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å sommaren får mången business
vind i seglen. Det är en bra sak,
men säsongsberoendet är besvärligt. Om man på sommaren måste få ihop
hela årets förtjänst, då är vårt nordliga land
en enorm risk för många företag. Regnar
det eller skiner solen, fylls terrassen av
besökare, blir glassen i frysdisken osåld?
En likadan nöt att knäcka har också de
företag som fungerar under vintersäsongen,
så som till exempel Talma Ski. Företaget har
letat efter alternativ och sett möjligheterna
med sommarbusinessen (s. 20).
Säsongerna är också krångliga
eftersom företagen varje år måste rekrytera
på nytt. Efter säsongen måste man avstå
ifrån den kunniga personalen och samma
arbetstagare kommer kanske inte tillbaka
följande gång.
I många företag är sommaren en tid
för vila, semesterperioden är i topp. Alla
arbeten i företaget görs färdigt så långt det
går, så att sommarjobbarna kan ta över,
eller så sätter man lapp på luckan för en tid.
För
en
ensamföretagare
är
semestrandet inte så enkelt, inkomsterna
är små och man har inte möjlighet att
betala vikariens lön och andra kostnader
och dessutom behöver man själv också
en liten andel av inkomsterna. Man borde
ändå kunna ta paus och ta avstånd
ifrån det dagliga knoget. Trots att våra
kroppar gör vad de kan för att upprätthålla balansen, så står det oss dyrt om
vi år efter år missköter oss, konstaterar
borgåbon Magnus Lönnqvist i intervjun
som handlar om stress. (s. 29)
TIDmedia har fyllt ett år. Under året
som gått har man i den tryckta tidningen
och i nättidningen hunnit bekanta sig
med företag och företagare runt om i
östra Nyland. Det är en fantastisk del av
landskapet Nyland och sommaren är fylld
med spännande utflyktsmål, evenemang
och upplevelser i naturen, byarna och
städerna. Låt oss njuta av allt detta. Och
om vi har orsak att säga tack, så skall vi
göra det, eftersom företagen, förutom
euronas klirr i kassan också behöver
uppmuntran för att orka utveckla sin
verksamhet även utanför säsongstider.

Kesäbisneksiä

K

esä antaa vauhtia monelle bisnekselle. Se on tietysti positiivinen
juttu, mutta sesonkiriippuvuus myös riipaisee. Jos kesällä on
tehtävä lähes koko vuoden tili, on tämä pohjoinen maa aikamoinen
riski monelle yritykselle. Sataako vai paistaako, täyttyvätkö terassit, jäävätkö
jäätelöt altaisiinsa?
Samanlainen pähkinä on purtavana myös talvisesonki-yrityksillä, kuten
sipoolaisella Talma Skillä. Se on kuitenkin etsinyt vaihtoehtoja ja vainunnut
kesäbisneksenkin mahdollisuudet (s. 22).
Sesongeissa on sekin hankaluus, että joka vuosi on tehtävä uusi
rekrytointikierros. Sesongin päätyttyä työntekijöiden arvokkaasta osaamisesta pitää taas luopua, eikä sitä ehkä saa enää seuraavalla kerralla takaisin.
Monissa yrityksissä kesä on lepokautta, kun lomakausi on huipussaan.
Työt kiritään niin pitkälle valmiiksi etukäteen, että kesätyöntekijät pärjäävät,
tai vaihtoehtoisesti pistetään luukku vähäksi aikaa kokonaan kiinni.
Yksinyrittäjälle lomailu ei ole niin yksinkertaista, jos tulovirta on pieni eikä
sillä pysty kattamaan sijaisen palkkoja sivukuluineen ja tuloa pitäisi saada
itselleenkin edes sen pienen verran. Taukoa tulisi silti pitää ja ottaa vähän
etäisyyttä jokapäiväiseen aherrukseen. Vaikka kehomme tekee kaikkensa
tasapainon ylläpitämiseksi, alkaa vuodesta toiseen itsensä laiminlyöminen
hiljalleen vaatia veronsa, kuten porvoolainen Magnus Lönnqvist toteaa
stressiä käsittelevässä haastattelussa (s. 28).
TIDmedialla on tullut vuosi täyteen. Tänä aikana niin painetussa kuin
verkkolehdessämme on ehditty tutustua yrityksiin ja yrittäjiin eri puolilla
itäistä Uuttamaata. Tämä on upea osa Uudenmaan maakuntaa ja kesällä
pullollaan mielenkiintoisia kohteita, tapahtumia ja elämyksiä niin luonnossa
kuin kylissä ja kaupungeissa. Nautitaan tästä kaikesta. Ja jos on syytä
kiittää, tehdään se, sillä eurojen kilinän lisäksi palaute kannustaa yrittäjiä
kehittämään toimintaansa laajemminkin kuin vain sesonkeina.

Tuula Lukić
Päätoimittaja
Chefredaktör

Lue TID myös verkossa
www.tid.fi

Läs också nättidningen
www.tid.fi
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Voiko Porvoossa ravintolalla upeampaa paikkaa olla kuin jokirannan aitta vanhan
kaupungin sydämessä? Fryysarinranta houkuttelee istahtamaan kesämakujen äärelle
pitkällä kaavalla, mutta nautinnollista on jo annos etanoitakin hedelmäisen alsassilaisen
valkoviinin kera.
Perinteinen ”Porvoon etanat valkosipuli-roquefort voissa” on vakiinnuttanut
paikkansa menyyssä, mutta miten olisi rohkea kokeilu ”Pekoni-etana-vohveli”? Annos
menestyi viime vuonna Porvoon SMAKU-tapahtumassa ja oli tarpeeksi perverssi
jäädäkseen Fryysarinrannan listalle. Tätä monien makujen yllätystä ryydittävät kurkku,
valkosipuli, smetana, jyväsinappi ja kirsikkatomaattichutney.
Etanat ovat tulleet Porvoonjoen rantaravintolan keittiöön Pojoen laaksosta, Piemontesta Italiasta, jossa ne ovat osa traditionaalista ruokakulttuuria. Fryysarinrannassa
etana-annoksen voi valita alku- tai pääruuaksi, mutta laajasta ruokalistasta riittää
muitakin vaihtoehtoja jokaiseen makuun. A la carte on saatavilla aamusta iltaan.
Lounasajan bravuurina on runsas saaristolaispöytä, joka on tarjolla päivittäin klo 11-16.
Lisätietoja 0400-732038, www.fryysarinranta.fi
SMAKU Porvoo 14.-26.8.2017
Smaku-tapahtumassa maistellaan ravintoloiden parhaimpia signature dish -annoksia
edulliseen 5€ hintaan. Maisteluannokset ovat tarjolla ravintoloissa 14.8. alkaen ja yleisö
voi äänestää omaa suosikkiannostaan.
Smaku huipentuu Moon River Porvoo -kaupunkitapahtuman yhteydessä lauantaina
26.8. Lue lisää Facebook: SMAKU Porvoo.

Sulapac
haastaa
muovin

Tupakkaa ja pyhää vettä
Myyntiautomaatit eivät ole niin uusi keksintö kuin ehkä kuvittelisi.
Niiden varhaisia versioita ovat kirjojen myyntiautomaatit Lontoossa
1800-luvun alussa. Kustantaja, toimittaja ja agitaattori Richard
Carlile hankki vuonna 1822 laitteen, josta pystyi ostamaan
sensuurin kieltämiä teoksia. Omasta liikkeestä myytyinä nämä kirjat
olisivat tarkoittaneet Carlilelle vankilareissua.
Tätäkin vanhempi keksintö oli kolikoilla toimiva tupakkaautomaatti, joita oli tiettävästi Englannissa jo 1600-luvun alussa.
Vielä varhaisempia olivat antiikin temppeleissä käytössä olleet
vesiautomaatit. Ensimmäisellä vuosisadalla kreikkalainen fyysikko
Heron Aleksandrialainen kehitti temppeleihin kolikoilla toimivan
astian. Kannessa olevasta aukosta pudotettu kolikko painoi sisällä
olevaa vipuvartta, joka vapautti vettä. Kun kolikko tipahti vipuvarrelta, veden tulo lakkasi. Näin säännösteltiin pyhän veden kulutusta
– ja saattoihan temppeli muutaman lantin verran saada tuottoakin.

•

maail
SMA

MIT Technology Review listasi vuodelle 2017 kymmenen maailmaa
mullistavinta teknologiaa. Osa on jo pitkälle kehitettyjä ja käytössä,
osa odottaa h-hetkeään. Yksi levottomuutta aiheuttavista teknologioista on bottiverkko, jota hakkerit käyttävät. Botit eli haittaohjelmat ottavat hallintaansa mm. kotien sähkölaitteita. Niin sanottuun
esineiden internetiin kuuluvat ja huonosti suojatut webbikamerat,
turvalaitteet, älytelevisiot tai jopa jääkaapit tarjoavat verkkorikollisille
eli ns. bottipaimenille pääsyn muuntamaan ne ”zombiekoneiksi” ja
hyödyntämään haittaohjelmilla saastutettuja laitteita suuremmissa
verkkohyökkäyksissä.
Bottiverkkoa käytetään myös tehokkaasti web-mainostajien huijaamiseen rahastamalla väärennetyillä klikkauksilla. Mikäli
bottipaimenet onnistuvat kehittämään keinoja saada voittoja
isoilta yrityksiltä online, on koko internetmainonnan nykyinen malli
vaarassa romahtaa, kirjoittaa Bruce Schneier.

en

•

Bottiverkko

Tarinallinen Art Story -galleria-myymälä on avoinna ensimmäistä
kesäänsä Porvoon Kirkkokadulla. Kotimaisen käsityön, muotoilun
ja taiteen ihastuttava kokonaisuus on Tuija Oravan ja hänen
serkkunsa Maarit Lassilan luomus.
- Kaikki sai alkunsa viime vuoden lopulla ohimennen heitetystä
ajatuksesta, että voisin ryhtyä Inkoossa galleriaa pitävän serkkuni
apulaiseksi. Kevyt huumori johtikin nopeasti siihen, että hyppäsin
uuteen vaiheeseen elämässäni Porvoossa, kertoo asiakaspalvelun
ja myynnin valmennustehtävissä pitkään toiminut Tuija Orava.
Art Storyn idea on tarinoissa. Esillä ei ole pelkkiä esineitä, sillä
jokaisen taustalla on tekijä ja syntyvaiheet ja asiakkaallakin on oma
tarinansa ja motiivi ostaa. Art Story onkin paikka, jossa kannattaa
viipyillä. Tuija Oravalle on tärkeää, että asiakas viihtyy omalla
tavallaan. Ketään ei ole tarkoitus puhua puhki, mutta jos jokin tuote
viehättää, asiakas saa myös tietää, mitä on ostamassa.
Myymälään on onnistuttu luomaan hieno yhdistelmä kodin
ja gallerian tunnelmaa. Persoonallisessa valikoimassa on
taiteen lisäksi muun muassa koruja sekä kauniita käyttöesineitä
kattaukseen.
Art Story Oy, Kirkkokatu 5, Porvoo, puh 044-9889 280.

Etanaherkkuja
rantaravintolassa

ma

Taiteesta tarina,
tarinasta taide

EN

Små bitar

Muovi on maailmanluokan jättiongelma.

Suomalainen kasvuyritys Sulapac Oy
on kehittänyt vedenkestävän ja täysin
biohajoavan pakkausmateriaalin yhteistyössä
Tekesin kanssa. Ekologiset pakkaukset
valmistetaan puuhakkeesta ja biohajoavista
luonnonsidosaineista.
Aluksi tuotanto keskittyy kosmetiikka- ja
luksuspakkauksiin.
Globaalin muovijäteongelman ratkaisijaksi
tähtäävä Sulapac on kerännyt miljoonarahoituksen ja neuvottelee usean brändin kanssa
yhteistyöstä. Yrityksen perustajia ovat Suvi
Haimi ja Laura Kyllönen.
Lähde: team.finland.fi
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"Kesäduuni"

"Kesäduuni"

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Kesätyönä
sijoittaminen

Porvoolaisella Rasmus Hägglundilla, 19, on varmaankin yksi harvinaisimmista kesätöistä. Tämän vuoden ylioppilas työllistää itsensä osakesijoittajana.
Haussa oli työpaikka ravintolaan, mutta kun se ei napannut, päätti Rasmus
paneutua sijoittamiseen, johon hän on tuntenut kiinnostusta jo kauan.

J

o muutama vuosi sitten Rasmus Hägglund sijoitti
ensimmäiset kesätyöstä tienatut rahansa osakkeisiin, mutta kiinnostus kumpuaa vieläkin kauempaa,
tuttavaperheen tenniskentän laidalta.
- Olin aika nuori, ehkä 10-vuotias, kun kävin vanhempieni kanssa perhetuttujen mökillä. Vaikken asiaa mitenkään
suuremmin kysellyt, ihmettelin, miten oli mahdollista, että
kesämökilläkin voi olla tenniskenttä.
Vähän vanhempana Rasmus alkoi jo kysellä ja pääsi jyvälle,
mitä sijoittamisella voi saavuttaa. Omat isovanhemmat pistivät
sijoituskohteissa ja rahastoissa hänelle säästöön varoja, joihin
hän sai käyttöoikeudet 18-vuotiaana ja alkoi sijoittaa niitä
isoisän kokemuksen myötävaikutuksella.
Nyt hän puhuu luontevasti sijoittamisesta työnä ja pohtii
samalla nuorten työllistymistä.
- Kesätyöpaikkoja on nuorille yksinkertaisesti niin vähän,
ettei kaikille riitä. Eräs ystäväni perusti toiminimen, kun ei
saanut töitä ja tekee nyt maalarin töitä itsenäisesti. Minusta
oma yritys on ihan fiksu vaihtoehto, siinä voi oppia muutakin
kuin vain tiskaamista. Se vaatii tietysti paljon rohkeutta, mutta
ensisijaisesti tarvitaan omaa halua.
Jatkuvaa oppimista
Omalla kohdallaan Rasmus Hägglund kuvailee epäonnista
kesätyöpaikkahakuaan nyt vain myönteisesti. Jos hän kävisi
päivittäin muualla töissä, olisi paljon jäänyt oppimatta, sillä
sijoittaminen ja treidaaminen ottavat aikansa. Hän täsmentää
näiden kahden eron.
- Treidaaminen on aktiivista, päivittäistä ja nopeaa kaupankäyntiä arvopapereilla, kun taas sijoittaminen on analyyttisempaa ja sijoitusaika on yleensä pidempi.
Rasmus aloitti treidaamisen puoli vuotta sitten, mutta on
jo höllentänyt sen osalta ja palannut takaisin sijoittamisen
puolelle. Treidaamisen intensiteetti on kuitenkin ollut oppimisen
kannalta hyödyllistä.
- Treidaamisessa on riskejä, ja tärkeää on, ettei ole liian
ahne. On ostettava oikeaan aikaan, mutta on osattava
myös hypätä nopeasti ulos oikeaan aikaan. Jonkun halvan
yhtiön äkillisesti nouseva kurssi houkuttaa ostamaan, mutta
muutamassa minuutissa kurssi voikin mennä taas alas.
Taustalla voi olla hämäriä tarkoituksia ja vääriä huhuja.
Treidaajan suurin haaste ovat kuitenkin tietokoneet, jotka tulkitsevat sekunnin murto-osissa osakkeiden hinnanmuutoksia
ja tekevät ostoja ja myyntejä koodaajien syöttämien algoritmien mukaisesti. Voittoa tahkoavat algoritmit ovat kultaakin
kalliimpia niiden omistajille.
- Piensijoittajalla ei ole mitään saumaa pärjätä, kun kone
alkaa käydä kauppaa. Siksi sijoittaminen on treidaamista
parempi vaihtoehto. Se on pitkäjänteisempää, eivätkä koneet
ainakaan vielä osaa ennustaa vuoden päähän.
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Rasmus suosittelee sijoittamista myös, jos on todella
kiinnostunut yritysmaailmasta ja niistä yrityksistä, joiden
ympärillä kauppaa käydään.
- En tiennyt siitä maailmasta juuri mitään ennen kuin aloitin
sijoittamisen. Nyt on jo verissä, että luen uutiset joka päivä.
Vanhempien ihmisten seurassa huomaan, että ymmärrän
paremmin, mistä he puhuvat ja pystyn jopa osallistumaan ja
sanomaan perustellun mielipiteeni. Se on konkreettisesti ollut
tässä parasta. Tiedän maailmasta enemmän kuin ennen.
Plussan puolelle
Kesätyönä sijoittaminen ei aiheuta Rasmus Hägglundille suuria
paineita. Ei tarvitse edes herätä joka aamu aikaisin ja saa lukea
lehdet rauhassa.
- Aina kun luen jostain yrityksestä, mietin, onko se listautunut. Tai jokin uutinen saa pohtimaan, kuinka se vaikuttaa
kauppaan, vaikken juuri silloin tekisikään omia sijoituksia.
Sijoittaja voi käyttää useampia alustoja, joista saa myös
tietoa sijoittamisesta ja yrityksistä. Rasmuksen suosikkeja
ovat Nordnet ja Interactive Brokers. Mutta mikä on hänen
tavoitteensa?
- Minulla ei ole tiettyä rahallista tavoitetta, ja kun nyt olen
siirtynyt pitkän aikavälin sijoittamiseen, voi olla, etten juuri nyt
tienaa mitään. Pyrin siihen, että jään plussan puolelle. Pidän
matkustamisesta ja sijoittamisella olen pystynyt kustantamaan
omat ulkomaanmatkat. Olisi tietysti viisaampaa sijoittaa voitot
aina edelleen, mutta kerranhan tässä vain eletään.
Matkustamisen lisäksi tavoitteena on pääsy Hankenille
opiskelemaan. Pääsykokeet ovat pian ylioppilasjuhlien jälkeen
kesäkuun alussa.
- Pidän tästä, mitä teen, mutta tiedän, että elääkseen
pelkästään sijoittamalla, pitäisi olla todella paljon pääomaa.
Jos nyt nimeäisin jonkin ammatin, johon tähdätä, se on hedgerahaston* valtuutettu. Siihen tehtävään pääsevät yleensä vain
ne, jotka ovat tunnettuja ja luotettuja sijoittajia, sillä valtuutettu
sijoittaa asiakkaansa rahoja eteenpäin.
Sijoitusneuvojien suhteen Rasmus Hägglund kehottaa
olemaan tarkkana, sillä aina ei voi tietää, missä paras
osaaminen on ja mitkä ovat sijoitusneuvojan motiivit. Jos on
säästöjä, kannattaa miettiä, onko syytä pitää varat pankkitilillä
vai haluaako hakea niille parempaa tuottoa. Olennaisinta on
oma kiinnostus sijoitustoimintaan.
*Hedge fund -sijoitusrahasto
”Yhteisnimitys varsin erilaisille erikoissijoitusrahastoille. Niiden
tavoitteena on positiivinen tuotto kaikissa markkinaolosuhteissa. Hedge fund voi sijoittaa listattujen ja listaamattomien
yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkokohteisiin ja -johdannaisiin. Hedge fund -sijoitusrahastot ovat suuririskisimpiä
rahastotyyppejä.” www.porssisaatio.fi
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Text: Tuula Lukić Foto: Srba Lukić

Placeringar som
sommarjobb
Borgåbon Rasmus Hägglund, 19, har säkert ett av de mer ovanliga
sommarjobben. Årets student sysselsätter sig själv som aktieplacerare. Han
hade tänkt sig ett jobb på restaurang, men då det inte nappande, beslöt han
sig för att satsa på placerandet, något som intresserat honom redan länge.

R

edan för några år sedan placerade Rasmus Hägglund sin
lön från det första sommarjobbet på aktier, men intresset
ligger ännu längre bak i tiden, vid tennisplanen hos en
bekant familj.
- Jag var ganska ung, kanske tio år gammal, då jag med min
familj besökte våra bekanta på deras sommarställe. Trots att jag
inte frågade desto mera om saken, så undrade jag, hur det kunde
komma sig, att man även på sommarstugan hade en tennisplan.
Då Rasmus blev lite äldre började han fråga och fick klart för
sig vad man kan uppnå genom placeringar. Morföräldrarna och
farmodern sparade åt Rasmus genom placeringsobjekt och

fonder, till vilka han fick användningsrätt då han fyllde 18 år. Han
började genast placera tillgångarna med assistans av sin erfarna
morfar.
Nu diskuterar han alldeles naturligt om arbetet som placerare
och funderar samtidigt på ungdomarnas möjligheter att få jobb.
- Det finns så lite sommarjobb för ungdomar, att de inte räcker
till åt alla. En av mina vänner grundade en egen firma, då han inte
fick jobb och arbetar nu självständigt som målare. Jag tycker att
ett eget företag är det smartaste alternativet, eftersom man kan
lära sig något mer än att bara diska. Det kräver förstås en hel del
mod, men först och främst egen vilja.

Översättning: Jenny Törnroos

Man lär sig ständigt nytt
För sin egen del anser Rasmus Hägglund att det enbart
var positivt då han inte lyckades få ett sommarjobb. Om
han dagligen skulle arbeta någon annanstans, skulle
han inte ha lärt sig lika mycket, eftersom placerandet
och tradingen tar sin tid. Han förklarar skillnaden mellan
placering och trading.
- Vid trading handlar man med värdepapper, man gör
det aktivt, dagligen och i ett snabbt tempo. Placerandet
å sin sida är mera analytiskt och placeringstiden är ofta
längre.
Rasmus började med trading för ett halvt år sedan,
men han har redan tagit det lite lugnare med den saken
och återvänt till placeringarna. Tradingens intensitet har
ändå gett nyttiga lärdomar.
Det finns vissa risker med tradingen och det är viktigt
att man inte är för girig. Man måste kunna köpa i rätt tid,
men man måste också kunna hoppa av i rätt tid. Man kan
lockas att köpa, då kursen för något billigt bolag plötsligt
stiger, men inom några minuter kan kurserna redan vända
neråt.
I bakgrunden kan det finnas skumma syften och
felaktiga rykten. En traders största utmaning är ändå
datorerna, som under bråkdels sekunder bedömer
aktiernas prisförändringar och köper och säljer enligt
algoritmer inprogrammerade av kodare. De vinstgivande
algoritmerna är mer än guld värda för ägarna.
- Småinvesterare har ingen möjlighet att hänga med, då
datorerna börjar handla. Därför är placerandet ett bättre
alternativ. Det är långsiktigare och maskinerna kan tillsvidare inte förutspå framtiden.
Rasmus rekommenderar också placerandet om man
är intresserad av företagsvärlden och de företag runt vilka
handeln kretsar.
- Jag visste ingenting om företagsvärlden då jag
började placera. Nu är jag redan programmerad att läsa
nyheterna varje dag. Då jag umgås med äldre människor
märker jag, att jag förstår bättre vad de pratar om och jag
kan till och med delta i diskussionerna och framföra mina
egna motiverade åsikter. Helt konkret så har det varit det
bästa med det hela. Jag vet mer om världen än jag visste
förut.

"Sommarjobb"

Ekonomi

lever ju bara en gång.
Förutom resandet har han som mål att få en studieplats vid
Hanken. Inträdesproven är genast efter studentdimissionen i
början av juni.
- Jag gillar vad jag gör, men jag vet, att för att kunna leva
enbart på placeringarna borde man ha väldigt mycket kapital. Om
jag skulle nämna ett yrke som jag kunde sikta på, så är det att
arbeta som hedgefonds*förvaltare. Den uppgiften tilldelas oftast
kända och pålitliga placerare, eftersom förvaltaren vidareplacerar
kundens pengar.
I frågan om placeringsrådgivarna uppmanar Rasmus Hägglund
till noggrannhet, eftersom man inte alltid kan veta var den bästa

På plus
Att ha placerandet som ett sommarjobb orsakar ingen
press på Rasmus Höglund. Han behöver inte ens vakna
så tidigt varje morgon och kan läsa tidningarna ifred.
- Alltid då jag läser om ett företag, så funderar jag om
det är listat. Eller så funderar jag hur någon viss nyhet
kan inverka på handeln, trots att jag inte just då gör egna
placeringar.
Placeraren kan använda sig av olika plattformer,
där man också får information om placerandet och om
företagen. Rasmus favoriter är Nordnet och Interaktive
Brokers. Men vilket är hans mål?
- Jag har ingen speciell ekonomisk målsättning, och nu
då jag övergått till långsiktigare placeringar, så kan det vara
att jag inte just nu förtjänar någonting. Jag strävar efter att
gå på plus. Jag gillar att resa och genom mina placeringar
har jag kunnat bekosta mina egna utlandsresor. Det skulle
förstås vara klokare att vidareplacera vinsterna, men man
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kunskapen ligger och vilka placeringsrådgivarens motiv är. Om man
har besparingar, bör man fundera, om det finns orsak att ha dem på
banken eller om man vill ha bättre avkastning på dem. Det väsentligaste är, att man har ett intresse för placeringsverksamheten.
* Hedgefond – värdepappersfond
”En gemensam benämning för olika specialplaceringsfonder. Syftet
är att uppnå positiv avkastning i alla marknadsomständigheter.
Hedgefonden kan placera i listade eller olistade bolags aktier, i
olika ränteobjekt och derivatinstrument. Hedgefond – värdepappersfonderna är fonder med hög risk.”
www.porssisaatio.fi
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TID Business Forum kokosi maaliskuun alussa
Porvoon Taidetehtaalle reilut 200 talous- ja elinkeinoelämästä kiinnostunutta vaikuttajaa ja yrittäjää verkostoitumaan sekä kuulemaan uusimpia näkökulmia viennistä ja
kansainvälisestä kaupasta.
Seminaaripäivänä 6.3. puhujat Suomen elinkeinoelämän huipulta kertoivat näkemyksiään, miten pärjätä
globaalissa kilpailussa, mihin kannattaa panostaa ja
mitä yrityksen kehittäminen edellyttää. Mukana olivat
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen,
St1 perustaja ja omistaja Mika Anttonen, Kansainvälisen kauppakamari ICC:n maajohtaja Timo Vuori,
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
sekä tietokirjailija ja liikkeenjohdon konsultti Timo Rope
(Rope-yhtiöt).
Lisäksi Iso-Britannian Suomen suurlähettiläs Sarah
Price kertoi kansainvälisesti paljon puhuttaneesta

E4B
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TID Business Forum

tulossa

maaliskuu

2018

Brexitistä otsakkeella ”The UK: Leaving EU, Staying in
Europe”.
Kaikki puheenvuorot voi nähdä ja kuunnella TID
Business Forum -linkin kautta verkkosivuiltamme www.
tid.fi.
Moderaattoreina toimivat Point Collegen toimitusjohtaja Sari Gustafsson ja lehtori Bryan Roberts.
TID Business Forum toteutettiin kaksipäiväisenä
6.-7.3.2017. Tapahtuman toinen päivä Experts for
Business - E4B - keskittyi yrittäjyyteen. Porvoon Taidetehtaan Tehdassalissa yrityksillä ja yrittäjillä oli mahdollisuus
tavata kasvokkain kymmeniä eri asiantuntijatahoja, jotka
auttavat kasvussa ja kansainvälistymisessä. Tarjolla oli
myös palveluita yrityksen perustamista suunnitteleville.
Ensi vuoden TID Business Forumia suunnitellaan jo.
Tervetuloa mukaan joukkoon! Kerromme mahdollisuuksista ajankohtaisesti verkkolehdessämme www.tid.fi.

Businessasiantuntijat ja yhteistyökumppanit
Autotalo Laakkonen, LähiTapiola, Työeläkeyhtiö Elo, Amisto, Edupoli, Haaga-Helia, Opso, Point College,
Aktia, CoSpace, Flashnode, Kauppakamari, Opteam, Porvoon Energia, Porvoon Lääkärikeskus, Posintra,
Printcom, Procounter, Rope-yhtiöt, Sipoon kunta, Suomen Yrityskaupat, Suomen Yrityskummit, Talousverkko, Team Finland, Toimistotukku Talka, Tuusulan kunta, Uudenmaan Yrittäjät
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TID Business Forum

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

TID Business Forum

Katse
kansainvälistymiseen

Uskalla, ymmärrä, sitoudu
K

ansainvälisen kauppakamari ICC:n maajohtaja Timo Vuori nosti TID Business Forum
puheenvuorossaan esiin muun muassa
megatrendit ja kehotti suomalaisia ymmärtämään niiden
tuomat mahdollisuudet. Globaali kasvu, kaupungistuminen, keskiluokkaistuminen ja resurssitehokkuus ovat
tämän hetken kansainvälisiä megatrendejä.
- Ne kaikki puhuvat meidän menestyksemme
puolesta. Ei ole yllätys, että Koneen kaltainen hissivalmistaja menestyy Kiinassa, jossa keskuskomiteakin on
määritellyt suuret kaupungistumistavoitteet. Moni muukin
suomalaisyritys voisi siellä menestyä.
Kaupungistuminen tuottaa kysyntää tietynlaisille tuotteille, aivan kuten keskiluokkaistuminenkin
mm. koulutus-, terveydenhuolto- ja vapaa-ajanpalveluille. Resurssitehokkuus puolestaan ohjaa minimoimaan ympäristövaikutukset ja säästämään energiaa.
Cleantech-puolella suomalaisosaamisella on paljon
mahdollisuuksia.
Mahdollisuuksien ymmärtäminen oli yksi Timo Vuoren
esittämästä viidestä vinkistä pk-sektorin vientitoimintaan. Hän tähdensi, että maailma ei ole vielä valmis,
vaan tavaroille ja palveluille on kysyntää. Harvoin asiakas
kuitenkaan kävelee ovesta sisään eli markkinat on
löydettävä.
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- Verkostoitumisen merkitys usein unohtuu ja ajatellaan, että puhelimella ja sähköpostilla kaikki hoituu.
Olen kuullut sellaisenkin väitteen, että messuilla ei enää
kannata käydä.
Vuori kertoi esimerkin eräästä saksalaisten kanssa
tehdystä yhteishankkeesta. Suomalaiset olivat olleet
pettyneitä, kun messuilta ei tullut kauppaa, kun taas
saksalaiset eivät olleet edes lähettäneet messuille
myyntimiehiä, vaan innovaatio- ja teknologiajohtajia
aistimaan, mihin maailma on menossa ja etsimään
samanhenkisiä kumppaneita. Myyntimies pääsee
pöytään ehkä seuraavassa vaiheessa.
- Meidän on ymmärrettävä kontaktien, henkilösuhteiden, messujen ja jalkatyön merkitys, Timo Vuori
painotti.
Hän myös kehotti unohtamaan minä-mentaliteetin,
pyytämään apua sekä pitämään osaamisen ajan
tasalla. On ymmärrettävä markkinaa, kieltä, kulttuuria ja
asiakasta. Realististen tavoitteiden asettaminen auttaa.
- Et voi vaatettaa Kiinan armeijaa kahden ompelijan
voimin. Ei siitä pidä masentua, vaan miettiä, mikä on
oikea kohderyhmä.
Ihmiset ovat lopulta kaiken ydin, ihmiset tekevät
kauppaa. Vientikaupassa onnistuminen edellyttää
uskallusta, ymmärrystä ja sitoutumista.

Team Finland osallistui TID Business Forumin E4B-tapahtumaan kuuden organisaation voimin. Mukana olivat Finpro,
Tekes, Finnvera, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY sekä
ulkoasiainministeriö.
Yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoava Team Finland –
verkosto on laaja kokonaisuus, jonka ytimessä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö
sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja
ulkomaiset toimipisteet. Toiminta käynnistyi vuoden 2013 alussa.
Parhaillaan on meneillään uudistus, jossa verkostoon kuuluvat
Finpro ja Tekes yhdistyvät.
Verkoston tarkoituksena on aktiivisesti avata ovia maailmalle
yhden brändin alla.
- Team Finland on valtiollisten toimijoiden brändi, mutta alusta
alkaen mukana on ollut alueverkosto, jota tarvitaan jatkossakin
maakuntauudistuksen jälkeen. Haluamme olla siellä, missä
yritykset ja yrittäjät ovat. Olemme ikään kuin alueellinen tuntosarvi,
kuvaili Team Finland koordinaattori Henri Molander Uudenmaan
ELY-keskuksesta.
Verkoston roolia vahvistetaan muun muassa yhteisosallistumisilla erilaisiin tapahtumiin, joissa saadaan yhteys tärkeimpään eli
palvelua tarvitsevaan yritykseen tai yrittäjään.
- Aiemmin yritykset kokivat, että palvelut olivat erillään toisistaan. Olemme halunneet luoda sellaista yhteistyötä, johon ei jäisi
katvealueita ja jossa palveluita pystytään tarjoamaan tehokkaasti
viennin eri vaiheissa oleville yrityksille, kertoi kaupallinen sihteeri
Petri Kuurma ulkoasiainministeriöstä.
Team Finlandin keskeisiä palveluita ovat yritysryhmille

suunnatut kasvuohjelmat toimialoittain ja teemoittain, kuten
esimerkiksi biotalous ja cleantech, arktinen liiketoiminta, terveyssektori, matkailu ja digitalisaatio. Verkostoituminen ja vienninedistämismatkat ovat osa toimintaa.
- Jos yrityksen kyky yksinään vastata kysyntään ylittyy, voivat
kotimaassa keskenään kilpailevat yritykset hyötyä paljonkin
keskinäisestä kansainvälisestä yhteistyöstä. Tässä Food from
Finland on yksi menestyneimmistä esimerkeistä, Kuurma totesi.
Food from Finland on Finpron johtama elintarvikealan Team
Finland- kasvuohjelma. Venäjän markkinoiden hiljaiskautena
ohjelman avulla on pystytty avaamaan uusia markkinoita muun
muassa Kiinassa, USA:ssa ja Lähi-Idässä.
Yritysryhmien lisäksi palveluita on myös yksittäisille yrityksille. Jos yrityksellä on jo kykyä kansainvälistymiseen, se saa
palveluehdotuksen, jonka avulla se voi edetä kehitysvaiheensa
mukaisesti. Team Finlandin organisaatiot pyrkivät yhteiseen
asiakkuudenhallintaan tavoitteena saada kansainvälistymisen
tuki mahdollisimman tehokkaaksi. Oman yrityksen valmiuksia voi
arvioida exprotfinland.fi –sivuilla kansainvälistymistestillä.
Team Finland –verkoston julkisrahoitteiset organisaatiot ja
ulkomaiset toimipisteet: Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund,
Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit,
Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen
kauppakamari.
www.team.finland.fi
Team Finlandin palvelunumero: 0295 020 510
Petri Kuurma (vas.) ja Henri Molander
peukuttavat suomalaisyritysten halullle
kansainvälistyä.

13

Kuukauden tilasto

Kuukauden tilasto

Matkailussa

Ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä, koko Suomi vuosina 2014-2016

kasvupotentiaalia
Suomen bruttokansantuotteesta matkailun osuus on eri arvioiden
mukaan 2,5 - 3 prosenttia. Ala on itseään suurempi, sillä yksi
matkailueuro tuo 56 senttiä muille aloille. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan matkailualat edustavat 3,8 prosenttia
bruttokansantuotteestamme.

Matkailu on maailman kolmanneksi suurin vientituote. Vientitulot toimialoittain v. 2015. Lähde: mara.fi.

Polttoaineet

2,765 mrd €

Kansainvälinen matkailu

1,372

Ruoka

1,339

1,257

Autoteollisuuden tuotteet

Matkailutulo verrattuna muutamiin tavaraviennin toimialoihin Suomessa v. 2016, jolloin Suomen ulkomaankaupan tavaraviennin arvo oli noin 51,8 miljardia euroa. Lähde: ek.fi, arvot laskettu ilmoitetuista prosenttiluvuista.

17,7 mrd.€

11,3 mrd.€
10,2 mrd.€

2014

%

2015

%

2016

%

Vuosimuutos, %

Venäjä

1 339 526

23,5

782 848

14,2

697 596

12,1

-10,9

Ruotsi

534 358

9,4

549 870

10,0

549 292

9,5

-0,1

Saksa

500 057

8,8

543 294

9,9

540 342

9,4

-0,5

Britannia

446 792

7,8

471 869

8,6

500 738

8,7

6,1

Ranska

215 393

3,8

230 090

4,2

249 997

4,3

8,7

Yhdysvallat

204 036

3,6

202 546

3,7

231 708

4,0

14,4

Kiina

128 685

2,3

181 862

3,3

231 573

4,0

27,3

Japani

192 007

3,4

203 411

3,7

214 495

3,7

5,4

Viro

196 277

3,4

188 899

3,4

193 376

3,4

2,4

Norja

178 956

3,1

185 995

3,4

180 851

3,1

-2,8

Muut

1 774 253

31,1

1 969 666

35,7

2 181 307

37,8

10,7

Yhteensä

5 710 340

100

5 510 350

100

5 771 275

100

4,7

Majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä
retkeilymajat. Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto
Ulkomailta suuntautuva matkailu ja sen myötä
Suomeen jäävä raha rinnastuvat vientituloihin.
Vientialoista matkailu on ainoa, joka maksaa myös
arvonlisäveron Suomeen. Matkailutulo ulkomailta oli
vuonna 2016 arvion mukaan 3,9 miljardia euroa (vrt.
kotimainen matkailukysyntä, arvio noin 10 mrd. €).
Matkailuluvut antavat myönteisiä merkkejä
kasvusta. Viime vuonna Suomessa kirjattiin noin
5,8 miljoonaa ulkomaista yöpymistä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,7 prosenttia. Kaikista yöpyvistä
matkailijoista ulkomaisten osuus on Suomessa noin
28 prosenttia.
Talvikausi (marras-huhtikuu) houkuttelee yhä
enemmän matkailijoita Suomeen. Yöpymisistä 46
prosenttia kertyi talvikaudella ja tässä kasvua oli 5,8

1,851

Kemikaalit

Asuinmaa

prosenttia. Sekä talvi- että kesäkauden huomattavin nousija lähtömaista on Kiina & Hongkong.
Vaikka venäläismatkailijoiden määrä on laskenut
viime vuosien aikana rajusti, ovat venäläiset yhä
suurin ulkomaalaisryhmä. Talvimatkailussa britit
ovat kirimässä kiinni venäläisten johtoasemaa.
Kesämatkailijoista ruotsalaiset ovat ykkössijalla.
Kasvun veturina oli vuonna 2016 Lappi, jossa
yöpymiset lisääntyivät niin kesällä kuin talvella ja
ne kattavat kokonaisuudessaan noin 22 prosenttia
koko Suomen ulkomaisten yöpymisistä.
Rannikko- ja saaristoalueella ulkomaisten
yöpymisiä oli 1,1 miljoonaa, mikä tarkoittaa
kokonaiskuvassa noin 19 prosenttia.
Lähteet: Tilastokeskus, tem.fi ja visitfinland.fi

Yöpymiset helmikuu 2017 Porvoon seutu: Askola, Myrskylä, Pukkila ja Porvoo
Yöpymiset lkm

Yöpymisten muutos %

Viipymsaika vrk

Yhteensä

7001

72,0

1,4

Kotimaiset

5673

79,1

1,4

Ulkomaiset

1328

47,1

1,8

6,3 mrd.€
3,9 mrd.€
1,2 mrd.€

Metalliteollisuus Metsäteollisuus
sekä Kone- ja
kulkuneuvoteollisuus
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Kemianteollisuus

Sähkö- ja
elektroniikkateollisuus

Matkailu

Elintarvikkeet
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Historian Ilmiö

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Pyhiinvaelluksista
massaturismiin

Matkailun historia on yhteiskunnan muutosta ja hyvän elämän etsintää

Matkailun historia on maailma pienoiskoossa. Teknologia kohtaa maantieteen,
kulttuuri ihmiskuvan. Kun työn, vapaa-ajan ja rahan käsite muuttuu, muuttuu myös
matkailu. Kaikki alkaa kuitenkin pyhän etsinnästä.

käydään kauppaa ja opitaan uutta. Samaa aikaan miljoonat
pyhiinvaeltajat suuntaavat edelleen kohti omia kohteitaan.
Matkanteko on hidasta ja vaarallista. Tiet ovat kapeita ja
huonoja, ja mutkissa väijyvät niin sudet kuin ryöväritkin. Matkaa
tehdään usein jalan, ja eteneminen on hidasta.
Etäisyyksiä mitataan ajassa. Puhutaan päivämatkoista.
Suomessa yleisiä teitä on jo 800-luvulla, ensin Hämeen ja
Aurajokilaakson välillä, myöhemmin muuallakin. 1600-luvulla
syntyvät ensimmäiset kuoppaiset, mutkaiset, kärryillä kuljettavat
polut. Niitä kutsutaan valtateiksi. Kun hevosvankkurit yleistyvät,
matkanteko helpottuu.
Suomessa matkaajat yöpyvät kestikievareissa ja majataloissa.
Ensimmäiset majatalot on perustettu jo 1500-luvulla. Kestikievariksi moni niistä muuttuu 1734 Kruunun luomien kuninkaanteiden ja hollikyytijärjestelmän myötä.
Hollikyytijärjestelmä määrää kestikievarit majoittamaan
jokaisen maksamaan pystyvän sekä kyyditsemään majoittujat
ja postin seuraavaan majapaikkaan. Hollikyyti takaa tavallisille kansalaisille kyydin lähes mihin tahansa. Järjestelmä toimii
parisataa vuotta, kunnes helpottunut matkanteko tekee sen
turhaksi. Suomen viimeinen kestikievari lopettaa Enontekiöllä
1955.
Junalla raittiuskokoukseen
Idea turismista eli matkaamisesta nähtävyyksiä kierrellen ja
paikkoja katsellen syntyy Englannissa 1700- ja 1800 -luvun
taitteessa. Sitä ennen on matkattu tietyllä asialla, kauppaa
tehden, ideoita hakien, maailmaa valloittaen.
Taustalla on yhteiskunnan muutos. Teollinen vallankumous
on tuonut ihmiset kaupunkeihin ja luonut työn, palkan ja vapaaajan käsitteet. Elintaso on noussut. Hevosvankkureiden sijaan
matkalaisia kuljettavat höyrylaivat ja junat. Suomessa lähiseuduille reissataan 1800-luvun lopulla myös suosituksi tulleella
polkupyörällä, pikajalalla.
Maailman ensimmäisen ryhmämatkan järjestää britti Thomas
Cook. Vuosi on 1841 ja matka tehdään junalla raittiuskokoukseen. Seuraavalla vuosikymmenellä Cook kuljettaa jo kymmeniä
tuhansia matkaajia Lontoon maailmannäyttelyyn.

K

un suomalainen bloggari kirjoittaa vuonna 2016 pyhiinvaellusmatkastaan Santiago de Compostelaan, postaus
leviää verkossa ja pian moni muukin pakkaa vaelluskenkiä matkaan. Hienointa bloggarista matkassa on ollut
toisaalta hiljaisuus, yksinkertaisuus, toisaalta yhteisöllisyys, vanha
perinne.
Tilanne kertoo paljon. Hiljaisuuden, juurien ja oman etsintä on
matkailun tätä päivää.
Oikeastaan moderni pyhiinvaeltaja on matkailun juurilla. Sillä
juuri pyhiinvaelluksista ja jaetuista kokemuksista kaikki alkaa.
Pyhän kohtaamisia
Erityisen suosittuja pyhiinvaellukset ovat keskiajalla. Miljoonat
matkaavat hitaasti halki Euroopan. Paikkoihin, jotka liittyvät
Jeesuksen elämään. Paikkoihin, joissa on apostolien ja marttyyrien hautoja. Betlehemiin ja Jerusalemiin, Roomaan ja Vatikaaniin.
Matkaa tehdään vaivalla, läpi vaarojen ja koettelemusten. Se on
kuin eletty elämä pienoiskoossa: monisyinen, kivuliaskin. Yhdessä
eletty. Sen katsotaan vapauttavan synneistä. Tärkeintä pyhiinvaelluksessa on pyhän kohtaaminen. Ortodoksinen kirkko kirjoittaa
näin:
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Historian Ilmiö

Teksti: Leena-Kaisa Laakso

Luontomatkailua
Luonto ja maisemat nousevat romantiikan ajalla, 1800-luvun
lopulla, arvoonsa. Pian Euroopassa matkataan Alpeille,
merenrantaan ja luontoa ihailemaan.
Myös Suomen matkailu pohjaa maisemaan. 1800-luvun
luontomatkailija ei kuitenkaan vaella erämaassa vaan ihailee
luontoa kulttuurimaisemassa. Usein matkakohteeksi valikoituu
hieno maisema hyvän majatalon lähellä, hyvien yhteyksien
päässä. Yksi tällainen on Imatrankoski.
Imatrankosken ympärille perustetaan vuonna 1842 Suomen
ensimmäinen luonnonsuojelualue. Se nimetään Kruunupuistoksi. Ideana on nostaa kosken matkailuarvoa ja turvata
rantojen metsät. Pian aukeaa myös Saimaan kanava. Junalla
Imatralle pääsee vuonna 1891.
Pyhästä tulee arki
1900-luvulle tultaessa matkailu avautuu ja maailma pienenee.
Hotellitoiminta alkaa saada muotoaan. Myös Imatralle
rakennetaan hotelli, Valtionhotelli. Sen isännäksi tulee pietarilainen Petter Müller, ja hotelli saa nimen Grand Hotel Cascade.
Imatrankoski ja kalaisa Vuoksi houkuttelevatkin runsaasti
varakkaita matkalaisia Venäjältä ja Saksasta.
Vuosisadan vaihteen luontohuuma tuo valokeilaan myös
Lapin. Suomen ensimmäinen laskettelukeskus, Pallas, avataan
vuonna 1938.
Hotelleissa yöpyvät 1900-luvun alussa vain rikkaat. Tavallisille matkaajille on matkustajakoteja. Niitä syntyy etenkin
1930-luvulla, kun kestikievarivaatimukset poistuvat. Matkustajakodit ovat usein vaatimattomia, mutta viihtyisiä perheyrityksiä, jotka tarjoavat hotelleita edullisemman vaihtoehdon.
Sotien runnoma matkailuinto alkaa toisen maailmansodan
jälkeen taas kasvaa. Maailma on nyt toinen ja siirtyminen
paikasta toiseen nopeaa. Pian myös työväestö matkustaa.
Syntyy uusia kohteita, hotelliketjuja, suuren luokan matkailua.
Pian jumbojetit kiidättävät matkailijoita kaikkialle maailmaan.
Vaivalloisesta on tullut helppoa, pyhästä arkea. Massaturismin
aika on alkanut. Rituaaleja matkantekoon liittyy yhä.

Pyhä kohde ei automaattisesti muuta matkaa pyhiinvaellukseksi. Pyhiinvaelluksen ja matkailun ero on matkalle annetussa sisäisessä merkityksessä ja matkan sisäisessä suuntautumisessa. Pyhiinvaelluksen merkitys
on pyhän kohtaamisessa, pyhän koskettamisessa.
Jo varhain pyhiinvaelluksen ympärille syntyy myös bisnes.
Burgosin kaupunki majoittaa pyhiinvaeltajat lukuisiin yömajoihin,
Santiago de Compostelassa tehdään jo 1100-luvulla matkamuistoilla kauppaa. Vuonna 1139 julkaistaan Codex Calixtinus, yksi
maailman ensimmäisistä matkaoppaista. Keskiajan Suomessakin
pyhiinvaeltajilla oli oikeus yöpyä luostareissa, säätyyn katsomatta.
Pyhiinvaellus liittyy uskontoon, mutta matkailun tutkijat näkevät
samanlaisia piirteitä myös muussa matkanteossa. Matkoilla
suunnataan tärkeisiin paikkoihin, tietyin rituaalein. Kohdataan jokin
itselle tärkeä, lähes pyhä.
Hollikyytejä ja kestikievareita
Keskiajalla matkaan lähtevät myös aateliset ja ylemmät virkamiehet.
Majapaikka löytyy useimmiten munkkiluostarista. Myöhemmin
teiden varsille syntyy myös majatalojen verkosto.
Keskiajan Euroopassa on kaupunkeja ja yliopistoja, matkataan,
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Fenomenen från historien

Text: Leena-Kaisa Laakso Översättning: Jenny Törnroos

Från pilgrimsfärder till
massturism

Turismens historia handlar om samhällsförändringar och om att söka efter ett gott liv.
Turismens historia är som världen i miniatyrformat. Teknologin möter
geografin och kulturen möter människobilden. Då begrepp som
arbete, fritid och pengar förändras, då förändas också resandet.
Allting har sin början i att man söker efter något heligt.

Då en finländsk bloggare år 2016 berättar om sin pilgrimsfärd
till Santiago de Compostela, sprids inlägget på nätet och snart
packar många andra också sina vandringsskor för att ge sig ut på
samma resa. Det bästa med bloggarens resa har varit tystnaden,
anspråkslösheten, men också samhörigheten och de gamla
traditionerna.
Fenomenet är talande. Att söka efter tystnad och sina rötter eller
försöka hitta sig själv, hör till resandet nuförtiden. Den moderna
pilgrimsresenären befinner sig vid resandets ursprung, eftersom
allting har sin början i pilgrimsfärderna och de upplevelser som
man delar med andra.

Att möta det heliga
Pilgrimsfärderna är speciellt populära under medeltiden. Miljontals människor färdas långsamt genom Europa. Till ställen som hör
samman med Jesu liv. Till ställen där apostlarnas och martyrernas
gravar finns. Till Betlehem och Jerusalem, Rom och Vatikanen.
Resandet är mycket mödosamt, man reser genom faror och
prövningar. Resan är som livet i miniatyrformat: mångfacetterat,
till och med smärtsamt. Ett liv man levt tillsammans. Man anser
att resan befriar människan från synd. Det viktigaste målet med

pilgrimsfärden är att möta det heliga. Den ortodoxa kyrkan
beskriver det som så:
Att platsen man reser till är helig, gör inte resan automatiskt till en pilgrimsfärd. Skillnaden mellan turism och
pilgrimsfärderna är den inre meningen med resan och
vilken inre inriktning resan har. Pilgrimsfärdens mål är att
möta det heliga, att beröra det heliga.
Redan i ett tidigt skede föds en stor business runt
pilgrimsfärderna. Staden Burgos inkvarterar pilgrimsresenärerna i otaliga härbärgen och i Santiago de Compostela
säljer man souvenirer redan på 1100-talet. År 1139 utges
Codex Calixtinus, som är en av världens första reseguider.
I det medeltida Finland hade pilgrimsresenärerna rätt att
övernatta i klostren oberoende av samhällsklass.
Pilgrimsfärderna hör samman med religion, men
forskare som forskat kring resandet ser liknande drag
också inom turismen. Under resan tar man sig till viktiga
platser och utför vissa ritualer. Man möter något som är
viktigt för en själv, näst intill heligt.
Med tåg till nykterhetsmötet
Iden om turism, där man alltså reser från ett ställe till ett
annat och besöker sevärdheter föds i England i skiftet av
1700- och 1800-talen. Innan det har man rest enbart i ett
visst syfte, man har idkat handel, sökt efter nya idéer eller
erövrat världen.
I bakgrunden ligger samhälleliga förändringar. Den
industriella revolutionen har fört människan till staden och
har skapat termerna arbete, lön och fritid. Levnadsstandarden har stigit. Istället för hästkärror reser man med
ångbåtar och tåg. I slutet av 1800-talet reser man i Finland
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i sin närmiljö med cykeln, snabbfoten.
Världens första gruppresa ordnas av britten Thomas
Cook. Året är 1841 och resan går med tåg till ett nykterhetsmöte. Under det följande årtiondet transporterar
Cook tiotusentals resenärer till världsutställningen i
London.
Det heliga blir vardag
Då vi kommer till 1900-talet blir resandet allmänt och
världen krymper. Hotellverksamheten börjar forma sig. I
början av århundradet är man intresserad av naturen och
Lappland står i rampljuset. Finlands första skidcentrum
öppnas i Pallas år 1938.
I början av 1900-talet är det bara de rika som övernattar
på hotellen. För de vanliga resenärerna finns pensionat.
Det öppnas många pensionat speciellt på 1930-talet då
verksamhetskraven för gästgiverierna avskaffas. Pensionaten är oftast anspråkslösa men trivsamma familjeföretag, som erbjuder ett billigare övernattningsalternativ
än hotellen.
Kriget sätter stopp för resandet men efter andra
världskriget börjar ivern att resa sakta öka igen. Världen
ser annorlunda ut och man kan ta sig från ett ställe till
ett annat mycket snabbare. Snart reser också arbetarklassen. Nya resmål föds, liksom hotellkedjor, resandet
når högre höjder.
Snart kan man resa överallt på jorden med jumbojetplanen. Det mödosamma har blivit lätt, det heliga har
blivit vardag. Massturismens tid har börjat men fortfarande hör vissa ritualer till resandet.
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Sibbo

Sibbo

Text: Tuula Lukić Översättning: Jenny Törnroos Foto: Talma Ski Oy

vi med varandras verksamhet, för att se vad som är
stort och vad det lönar sig att satsa på, konstaterar
Esa Pihlajaniemi.
Ett gott tecken för Finlands del är att vinterturismen är på uppgång.
- Det kommer hela tiden nya kundgrupper till
Finland. Trots att Lappland är populärt, så får också
Helsingfors en stor andel besökare. Därifrån är det
kort väg till Talma, där man kan njuta av vintern och
nu på sommaren har vi dessutom många nyheter att
bjuda på.
Talma Skis utmaning är att få människorna ut
och i rörelse, då det finns så mycket tävlande fritidsaktiviteter. När det gäller nya produkter, så som
klättringen, är det ännu svårt att säga om den hittar
sin plats bland fritidsaktiviteterna eller om besökarna
bara kommer till parken en gång för att testa den.
På basen av förra sommaren så verkar det lovande,
många besökte parken flera gånger. Det gör det
möjligt för oss att utveckla verksamheten ytterligare.

TALMA

balanserar mellan
sommar och vinter

Talma i Sibbo är bekant för många på grund av sina
slalombackar, men vad händer när vintern är förbi och
det grönskar i sluttningarna? Då är det förstås dags för
sommarprogram, så som minigolf och klättring.

Talma Ski Oy

- Grundad 1984
- Omsättning ca 2 miljoner €
- Arbetstagare
- under vintersäsongen ca 40 + skidlärarna i skidskolan
- under sommarsäsongen ca 18
- Årets Företag i Sibbo år 2000 (Sibbo Företagare rf)
- Bästa skidcentret år 2000 (Föreningen för Skidcenter
i Finland)
- Årets närskidcenter år 2011 och 2016 (Föreningen för
Skidcenter i Finland)
Talma Active Park har öppet i juni Må-Fr 12:00-20:00,
Lö 10:00-19:00 och Sö 10:00-18:00, stängt under
midsommaren 23.-24.6.2017. Läs mera: www.
talmaski.fi

A

tt balansera mellan vinter och sommar har
varit ett livsvillkor för familjeföretaget, som
skött om verksamheten redan i 30 års tid.
Man måste hela tiden hålla sig uppdaterad,
vilket i praktiken betyder att man utgår från kundernas
behov.
- Vi måste hela tiden satsa på vår verksamhet, det
är speciellt viktigt eftersom vi har kunniga arbetstagare som vi vill hålla kvar. Vi har också infrastrukturen i
skick och då är det naturligt att vi utnyttjar den befintliga helheten också på sommaren, konstaterar Esa
Pihlajaniemi, verkställande direktör för Talma Ski Oy.
Under årens lopp har man prövat på många olika
alternativ och letat efter en spetsprodukt. Till somrarnas
utbud har bland annat hört paintboll, frisbee golf och
minigolf. Utbudet har inte varit tillräckligt, men förra
sommaren kompletterades sortimentet med en klätterpark. Talma Active Park- äventyrsparken såg dagens
ljus och inkommande sommar kommer man på allvar
igång med linbanor och klättring.
En nyhet är, att också Werner Park, som varit
väldig populär på vintrarna, nu öppnar som en
somrig äventyrspark med hoppborgar, karuseller och
klätterbanor för barn. På området finns dessutom en
innebandybana för familjens minsta, en frisbee golf
prickkastningsbana och olika utespel.
Familjeföretagets vardag
Huvudägarna i Talma Ski Oy är bröderna Esa och Vesa
Pihlajaniemi samt systern Hannele PihlajaniemiSirén, som ansvarar för restaurangverksamheten. Esas
son Jani Pihlajaniemi har en andel på 10 procent.
Familjen är aktivt med i företagets dagliga verksamhet.
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- Det har sina goda och sina dåliga sidor, när familjemedlemmarna fattar beslut. I praktiken sammankommer styrelsen hela tiden, eftersom vi jobbar tillsammans och diskuterar samtidigt företagets ärenden.
Men när vi hela livet gnabbats runt samma bord, så har
vi lärt känna varandra ganska bra, sammanfattar Esa
med glimten i ögat.
Han har sett en positiv förändring i Sibbos näringsliv
under de senaste 5-10 åren.
- Om man skulle blicka längre bakåt så skulle det
inte finnas alltför mycket positivt att säga. Kommunens
roll är central. Om man förhåller sig med reservation till
företagsverksamhet och det går långsamt att besluta
om tomter och lokaliteter, då söker sig företagen bort
och ivern mattas av. I Sibbo har man tagit stora kliv mot
det bättre, som företagare har jag mycket positivt att
säga om kommunen.
Det gäller att följa trenderna
Företaget planerar sin verksamhet med sikte på
framtiden, men det är svårt att se långt. Företag som
Talma Ski är beroende av den nyckfulla väderleken och
trenderna kan också plötsligt vända.
- Det kan hända att ingenting förändras under en
lång tid eller så svängs allting upp och ner i nästa
stund. Vi planerar ungefär tre år i taget. Branschen
jämför situationen i hela världen, men här i Europa följer
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Sipoo

Sipoo

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Talma Ski Oy

TALMA
Kesän ja talven
tasapainottelua

Sipoon Talma on monelle tuttu laskettelurinteistään, mutta mitä tapahtuu, kun talvi on taittunut ja
rinteet viheriöivät? On tietysti aika kesäriennoille,
kuten minigolfille ja kiipeilylle.

rakentaminen kuuluu niihin. Se oli selkeä
uusi avaus meiltä viisi vuotta sitten ja sen
suosio yllätti, Esa Pihlajaniemi kertoo.

yritykset lähtevät pois, into laantuu. Sipoossa
on menty isoin harppauksin parempaan, niin
että yrittäjän kannalta Sipoota voi kehua kaikille.

Kärkituotteen etsintää

Trendien virrassa

Vaikka talvi on Talma Skin painopiste, on
kesätoimintojen kehittäminen välttämätöntä.
Perheet hakevat vapaa-ajan kohteita ympäri
vuoden ja tähän tarpeeseen Talma haluaa
vastata houkuttelemalla perheitä viettämään
yhteistä aikaa ulkoillen ja liikkuen.
- Toimintaan pitää satsata koko ajan,
etenkin kun meillä on työntekijöitä, joiden
osaamisen haluamme pitää talossa.
Kun perusinfrakin on olemassa, on ollut
luontevaa hyödyntää kokonaisuutta myös
kesällä, toteaa Esa Pihlajaniemi.
Vuosien varrella on toteutettu erilaisia
vaihtoehtoja ja etsitty kesän kärkituotetta. Kesätarjottimella ovat olleet paintball,
frisbee golf ja minigolf. Yksittäin ne eivät ole
vielä riittäneet, mutta viime kesänä repertuaari täydentyi kiipeilypuistolla. Syntyi Talma
Active Park -seikkailupuisto, jossa tänä
kesänä päästään oikein kunnolla köysiratojen ja kiipeilyn vauhtiin.
- Viime kesä oli harjoittelua myös meille.
Halusimme oppia ja nähdä, missä on
kapasiteetin raja. Nyt lähdemme hakemaan
enemmän kävijämääriä.
Uutta on myös talvella suositun Werneri
Parkin avautuminen kesäisenä touhupuistona pomppulinnoineen, karuselleineen ja
lasten kiipeilyratoineen. Alueella on lisäksi
sählykenttä perheen pienimmille, frisbee golf
-tarkkuusheittorata sekä erilaisia pihapelejä.

Yrityksessä toimintaa suunnitellaan tulevaisuuteen katsoen, mutta kovin kauas on vaikea
nähdä. Talma Skin kaltaiset yritykset ovat
osin arvaamattoman sään armoilla ja trendit
saattavat muuttua nopeastikin.
- Voi olla, että mikään ei muutu pitkään aikaan
tai sitten kaikki menee päälaelleen nopeasti. Me
suunnittelemme noin kolmen vuoden jaksoilla.
Toimiala vertailee koko maailman tilannetta,
mutta erityisesti Euroopassa seuraamme
toistemme toimintaa nähdäksemme, mikä on
suunta ja mikä kannattaa, Esa Pihlajaniemi
toteaa.
Suomen kannalta hyvä merkki on se, että
talvimatkailu on kasvussa.
- Yhä uusia asiakasryhmiä uusista maista
tulee Suomeen. Vaikka Lappi onkin suosittu
kohde, riittää tulijoita myös Helsinkiin. Sieltä
on helppo tulla hakemaan talvifiilistä Talmasta
ja nyt kesällä meillä on vielä uutta tarjottavaa
matkailijoille.
Talma Skin haasteena on saada ihmiset
ulos ja liikkeelle, kun kilpailevia ajanvietetapoja on pilvin pimein. Uuden tuotteen, kuten
kiipeilyn osalta, on vielä vaikea sanoa, saako
se harrastuksena paikkansa vai ovatko kävijät
vain kertakokeilijoita. Viime kesän perusteella
näyttää lupaavasti siltä, että käyntikertoja on
useita. Se mahdollistaa palvelun kehittämisen
vielä pidemmälle.

Perheyrityksen arkea

T

alven ja kesän tasapainottelu on ollut jo reilut 30 vuotta toimintaa
pyörittäneen perheyrityksen elinehto. On oltava ajan hermolla,
mikä käytännössä tarkoittaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamista.
- Palvelu on tärkeintä. Asiakashan tuo leivän pöytäämme, eli kun
yritystä kehittää, on oltava nöyrä ja kuunneltava asiakasta, tähdentää
Talma Ski Oy:n toimitusjohtaja Esa Pihlajaniemi.
Talman rinteillä otettiin ensimmäiset hissit käyttöön tammikuussa
1984. Vuosikymmenen lopulla lumilautailu rantautui Suomeen ja Talma
Skissä tehtiin päätös panostaa tämän lajin harrastajiin. Sen suosio on
yhä vahva.
Kolmeenkymmeneen vuoteen mahtuu monenlaisia vaiheita, mutta
yksi on ja pysyy – rinteiden korkeus on rajallinen. Tämä tosiseikka on
haastanut kehittämään muita kuin pitkään laskuun perustuvia täkyjä,
mm. kumpareita, hyppyreitä ja erilaisia reilialueita. Talmassa on myös
Etelä-Suomen ainoa half-pipe.
Koko ajan on myös pidetty huolta perinteisistä elämyksistä pulkkamäkineen, sillä lapsiperheet ovat Talman suurin kävijäryhmä.
- Jos miettii yksittäisiä käännekohtia, niin Werneri Park –lastenmaan
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Talma Ski Oy:n pääomistajina ovat veljekset
Esa ja Vesa Pihlajaniemi sekä ravintolatoiminnasta vastaava sisko Hannele Pihlajaniemi-Sirén. Esan pojalla Jani Pihlajaniemellä on 10 prosentin osuus. Perhe
on tiiviisti mukana yrityksen päivittäisissä
toiminnoissa.
- Siinä on hyvät ja huonot puolensa, kun
perheenjäsenet tekevät päätöksiä. Käytännössähän tämä on yhtä hallituksen kokousta
koko ajan, kun tehdään töitä yhdessä ja
käsitellään siinä samalla monia asioita.
Mutta kun on syntymästä asti kinattu saman
pöydän ääressä, niin on oppinut tuntemaan
toisen aika hyvin, Esa kiteyttää.
Sipoon elinkeinopolitiikassa hän on
nähnyt selkeän myönteisen muutoksen
viimeisen 5-10 vuoden aikana.
- Jos katsoo siitä kauemmas, kovinkaan
paljon hyvää sanottavaa ei olisi. Kunnan rooli
on keskeinen. Jos suhtautuminen yritystoimintaan on varauksellista ja päätöksenteko
esimerkiksi tontti- ja tila-asioissa on hidasta,

Talma Ski Oy
- Perustettu 1984
- Liikevaihto noin 2 milj. €
- Työntekijöitä
- talvikaudella noin 40, lisäksi hiihtokoulun
opettajat
- kesäkaudella noin 18
- Sipoon Vuoden Yritys v. 2000 (Sipoon Yrittäjät ry)
- Paras hiihtokeskus v. 2000 (Suomen
hiihtokeskusyhdistys)
- Vuoden lähikeskus v. 2011 ja 2016 (Suomen
ßhiihtokeskusyhdistys)
Talma Active Park aukioloajat kesäkuussa
Ma-Pe 12:00-20:00, La 10:00-19:00 ja
Su 10:00-18:00, suljettu juhannuksena
23.-24.6.2017. Lue lisää: www.talmaski.fi.
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Sipoo

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Tuula Lukić ja Suvi Suovaara

Sipoossa
uskotaan
yrityksiin

Tulevaisuudessa kunnista parhaiten pärjäävät ne, jotka pystyvät
houkuttelemaan uutta yritystoimintaa ja pitämään olemassa olevat
yritykset alueellaan - mieluiten siten, että ne, joilla on halua ja kykyä
kasvaa ja työllistää, pystyisivät suunnittelemaan toimintaansa
pitkäjänteisesti.
Kaavoituksella ja käsittelyajoilla on yritystoiminnan dynamiikassa
suuri merkitys – siksi Sipoossakin on panostettu viime vuosina
vahvasti joustavaan elinkeinopolitiikkaan.
Kaavoitus vie väistämättä aina oman aikansa, mutta sen päälle
tulee vielä toteutusvaihe, joka voi viedä useita vuosia. Myös kunnan
byrokratia saattaa epäilyttää yrittäjiä, siksi hyvin toimiva elinkeinopolitiikka edellyttää, että kynnys pidetään matalana. On oltava
taho, jonne on helppo mennä keskustelemaan ja josta saa apua.
Sipoossa tätä tehtävää hoitaa elinkeinopäällikkö Rauno Tiainen.
Panoksia matkailuun
Sipoota ei yleisesti mielletä matkailukohteeksi, mutta kunnassa on
vahvat näkymät muutokseen tällä saralla.

- Tavoitteena on, että 5-10 vuoden aikajänteellä Sipoo tunnetaan
myös matkailusta. Matkailija tarvitsee persoonallisia palveluita
ja pienilläkin toimenpiteillä voi saada suuria tuloksia. Tässäkin
mielessä niin luottamushenkilöiden kuin viranomaisten on tärkeää
tiedostaa kaikkien päätösten vaikutukset yritystoimintaan, Rauno
Tiainen toteaa.
Saaristomatkailu on yksi osa-alue, jolta odotetaan tulevaisuudessa paljon. Kalkkirannan kehittäminen satamapalveluiden kera
kuuluu tähän olennaisesti. Samalla jo nyt monet yritykset tarjoavat
niin matkailijoille kuin yritysryhmille erilaisia majoitus- ja ohjelmapalveluita. Esimerkiksi Seasong Travelsin kokous- ja juhlatilat luonnonkauniilla Norrkullalandetin saarella houkuttelevat kansainvälisiäkin
vieraita.
Muita Sipoon matkailun kesäisiä vetonauloja ovat mm.
Gumbostrand Konst & Form, Talma Active Park, Golf Talma, Nevas
Golf ja kansallispuisto Sipoon korpi, jonne voi varata myös oppaan
mukaan. Lisätietoja www.visitsipoo.fi.

ennakkomyynnissä
TÄYSIN UUSI volvo xc60
Täysin uusi Volvo XC60 muuttaa tapaasi tavoittaa
määränpääsi. Mallin uraauurtava korisuunnittelu
tarjoaa sinulle verratonta hallintaa ja nautinnollisen
ajokokemuksen kaikilla tiepinnoilla. Huippuluokan
teknologiset innovaatiomme yhdistettynä tyylikkään
avariin sisätiloihin tekevät ajamisesta aina
rentouttavaa sekä virkistävää.
VOLVO XC60
MADE BY SWEDEN
VOLVO XC60 -mallisto alkaen: autoveroton hinta 43 000 €, autovero 11 995,02 €,
toimituskulut 600 €, kokonaishinta 55 595,02 €. EU-yhd. 2,1-7,7 l/ 100 km, CO2 49- 176 g/km.
Kuvan auto erikoisvarustein.

RATSUMESTARINKATU 1, 06100 PORVOO WWW.AUTOSALPA.FI
Automyynti arkisin 9–17, la 10–14
Huolto arkisin 7.30–17
puh. 020 7799 305
puh. 020 7799 310
Lounaskahvila Salpa-Bar arkisin 7.30–15, lounas 10–13.30
Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
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K AT I L I I K A N E N

Ei pelkkää työtä
Yrittäjän hyvinvoinnin
top 10
- Uskalla jakaa vastuuta ja delegoida työtehtäviä.
- Varaa aikaa omalle vapaa-ajalle ja pidä myös lomaa.
- Työn ulkopuolinen harrastus auttaa työstä irtautumiseen.
- Huolehdi fyysisestä kunnostasi.
- Käy säännöllisesti terveystarkastuksissa.
- Hae vertaistukea ja keskustelukumppaneita muista yrittäjistä.
- Huolehdi osaamisesi ja ammattitaitosi ajan tasalla pitämisestä.
- Muista ystävät ja perhe. Älä uhraa ihmissuhteitasi työlle.
- Panosta rekrytointiin. Hyvät työntekijät ovat jaksamisen avaintekijä.
- Yrityksen kehittäminen ja uudet visiot virkistävät ja tuovat vaihtelua.
Vinkit antoi Etera.

Lähde Yrittäjän
tuetulle
kuntolomalle!
Suomen Yrittäjät järjestää yrittäjien lomia Maaseudun Terveysja Lomahuolto ry:n kanssa eri puolilla Suomea Lappia myöten.
Valittavanasi on viiden vuorokauden mittaisia aikuisten Yrittäjälomia
ja Perhelomia. Ota puoliso tai koko perhe mukaan!
Hakuaika lomille on 3 kuukautta ennen loma alkua.
Omavastuu aikuiselta on 20 €/vrk ja alle 17-vuotiaalla lapsella ei
ole omavastuuosuutta.
Käy tutustumassa lomavalikoimaan internetissä www.yrittajat.
fi/kuntolomat. Hakemuksen voit täyttää sähköisesti osoitteessa
www.mtlh.fi. MTLH tekee päätökset lomatuen myöntämisestä ja
vastaa lomatoiminnan käytännön järjestelyistä. MTLH:n yhteyshenkilö on Maarit Kainulainen, p. 040 536 6058. Soita ja kysy lisää!
Vuoden 2015 aikana RAY:n tuki mahdollisti noin 727 yrittäjän ja
yrittäjäperheenjäsenen tuetun loman.
Kannattaa hyödyntää!

Jos tarvitset oikeudellista neuvontaa, Suomen Yrittäjien
asiantuntijat auttavat. Omien asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on sadan ulkopuolisen ammattilaisen verkosto sekä
alueelliset neuvojat, jotka tavoitat aluejärjestösi kautta.
Maksuton neuvontapalvelumme vastaa vuosittain lähes
55 000 neuvontapyyntöön.
www.liityjaseneksi.fi
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2+5+2+1=10
Lomalle, totta kai!
Jonkinlaista taukoa yrittäjän ruumis ja mieli aika ajoin
kaipaa, ainakin jos on aivotutkijoita ja vakuutusyhtiöitä
uskominen. Kesän lähestyessä laskelmien aiheena on loman
kerryttäminen.
Taklaan ensin alta pois tavallisimmat syyt ja argumentit
olla pitämättä lomaa:
- Jokainen päivä on pois tuottavasta työstä.
- Kuka ne työt ja ongelmatilanteet sitten hoitaa?
- Kesä on kuumin sesonki.
- Tämä on mulle elämäntapa.
Kesällä kannattaa olla töissä, jos bisnes niin sanelee.
Elämäntapansa jokainen valitsee itse – ei suurella osalla
maailman ihmisistä ole pitkiä kesälomia.
Jokainen päivä on pois tuottavasta työstä – nyt päästään
asiaan.
Perinteinen pika-apu stressinpoistoon on kaikkivoipa
alkoholi. Tuutti täyteen toimii takuuvarmasti, mutta on lopulta
huomattavan aikaa vievä, suorituskykyä edelleen rapauttava
ja pahimmillaan ympäristöä haittaava nollaamismuoto.
Vaihtoehtoiset tavat nollata vaativat enemmän valmistelua. Apua valmisteluun saa nykyteknologiasta.
Älykännykkä on oiva apparaatti asioiden aikataulutukseen
ja muistutuksiin. Jos vuoden aikana saa nipistettyä sähläämisestä tai tehottomuudesta viisi minuuttia päivässä, kartuttaa
reilut kaksi päivää lomaa vuodessa. Puhelimen kuvagalleria
on muistilapuista paras, valokuva kertoo viestin monesti
nopeammin kuin teksti ja sähköpostin aikataulutustoiminnot
toimivat hyvin.

Paitsi työasioista, itseään voi muistuttaa myös levon ja
latautumisen tarpeesta. Sovelluksia löytyy jos jonkinlaisia.
Jos tekee töitä virkeämpänä niin, että säästää tehokkuudessa tunnin viikossa, saa vuodessa viikon lomaa.
Kun on ihan kuutamolla jostain uudesta asiasta, sitä voi
ryhtyä itse selvittämään. Aikaa kuluu, usein liikaa. Jos kysyy
yrittäjäjärjestökaverilta neuvoa, säästää helposti päivän
vuodessa, kohentaa verkostoaan ja saa muutaman virkistävän juttutuokion.
Sitten vielä lomaltapaluusähläys. Kun listaa ennen lomalle
lähtöä viisi asiaa, jotka hoitaa heti loman jälkeen, jää ihmettelyltä aikaa puoli päivää.
Korkoa korolle -laskutavalla ynnään, että vuoden aikaan
on virkeämpänä tullut tehtyä muissakin asioissa parempia
ratkaisuja. Lisään laskelmaan pari päivää.
Tällä matematiikalla saa kasaan pari viikkoa lomaa
vuodessa.
Elisan blogissa Matti Lintulahti, itsekin yrittäjä, vinkkaa,
miten yrittäjä saa pidettyä loman: ”Varaa lomamatka ja
buukkaa lennot”.
Kati Liikanen
kehittämispäällikkö
Uudenmaan Yrittäjät
Kirjoittaja yrittää saada digikehityksestä tehot irti
ja nollaa halailemalla puita ja islanninhevosia
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Miten stressi taltutetaan?
Asiantuntijana Magnus Lönnqvist, Clover Bonum Oy - Porvoo
1.     Mitä stressi on?
Tämä on laaja kysymys, sillä stressiä on monenlaista. Stressi kuulostaa negatiiviselta,
mutta se voi olla myös positiivista. Lisäksi stressi voi olla joko henkistä tai fyysistä, ja nämä
poikkeavat toisistaan tavasta, jolla stressi syntyy. Henkinen stressi syntyy mielemme
kautta, kun fyysinen stressi syntyy kehomme ja varsinkin kuormittamisen kautta.
Stressiä voidaan pitää epätasapainotilana hermostossa. Hermostomme voidaan
jakaa sympaattisen (taistele tai pakene) ja parasympaattiseen (palaudu ja rauhoitu)
osaan. Kummallakin on tärkeä tehtävä hyvinvointimme kannalta.
Stressi on myönteinen asia, jos sitä on ”sopivasti” ja kun stressin kohde tai aiheuttaja
vaihtuu säännöllisesti.
Ilman stressiä olisi vaikea kokea onnistumisen riemua. Siksi stressi on meille
myönteinen asia kunhan se ei kroonistu tai jää ikään kuin päälle.
On helppo yhdistää stressi työhön, mutta kannattaa muistaa, että itse työnteko ei
välttämättä aiheuta stressiä. Sen sijaan tekemätön työ on usein stressin lähde.
2.     Mitkä ovat yrittäjän riskitekijät?
Yrittäjän riskit liittyvät itsenä unohtamiseen yrittäjäonnen toteuttamisessa. Yrittäjän
työpäivä venyy helposti pitkäksi ja pitkän päivän hinta on silloin vähemmän aikaa itselle
tai muulle kuin työnteolle. Kun tähän tehokkuusajatteluun lisätään epäsäännöllinen

ruokailu, joka vielä ravintoarvoltaan voi olla mitä sattuu, niin
puuttuu enää, että unen määrä ja/tai laatu on huono - noidankehä on valmis.
Mehän emme huomaa tätä, sillä kehomme tekee
kaikkensa tasapainon ylläpitämiseksi, mutta vuodesta toiseen
itsensä laiminlyöminen alkaa hiljalleen vaatia veronsa. Elintapasairauksien, kuten korkea verenpaine, sydän ja verisuoniongelmat, ylipaino ja diabetes, riski kasvaa olennaisesti. Eikä
tämä ole yksinomaan yrittäjän haaste, vaan pelottavan suuri
osa suomalaisista kantaa näitä ongelmia.
3.     Mitkä ovat haitallisen stressin oireet?
Stressi koettelee meitä kaikkia eri tavalla. Toiset kestävät
stressiä enemmän kuin toiset.
Jos keskitymme ainoastaan mielen kautta syntyvään
henkiseen stressiin, ovat oireet usein muutoksia unen
laadussa. Uni ei enää palauta samalla tavalla kuin ennen, sillä
keho on jatkuvasti taistele tai pakene -tilassa.
Pitkittyessään tämä muuttaa mm. hormoniemme toimintaa
ja kehomme alkaa osittain toimia epäedullisesti meitä vastaan.
Kun unen palauttava kyky heikkenee, tämä saattaa ilmetä
katkonaisena unena tai yöhikoiluna. Aktiivisuusrannekkeen
omistaja saattaa myös huomata sykkeen nousua.
Hormonimuutokset vaikuttavat ruokatottumuksiin ja
valintamme ohjautuu helpommin rasvan ja sokerin äärelle.
Huono palautuminen öisin lyhentää myös pinnaa, jolloin
kärsivällisyys saattaa olla koetuksella. Lisäksi innovatiivisuus
ja mielen joustavuus vähenevät.
4.     Miten stressiä kannattaa hoitaa, kun se on jo päällä?
Tämä onkin tuhannen taalan kysymys, sillä stressi oikein
säädeltynä parantaa suorituskykyämme. Missä on se raja,
jossa stressi muuttuu haitalliseksi?
Jos puutteellisen palautumisen oireet alkavat tuntua, olisi
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syytä varmistaa, että unen määrä on riittävä ja että vuorokausirytmi on mahdollisimman säännöllinen. Nukkumaan
kannattaa siis mennä joka ilta samaan aikaan ja tämä
koskee myös viikonloppuja. Tämän jälkeen on varmasti
syytä huolehtia siitä, että työn määrä ei ole liian suuri. Tämä
on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä yrittäjä on
aina vastuussa omasta onnestaan. Tärkeiden ja kiireellisten
asioiden tekeminen eivät saisi olla muiden asioiden armoilla.
Yhtä lailla delegoiminen on hyve, kunhan se on mahdollista.
Ravinnon saannin on niin ikään oltava säännöllistä. Tarvitsemme mahdollisimman tasaisen verensokerin ja tämä
onnistuu parhaiten, jos pääsemme laadukkaan ravinnon
äärelle. Mitä luonnonläheisempää ravintoa saamme, sitä
laadukkaampaa se on – kehomme ikään kuin tunnistaa, mitä
kurkusta tulee. Mitä enemmän ravintoa prosessoidaan, sitä
laaduttomammaksi se muuttuu kehomme näkökulmasta.
Lisäksi auttaa fyysinen aktiivisuus. Tavallinen arkiaktiivisuus riittää, mutta ei ole haitallista hieman hengästyä ja hikoillakin aika ajoin.
5.     Miten stressiä voi hallita?
Kuten edellä on mainittu, stressiä voi hallita elämällä säännöllistä elämää, jossa unelle ja palautumiselle on varmistettu
riittävästi aikaa. Lisäksi laadukas, säännöllinen ruokailu
varmistaa, että sinulla on virtaa olla aktiivinen.
Stressin hallinnassa merkittävää on myös kaikenlainen
säännöllinen liikkuminen. Jo kevyt hengästyminen ja hikoilu
puhdistavat mielemme ja helpottavat tällä tavalla stressin
aiheuttamia haittoja hermostossamme.
Elämä kokonaisuudessaan on hyvin kokonaisvaltainen
asia, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yksi parhaita stressinhallintatapoja on varmistaa, että ympärillä on ihmisiä,
joihin voi luottaa ja joiden kanssa voi jakaa asioita. Usein
puhuminen kuuntelevan ihmisen kanssa toimii erinomaisena
stressinhallintakeinona.

Hur tacklar man stress?
Experten Magnus Lönnqvist, Clover Bonum Oy – Borgå

1. Vad är stress?
Det är en komplex fråga, eftersom det finns olika slags stress.
Stress uppfattas ofta som något negativt, men stress kan också
vara en positiv sak. Stress kan dessutom vara både fysisk och
psykisk. Fysisk och psykisk stress uppkommer på olika sätt. Den
psykiska stressen uppkommer genom våra tankar och känslor
och den fysiska stressen är kroppslig och uppkommer speciellt
genom belastning.
Stress kan anses vara en obalans i nervsystemet. Vårt
nervsystem kan indelas i det sympatiska (slåss eller fly) och i det
parasympatiska (återhämtning och avslappning). Båda har en
viktig uppgift med tanke på vårt välbefinnande.
Stress är en positiv sak om det finns ”lagom” av den och då
orsaken till stressen byts ut med jämna mellanrum.
Utan stress skulle det vara svårt att uppleva glädjen i att
lyckas. Därför är stress en positiv sak, så länge den inte blir
kronisk eller långvarig.
Man kopplar lätt ihop stress med arbetet, men det är viktigt
att komma ihåg, att arbetet i sig inte nödvändigtvis orsakar
stress. Däremot är ogjort arbete oftast en orsak till stress.
2. Vilka är företagarens riskfaktorer?
Företagarens risker ligger i, att man glömmer bort sig själv då
man förverkligar sin företagardröm. Företagarens arbetsdag är
ofta lång och priset man får betala är, att man har mindre tid för
sig själv och för annat utöver arbetet. Om man till detta effektivitetstänkande ännu tillsätter oregelbundna måltider, som ofta har
ett dåligt näringsinnehåll, samt om sömnmängden eller kvaliteten
är dålig – då har man hamnat i en ond cirkel.
Vi märker inte det själva, eftersom vår kropp gör allt den kan
för att upprätthålla balansen, men om man år efter år missköter
sig själv så märks det nog med tiden. Risken för livsstilssjukdomar så som högt blodtryck, hjärt- och blodkärlssjukdomar,
övervikt och diabetes, ökar markant. Det är inte enbart företagarnas utmaning, en skrämmande stor del av finländarna bär på
dessa problem.

förbättrar vår prestationsförmåga. Var går gränsen, när blir
stressen skadlig?
Om man börjar märka att man inte återhämtar sig, är det
skäl att kontrollera att sömnmängden är tillräcklig och att
dygnsrytmen är regelbunden. Det lönar sig att gå och lägga sig
vid samma tid varje kväll, också på veckosluten. Sedan bör man
se till att arbetsmängden inte är för stor. Det är förstås lättare
sagt än gjort, eftersom företagaren alltid ansvarar för sin egen
lycka. Viktiga och brådskande ärenden borde man kunna prioritera, trots alla de andra uppgifterna. Det är också viktigt att
kunna delegera, alltid då det är möjligt.
Det är också viktigt med ett regelbundet näringsintag.
Blodsockret bör hållas så jämt som möjligt och det lyckas allra
bäst då vi väljer födoämnen av god kvalitet. Naturlig mat står för
bättre kvalitet – vår kropp känner igen vad vi äter. Ju mer maten
processas desto sämre blir kvaliteten ur kroppens synvinkel.
5. Hur kan man kontrollera stress?
Som det redan tidigare har nämnts, så kan man kontrollera
stress genom att leva ett balanserat liv där man ser till att man
sover tillräckligt och har tid för återhämtning. Regelbundna
måltider av god kvalitet ser till att man har tillräckligt med energi
för att kunna vara aktiv.
Regelbunden motion hjälper också till vid stresshanteringen.
Redan det, att vi blir lite andfådda eller svettas, renar vårt sinne
och hjälper oss att minska på de skador som stressen orsakar
på vårt nervsystem.
Det är helt klart att vi här har behandlat ämnet stress i stora
drag. Livet i sin helhet är väldigt omfattande. En av se bästa
stresshanteringsmetoderna är, att se till att man runt omkring
sig har människor som man kan lita på och som man kan
dela saker med. Ofta hjälper det redan mycket, då man
får prata med en människa som lyssnar, det är ett utmärkt
stresshanteringsredskap.

3. Vilka är den skadliga stressen symptom?
Vi påverkas av stress på olika sätt. En del klarar av stress bättre
än andra.
Om vi enbart koncentrerar oss på den psykiska stressen,
så är symptomen ofta förändringar i sömnkvaliteten. Man
återhämtar sig inte längre genom sömnen på samma sätt som
förut, eftersom kroppen hela tiden befinner sig i slåss eller fly
– tillstånd.
Om tillståndet blir långvarigt förändras bland annat hormonverksamheten och vår kropp börjar fungera på ett ofördelaktigt
sätt. Då återhämtningen under sömnen försvagas vaknar man
oftare och man kan börja svettas om nätterna. De som äger ett
aktivitetsarmband märker kanske att pulsen stiger.
Hormonförändringarna påverkar matvanorna och vi väljer
oftare fett- och sockerrik mat.
Då man inte återhämtar sig tillräckligt under natten försämras
stresståligheten och tålamodet sätts på prov. Dessutom minskar
innovationsförmågan och förmågan att anpassa sig till olika
situationer försvagas.
4. Hur lönar det sig att sköta stress, då man redan lider av den?
Det är en tusen dollars fråga, eftersom stress i rätta mängder
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Yrittäjyys

Yrittäjyys

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Mä oksalla ylimmällä…

Tuomo Toura (oik.) ja Erik Nevalainen olivat puunhoitotehtävissä Porvoossa huhtikuun lopulla.

T

ouko-kesäkuun vaihteessa luonto on vielä hyvässä
kasvuvaiheessa ja lintujen pesintä täydessä
käynnissä. Arboristi voi sen sijaan vähän hengähtää
- pitkin alkuvuotta onkin jo tullut kiipeiltyä yhdessä jos
toisessa puussa.
- Puita leikataan aina siihen asti, kunnes lehdet
puhkeavat. Seuraava lehtipuiden leikkuuaika on juhannuksesta elokuun loppuun, kertoo puunhoidon ammattilainen
Tuomo Toura.
Hän kehottaakin ihmisiä nyt nauttimaan luonnosta. Jos
kuitenkin puiden kunto omalla pihalla huolettaa, kannattaa
pyytää kuntoarvio. Arboristin tehtävänä on tunnistaa muun
muassa rakenteellisia vikoja tai sienitauteja.
Tuomo Toura on toiminut puunhoidon ammattilaisena
reilut kymmenen vuotta. Arboristikoulutuksen lisäksi hänellä
on metsäalan insinöörin paperit. Työssä kiehtoo fyysisyys.
- Käsillä tekeminen, fyysinen työ ja kiipeily tuovat
omanlaisia innostavia haasteita, ja onhan se aika hienoa,
että pysyy hyvässä kunnossa vain työtä tekemällä, Toura
naurahtaa.
Yrittäjyys on alalle ominaista ja näin on myös Tuomo
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Touran kohdalla. Hän perusti yrityksensä heti valmistuttuaan. Puiden hoitoon ja pihapuiden kaatoon erikoistuneen Touran Puu-apu Oy:n kotipaikka on Pukkila,
josta käsin toimintaa on koko Etelä-Suomen alueella ja
kauempanakin, jos tarve vaatii.
Arboristien ilosanoma
Touralla on yksi vakituinen työntekijä ja yksi säännöllisesti tuntitöitä tekevä, mutta arboristit tukeutuvat myös
vahvasti yhteistyöverkostoonsa, eli kun yritykset ovat
mikroyrityksiä, ne hyödyntävät toistensa apua. Kuten
Toura toteaa, yhteistyö on nykyaikaa ja joustavampi tapa
kuin palkata omaa henkilöstöä.
- Alalla ei ole yhtään isoa yritystä, joten siinäkin mielessä
on luontevaa ryhtyä itse yrittäjäksi. Aluksi tein sivutoimisena ja olin muiden apuna työmailla. Pikku hiljaa alkoi tulla
omia asiakkaita, Toura selvittää yrityksensä kehityskaarta.
Asiakaskunnasta pääosa on taloyhtiöitä. Myös
seurakunnat ja kaupungit ovat merkittäviä toimeksiantajia.
Ehkä emme tule ajatelleeksi, kuinka iso pääoma

kunnilla – siis meillä kaikilla asukkailla - on kiinni puustossa.
Väärillä toimenpiteillä tämän vehreän omaisuutemme
elinikää saatetaan lyhentää monilla vuosilla.
- Minä julistan mielelläni arboristin ilosanomaa eli
koulutetun puunhoitohenkilöstön merkitystä. Kunnissa on
kyllä ymmärretty tämä, ja onneksi suuntaus on se, että
kilpailutuksissa urakoitsijoiltakin vaaditaan ammattilaisten
käyttöä. Tätä asiaa on Suomen Puunhoidon yhdistys
ajanut voimakkaasti, Toura kertoo.

- Puut herättävät tunteita laajalla skaalalla ja sen me ammattilaiset saamme kohdata usein esimerkiksi taloyhtiöissä. On ihmisiä,
jotka haluavat kaataa kaiken, kun taas toisessa ääripäässä
oksaakaan ei saisi katkaista.
Toura itse nauttii luonnosta ja puut ovat aina kiehtoneet häntä.
Ammattilaisena hän kuitenkin toivoisi ihmisiltä maalaisjärjen käyttöä
ja että puiden hoitoon ja kaatoon pystyttäisiin suhtautumaan myös
käytännön kannalta.

Tunteiden kuohahtelua
Vuosien varrella Touralle on kertynyt kokemusta monenlaisista tilanteista. Uudet haasteet ja asiatuntemuksen
kertyminen ovat työn suola. Kun hän miettii mieleenpainuvimpia työkeikkojaan, ajatukset siirtyvät uran alkuaikoihin
ja Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle.
- Puut olivat Suomen mittakaavassa ajatellen
harvinaisen isoja ja viiden vaahteran kaatamiseen meni
useampi päivä. Oksia ei voinut päästää vapaalla pudotuksella maahan, vaan kaikki oli laskettava alas köysillä,
Toura muistelee.
Riski hautamuistomerkkien vahingoittumisesta oli koko
ajan pidettävä mielessä. Lisäksi vanhojen vaahteroiden
kaataminen historiallisestikin merkittävällä alueella on
varmasti herättänyt tunteita myös ulkopuolisissa.
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Företagsamhet

Översättning: Jenny Törnroos Foto: Srba Lukić

Risto Anttonen

Jag gungar i högsta grenen…
I månadsskiftet maj-juni växer allting i naturen med
stormsteg och fåglarnas häckning är i full gång. Är
man arborist, så kan man pusta ut en stund – sedan
årets början har det klättrats i otaliga träd.
- Man beskär träden ända tills knoppsprickningen. Lövträden kan beskäras följande gång mellan
midsommar och slutet av augusti, berättar trädvårdsspecialisten Tuomo Toura.
Han uppmuntrar alla människor att njuta av naturen
just nu. Om man ändå oroar sig för trädens skick
på den egna gården, lönar det sig att beställa en
konditionsgranskning. Till arboristens uppgifter hör
bland annat, att känna igen träd som vuxit fel eller att
upptäcka svampsjukdomar.
Tuomo Toura har arbetat som trädvårdsspecialist
i drygt tio år. Förutom arboristutbildningen så är han
också utbildad skogsbruksingenjör. Det är det fysiska
i arbetet som fascinerar.
- Att få arbeta med händerna, det fysiska arbetet
och klättrandet gör att arbetet känns inspirerande och
utmanande, och det är ju ganska fint att man hålls
i fysiskt gott skick bara genom att arbeta, skrattar
Toura.
Arboristens glädjebudskap
I branschen är det vanligt att fungera som företagare och så är det också för Tuomo Toura. Företaget
Touran Puu-apu Oy:s hemort är Pukkila och företaget
har specialiserat sig på trädskötsel och på avverkning
av träd. Företaget verkar i hela södra Finland och vid
behov också längre borta.
I företaget arbetar förutom företagaren själv också
en ordinarie arbetstagare och en som regelbundet
utför arbeten på timlön. Arboristerna har också ett bra
samarbetsnätverk att stöda sig på. Toura konstaterar
att samarbete är dagens melodi och ett smidigare
alternativ än att anställa egen personal.
Kundkretsen består till största delen av husbolag.
Också församlingar och städer är betydande
uppdragsgivare.
Vi tänker kanske inte på vilket stort kapital som
alla kommuner – alltså alla vi invånare - har i trädbestånden. Med felaktiga åtgärder kan man förstöra vår
gröna egendom och förkorta trädens livslängd med
många år.
- Jag förkunnar gärna arboristens glädjebudskap,
att det är av största vikt att använda sig av utbildad
trädvårdspersonal. I kommunerna har man nog
förstått detta och som tur är, så krävs det vid konkurrensutsättning att entreprenörerna är professionella.
Finlands Trädvårdsförening har fört fram just den här
saken, berättar Toura.
Träden väcker mycket olika känslor. Det finns
människor som vill fälla allt och så finns det den andra
ytterligheten där man inte får kapa ens en liten gren.
Tuomo Toura njuter själv av naturen och han har
alltid fascinerats av träd. Men som professionell
trädvårdare önskar han ändå att människorna skulle
använda bondförnuftet, så att man kunde förhålla sig
till trädskötsel och trädfällning också ur en praktisk
synvinkel.
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Kolumni

Kaupan trendit

P

orvoossa on viime kuukausina keskusteltu ilahduttavan vilkkaasti kaupungin
keskustan kehittämisestä. Kannanotot
vaikuttivat selvästi kuntavaalien tulokseen,
joten varmaan uusikin valtuusto asiaan oman
jälkensä jättää.
Kauppakeskusten perustaminen on jo
pitempiaikainen trendi. Asiakkaat haluavat
yhdellä pysäköimisellä paljon kilpailevia vaihtoehtoja. Mutta myös ravintoloita ja ajanvietettä. ABC-ketjun menestyskin on osa samaa
ilmiötä. Onhan se köyhän miehen tai syrjäkylän
mooli. Voimistuvan kaupungistumisen myötä
uusi kaupan trendi on kauppakeskusten
rakentaminen ydinkeskustaan. Uusien itäkeskusten sijasta Helsinkiin nousevat Kalasataman Redi ja Pasilan Tripla. Samaa ilmiötä on
Ratina Tampereella.
Porvoo on siitä poikkeuksellisen onnellisessa
asemassa, että täällä vanha trendi meni
ohi. Valtuuston ajoitus ei koskaan osunut
kohdalleen niin, että hypermarketit olisi viety
Kuninkaanporttiin. Lopputulos on silti huono.
Jokainen vähittäiskauppaa vähänkin osaava
tietää, että päivittäistavaroista poiketen käyttötavarat pitää keskittää yhteen paikkaan,
Porvoon tapauksessa ydinkeskustaan. Nyt
vaate-, urheilu-, kodinkone- ym. liikkeet on
roiskittu neljään eri paikkaan. Haulikkostrategia
luodikon, keskustan kehittämisen sijasta.
Porvoolaisten luottamusmiesten pitäisi vaatia
virkamiehiltä enemmän. Kaipaan aina vaan
kunnianhimoista visiota, jossa yhdistyvät
ydinkeskusta, Vanha Porvoo, tavaratalot,
ravintolat, (katettu) kävelykatu ja maanpäälliset halvat parkkipaikat. Porvoota pienemmän
Hyvinkään Willa on maan suurimpia liikekeskuksia, joka kerää 100 liikkeellään 7 miljoonaa
kävijää vuosittain. Paikallisessa vaalikeskustelussa oli väärinkäsitys, kun kysyttiin, haluatteko Citymarketin vai ei? Meillähän on jo CM
Porvoossa eikä Kesko missään tapauksessa
siitä luovu. Keskon halu investoida kymmeniä
miljoonia CM:n uusimiseen on iso ainutkertainen mahdollisuus.
Olisi suonut, että länsirannan yleisötilaisuudessa kaupungin rinnalla olisivat olleet
kaupunkiarkkitehtuurin ja kaupan asiantuntijat.
Jokaisen sukupolven velvollisuus on vahvistaa
kaupungin kulttuurihistoriallista keskustaa.
Risto Anttonen
Teollisuuden ja kaupan hallitusammattilainen,
teollisuusneuvos

Trender inom handeln

U

nder de senaste månaderna har diskussionerna om utvecklingen av
Borgås centrum varit livliga. Ställningstagandena påverkade tydligt
kommunalvalsresultatet och Borgås nya fullmäktige kommer säkert att
bidra till saken på sitt sätt.
Anläggandet av köpcenter har varit en trend redan länge. Kunderna vill parkera
på ett ställe och ha tillgång till många olika valmöjligheter. Man vill också ha
nära till restauranger och olika tidsfördriv. ABC-kedjans framgångar bygger på
samma fenomen. Den allt kraftigare urbaniseringen har lett till en ny handelstrend, där köpcentren byggs i kärncentrum. Istället för att bygga utanför
centrum, reser sig i Helsingfors nu Redi i Fiskehamnen och Tripla i Böle. Samma
fenomen syns i Tammerfors, där köpcentret Ratina byggs.
Borgå är i den lyckliga situationen att den gamla trenden redan passerade.
Tajmingen i fullmäktige stämde aldrig in, så det blev inga hypermarketar i
Kungsporten. Trots det är slutresultatet dåligt. Alla som vet ens lite om detaljvaruhandel, vet att bruksvaror bör koncentreras till ett och samma ställe,
tvärtemot vad som gäller med dagligvaruhandeln. I Borgå borde bruksvaruhandeln koncentreras till stadens kärncentrum. Nu har man spritt ut klädaffärer, sportaffärer, affärer för hemelektronik och hushållsmaskiner och liknande
affärer på fyra olika platser. Man har valt att sprida ut dem istället för att satsa
på utvecklingen av centrum.
De förtroendevalda i Borgå borde kräva mer av tjänstemännen. Jag saknar
fortfarande en ambitiös vision där man sammanför centrum, Gamla Borgå,
varuhusen, restaurangerna, den (övertäckta) gågatan och den förmånliga
gatuparkeringen. I Hyvinge, som är mindre än Borgå, finns Willa, ett av landets
största affärscentrum med 100 affärer och ett besökarantal på över 7 miljoner
årligen. Den lokala val-diskussionen präglades av ett missförstånd, då man
frågade, vill ni Citymarket eller inte? Vi har ju redan Citymarket i Borgå och
Kesko kommer inte att överge den. Keskos vilja att investera tiotals miljoner i att
förnya Citymarket är en engångsföreteelse och en stor möjlighet.
Det hade varit önskvärt, att också experter inom handeln och stadsarkitekter
hade deltagit i diskussionstillfället om västra åstranden. Det är varje generations
plikt att stärka stadens kulturhistoriska centrum.
Risto Anttonen
Styrelseproffs, industrirådet
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Ajattelun aihetta

Ajattelun aihetta

Teksti: Leila Toffer-Kares Kuvat: Srba Lukić

Antiikkikauppa
vei
lelujen
pariin
K

un astuu Porvoon Nukke- ja lelumuseon
ovesta sisään, huomaa palanneensa lapsuuteen. Eikä mihin tahansa lapsuuteen, vaan
sellaiseen, jossa ainoastaan mielikuvitus asettaa rajat
leikille.
- Kaikilla museon leluilla on todellakin leikitty,
kertoo museon toiminnasta vastaava Jorma
Söderlund, 67.
Hän on kartuttanut kokoelmaa aluksi yhdessä
jo edesmenneen äitinsä, antiikkikauppias Evi
Söderlundin, kanssa vuodesta 1963 lähtien.
- Meitä pidettiin hulluina, kun ostimme huutokaupoista vanhoja leluja, Söderlund muistaa.
Lelumaailma tuli perheelle tutuksi jo 50-luvulla,
kun Jorman merimies-isäpuoli möi matkoiltaan
tuomansa lelut helsinkiläiseen Winterin lelukauppaan.
- Harmi kun emme ymmärtäneet aloittaa keräilyä
jo tuolloin, Söderlund hymyilee.
Museon hyllyiltä katselevat jutusteluamme noin
tuhannen nuken silmäparit, lukuisat nallet, hevoset
sekä lukematon joukko muita leluja 1800-luvulta
2000-luvulle saakka.
- Ennen sallittiin pyssytkin, Söderlund esittelee
vaikuttavaa leikkipyssykokoelmaa.
Yhdestä vitriineistä voi ihailla järvenpääläisen
Fauni-tehtaan Muumi-hahmoja 1950-luvulta.
Varsinaista hittilelua Söderlund ei heti osaa nimetä.
- Ehkä sellaiseksi voisi luonnehtia 60-luvun
Batmanit. Aiemmin ei ollut samanlaisia lelubuumeja
kuin nykyisin, hän kertoo.
- Kaupunkilaislapsilla oli enemmän leikkikaluja
kuin maalla asuvilla, mutta eivät maalaisetkaan ilman
leluja leikkineet, Söderlund mainitsee.
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Kuka jatkaa?
Nukke- ja lelumuseo on yksityinen museo
eikä se saa julkista tukea. Samassa pihapiirissä lisätuloja tuo Tuulan Aitta.
- Ilmarinen ja Varma pitävät hengissä niin
minut kuin puolison, eläkkeellä oleva Jorma
Söderlund heittää.
- Toisaalta, jos museoon tulisi ulkopuolisia
tukijoita, menisi samalla oma vapaus, hän
lisää.
Jossain vaiheessa Söderlundilla on
kuitenkin edessään museosta luopumisen
hetki. Jatkaja voi tulla perheen piiristä,
mutta mitäpä jos jollakin muullakin taholla
olisi halua ryhtyä museonpitäjäksi? Jos joku
jossain haaveilee juuri lelumuseosta, onko
se pelkkää romantiikkaa? Voisiko tällä tulla
toimeen?
- Romantiikka ei elätä, niinhän se on
avioliitossakin. On selvittävä arjesta ja kaikki
maksaa, myös harrastukset. Jos jonkin asian
saa ilmaiseksi, se tarkoittaa vain sitä, että
lasku ei ole vielä tullut, museonjohtaja tuumii.

Juuri ja juuri omillaan
Ennen vanhaan lelut tehtiin yleensä itse kotoa
löytyvistä materiaaleista kuten puusta, nahkasta,
luusta, kankaasta ja vähän myöhemmin raudasta.
Kotieläimet ja nuket olivat suosiossa.
Leikkikalut yleistyivät Suomessa 1800-luvulta
lähtien, kun teollinen lelutuotanto pääsi vauhtiin.
Suomen lelutehtaat sijaitsivat pääosin Pohjanmaalla.
Leluja lähettivät Amerikkaan muuttaneet sukulaiset
joulupaketeissa ja toivat matkoiltaan merimiehet.
Hieman yllättävästi paljastuu, että leluja tehtiin myös
Suomen vankiloissa. Esillä on esimerkiksi Vaasan
vankilassa valmistetut nukenvaunut vuodelta 1903.
- Pääosin museon lelut on ostettu kokoelmaan,
vaikka silloin tällöin tarjotaan lahjoituksia. Ostaminen
on selkeintä, Söderlund sanoo.
- Lelumuseon pito ei ole bisnestä, vaan harrastus.
Sisäänpääsymaksu on 3,50 euroa aikuisilta ja 2 euroa
lapsilta. Monet pitävät hintaa liian kalliina. Jokainen voi
laskea, kuinka monta asiakasta tarvitaan kattamaan
1000 euroa maksaneen lelun kustannukset, Söderlund
mainitsee.
Lelumuseo on toiminut nykyisissä tiloissa Vanhassa
Porvoossa vuodesta 1975. Tilat sijaitsevat 1800-luvun
puutalossa kahdessa kerroksessa. Korvaamaton
kokoelma on mainittu yhdeksi Suomen parhaista.
- Toiminta pyörii juuri ja juuri omillaan. Joskus olen
joutunut laittamaan omista varoista lisärahoitusta,
Söderlund kertoo.
- Haaveenani on saada hankittua lisätilaa, sillä
varastossa odottaa 200 laatikollista leluja esillepääsyä.
Lelut pitävät nuorena, Söderlund naurahtaa.

Vaasan vankilassa valmistetut nukenvaunut vuodelta
1903.

Porvoon lelupaja
Porvoossakin on valmistettu leluja.
Vuonna 1909 taidemaalari John
Engelberg perusti Oy Suomalainen
Lelupaja –nimisen yrityksen yhdessä
liikemies Walter Sjöbergin kanssa.
Engelberg oli aloittanut pahvilelujen
valmistuksen jo vuonna 1907. Vuonna
1912 lelupaja sai tilat Porvoon Uuden
Panimon tyhjäksi jääneestä rakennuksesta Aleksanterinkadun ja nykyisen
Linnankoskenkadun kulmasta. Tuolloin
aloitettiin puulelujen valmistus. Lelupaja
toimi Porvoossa vuoteen 1915 asti ja
sen tuotantoa on päätynyt myös Nukkeja lelumuseoon.

35

Luova Talous

Luova Talous

Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Voiko rahan ja taiteen
liitto onnistua?

usein tienata mahdollisimman paljon. Sekin on hyväksyttävää, jos yritys samalla
osallistuu yhteisen hyvän rakentamiseen.
Varstala lisää, että ne, jotka pystyvät, voivat kantaa kortensa kekoon rahalla,
mutta osallistuminen ei edellytä vain rahaa – toiminta kuten roskien kerääminen
lähiympäristöstä, asioiden esille tuonti ja tiedon jakaminen ovat nekin tärkeitä
tapoja vaikuttaa. Tämähän koskee niin yrityksiä kuin yksityisiä ihmisiä. Samaan
ajattelutapaan kuuluu Trash Heroes Facebook-sivuilla oleva linkki ”Pelasta pala
Itämerta” –sivustolle.
Tuotanto-osaaminen lapsenkengissä
Panu Varstala ja Antti Lahti keikkailevat pyörineen myös yksin. Niin keikat kuin
yritysyhteistyö perustuvat aktiiviseen myyntityöhön.
- Olen myös muusikko, joten keikkatyö on sitäkin kautta hyvin tuttua. Freelancerin on osattava myydä omaa työtään, mutta ensisijaisesti on oltava hyvä
”tuote” eli esitys/taideteos ja sillä timanttinen substanssi, ja sitten sitäkin on vielä
jaksettava kehittää jatkuvasti, Panu Varstala painottaa.
Hänen mukaansa tuotanto-osaaminen taiteen puolella on Suomessa vielä
lapsenkengissä.

Voisivatko taide ja bisnes täydentää toinen toistaan? Tunteet
kuohuvat asian ympärillä. Vaikuttaa siltä, että taiteesta ja rahasta
on vaikea puhua samassa lauseessa.
Porvoolainen tanssija-koreografi Panu Varstala tunnistaa
ilmiön, siksi hän tähdentääkin avoimen keskustelun merkitystä.
Itsellään hänellä on hyviä kokemuksia toimivasta yritysyhteistyöstä,
erityisesti ajankohtaisen Trash Heroes – projektin yhteydessä.
Trash Heroes eli Roskasankarit on Panu Varstalan ja Antti
Lahden kiertävä esitys, jonka ytimessä on ajatus paremmasta
kaupunkiympäristöstä. Tanssijakollegat polkevat lastipyörillä,
pysähtyvät ja siivoavat alueen, jotta siinä olisi parempi tanssia.
Myös yleisö saa osallistua. Pyöriin asennetut DJ-laitteet, lyömäsoittimet ja äänentoisto saavat energiansa aurinkopaneeleista.
Suomen Kulttuurirahasto myönsi tänä vuonna 20 000 euron
apurahan Trash Heroes –konseptin kehittämiseen. Se mahdollistaa
yhteistyön mm. päiväkotien ja koulujen kanssa eri puolilla Suomea.
Julkinen rahoitus on tärkeää, mutta aina se ei riitä. Vaikka raha
ei ratkaise taiteen sisältöä, voi vähäinen rahoitus kääntyä pahimmillaan teosta vastaan, jos taiteilija joutuu tekemään puolinaisia
ratkaisuja.
- Taiteilijat suhtautuvat yritysyhteistyöhön yleensä vähän varauksellisesti, koska siitä saattaa syntyä tietynlainen kaupallinen saundi,
joka voi lyödä leimansa teokseen tai taiteilijaan. Meidän projektis-
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samme en ole kokenut tällaista eikä meillä toisaalta olisi mahdollisuuksiakaan toteuttaa tätä ilman erilaisia yhteistyökuvioita, Varstala
kertoo.
Yritysyhteistyö toteutuu pitkälti tuotemerkkien kautta, kun
esimerkiksi kaiuttimista vastaa Genelec, esiintymispuvuista Formal
Friday - aiemmin Tauko Design, kengistä OTZShoes ja aurinkolaseista Pöllöt Wooden eyewear. Pyörien sähköistämisessä auttavat
yksityinen rahoittaja ja Classic Bike –pyöräkauppa.
- Olennaista on, että yhteistyöyritykset jakavat kanssamme
samoja arvoja. Tiivistetysti voisi sanoa, että Trash Heroes on
hyvän mielen projekti, jolla haluamme edistää kaupunkikulttuuria,
kestävää kehitystä ja luonnonsuojelua. Arvostamme laatua ja
suosimme niin paljon kuin mahdollista kotimaisia yrityksiä, Varstala
mainitsee.
Maailman muuttajat
Yhteisillä tavoitteilla taiteen tekeminen ja bisnes voivat saada paljon
hyvää aikaan - jopa maailmaa muuttavalla tavalla.
-Jos ideaalimaailma olisi minun määriteltävissäni, sanoisin, että
bisneksen tulisi palvella tasavertaisen ihmisen olemassaoloa osana
luontoa ja sivistystä sekä luoda hyvän elämän edellytyksiä. Näin
ajattelen myös omaa taiteen tekemistäni. Bisneksessä tavoite on

- Alalla pitäisi olla huomattavasti lisää
osaavia ja moneen taipuvia tuotanto-organisaatioita ja tuottajia kuten esimerkiksi Arts
Management Helsinki, jonka kanssa myös
Trash Heroes on tehnyt yhteistyötä. He
ottavat työstään korvauksen sopimuskohtaisesti, mutta olennaista on avarakatseisuus
sen suhteen, mitä eri osapuolet haluavat ja
voivat yhdessä saada aikaan. Tällä tavoin
syntyy uutta. Myös yhteistyötä kuntien
kanssa voisi jalostaa näin.
Yritysidealle kasvua
Panu Varstalan kevättä on siivittänyt Lahden
Kaupunginteatterin suurproduktio Täällä
Pohjatähden alla, jonka harjoitukset ovat
kesätauolla. Trash Heroes on juuri sopiva
kesätyö.
Roskasankareilla on tosin jo sivuhaarakin,
Light Heroes, Valosankarit, jonka Varstala
ja Lahti ovat toteuttaneet yhdessä mm.
Pyöräliiton kanssa jakamalla led-lamppuja
ja heijastimia ”pimeille” pyöräilijöille ja
jalankulkijoille.
Trash Heroes saattaa laajeta tulevaisuudessa muillakin tavoin.
- Suunnitelmissa on, että isompiin
kaupunkeihin tulisi aurinkoenergiapyöriä,
joita kuka tahansa voisi lainata panttia
vastaan ja järjestää omat kulttuuririentonsa.
Ehtona olisi, että paikka siivotaan. Tämä
kuvio vaatisi jo jonkun sitoutuneen rahoittajan, Varstala pohtii.
Vaikka maailmalla on samankaltaisia
toimijoita, ehkä joku suomalainen näkisi
tässä yritystoiminnan mahdollisuuden myös
kansainvälisesti.

Trash Heroes on mukana tukemassa Suomi 100
–juhlavuoden kampanjaa ”Koko Suomi tanssii”,
jonka kuudesta koreografiasta yksi, nykytanssi
”Onni”, on porvoolaisen Panu Varstalan
käsialaa. Sen musiikista vastaa Chisu. Sadat
tuhannet ihmiset ovat jo ottaneet haasteen
vastaan. Myös Vanhan Porvoon Kauppiasyhdistyksen Ostosten Yö –tapahtuman startissa 5.5.
tapailtiin Onnen askeleita Vanhalla Raatihuoneentorilla. Yleisradio vastasi kampanjan haasteeseen omalla Hulahula Suomi –kampanjallaan.
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Markkinointiyhteistyö

Toisinaan harjoitteluun tarvitaan lisätunteja. Jokaisella
nuorella on omat vahvuutensa eikä koulussa kympin
oppilas ole välttämättä heti mestari liikenteessä.
Porvoon Autokoulu järjestää mopokursseja ympäri
vuoden, mutta ajoharjoitteluja ei ole talvisin turvallisuussyistä. Aina maaliskuusta alkaen loppukesään
asti kursseja on joka viikko, vuoroviikoin suomeksi ja
ruotsiksi.
Lue lisää Porvoon vanhimman, jo 70 vuotta toimineen
autokoulun monipuolisesta tarjonnasta:
www.porvoonautokoulu.fi

Porvoon Autokoulu sai alkunsa vuonna 1947, kun autojen
yleistyessä syntyi tarve saada ajokorttikoulutusta myös
Porvoossa. Tänään Porvoon Autokoulu on toisessa
polvessa toimiva perheyritys, jossa yrittäjinä toimivat sisko
ja sen veli, Helen Högström ja Miko Högström.

Porvoon Autokoulu juhlisti huhtikuussa 70-vuotista toimintaansa. Kuvassa s. 38 vasemmalta: Miko Högström,
Helen Högström, Arto Talander, Saija Paldanius ja Jan-Erik
Andersson.

Porvoon Autokoulu Oy
Piispankatu 22
06100 Porvoo
puhelut 010 235 2200
tekstiviestit 050 593 4878
toimisto@porvoonautokoulu.fi
Facebook: Porvoon Paras Autokoulu

LIIKKUMISEN VAPAUTTA
Mopojen reipas pörinä kuuluu kevään ja kesän varmoihin
merkkeihin. Nuorelle mopo antaa liikkumisen vapauden, ja
mopokortti suoritetaankin heti kun mahdollista eli pääsääntöisesti 15-vuotiaana.
- Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet mopobuumin
aikaa. Samalla mopoautojakin on tullut liikenteeseen
enemmän, mutta mopokortin suorittajia on nuorissa selvä
enemmistö. Kortti on yhtä lailla suosittu niin tyttöjen kuin
poikien keskuudessa, kertoo Miko Högström Porvoon
Autokoulusta.
Mopokortti on ollut pakollinen vuodesta 2011 lähtien ja
se näkyy tilastoissa myönteisesti – mopo-onnettomuudet
ovat vähentyneet huomattavasti. Nyt tuntuukin oudolta, että
liikenteeseen on joskus saanut lähteä ilman ajo-opetusta
pelkän teoriakokeen varassa. Miko Högström tähdentää,
että ajo-opetus tuo varmuutta liikennekäyttäytymiseen,
mikä on kaikille parhaaksi.
- Myös ajo-opetukseen tulevat nuoret ymmärtävät, että
liikenne ei ole leikkikenttä. Aikuiset saattavat joskus ajatella,
että oma lapsi itsestään selvästi pärjää, mutta moni nuori
jännittää ensimmäistä ajokertaansa. Huolimatta siitä, että
on ehkä jo kokeillutkin ajamista sivuteillä kaverin kanssa.
Porvoon Autokoulussa opetuksessa käytetään
skootteria, jonka helppous perustuu automaattivaihteisiin.
Mopokortin suorittaminen sisältää minimissään kuusi teoriatuntia ja kolme ajotuntia sekä teoriakokeen ja ajoneuvon
käsittelykokeen.
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- Käytännössä teoriatunneilla käydään meillä kolmesti
eli kaksi tuntia kerrallaan. Se ei ole nuorille mikään kynnyskysymys, kun innostus lähtee omasta itsestä. Tunneilla
käydään läpi muun muassa väistämissäännöt, ryhmittymiset ja mopon käsittelyä, Miko luettelee.
Yksi tunti pyhitetään ajovarusteille. Ainut pakollinen
varuste on kypärä, mutta oikealla pukeutumisella voi
suojautua mahdollisen kaatumisen aiheuttamilta jäljiltä.
- Tavoite on saada nuori itse miettimään, voisiko yllä
olla muutakin kuin T-paita ja shortsit. Nuoret voivat ajatella
ajavansa niin hyvin, ettei kaatumisia tule, mutta ainahan
onnettomuudet eivät riipu mopoilijasta itsestään, kun
autokin voi tulla kolmion takaa.
Ajotunneista ensimmäinen pidetään Porvoon katsastuskonttorin käsittelykoeradalla. Siellä treenataan tehtäviä,
joista on suoriuduttava varsinaisessa kokeessakin. On
muun muassa osattava pitää tasapaino hitaassa ajossa,
ajaa kaarteessa 30 kilometrin nopeudessa ja jarruttaa
hallitusti lyhyellä matkalla.
Liikenteessä harjoitellaan kahden ajotunnin verran.
Opettaja ajaa autolla mopon perässä ja pitää oppilaaseen
yhteyttä radiopuhelimella.
- Toisin kuin auton ajo-opetuksessa, jossa opettaja istuu
vieressä, minä en voi jarruttaa mopoilijan puolesta, joten
pyrin äänenpainoillakin ilmaisemaan huomion paikat ja
tilanteen vakavuusasteen, etenkin, jos näen, että vauhti ei
vähene ajoissa.
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Möten, semester och fiske vid
Rönnäs strändera

I

gamla Pernå ungefär en kilometer från golfbanan, intill
Pernåviken, ligger en charmig stugby. Vid stockstugorna som skymtar genom talldungarna kan man se
människor med sina fiskeredskap. De är på väg ut till
havs för att håva in sitt livs största fångst eller bara för att
njuta av naturen och havet. Dagen har kanske innehållit en
strategipalaver eller något annat möte som gäller företagets verksamhet och nu är det dags att koppla av.
- Våra kunder är huvudsakligen företagspersonal och
ryska familjer, i proportion hälften företag och hälften ryssar,
berättar den verkställande direktören och fiskeguiden
Timo Salmia från företaget Rönnäs Seaside Resort.
- Ryssarna lockas hit av den rena naturen, av fiskemöjligheterna och av trygghetskänslan, berättar Salmia.
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Text: Leila Toffer-Kares Översättning: Jenny Törnroos Foto: Srba Lukić och Tsacon

De övriga kunderna är fiskesällskap och en del
finländska familjer.
Med sikte på ryssarna
Företaget Tsacon Oy/South Coast Fishing Adventures,
som ägs av Salmia, köpte stugorna och mötesutrymmena
i Rönnäs av Tessamar Oy i november 2013.
Till affären hörde bland annat 16 välutrustade semesterstugor. Salmias företag sköter dessutom bokningarna för
två fastigheter i skärgården, Reimarvik och Östra Katö.
Hyresgästerna i de två sistnämna är oftast förmöget folk
från Ryssland.
- På årsbasis har företagets omsättning vuxit med
15 – 20 %. År 2015 var tillväxten till och med 50 %. De

två senaste räkenskapsperioderna har gått på vinst,
berättar Salmia nöjt.
- När havet är isfritt har vi säsong. Företagskunder
har vi året om, med undantag av juli. Runt nyår har vi
mycket ryska gäster som firar nyåret här.
Kapacitetsutnyttjandet är bra året om.
Företaget marknadsförs i Ryssland genom det ryska
Google Yantex, men den gamla goda djungeltrumman
fungerar också bra. Dessutom deltar företaget nästan
varje år i fiskemässan i S:t Petersburg.
- Nu siktar vi in oss på världens största fiskemässa
som hålls i Moskva, den vägen vill vi nå ut till de
förmögna i Moskva-området, avslöjar Salmia.
Vid havet kopplar man av
Företaget sysselsätter fem personer och de jobbar
i kontoret, som stugvärdar, med städning och med
skötsel av sängkläder. Dessutom behövs personer

som kan rycka in vid behov. Företaget använder sig av
underleverantörer enbart då det behövs tilläggsbåtar
och guider. Mindre fiskegrupper guidar Salmia själv.
- Min fru har en viktig roll, eftersom hon ansvarar
för företagets administration, pappersarbetet och
reskontran.
Salmi, som tidigare arbetat som diplomingenjör
inom maskinteknik, IT – direktör och managementkonsult i ett börsbolag, har inte en enda gång ångrat sitt
branschbyte.
- Att hoppa av ekorrhjulet och utbilda sig till fiskeguide
är en fortsättning på mitt fritidsintresse, fisket, berättar
Salmia, som redan innan han skolade om sig fiskade
mycket i Pernåvattnen.
- Gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut,
ganska ofta då jag är guide ute till havs glömmer jag
att jag är på jobb. Havet och naturen är en så avkopplande miljö.
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Rönnäsin rannoilla
kokoustetaan, lomaillaan
ja kalastetaan

V

anhan Pernajan alueella noin kilometrin päässä
golf-kentästä Pernajanlahden rannalla sijaitsee viehättävä mökkikylä. Männikön seasta pilkottavien hirsitalojen liepeillä voi nähdä ihmisiä kalastusvälineineen. He ovat
matkalla merelle nostamaan elämänsä saalista tai muutoin
nauttimaan merellisestä luonnosta. Takana on kenties strategiapalaveri tai jokin muu yrityksen toimintaan liittyvä kokous ja
on aika rentoutua.
- Asiakkainamme on pääosin yritysten henkilökunta ja
venäläiset perheet suhteessa noin puolet ja puolet, kertoo
Rönnäs Seaside Resorts -nimellä markkinoidun yrityksen
toimitusjohtaja ja kalastusopas Timo Salmia.
- Venäläisiä tänne houkuttaa puhdas luonto, kalastusmahdollisuus ja turvallisuuden tunne, Salmia mainitsee.
Muina asiakkaina ovat kalastusporukat ja satunnaisesti
suomalaiset perheet.
Salmian omistama Tsacon Oy/South Coast Fishing
Adventures osti Rönnäsin mökit ja kokoustilat liiketoiminnan
Tessamar Oy:ltä maaliskuussa 2013.
Kauppaan kuului mm. 16 hyvin varusteltua loma-asuntoa.
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Teksti: Leila Toffer-Kares Kuvat: Srba Lukić ja Tsacon Oy

Hänellä on omistuksessaan avomerikelpoinen,
amerikkalaisvalmisteinen kalastusvene kaikkine
nykyaikaisine herkkuineen eli viistokaikuluotaimineen
ja karttaplottereineen.
- Näin varmistetaan asiakkaalle kalastuselämys
eikä saaliitta useinkaan jäädä, Salmia kertoo.
Yritystä markkinoidaan Venäjällä venäläisen
Googlen Yantexin kautta, mutta myös vanha
kunnon puskaradio toimii hyvin. Lisäksi osallistutaan
kalastusmessuille Pietarissa lähes vuosittain.
- Kiikarissa on nyt Moskovassa järjestettävät
maailman suurimmat kalastusmessut ja sitä kautta
Moskovan äveriäät, Salmia paljastaa.
Henkilökuntaa yrityksen palveluksessa on toimistossa, mökkiemäntänä, siivouksessa ja liinavaatehuollossa yhteensä viisi henkilöä. Lisäksi tarvitaan
muutama ruuhka-apulainen.
- Vaimoni on erittäin tärkeässä roolissa, sillä
hän vastaa yrityksen hallinnosta, paperitöistä ja
reskontrasta.
Konepuolen DI, atk-alalla tietohallintopäällikkönä ja liikkeenjohdon konsulttina pörssiyrityksissä
aiemmin toiminut Salmia ei ole katunut hetkeäkään
alanvaihdosta.
- Hyppy oravanpyörästä ja kouluttautuminen
kalastusoppaaksi on jatkoa harrastukselleni kalastukselle, kertoo ennen yrityskauppaakin Pernajan vesillä
kalastellut mies.
Lomaa hän ei matkailubisnekseen siirtymisen
jälkeen ole pitänyt päivääkään.
- Työn ja vapaa-ajan raja on hämärtynyt, aika
usein merellä oppaana ollessani unohdan, että olen
töissä. Meri ja luonto ovat niin rentouttava ympäristö.

Kestävän kehityksen kalastusta
Rönnäsin kalastusretket noudattavat kestävän kehityksen
periaatetta. Saaliskalat päästetään useimmiten takaisin
mereen punnituksen ja valokuvauksen jälkeen. Kaikki tietyn
mittaiset suuret kalat, kuten esimerkiksi hauet, lasketaan aina
vapauteen kalakannan säilymisen turvaamiseksi ja rehevöitymisen estämiseksi. Kalat nostaa veneeseen aina kalastusopas. Näin taataan mahdollisimman pienet vauriot kaloille.
Saalista otetaan mukaan vain sen verran, mitä jaksetaan
kerralla syödä.

Lisäksi Salmian yritys hoitaa kahden saaristossa sijaitsevan
tilan Reimarvikin ja Östra Katön varaukset. Niiden vuokraajat
ovat pääosin varsin varakasta väkeä Venäjältä.
- Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuositasolla keskimäärin
15-20 %. Vuonna 2015 kasvua oli peräti 50 %. Pari viimeistä
tilikautta ovat olleet voitollisia, Salmia kertoo tyytyväisenä.
- Sesonkiaika meillä on aina silloin, kun meri on sula.
Yritysasiakkaita riittää lähes koko vuoden heinäkuuta lukuunottamatta. Uudenvuoden seutu tuo paikalle venäläisiä
uudenvuoden viettäjiä. Käyttöaste on ympäri vuoden hyvä.
Kasvanut tulos on tarkoin mietityn liikekonseptin aikaansaama. Se pitää sisällään erinomaisen palvelun, korkealuokkaisen tuotteen ja omat catering- ja ohjelmapalvelut yrityksille.
- Kaikkea ei tarvitse ostaa alihankintana. Näin varmistamme, että palvelut toimivat moitteettomasti. Meillä on muun
muassa oma pesula. Kesäaikaan kuivatamme pyykin ulkona
ja näin saamme vaikkapa lakanoihin raikkaan merellisen
tuoksun, Salmia mainitsee esimerkiksi.
Alihankintana hankitaan vain lisäveneet ja oppaat.
Muutaman hengen kalastusporukoita Salmia opastaa itse.

43

Loviisa

Teksti: Tuula Lukić Kuva: Srba Lukić

Puoli miljoonaa euroa palstatilaa

Näkyvyyttä ja yritysyhteistyötä
Asia, joka harvoin nostetaan esiin rahanarvoisena, on medianäkyvyys. LWT on onnistunut saamaan runsaasti huomiota niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Näkyvyys voidaan mitata palsta-

millimetreinä ja laskea euroina. Kymmenen vuotta tapahtuman
järjestelyissä mukana ollut ja LWT:n nykyinen projektipäällikkö
Ann-Britt Felin-Aalto teki tällaisen laskelman vuonna 2009
aikakauslehtinäkyvyydestä.
- Saimme näkyvyyden arvoksi yli puoli miljoonaa euroa, mikäli
sama palstamäärä olisi ostettu ilmoituksina, hän kertoo.
Taloudelliset hyödyt Loviisalle ovat sitä suuremmat, mitä useampi
kävijä yöpyy alueella. Vaikka pääjärjestäjänä on yleishyödyllinen
voittoa tavoittelematon yhdistys, on yritysyhteistyöllä suuri merkitys
tapahtuman onnistumiselle.
- Majoittajat, ravintoloitsijat, kauppiaat - kaikki höytyvät. Siksi
pyrimme myös luomaan tapahtuman yhdessä, Felin-Aalto toteaa.
Loviisan Wanhat Talot 26.-27.8.2017
Yleisömenestystä odotetaan taas tänä vuonna. Tuttuun tapaan
mukana on kymmenittäin kohteita niin Loviisan keskustassa kuin
ympäristössä, mm. Ruukissa, Rönnäsissä ja Isnäsissä. Laajaan
ohjelmatarjontaan kuuluvat mm. Herkkujen puisto sekä Wanhassa
Wara Parempi-seminaari.
Suomen juhlavuoden ja Loviisan nimipäivän kunniaksi
muutamaan LWT-kohteeseen pääsee kurkistamaan jo perjantaina
25.8. Lisäksi Loviisan Wanhat Talot-yhdistys tarjoaa lauantaina ja
sunnuntaina kävijöille Loviisan oppaiden suunnitteleman opastetun
”Suomi 100 - Loviisa 100” kävelykierroksen LWT- talojen varrella
kertoen rakennuskulttuurista ja kaupunkiympäristöstä eritoten
itsenäisyyden ajalta (ks. sivu 54).

a

Rahan

J

oka vuosi elokuun viimeisenä viikonloppuna Loviisan kadut
ja kujat kuhisevat väkeä Loviisan Wanhat Talot –tapahtumassa. LWT on koko kaupungille monella tavalla merkittävä
tapahtuma, myös taloudellisesti.
Kesällä 2010 toteutettiin asiakaskysely, jonka tuloksena arvioitiin
LWT-kävijöiden jättäneen paikkakunnalle ja tapahtumaan yhteensä
lähes 700 000 euroa. Asiakaskysely liittyi Kehitysyhtiö Posintran
hallinnoimaan hankkeeseen, jossa selvitettiin Itä-Uudellamaalla
Porvoon Avanti Suvisoiton, Sipoon Kalkkiranta Jazzin ja Loviisan
Wanhat Talot -tapahtuman taloudellisia aluevaikutuksia.
LWT:n kävijämäärä oli tuolloin noin 14 000. Noin 80 prosenttia oli
ulkopaikkakuntalaisia ja näistä noin 34 prosenttia ilmoitti käyvänsä
paikkakunnalla ostoksilla. Rahaa käytettiin muuhunkin kuin vain
itse tapahtumaan.
Yhtenä taloudellisten vaikutusten arvioinnin mittarina käytettiin matkailijoiden tuomaa matkailutuloa (= uutta rahaa alueelle).
Matkailijat vastasivatkin kyselyyn innokkaammin kuin paikalliset. Kyselyn perusteella ulkopaikkakuntalaiset jättivät alueelle
keskimäärin 51,70 euroa/henkilö ja paikkakuntalaiset 42,20 euroa.
Alueen saamaa taloudellista hyötyä vähentää jossain määrin
se, että osa rahasta siirtyy ulos Loviisasta ulkopaikkakuntalaisten
näytteilleasettajien mukana, mutta kokonaisuutena kaikki näytteilleasettajat lisäävät tapahtuman mielenkiintoa ja kävijämääriä.
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Oppisopimuksella
osaamista organisaatioon!
Oppisopimus:

- erinomainen tapa kouluttautua ja kouluttaa henkilöstöä
- hyvä keino palkata työvoimaa ja saada osaamista organisaatioon
- sopii nuorille ja aikuisille, yrittäjille ja työntekijöille
Point Collegessa voi opiskella oppisopimuksella liiketaloutta
ja tietotekniikkaa sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalaa,
perus- ja ammattitutkintoja.
Lisätietoja: Susan Helenius-Nieminen,
susan.helenius-nieminen@pointcollege.fi, puh. 050 381 6474

Lainaneuvottelut
kotisohvalta
Tutustu palveluun
op.ﬁ/verkkoneuvottelu

Porvoo International College
Aikuiskoulutus, WSOYTALO
Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo
Puh. 019 574 0700, www.pointcollege.fi

KESÄKURSSI

ihanat korut

Tule tekemään oma koru taiteilija-keraamikko Srba Lukicin kanssa.
Kurssi kestää 3 päivää noin 2 tuntia päivässä: 16.-18.6., 30.6.-2.7. ja 7.-9.7. Hinta 180 €/hlö. Mukaan mahtuu 5 hlöä per kurssi.
Kesän lopussa koruista tehdään yhteisnäyttely galleria ART STORYssa Vanhassa Porvoossa.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: puh. 0400 707 097, srba.lukic@savilinna.fi

44

Srba Lukicin teosmyynti kesäateljeessa on avoinna pe-la 12-16
tai sopimuksen mukaan.
Huvilakatu 8, Porvoo, www.savilinna.fi
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Kaksi kerrostaloa Porvoon parhaalle paikalle

Taiteilijan näkemys

Huoneistokeskuksen myyntijohtaja Catarina Heikkilä, FH Invest Oy:n ja FH Rakentajien toimitusjohtaja Mikko Viskari
ja tuotantopäällikkö Kalle Rentto tontilla.

Länsirantaan kohoavan Aleksanterinrannan rakennustyöt käynnistyvät kesällä, ja upean kohteen
arvioitu valmistumisaika on vuoden 2018 syksyllä.

A

sunto Oy Aleksanterinranta rakennetaan kauniiseen
jokimaisemaan Taidetehtaan läheisyyteen.
- Kyse on viimeisestä korttelista tällä alueella, ja ensimmäisessä
vaiheessa rakennetaan kaksi yhteensä 46 huoneiston suuruista
kerrostaloa, luonnehtii rakennuttajana toimivan FH Invest Oy:n
toimitusjohtaja Mikko Viskari korkeatasoisen kohteen aikataulusta.
Ensi vuonna aloitetaan myös kahden kerrostalon rakentaminen, kuten myös vuonna 2019, joten Länsirannalle rakennetaan
yhteensä kuusi kerrostaloa.
- Kaikkiaan kyse tulee olemaan 140-150 asunnon suuruisesta
kokonaisuudesta. Yleisellä tasolla voi sanoa niin, että Porvoossa
rakennetaan tällä hetkellä reippaaseen tahtiin, ja kaiken kaikkiaan
mielikuva kaupungista on myönteinen esimerkiksi historiallisuuden
ansiosta.
Aleksanterinrannan ensimmäisen vaiheen rakentamisessa on
kyse 2-3 vuoden mittaisesta kokonaisuudesta, jossa aiheessa
tuotantopäällikkö Kalle Rentto antaa Porvoon kaupungille kiitettävän arvosanan.
- Kaupunki halusi saada alueelle näyttävää rakentamista, ja
suunnittelua koskeneet asiat sujuivat esimerkillisellä tavalla.
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Kaupunkiasumisesta halutaan nauttia
Aleksanterinranta on sijainniltaan erinomainen, sillä naapurissa
sijaitsee tarjonnaltaan monipuolinen Taidetehdas, ja myös
keskustan palvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat
lyhyen kävelymatkan päässä.
- Aleksanterinrannan asukkaat arvostavat varmasti sekä
asuinalueen keskeistä sijaintia että historiallisia ja maisemallisia
näkymiä. Suurimpaan asiakaskohderyhmään kuuluvat suuret
ikäluokat, mutta toki myös työelämässä olevat ja ensiasunnon
ostajat ovat tervetulleita, kertoo Rentto.
Yhteisenä mielipiteenä miehet jakavat ajatuksen siitä, että
kaupunkikeskustojen tyylikkäissä kohteissa, kuten Aleksanterinrannassa, halutaan asua mahdollisimman miellyttävällä tavalla.
- Kaupunkiasumisesta halutaan nauttia kotona ja palveluiden
ääressä. Ja ehkä osalla asukkaista on myös kesämökki, jossa
sitten päästään nauttimaan esimerkiksi puutarhatöistä, tuumailee
Mikko Viskari.
Huippulaadukasta asumista
Aleksanterinrannan huoneistojen huippulaatu syntyy useista
tekijöistä.

- Jokainen huoneisto varustetaan laadukkailla materiaaleilla
ja korkealaatuisilla kokonaisuuksilla. Asunnoissa on esimerkiksi
huoneistokohtainen viilennys, kodinkoneet on integroitu, parketit
ovat 2-säleisiä, ja jokaisessa asunnossa on parveke, listaa Kalle
Rentto.
Asumismukavuutta edustaa myös maan alle rakennettava
autohalli.
- Asuntojen suuren kokonaismäärän vuoksi olemme sopineet
kaupungin kanssa autohallin rakentamisesta, ja autopaikan osake
on ostettavissa erikseen.

Aleksanterinrannan markkinointi on jo alkanut, ja tällä hetkellä
varauksia on parisenkymmentä, kertoo kohteen markkinoinnista ja
myynnistä vastaavan Huoneistokeskuksen myyntijohtaja Catarina
Heikkilä.
- Huoneistojen koot vaihtelevat yksiöiden 30 neliöstä aina
neliöiden 103,5 neliöön asti, ja huoneistojen keskineliöhinta on
5.500 euroa. Aleksanterinrannan asunnoista kiinnostuneiden
kannattaa ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä Porvoon
Huoneistokeskuksen edustajaan halutun huoneiston esittelyä ja
varausta varten.
Taiteilijan näkemys

www.fhinvest.fi

Huoneistokeskus Oy
Lundinkatu 6 – 8, 06100 Porvoo
puh. 0207 802 460
porvoo@huoneistokeskus.fi
www.huoneistokeskus.fi
www.fhrakentajat.com
www.fhinvest.fi
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Runsaasti monivuotisia
erikoiskasveja ja uutuuksia
Kesäkukkavalikoimat runsaimmillaan
ONNISTUNUTTA ASUNTOKAUPPAA
VUODESTA 1998!

KB Taxi Oy

pihat suunnittelusta toteutukseen

PIHA-CENTER
Raivaajantie 1, Ölstens, Porvoo,
puh. 0400 455 299

www.piha-center.fi
taxi@kbtaxi.fi
www.kbtaxi.fi

AMMATTITAITOISTA KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ
JÄRJELLÄ JA SYDÄMELLÄ!
TULE SINÄKIN TYYTYVÄISTEN ASIAKKAITTEMME
JOUKKOON.

Mannerheiminkatu 1, PORVOO
Stina 040-5830570 • Helvi 040-7565010 • Mikael 0400-908999
www.scasi.fi

www.kevatkummunapteekki.fi

YSTÄVÄLLISTÄ JA ASIANTUNTEVAA
APTEEKKIPALVELUA
KEVÄTKUMMUN OSTOSKESKUKSESSA

TE RV ET U LO A!

AVOINNA:
ARKISIN 8-20 JA LAUANTAISIN 9-17
ILMAISIA PARKKIPAIKKOJA

Paperipilvi

Askartelijan tavaratalo

Meiltä löydät kattavan valikoiman
askartelu- ja taidetarvikkeita.
Tule tutustumaan valikoimiimme.
Ps. toimimme Juhlamaailman juhlapisteenä ja
saat meiltä myös ilmapallot ja täyttöpalvelun.

Jokikatu 31, 06100 Porvoo
ma-to 10-18 pe 10-17 la 10-14

Sammontie 1, 06150 Porvoo
puh 019-661 5600
fax 019-661 5615
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Puh. +358 400 590 147

www.paperipilvi.com

Tervetuloa
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PORVOON PUUSTELLI
TAITAA TÄYDELLISEN
KEITTIÖREMONTIN
Puustellin kattava All Inclusive -palvelu tekee keittiöremontin helpoksi. Puustelli on
tutkitusti ollut Suomen ostetuin keittiömerkki jo yli 30 vuotta. Puustellin menestyksen
takana on hyvä palvelu sekä korkealaatuiset tuotteet.
Keittiön hankinta on asiakkaalle aina ainutlaatuinen
kokemus. Porvoon Puustelli-kauppias Miikka
Laukkanen kertoo aiheesta lisää.
- Meidän mielestämme keittiön hankinnan tulee olla
mahdollisimman helppoa. Siksi tarjoamme palvelukokonaisuuden suunnittelusta ja mittauksesta asennukseen ja rahoitukseen saakka.
- Suunnittelutapaamisessa tutustumme remontoitavaan kohteeseen. Kartoitamme asiakkaan toiveet
ja tarpeet sekä kaikki keittiöremonttiin liittyvät asiat.
Suunnitelman ja kustannuslaskelman lisäksi laadimme
toteutusaikataulun.
Porvoon Puustellin uuteen näyttelytilaan saapuva
asiakas voikin jo ennakkoon pohtia toiveita uudelta
keittiöltään.
- Keittiön suunnittelu on aina yksilöllistä. Asiakkaalle
voidaan suunnitella täysin erityyppinen ratkaisu kuin
aikaisemmin. Usein halutaan keittiön toiminnallisuuden uudistamista, kyseessä voi olla vaikka valaistuksen tai toimimattoman kulmatilan uudistus.
Miikan työparina on yli 10 vuoden aikana toiminut Marika
Flinck-Hänninen

Puustellin tyylikkäät,
kestävät ja malleiltaan
monipuoliset ratkaisut
viimeistelevät keittiön
toimivuuden.
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Laatua ja ekologisia arvoja
Internetin käyttö on lyönyt leimansa myös ihmisten
tapoihin etsiä tietoja keittiöratkaisuista, mutta Porvoon
Puustellissa korostetaan henkilökohtaisen palvelun
merkitystä.
– Myymälässä asiakas pääsee tutustumaan
keittiönäyttelyymme ja Puustellin laajaan mallistoon.
Remonttipisteessä voi tutustua keittiöremontin eri
vaiheisiin sekä materiaaleihin, kertoo Laukkanen.
Puustelli-keittiöiden laadusta kertoo yli 30 vuoden
markkinajohtajuus sekä se, että 95 prosenttia
asiakkaista on valmis myös suosittelemaan Puustellia
tutuilleen. Vuonna 1920 perustettu Puustelli panostaa
voimakkaasti tuotteiden laatu- ja tuotantotekijöihin, ja
huomattavan tärkeitä ovat ekologiset arvot.
– Puustellin tuotannossa pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen. Sisäilmaluokituksessa tuotteet kuuluvat parhaaseen M1-luokkaan,
joka ilmaisee tuotteiden olevan puhtaita, hajuttomia ja
ympäristöystävällisiä.

Porvoon Puustellin mallikeittiö antaa asiakkaille esimerkin keittiöunelman toteuttamisesta.
nykyään keittiö onkin useimmiten osa olohuonetta. Myös
television lukuisat kokkiohjelmat ovat innoittaneet ruuanlaittoon ja leipomiseen, jolloin hyvin toimivan ja kauniin keittiön
tärkeys korostuu.
Keittiössä vietetään perhekunnittain paljon arvokasta
aikaa, joten keittiöremontin kohdalla kannattaa panostaa
haluamaansa kokonaisuuteen ja toteuttaa se kerralla oikein.
Koko keittiöremontin töineen ja tarvikkeineen voi rahoittaa
Puustellin joustomaksulla asiakkaalle sopivissa kuukausierissä ja näin pääsee nauttimaan heti unelmiensa keittiöstä.
Jutun päätteeksi Laukkanen kertoo keittiöremontin
käynnistämisestä Porvoon Puustellin kanssa seuraavaan
tapaan:
– Asiakkaan kannattaa tilata käyttöönsä tyylikäs ja
maksuton Ideakirja 2017, josta hän pääsee tutustumaan
Puustelli-mallistoon pintaa syvemmältä.

Porvoon Puustelli
Rauhankatu 19
06100 Porvoo
puh. 010 277 7327
gsm. 0400 884 356
miikka.laukkanen@puustelli.com
www.puustelli.fi

Keittiöitä kaikille
Miikka Laukkanen on aloittanut keittiöalalla vuonna
1994 ja Puustelli-kauppiaana vuonna 1996, joten
hänellä on vankka kokemus keittiöremontoinnista.
- Keittiön arvostus on kasvanut viime vuosina ja
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Markkinointiyhteistyö

Autopiste K & M
on nyt myös valtuutettu

Saab-huoltokorjaamo

SUVISOITTO
KOLME
kesämenu

RUOKALAJIA

39€

5.6. - 11.8.2017
ma - pe klo 11.00 - 16.00

norm. 49 €

A

utopiste K&M on Saab-henkilöautojen osaaja vuosikymmenten kokemuksella, ja ansiokas yritystoiminta jatkuu
valtuutettuna Saab-huoltokorjaamona.
Asiakkaille Autopisteen erikoistuminen Saabiin merkitsee
muun muassa kokemusten, ammattitaidon ja luotettavuuden
korostumista.
- Asiakkaat arvostavat merkkikorjaamoa ja sen osaamista.
Huolehdimme ammattimiehinä asiakkaiden autoista parhaalla
tavalla, ja käyttämämme laitteet ja työkalut ovat parhaita mahdollisia, kertoo Saabin erikoisosaaja Matti Salonen 40 vuoden
työkokemuksen turvin.
Kokeneet mekaanikot tarvitsevat tehtävissään sekä asianmukaiset työkalut että alkuperäiset varaosat, mutta myös testerit
auton vikakoodien lukemiseen.
- Testeriä tarvitaan elektronisia töitä varten, täytyy päästä
nollaamaan vianmääritykset, sillä autoissa on nykyisin suuri määrä
elektroniikkaa.

Huoltoon vähintään kerran vuodessa

Matti Salonen kertoo Saabin olevan autona kestävä, vahva ja

vankka. Auto kannattaa huoltaa säännöllisesti, mutta vähimmäismääränä voidaan pitää vuosihuoltoa.
- Olemme kehittäneet Saab 3D Original Service huoltoohjelmaan kolme eri huoltotasoa, jolloin asiakas voi valita huoltotasonsa esimerkiksi ajetun kilometrimäärän mukaan. Huoltokonsepti
kattaa kaikki Saabit alkaen vuosimallista 1998, luonnehtii yhteistyösopimuksen toinen osapuoli, Orio Finlandin myyntipäällikkö
Dick Grönroos.
Täyden palvelun huolto- ja korjausliike Autopiste K&M tekee
kaikki työt, olipa kyse moottoriremonteista tai sähkö-, kori- tai
vaihteistotöistä. Kevään aikana asiakkaat saavat edukseen myös
tarjoukset Saabin kevätkampanjasta.
- Kyseessä on ajankohtaan sopivia tuotetarjouksia, kuten
tuulilasin pyyhkimet, vanteet sekä öljynvaihdot, kannustaa
Grönroos asiakkaita huoltotöiden ja tarjousten ääreen.

Tomaattigazpachoa, brie-moussea
ja villiyrttejä
Kevyesti savustettua lohta,
varhaisperunoita ja ruskistettua voita
tai
Grillattua vasikan entrecôtea,
aiolia ja parsaa

XXXII
SUVISOITTO
SOMMARMUSIK

Chantefables

Herukanlehdillä maustettua
crème brûléeta

www.avantimusic.fi
LIPUT / BILJETTER: lippu.fi 38–15 €

Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo
www.sinneporvoo.fi
info@bistrosinne.fi
puh. 010 3228 140

Autopiste K&M Oy
Sorvaajantie 8 (Ölstens)
0400-873 772
0400427475
www.autopisteporvoo.fi
autopiste@autopisteporvoo.fi

Autopiste K&M -tiimi Mia Salonen, Kari Salonen, Matti Salonen, Oskar
Mansner SAABin edustajan Dick Grönroosin kanssa.

TERVETULOA SHOPPAILEMAAN
VÄLKOMMEN OCH SHOPPA

Kaikki tarjouksemme Taidetehtaan Kauppakujan Facebookissa!
Våra erbjudanden finns på Butiksgrändens Facebook!
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Kolumn Kolumni

Matkailuoppaat ovat alueen käyntikortteja. Me olemme usein
niitä harvoja paikallisia, joita turistit kohtaavat kasvotusten ja joiden
kanssa he keskustelevat. Vaikka internet tarjoaa runsaasti tietoa
paikoista, antaa opas persoonallisen leiman kohteelle. Pelkkä
vanhan Porvoon ihasteleminen ei riitä, vaan kävijät haluavat tietää,
mitä julkisivujen takana piilee tai mitä löytöjä on katujen kätköistä
tehty. Me teemme opastuskierroksesta mahdollisimman kiinnostavan elämyksen jokaiselle.

Guidernas
betydelse
för regionen

J

ag har fungerat som guide i Östnyland i över 20
år. Många saker har ändrats under den tiden.
Kundernas krav och förväntningar, liksom även
produkterna och deras marknadsföring. Det är
guidernas uppgift att kunna se de nya behoven och kunna
svara på dem.
Att förnya sig är en utmaning. Vi är tvungna att kunna
”spå” framtiden för att hålla våra produkter attraktiva.
Marknadsföringen av guidade turer har förändrats mycket
under de senaste decennierna. Förr var mässor och
broschyrer de viktigaste kanalerna för att nå kunderna.
Telefon och fax användes. Den fysiska broschyren har fortfarande en viktig roll, men därtill har vi nu ett brett register av
digital marknadsföring. Tidigare var det alltid någon annan
som förmedlade guidningar, idag tar kunden ofta kontakt
direkt med guiden.
Grupperna som kommer har ändrats. Det är inte bara
föreningar, skolgrupper och företag som vill ha guidning,
utan även privata grupper. Ibland bara en person. Vi har
börjat göra flera olika typer av produkter för att svara på
efterfrågan. Idag kan man beställa guidningar med olika
teman, drama guidningar eller en helt traditionell guidning.
Vi har också börjat synas digitalt med egna hemsidor och
på Facebook. Enskilda turister är kanske hellre i direkt
kontakt med guiden än via någon förmedlare. Det viktigaste
är att tröskeln att ta kontakt är tillräckligt låg.
För att lyckas med ett uppdrag, behöver man tillräckligt med uppgifter om gruppen. Varifrån kommer de, i vilken
ålder, vilka intressen etc. Det här för att kunna förbereda
guidningen. Ibland går det ändå inte som planerat, och då
får man snabbt improvisera. Vårt mål är alltid att alla skall gå
nöjda hem. Man märker om man lyckats med ett uppdrag,
och det ger en skön känsla.
Turisterna är viktiga för vår region. Alla lämnar de en liten
slant efter sig, så därför är det viktigt att samarbeta med
de lokala företagarna. Det är bara vår fantasi som sätter
gränser för nya samarbetspartners och -former.
Vi är ett visitkort för vår region. Vi är ofta en av de få
personer turisterna träffar, och naturligt kan prata med.
Även om man idag hittar mycket fakta om orter och platser
på ”nätet”, så är guiden den som kan ge en personligare
prägel på objektet. Idag räcker det inte med att beundra
Gamla Borgå. Man vill veta mera, vad som finns bakom
fasaderna eller funnits under gatorna. Vi gör turen så intressant som möjligt för kunden.
Ta en guide, så hör du vad du ser!
Britt-Lis Henriksson-Sederholm
Turistguide i Borgå och Lovisa
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Kalenteri Kalender

Britt-Lis Henriksson-Sederholm

Ota opas, kuulet mitä näet!
Britt-Lis Henriksson-Sederholm
Loviisan ja Porvoon matkailuopas

Loviisan opastukset 2017

Oppaiden merkitys
alueen matkailulle
Olen toiminut matkailuoppaana Itä-Uudellamaalla yli 20
vuotta. Monet asiat ovat tänä aikana muuttuneet - niin
asiakkaiden vaatimukset ja odotukset kuin myös tuotteet ja
niiden markkinointi.
Oppaiden on kyettävä huomaamaan uudet tarpeet ja
vastattava niihin. Uudistuminen on haaste. On ennustettava tulevaisuutta, jotta tuotteemme pysyvät houkuttelevina.
Siksi olemme ryhtyneet toteuttamaan erityyppisiä opastuksia
vastaamaan kysyntään – perinteisten opastusten rinnalla on
teemaopastuksia ja draamaopastuksia.
Messut ja esitteet olivat ennen tärkeimmät väylät tavoittaa
asiakkaat. Käytettiin puhelinta ja telefaksia. Konkreettinen
esite on yhä tärkeä, mutta nykyään on myös monia erilaisia
digitaalisia markkinointikeinoja. Olemme näkyvillä digitaalisissa kanavissa omien kotisivujen kautta sekä Facebookissa.
Ryhmät ovat muuttuneet. Yhdistysten, koululaisten
ja yritysten lisäksi on myös täysin yksityisiä ryhmiä, jotka
haluavat opastetun kierroksen. Toisinaan jopa vain yksi
henkilö haluaa opastuksen.
Muutos on tapahtunut siinäkin, että aiemmin opastustehtävät saatiin välittäjän kautta. Nyt asiakas ottaa yhä
useammin myös suoraan yhteyttä oppaaseen. Yksittäiset
matkailijat ottavat ehkä ryhmiä mieluummin yhteyttä suoraan
kuin välittäjän kautta, mutta tärkeintä kaikille on, että kynnys
on riittävän matala.
Onnistuminen opastuksessa edellyttää, että ryhmästä saa
tarpeeksi tietoa etukäteen. Mistä ryhmä tulee, minkä ikäisiä
he ovat, mistä he ovat kiinnostuneita? Tieto auttaa opasta
valmistautumisessa. Aina kaikki ei mene ihan suunnitelmien
mukaan ja silloin tarvitaan nopeaa improvisaatiota. Tavoite on
aina, että asiakas on tyytyväinen, mutta onnistumisen tunne
on oppaallekin hieno.
Matkailijat ovat alueelle tärkeitä. Jokainen jättää pienen
lantin jälkeensä, joten matkailusektorilla on tärkeää tehdä
yritysyhteistyötä. Vain mielikuvitus on rajana uusille yhteistyökumppaneille ja -muodoille.

Kaupunkiopastus / Stadsguidning
6.7., 13.7., 20.7. ja 27.7.2017 klo 16
Lähtö Laivasillalta / Start från Skeppsbron
6 € aikuinen/vuxen, 3 € lapset/barn 7-12 v/år
Hautausmaaopastus / Guidning på begravningsplatsen
7.6. ja 9.8.2017 klo 18
Perämiehenkujan portilta/ Start från porten på Styrmansgrän
6 € aikuinen/vuxen, 3 € lapset/barn 7-12 v/år
Pyöräilyopastus suomeksi, kesto noin 2 tuntia
27.6., 4.7, 11.7., 18.7. ja 25.7. klo 17 Hotel Degerbystä.
Reitti pääosin keskustan alueella. Oma pyörä tai vuokraa Jopo
Hotel Degerbystä. Kierroksen hinta 15 € sis. eväspaketin.
Kävelykierros Suomi 100- Loviisa 100 ja Loviisan Wanhat Talot
Promenaden Finland 100 - Lovisa 100 och Lovisa gamla hus
26. ja 27.8.2017 klo 12 ja klo 14
Lähtö Kappelinpuisto / start från Kapellparken
LWT-rannekkeella ilmaiseksi / gratis med LGH.
Itsenäisyyden polku Loviisassa / Självstädighetern stig i Lovisa
16.9.2017, maksullinen / avgiftsbelagd. Lähtö klo 10 turistipysäkiltä / Start kl 10 från turisthållplatsen. Ilmoittautumiset viim.
1.9. p. 0400860492, maija.hansson@gmail.com. Anmälningar
senast 1.9. tel. 0405218066, britt-lis.sederholm@pp.inet.fi.

Porvoon matkaipuoppaiden teemakävelyt 2017
Hinta: 8 €/aikuinen, lapset alle 12v ilmaiseksi
Vanhan Porvoon kävelykierros, kielet suomi, ruotsi, englanti
Kesälauantaisin 17.6. – 26.8. (ei juhannuksena) klo 14
Lähtö: Vanha Raatihuoneentori
Itsenäisyyden polulla
su 18.6., 16.7. ja 13.8. klo 14 / ti 25.7., 1.8. ja 22.8. klo 18
Lähtö: Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 9
Näsinmäen tarinoita
ti 20.6., 11.7. ja 8.8. klo 18 / su 2.7. ja 30.7. klo 14
Lähtö: Näsinmäen hautausmaan pääportti
Naiskohtaloita
ti 4.7., 18.7. ja 29.8. klo 18 / su 23.7. ja 20.8. klo 14
Lähtö: Vanha Raatihuoneentori
Valtiopäiväopastus
ke 19.07. klo 18, lähtö: Vanha Raatihuoneentori
Kiertoajelut uusille porvoolaisille, ilmainen
la 10.06. ja 26.8. klo 11 ja 14
Lähtö Turistipysäkki, Raatihuoneenkatu 20

Guidade rundvandringar i Borgå 2017
8 €/vuxna, under 12-åringar gratis
Lördagspromenader 17.6. – 26.8. (ej 24.6) kl 14
Start: Gamla Rådhustorget
Självständighetens stig
sö 16.7 kl 14 / ti 25.7 och 15.8 kl 18
Start vid Stadshuset, Stadshusgatan 9
Näsebacken berättar
ti 27.6 kl 18 / sö 30.7 och 27.8 kl 14
Start vid begravningsplatsens huvudport
Kvinnoöden
ti 18.7 kl 18 och sö 6.8 kl 14
Start: Gamla Rådhustorget
Lantdagen i Borgå
ons 19.7 kl 18, start: Gamla Rådhustorget
Busstur för de nya borgåborna, gratis
lö 10.6 och 26.8 kl 12.30
Start: Turistbushållsplats, Fredsgatan 20
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Aika

Teksti: Leila Toffer-Kares

Från städslingsledighet till
semester

Pestuuvapaista lomaan
”Vapaa-aika liittyy niihin käsitteisiin, joiden avulla on liikuteltu niin kansalaisten tai väestön
ruumiita kuin sielujakin”, todetaan Tilastokeskuksen hyvinvointikatsauksessa.

E

nnen teollistumista talonpojat huhkivat
kylvö- ja sadonkorjuutöissä, mutta silti heillä
oli vuodessa lomaa kahdeksasta viikosta
puoleen vuoteen. Käsityöläisten työaika
määräytyi pitkälti valoisan ajan mukaan. Kirkko
puolestaan määräsi pakollisia lomia, jottei kansa
kapinoisi. Häät, hautajaiset ja kastajaiset saattoivat
venyä viikon mittaisiksi juhliksi.
Teollistumisen päästyä vauhtiin 1800-luvulla tiesi se
työläisille 12-16 tunnin työpäiviä ilman lomia. Alettiin
vaatia työajan lyhentämistä kahdeksaan tuntiin
päivässä.
Suomi hyväksyi kahdeksan tunnin työaikalain 1917.
Vuosilomasta alettiin puhua 1920-luvulla. Sitä ennen
maalla oli palkollissääntö. Viikon mittainen pestuuvapaa-ajatus siirtyi teollisuusyhteiskuntaan. Viikon
vapaan aikana solmittiin uusi pesti. Siinä työsuhde
vaihtui toiseen eli ei sekään ollut vapaa-aikaa siinä
mielessä kuin me sen ymmärrämme.
1900-luvun alkupuolella kansainvälinen työjärjestö
ILO teki aloitteen lakisääteisestä lomaoikeudesta.
Pohjoismaissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa laki tuli
voimaan 1930-luvun lopulla. Se takasi vuosiloman,
jonka pituus riippui työsuhteen pituudesta.

Amerikkalainen taloustieteilijä, professori Juliet B.
Shor huomasi tutkittuaan ihmisten työaikoja, että
työläisten pitkät työajat ja lyhyet lomat ovat tavallisia
ihmiskunnan historiassa. Kova työnteko ei kuitenkaan edistä tuottavuutta. Useat tutkimukset ovat
osoittaneet, että esimerkiksi ylitöiden tekeminen
heikentää tuottavuutta. Toisaalta työntekijän suorituskyky paranee lomien jälkeen. Mitä pidempi loma on
ollut, sitä energisempinä ihmiset palaavat töihinsä.
*Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva
hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen
Pankin välinen yhteistyöelin. Se tarkastelee
kansakunnan menestymisen kannalta keskeisiä
talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

Tid

Text: Leila Toffer-Kares Översättning: Jenny Törnroos

”Fritid hör till de begrepp, med vilka man har fått medborgarnas och befolkningens själar och kroppar
att röra på sig”, konstaterar man i Statistikcentralens rapport om välbefinnandet.

F

öre industrialiseringen slet bönderna med sådd och
skörd, men de hade ändå ledigt från åtta veckor upp till
ett halvt år. Hantverkarnas arbetstid följde till största delen
dagsljuset. Kyrkan å sin sida bestämde om obligatoriska
ledigheter, så att inte folket skulle revoltera. Bröllop, begravningar
och dop kunde dra ut till veckolånga festligheter.
Då industrialiseringen kom igång på 1800-talet, betydde det för
arbetarna att arbetsdagarna var 12-16 timmar långa och man
hade ingen ledig tid. Man började kräva åtta timmars arbetsdagar.
Finland godkände arbetstidslagen om åtta timmars arbetsdag år
1917. På 1920-talet började man tala om årssemester. Före det
fanns legohjonstadgan på landsbygden. Tanken om en ledighet,
liknande den veckolånga städslings-ledigheten, hittade sin plats i
industrisamhället. Under den en vecka långa ledigheten tog man
ny anställning. Ett arbetsförhållande byttes ut till ett annat, så det
var inte frågan om fritid på det sättet som vi är vana vid. I början
av 1900-talet lämnade den Internationella arbetsorganisationen
ILO en motion om en lagstadgad rätt till ledighet. I de nordiska
länderna, Frankrike och Stor-Britannien trädde lagen i kraft i
slutet av 1930-talet. Lagen garanterade års-semestern, längden
berodde på arbetsförhållandets längd.

konstaterade man i det ekonomiska rådet* att: ”Man måste
tydligen vara beredd att ändra på sättet att tänka, i en situation där
fritiden tydligt har börjat dominera tidsanvändningen i samhället.”
Vanligtvis har den ökade mängden fritid väckt oro om att arbetets
värde i förhållande till fritiden minskar och att improduktiviteten
ökar. Från samhällets synvinkel har man ansett att fritiden är en
bra sak, då den är bunden till arbetet och tjänar arbetets syften.
Den amerikanska nationalekonomen, professor Juliet B. Shor
uppmärksammade, då hon forskade i människors arbetstider,
att arbetarnas långa arbetsdagar och korta ledigheter är vanliga
i mänsklighetens historia. En hård arbetstakt främjar ändå inte
produktiviteten. Många forskningsresultat visar att det tvärtom
minskar på produktiviteten om man arbetar övertid. I motsats
förbättras arbetarnas prestationsförmåga efter semestern.
Ju längre ledighet, desto energiskare är arbetstagarna då de
återvänder till jobbet.
*Ekonomiska rådet, som leds av statsministern, är ett samarbetsorgan för regeringen, de centrala intresseorganisationerna och
Finlands Bank. Rådet granskar centrala ekonomiska och samhällspolitiska frågor av intresse med tanke på nationens välgång.

Redan i årtionden har man talat om att vi får mera fritid. År 1972

Jo vuosikymmeniä on puhuttu siitä, että vapaa-aika
lisääntyy. Vuonna 1972 talousneuvoston* raportissa
todettiin: ”Ajattelutapoja on ilmeisesti kyettävä
muuttamaan tilanteessa, jossa vapaa-aika alkaa
selvästi dominoida yhteiskunnassa ajankäyttöä.”
Useimmiten lisääntynyt vapaa-aika on herättänyt
huolta siitä, että työn arvo suhteessa vapaa-aikaan
vähenee ja tuottamattomuus lisääntyy. Yhteiskunnan
kannalta vapaa-aika on koettu hyväksi nimenomaan
työhön sidottuna ja työtä palveleva.
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TID DISTRIBUTIONS OMRÅDE - Fakta
TID - distributions område - östnyland: Borgå • Askola • pukkila • mörskom • lovisa • lappträsk
KUUMA-regionEN: sibbo • borgnäs
Lähteet/Källor: Tilastokeskus/Statistikrcentralen (ennakkoväkiluku/förhandsuppgifter om befolkningen 02/2017, toimipaikat/verksamhetsställen 2015),
Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket (pinta-alat/areal 1.1.2017), Yhteisöverot 2015, TEM/ANM (työllisyyskatsaus/sysselsättningsöversikt 03/2017)
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Askola
Askolantie 30
07500 ASKOLA
www.askola.fi

Lapinjärvi
Lapinjärventie 20 A
07800 LAPINJÄRVI
www.lapinjarvi.fi

Puhelin: +358 (0)19 529 100
Faksi: +358 (0)19 6630 538
S-posti: askola@askola.fi

Puhelin: +358 (0)19 510 860
Faksi: +358 (0)19 610 708
S-posti: kunta@lapinjarvi.fi

Y-tunnus: 9000162-0

Y-tunnus: 0203135-3

Kunnanjohtaja:
Jouni Martikainen

Kunnanjohtaja:
Tiina Heikka

Asukasluku: 5043
Maapinta-ala km2: 212,42
Vesistöt km2: 5,61
Kunnallisveroprosentti: 20,75
Työttömyysaste %: 7,8

Asukasluku: 2727
Maapinta-ala km2: 329,87
Vesistöt km2: 9,44
Kunnallisveroprosentti: 20,50
Työttömyysaste %: 10,0

Yritystoimipaikkojen lkm: 442
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Konevuori Oy
- Askolan Kiinteistöt Oy
- Kallionporaus Arto Soininen Oy
- Kattotutka
- KKN-Rakennus Oy

Yritystoimipaikkojen lkm: 373
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- CC-Invest Oy
- Oy Lapinjärven Huoltopiste Ab
- Polttis Oy
- CC-Products Oy
- Erikssonin Putki Oy

Askola
Askolantie 30
07500 ASKOLA
www.askola.fi

Lappträsk
Lappträskvägen 20 A
07800 LAPPTRÄSK
www.lapptrask.fi

Telefon: +358 (0)19 529 100
Fax: +358 (0)19 6630 538
E-post: askola@askola.fi

Telefon: +358 (0)19 510 860
Fax: +358 (0)19 610 708
E-post: kunta@lapinjarvi.fi

FO-nummer: 9000162-0

FO-nummer: 0203135-3

Kommundirektör:
Jouni Martikainen

Kommundirektör:
Tiina Heikka

Invånarantal: 5043
Markareal km2: 212,42
Vattenareal km2: 5,61
Inkomstskattesats %: 20,75
Arbetslöshetsgrad %: 7,8

Invånarantal: 2727
Markareal km2: 329,87
Vattenareal km2: 9,44
Inkomstskattesats %: 20,50
Arbetslöshetsgrad %: 10,0

Företagsarbetsställen: 442
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Konevuori Oy
- Askolan Kiinteistöt Oy
- Kallionporaus Arto Soininen Oy
- Kattotutka
- KKN-Rakennus Oy

Företagsarbetsställen: 373
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- CC-Invest Oy
- Oy Lapinjärven Huoltopiste Ab
- Polttis Oy
- CC-Products Oy
- Erikssonin Putki Oy

Loviisa
Mannerheiminkatu 4
07900 LOVIISA
www.loviisa.fi
www.visitloviisa.fi
Puhelin: +358 (0)19 5551
Faksi: +358 (0)19 535791
S-posti: kaupunki@loviisa.fi
Asiakaspalvelutoimisto: Lovinfo
Mariank. 12A, 07900 LOVIISA
Puh: +358 (0)19 555 555
S-posti: lovinfo@loviisa.fi
Y-tunnus: 0203263-9
Kaupunginjohtaja (vt):
Kristina Lönnfors
Asukasluku: 15186
Maapinta-ala km2: 819,76
Vesistöt km2: 931,76
Kunnallisveroprosentti: 19,75
Työttömyysaste %: 11,4
Yritystoimipaikkojen lkm: 1380
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Geveles Ab
- Perttu Valaja Oy
- Länsi-Kymen Osuuspankki
- Loval Oy
- Agrica Ab
Lovisa
Mannerheimgatan 4
07900 LOVISA
www.lovisa.fi
www.visitlovisa.fi
Telefon: +358 (0)19 5551
Fax: +358 (0)19 535791
E-post: kaupunki@loviisa.fi
Kundservicekontor: Lovinfo
Mariegatan 12A, LOVISA
Tfn: +358 (0)19 555 555
E-post: lovinfo@loviisa.fi
FO-nummer: 0203263-9
Stadsdirektör (tf):
Kristina Lönnfors
Invånarantal: 15186
Markareal km2: 819,76
Vattenareal km2: 931,76
Inkomstskattesats %: 19,75
Arbetslöshetsgrad %: 11,4
Företagsarbetsställen: 1380
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Geveles Ab
- Perttu Valaja Oy
- Länsi-Kymen Osuuspankki
- Loval Oy
- Agrica Ab

Myrskylä
Virastotie 5
07600 MYRSKYLÄ
www.myrskyla.fi
Puhelin: +358 (0)19 510 850
S-posti: kunta@myrskyla.fi
Y-tunnus: 0203282-3
Kunnanjohtaja:
Sabah Samaletdin
Asukasluku: 1972
Maapinta-ala km2: 200,35
Vesistöt km2: 6,00
Kunnallisveroprosentti: 21,50
Työttömyysaste %: 12,2
Yritystoimipaikkojen lkm: 213
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Myrskylän Säästöpankki
- Koiviston Vihertyö Oy
- Hoivakoti Auringonnousu Oy
- HUFOR Oy
- Virén-Yhtiöt Oy
Mörskom
Ämbetsvägen 5
07600 MÖRSKOM
www.myrskyla.fi
Telefon: +358 (0)19 510 850
E-post: kunta@myrskyla.fi
FO-nummer: 0203282-3
Kommundirektör:
Sabah Samaletdin
Invånarantal: 1972
Markareal km2: 200,35
Vattenareal km2: 6,00
Inkomstskattesats %: 21,50
Arbetslöshetsgrad %: 12,2
Företagsarbetsställen: 213
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Myrskylän Säästöpankki
- Koiviston Vihertyö Oy
- Hoivakoti Auringonnousu Oy
- HUFOR Oy
- Virén-Yhtiöt Oy

TID JAKELUALUE - Fakta
TID - jakelualue - itäinen uusimaa: Porvoo • Askola • pukkila • myrskylä • loviisa • lapinjärvi
KUUMA-SEUTU: Sipoo • pornainen
Lähteet/Källor: Tilastokeskus/Statistikcentralen (ennakkoväkiluku/förhandsuppgifter om befolkningen 02/2017, toimipaikat/verksamhetsställen 2015,
Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket (pinta-alat/areal 1.1.2017), Yhteisöverot 2015, TEM/ANM (työllisyyskatsaus/sysselsättningsöversikt 03/2017)

Porvoo
Raatihuoneenkatu 9
06100 PORVOO
www.porvoo.fi
www.visitporvoo.fi
Puhelin: +358 (0)19 520 211
S-posti: kirjaamo@porvoo.fi
Asiakaspalvelupiste: Kompassi
Rihkamatori B, 06100 Porvoo
Puhelin: +358 (0)20 69 2250
S-posti: kompassi@porvoo.fi
Y-tunnus: 1061512-1
Kaupunginjohtaja:
Jukka-Pekka Ujula
Asukasluku: 50135
Maapinta-ala km2: 654,42
Vesistöt km2: 1485,39
Kunnallisveroprosentti: 19,75
Työttömyysaste %: 9,4
Yritystoimipaikkojen lkm: 3679
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Neste Jacobs Oy
- Borealis Technology Oy
- Porvoon Paalurakenne Oy
- Cretum Oy
- LähiTapiola Uusimaa
Borgå
Stadshusgatan 9
06100 BORGÅ
www.borga.fi
www.visitporvoo.fi
Telefon: +358 (0)19 520211
E-post: kirjaamo@porvoo.fi
Servicekontoret KOMPASSen
Krämaretorget B, 06100 Borgå
Tlf: +358 (0)20 69 2250
E-post: kompassi@porvoo.fi
FO-nummer: 1061512-1
Stadsdirektör:
Jukka-Pekka Ujula
Invånarantal: 50135
Markareal km2: 654,42
Vattenareal km2: 1485,39
Inkomstskattesats %: 19,75
Arbetslöshetsgrad %: 9,4
Företagsarbetsställen: 3679
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Neste Jacobs Oy
- Borealis Technology Oy
- Porvoon Paalurakenne Oy
- Cretum Oy
- LähiTapiola Uusimaa

Pukkila
Hallitustie 2
07560 PUKKILA
www.pukkila.fi

Pornainen
Kirkkotie 176
07170 PORNAINEN
www.pornainen.fi

Sipoo
Iso Kylätie 18
04130 SIPOO
www.sipoo.fi

Puhelin: +358 (0)40 152 0460
S-posti: palvelupiste@pukkila.
fi

Puhelin: +358 (0)19 5294 500
Faksi: +358 (0)19 6647 006
S-posti: kunta@pornainen.fi

Y-tunnus: 0130729-0

Y-tunnus: 0130095-3

Puhelin: +358 (0)9 23531
Faksi: +358 (0)9 2353 6209
Asiakaspalvelut:
Puh: +358 (0)9 2353 6000
S-posti: info@sipoo.fi
Y-tunnus: 0203533-8

Kunnanjohtaja:
Juha Myyryläinen
Asukasluku: 1975
Maapinta-ala km2: 145,03
Vesistöt km2: 0,91
Kunnallisveroprosentti: 22,0
Työttömyysaste %: 10,5

Kunnanjohtaja:
Hannu Haukkasalo
Asukasluku: 5103
Maapinta-ala km2: 146,52
Vesistöt km2: 3,57
Kunnallisveroprosentti: 20,50
Työttömyysaste %: 6,8

Kunnanjohtaja:
Mikael Grannas
Asukasluku: 19961
Maapinta-ala km2: 339,62
Vesistöt km2: 358,98
Kunnallisveroprosentti: 19,25
Työttömyysaste %: 6,4
Yritystoimipaikkojen lkm: 1518
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Oy Lival Ab
- K. Hartwall Oy Ab
- Attendo Joenranta Oy
- Oy Ingman Finance Ab
- Massby Facility&Services Ltd. Oy

Yritystoimipaikkojen lkm: 227
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- Myllylän Betoni Oy
- Pukkilan Osuuspankki
- ClinResOps Oy
- Putki-Sato Oy
- Tieruusu Oy

Yritystoimipaikkojen lkm: 406
Suurimmat yhteisöveronmaksajat (ei konsernit):
- OT Kodit Oy
- Mr. Taxi Oy
- Uudenmaan Rakennus &
Putkitus Oy
- Javatrans Oy
- Rakennus Laprip Oy

Pukkila
Hallitustie 2
07560 PUKKILA
www.pukkila.fi

Borgnäs
Kirkkotie 176
07170 BORGNÄS
www.pornainen.fi

Sibbo
Stora Byvägen 18
04130 SIBBO
www.sibbo.fi

Telefon: +358 (0)40 152 0460
E-post: palvelupiste@pukkila.fi

Telofon: +358 (0)19 5294 500
Fax: +358 (0)19 6647 006
E-post: kunta@pornainen.fi

Telefon: +358 (0)9 23531
Fax: +358 (0)9 2353 6209
Kundservice
+358 (0)9 2353 6000
E-post: info@sibbo.fi

FO-nummer: 0130729-0

FO-nummer: 0130095-3

Kommundirektör:
Juha Myyryläinen

Kommundirektör:
Hannu Haukkasalo

Invånarantal: 1975
Markareal km2: 145,03
Vattenareal km2: 0,91
Inkomstskattesats %: 22,0
Arbetslöshetsgrad %: 10,5

Invånarantal: 5103
Markareal km2: 146,52
Vattenareal km2: 3,57
Inkomstskattesats %: 20,50
Arbetslöshetsgrad %: 6,8
Företagsarbetsställen: 406
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- OT Kodit Oy
- Mr. Taxi Oy
- Uudenmaan Rakennus &
Putkitus Oy
- Javatrans Oy
- Rakennus Laprip Oy

Företagsarbetsställen: 227
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Myllylän Betoni Oy
- Pukkilan Osuuspankki
- ClinResOps Oy
- Putki-Sato Oy
- Tieruusu Oy

FO-nummer: 0203533-8
Kommundirektör:
Mikael Grannas
Invånarantal: 19961
Markareal km2: 339,62
Vattenareal km2: 358,98
Inkomstskattesats %: 19,25
Arbetslöshetsgrad %: 6,4
Företagsarbetsställen: 1518
Största samfundsskatterna (ej
koncerner):
- Oy Lival Ab
- K. Hartwall Oy Ab
- Attendo Joenranta Oy
- Oy Ingman Finance Ab
- Massby Facility&Services Ltd. Oy
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