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renkaat ja vanteet 
maataloudelle, 

kuljetusliikkeille, 
autoon kuin autoon!

Rauman Yrittäjien mar-
raskuussa järjestämässä 
85-vuotisjuhlassa palkit-
tiin ansioituneita rauma-
laisia yrittäjiä.

Vuoden yrityksen pal-
kinnon sai Satatech Talo-
tekniikka, joka on erikois-
tunut etenkin kiinteistöjen 
ja teollisuuden ilmastoin-
ti- ja jäähdytysratkaisui-
hin sekä lämpöpumppu-
tekniikkaan.

Vuoden nuoren yrittäjän 
palkinnon pokkasivat Het-
ki Designin Maija Kaskis-
to ja Terhi Lehtonen.

Vuoden yksinyrittäjänä 
valittiin Konttorikonekor-
jaamo Kallion yrittäjä Ja-
ri Kallio ja JH-Rakentaji-
en Jussi Hyppölä sai vuo-
den monialayrittäjän pal-
kinnon.

Rauman Yrittäjien kun-
niajäsenen tittelin sai 
1960-luvulla yrittäjänä 
aloittanut Muisto Laine. 
Hän on edelleen perusta-
mansa Lai-Mun pääosa-
kas ja hallituksen puheen-
johtaja.

Rauman Yrittäjät palkitsi 
ansioituneita yrittäjiä

Rauman Yrittäjät palkitsi 85-vuotisjuhlassaan ansioituneita yrittäjiä. Palkinnon saivat Muisto Laine, Satatech Talotekniikan Pietari Erko, Jukka Otamo ja 
Mika Siivonen, Hetki Designin Maija Kaskisto ja Terhi Lehtonen, Konttorikonekorjaamo Jari Kallio ja JH-Rakentajien Jussi Hyppölä.Lisää aiheesta sivulla 2
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Rauman Yrittäjien 85-vuo-
tisjuhlassa palkittiin jäl-
leen kerran ansioituneita 
paikallisia yrittäjiä.

Tällä kertaa vuoden yri-
tyksen palkinnon sai Sata-
tech Talotekniikka Oy, jo-
ka perustettiin Raumalla 
vuonna 2013.

Vaikka palkinnon saa-
misesta on kulunut jo pa-
ri kuukautta, Satatech Ta-
lotekniikka Oy:n toimi-
tusjohtaja Pietari Erko on 
edelleen mielissään huo-
mionosoituksesta.

Eikä vähiten sen takia, 
että se tuli toisilta yrittä-
jiltä.

Kai sitä ollaan tehty oi-
keita asioita laadukkaasti 
ja lunastettu lupauksem-
me.

Satatech Talotekniikka 
Oy on erikoistunut eten-
kin kiinteistöjen ja teol-
lisuuden ilmastointi- ja 
jäähdytysratkaisuihin se-
kä lämpöpumpputekniik-
kaan.

Satatechin Talotekniik-
ka Oy:n omistavat Pietari 

Erko, Jukka Otamo ja Mi-
ka Siivonen.

Joka vuosi olemme kas-
vattaneet liiketoimin-
taamme ja olemme luo-
neet lisää työpaikkoja. Tu-
lostaso on säilynyt hyvä-
nä, Erko listaa.

Urakkakohteet 
mukavan lähellä
Pietari Erkon mukaan Sa-
tatech Talotekniikka Oy 
keskittyy lähikuukausina 
meneillä oleviin ja alka-
viin projekteihin.

Työkalenterissa ovat 
muun muassa Merikou-
lun C- ja E-osan IV-urak-
ka, Helen Oy Vuosaa-
ren biolämpökeskuksen 
IVJ-urakka ja suunnitte-
lu, Tampereen Sähkölai-
tos Oy NSL3 KPA-järjes-
telmän LVIA-urakka ja 
suunnittelu sekä Rauman 
seurakunnan virastotalon 
saneerauksen LVIA-urak-
ka. Kevään kalenterissa 
on myös Karin kampuk-
sen IV-urakka.

Kyseessä on optimaa-
linen tilanne, että iso osa 
kohteistamme on Raumal-
la ja kilometrin etäisyy-
dellä toisistaan. On myös 
hyvä, että toimipisteem-
me on lähellä. Se helpot-
taa aina tekemistä.

Työkalenteri näyttää 
muutenkin varsin hyväl-
tä, sillä urakoita on aina 

vuoden 2023 loppuun as-
ti.

Se on positiivista. Aina 
ei ole voinut katsoa ihan 
näin pitkälle kuin nyt.

Töihin työharjoit-
telun kautta
Satatech Talotekniikalla 
on tällä hetkellä noin pa-
rikymmentä työntekijää. 
Kaikki ovat kovia rauma-
laisia ammattilaisia.

Yrityksen hyvä tulos ja 
positiiviset tulevaisuu-
dennäkymät ovat tärkeäs-
sä roolissa osaajien rekry-
toinnissa.

Se antaa myös työn-
tekijöille turvaa, kun ei 
ole sellaisessa yritykses-
sä töissä, joka voi kaatua 
ihan milloin tahansa. On 

tärkeää, että työtä teh-
dään pitkäjänteisesti.

Moni Satatech Talotek-
niikka Oy:n työntekijä on 
tullut töihin työharjoitte-
lun kautta.

Sanoisin, että 3 – 6 vuo-
dessa oppii tämän alan 
suurilta osin, jos on vain 
tarpeeksi motivoitunut 
oppimaan.

Raumalla on 
hyvä yrittää
Yrityksen toimipiste on 
Rauman Hakuninvaheel-
la.

Satatech Talotekniikka 
Oy:n asiakkaita löytyy jul-
kisen sektorin lisäksi teol-
lisuudesta, yrityksistä, ko-
titalouksista, rakennus-
liikkeistä ja taloyhtiöistä.

Valtaosa Satatech Talo-
tekniikka Oy:n urakois-
ta sijoittuu Raumalle ja 
Satakuntaan, mutta yk-
sittäisiä asennusprojek-
teja on tehty alihankinta-
na ulkomaillekin, kuten 
Tanskaan, Ruotsiin ja Por-
tugaliin.

Rauma on Pietari Erkon 
mukaan hyvä kaupunki 
yrittää.

Raumalla asiakassuh-
teet henkilöityvät ja pe-
rustuvat luottamukseen. 
Kun tekee työnsä hyvin, 
asiakas luottaa siihen, et-
tä homma toimii myös tu-
levaisuudessa.

Oikeita asioita laadukkaasti
Satatech 
Talotekniikka Oy 
valittiin vuoden 
yritykseksi 
Rauman Yrittäjien 
85-vuotisjuhlassa.

Toimitusjohtaja Pietari Erko poseeraa Kanada-maljan kanssa, joka piipahti Satatechin toimipis-
teellä. Satatech on Rauman Lukon yhteistyökumppani ja tekee yhteistyötä myös muiden urheilu-
seurojen kanssa.

RAUMALLA ASIAKASSUHTEET HENKILÖITYVÄT 
JA PERUSTUVAT LUOTTAMUKSEEN. KUN TEKEE 
TYÖNSÄ HYVIN, ASIAKAS LUOTTAA SIIHEN, ETTÄ 
HOMMA TOIMII MYÖS TULEVAISUUDESSA

Vuoden nuoren yrit-
täjän palkinto / Hetki 
Design - Maija Kaskisto 
ja Terhi Lehtonen

“Neuvoisin yrittäjyyt-
tä harkitsevaa nuorta, 
ja miksei vanhempaa-
kin, miettimään tarkkaan 
ajankohdan, koska päät-
tää tarttua toimeen. Ajoi-
tuksen pitää olla oikea. Ja 
idean täytyy tietenkin ol-
la kristallinkirkas. Yrittä-
minen vaatii pitkäjäntei-
syyttä ja satsauksia, mutta 
antaa samaan aikaan pal-
jon. Oli upeaa saada tun-
nustusta tehdystä työstä.” 

Maija Kaskisto / 
Hetki Design

Vuoden moniala-
yrittäjän palkinto 
/ JH-Rakentajat 

“Aloitin yrittäjyyden 
vuonna 1984 Dallasissa, 
Teksasissa. Siitä lähtien 
aina näihin päiviin as-
ti olen ollut rakennus- ja 
kiinteistöaloilla hyvin eri-
laisissa tehtävissä. Kun in-
nostun jostain, minua on 
hyvin vaikea pidätellä ja 
teen tavoitteellisesti työ-
tä, jotta asiat toteutuvat. 

Vältän käyttämästä it-
sestäni titteliä toimitus-
johtaja, vaikka sekin roo-
li minulla on useassa yri-
tyksessä. 

Minulle yrittäjyys on 
monipuolista osaamista 
ja sitoutumista oikeiden 
asioiden tekemiseen kai-
kissa meidän yrityksis-
sämme.”

Jussi Hyppölä / 
JH-Rakentaja

Vuoden yksinyrittäjä /
Konttorikone-
korjaamo Jari Kallio

“Tuntuu hienolta, että saa 
tällaisen tunnustuksen 
toisilta yrittäjiltä. Olen 
aloittanut yrittäjänä  jo 
1996, joten väliin on mah-
tunut monenlaisia vuosia. 
Silloin kun aloitin, korja-
sin pääosin kirjoitusko-
neita. Eli tekniikan kehi-
tys on ollut huimaa. Tuol-

loin laitteita oli kontto-
reissa paljon enemmän. 
Nykyisin yksi kone hoi-
taa kaiken. Minun on vai-
kea tehdä vertailuja siitä, 
että millaista yksinyrittä-
jyys on verrattuna muihin 
yritysmuotoihin. Olen ai-
na ollut yksinyrittäjä.”

Jari Kallio  / 
Konttorikonekorjaamo 
Jari Kallio

Palkittujen ajatuksia yrittäjyydestä

Rauman Yrittäjät juhli 85-vuotista taivaltaan marraskuussa.
Kansanedustaja Matias Marttinen piti puheen 
Rauman Yrittäjien juhlassa.

Rauman Yrittäjät on ajanut 
raumalaisten yrittäjien etuja 
jo vuodesta 1936.

Jussi Hietikko
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KONEVUOKRAUS
JALONEN OY
 0400 800 580,  02 8377 9925

Aina kannattaa soittaa ja kysyä löytyykö  
sinun tarpeisiin laitetta 

– tule käymään paikan päällä!

Talon rakentamiseen/huoltoon
•	saxi/nivelpuominostimia,	alumiini/haki-telineitä,	hiomakoneita,		
	 porakoneita,	naulaimia,	sähkökeskuksia,	imureita	–	vesi/pöly,		
	 betonivibrat	ja	paljon	muita	rakennuskoneita...

Pihatöihin kalustoa
•	laserlaitteita,	maantiivistäjät,	moottorisahoja,		
	 pienkaivinkoneita...ym.
•	murskeita,	maisemakiviä	alk.	20	e	peräkärryllinen		
	 (myös	pienempiä	määriä)

A R E N A

– Sikses luanikas kaupp –

Perinteiset reseptit 
ihastuttavat edelleen
Kontion Konditoria 
Oy valittiin vuoden 
Rakastunut Rau-
maan -toimijaksi.

“Mistä tämä ihana resepti 
on peräisin?”

Tähän kysymykseen 
Kontion Konditorian 
työntekijät vastaavat tuon 
tuosta - oli kyseessä sitten 
runebergintorttu tai ruis-
leipä.

- Monet resepteistämme 
ovat peräisin tuffaltani, 
kondiittorimestari Pertti 
Laaksoselta. Esimerkiksi 
reikäleipämme on tuffan 
resepti vuosikymmenten 
takaa, hymyilee Katarii-
na Hietaniemi.

Katariina Hietaniemen 
isovanhemmat Pertti ja 
Marja Laaksonen ostivat 
konditorion 49 vuotta sit-
ten sen perustajilta.

Minä aloitin täällä 
13-vuotiaana tiskaajana,
Katariina Hietaniemi 
muistelee.

Kuninkaankadulla Kon-
tio on toiminut lähes nel-
jä vuosikymmentä ja ny-
kyisin myös Karjalanka-
dun leipomon yhteydes-
sä toimii kahvila.

Uskotaan omaan 
tekemiseen
Vuosikymmenten perin-
teet ovat yhä vahvasti 
läsnä Kontion konditori-
an arjessa.

Asiakkaiden rakastamia 
leivonnaisia leivotaan päi-
vittäin.

Reikä le ivän  l i säk-
si muun muassa punssi-
leivos ja sacherkakku teh-
dään tuffan resepteillä.
 H i s t o r i a  o n
perheyrityksel-
le tärkeä ja 

eivätkä asiakkaat varmas-
ti innostuisi, jos perintei-
siä reseptejä muuttaisi jo-
tenkin.

Vaikka Kontion resep-
tejä ei muutettaisikaan, 
Katariina Hietaniemi ker-
too seuraavansa kondito-
riomaailman uusia tuulia 
säännöllisesti.

Mutta tärkeintä on us-
koa siihen omaan tekemi-
seen ja kehittää sitä.

Vuodenvaihtees-
s a  R a k a s t u -

nut Raumaan 

-kauppiaat valitsivat Kon-
tion Konditorian vuoden 
toimijaksi.

Päätöstään kauppiaat 
perustelivat sillä, että 
Kontion Konditoria toimii 
esimerkkinä alueen muil-
le kauppiaille ja on monil-
le Raumalle saapuvien tu-
ristien ensikosketus rau-
malaisten kahviloiden ja 
ravintoloiden tarjontaan.

Katariina Hietaniemi 
kertoo tunnustuksen läm-
mittävän mieltä.

Jo senkin takia, että
olemme panostaneet 
markkinointiin.

Vuoden kiireisin 
viikko
Konditorian kalenterivuo-
si on täynnä päivämääriä, 
jolloin herkkusuut akti-
voituvat. On laskiainen, 
runeberginpäivä ja pi-
dempänä tapahtumana 
joulu.

Äitienpäivä ja isänpäi-
vä ovat nykyään tärkeitä, 
Hietaniemi kertoo.

Kuitenkin vuoden kii-
reisin aika sijoittuu hei-
näkuuhun, jolloin Rauma 
täyttyy turisteista.

Pitsiviikko on vuoden 
kiireisin viikko.

Kolmannen polven kontiolainen 
Katariina Hietaniemi esittelee 
kuuluisaa Kontion reikäleipää, 
jonka resepti on vuosi-
kymmenten 
takaa.

Vähän kuin Iivolla olympialaduilla, vuosi on lähte-
nyt liukkaasti liikkeelle. Yritysten ja ihmisten aktii-
visuus on kasvanut.

Yleinen positiivinen vire ja toimeliaisuus ovat läh-
teneet kasvun tielle. Poikkeusoloja ollaan purkamas-
sa ja katseet ovat jo pitkällä tulevassa.

Rauma ja Satakunta ovat selkeästi Suomen vien-
nin keskeinen vetureita. Olemme viennin mittarei-
den valossa keskiverron yläpuolella.

Rauma on yritysmyönteisyydessään valtakun-
nallisissa mittareissa miltei korkeimmalla sijalla, ja 
voimme olla tästä ylpeitä.

Kun uusi kaupunginjohtajamme Esko Poikela 
aloitti työt tammikuussa, syttyi monissa yrittäjissä 
ja kaupunkilaisissa melkoinen vire.

Eskon edelliset saavutukset Liedossa osoittivat 
oikeaa johtajuutta ja suunnannäyttöä siitä, miten ja 
mitkä vaikutukset positiivisella ilmapiirillä on. 

Kannustankin meitä kaikkia viemään positiivista 
sanomaa ja ilmapiiriä kaikkeen päätöksentekoon. Ei 
se luo epämiellyttävää kuvaa, että joskus sanotaan 
kielteisesti. Se luo epämiellyttävän kuvaa, että jäte-
tään kokonaan vastaamatta.

Ollaan yhdessä mahdollistamassa yritysten kas-
vua ja kehitystä luoda työtä ja toimeentuloa seudul-
le.

Uusien yritysten perustaminen on Suomessa kas-
vun tiellä. Selkein uusi trendi on yksinyrittäjyys.

Työnteon tavat muuttuvat kiivasta vauhtia. Ihmi-
set hakevat vaihtelua ja muutosta perinteiseen työn-
tekoon, halutaan vapautta. 

En malta olla miettimättä Suomen metsäteollisuu-
den muutosta, joka on lähes päivittäin jossain mää-
rin meidän kaikkien käsillä.

Metsäteollisuus on muuttunut, samoin kuin mo-
net muutkin alat.

En usko, että teollisuus täältä häipyy. Vain tapa 
tuottaa muuttuu. 

Työn tuottavuus on keskiössä. Alihankintaketju-
jen joustavuus ja yksinyrittäjät ovat tulevaisuudes-
sa avainasemassa silloin, kun kehitetään uusia toi-
mintamalleja eri yrityksissä.

Näin olympiakultamitalien huumassa kannustan-
kin meitä kaikkia nauttimaan lumisesta talvesta, liik-
kumaan ja pitämään itsestään huolta. 

Kevättä odotellen!!

Antti Simula
Puheenjohtaja, Rauman Yrittäjät ry
Rauman RS-Rakennus Oy

Hangen 
kannoilla

Hans Lehtinen
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Liikuntayrittäjä uskoo tu-
levien kuukausien olevan 
kiireisiä, kun rajoitusten 
hyydyttämät raumalaiset 
lähtevät liikkeelle.

Raumalainen Taru 
Laaksonen on liikunta-
alan yksinyrittäjä, joka 
valmentaa pienryhmiä ja 
toimii myös yksilöohjaa-
jana.

Korona-aika on ollut hä-
nen mukaansa henkisesti 
raskasta sen arvaamatto-
muuden takia.

Rajoitusten takia liikun-
tayrittäjyys on ollut jatku-
vaa ylä- ja alamäkeä kah-
den vuoden ajan. 

Vaikka epävarmuus on 
ollut välillä hyvin kuor-
mittavaa yrittäjälle, Laak-
sonen on surrut eniten 
asiakkaidensa tilannetta.

- Asiakas on aloittanut 
valmennuksessani täyn-
nä intoa ja on edistynyt ja 
yht’äkkiä rajoitukset ovat 
lopettaneet kaiken. Sen 
näkeminen on ollut hy-
vin raskasta, liikuntaneu-
vojaksi itseään tituleeraa-
va Laaksonen toteaa.

Vaikka liikuntapaik-
kojen rajoitukset ovat jo 
poistuneet, Taru Laakso-
nen ei vielä uskalla vielä 

tuulettaa.
Hän pelkää, että asiak-

kaat eivät uskalla sitoutua 
valmennuksiin, jotka nor-
maalisti kestävät 4-6 kuu-
kautta.

Valmennusryhmään 
osallistumista suunnit-
televa asiakas voi pelätä 
rajoitusten palaamista ja 
epäröi.

- Ainakin aluksi se voi 
vaikuttaa päätöksente-

koon.
Toisaalta Taru Laakso-

nen uskoo kuntoilun li-
sääntyvän, kun kevät ete-
nee. Monen kuntoiluhar-
rastus on ollut rajoitusten 
ajan pause-tilassa.

Minulla on vahva tunne 
siitä, että keväällä uskalle-
taan liikkua vapaammin.

Maaliskuun alussa Taru 
Laaksosella alkaakin juok-
suryhmä, johon voi liittyä 
vaikka ei olisi aiemmin 
harrastanut juoksua.

- Kolme kuukautta kes-
tävän juoksuryhmän 
opeilla jokainen saa uu-
den harrastuksen lisäksi 
myös liikuntasuunnitel-
man.

ODOTETTAVISSA HUIMA LIIKUNTAKEVÄT

“MINULLA ON 
VAHVA TUNNE SIITÄ, 
ETTÄ KEVÄÄLLÄ 
USKALLETAAN 
LIIKKUA 
VAPAAMMIN.”

Taru Aaltonen uskoo, että tuleva kevät tulee olemaan erittäin 
vilkas.

Hyvinvoinnin Walimon 
iso jumppasali täyttyi vii-
meistä paikkaa myöden 
seuraavana päivänä, kun 
koronarajoitukset loppui-
vat ryhmäliikuntatoimin-
nasta.

Valmennuspäällikkö 
Jenni Rainio kertoo, että 
tuota päivää oli odotettu 
kuin kuuta nousevaa.

Kuukauden pakolli-
nen ryhmäliikuntatauko 
oli hetkessä unohdettu. 
Silloin ei näkynyt muita 
kuin iloisia ilmeitä, Rainio 
muistelee hymyssäsuin.

Rajoitukset koetteli-
vat oikeudentajua

Hyvinvoinnin Walimo on 
ryhmäliikuntakeskus, jo-
ten koronapandemia on 
kurittanut kovalla kädel-
lä sen yritystoimintaa.

Kahden vuoden ajan lu-
kemattomia ryhmäliikun-
tatunteja jouduttiin pe-
ruuttamaan.

Korona tuli juuri sillä 
hetkellä, kun kaikki näyt-
ti menevän todella hyvin. 
Olimme tehneet ison re-
montin tänne 2018 ja sitä 
seuraava vuosi oli erittäin 
hyvä. Sitten maaliskuussa 
2020 kaikki muuttui ker-
taheitolla.

Walimolla päätettiin jo 
koronapandemian alussa, 
että he noudattavat viran-

omaisten suosituksia jopa 
hieman ennakoiden.

Asiakkaiden ja työnte-
kijöiden terveys nostet-
tiin tärkeimmäksi asiaksi.

Olemme saaneet vas-
tuullisuudesta todella pal-
jon kiitosta. Ja myös sii-
tä, että olemme keksineet 
paljon ulkona toteutetta-
vaa ryhmäliikuntaa.

On ollut lumikenkät-
reeniä ja bootcamp-tunte-
ja ulkona. Välillä olemme 
heiluttaneet kahvakuu-
lia kaatosateessa tuossa 
parkkipaikalla, Rainio 
luettelee.

Jenni Rainio kiittääkin 
Walimon asiakkaita, jotka 
ovat halunneet tukea yri-
tystä kaikkein pahimpana 
aikana.

Kanta-asiakkaat eivät 
ole peruuttaneet klubijä-
senyyksiään, vaikka ryh-
mäliikuntatunteja ei ole 
rajoituksien takia järjes-
tää.

Meillä on niin ihana 

asiakaskunta, jota haluan 
tässä kiittää. Tuntui ihan 
uskomattoman hienol-
ta, kun ihmiset ovat aja-
telleet, että tämä on heil-
le niin tärkeä paikka, että 
on haluttu varmistaa tä-
män jatko. Kiitos.

Tämä asiakkaiden tu-
ki on ollut tärkeää varsin-
kin silloin, kun rajoituk-
set ovat koetelleet oikeu-
dentajua.

Ei sitä logiikkaa oikein 
voinut käsittää. Olisi voi-
nut istua baarissa samaan 
aikaan, mutta jumpata ei 
voinut. Tai katsoa poru-
kalla jääkiekko-ottelua 
monta kertaa jumppasa-
lia pienemmässä aitiossa. 

Jenni Rainio kuvailee, 
että pandemia-aikana kai-
kista stressaavinta oli epä-
varmuus, joka jatkui kuu-
kaudesta toiseen.

Silloin maaliskuussa 
2020 ajattelimme, että pa-
hin vaihe kestää pari kuu-
kautta ja sen jälkeen pääs-

Hyvinvoinnin Walimon valmennuspäällikkö Jenni Rainio kertoo, että rajoitusten kohdistaminen koetteli välillä oikeudentajua.

Asiakkaat    varmistivat 
kuntoilun   tulevaisuuden

tään palaamaan normaa-
liin elämään. Ihan niin ei 
käynyt.

Katseet käännet-
ty kevääseen
Mutta nyt katseet on 
käännetty jo tiukasti tule-

vaisuutta kohden.
Valmennuspäällikkö 

Rainio kertoo, että kaikki 
merkit viittaavat hurjaan 
kuntoilukevääseen.

Onhan se selvää, että 
kun on vietetty näin pitkä 
aika ilman ryhmäliikun-

taa, niin kyllä se otetaan 
nyt keväällä takaisin.

Hyvinvoinnin Walimon 
kaikki ryhmäliikuntatun-
nit pyörivätkin tällä het-
kellä entiseen tapaan.

Jenni Rainio on kiitollinen Walimon asiakkaiden sitoutuneisuu-
desta.

“ONHAN SE SELVÄÄ, ETTÄ 
KUN ON VIETETTY NÄIN PITKÄ 
AIKA ILMAN RYHMÄLIIKUNTAA, 
NIIN KYLLÄ SE OTETAAN NYT 
KEVÄÄLLÄ TAKAISIN.”

Hyvinvoinnin Walimo 
selvitti koronarajoi-
tusten kurimuksen 
sitoutuneiden asi-
akkaidensa avulla.

Jussi Hietikko
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Taloyhtiöiden 
apuna arjessa

Ole rohkeasti yhteydessä!
rauma.kiinteistoliitto.fi

Rauman Kiinteistöyhdistys ry

Kysy lisää!  Arto Felin 050 512 3881

Vuokrattavana
TOIMISTO- / TYÖHUONEITA 

keskustassa alk. 100 €/ huone / kk

VARASTOTILOJA alk. 50 €/ kk

Haasteet voitetaan yhteistyöllä
Puheenjohtajuusvuosi 
antoi Risto Simulalle 
uuden näkökulman 
yrittäjyyteen.

Tänä keväänä tulee 40 
vuotta siitä, kun Risto 
Simula aloitti yritystoi-
minnan Raumalla, kun 
hän perusti RS-Rakennus 
Oy:n.

Kuten jokaisella yrityk-
sellä, aluksi Simulalla oli 
vain hyvä idea, sinnik-
kyyttä ja paljon itseluot-
tamusta. 

- Aivan tyvestä lähdet-
tiin puuta kiipeämään 
ylös. Ensimmäinen keik-
ka oli omakotitalon raken-
taminen.

- Mutta tasaisesti men-
tiin ylöspäin ja parissa 
vuodessa yrityksellä oli 
jo puolen tusinaa työnte-
kijää, Risto Simula muis-
telee.

Rauma on hyvä kau-
punki yrittäjälle
Rauma on Simulan mu-
kaan hyvä kaupunki yrit-
tää, vaikka sen pieni koko 
aina välillä luokin omat 
haasteensa.

Haasteisiin on hyvä 
vastata yhdistämällä voi-
mat. Siksi Simula suosit-
telee jokaiselle yrittäjäl-
le liittymistä paikalliseen 
yrittäjäjärjestöön.

- Ei jää koskaan yksin, 
kun kuuluu yrittäjäjärjes-
töön. Verkostoitumisen 
lisäksi yrittäjäjärjestöstä 
saa monipuolista tietoa ja 
neuvontaa.  

Risto Simula toimi Rau-
man Yrittäjien puheenjoh-
tajana vuodesta 2004 vuo-
teen 2005 asti.

Puheenjohtajuudesta Si-
mulalle jäi pelkästään po-
sitiivisia muistoja ja hän 
kiittelee vielä jälkikäteen 
sitä, että sai tällaisen luot-
tamustehtävän.

- Siinä sai aivan erilai-
sen näkökulman yrittä-
jyyteen ja tutustui monen-
laisiin ja erikokoisiin yri-
tyksiin.

Jatkuvat haasteet 
rekrytoinnissa 
Neljän vuosikymme-
nen aikana yrittäjyys on 
muuttunut paljon.

Rakennusala on moder-
nisoitunut vuosien myötä, 

mutta suuri muutos on ol-
lut myös työntekijämark-
kinoilla.

Nykyisin yhä useam-
pi rakennustyöntekijä tu-
lee Suomen rajojen ulko-
puolelta, koska alan suo-
malaisten ammattilaisten 
rekrytointi on vaikeutu-
nut.

- Suomalaisia ammat-
timiehiä ei vain ole enää 
niin paljon työmarkki-
noilla.

Simulan mukaan tässä 
kiteytyy koko rakennus-
alaan suurin ongelma.

- Jos katson neljää vuo-
sikymmentä taaksepäin, 
niin aina rakennusalalla 
on ollut haastavinta löy-
tää motivoituneet ja osaa-
vat työntekijät.

Puusepäntöille 
enemmän aikaa
Vaikka RS-Rakennuk-
sen johdossa on jo puo-
len vuosikymmenen ajan 
ollut Riston poika Antti 
Simula, eläkepäivät ovat 
hyvin työntäyteisiä.

-Edelleen käyn päivit-
täin töissä, mutta työ-
päivän pituus vaihtelee 
paljon. Onhan se työnte-
ko tietenkin erilaista, kun 
on eläkkeellä.

Kun operatiivinen vas-
tuu on siirtynyt toisaalle, 
voi keskittyä harrastuk-
siin.

Risto Simulan tärkeä 
harrastus liittyy sekin 
työhön, sillä hän suuntaa 
tuon tuosta omalle puu-
työverstaalleen.

- Tykkään tehdä käsitöi-
tä, joten verstaassa nikka-
roin kaikenlaista. Viimek-
si tein sängyn.

Kun idea on valmis, 
on aika toimia
Risto Simula kannus-
taa kaikkia yrittämises-
tä kiinnostuneita aloitta-
maan yritysideansa työs-
tämisen.

Kun idea on kirkastu-
nut, voi ottaa vaikkapa 
Rauman Yrittäjiin yhteyt-
tä neuvoja varten.

Yrittäjiä ei Risto Simu-
lan mukaan ole koskaan 
liikaa.

- Niinhän se on, kuten 
vanhassa Rexona-mai-
noksessa sanotaan: Aina 
on tilaa vielä yhdelle.

Vaikka RS-Rakennus Oy:n perustaja Risto Simula jäi eläkkeelle 
pari vuotta sitten, hän vetää työtakin päälle joka aamu ja suun-
taa työmaalle.

Seuraava

OSAAVA RAUMA
ilmestyy 17. 5. 2022

Kysy ilmoituksista
010 83361 / ilmoitusmyynti

Entiset PUHEENJOHTAJAT
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