers-tapahtumaan.
Kou lu tus t i l a i suuks ia
yhdistettiin virkis-
tystilaisuuksiin sekä
edelleen jatkuviin Juttu-
set-tapahtumiin.

Harri Viemerön lisäksi
yhdistyksen hallitukseen
kuuluivat Jorma Eeron-
heimo, Risto Rämö,
Kristiina Lindfors, Seppo
Lemetyinen, Tuija Wes-
terlund, Petri Tuulari,
Christina Vilkki, Risto
Ruusu, Erkki Raivisto ja
Heidi Nikula. Sihteerinä
Ritva Salminen. Jäseniä
yhdistyksessä oli 138.

Vuoden yrityspalkinnon
sai Stopkorro Oy Ab, Rei-
jo Niinivaara ja yrittä-
jäpalkinnon Parturi-Kam-
paamo Seija, Seija Nie-
minen.

Petri Tuularin
puheenjohtajakausi

Vuosi 1999

Vuonna 1999 yhdis-
tyksen johtoon siirtyi Petri
Tuulari. Hän istui myös
Uudenmaan yrittäjien
hallituksessa, joten
aluejärjestöstä oli suora
yhteys yhdistykseen.
Kunnan kanssa jatkettiin
yrittäjien aamukahvi-
tilaisuuksia, joiden aikana
ajankohtaista tietoa
siirrettiin molempiin
suuntiin.

Seppo Lemetyinen saa timanttiristin
työstään pitkäaikaisena puheenjohtaja-
na ja hallituksen jäsenenä.
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Yrittäjien jaksamisesta
alettiin kantaa huolta
monella taholla. Myös
yhdistys piti edunval-
vonnan ja koulutuksen
lisäksi tärkeänä järjestää
tilaisuuksia, joissa jäsenet
tapasivat toisiaan ja
saivat virkistystä. Tuusul-
aan oli vuonna 2000
tulossa asuntomessut,
joten kokemuksellista
tietoa päätettiin hankkia
vierailemalla Tuusulaa
edeltäneillä asuntomes-
suilla Lappeenrannassa.
Mukaan lähti messu-
työryhmä vahvistettuna
Lasse Laaksosella. Mat-
kaan yhdistettiin myös
virkistyksellistä antia.

Asuntomessuja val-
misteltiin tehokkaasti
yhdessä alueen muiden

yrittäjäyhdistysten kans-
sa. Messutyöryhmää veti
Hannu Sahanen.

Tiedotusta jäsenistölle
tehostettiin neljällä jä-
senkirjeellä paikallis-
lehtien yrittäjäpalstojen
lisäksi.

Eduskuntavaaleihin val-
mistauduttaessa yhdistys
järjesti naapuriyhdis-
tysten kanssa eduskun-
tavaalipaneelin Mikkolan
koululla. Paikalla olivat
ehdokkaat Jorma Niinis-
tö, Kurt Ratia, Juhani
Sjöblom, Raimo Stenvall,
Yrjö Teeriaho ja Tuula
Vanhatalo. Juhani Sjö-
blom meni vaaleissa läpi.

Truckers Festivalin jär-
jestelyihin yhdistys osal-

Hallitus piti kokoustaan yrityspalkintussa TuusMotorissa.
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listui jälleen, tällä kerralla
palkattiin työmarkki-
natuella työntekijä hoita-
maan toimistotöitä ja
markkinointia.

Yhdistyksen hallitukseen
kuuluivat puheenjohtaja
Petri Tuularin lisäksi Harri
Viemerö, Seppo Lemetyi-
nen, Risto Rämö, Kristina
Lindfors, Heidi (Nikula)
Grannenfelt, Erkki Raivis-
to, Risto Ruusu, Hannu
Sahanen, Tuija Wester-
lund, Christina Vilkki.
Sihteerinä toimi Helena
Päivikkö-Helminen.

Vuoden palkitut olivat
Onnin Koneet Oy, Onni
Mattila joka sai yrittäjä-
palkinnon, ja TuusMotor
Oy, Jukka ja Auni Laus-
lehto, joka sai yritys-
palkinnon.

Jäsenmäärää lisättiin
puhe l inkampanja l la ,
vuoden lopussa jäseniä oli
248 yritystä.

Vuosi 2000

Vuoden 2000 suurin ta-
pahtuma olivat asun-
tomessut heinä-elokuus-
sa. Niihin myös yrittäjä-
yhdistys oli panostanut
voimakkaasti.
Messualueella oli yrittä-
jähalli, jossa oli 17 pai-
kallista näytteilleaset-
tajaa. Hallista tuli myös
taloudellista tuottoa
yhdistykselle. Messut
olivat menetys, kävijöitä
yli 270 000. Hallissa

mukana olleet yrittäjät
olivat tulokseen tyyty-
väisiä, mutta keskustan
yrittäjät olivat tyytymät-
tömiä. Messuvieraat eivät
poikenneet Hyrylän kes-
kustassa, syynä oli huo-
no viitoitus. Ruuhkien tor-
jumiseksi nimittäin kaikki
liikenne ohjattiin kier-
tämään keskusta.

Truckers Festivaliin osal-
listumisesta luovuttiin,
koska toiminta ei ollut
yhdistykselle tarkoi-
tuksenmukaista.

Yhteistyö kunnan kanssa
sujui hyvin, perustettiin
elinkeinotyöryhmä ja
elinkeinoneuvottelukunta
ja suunniteltiin yhdessä
kunnan elinkeinostra-
tegiaa. Kunnan elinkeino-
seminaariin M/s Cinde-
rellalla osallistui seitsemän
yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen tiedot-
tamista tehostettiin ja
perustettiin oma tiedo-
tuslehti, joka ilmestyy
neljästi vuodessa. Keski-
Uusimaassa ilmestyvä
yrittäjäkalenteri toimi
hyvin oman tiedotteen
rinnalla.Paikallisyhdistys-
ten yhteistyö kehittyi voi-
makkaasti.

Kunnallisvaaleissa oli
ehdokkaana 11 yhdis-
tyksen jäsentä eri puo-
lueiden listoilla. Yhdistys ei
liputtanut jäsentensä
puolesta, mutta ehdok-
kaat toivat itse yrittä-
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jyytensä yleensä näky-
västi esiin.

Kaavoitusasiat askar-
ruttivat edelleen yrittäjiä.
Hyrylän ydinkeskustan
asemakaavamuutoksesta
annetussa lausunnossa
korostettiin liikenne- ja
pysäköintiasioita.

Virkistystä pidettiin edel-
leen tärkeänä. Kesällä
tehtiin opinto- ja virkis-
tysmatka Viron Viljandiin
ja Tarton alueelle, tu-
tustuttiin maatilamat-
kailuun. Kesällä osallis-
tuttiin Järvenpään Yrittä-
jäbluesiin. Yhdistyksen
25-vuotisjuhlat vietettiin
marraskuussa Väinö-
lässä. Naapuriyhdis-
tykset kävivät onnitte-
lemassa ja oman yhdis-
tyksen jäseniä osallistui
juhliin tuvan täydeltä.
Vuoden yrittäjäpalkinnon
sai Arja Niiranen, Ravin-
tola Lampetti, ja yritys-
palkinnon Tuusulan Metal-
livalmiste Oy Esa Veik-
kolainen.

Vuoden lopussa yhdis-
tyksen jäsenmäärä oli
297 yritystä.

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Petri Tuulari toimi
vuodet 2001-02   Uuden-
maan Yrittäjien puheen-
johtajana.Tuusulan Yrit-
täjien toiminnasta vastasi
vuonna 2000 paljolti
hallitus ja varapuheen-
johtaja Harri Viemerö.

Vuosi 2001

Yhdistyksen toiminta
jatkui koulutuksen, edun-
valvonnan, vaikuttami-
sen ja virkistyksen mer-
keissä. Euron tulo muutti
yritysten talousjärjes-
telmiä, tietämystä lisättiin
omalla Eurokoulutuk-
sella.

Puheenjohtaja Harri Viemeröä
onnitteli merkkipäivänä entinen
puheenjohtaja Juhani Sjöblom.

Henkistä ja fyysistä jak-
samista lisättiin omalla
l i ikuntatapahtumal la
Hyrylän urheilukeskuk-
sessa ja osallistumalla
järjestön työkykyä yllä-
pitävään terveysprojek-
tiin. Hauskanpitoakaan ei
unohdettu, Hyvinkään
Yrittäjät kutsuivat tuusu-
lalaisia latotansseihin,
joukolla käytiin katso-
massa Mustalaisruhti-

Harri Viemerön
toinen kausi
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natar-operettia Keravalla
ja osallistuttiin Järven-
pään Yrittäjäbluesiin.
Kesällä vierailtiin Saaren-
maalla tutustumassa
Kuressaaren kaupungin
hankkeisiin.

Koill iskeskuksen ase-
makaavan muutoksesta
annetussa lausunnossa
korostettiin edelleen
liikenteen sujumista,
pysäkö in t ipa ikko jen
riittävyyttä ja raskaan
kaluston pysäköintimah-
dollisuuksia.

Tiedotusta tehostettiin
edelleen. Omat tiedotus-
lehdet vakiinnuttivat paik-
kansa, lisäksi tehtiin Yrit-
täjien yhteystietokalen-
teri. Sähköpostia alettiin
ottaa käyttöön yhdistyk-
sen tiedotuskanavana.

Yhdistyksen jäsenyritys
Krapihovi valittiin Vuoden
2001 palvelualan yrityk-
seksi, yhdistyksen perus-
tajajäsen Kari ”Kaiffari”
Mannerheimo sai syys-
kokouksessa järjestön
timanttiristin. Vuoden
yrittäjäksi valittiin Klaus
Winqvist Studio Win-
qvististä ja vuoden yri-
tykseksi Marttila-Yhtymä.

Vuoden lopussa jäsenenä
oli 287 yritystä.
Yhdistyksen hallitukseen
kuuluivat Heidi Gran-
nenfelt, Mika Hämäläinen,
Kari-Pekka Järvinen, Liisa
Kirves, Anne Laaksonen,
Seppo Lemetyinen, Mauri

Matikainen, Sirkku Mat-
tila, Esa Ojala, Hannu
Saha-nen ja Kai Wester-
lund. Puheenjohtajana
Harri Viemerö ja sihtee-
rinä Merja Tiira.

Sirkku Mattilan
puheenjohtajakausi

Vuonna 2002 yhdistys
terävöitti toimintaansa
monella tavalla. Ryhdyt-
tiin keskustelemaan
Jokelan ja Kellokosken
yhdistysten kanssa
tiedostuksen tehos-
tamisesta niin, että
julkaistaan yhteistä
tiedotuslehteä neljästi
vuodessa. Samalla aloi-
tettiin yhteisten www-
sivujen hanke. Sivujen
suunnittelua oli jo pitkään
harkittu, nyt päästiin
toteutuksessa eteenpäin.

Yhteistyö kunnan kanssa
jatkui entiseen tyyliin
edustuksella kunnan
elinkeinoseminaarissa,
kaavoista annetuilla
lausunnoilla ja aamukah-
vitilaisuuksilla.

Yhdistyksen vanhoille ja
uusille jäsenille järjes-
tettiin toukokuussa
Rusutjärvellä tutustumis-
ja virkistystapahtuma,
jossa tarjottiin tekemistä
koko perheelle ja myös
asiaa yrittäjäjärjestön
toiminnasta. Päivän
aikana paikalla kävi noin
50 henkilöä. Syksyllä
järjestettiin seurakunnan
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kanssa yhteinen tilaisuus
yrittäjien jaksamisesta
otsikolla ”Bisneksen hyvä
henki”. Alustajina olivat
Esko Reinonpoika Alanko
ja Ritva Rasila. Aiheesta
käytiin vilkasta keskus-
telua ja teema koettiin
tärkeäksi.
Koulutusta liitettiin myös
kokouksiin. Kevätko-
kouksessa alusti konst.
Hannu Kauppinen turval-
lisuusasioista.

Aluejärjestön perinteinen
maakuntalounas jär-
jestettiin Tuusulassa
Keski-Uusimaan tiloissa
maaliskuussa.

Tuusulan Yrittäjät saivat
edustuksensa myös
kehityskeskus Forum
Oy:n hallitukseen. Fo-
rumista kehittyi myö-
hemmin Kuuma-yhteis-
työ, elinkeinoelämän ja
viranhaltijoiden vaikut-
tamiskanava.

Yrittäjyyskasvatus oli
nostettu tärkeänä tee-
mana esiin kunnan elin-
k e i n o s e m i n a a r i s s a .
Teema konkretisoitui
peruskouluille järjes-
tetyssä kirjoitus- ja
pi i rustuski lpai lu issa.
Kirjoitukset ja piirustukset
olivat tasokkaita, niitä
julkaistiin omassa leh-
dessä.

Juhlaa ja virkistystä
nautittiin Järvenpäässä.
Perinteiseen puistobluesiin
osallistuttiin joukolla ja

osanotto oli runsas myös
Järvenpään Rivolissa
pidetyissä pikkujouluissa.

Vuoden yrittäjäksi valittiin
erikoishammasteknikko
Seppo Eklund ja vuoden
yritykseksi Vepe Oy.
Kunniamaininnalla pal-
kittiin Tuusulan Kellokas-
lehti sen aktiivisesta
panoksesta yrittäjyyden
esillä pitämisessä.

Vuoden lopussa yhdis-
tyksessä oli jäsenyri-
tyksiä 280.

Hallitukseen kuuluivat
Heidi Grannenfelt, Mika
Hämäläinen, Seppo Le-
metyinen, Esa Ojala,
Hannu Sahanen, Liisa
Kirves, Mauri Matikainen,
Kai Westerlund, Harri
Viemerö, Ilmari Sjöblom,
Klaus Winqvist. Sihteerin
tehtävät oli taloudellisista
syistä jaettu hallituksen
kesken.

Tuusulan ja Nurmijärven yhdistysten pu-
heenjohtajat Sirkku Mattila ja Unto Salo
Brysselissä Pomo IV-järjestöseminaarissa
vuonna 2004.
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Vuosi 2003

Yhdistys alkoi olla
aktiivinen myös aluejär-
jestön suuntaan. Puheen-
johtaja Sirkku Mattila luki
tilinpäätöksiä ja talous-
suunnitelmia ammat-
titaidolla, nosti epäsel-
vyydet yhdistyksen jä-
senten keskusteluun ja
vei päätökset aluejär-
jestölle tiukkasanaisina
ohjeina.

Naapuriyhdistykset liit-
tyivät arvosteluun ja
toimintaan saatiinkin
ryhtiä. Taloudenpidon
lisäksi kritisoitiin syys-
kokouksen kokousme-
nettelyä ja kokousetiik-
kaa.  Vahvoilla kannan-
otoillaan Uudenmaan
Yrittäjien hallituksen
jäsenenä Sirkku Mattila
valittiin aluejärjestön
taloustyöryhmän jäse-
neksi. Harri Viemerö ja
Petri Tuulari edustivat
myös Tuusulaa Uuden-
maan Yrittäjien toimi-
elimissä.

Naapu r i y hd i s t y s t en
kanssa pidettiin tiiviisti
neuvottelu- ja suunnit-
teluyhteyksiä, Keravan
Yrittäjien kanssa tehtiin
matka Riikaan yhteistyön
tiivistämisen ja paikallisiin
yrityksiin tutustumisen
merkeissä.

Vuoden alusta päästiin
tiedottamisessa suun-
nitelmista toteutukseen.
Kolmen tuusulalaisen

y r i t t ä j ä yhd i s t y k sen
yhteinen lehti alkoi il-
mestyä. Oman tiedotus-
lehden lisäksi tärkeänä
pidettiin edelleen Keski-
Uusimaan Yrittäjäka-
lenteria. Tuusulan ja Jo-
kelan yhdistykset vie-
railivat yhdessä myös
eduskunnassa kansan-
edustaja Antti Kaikkosen
vieraana. Keskustelun-
aiheina olivat omistajan-
vaihdokset, verohelpo-
tukset ja verouudistus
sekä kuntien ostohankin-
tojen julkisuus. Myös
kansanedustaja Juhani
Sjöblomin luona vierailtiin
eduskunnassa yhdessä
Kellokosken, Jokelan ja
Keravan yhdistysten
kanssa. Vierailulla kes-
kusteltiin tulevan yritys-
verouudistuksen vai-
kutuksista yrittäjiin sekä
hahmotteilla olevasta
konkurssilainsäädännön
uudistuksesta.

Yhdistyksellä oli edustus
myös kunnallisjohdon
seminaarissa Tallinnassa.
Teemana olivat kunnan
ostohankinnat ja niiden
julkisuus, Kuuman yhtei-
nen elinkeinostrategia ja
yrittäjäkoulutus.

Kaavoista annettiin jäl-
leen lausuntoja, mm.
Anttilan alueesta ja Hy-
rylästä, jossa kiinnitettiin
edelleen huomiota pysä-
köintipaikkoihin ja alueella
liikkumiseen.

Perinteistä koulujen



26

kirjoitus- ja piirustuskil-
pailua jatkettiin. Osan-
ottajien määrä lisääntyi
jonkin verran. Kirjoitusten
ja piirustusten taso oli
erittäin korkea.

Yrittäjäpalkinnon sai Tmi
Lasikarvinen, toimi-
tusjohtaja Kari Karvinen
ja yrityspalkinnon Tuusu-
lan I apteekki, apteekkari
Taisto Isonen.

Hallitukseen kuuluivat
Heidi Grannenfelt, Mika
Hämäläinen, Seppo Le-
metyinen, Hannu Saha-
nen, Petri Ahonen, Liisa
Kirves, Mauri Matikainen,
Ilmari Sjöblom, Harri
Viemerö, Kai Westerlund
ja Klaus Winqvist. Sih-
teerin tehtävät hoidettiin
edelleen talkoilla.

Jäsenmäärä vuoden lo-
pussa oli 268.

Vuosi 2004

Tiedotusta tehostettiin
edelleen, sillä yhdistyksen
omat nettisivut avattiin.
Sivuilta löytyvät tapah-
tumakalenteri, yhdis-
tyksen jäsenyritysten
yhteystiedot, ajankoh-
taiset asiat ja linkkejä.

Koulutusti laisuuksien
aiheita olivat yrityksen
mainepääoma, yritys-
kuva ja viestintä sekä
miten lukea tilinpäätöstä.

Yhteistyö kunnan kanssa
oli edelleen tiivistä.
Aamukahvitilaisuuksien
lisäksi päivitettiin elin-
keinopoliittista aie-
sopimusta, jonka sisäl-
töön otettiin vahvasti
kantaa, varsinkin sen
tavoitteiden toteu-
tumiseksi.
Yrittäjäyhdistykset vaa-

Syyskokouksen 2004 tiivistä tunnelmaa.
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tivat yhdessä kunnalta
konkreettisempia ta-
voitteita elinkeinoelämän
parantamiseksi.

Jokelan ja Kellokosken
yhdistysten kanssa jär-
jestettiin yhteinen ali-
hankintaseminaari, jossa
kunnan ostajat ja yrittäjät
tapasivat. Seminaari-
käytäntö kunnan palvelui-
den kilpailuttamisessa
elvytettiin uudelleen sitten
90-luvun. Seminaariin
osallistui noin 50 eri alojen
yrittäjää Tuusulasta.

Kirjoituskilpailu kouluille
antoi jälleen erittäin
korkeatasoisen tuloksen.

Oli kunnallisvaalivuosi ja
valtuustoon meni jälleen
monta yrittäjää. He olivat
ehdokkaina omien puo-
lueidensa listoilla, mutta

yrittäjyys oli näkyvästi
esillä.

Vuoden yrittäjä oli Tuu-
sulan Maansiirto, Kari ja
Antti Vaittinen, ja vuoden
yritys Tuusulan Lukko Oy
Esko Blom. Tuusulalainen
Vepe Oy sai Nuorkaup-
pakamarien Tuottava idea
-palkinnon.

Hallitukseen kuuluivat
Leena Anttila, Heidi
Grannenfelt, Mika Hämä-
läinen,Anne Laaksonen,
Seppo Lemetyinen, sih-
teerinä Virpi Liukkonen,
Heidi Ronimus, Hannu
Sahanen, Ilmari Sjöblom,
Harri Viemerö, ja Klaus
Winqvist.

Vuoden 2004 lopussa
yhdistyksessä oli jäsen-
yrityksiä 260.

Vuoden palkittu Tuusulan Maansiirto, Kari ja Antti Vaittinen
sekä puheenjohtaja Sirkku Mattila.
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Harri Viemerön
kolmas kausi

Vuosi 2005

Vuoden alussa päätettiin
ottaa radikaalisti kantaa
Uudenmaan Yrittäjien
toimimattomuuteen. Jo
vuosikymmenen puhut-
tanut asia päätettiin
saada loppuun. Tuusulan
Yrittäjien hallituksen
edustajat erosivat alue-
järjestön hallituksesta ja
kevätkokouksessa huh-
tikuussa yhdistyksen
jäsenistö siunasi päätök-
sen. Tämä johti pitkiin
neuvotteluihin yhteistyön
parantamisesta alue-
järjestön ja paikallis-
järjestön välillä. Vuoden
2005 syksyllä pohdit-
tiinkin perusteellisesti

uusia toimia aluejärjestön
roolin kohentamiseksi.

Keväällä Sirkku Mattila ja
Harri Viemerö osallis-
tuivat Tuusulan kunnan
el inkeinoseminaar i in
Tallinnassa. Seminaarin
tarkoituksena oli löytää
ryhmätöinä tuloksellisia
ideoita elinkeinoelämän
esteiden voittamiseksi.
Tärkeinä asioina pidettiin
niin Amer Oy:n kuin
Hyrylän varuskunnankin
poistuvien työpaikkojen
korvaamista Tuusulassa.

Elvytettiin aamupuu-
rotilaisuudet yrittäjien
kesken. Vuoden 2005
neljä aamupuurotilai-
suutta Krapilla kustansi
Sampo-pankki.

Koulujen kanssa tehty
yhteistyö yrittäjyyskas-
vatuksen lisäämiseksi oli
kirjoitus- ja piirustus-
kilpailujen kautta tiivis-
tynyt. Juhlavuoden aikana
päätettiin järjestää yrit-
täjyyteen liittyviä tilai-
suuksia sekä yrittäjille
että nuorisolle.
Valmentaja Hannu Ara-
virran teemana yrittäjille
oli ”Yrittäjyys - joukkue-
peliä”.
Tuusulan koulujen ysi-
luokkalaiset kutsuttiin ur-
heilukeskuksessa jär-
jestetyille yrittäjämes-
suille tutustumaan kun-
tansa yrittäjiin ja
nauttimaan sen jälkeen
konsertista. Päävastuun
messu- ja konserttita-

Vuodelle 2005 valittu puheen-
johtaja Harri Viemerö ja vara-
puheenjohtajat Sirkku Mattila
ja Mika Hämäläinen.
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pahtumasta kantoivat Mi-
ka Hämäläinen ja Virpi
Liukkonen. Kaikkien
Tuusulan  peruskoulujen
ysiluokkalaiset saivat
myös rautaisannoksen
yrittäjätietoa, kun yhdis-
tyksen jäsenet vierailivat
kouluissa kertomassa
omia yrittäjätarinoitaan ja
vastaamassa oppilaiden
kysymyksiin. Koulu-
vierailut olivat hyvin
antoisia sekä vierailijoille
että oppilaille ja opet-
tajille, palaute juhla-
vuoden koululaisakti-
viteeteista on ollut hyvä.
Kouluyhteistyön perin-
nettä on tarkoitus jatkaa
tulevina vuosina.

Hallitukseen kuuluivat
Leena Anttila, Jouni

Ekholm, Mika Hämä-
läinen, Anne Laaksonen,
Sirkku Mattila, Heidi
Ronimus, Pasi Rokosa,
Ilmari Sjöblom, Hannu
Sahanen, Virpi Liukkonen
ja Klaus Winqvist.

Vuoden yrittäjäpalkinnon
sai Enkun Autovaraosan
toimitusjohtaja Reijo
Engström ja vuoden
yrittäjäksi valittiin Mona
Mannerheimo. Yhdis-
tyksen pitkäaikainen
puheenjohtaja ja hallituk-
sen jäsen Seppo Leme-
tyinen sai timanttiristin.

Jäsenmäärä syyskuun
lopussa 2005 oli 254.

Kevätkokousta luotsasi kansanedustaja Juhani Sjöblom.
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30-vuotisjuhla Väinölässä
15.10.2005

Kunnan tervehdystä tuovat kunnanjohtaja Hannu Joensivu ja
markkinointipäällikkö Lasse Laaksonen, Sirkku Mattila, Harri
Viemerö ja Raimo Stenvall ottavat vastaan kukat ja viirin.

Juhlapuheen piti
Suomen Yrittäjien
puheenjohtaja
Eero Lehti.
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Vuoden 2005 palkittuja yrittäjiä. Oikealla Tuula Lemetyinen ja
timanttiristillä palkittu Seppo Lemetyinen.

Kirsti ja Raimo Stenvall kohot-
tavat maljan palkitulle yrittä-
jälle Mona Mannerheimolle.

Sirpa ja Reijo Engström saavat
palkintonsa.

Juhlailta huipentui
tanssiin.
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