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Rauman Kotijoukkue on nyt

Rauma kuuluu niihin suo-
malaisiin kaupunkeihin, 
jotka syttyvät eloon kesä-
kuukausina. Viime kesä-
nä Raumalla kävi paljon 
turisteja, vaikka tapahtu-
mien järjestämistä rajoi-
tettiin koronarajoituksilla.

Tulevan kesän odotuk-
set ovat korkealla, sillä 
tapahtumarajoituksia ei 
enää ole.

Hotellinjohtaja Iiro Ig-
natius uskoo, että Rau-
malla on mahdollisuudet 
päästä vähintään saman-
laisiin matkailijamääriin 
kuin viime vuonna.

Raumalla on paljon ke-
sätekemistä perheille, 
vaikka täällä ei huvi- tai 
teemapuistoja olekaan. 
Kivoja uimapaikkoja, lii-
kennepuisto, museoita, 
hyviä kesäteattereita ja 
niin edelleen.

Tapahtumista ensim-
mäisiä ovat Karjalaisten 
kesäjuhlat ja RMJ.

RMJ on peruttu kahdel-
ta edelliseltä vuodelta, jo-
ten moni lipun kaksi vuot-
ta sitten lunastanut suun-
taa juhannukseksi Rau-
malle.

Kesä tulee – Rauma on valmis

Lisää sivuilla 
2 – 3 ja 4 – 5

Meri houkuttelee Raumalle turisteja kauempaakin. Otanlahden ympäristössä on paljon vetonauloja, kuten Poroholma, maauimala ja Merijakamo. Sekä tietenkin 
erittäin kuvatut auringonlaskut.

KUVA: Jussi Hietikko
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Rauma tarjoaa tapahtumia kaikille
Rauma tarjoaa kesällä mo-
nia erilaisia tapahtumia, 
joista suuret yleisötapah-
tumat tuovat väkeä ym-
päri Suomea.

Raumalaisia tapahtu-
mia yhdistää perinteisyys, 
sillä monia on järjestetty 
jo vuosikymmenten ajan.

Tapahtumat Raumalla 
starttaavat jo kesäkuus-
sa, ja tapahtumakalente-
rissa on merkintöjä elo-
kuulle asti.

RMJ
Kahtena vuotena väliin 
jäänyt RMJ palaa takaisin 
juhannusjuhlien aateliin.

Tänäkin vuonna RMJ 
järjestetään elektronisen 
tanssimusiikin johtoaja-
tuksella.

Tapahtuma on kolmi-
päiväinen ja alkaa torstai-
na Otanlahden rantapuis-
tossa.

RMJ:n artistit esiintyvät 
kahdella eri lavalla.

RMJ:n esiintyjiä ovat 
muun muassa JVG, Ro-
bin Schulz, Martin Jen-
sen, Clean Bandit ja Jonas 
Blue.

RMJ:n järjestää Nelonen 
Media, joka vastaa useista 
yleisötapahtumista ympä-
ri Suomen.

RMJ 23. 6. – 25. 6. RMJ palaa takaisin kahden koronarajoitusvuoden jälkeen. Tämä kuva on vuodelta 2019. KUVA: Vilma Töyräs / Nelonen Media

PITSIVIIKKO

Rauman perinteinen Pit-
siviikko yhdistää perin-
teet, paikalliskulttuuria 
ja modernia festivaalitun-
nelmaa.

Suurin osa Pitsiviikon 
tapahtumista on pääsy-
maksuttomia ja ikärajat-
tomia, joten Pitsiviikko on 
myös lasten juhlaviikko.

Pitsiviikko on kymme-
nien paikallisten yhdis-
tysten, yhteisöjen, yri-
tysten, yksityishenkilöi-

den ja muiden yhteis-
työkumppanien yhdessä 
tekemä juhla. Pitsiviik-
ko esittelee matkailijoil-
le ja kiinnostuneille pai-
kallisille myös Vanhaa 
Raumaa, kun kymmenet 
asukkaat avaavat piha-
porttinsa.

Pitsiviikkoa on järjestet-
ty yhtäjaksoisesti vuodes-
ta 1971 lähtien.

Rauman Pitsiviikko
23. 7. – 31. 7.

RAUMA FESTIVO
Viisipäiväinen Festivo 
tuo eloa ja väriä elokuun 
alkuun monipuolisen ka-
marimusiikin muodossa.

Tänä vuonna Festivon 
taiteellinen johtaja, viulis-
ti, ohjaaja Siljamari Hei-
kinheimo on kutsunut 
tanssitaiteilija Auri Aho-

lan taiteelliseksi partne-
rikseen suunnittelemaan 
festivaalin ohjelman.

Ohjelma yhdisteleekin 
eri taiteenlajeja breakdan-
cesta oopperaan ja sirkuk-
sesta elokuvaan.

Rauma 
Festivo 2. 8. – 6.8.

KUVA: Jussi Hietikko
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuodenajat vaihtuvat talvesta kevääseen ja keväästä 
kesään. Huolimatta siitä, että poikkeusolot jatkuvat.

Maailma ympärillämme kuohuu ja olo tuntuu vä-
lillä jopa ahdistavalta. Muutamat viimeiset vuodet 
ovat kuluttaneet yrittäjiä. 

Kaikesta huolimatta Rauman yrittäjäjärjestö on 
menneen vuoden aikana toiminut mallikkaasti. 
Jäsenistömme on aktiivisesti ottanut osaa kaikkiin 
järjestettyihin koulutuksiin ja tapahtumiin. Saman-
laista intoa toivomme tulevaisuudessakin. 

Odotamme, että saamme järjestettyä täsmätapah-
tumia, sillä hiljaiselo on pikkuhiljaa muuttumassa 
askeleen verran parempaan suuntaan.

Kevään merkit ovat jo pitkällä; ensimmäiset ku-
kat ovat jo heti lumen sulamisen jälkeen puske-
neet maasta, koivuihin olemme saaneet vihreyttä ja 
västäräkit ovat jo muutamien viikkojen ajan olleet 
pihoillamme.

Mieliala on siis odottava, jopa toiveikas ja usko 
huomiseen ja tulevaisuuteen on voimakas.

Kaikilla on tekemisen meininkiä, katse suunnattu-
na tulevaisuuteen ja kesään - uuteen alkuun. 

Toivon kaikille oikein aurinkoista ja lämmintä ke-
sää. Samoin toivon, että Rauman hiljaiset kadut saa-
vat elämää ja kaupungin kaupat ja kuppilat löytä-
vät käyttäjänsä. 

Selvää on, että yhdessä yrittämällä pääsemme 
eteenpäin, sillä onhan meillä sama suunta ja sama 
päämäärä. 

Puheenjohtaja 
Antti Simula

Yhdessä uutta kohti

RAUMAN 
TAIDEMUSEON 
TRIENNALE 2022

Vuonna 2022 Rauma 
Triennalen teema “Ima-
gine! Mitä jos!” haastaa 
pohtimaan kysymystä sii-
tä, mitä jos kaikki olisikin 
toisin.

Teema on saanut inspi-
raationsa käsite- ja per-
formanssitaiteilija Yo-
ko Onon monialaisesta 
työskentelystä puolison-
sa muusikko John Lenno-
nin kanssa. Näyttely te-
kee kunniaa myös taiteili-
japariskunnan sodanvas-
taiselle työlle. Näyttelyn 
kuraattorit ovat Rauman 
taidemuseon intendent-
ti Heta Kaisto ja taiteilija 
Teemu Mäki.
Rauman Taidemuseon 
Triennale 11.6. – 25.9.

RAUMA BLUES
Juurimusiikin ystävät 
malttavat tuskin odottaa 
elokuulle, jolloin järjeste-
tään perinteinen Rauma 
Blues.

Rauma Blues kokoaa 
Parpansaliin blues-digga-
reita ja esiintyjiä ympäri 
maailmaa.

Rauma Bluesin kansain-
välisiä esiintyjiä ovat Kyla 
Brox, Vanessa Collier, To-
ronzo Cannon sekä hei-
dän lisäkseen juurihoitoa 

tarjoilevat suomalaiset Pe-
pe Ahlqvist & Tomi Leino 
Trio feat. Harri Taittonen 
sekä Honey B & T-Bones 
feat. Paleface.

Parpansalin pääkonser-
tin lisäksi Rauma Bluesil-
la on ympäri kaupunkia 
pienempiä klubitapahtu-
mia, jotka ovat olleet ai-
kaisempina vuosina hy-
vin suosittuja.

Rauma Blues 
11.8. – 13.8.

Rauma Blu elokuuss esia tähdittää a suomalaisen juurimus-
iikin kuninkaallispari, Aija Puurtinen ja Esa Kuloniemi, jotka 
muodostavat Honey B & T-Bonesin. Rauma Bluesissa heidän 
keikallaan vierailee myös Paleface. KUVA: Pasi Rytkönen

Eeva Honkasenkin teoksia 
on esillä Rauman Taide-

museon Triennalessa. 
Kuva: Maija Toivanen

Rauman Yrittäjien ja 
Rakastunut Raumaan- yhteisön 
tapahtumat kesällä 2022 
• 11. 6. Perhepiknik keskuspuistossa
• 17. 6. Business Night in Rauma, 
 Rauman kesäteatteri 
  -business osion jälkeen ilta jatkuu
  Dingo -teatterinäytöksellä
• 3. 7. Shoppailusunnuntai 
 Rakastunut Raumaan -liikkeissä
• 5. 7. – 4. 8. Iltatorimyyntiä kauppatorilla
 tiistaisin & torstaisin
• 3. 7. – 7. 8. Sunnuntaikirppikset 
 kauppatorilla
• 7. 7. Iltatoriohjelmaa kauppatorilla
• 14. 7. Iltatoriohjelmaa kauppatorilla
• 21. 7. Iltatoriohjelmaa kauppatorilla
• 24. 7. Pitsiviikon shoppailusunnuntai
• 26. 7. Iltatoriohjelmaa kauppatorilla 
 (pitsiviikko)
• 31. 7. Pitsiviikon shoppailusunnuntai
• 24. 8. Yrittäjägolf, Rauma Golf
  - mukana Rauman Kauppakamari 

Lisätietoa tapahtumistamme löydät netti-
sivuiltamme. Seuraamalla kanaviamme 
pysyt tietoisena tulevista tapahtumista ja 
niiden päivittyvistä tiedoista.
Nähdään tapahtumarikkaassa kesässä!

Seuraava

OSAAVA 
RAUMA

ilmestyy 
13. 9. 2022

Kysy ilmoituksista
010 83361 / 

ilmoitusmyynti

ISKU Interior Oy Rauma
Papinhaank. 22, 2. krs p.050 323 4820
marika.leppanen@isku.com
www.isku.com

Valmistettu Suomessa
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Viime kesä oli Rauman 
matkailussa huikea, sillä 
kaupunki oli pullollaan 
turisteja, jotka valitsivat 
koronapandemian takia 
kotimaanmatkailun ulko-
maiden sijaan.

Siinä pelissä Rauma oli 
voittaja.

Kun käännetään katseet 
kohti tulevia kesäkuukau-
sia, tilanne on hieman eri-
lainen. Koska koronapan-
demia on hellittänyt otet-
taan, suomalaiset alka-
vat tähytä jo tuttuja ulko-
maankohteita.

Miten tämä näkyy Rau-
man matkailutilanteessa?

Tulevaa vaikeaa 
ennustaa
Hotelli Kalliohovin ho-
tellinjohtaja Iiro Ignatius 
katsoo erittäin luottavai-
sesti tulevaa kesää kohti.

Odotan jälleen huippu-
kesää. Uskon, että Rau-
ma kiinnostaa yhtä lailla, 
vaikka vaihtoehtoja tänä 
kesänä onkin enemmän.

Näillä vaihtoehdoilla 
Ignatius tarkoittaa juuri 
sitä, että tulevana kesänä 
moni uskaltaa jo lähteä ul-
komaanmatkoillekin pa-
rin koronakesän jälkeen.

Toisaalta täällä järjeste-
tään tulevana kesänä ta-
pahtumia, jotka on edelli-
siltä kesiltä peruttu, kuten 
vaikkapa RMJ. 

Mutta ikävä juttu oli 
se, että esimerkiksi Rock 
in the city jouduttiin pe-

ruuttamaan vaatimatto-
man ennakkolipunmyyn-
nin takia.

Myös hotellivarauksis-
sa näkyy sama trendi, et-
tä varaukset tehdään ai-
van viime tingassa.

Vaikeaa sanoa, mistä se 
johtuu. Ehkä ihmiset ovat 
hieman varovaisempia 
ennakkosuunnittelussa. 

Heinäkuu 
on kiireisin
Tilastokeskuksen mukaan 
kotimaanmatkailu piristyi 
koronakesänä 2020 juuri 
sen takia, että ulkomaille 

ei voinut matkustaa.
Tuolloin kotimaanmat-

kojen yöpymiset hotelleis-
sa ja erilaisissa majoitus-
vaihtoehdoissa kasvoivat 
vuodesta 2019 kymmenen 
prosenttiyksikköä. Sama 
tahti yltyi viime kesänä, 
jolloin tilastojen mukaan 
kotimaanmatkailu lisään-
tyi kesä- ja heinäkuussa 
kolmanneksella.

Iiro Ignatius odottaa, et-
tä hurja tahti alkaa jälleen 
juhannuksen jälkeen.

Heinäkuu on luonnolli-
sesti kiireisin.

Ja kyllä hotellin varaus-

aste on korkealla ihan elo-
kuulle asti.

Kaikkein kiireisin ajan-
kohta on Pitsiviikko, jo-
ka alkaa täyttää hotellia 
jo hyvissä ajoin.

Ennen heinäkuuta mat-

kailijoita tulee Karjalais-
ten kesäjuhliin ja RMJ:in.

Raumalla on myös pal-
jon kesätekemistä per-
heille, vaikka täällä ei hu-
vi- tai teemapuistoja ole-
kaan. Kivoja uimapaikko-

ja, liikennepuisto, museoi-
ta, hyviä kesäteattereita ja 
niin edelleen.

Täysin ainut-
laatuinen Rauma
Mutta voisiko Rauman 
matkailua jotenkin piris-
tää?

Hotellinjohtaja Ignatius 
kuvailee, että Raumalla 
on perusasiat kunnossa, 
sillä Vanha Rauma ja saa-
risto ovat vetonauloja, joi-
den takia matkailijat saa-
puvat vuodesta toiseen.

Mutta löytävätkö uudet 
matkailijat Raumaa, Igna-
tius kysyy.

Hänen mukaansa Rau-
man kaupunki voisi te-
hostaa markkinointia juu-
ri uusien matkailijoiden 
tavoittamiseksi.

Koska Rauma on mo-
nella tapaa niin ainutlaa-
tuinen, voitaisiinko sen 
markkinointiakin muut-
taa? Nyt Rauma ei ero-
tu muista kaupungeista, 
vaikka kaikki turistit tän-
ne tullessaan sanovat, et-
tei tällaista ole missään 
muualla. Lisäksi välillä 
tuntuu, että kun markki-
nointia ei tehdä johdetus-
ti, jokainen tekee vähän 
mitä lystää ilman yhteis-
tä visiota.

Ignatius kertoo tiedos-
tavansa, että kaupungilla 
on hyvin rajalliset resurs-
sit markkinointiin.

Ignatiuksen kipparoi-
mat hotellit Kalliohovi ja 
Raumanlinna tunnetaan 
jo varsin hyvin.

Silti molempia markki-
noidaan uutterasti pää-
kaupunkiseudulla ja Pir-
kanmaalla.

Yrityksen täytyy panos-
taa markkinointiin, oli ti-
lanne millainen tahansa, 
Ignatius painottaa.

Odotettavissa jälleen matkailun 
huippukesä Raumalla

Hotellinjohtaja Iiro Ignatius odottaa tulevan kesän olevan yhtä kiireinen kuin viime vuonnakin.

Hotellinjohtaja 
Iiro Ignatiuksen 
mukaan Vanha 
Rauma ja meri ovat 
vetonauloja, joita 
voisi markkinoida 
vieläkin 
tehokkaamminkin.

”RAUMALLA ON MYÖS PALJON KESÄTEKEMISTÄ 
PERHEILLE, VAIKKA TÄÄLLÄ EI HUVI- TAI 
TEEMAPUISTOJA OLEKAAN. KIVOJA UIMA-
PAIKKOJA, LIIKENNEPUISTO, MUSEOITA, 
HYVIÄ KESÄTEATTEREITA JA NIIN EDELLEEN.”

KUVA: Jussi Hietikko
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Rauman kaupungin mat-
kailupäällikkö Irene Vil-
lanen kertoo, että vaikka 
matkailijoiden mielenliik-
keitä on vaikeaa ennustaa, 
hänellä on vahva usko tu-
levaan matkailukesään.

Jos vertaa kahteen edel-
liseen kesään, tuleva eroaa 
niistä merkittävällä taval-
la. Tulevana kesänä tapah-
tumilla ei ole rajoituksia. 
Sen takia matkailijoita on 
enemmän liikkeellä.

Koronarajoitusten ta-
kia esimerkiksi RMJ on 
peruutettu jo kahtena ke-
sänä ja moni festarikävijä 
odottaa malttamattomana 
matkaa Raumalle.

Toinen vastaavanlainen 
tapahtuma on Karjalais-
ten kesäpäivät. Molem-
mat tapahtumat järjes-
tetään kesäkuussa, joten 
matkailukesä alkaa hy-
vissä ajoin Raumalla.

Heinäkuussa Pitsiviik-
ko tuo paljon matkailijoi-
ta Raumalle.

Meillä on myös paljon 
kesäteattereita, jotka kiin-
nostavat etenkin lähikun-
tien asukkaita, Villanen 
muistuttaa.

Vanha Rauma on 
kruununjalokivi
Raumalle tullaan myös 
muuten kuin tapahtumien 
takia.

Vanha Rauma  on Irene 
Villasen mukaan kaupun-
gin tärkein vetonaula.

Vanhassa Raumassa on 
matkailupäällikön mu-
kaan monia eri ulottu-
vuuksia, jotka kiehtovat 
matkailijoita.

Ainutlaatuisen arkki-
tehtuurin lisäksi Vanhas-
sa Raumassa on kulttuu-
ria kuten museoita ja tai-
teilijoiden työhuoneita. 
Tietenkin ravintolat, kah-
vilat ja kaupat kiinnosta-
vat myös.

Irene Villanen muistut-
taa, että hyvin harvas-
sa kaupungissa on kahta 
Unescon suojelukohdetta. 
Joten Sammallahdenmä-
ki kiinnostaa myös turis-
teja, vaikka se onkin eri-
lainen kohde kuin Vanha 
Rauma.

Moni tulee 
meren takia
Unescon suojelukohtei-
den ohessa myös meri ve-
tää matkailijoita Raumal-
le.

Meillä on koko kesän 
ajan useita lähtöjä päi-
vässä Kylmäpihlajaan ja 
Kuuskajaskariin. Kuka ta-
hansa voi hypätä kyytiin 
ja pääsee helposti saaris-
toon. Sellainen ei ole ihan 
joka kaupungissa yhtä 
helppoa.

Yhteys saaristoon kiin-
nostaa matkailupäällikön 
mukaan etenkin sisämaan 
asukkaita. Esimerkiksi 
Pirkanmaalta ja Pohjan-
maalta matkustetaan pal-
jon Raumalle meren takia.

Sanoisin, että 200 kilo-
metrin etäisyydeltä Rau-
malle tullaan erittäin 
usein. Ja nopeita piipah-
duksia tehdään esimer-
kiksi Pori Jazzien ja Suo-
mi Areenan yhteydessä. 

Myös Merimuseo kieh-
too matkailijoita.

Se on laadukas museo, 
josta kuulee matkailijoilta 
paljon hyvää.

Moni siirtyy museolta 
meren ääreen.

Poroholma, Merijakamo 
ja maauimala ovat nykyi-
sin niin hienossa kunnos-
sa, että nostan ne myös 
kohteiksi, jotka kiinnosta-
vat matkailijoita.

Keski-Euroopan 
lomakautta odotellaan
Koronapandemia kes-
keytti ulkomaalaisten tu-

ristien matkat Raumalle, 
mutta Villanen odottaa, 
että tämä asia korjaantuu 
elokuussa.

Silloin Keski-Euroopas-
sa vietetään kesälomia ja 
VisitFinlandin mukaan 
odotukset ovat korkeat 

sen suhteen, että Suomi 
on monen matkakohde. 
Mutta tietenkin tämä Uk-
rainan sota voi vaikuttaa 
siihen, miten Euroopassa 
matkustetaan.

Aina kun puhutaan 
matkailusta, puhutaan 
myös sään vaikutuksista 
siihen.

Irene Villanen sanoo, 
että ulkomaalaiset turis-
tit ovat usein hyvin peril-
lä Suomen vaihtelevista 
sääolosuhteista, eikä sää 
vaikuta heihin.

Mutta suomalaiset kat-
sovat tarkkaan säätiedo-
tuksia. Jos on huono ke-
sä, silloin sisäkohteet ovat 
suosittuja.

Hellekään ei ole hyvä, 
sillä se rajoittaa monia. 
Oikeastaan paras sää oli-
si sellainen tasainen 20 
astetta eikä sataisi ollen-
kaan.

Rauma on täynnä kiinnostavia kohteita
Rauman kaupungin 
matkailupäällikkö 
Irene Villanen odot-
taa ulkomaalaisten 
turistien saapuvan 
sankoin joukoin 
Raumalle elokuussa. 
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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)

OUTLETmyynnissä	pihalaattoja,	kiviä,	tiiliä,		
ym.	rakennustavaraa			LOPPUERIÄ -50 – 70%

Pyyrmann on tuttu näky Vanhassa Raumassa Pitsiviikolla. KUVA: Jussi Hietikko

KUVAT: Jussi Hietikko
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Kukapa meistä ei olisi jos-
sain vaiheessa miettinyt 
alanvaihtoa. Tai isompaa 
elämänmuutosta. Jopa 
unelmien toteuttamista.

Tulevaisuuden suun-
nittelun ja suunnitelmien 
toteuttamisen välillä on 
usein näkymätön muu-
ri. Se muuri sisältää pal-
jon uhkakuvia, jotka vain 
täytyy ohittaa ja keskittyä 
omaan unelmaansa.

Juuri näin toimi rauma-
lainen Marko Seppälä, 
kun hän irtisanoutui palk-
katyöstään sellutehtaalta, 
jossa hän oli ollut viimei-
set 23 vuotta ja siirtyi ko-
kopäivätoimiseksi yrittä-
jäksi.

Vuodesta 2013 lähtien 
hänellä on ollut Puusu-
ti-yritys, jota hän on luot-
sannut palkkatyön ohes-
sa.

Alkoi elämä käydä liian 
raskaaksi, ja oli pakko va-
lita, teenkö puusepän-
hommia vain harrastuk-
sena vai keskitynkö pel-
kästään niihin, Seppälä 
muistelee.

Hän oli panostanut työ-
koneisiin ja verstaaseen 
sekä kouluttautunut alal-
le Mynämäen Raseko-op-
pilaitoksessa aikuisopin-
totuen avulla.

Valinnan tekeminen oli 
yllättävän helppoa. Sil-
loinen työni oli passiivis-
ta prosessinhallintaa, jos-
sa käsityöläisenä turhau-
duin usein. 

Taakka putosi 
harteilta

Päätöksen hetki tuli ajan-
kohtaiseksi, koska hän sai 
ison tilauksen ja tajusi, et-
tei hän voisi toteuttaa si-
tä vain osa-aikaisena puu-
seppänä.

Seppälä kuvailee taakan 
pudonneen hänen harteil-
taan heti päätöksen het-
kellä.

Jotain päätöksen vää-
jäämättömyydestä kertoo 
myös se, että hän odot-
ti etukäteen herkistyvän-
sä sillä hetkellä, kun hän 
sulkisi tehtaan oven pe-
rässään viimeisen kerran 
ja työkaverit jäisivät taak-
se.

Ei tullut tippaa linssiin. 
Ei tullut oikein mitään re-
aktiota. Kai se kertoi vain 
siitä, että aika oli kypsä 
muutokselle.

Työkaveritkin kannus-
tivat häntä suuressa pää-

töksessään. 
Heidän viestinsä oli se, 

että oravanpyörästä pois 
hyppääminen on kova 
juttu.

Käsityön arvostus 
kasvanut 
Marko Seppälä on tei-
ni-ikäisestä lähtien ty-
kännyt tehdä omin käsin, 
mutta varsinainen puuse-
pän ura alkoi noin pari-
kymmentä vuotta sitten, 
kun Seppälän nelihenki-

nen perhe muutti Vasa-
raisiiin.

Halusimme talonpoi-
kaistyylin huonekalut, 
mutta uusiin sellaisiin ei 
ollut varaa. Joten innos-
tuin tekemään ne itse.

Nykyisin hän tekee mit-
tatilaustyönä huonekalu-
ja, keittiöitä, Vanhan Rau-
man portteja ja mahdolli-
sesti jatkossa myös ovia, 
ikkunoita ja 

Kaikkea, mitä puusta 
voi tehdä.

Käsityön arvostus on 
muuttunut suuresti. Hen-
kilökohtaisesti se on erit-
täin palkitseva tunne näh-
dä, kun asiakas on tyyty-
väinen työn jälkeeni. Sil-
loin ymmärtää, että on 
tehnyt oikeita valintoja.

Seppälä arvioi, että 
hauskinta hänen työssään 
on se, kun asiakas pyytää 
tekemään jotain, mitä hän 
ei ole koskaan aiemmin 
tehnyt.

Siinä on hetken aikaa ti-
lanteessa, että täytyy jos-
tain repiä luovia ratkai-
suja. 

Tästä syystä puusepän 
auton kylkeen on teipat-
tu “toiveiden toteuttaja”.

Mittatilaustöiden lisäk-
si Puusudilla on omaakin 
mallistoa.

Opiskeluaikana suun-
nitellun Duuva-tuolin li-
säksi hänellä on kaluste-
perhe, joka kantaa nimeä 
Luannikas.

Siihen kuuluvat ruoka- 
ja toimistopöydän lisäksi 
senkki, tv-taso ja penkki.

Puskaradio toimii 
tehokkaasti

Käsityön arvostus näkyy 
myös Puusutin tilauskir-
jassa.

Se on tullut pienenä yl-
lätyksenä, että kuinka hy-
vin Puusuti tunnetaan. 
Juuri äskettäin eräs italia-
lainen pariskunta Espoos-
ta otti yhteyttä. Se on yl-
lättävää sinänsä, että tä-
hän asti tärkein markki-
nointikanavani on ollut 
puskaradio.

Korona-aikana moni 
käytti ulkomaanmatkois-
ta säästyneet rahansa ko-
din sisustamiseen ja siitä 
syystä Seppälän puhelin-
kin on soinut varsin mu-
kavasti.

Työn kulun sujuvoitta-
miseksi Seppälä laajensi 
verstasta. Laajentamisen 
myötä verstaalla on nyt 
myös kunnon pintakäsit-
telytilat.

Olen tilanteeseeni oi-
kein tyytyväinen. Kaikki 
näyttää tosi hyvältä. Juu-
ri sopivan kiireistä.

Marko Seppälä teki 
elämänsä päätöksen 
- Astui ulos oravanpyö-
rästä ja ryhtyi teke-
mään mittatilaus-
työnä huonekaluja
ja keittiöitä.

Oman onnensa puuseppä

Puusudin verstas sijaitsee 
Vasaraisten kylässä. Marko 
Seppälä kertoo, että tilausten 
nopean lisääntymisten takia 
verstasta piti laajentaa.

KUVAT: Jussi Hietikko
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Radio Ramona pokkasi
radiogaalassa 
kolme eri palkintoa.

Vuosittaisesta radiogaa-
lasta kantoi Radio Ramo-
nan tiimi jälleen mukavas-
ti hyllyntäytettä palkinto-
jen muodossa.

Ramona valittiin jäl-
leen kerran Vuoden pai-
kalliseksi radioksi. Näin 
on käynyt myös vuosina 
1998, 2002, 2004, 2016 ja 
2018.

Ramonan toimitusjohta-
ja Jari Naarmala on mie-
lissään maininnasta.

Se on konkreettinen tun-
nustus siitä, että on tehnyt 
työnsä hyvin. Valintaan 
vaikuttavat kuuntelijalu-
vut, liikevaihto ja tulos. 
Joten vuoden radio -pal-
kintoa ei voi voittaa, ellei 
kokonaisuus ole kunnos-
sa, Naarmala kertoo.

Eikä sitä siltikään aina 
voita. Olen hyvin usein 

sanonut, että se on hie-
noa, että olemme voitta-
neet, mutta vielä hienom-
paa on, että olemme olleet 
ehdolla siihen kahdeksan 
kertaa. Mikään muu ra-
diokanava ei ole pystynyt 
samaan, Naarmala lisää.

Vuoden paikallinen ra-
dio -palkinnon lisäksi An-
na Riutta-Salo sai Vuoden 
ohjelmapäällikkö -kunnia-
maininnan ja Ramonan 
Kiekkoilta vuoden par-
haaksi paikalliseksi ra-
dio-ohjelmaksi.

Paikallisuus 
on avainsana

Anna Riutta-Salo kertoo, 
että heidän voittonsa ja 
suosionsa Raumalla pe-
rustuu aitoon läsnäoloon.

Me perustamme kaiken 
paikallisuuteen. Rauma-
laiseen elämäntapaan ja il-
miöihin. Emme käsikirjoi-
tettuihin vitseihin tai maa-
ilmanpolitiikkaan.

Anna Riutta-Salo ja Jari Naarmala painottavat paikallisuutta.

Kiveäkin 
kovempi 

Sinikeltainen ääni Risto Leino (vas.), myyntipäällikkö Mikko Koistinen, toimitusjohtaja Jari Naarmala ja Ohjelmapäällikkö Anna 
Riutta-Salo iloitsevat Ramonan saamista huomionosoituksista.

Yleisö äänesti Vuoden 
parhaaksi paikalliseksi 
radio-ohjelmaksi jo toi-
sen kerran peräkkäin Ra-
monan Kiekkoilta -ohjel-
man.

Sen palkinnon arvoa 
nostaa huimasti se, et-
tä kuuntelijat äänestivät 
sen parhaimmaksi, Anna 
Riutta-Salo toteaa.

Kaupungin 
yhteinen rytmi
Jari Naarmala kuvailee, 
että Ramonalle ja rauma-
laisilla on yhteinen rytmi.

Meidän tempomme 
tehdä asioita on hyvin sa-
manlainen kuin raumalai-
silla. Jos kuuntelisit Ra-
monaa vaikka Helsingin 
keskustan ruuhkassa, se 

vaikuttaisi hyvin erilai-
sella tavalla kuin täällä, 
Naarmala toteaa. 

Hän kertoo, että Ramo-
na kiinnostaa Rauman 
seudulla ja myös netti-
kuuntelun kautta yhä 
isompaa osaa väkeä.

Kuuntelijamäärämme 
ovat nousseet hurjasti, 33 
prosenttiyksiköllä. Siihen 

on Annalla ja tiimillä ol-
lut iso vaikutus. Sisältö on 
ollut kuuntelijoiden mie-
leen ja sisältö on se tär-
kein asia.

Tässä työyhteisössä 
kunnioitetaan ja autetaan 
toisia kaikin tavoin. Se il-
meni etenkin korona-aika-
na, jolloin oli monenlaisia 
haasteita.

Pekka Palmu on toi-
minut sekä Suomen 
Yrittäjien että Rauman 
Yrittäjien hallituksissa.

Tänä keväänä Pekka Pal-
mun Kuninkaankadulla 
kipparoima Silmäoptikot 
Palmu täyttää 41 vuotta.

Neljä vuosikymmentä 
yrittäjänä on tuonut näkö-
kulmaa moniin eri asioi-
hin, ja myös meriittejä.

Suomen Yrittäjät ojensi 
hänelle yrittäjäristin suur-
ristin.

Olen toiminut sekä Suo-
men Yrittäjien että Rau-
man Yrittäjien hallituk-
sissa.

Vuosina 2006 ja 2007 
Pekka Palmu toimi Rau-
man Yrittäjien hallituk-
sen puheenjohtajana.

Puheenjohtajan vuosi 
oli Pekka Palmulle mielui-
sa, koska silloin hän pää-
si vierailemaan paikalli-
sissa yrityksissä ja syven-
tymään yrittäjien mielen-

maisemaan.
Sillä tittelillä pääsi tu-

tustumaan myös kaupun-
ginhallintoon, virkamie-
hiin ja poliitikoihin. Se oli 
erittäin avartavaa.

Entisenä puheenjohta-
jana Pekka Palmu kan-
nustaa yrittäjäyhdistys-
tä tehostamaan yrittäjien 
ja yrittäjyyden tukemis-
ta Raumalla. Yhdistyksen 
toimintaa ohjaa Satakun-
nan Yrittäjät ja edelleen 
Suomen Yrittäjät.

Kilpailutuksessa 
parantamisenvaraa

Palmu arvioi Rauman ole-
van hyvä kaupunki yrittä-
jyyttä ajatellen, mutta sa-
noo samaan hengenve-
toon, että yritysrakenne 
voisi olla vieläkin moni-
puolisempi.

Monipuolisella yritysra-
kenteella tuettaisiin muut-
toliikennettä Raumalle 
päin.

Rauman kaupunki ar-
vostaa yrittäjiä tällä het-

Pekka Palmu kertoo, että hän on vuosikymmenten ajan toiminut optisen alan järjestöissä suoma-
laisten optikoiden ja optikkoyritysten toimintaedellytysten puolesta.  KUVA: Jussi Hietikko

Näkemystä ja kokemusta 
neljältä vuosikymmeneltä

kellä ihan hyvin, mutta 
aina voi parantaa. Sanoi-
sin, että tarjousten kilpai-

lutuksessa kaupunki voisi 
kiinnittää enemmän huo-
miota paikallisten yritys-

ten kautta yritysvaikutuk-
seen. 

Palmun mukaan kun-

nallisessa kilpailutukses-
sa pitäisi huomioida myös 
se seikka, maksaako yri-
tys veronsa kotipaikka-
kunnalle.

Aina se halvin tarjous ei 
olekaan pitkässä juoksus-
sa veronmaksajille edulli-
sin.

Miten saisi nuoret 
yrittämään?

Yrittäjäyhdistykset ym-
päri Suomen tekevät työ-
tä sen eteen, että nuoret 
saataisiin kiinnostumaan 
yrittäjyydestä.

Miten Pekka Palmu 
nostaisi yrittäjyyden kiin-
nostusta nuorison silmis-
sä kotikaupungissaan?

Kyllä minä nostaisin 
esiin erilaisia raumalaisia 
yrittäjyystarinoita. Olivat 
ne sitten isojen yritysten 
tai yksinyrittäjien tarinoi-
ta. Erilaiset elämäntarinat 
innostavat.

Entiset PUHEENJOHTAJAT

KUVA: Jussi Hietikko

KUVA: Jussi Hietikko
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K U M P P A N E I T A?

Ollaanko 

• Videotuotanto
• Nettisivut 
• Graafinen suunnittelu 

www.mediakumppanit.fi

• Valokuvaus 
• Digimarkkinointi 
• Sisällöntuotanto

Puheenjohtaja
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Varapuheenjohtajat
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Riikka Lehtinen, 
Tilitoimisto Finansia Ky

Jäsenet
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Rauman Sähkö- ja Teleasennus 
Mika Heino, T:mi Mika Myy 
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Joonas Lauronen, Mainiot Hörpyt Oy
Jaakko Soukainen, 
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Rakastunut Raumaan -kauppiaat 
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