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Puusepäntie 11
FI-04360 Tuusula
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Yrittäjäviesti 
1/2020

Asiantuntijat jäsenistön tukena: 
Suomen Yrittäjät, Jäsenille maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista yritys-
toiminnan opastusta ja neuvontaa. Suomen Yrittäjien omien asiantuntijoiden lisäksi 
käytössäsi on lähes sata valtakunnan eturivin asiantuntijaa. Yksikin yhteydenotto 
neuvontapalveluun voi säästää useamman vuoden jäsenmaksun verran selvää rahaa. 

  • Neuvontapalvelu toimii arkisin klo 8–20 numerossa 09 229 222. 
  • Varaudu kertomaan jäsennumerosi. 
  • Ethän lähetä neuvontaan liittyviä kysymyksiä sähköpostitse!
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Tuusu lan Yrit tä jät ry. 
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Pu heen joh ta ja 
Jari Asunmaa
Jari Asunmaa Konsultointi Oy
Juhani Siljon polku 1 A
04310 TUUSULA
Puh. +358 400 909 400
jari@asunmaakonsultointi.fi

Sih tee ri/tie dot ta ja ja ta lou den hoi ta ja 
Han nu Sa ha nen 
Suksitehtaankatu 7 B 2, 04420 JÄRVENPÄÄ 
Puh. +358 400 430 447 
han nu. sahanen@ tuu sula nyri ttaj at. fi

1. varapuheenjohtaja
Samuli Halla-aho
Viva! Wellness Club Oy
Moukarinkuja 2, 04300 TUUSULA
Puh +358 40 592 7889
samuli.halla-aho@vivaclub.fi 

2. varapuheenjohtaja
Aleksi Lindkvist
Rakennus-Lindkvist Oy
Augustovintie 3, 04300 TUUSULA
Puh. +358 40 594 7829
aleksi.lindkvist@rakennuslindkvist.fi 

Hallituksen jäsen
Virpi Grönfors
RedPoint Oy
Ostosraitti 1, 04300 TUUSULA
Puh +358 50 400 3830
virpi.gronfors@gmail.com

Hallituksen jäsen
Raija Asikainen
Vepe Oy Peltonen
Liekonkuja 6, 04300 TUUSULA
Puh +358 40 738 2637
raija.asikainen@vepe.fi

Hallituksen jäsen
Toni Rantala
Kondotoria pH7 Oy
Haarakaari 45, 04360 TUUSULA
Puh. +358 40 509 0426
toni@konditoriaph7.fi 

Hallituksen jäsen
Olli Liljeberg
Olli Liljeberg Oy
Vanha Hämeentie 20, 04300 TUUSULA
Puh. +358 400 46 9933
olli@liljeberg.fi

Hallituksen jäsen
Rita Sohlman
Rita S Kauneushoitola
Pellavamäentie 5-7,  04320 TUUSULA
Puh. +358 40 195 1807
rita.sohlman@gmail.com

Hallituksen jäsen
Riitta Tulimaa
TritMar Oy Ltd.
Morokiventie 3, 04300 TUUSULA
Puh. +358 50 560 6593
riitta.tulimaa@tritmar.com
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PääkirjoitusPääkirjoitus

Vuosi 2020 tullaan muistamaan muutosten 
vuotena. Mutta mihin olemme menossa? 
Miten meidän on muutettava toimintatapo-
jamme uudessa muuttuneessa ja muuttu-
vassa toimintaympäristössä?

Etätyö ja digitalisuus tulee olemaan tu-
levaisuuden tapa toimia. Kaiken voi tehdä 
missä ja milloin vain. Yritysten toimintatavat 
täytyy suunnitella uusiksi. Palveluiden pitää 
olla kaikkien saatavilla, toimia kaikilla lait-
teilla; puhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. 
Palveluiden pitää olla saatavilla helposti, 
luotettavasti ja nopeasti. Itse olen aina aja-
tellut, että mitä enemmän maailma digi-
talisoituu, sitä tärkeämpää on henkilökoh-
tainen kohtaaminen. Miten tuon toteuttaa 
uudessa ympäristössä?

Luottamus on ”väline”, jolla viedään asi-
oita läpi. Luottamus on rakennettava. Sitä on 
ylläpidettävä. Miten luottamus rakennetaan 
etänä ja digitaalisesti? Muiden kokemukset 
ja suosittelu nousevat suureen arvoon.

Muutosten vuosi 2020 
– mihin olemme menossa?

Tapahtumia tullaan järjestämään jat-
kossakin. Isojen ihmismäärien messujen 
järjestäminen saattaa olla harvassa. Mutta 
pienimuotoisempia, uudella tavalla konsep-
toituja fyysisiä tapahtumia tullaan varmasti 
järjestämään. Kohderyhmiä pitää pilkkoa 
pienempiin, asiakasviestintää ja markki-
nointia pitää tarkentaa. Osa tapahtumista 
siirtyy täysin digitaalisiksi ja etänä pidettä-
viksi.

Palvelumaailmasta tulee entistä globaa-
limpi ja sähköisempi. Kaikkea voidaan tehdä 
etänä ja palveluja ostetaan entistä enem-
män ympäri maailmaa. Globaalissa uudessa 
toimintatavassa on onneksi tilaa uusille in-
novatiivisille ideoille. Toisaalta paikallisuus 
tulee korostumaan. Matkustamista mini-
moidaan. Korona tulee vaikuttamaan vielä 
pitkään ihmisten kiinnostukseen ja mahdol-
lisuuksiin matkustaa. 

Miten meidän Tuusulan Yrittäjien on 
muutettava toimintatapojamme uudessa 

muuttuneessa toimintaympäristössä? Miten 
tuotamme tulevaisuudessa jäsenistöllem-
me lisäarvoa tuottavia palveluja ja tapah-
tumia; yhdessä kumppaniemme kanssa? 
Miten teemme itsemme houkuttelevaksi ja 
tunnetuksi uusille potentiaalisille jäsenille?

Edellä mainittujen muutosten ja haastei-
den parissa painimme me kaikki.

Matka uuteen voi olla mutkainen ja 
kuoppainen. Mutta se on tehtävä. Paluuta 
vanhaan ei ole.

Hyvää syksyä toivottaen,

Jari Asunmaa
puheenjohtaja

Tuusulan Yrittäjät

V
IV

A! WELLNESS

N
AISTEN LIIKUNTAKESK

U
SViva! Wellness Naisten hyvinvointi- ja liikuntakeskus sijaitsee 

Tuusulassa hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Osoite: Moukarinkuja 2, 04300 Tuusula. Puh: 046 878 2800

Rohkaise henkilöstöäsi treenaamaan! 
Yritystarjous: 39€ / kk / henkilö. 
(Min. henkilöstömäärä 10)
Hinta sisältää täyden pääsyyn kuntosalille ja ryhmäliikuntaan.
Ota yhteyttä info@vivaclub.fi

Henkilöstön hyvinvointi näkyy 
yrityksesi menestyksessä!

www.vivaclub.fiwww.vivaclub.fi
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Tuusulan Yrittäjät ry, puheenjohtajat 1975 – 2020
1975 – 1979 Tauno Valo
1980 Ilari Sjöblom
1981 – 1984 Onni Schneider
1985 – 1986 Seppo Kauppi
1987 – 1988 Aarno Rantala
1989 – 1992 Raimo Stenvall
1993 – 1995 (..9/95) Anneli Lahtinen
1995 (10/95) – 1997 Seppo Lemetyinen
1998 Harri Viemerö
1999 – 2000 Petri Tuulari
2001 Harri Viemerö
2002 – 2004 Sirkku Mattila
2005 Harri Viemerö 
2006 – 2009 Mika Hämäläinen
2010 – 2012 Pasi Rokosa
2013 – 2016 Raija Karmala
2017 – 2019 Samuli Halla-aho
2020 –  Jari Asunmaa

Vuosi Vuoden Yritys Vuoden Yrittäjä
2019  Kutomo Holopainen Oy
2018  Gustavelund Oy
2017  GR-Siivous Oy
2016  Hersti AutoShop Tmi
2015  Riisula-Rakennus Oy
2014  Red Point Oy
  Timanttiristi (30 v yrittäjänä); Klaus Winqvist, Studio Winqvist Oy  
2013  Konditoria pH7 Oy
2012  Hio-Mex Oy
2011  Oy TritMar Ltd.
2010  Tuusport Oy 
  Yrittäjäristi kultainen (20 v yrittäjänä): Pasi Rokosa
2009  Kimet Oy 
  Yrittäjäristi kultainen (20 v yrittäjänä): Sirkku Cantell 
2008 Keräyspaperi & kuljetus Lindholm Ky.  Nanten Oy
  Yrittäjäristi, kultainen (20 v yrittäjänä):
  Mika Hämäläinen, Olli Liljeberg, Janne Kettumäki, Harri ja Maarit Viemerö
2007 Hyry Baari Oy, Arja Mäkitalo  LKV Tuija Ukonmäki
2006  PR-Sport klubi
2005  Enkun Autovaraosa Studio Mona Mannerheimo
   Timanttiristi (30 v yrittäjänä): Seppo Lemetyinen
2004 Tuusulan Lukko Oy Tuusulan Maansiirto
2003 Tuusulan 1. Apteekki Lasi Karvinen
2002 Vepe Oy Hammasteknikko Seppo Eklund
2001  Marttila Yhtymä Studio Winqvist
 Krapihovi Oy Timanttiristi (30 v yrittäjänä): Kaiffari
2000 Tuusulan Metallivalmiste Oy Lampetti
1999 Tuusmotor Oy Onnin Koneet Oy
1998 Stoppkorro Oy Parturikampaamo Seija Nieminen
1997 Intermekano Oy Sisustus Anli
1996 Riihikallion Auto Oy  
1995 Ruusukuva Oy  
1994 Suomen Tivoli  
1993 Stenvall-yhtiöt  
1992 Kauppahuone Mikko  
1991 Tuusulan Lihansavustamo Matti Savimaa
1990 Tähtiturkis Oy Veljekset Sjöblom
1989 Tauno Valo Oy Terttu Närhi
1988 Bauckman Oy  
1987 Tuusulan Auto Oy  
1986  Astro Caravan Hopeinen ansioristi: Eino Rask
 Kekkilä Oy  Hopeinen ansioristi: Olavi Myllynen
 (UY-yrittäjä-palkinto) Pronssiristi: Markku Lammi 
1985    
1984 Lasmetal Oy Erkki Majuri
1983 Krapihovi Marjex; Eino Rask
1982 Hyrylän Sementtivalimo Tuomo Laine
1981 Tuusulan Saha Oy Paavo ja Toini Vuoristo
1980 1. palkittu: Finnpak Oy Yrittäjäpatsas: Tauno Valo
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Onnittelumme hyvät yrittäjät! 
Packforce tarjoaa Teille laajan valikoiman pakkaustarvikkeita käyttöönne. 

Meillä on laaja toimittajaverkosto ja hyvät ostokontaktit ympäri maailman. 

Toimitamme painettuja tuotteita yritysten mainosviesteillä tai logoilla. 

Tunnemme kustannustehokkaat hankintakanavat myös pienille määrille. 

Säästämme yrittäjän aikaa, vaivaa ja rahaa. Tutustutaan ja tehdään hyvää yhteistyötä. 

Soita myyntipäällikkö Pauli Sarkola 040 678 3252 

Lähetä viesti pauli@packforce.fi  

Tule käymään tiloissamme osoitteessa Moukarinkuja 4, Sahankulman 
ostoskeskuksessa Tuusulassa. Palvelemme arkisin 9 – 18 ja lauantaisin 9 – 14. 
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Matkailuajoneuvoissa elää riski litiumioniakkupalolle
Vaikka itse matkailuajoneuvot kulkevat vielä pääsääntöisesti ta-
vallisilla moottoreilla, niiden valaistus ja lämmityslaitteet hyödyn-
tävät yleensä litiumioniakusta saatavaa sähköä. Akut sijaitsevat 
lähtökohtaisesti matkailuajoneuvon runkorakenteissa, mikä itses-
sään tuo omat riskinsä. 

– Matkalla mukana saattavat kulkea aurinkopaneelien akut, tasa-
painolauta, akkukäyttöisiä työkaluja, tablettitietokone, sähköham-
masharjoja ja esimerkiksi sähköskootteri. Kaikki edellä mainitut 
laitteet voivat hyödyntää litiumioniakkua energian lähteenä. Li-
säksi itse matkailuajoneuvot sisältävät paljon helposti palavaa ma-
teriaalia. On hyvä muistaa, että matkailuajoneuvoissa kuljetetaan 
yleensä paljon tavaraa suhteessa ajoneuvon kokoon – pienessä 
tilassa on siis paljon litiumioniakkuja ja yhden akun vikaantuminen 
saattaa aiheuttaa tulipalon, muistuttaa Jari Muukkonen PR Caravan 
Oy:stä. 

Miten litiumioniakkupalo voi syntyä? 
Vahingoittumaton Li-ion akku on turvallinen ja tehokas energian 
lähde. Litiumioniakkuihin liittyy kuitenkin riskejä, joista yleisin on 
tulipaloriski. Mikäli akku vikaantuu esimerkiksi ylilataamisesta, tip-
pumisesta tai liiallisesta lämpötilavaihtelusta, tulipalon riski on läs-
nä. Rikkoontuneessa litiumioniakussa saattaa käynnistyä lämpö-
karkaaminen (thermal runaway -ilmiö). Lämpökarkaamisessa akun 
kenno kuumenee itsestään ja se saattaa syttyä palamaan. Usein 
akkupalo etenee akussa olevista kennoista toiseen dominoefektin 
tavoin. 

Akku voi toimia moitteetta jonkin aikaa vikaantumisen jälkeen ja 
lämpökarkaaminen saattaa alkaa vasta myöhemmin. Kannattaa 
myös huomioida, että jokainen kerta akun kokiessa ylimääräistä 
rasitusta voi olla askel akun vaurioitumiseen ja lämpökarkaami-
seen. 

Litiumioniakkupalo sammuu jäähdyttämällä 
– Syttynyt litiumioniakku ei sammu perinteisillä sammuttimilla, 
vaan se voi syttyä uudestaan palamaan useita kertoja. Akkujen si-
sältämien metallioksidien happi ylläpitää ja kiihdyttää palamista. 
Normaalit jauhe-, vaahto- tai hiilidioksidisammuttimet eivät sam-

Litiumioniakut matkailuajoneuvoissa 
– näin huolehdit turvallisuudesta

muta paloja, koska niiltä puuttuu 
akkupalojen sammuttamiseen 
tarvittava jäähdytyskapasiteetti, 
kertoo Presto Paloturvallisuus 
Oy:n myynti- ja markkinointijoh-
taja Tarja Vilmi.

Lämpökarkaamisessa ovat tulipa-
lon kaikki edellytykset läsnä akun 
sisällä – kuumuus, happi ja palava 
materiaali. Jotta lämpökarkaami-
sen saa pysäytettyä ja tulipalon 
sammutettua, on tärkeää jäähdyttää 
palavaa akkua pitkäkestoisesti. Mikä-
li saatavilla ei ole riittävällä jäähdy-
tysteholla varustettua litiumionipaloihin 
erityisesti suunniteltua sammutinta, paras 
keino sammuttaa akkupalo on kaataa päälle kylmää vettä. 

Vinkit karavaanarille 
Miten sitten kannattaa menetellä, jotta toimii turvallisesti ja akku-
paloja ennaltaehkäisevästi? Muutamalla vinkillä voit helposti huo-
lehtia omasta sekä perheesi turvallisuudesta.  

1. Varmista, että ladattavat laitteet eivät ole turhaan latauspis-
teessä. Lataa akkua vain tarvittaessa ja valvotusti. 

2. Muista, että mikäli akku on turvonnut tai muutoin fyysisesti 
vioittunut, on kyseessä aina paloriski. 

3. Varmista, että lataat akkua aina sen mukana tulleella laturilla, 
jotta jännitysvirta on oikea suhteessa akun kokoon. 

4. Hanki vain laitteita, joille on myönnetty CE-merkintä. 
5. Huolehdi, että tiedät miten toimia palon syttyessä ja matkailu-

ajoneuvosta löytyy tarvittavat välineet palon sammutukseen. 

Lisätietoa: Jari Muukkonen, 040 417 9617
Hyrylän Sammutinhuolto-PR Caravan Oy
hyrylansammutinhuolto@prcaravan.fi
www.prcaravan.fi 

Tarja Vilmi/Presto Paloturvallisuus Oy

Litiumioniakkuja hyödyntävien laitteiden määrä on lisään-
tynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Näitä ak-
kuja sisältävät laitteet, kuten puhelimet ja kannettavat 
tietokoneet, kulkevat myös matkalla mukana – lisäksi 
matkailuajoneuvo itse voi hyödyntää litiumioniakkua. 
Pääsääntöisesti litiumioniakut ovat turvallisia, mutta nii-
den energiatehokkuuden vuoksi tulipalon riski kasvaa ver-
rattuna perinteisiin akkuihin. Tulipaloriskin – ja etenkin sen en-
nalta-ehkäisyn vuoksi – on hyvä olla tietoinen mitkä tekijät ja 
millainen käyttö saattavat altistaa litiumioniakun riskitekijäksi.



Yrittämisen taidetta.

Yrittäjä, ota yhteyttä! 
Elinvoimajohtaja Kristiina Salo, 040 314 3019

Yritysasiamies Toni Popovic, 040 314 4406
www.tuusula.fi/yrittaminen

YHTEISTYÖSSÄ
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Vuosi 2020 on tuonut mukanaan ennen-
näkemättömiä haasteita, jotka ovat nos-
taneet pintaan inhimillisen sinnikkyyden 
ja kekseliäisyyden. Vaikka asiakkaat ovat 
jääneet kotiin tai lykänneet investointe-
jaan, yritykset ovat löytäneet uusia tapo-
ja markkinoida ja tuottaa palveluja sekä 
panostaneet strategiseen uudistumiseen. 
Myös Tuusulan kunta on tänä vuonna vah-
vistanut elinkeinotiimiään, joka palvelee 
kunnan yrittäjiä aiempaa valppaammin.

Elokuussa Asuntomessut palasivat juuril-
leen, kun 50-vuotisjuhlavuoden messut 
järjestettiin Tuusulan Rykmentinpuistossa. 
Tuusulan Yrittäjien Tuusula Shop oli vahva 
osoitus paikallisten yritysten panostukses-
ta kasvuun, jossa kunta oli ilolla mukana. 
Yrittäjälähtöisten kasvuhankkeiden tueksi 
olemme muodostaneet monialaisen kas-

Tuusulan kunnan 
tervehdys yrittäjille

vutiimin, jossa ratkomme yritysten kas-
vuhaasteita sekä vierailemme paikallisissa 
yrityksissä.

Hyvistä onnistumisista ja sisusta huoli-
matta, valitettavan monen yrityksen ko-
ronakohtalo oli kassakriisi, johon valtion-
kaan tuet eivät auttaneet. Tuusulan kunta 
on myöntänyt yrittäjille vuokravapauksia 
kiinteistössään sekä kanavoinut yksinyrit-
täjätukea jo yli puoli miljoonaa euroa. 
Nuorkauppakamarin kanssa käynnistetyllä 
Parasta Kellokoskella -kampanjalla pyrim-
me edistämään matkailun elpymistä.

Toivomme yrittäjien ottavan kuntaan yh-
teyttä matalalla kynnyksellä, sillä halu-
amme pitää huolta siitä, että yrittäminen 
on Tuusulassa helppoa ja houkuttelevaa 
myös tulevaisuudessa.

Toni Popovic
Tuusulan kunnan yritysasiamies

Avoinna: ark. klo 10.00–18.00, la. klo 9.00–14.00. Mäyräkorvenkaari 19, 04340 Tuusula

Olemme Facebookissa ja Instagramissa, lähde seuraamaan! MS-Valaistus

Onnea ja menestystä kaikille yrittäjille!

www.ms-valaistusoy.com
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Tuusulan Asuntomessut 3.-30.8.2020
Yrittämisen taidetta Tuusulasta.

Kiitos Tuusulan kunta, erityisesti Mika Mäki-Kuhna kun 
käynnistit Tuusula Shop -projektin. Kiitos Kristiina Salo, 
Seija Lahtinen ja koko Tuusulan elinkeinontiimi! Kiitos, 
ilman teitä ei olisi ollut meidän Tuusula Shoppia. Kiitos 
asuntomessujen Riikka Uusikulku, Ari Virta ja Heikki 
Vuorenpää, teitte meille hyvän elokuun. 
 
Tuusula Shopissa vieraili useiden eri paikkakuntien edustajia 
kysymässä miten Shoppi sai alkunsa. Miten uskalsimme laittaa 
näin ison panostuksen koronan aikana liikkeelle? Kiinnostusta 
oli lähipaikkakunnissa, tulevissa asuntomessupaikkakunnissa ja 
jopa Hämeenlinnan edustajat olivat kiinnostuneita. Kaikki olivat 
ällistyneitä, että shopin mahdollisti meidän oma kunta, miten 
yrittäjäystävällistä toimintaa onkaan Tuusulassa!

Tuusula Shop instagram ja facebook sivustot eivät kuole, vaan 
jäävät elämään meidän tuusulalaisten yrittäjien omana mainos- 
ja tapahtumakanavana. Tuusula Shop saattaa hyvinkin näkyä 
isoissa tapahtumissa, kuten vaikkapa syysmarkkinoilla tai jouluka-
dun avajaisissa. 

Tuusula Shopin tarina on kuvapäiväkirjan 
muodossa Tuusula Shop facebook sivuilla

Katso kaikki kuvat Tuusula Shopin facebookista, kohdasta kuvat. 
Messujen päiväkirja on kuvien muodossa, siellä on satoja kuvia. 

Lämmin kiitos Tuusula Shopin yrittäjät, te olette timantteja!!! 
Terveisin Sari Rinne, kaupantäti

1. A-Mainos Oy
2. Hakesampo Oy
3. Clenix Oy
4. Riisula-rakennus Oy5. Onnion Store
6. Promisa Oy
7. Metsänautti Oy
8. LUkko-Tiimi Oy
9. Mazu Oy
10. Kuljetus R.Stenvall Oy11. Kattohuolto Kaipainen Oy12. Laatikkokauppa
13. CAP Group Oy, CAP Hyrylä14. Lions-piiri 107 C ry15. Somia Living
16. Taito Etelä-Suomi ry17. Viva! Wellness Club Oy18. Ms-valaistus Oy
19. Teknotyö - Kuumasinkitys Oy20. Packforce Finland Oy21. Tuusulan Rotaryklubi ry22. Rautajokela Oy

23. Tuusmet Oy
24. Rahtikeskus Oy
25. Zirbaslife Design Oy26. Konditoria ph7
27. Sari Rinne Graafinen Suunnittelu28. Tuusula
29. Karivaljakko Oy
30. Sähköpalvelu Koskela31. CF-Telttavuokraus

Tuusula Shopin tekijät, Sari ja Mika. Hetki ennen kun messuportit avautuvat viimeisen kerran 30.8. klo 10.

Leksa Schneider ja talomies Mika Huttunen. Jari Asell  ja Katariina Risla, www.mazu.fi Heli Hakesammosta ja Maritta Saarikoski.

Marjo Ranta-Irwin Visit Tuusulanjärvi ja Jonna. Maila Schneider MS-Valaistuksesta, ilopilleri. Hellapoliisi Kati Jaakonen ja Sirpa Zirpaslife.

Hannu Sahanen yrittäjistä vastasi kassasta. Kaupantäti Sari ja vierailulla Petri Graeffe. Henri Koskela vastasi Shopin sähkötöistä.

Teemu ja Mona, moniyrittäjä!

Kiitos Tuija Löther! 

Clenixin tehonaiset, Eda, Linda ja Küllike.

Matti Kulmala sotakamreeri, Lions. Vintagemiehet Mike ja Tomppa. 

Kari Rauhanen, Karivaljakko vastasi tekniikasta.Pauli Sarkola Packforsesta.

Lisää kuvia löydät Tuusula Shopin facesta, kohdasta kuvat, päiväkirja messuilta.

Taitto: Sari Rinne 
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kysymässä miten Shoppi sai alkunsa. Miten uskalsimme laittaa 
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2. Hakesampo Oy
3. Clenix Oy
4. Riisula-rakennus Oy5. Onnion Store
6. Promisa Oy
7. Metsänautti Oy
8. LUkko-Tiimi Oy
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Teemu ja Mona, moniyrittäjä!
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Clenixin tehonaiset, Eda, Linda ja Küllike.

Matti Kulmala sotakamreeri, Lions. Vintagemiehet Mike ja Tomppa. 
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Tuusula Shopin yrittäjät 
onnittelevat 45 v- juhlavuotta 
viettävää Tuusulan Yrittäjiä

Tuusula Shopin löydät somesta, face ja insta. Paikalliset tarjoukset ja tapahtumat.

Palvelua asiakkaan parhaaksi.

Yksi aineisto - monta mediaa.

SARI RINNE
GRAAFINEN SUUNNITTELU

Kaikkea se Raimo kuljettaa...

Kuljetus R.Stenvall Oy

SOME & PRINTTI

www.riisula.fi

Maan laajin valikoima laatu-valaisimia.

www.konditoriaph7.fi www. cap.fi

www.lukko-tiimi.fi

www.r-stenvall.fiwww.ms-valaistusoy.com

www. clenix.fi

www.koirahierontamonita.fi

TuusulaShop

A 4 45 v onnittelut.indd   1 31.8.2020   13.11
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Valtakunnallinen YES ry täytti kesäkuussa 
kymmenen vuotta. Yhdistyksen toiminnan-
johtaja Sanna Lehtonen toivoi pääsevänsä 
juhlimaan virstanpylvästä yhdessä verkos-
ton toimijoiden ja kumppaneiden kanssa.

– Yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä. 
Toimintavuosien mittaan YES on kasvattanut 
laajat kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
verkostot, joissa tehdään hartiavoimin töitä 
yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Olem-
me matkan varrella kohdanneet upean jou-
kon asiantuntijuutta, innostusta, sinnikkyyt-
tä ja rohkeaa edelläkävijyyttä. Koronatilanne 
estää isomman juhlinnan nyt, mutta syksyllä 
nostetaan yhdessä maljoja, Lehtonen lupaa.

Kymmenen vuoden aikana YES-verkosto 
on kehittynyt Suomen merkittävimmäksi 
yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkos-
toksi.

– Suomessa tehdään hienoa yrittäjyys-
kasvatustyötä. Uskon, että yhdessä teke-
mämme työ on osaltaan vaikuttanut siihen, 
että asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on 
muuttunut myönteisemmäksi ja nuoret nä-
kevät yrittäjyyden entistä houkuttelevana 
vaihtoehtona. Nuoret eivät silti edelleen-
kään saa tarpeeksi tietoa työelämästä ja 
tukea tulevaisuuden suunnitteluun, joten 
yrittäjyyskasvatukselle on huutava tarve, 
Lehtonen sanoo.

Uudistuksilla laajempaan vaikuttavuuteen
YES ry on kuluvan vuoden aikana uudistunut 
merkittävästi. Yhdistyksen sääntöjä muutet-
tiin niin, että jäsenyys avattiin kaikille yrittä-
jyyskasvatuksesta kiinnostuneille toimijoille. 

Uudistuksen myötä yhdistys sai myös uuden 
hallituksen.

– Saimme uuden, upean hallituksen tou-
kokuussa ja sitä johtamaan vahvan osaajan 
Anne Vuorisen. Uskon, että uudistukset an-
tavat meille mahdollisuuden tehdä entistä 
vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatuksen ke-
hittämistyötä. Rima on nostettu entistä kor-
keammalle.

Lehtonen uskoo, että jäsenyyden avaa-
minen antaa YESille paremman mahdolli-
suuden kuunnella yrittäjyyskasvatuksen eri 
toimijoiden näkemyksiä ja toimia aidon ver-
kostomaisesti.

Etenkin koronatilanne on osoittanut, mi-
ten vaikeaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden 
työelämää on ennustaa. Opettajien osa ei 
ole helppo.

– Koronan jälkeinen työelämä on nuorten 
uusi normaali. Me emme voi enää valmen-
taa nuoria työelämään omien kokemustem-
me pohjalta, vaan nyt tarvitaan uudenlaista 
osaamista ja yhteistyötä. Nyt jos koskaan 
yrittäjämäiselle toimintatavalle ja rohkeille 
kokeiluille on tilausta.

Yrittäjyyskasvatus kaipaa lisää suunnitel-
mallisuutta
Lehtosen mukaan nyt on aika siirtyä yrittä-
jyyskasvatuksen toteuttamisessa rohkeasti 
seuraavalle tasolle.

– Työelämän muutoksen myötä on tullut 
selkeä tarve pohtia tarkemmin sitä, miten 
yrittäjyyskasvatusta toteutetaan, miten sitä 
suunnitellaan, mitä tavoitteita sille asete-
taan ja miten arvioimme yrittäjyyskasvatus-

työn tuloksia. Esimerkiksi Lahden uusi yrittä-
jyyskasvatussuunnitelma on hyvä esimerkki 
siitä strategisesta työstä, johon mekin YES-
verkostossa haluamme kannustaa. Monilla 
YES-alueilla, kuten YES Varsinais-Suomella 
on tästä vahvaa osaamista.

Yksi tärkeä YES-verkoston lähitulevai-
suuden tavoitteista on yrittäjämäisen osaa-
misen ekosysteemin rakentaminen.

– Yrittäjämäisen osaamisen ekosystee-
mille voidaan antaa eri määritelmiä, mutta 
me YES-verkostossa tarkoitamme sillä jat-
kuvan oppimisen järjestelmää, jossa oppi-
minen tapahtuu yrittäjämäisesti ja johon 
luetaan mukaan myös perinteisen koulutus-
järjestelmän ulkopuoliset toimijat kuten työ-
elämä, kolmas sektori ja harrastustoiminta. 
Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä 
myös nämä tahot pääsevät oppimaan.

YES-verkosto tahtoo olla aktiivinen toi-
mija yrittäjämäisen osaamisen ekosystee-

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen uskoo, että YES-verkoston 
asiantuntemusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.

Koronan jälkeinen työelämä on 
nuorten uusi normaali 
– osaammeko antaa siihen tukea?

min rakentajana, joka tuo yhteen eri toimijat.
– YES-verkostossa on jo vahva pohja 

tälle työlle. Olemme kehittäneet työkalut ja 
toimintamallit ekosysteemin kehittämisen 
tueksi. YES-aluetoimijat, maakunnalliset ja 
kuntakohtaiset YES Tiimit sekä YES Tuto-
ropettajat ovat YES-verkoston toiminnan 
ydintä. Tulevaisuudessa YES-verkosto tah-
too tiivistää yhteistyötä ja verkostomaista 
toimintatapaa entisestään.

Oletko jo mukana? Osaamistasi tarvi-
taan!

Lehtonen muistuttaa, että vaikka Valta-
kunnallinen YES ry täytti kymmenen vuotta, 
itse YES-verkosto on vieläkin vanhempi.

¬– Ensimmäinen alueellinen YES-toimis-
to perustettiin jo vuonna 2001. Valtakunnal-
linen YES ry perustettiin vasta vuonna 2010 
tukemaan YES-verkoston toimintaa. Silloin 
nähtiin, että alueellisesti on tehty hyvää ja 
pitkäjänteistä työtä yrittäjyyskasvatuksen 
kehittämiseksi ja tahdottiin luoda yhdistys, 
joka koordinoi yhdessä tekemistä ja tuo nä-
kyväksi alueellista toimintaa.

Lehtonen näkeekin, että YES ry:n uudis-
tusten myötä yhdistys on palannut entistä 
vahvemmin juurilleen.

– Tässä ajassa toinen toisiltamme oppi-
minen ja kokemusten ja ideoiden jakaminen 
on entistä arvokkaampaa. YES-verkoston 
asiantuntemusta tarvitaan nyt enemmän 
kuin koskaan aiemmin, ja meidän roolimme 
on olla eri toimijoita yhdistävä taho ja foo-
rumi, jossa omaa osaamista saa näkyville 
ja jossa yrittäjyyskasvatusta kehitetään yh-
dessä. Jos et ole vielä mukana, kutsun sinut 
lämpimästi mukaan!

Sanna Lehtonen
toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen YES ry
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Kaverille
kans

Ps. 94% 
asiakkaistamme 
on valmis 
suosittelemaan 
meitä 
kaverilleen.

Varaa aika 
maksuttomaan 
neuvontaan, 
keuke@keuke.fi, 
puhelin 050 341 3210. 
Ja kerro myös sille 
kaverille.

Me autamme vuodessa 2000
yritystä syntymään, kasvamaan ja 
kehittymään. Saammeko olla myös sinun 
sparrauskaverisi?
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Keuke on lanseerannut uuden 
palvelun, Jeesin. Kenelle Jeesi on 
tarkoitettu yrityskehittäjä Minna 
Lojander?
Jeesi on tarkoitettu yksinyrittäjille ja pien-
yrittäjille, jotka tarvitsevat apua ja tsemppa-
usta omaan jaksamiseen ja kehittymiseen. 

Tutkimusten mukaan melkein 70 pro-
senttia yksinyrittäjistä hakee kasvua, mutta 
esteenä on käytettävissä olevan ajan rajal-
lisuus sekä työllistämiseen liittyvät riskit. 
Tämän yhtälön ratkaisemiseen me tuomme 
oman panoksemme ja osaamisemme. 

Jeesi – yrittäjän oma tsemppari
Personal trainer on hyvä ratkaisu, kun haluat 
kehittää kuntoasi ja kasvattaa lihaksiasi. Eikö 
olisi kiva, jos olisi myös sellainen personal trai-
ner, joka tsemppaa sinua yrittämisessä? 
Nyt on. Jeesi-palvelu on tehty tukemaan 
pienyrittäjiä omassa jaksamisessa ja yrit-
täjätaitojen vahvistamisessa.

Mihin asioihin pienyrit-
täjät eniten kaipaavat 
apua? 
Yritysten tärkeimmät kehit-
tämistarpeet ovat pysyneet 
pitkään samoina. Ne ovat 
myynti, henkilöstön koulutus 
sekä yhteistyö ja verkostoi-
tuminen. Pienissä yrityksis-
sä nämä nivoutuvat suoraan 
yrittäjän yrittäjätaitoihin, sillä 
monesti yrittäjä on toimitusjoh-
taja, myyjä, henkilöstöjohtaja ja 
montaa muuta.

Monilla yrittäjillä on myös 
haasteita oman jaksamisen kans-
sa – ainakin jossain vaiheessa yrit-
täjän polkua. Pahimmillaan yritys 
joudutaan lopettamaan, vaikka lii-
keidea olisi toimiva ja kannattava. 
Jeesi auttaa myös resurssoinnissa 
ja toimintojen järkeistämisessä. 
Esimerkkinä voisi olla vaikka jon-

kin toiminnon ostaminen alihan-
kintana, jos lisäkäsien palkkaami-

nen ei ole järkevää.

Miten henkilökohtainen 
sparraus käytännössä 

toimii?
Me keukelaiset toi-

mimme vähän kuin 
personal trainerit. 
K a n n u s t a m m e , 
tarjoamme oikeat 
työkalut ja tiedot 
kehittymiseen ja 
potkimme tarvit-

taessa liikkeelle. 
Jokaiselle yrittäjälle 

tehdään oma henkilö-
kohtainen suunnitelma ja 

kehittämisohjelma, jonka to-
teutumista seurataan säännölli-

sillä tapaamisilla ja puhelimitse. 

Mitä muuta Jeesi tarjoaa? 
Henkilökohtaisen sparrausohjelman lisäk-
si järjestämme yhteisiä voimatreenejä 3–5 
yrittäjälle kerrallaan eri yrittäjätaitojen tee-
moista. Lisäksi kaikki hankkeeseen osallis-
tuvat yrittäjät kootaan yhteen treenaamaan 
verkostoitumista ja hyvinvointia. 

Kohtaamista, tapaamisista, kokemuksis-
ta ja onnistumisista tuotetaan myös vlogeja, 
jotka toimivat inspiraationa ja esimerkkinä 
muille yrittäjille ympäri Suomen. 

Miten pääsen mukaan?
Ottamalla yhteyttä suoraan meihin Jeesin 
yhteyshenkilöihin. Kysy rohkeasti lisää ja 
ilmoittaudu mukaan! 

Yrityskehittäjä Minna Lojander, 041 525 
8485, minna.lojander@keuke.fi tai yritys-
kehittäjä Marianne Ahvenranta, 050 575 
8228, marianne.ahvenranta@keuke.fi. 
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Op.fi -palvelu yritysasiakkaille
Hoida maksuliikenteeseen, rahoitukseen ja sijoittami-
seen liittyvät asiat op.fi-palvelussa.
Op.fi:n yrityksen verkkopankissa hoidat yrityksesi tai 
yhteisösi pankkiasiat turvallisesti ja vaivattomasti. Voit 
käyttää op.fi:tä tietokoneella, tabletilla tai puhelimella. 
Samalla saat käyttöösi OP-yritysmobiilin, joka on yrittä-
jien oma mobiilipankki.

OP-yritysmobiili
Hoida yrityksesi pankkiasiat mutkattomasti mobii-
lisovelluksella.
OP-yritysmobiililla hoidat yrityksesi pankkiasiat silloin, 
kun sinulla on sopiva hetki. Maksa maksuja, lähetä las-
kut asiakkaille, hoida sijoitusasioita reaaliaikaisesti, hae 
rahoitusta tai koosta aineisto kirjanpitäjällesi - kaikki 
tämä onnistuu mutkattomasti OP-yritysmobiilissa.

Yritysasiakkaana käytössäsi ovat 
monipuoliset digitaaliset palvelumme 
– yrittäjän pankki on auki 24/7

Avaa yritystili verkossa
Toiminimiyrittäjänä voit avata tilin kätevästi verkossa.
OP:n henkilöasiakkaana saat avattua toiminimellesi tilin 
ja muut tarvitsemasi palvelut verkossa ilman konttori-
käyntiä. Jos olet toisen pankin asiakas tai sinulla on muu 
yhtiömuoto, varaa aika verkossa ja avaa yritystili OP:ssa.

Yrityslainaa tarpeidesi mukaan
Voit lähettää rahoitushakemuksen kätevästi verkossa ja 
olemme sinuun yhteydessä.
Yrityslainalla rahoitat niin yrityksesi investoinnit, työvä-
linehankinnat kuin yritystoiminnan laajentamisen. Sovi-
tamme laina-ajan ja maksuerät yrityksellesi sopiviksi.

Mikä on sinun yrityksellesi ajankohtaista?
Lue lisää op.fi/yritykset
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Jäsenmaksut 
vuonna 2020
Jäsenmaksu on yrityksen verotuksessa vähen-
nyskelpoinen. Työntekijöiden lukumäärä sisältää 
sekä yrittäjät että muut kokopäiväiset työntekijät. 
Jäseneksi voit liittyä heti, sillä jäsenyys on voimassa 
rekisteröintipäivästä vuodeksi eteenpäin.

Yksinyrittäjä: 166 € / vuosi 
2 - 3 henkilöä: 247 € / vuosi 
4 - 5 henkilöä: 308 € / vuosi 
6 - 7 henkilöä: 369 € / vuosi 
8 - 9 henkilöä: 449 € / vuosi 
10 - 19 henkilöä: 532 € / vuosi 
20 - 49 henkilöä: 659 € / vuosi 
50 - 99 henkilöä: 1049 € / vuosi 
100 - henkilöä: 2072 € / vuosi

Seniorijäsenyys yritystoiminnan lopettaneille 50 € 
Opiskelijajäsenyys yritystoimintaa harkitseville 20 €

Keski-Uusimaa on eräs maamme voimakkaimmin kas-
vavista alueista, niin yritysmäärän kuin väestökasvun 
suhteen. Liittymällä jäseneksi Sinutkin havaitaan ja 
saavutat kontakteja Keski-Uudenmaan yrityksiin.

Liity jäseneksi: https://www.yrittajat.fi/liity

Vuoden 2021 budjetissa - Alv-
alaraja nousee 15 000 euroon 
vuoden 2021 alusta lukien

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan 10 000 eurosta 
15 000 euroon vuoden 2021 alusta lukien. ”Tämä on tärkeä asia 
yksinyrittäjien ja pienten yritysten näkökulmasta”, sanoo Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan ja kannatamme sitä. On 
myös tärkeää, että samalla säilytetään liukuva alarajahuojennus, 
toteaa Pentikäinen.

Suomen Yrittäjät esitti viime vuonna arvonlisäverovelvollisen 
toiminnan alarajaa nostettavaksi 10 000 eurosta 20 000 euroon 
ja liukuen poistuvanalarajahuojennuksen ylärajaa 30 000 eurosta 
50 000 euroon.

Alv-alarajan vaikutus vuositasolla on arviolta 20 miljoonaa 
euroa.

Suomen Yrittäjät kysyi alv-velvollisuuden alarajan nostami-
sesta yli tuhannelta yrittäjältä (Yrittäjägallup tammikuu 2019). 
Alarajan 20 000 euroon halusi nostaa 25 prosenttia vastanneista 
ja 30 000 euron alarajaa kannatti 19 prosenttia.

Vielä korkeampaa, vähintään 40 000 euron alv-alarajaa kan-
natti 22 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista. 19 prosenttia oli 
sitä mieltä, että arvonlisäverovelvollisuuden nykyinen 10 000 
euron alaraja on sopiva.

SY: Jari Lammassaari  jari.lammassaari(at)yrittajat.fi
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Palvelua asiakkaan parhaaksi.

www.clenix.fi

-50%

Tilaa 
vakiosiivous ja

saat keväällä 2021

ikkunanpesun

Mikäli vakioasiakkaamme kautta tulee 

uusi asiakas, myös asiakkamme saa 

ikkunanpesun -50% keväällä 2021.

Huom!

-15%

Kiitos
pitkäaikaiset

asiakkaamme, teille

suursiivous

Tarjous voimassa vuoden 

2020 loppuu saakka.

Käytä etu hyödyksi, se kannattaa!Huom!

Pidä työympäristö ja koti “viruspuhtaana”!

koronasiivoukset ja desinfioinnit

Ratkaisemme ammatti- 

taidolla niin jyrsijöistä, 

lutikoista, hyönteisistä 
kuin linnuistakin 

aiheutuvat ongelmat.

Meiltä myös henkilökunnan & asiakkaiden käsidesit!

Tuhoeläin-
torjuntaa!

Siivouspalvelut p. 050 352 5081 • Tuhoeläintorjunta p. 010 3874 200

 ja sol desinfiointipullo mukaan!
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ILMARI SJÖBLOM, LKV
p. 0400 456 404, ilmari@riisula.fi

MINNA KANSANEN
p. 040 828 8869 , minna@riisula.fi

As Oy TuusulAn  
AROPElTO JA -PuPu
Aropellontie 14

 Tulossa yksitasoisia rivareita

 Idyllinen pientaloalue

 Palvelut lähellä

• 2 h+k 45–61 m2

• 3 h+k+s 66–76 m2

• 4 h+k+s 76–92 m2

Ota NYT yhteyttä, 

niin pääset varaamaan 

ensimmäisten joukossa

Ota yhteyttä Mikkolan
päiväkoti

As Oy Tuusulan Päävartio

As Oy Tuusulan
Aropelto ja -pupu

www.riisula.fi
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