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                                                                                                             Kuva: Haminan kaupunki

Tammikuun uutiskirje venähti kuun loppupuolelle, mutta onpahan saatu ainakin vuosi
startattua. Haminan Yrittäjien hallitus on järjestäymiskokouksen puheenjohtaja Sari
Oleanderin johdolla pitänyt ja varapuheenjohtajiksi on valittu Heikki Hokkanen sekä Nuppu
Forsman. Sini Huhtala jatkaa sihteerinä ja Nina Nylund toimii rahastonhoitajana.

Tässä kirjessä on tarinaa kaupungin Lappeenrantaan järjestämältä yritysvierailuretkeltä
sekä tietoa tulevista tapahtumista. Jatkamme myös palkittujen yrittäjien esittelyjä ja
nyt vuorossa on Haminan Yrittäjien vuoden 2022 Nuori Yrittäjä-palkinnon saanut Aerian
Jani Piispa. 

 

 
   

 

 

Vuoden 2022 Nuori Yrittäjä
Moikka,                             

Olen Jani Piispa, 35-vuotias
haminalainen. Ennen yrittäjän uraani
opiskelin merenkulkua ja tein töitä
satamassa. Näin kuitenkin potentiaalia
ammatissa radio-ohjattavien laitteiden
parissa ja riittävästi ajatusta pohdittuani
ryhdyin yrittäjäksi.

Nykyinen yritykseni Aeria tarjoaa
miehittämättömän ilmailun palveluita eri
ammattisektoreille. Ammattitason dronet
voidaan varustaa kameroiden lisäksi
monilla eri mittalaitteilla aina tarpeiden
mukaan. Mittalaitteisiin voi kuulua mm.
laserkeilaimet, kaasuanalysaattorit,
multispektri-kamerat, lämpökamerat,
lasermittalaitteet tai vaikka
spektrianalysaattorit.          kuva: Jukka Koskinen 

  

 
 

 Media-alan palveluihimme taas kuuluu ammattitason ilmakuvauspalvelut TV-, mainos-
ja elokuvatuotantoihin. Lentävien laitteiden lisäksi meillä on robotteja myös maan
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päällä ja veden alla työskentelyyn.

Radio-ohjatut laitteet ja niiden rakentaminen oli minulle pitkän ajan harrastus ja
mielenkiinnon kohde jo ennen yrittäjyyttä. Ajatus miehittämättömien
ilmakuvauspalveluiden myymisestä oli hautunut jo pidemmän aikaa takaraivossa.
Yritystä perustettaessa ei juuri ollut kyseisen alan yrityksiä, joten toimintatavat ja mallit
piti keksiä alusta saakka. Piti myös luottaa omaan visioon, sillä ei ollut yrityksiä, joiden
toimintaan olisin peilannut omaa tekemistäni. Laitteet rakennettiin pääosin itse, mikä
vaati paljon teknistä osaamista ja lentodynamiikan ymmärtämistä. Nykyisin dronet
ovat yleistyneet räjähdysmäisesti ja kuluttajatason laitteiden hinta on tippunut
merkittävästi, joka on tuonut tullessaan myös ilmailulain tiukentumisen ja huomattavan
määrän lisää byrokratiaa. Silti edelleen rakennamme osan kalustostamme omalla
pajallamme.

Yrittäjyydessä parasta on vapaus tehdä omat aikataulut ja keskittyä sellaiseen
tekemiseen, mikä on itselle mielekästä. Ajatellen ajassa taaksepäin, olen saanut
paljon yrittäjyyteni aikana ja nauttinut sen tuomasta vapaudesta. Jos voisin neuvoa
aloittavaa yrittäjä minääni, rohkaisisin tekemään päätöksiä ja jo ennalta
valmistautumaan haasteisiin ja ongelmiin. Vaikeita hetkiä tulee varmasti, mutta niiden
myötä oppii myös paremmin arvostamaan onnistumisia.

Yrittäjäyhdistykseen kuuluminen luo helpot väylät verkostoitumiselle ja paikallisten
palveluihin tutustumiselle. Yrittäjäkollegoiden kanssa voi myös jakaa ajatuksia ja
saada neuvoa sekä tukea yrittäjyyden haasteisiin.

Toivotan mukavaa alkanutta vuotta kaikille Suomen Yrittäjien jäsenille!

 
 

   

 

 

Terveiset retkeltä
Lappeenrannasta

Kuva ja teksti: Sari Oleander

Haminan Yrittäjät ja Haminan kaupunki
järjestivät yhdessä retken Lappeenrantaan.
Matkan tarkoituksena oli tutustuminen
paikallisiin yrityksiin sekä yrittäjiin. 
Matkanjohtajana toimi Kaupungin matkailu-
ja yhteyspäällikkö Marika Auvinen.

Ensimmäiseksi jalkauduimme 
Lappeenrannan satamassa
sijaitsevaan Lehmus Roasteryn paahtimon
kahvilaan. Kahvikupposten ääressä TJ
Arttu Muukkonen (kuvassa Marika Auvisen
seurassa) kertoili yrityksestä ja
yrittämisestä sataman tuntumassa. Arttu
nosti esille oman palvelun ja tuotteen
asemoinnin tärkeyttä markkinoilla, eli
strategisen toiminnan ja vision tärkeää
roolia. Arttu ohjeisti myös tekemään 
kaupungista sellaisen, jossa haluat itse
yrittää.                     

  

 
 

 

Seuraavaksi siirryimme historialliselle Rakuunanmäelle ja siellä sijaitsevalle Rakuuna-
hotellille. Entiselle kasarmille remontoidussa hotellissa oli hyödynnetty loistavasti
rakennuksen historiaa sekä tarinoita. Oppaana toimivat yrittäjä  Katja Ahola sekä Visit
Lappeenrannan Päivi Aaltonen. 

Tämän jälkeen tapasimme Ravintola Wolkoffin yrittäjiä sekä tutustuimme ravintolan Viini &
Olutkellariin. Wolkoffilla nautimme maittavan lounaan ja lounasseraksi liitttyi Saimaan
Paljun yrittäjä Teemu Virtanen. Teemun kanssa rupattelimme hänen yrityksensä
tarjoamista aktiviteettipalveluista seudulla. 

Jälkiruoat kävimme herkuttelemassa Marina Vallongon uudessa jäätelöbaarissa.

Retki oli ajatuksia herättelevä ja mukaan tarttui monta kehiteltävää ajatusta sekä ideaa
omaan yritykseen ja kotikaupunkiin sovellettavaksi. Päivän tärkeä "Take home-viesti" oli
aidon yhteistyön tärkeys. Seuraavaa vastaavaa retkeä kaupungin, Haminan Yrittäjien ja
KEHA:n yhteistyönä on suunnitteilla Loviisan suuntaan maaliskuun loppupuolelle,
lisätietoa tulee myöhemmin.

 



 
   

 

 

Varaa paikkasi Talvifiestaan
Tullimakasiinille 11.2.!

Tule viettämään mukavaa
iltaa Talvifiestaan Tullimakasiinille 11.2. klo
18 alkaen. Luvassa hyvää ruokaa, juomaa
ja ennen kaikkea hyvää seuraa. Iltaa
tahdittaa Bilebändi Pilkku! Lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet TÄÄLTÄ   

                                                                 Kuva:Gerd Altmann

  

 
   

 

  

Paikkoja auki, etsitään
tekijät!- tilaisuus 13.2. 
Tilaisuus pureutuu työvoimapulan syihin ja
kääntää katseet ratkaisuihin

Työvoiman saatavuus on jo merkittävin
este yritysten kasvulle, mutta johtuvatko
rekrytointivaikeudet sopivan työvoiman
puutteesta, kohtaanto-ongelmista vai
jostain muusta?

ELY-keskus kutsuu keskustelemaan
Työvoimatiekartta-hankkeen tuloksista ja
etsimään ratkaisuja työvoiman
saatavuuteen Kouvolaan 13.2. Katso
tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu TÄSTÄ

Kuva: Michal Jarmoluk/ Pixabay

 

 
   

 

 

Tule mukaan Kymenlaakson
tyhyverkostoon!

Kenelle: Työhyvinvoinnin asiantuntijoille,
työpaikkojen edustajille ja kaikille
työhyvinvoinnista kiinnostuneille. 

Mitä: Kymenlaakson työhyvinvointiverkosto
kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Teams -
etätapaamisissa mm. jaetaan tietoa
työhyvinvoinnin uusista tuulista,
keskustellaan, tuetaan ja sparrataan
toisiamme sekä jaetaan työhyvinvoinnin
hyviä käytänteitä. Tapaamisiin sisältyy
kerrasta riippuen esim. asiantuntija-
alustuksia tai yhteistä työstämistä. Myös
työyhteisöillä on mahdollisuus isännöidä
tapaamisia. Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ

  

 
   

 
 

 

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.
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:
Alkuvuodelle on tarjolla runsaasti koulutusta, josta suurin osa on maksutonta, valitse siis
itsellesi sopivat ja ilmoittaudu tai katso jo menneiden koulutusten tallenteita.
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 » Cursorin tapahtumakalenteri 
» XAMK kyberturvan ABC yrittäjille  
» Suomen Yrittäjien koulutus- ja tapahtumakalenteri
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© Haminan Yrittäjät 
haminan@yrittajat.fi   

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

Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen.
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