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                                                                                                             Kuva: Haminan kaupunki

Hyvää Joulua ja Menestyksekästä Vuotta 2023!

Joulukuun uutiskirjeessä väistyvän puheenjohtajan terveiset jäsenistölle. Jatkamme myös
palkittujen yrittäjien esittelyjä. Nyt vuorossa on Haminan Yrittäjien palkitsema Vuoden
Yrittäjä 2022 Nooke Kallio Haminan Autohuolto Oy:stä. Lisäksi kirjeestä löytyy alkuvuoden
tapahtumia kalenteriin merkittäväksi. 

 

 
   

 

 

Hei!                                        kuva:Sini Huhtala

Viimeiset 5 vuotta Haminan Yrittäjien
puheenjohtajana on antanut minulle
valtavasti upeita kokemuksia ja opettanut
myös paljon yrittäjien arjesta; sen iloista ja
haasteistakin. Olemme eläneet viime
vuodet erikoisia aikoja ja silti yrittäjien usko
tulevaisuuteen ja omaan tekemiseen on
ollut positiivista ja toimintaa on kehitetty
ympäristön muutosten mukaan.
Haminassakin on hyvä tekemisen meininki.

  

 
 

                                                                                                         Kuvassa nykyinen ja tuleva puheenjohtaja nuijan vaihdossa.

Pandemian alussa nähtiin, kuinka tärkeää on nopea ja joustava paikallinen toiminta
yrittäjien tukemisessa. Kaupunki ja Cursor saivat erityisesti kiitosta mm. yksinyrittäjien
tuen toteuttamisen nopeudesta. Käytännössä oltiin Suomen kärkikastia.

Kuntabarometrissa saatiin viime toukokuussa vihdoin odotettu ja selkeä muutos
parempaan myös Haminassa. Vastaajien määrä kasvoi ilahduttavasti ja tulokset
harppasivat myös Haminassa aivan uudelle tasolle kaikilla osa-alueilla. Tiivis yhteistyö
alkaa näkyä vihdoin tuloksissa koko tällä seudulla. Työ ei lopu, mutta tässä on hyvä pohja
jatkaa yhteistyötä yrittäjämyönteisyyden kehittämistä Haminassa ja seudulla.

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri on tärkeää, kun houkutellaan uusia toimijoita Haminaan. Se
synnyttää uusia työpaikkoja, jotka toivottavasti tuovat myös uusia asukkaita kaupunkiin ja
lisää käyttäjiä paikallisten yritysten palveluille. Tämä kaikki nostaa alueen elinvoimaa. Ja
positiivinen kehä vain vahvistuu! Ei ole kaupunkia ilman yrityksiä!

 

https://login.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://www.yrittajat.fi/kymen-yrittajat/haminan-yrittajat
http://www.yrittajat.fi/jasenedut
http://www.yrittajat.fi/neuvonta
https://www.yrittajat.fi/palvelut-ja-edut/tapahtumat-ja-koulutukset/
https://www.yrittajat.fi/palvelut-ja-edut/tyokalut-yrittajalle/


Uudelle kaupunginjohtajalle on odotettavissa paljon työtä yrittäjien toimintaedellytysten
tukemisessa konkreettisin keinoin. Tärkeintä mielestäni on lisätä resursseja kaupungin
elinkeinopalveluihin. 
Haminan Yrittäjien tehtävänä on taata, että saamme yrittäjien äänen kuuluville jatkossakin
niin hankinnoissa kuin kaupungin muussakin päätöksenteossakin. Hyvällä yhteistyöllä niin
kaupungin kuin Cursorin kanssa voimme entisestään parantaa yrittämisen edellytyksiä ja
houkutella näin uusia yrittäjiä kaupunkiin.

Minulla on ollut onni työskennellä yhdessä upean hallituksen kanssa, joka edustaa laajasti
erilaisia yrittäjiä Haminan alueella. Kiitos teille. 
Kiitos myös sujuvasta ja kannustavasta yhteistyöstä niin kaupungin kuin Cursorin toimijat
ja tietenkin monet yrittäjäkollegat.

Minulla on ilo luovuttaa vetovastuu Sari Oleanderille v. 2023 alusta. Onnea ja menestystä!

Hyvää Joulua ja Onnellista uutta Vuotta teille kaikille!

Nina 
 

 
   

 

 

Vuoden Yrittäjä
2022: Nooke Kallio/

Haminan Autohuolto Oy
Hei!

Olen Nooke Kallio, 47-vuotias Haminan
Autohuolto Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä.
Asustelen perheeni kanssa Vilniemellä.
Vapaa-aika kuluu omakotitalon hommissa
ja mahdollisuuksien mukaan kuntosalilla ja
uimahallissa.         

                                   

                                     Kuva: Nooke Kallion kotialbumi

  

 
 

 

Isäni Kari oli toiminut yrittäjänä jo pitkään ja v.1992 alkaen hän pyöritti Toyotan
merkkihuoltamoa. Minua kiinnosti jo nuorena autot ja siksi hakeudun Haminan
ammattikouluun, josta valmistauduin autonasentajaksi. Työskentelin mekaanikkona
vuoteen 2006 asti, jolloin päätin vaihtaa alaa ja kaupunkia. Metallialalla meni n.1,5 vuotta
Jyväskylässä, josta palasin Haminaan ja palkkatöihin Toyotan trukkihuoltoon. 
V.2009 siirryin toiseksi yrittäjäksi isän kumppaniksi Haminan Autohuolto Oy:hyn. 
2,5 vuotta töissä muualla teki hyvää, koska se selkeytti omia ajatuksia ja tulevaisuuden
toiveita.

Parasta yrittämisessä on tietty vapaus ja näkee kyllä peilistä, onko hommat hoidettu hyvin.
Vaikka yrittäjän elämään liittyy myös vaikeita ja raskaita hetkiä, niin silti en vaihtaisi enää
yrittäjyydestä pois.

Vuodet ovat myös opettaneet minulle, että yrityksen menestyminen vaatii hyvän tiimin ja
vahvaa tiimityötä. Työntekijöitä on kuunneltava ja annettava heille mahdollisuus kehittyä
työssään. Tyytyväiset työntekijät viihtyvät yrityksessä ja vaihtuvuus on minimaalista.

Vinkkini uusille yrittäjille on etsiä heti alkuun hyvä kirjanpitäjä, joka hallitsee modernit
järjestelmät ja tukee ammattitaidollaan yrittäjää ja tämän toimintaa. Tiivis yhteistyö
mahdollistaa yrityksen kehittymisen ja menestymisen.

On myös tärkeää järjestää työntekijöiden kanssa säännöllisiä palavereja, joissa jokaisella
on mahdollisuus kertoa ajatuksiaan ja yrittäjän kannattaa kuunnella tarkalla korvalla näitä
keskusteluja.

Haminan Yrittäjien jäsenenä olemme olleet vuosia. Jäsenyys antaa hyvän mahdollisuuden
verkostoitumiseen muiden yrittäjien kanssa ja mm. neuvontapalvelut tuovat konkreettista
säästöä niin ajallisesti kuin taloudellisesti.

Mukava yllätys oli saada Haminan Vuoden yrittäjäpalkinto, joka kruunasi yrityksemme 30-
vuotisjuhlavuoden, kiitos.

 

 

 
   

 
 Varaa kalenterista ilta   



Talvifiestaan 11.2.23
Pikkujoulujen sijaan helmikuussa
kokoonnutaan isolla porukalla
Tullimakasiinille Talvifiestaan! Varaa siis
kalenteriin itsellesi ja avecille 11.2. ilta
vapaaksi, jotta pääset ilmoittautumaan
hauskaan iltaan yrittäjäkollegojen kanssa.
Ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot selviävät
tammikuun uutiskirjeestä.      Kuva:Gerd Altmann

 
   

 

  

Muistathan Hamina-
sovelluksen!
Olethan huomannut mahdollisuuden
ilmoittaa tarjouksistasi ilmaiseksi Hamina-
sovelluksessa. Yritykset voivat lisätä
sovellukseen etuja helposti ja näin
saamme eurot pysymään Haminassa.
Tutustu sovellukseen ja laita hyvät
tarjoukset tyrkylle.

LUE LISÄÄ 

 

Kuva: Minna Nordström/ Haminan kaupunki

 

 
   

 
 

 

Kaipaavatko ensiaputaitosi päivittämistä?
Haminan Yrittäjät on järjestämässä jäsenistölleen/ jäsenyritysten henkilöstölle SPR:n
ensiapukurssia alkuvuodelle, toteutus jäsenhintaan. Todennäköisesti mahdollisuus on
suorittaa EA1/ päivittää se ja mahdollisesti myös korottaa EA1-kortti EA2-kortiksi. Tällä
hetkellä odotamme vielä kouluttajalta vahvistusta päivämääristä ja koulutussisällöistä. Jos
olet kiinnostunut koulutuksesta, voit ilmaista kiinnostuksesi sihteerille
sihteeri@haminanyrittajat.fi niin pidämme sinut ajan tasalla koulutuksen toteutumisesta.

 

 
   

 
 KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA:  

   

 

 

» Cursorin tapahtumakalenteri 
» XAMK kyberturvan ABC yrittäjille  
» Suomen Yrittäjien koulutus- ja tapahtumakalenteri

 

 
   

 
 OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN  

   

 
      

 

 

 

 
© Haminan Yrittäjät 
haminan@yrittajat.fi   

Tämä on Haminan Yrittäjien jäsenyrityksilleen
lähettämä uutiskirje. Vastaanottajatiedot perustuvat
jäsenrekisteriin. Voit muokata markkinointi- ja
viestintäasetuksiasi jäsenportaalissamme. 

Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen.

 

 

 

 
 

  

 

https://www.hamina.fi/yrittajalle/yrittajana-haminassa/hamina-sovellus/
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