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Myrskyn jälkeen tulee poutasää
ämä vuosi alkoi pienen koronapilven varjostaessa taivaanrantaa. Kukaan ei osannut aavistaa, miten pikaisesti
viruksen seuraukset leviäisivät,
eikä varsinkaan sitä mittakaavaa,
miten nopeasti ja laajasti korona
vaikuttaisi yrittäjien toimiin.
Hyvinkään Yrittäjien tilaisuudet on peruttu kevään osalta, ja
tulevaisuus katsotaan kuukausi
kerrallaan. Tämän päivän arviot
ovat parhaimmillaan sellaiset, että
kolmen kuukauden kuluessa korona olisi taltutettu ja sisämarkkinat
voidaan avata. Pahimmillaan siihen menee kuusi kuukautta, mikäli jarrutustoimet eivät pure.
Olemme käynnistäneet yhteistyön Hyvinkään kaupungin, ympäristökuntien, ELY-keskuksen, TE-

T

toimiston, Yritysvoimalan ja Kauppakamarin kanssa. Keräämme
kaikki yrittäjille suunnatut tukitoimet yhteen, ja jokainen taho levittää niistä nettisivuillaan linkit. Jo
nyt Suomen Yrittäjien nettisivuilta
löytyy kattava tietopaketti kaikista
avustuksista.
Tämän
lehden
ilmestyessä kaikki tieto löytyy
myös Hyvinkään Yrittäjien omilta
nettisivuilta.
Vaikka tämä kriisi koskettaa
meitä kaikkia elämää hankaloittavasti, niin pahimmin se kolauttaa
niitä yrityksiä, jotka joutuvat sulkemaan ovensa. Kassavirta loppuu, mutta maksut jatkuvat.
Toivottavasti opimme tästä
jotakin uutta ja innovatiivista,
josta olisi hyötyä tulevaisuuden
yritystoiminnassa. Yhdessä voim-

me pitää huolta toisistamme ja
tarjota auttavaa kättä toinen toisillemme.
Myrskyn jälkeen tulee poutasää.
Aki Junnila
Hyvinkään Yrittäjät, puheenjohtaja
HYVYRI-lehden päätoimittaja

Merkkipäiviä

Onnea tasavuosien johdosta!
Hyvinkään Yrittäjät onnittelee
seuraavia jäsenyrityksiään vuonna 2020 olevan merkkipäivän
johdosta.
50 vuotta
Perel Group Oy
40 vuotta
Suka Oy
Suomen Käyttötarra Oy
30 vuotta
Esatesk Oy
Heinonsalo Oy
Hyvinkään Turvalukko Oy
Ismo Haapanen Tmi/HorseWell

25 vuotta
Autolasipalvelu T:mi Jukka Forsell
HyviTera
Kimmo Konttila
Limnell Krisse Tmi
Megaosa Oy
Metalli Laakkonen Oy
Savaspro Oy
Teija Hillner Hammaslääkäri
20 vuotta
Hyvinkään Tilikeskus Oy
K-Market Ukko-Pekka
Kortelainen Kiinteistöt Oy
Nicom Tietopalvelut
Sea Container Service Ltd Oy

10 vuotta
Aines Suomi Oy
Aritar
BakAri Consulting Oy
Betonipumppuhuolto Laakso
Fasmer Oy
Finre Oy
HomeMap Oy
Hortex Oy
Hyvinvointi Heidi Oy
Kauppakeskus Willa/
Kiinteistö Oy Ficre
Keep the course Oy

Lottala Oy
Maansiirtoliike Manninen Oy
Mitaco
Noblessa keittiöt, Willsip Oy
OVV Asuntopalvelut Oy
P. Kiinteistöpalvelut Oy
Piksu Tmi
Purku-Petteri Oy
PuroNovo Oy
R-Tilipiste Oy
Tetcon Oy
Unelmatupa Lkv Oy

Päätoimittajalta
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TIETOA HYVINKÄÄN YRITTÄJILTÄ

HYVYRI-jäsenlehti uudistui!
yvinkään
yrittäjien
HYVYRI-jäsenlehti on
uudistunut, ja kädessäsi on uusi, aiempaa laadukkaampi lehti – toivomme, että pidät siitä.
HYVYRI-lehden sisällön
määrittelee toimitus, ja siihen kerätään Hyvinkään
Yrittäjien, Uudenmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien
asioita, olettehan yhdellä
samalla jäsenmaksulla kaikkien näiden jäseniä. Jäsenten on mahdollisuus ostaa
lehdestä
ilmoitustilaa,
mutta myös toimittaa yrityksestään esittelytekstiä.
Voitte toimittaa valmiin
materiaalin, tai se voidaan

H

myös tehdä veloittamalla
työstä.
Lehteen liittyvissä asioissa voitte olla suoraan
yhteydessä lehdestä vastaavaan toimittaja Pekka
Virtaseen (pekka.virtanen@
pevitext.ﬁ).
Koronaviruksen vuoksi
Hyvinkään
Yrittäjät
on
peruuttanut kaikki kevätkaudelle suunnitellut tapahtumat. Yrittäjille ajankohtaisista asioista ja myös tulevista tapahtumista kerrotaan jäsenille lähetettävissä
sähköpostitiedotteissa.
Hyvinkään Yrittäjät ry:n
sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään tänä vuon-
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Vastaava toimittaja ja
ilmoitusmyynti:
Pekka Virtanen, 0400 966 095
pekka.virtanen@pevitext.ﬁ

Julkaisija ja kustantaja:
Hyvinkään Yrittäjät ry.
c/o Rantalainen Oy, Sahakuja 4
05810 Hyvinkää

Taitto: Hannu Salmi
hannu.salmi@pp.inet.ﬁ

Toimitus ja ilmoitusmyynti:
Päätoimittaja:
Aki Junnila, 0400 610 103

Ilmoitushinnat (alv 0 %):
1/1 sivu 990 €
1/2 sivu 590 €
1/4 sivu 350 €
1/8 sivu 250 €
1/16 sivu 150 €
Painos: 900 kpl
Painopaikka: T-Print, Hyvinkää

Päätoimittaja:
Anne Rantalainen, 040 530 6977

puheenjohtaja yhdistykselle
2-vuotiskaudeksi. Jokaisella
jäsenyrityksellä on näissä
kokouksissa yksi ääni, tervetuloa vaikuttamaan!
Perinteinen Yrittäjänpäivän Y-juhla järjestetään
tämänhetkisen
tiedon
valossa Hotel Sveitsissä 5.9.
– laittakaa päivä kalentereihin.
Voimia ja jaksamista kaikille
yrittäjille!
Anne Rantalainen
Hyvinkään Yrittäjät,
varapuheenjohtaja
HYVYRI-lehden
2. päätoimittaja

VAH V I STAM M E

Hyvinkään Yrittäjät ry:n jäsenlehti,
ilmestyy 2 kertaa vuodessa:
Hyvyri 1/2020 3.4.
Hyvyri 2/2020 16.10.

Sähköposti: hyvinkaan@yrittajat.ﬁ
Internet-sivut ja lehti sähköisenä:
www.yrittajat.ﬁ/hyvinkaa

na sääntömääräisten asioiden lisäksi myös sääntöjenmuutosasiaa. Kevätkokous
siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan
ajankohtaan.
Syyskokouksessa valitaan
hallituksen
jäseniä
ja

VAI KU TA M M E

V E R KOSTO I M M E

Yksi
kaikkien
puolesta.

Yrittäjyyden puolesta.
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Myllyn Parhaalta maailmanluokan elintarvikeinnovaatio

Hyvinkää – Suomen pastapääkaupunki
Teksti Pekka Virtanen | Kuvat Pekka Virtanen ja Myllyn Paras

Kaikki Suomessa myytävät
Myllyn Paras -tuotteet valmistetaan Hyvinkäällä, ja
Hyvinkäätä voidaankin kutsua sekä Suomen makaronipääkaupungiksi, pastapääkaupungiksi että piparkakku- ja joulutorttupääkaupungiksi.

M

yllyn Paras valmistaa,
myy ja markkinoi jauhoja, hiutaleita, suurimoita ja pastaa sekä pakastetaikinoita ja leivonnaispakasteita. Yhtiö työllistää yli sata
henkilöä, ja sen molemmat
Suomen-tehtaat ovat Hyvinkäällä.
Hiiltomon teollisuusalueella Hangon radan vieressä alkoi
myllytoiminta 1920-luvun lopulla, kun seudun maanviljelijät perustivat kauramyllyn.
Tuottajain Mylly Oy:n historia
alkoi vuonna 1928, ja Myllyn
Parhaan päätoimipaikka onkin
kaupungin vanhin yhä toimiva
teollisuuslaitos. Myllyn Parhaan pakastetehdas sijaitsee
Sahanmäen teollisuusalueella.
1970-luvun alussa mylly
muuttui perheyritykseksi, ja
saman vuosikymmenen lopussa
alkoi pastan tuotanto ja vienti
silloiseen
Neuvostoliittoon.
Myllyn Paras -tuotemerkki
otettiin käyttöön 1983 samassa
yhteydessä, kun yritys lanseerasi Myllyn Paras -makaronin
kotimaan markkinoille.
1997
yhtiön
toimintaa
uudistettiin ja leipomotoiminta
loppui – sen jälkeen yritys on
keskittynyt myllytoimintaan,
pastan valmistamiseen ja leivonnaispakasteisiin. 1998 Myllyn Paras -tuotemerkistä tuli
yhteinen nimi koko konsernille,
johon kuuluvat mylly ja pakastetehdas.
Vuonna 2014 Myllyn Parhaalle valmistui Venäjän Domodedovoon hiutalemylly, joka
valmistaa tuotteita Venäjän
markkinoille. Vuonna 2016

Myllyn Paras kehitti kehitysjohtajansa Iiro Heinosen johdolla Oatgoods-innovaation, joka on herättänyt myös kansainvälistä mielenkiintoa.

Myllyn Paras aloitti kauratuotteiden viennin Kiinaan.
Vuoden 2018 alussa Myllyn
Paras Oy:tä 30 vuotta johtanut
ja yrityksen kokonaan omistanut Pekka Savela myi enemmistöosuuden yrityksestä suomalaiselle Sponsor Capital
-sijoitusyhtiölle. Sopimukseen
kuului Myllyn Paras -liiketoiminta Suomessa ja yrityksen
Hyvinkään-tuotantolaitokset.
Myllyn Parhaan Venäjän ja Kiinan toiminnot eivät kuuluneet
tehtyyn sopimukseen.
Tuotteissa Avainlippu
Mylly jalostaa vuosittain noin
75.000 tonnia viljaa, ja Myllyn
Paras -tuotteiden valmistuksessa käytetään mahdollisuuksien
mukaan aina kotimaista viljaa.
Hyvinkääläisyritys on markkinajohtaja pastatuotteissa noin
60 %:n markkinaosuudellaan
sekä toiseksi suurin markkinoija jauhoissa ja hiutaleissa.
Lisäksi yritys valmistaa myllytuotteita vientiin pääasiassa

Baltian maihin.
–.Suomalaisten pasta on
makaroni, ja yli 70 prosenttia
suomalaisten syömästä pastasta on kotimaista makaronia.
Koska suurin osa makaronista
tehdään
Hyvinkäällä,
niin
Hyvinkää on ”makaronin pääkaupunki” ja siten myös Suomen ”pastapääkaupunki”. Pasta
asuu ehkä Italiassa, mutta
makaroni
Hyvinkäällä.
Ja
Hyvinkää on myös Suomen
piparkakku- ja joulutorttupääkaupunki, linjaa Myllyn Paras
Finland Oy:n toimitusjohtajaksi huhtikuussa 2019 nimitetty
Miska Kuusela.
Pitkän kokemuksen elintarvikealalta omaava Kuusela
muistuttaa, että Myllyn Parhaan tuotteita löytyy lähes
jokaisesta suomalaisesta ruokakaapista. Toimitusjohtaja vinkkaa myös Myllyn Paras Putkispagetin yhdestä käyttömahdollisuudesta:
– Siitä saa ekologisen pillin,
jonka voi lopuksi syödä!

Myllyn Paras haluaa olla
myös toiminnassaan mahdollisimman ekologinen. Myllyn
energianlähteenä on ollut vuodesta 2007 lähtien hiutaletuotannossa syntyvä kauran kuoriaines. Bioenergiaa käyttävässä
kattilassa kuoriaineksesta saadaan energiaa prosessihöyryyn,
kuumaan veteen ja myllykiinteistön lämmitykseen.
Myllyn Parhaalta jää lisäksi
yli sen verran bioenergiaa paikalliseen kaukolämpöverkkoon
toimitettavaksi, että sillä lämmittää noin 200 omakotitaloa.
Keväästä 2015 alkaen pakastetehtaan energianlähteenä on
käytetty Gasumin biokaasua, ja
pakastetehtaalla syntyvää biojätettä on kierrätetty jo useiden
vuosien ajan.
Sydämen ja vatsan
parhaaksi
Myllyn Paras sai viime vuonna
päätökseen mittavan tuotekehitysprojektin, jonka tuloksena
syntyi maailmanluokan elintar-
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Hangon radan vieressä alkoi myllytoiminta 1920-luvun lopulla, ja Myllyn Parhaan päätoimipaikka onkin kaupungin vanhin yhä toimiva
teollisuuslaitos.

Kaikissa kotimaisista raaka-aineista valmistetuissa
Myllyn Paras -tuotteissa on Avainlippu-merkki.

vikeinnovaatio Oatgoods, jossa
yhdistyvät luonnon täydelliset
huipputuotteet täysjyväkaura ja
rypsiöljy sekä kasviproteiini.
–.Kaurapuuro on terveellinen
tapa aloittaa päivä, onhan kauralla
monipuoliset terveysvaikutukset.
Kauran sisältämä beetaglukaani
edistää veren kolesterolin pysymistä normaalina – ja jopa alentaa sitä
– ja auttaa pitämään aterian jälkeisen veren sokeritason tasaisena.
Lisäksi kauran kuidut edistävät
vatsan ja suoliston toimintaa, luettelee Myllyn Parhaan kehitysjohtaja Iiro Heinonen kauran terveysvaikutuksia.
On poikkeuksellista, että elintarvikkeella on neljä EU:n hyväksymää terveysvaikutusta. Kun tietoisuus kauran hyvyydestä elimistölle
ja hyvinvoinnille on kasvanut, niin
kauran käyttö on lisääntynyt ja
kauratuotteiden tarjonta kasvanut.
–.Oatgoods on innovaatio, jossa
olemme saaneet yhdistettyä elimistölle ravitsemuksellisesti erittäin
tärkeät raaka-aineet elintarvikkeiden valmistukseen sopivaksi tuot-

teeksi. Oatgoods sisältää täyskauraa, rypsiöljyä ja kasviproteiinia
suhteessa, jota voidaan muuttaa
tiettyjen raja-arvojen puitteissa,
taustoittaa Iiro Heinonen.
Oatgoods on rakenteeltaan jauhoa tai rouhetta, jota ei sellaisenaan myydä kuluttajille. Myllyn
Paras käyttää innovatiivista Oatgoodsia koko ajan laajenevassa tuotevalikoimassaan, ja Oatgoods on
herättänyt kiinnostusta myös elintarvikealan kansainvälisissä toimijoissa.
–.Oatgoods parantaa tuotteen
makua ja rakennetta, ja se tuo täysjyväkauran ja rypsiöljyn proteiinit,
kuidut ja omega-3-rasvahapot
osaksi jokapäiväistä ateriointia.
Sen ansiosta esimerkiksi puurot,
murot, myslit ja granolat ovat nyt
entistä parempia. Iäkkäämmille
ihmisille tehdyssä tutkimuksessa
korostui Oatgoodsin suolen toimintaa parantava vaikutus, ja sitä käytetään sairaaloissa potilasruokailun reseptisuunnittelussa hyvän
energian ja hyvien kuitujen lähteenä, kertoo Iiro Heinonen.
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VUODEN YRITYS -PALKITTU TILI JA ISÄNNÖINTI MIKKONEN OY

Myötä- ja vastoinkäymisissä
Teksti ja kuva Pekka Virtanen

90-luvun lama vei Jarmo
Mikkoselta kaiken –
mutta Hanna-vaimo pysyi
miehensä rinnalla. Nyt
velat on maksettu, ja Mikkosilla on yksi Hyvinkään
suurimmista isännöintiyrityksistä.
Jarmo Mikkosen yrittäjänura alkoi marraskuussa 1984,
kun hän osti yhdessä toisen
miehen kanssa konkurssikypsän Keravan Varaosatarvikkeen
liiketoiminnan ja varaston.
Miehet huomasivat nopeasti,
että vaati mielettömästi työtä
saada autonvaraosaliike kannattavaksi.
Mikkosen yhtiökumppanille
tarjottiin melko pian varaosapäällikön paikkaa hyvinkääläisestä autoliikkeestä, ja Mikkonen jäi pyörittämään yksin liikettä, joka oli nimensä mukaisesti Keravalla. Ja bisnes alkoi
luistaa.
–.Ensimmäisenä vuotena
liikevaihto oli miljoona markkaa, seuraavana kaksi miljoonaa ja kolmantena kolme miljoonaa. Sitten ovesta käveli
sisään kaveri, joka halusi ostaa
liikkeen. Myin hänelle liiketoiminnan joulukuussa 1988,
mutta Keravan Varaosatarvike
Ky säilyi minun yrityksenäni,
mutta sen nimi muuttui Jarmo
Mikkonen Ky:ksi, kertoo yrittäjä Jarmo Mikkonen yrittäjänuransa alkutaipaleesta.
Toukokuussa 1994 Mikkosen yritys muuttui Mikkonen
Consult Ky:ksi, jonka toimialoina olivat kirjanpito ja yrityshallinto. Aluksi Jarmo pyöritti toimintaa yksin, mutta vuonna
2000 hänen vaimonsa Hanna
tuli aktiivisemmin mukaan toimintaan. Yritys alkoi tarjota
2000-luvulla myös isännöintipalveluita, ja vuonna 2006 sen
nimi muutettiin nykyiseen

90-luvun alun laman koettelemien Jarmo ja Hanna Mikkosen yritysten toimitilat ovat Erkylänkadun varrella.

muotoonsa. Vuonna 2008 Tili
ja isännöinti Mikkosen yhtiömuoto muutettiin kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi.
Sinisilmäisyyden hinta
Jarmo Mikkonen kertoo avoimen kaunistelemattomasti yrittäjänuransa
karmeimmista
ajoista, jotka osuivat 90-luvun
alun lama-aikaan.
–.Olin lähes 30 vuotta puhumatta noista kokemuksistani
häpeämisen, epäonnistumisen
ja harmituksen vuoksi, mutta
nyt Hyvinkään Yrittäjien myöntämän Vuoden Yritys -palkinnon jälkeen päätin avautua asiasta.
–.Rakensin 80-luvun lopussa Mäntsälään 2.000 neliön toimitilakiinteistön,
jossa
oli
vuokrattavia liiketiloja. Noilla
vuokratuloilla piti hoitaa korot,
pääoman lyhennykset ja muut.
Tyhmyyttäni annoin omavelkaisen takauksen. Myöhemmin

oli helppo todeta, että ei olisi
pitänyt antaa ylimääräisiä
vakuuksia ja nimitakauksia –
savupiippukiinnityksiä.
Olin
kuitenkin sinisilmäinen ja rohkea, ja menin laput silmillä. Sitä
ennen oli mennyt hyvin – kuten
oli mennyt muillakin. Mutta sitten tuli lama, ja vuokralaiset
menivät yksitellen konkurssiin,
Mikkonen muistelee.
Lainojen korot huitelivat
lähemmäs 20 prosentissa, ja
rakentamisen velat kaatuivat
Mikkosen ja hänen liikekumppaninsa niskaan.
–.Meillä ei ollut yhtiötä,
vaan omistimme kiinteistön
yksityishenkilöinä – se oli huono ratkaisu. Se oli kova paikka,
kun suunnilleen housutkin vietiin jalasta. Rakentaminen
maksoi viisi miljoonaa markkaa, ja pakkohuutokaupassa
siitä saatiin miljoona – loppu
jäi meille yhteisvastuullisesti
hoidettavaksi velaksi.

Kaikki meni – mutta ei
Hanna-vaimo
–.Ei siinä auttanut muu kuin
myydä kaikki mahdollinen pois.
Meiltä meni 1,5 miljoonan markan velaton omaisuus: omakotitalo, kesämökki, autot, prätkät, veneet – kaikki. Kesti 17
vuotta, ennen kuin pääsin kuiville.
Myös Mikkosen liikekumppani on saanut velkansa kuitattua – mutta yhdessä asiassa hän
ei ollut yhtä onnekas kuin
Jarmo.
–.Tuollainen vaikuttaa helposti parisuhteeseen, ja hänelle
tuli avioero. Kun Hanna sai
kuulla, että menee talo alta, niin
hän totesi, että ”ei se mitään,
mennään johonkin kaksioon!”
Meillä oli silloin kaksi pientä
lasta, kertoo nyt yli 30 vuotta
Hannansa kanssa naimisissa
ollut Jarmo Mikkonen.
Jarmo Mikkonen antaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tär-
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keän ohjeen:
–.Älä yliarvioi itseäsi äläkä
mitään ympärilläsi tapahtuvaa.
On tilanteita, joihin et pysty itse
vaikuttamaan, vaikka teet kuinka paljon duunia ja luulet osaavasi tehdä. Käytä aina apuna
ulkopuolisia asiantuntijoita ja
puhu asioista ihmisille.
Isännöinti päätoimialana
Jarmo Mikkonen oli 90-luvun
alussa vieraalla töissä, mutta
muutaman vuoden jälkeen mies
palasi yrittäjäksi.
–.Tein aluksi kirjanpitoa
kotona puuvarastoon raivaamassani 16 neliön toimistossa.
Isäni, enoni ja setäni ovat kirvesmiehiä, ja nuorena miehenä
kuljin heidän kanssaan rakennuksilla. Kävin sitten isännöinnin ammattitutkinnon, ja isännöinti astui kuvaan 13 vuotta
sitten.
Tili ja isännöinti Mikkonen
Oy on vuosien saatossa kasvanut yhdeksi Hyvinkään suurim-

mista
isännöintiyrityksistä.
Asiakastiedon AAA-luottoluokituksen kymmenen vuotta sitten saaneen yrityksen vastuulla
on noin 150 taloyhtiötä, joista
yli sata on Hyvinkäällä, 30 Riihimäellä ja loput Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Jokelassa.
Suurin osa Mikkosten asiakkaista on pieniä alle 10 tai 15
asunnon yhtiöitä. Nykyistä
asiakasmäärää Jarmo Mikkonen pitää sopivana, eikä yrityksellä ole kasvusuunnitelmia.
– Isännöinnistä on tullut
koko ajan vaativampaa sekä
viranomaisten että asiakkaiden
toimesta, sillä asioihin vaaditaan nykyisin nopeaa reagointia. Myös lait, vastuut ja
velvollisuudet muuttuvat jatkuvasti, kertoo Hyvinkään–Riihimäen–Mäntsälän Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtajana
toimiva Jarmo Mikkonen.
Tili ja isännöinti Mikkosen
päätoimiala onkin nykyisin
isännöinti.

–.Noin 95 prosenttia liikevaihdosta tulee isännöinnistä. Tilipuolella pidämme vanhat
asiakkaamme, mutta emme ota
uusia. Taloyhtiöpuoli antaa
enemmän joustomahdollisuuksia kuin tilipuoli – paitsi näin
keväisin, kun on kaikki kokoukset ja tilinpäätökset samaan
aikaan, kertoo Tili ja isännöinti
Mikkonen Oy:n toimitusjohtaja, joka käyttää itsestään mieluummin nimitystä jokapaikanhöylä.

Mikkosilla myös kaksi
kiinteistöyritystä
Hanna ja Jarmo Mikkosella on
myös Mikkonen Group Oy- ja
Mikkonen Kiinteistöt Oy -nimiset yritykset, jotka omistavat ja
vuokraavat asuntoja sekä toimija varastotiloja.
Vaikka Jarmo Mikkosen
yrittäjänuran synkimmät hetket liittyvät vuokrattaviin tiloihin, niin Mikkosten kiinteistöyrityksillä on tällaisia toimitila-
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kiinteistöjä nyt yhteensä viisi
kappaletta. Lisäksi Mikkosten
yksi kiinteistöistä on Ahdenkallionkadulle rakennettu pienkerrostalo, jossa pariskunnalla on
oman asunnon lisäksi kuusi
vuokra-asuntoa.
Mikkosten yritykset työllistävät tällä hetkellä yrittäjien
lisäksi kolme kokoaikaista
työntekijää ja osa-aikaisen
huoltomiehen.
Jarmo Mikkonen on tehnyt
ison osan Mikkonen Groupin ja
Mikkonen Kiinteistöjen omistamien rakennusten rakennustöistä itse.
–. Samanaikaisesti
tehty
rakentaminen ja isännöinti veivät miehestä mehut. Lupasin
Hannalle, että rakentaminen
loppuu nyt, paljastaa reilut 35
vuotta sitten yrittäjäksi ryhtynyt ja vuosien saatossa yrittäjyyden monet kasvot nähnyt
Jarmo Mikkonen.
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VUODEN NUORI YRITYS -PALKITTU CRAFTERS BAR

Vuoden olutravintola

Teksti ja kuva Pekka Virtanen

Reilut kolme vuotta toiminut Crafters Bar on
paitsi Hyvinkään Vuoden
Nuori Yritys myös Helsinki Beer Festivalin valitsema Vuoden olutravintola
2020.

80

-luvun lopulla syntyneet hyvinkääläiskaverukset Janne
Eskola, Anssi Hänninen ja
Lasse Nyman alkoivat vuoden
2016 keväällä pyöritellä ajatusta
olutravintolasta. Nuorten yrittäjien tasajaolla omistama SBY
Ravintolat Oy merkittiin kaupparekisteriin syyskuussa, ja
uuden hyvinkääläisbaarin avajaisia vietettiin marraskuun
2016 alussa pyhäinpäivänä.
Joka päivä kello 14 avautuvalle Crafters Barille löytyi sopivat tilat aivan Hyvinkään keskustan alueelta Hämeenkatu 13–
17:stä. Crafters palvelee arkisin
kello 23:een ja viikonloppuisin
kello 2:een.
–.Halusimme ehdottomasti
aloittaa toiminnan Hyvinkäällä.
Tämä on sopivan kokoinen tila,
ja koska tässä oli ollut ravintolatoimintaa, niin selvisimme pintaremontilla – kaikki muut pinnat paitsi lattia laitettiin uusiksi.
Tämä on hyvä paikka toimia.
Emme ole ihan ydinkeskustassa,
mutta ei tänne ole kävelymatkaa
kuin muutama sata metriä,
muistuttaa Lasse Nyman.
Baarimestariksi kouluttautunut Anssi Hänninen on Craftersin ravintolapäällikkö, ja Lasse
Nyman vastaa baarin olut- ja
panimotuotteista. Hyvinkääläiset Hänninen ja Nyman työskentelevät Craftersissa päivittäin.
Kuopiossa asuva Janne Eskola
on osakeyhtiön toimitusjohtaja,
joka hoitaa enimmäkseen hallinnollisia hommia, mutta käy
säännöllisesti tekemässä töitä
myös tiskin takana. Yrittäjien
lisäksi Crafters työllistää yhden
kokopäiväisen ja muutaman
”apukäden”.
Crafters on kaikille kolmelle
miehelle ensimmäinen yritys.
–.Oli suuri hyppy hypätä

Lasse Nyman perusti Crafters Barin vuonna 2016 ystäviensä Janne Eskolan ja Anssi Hännisen
kanssa. Nyman vastaa palkitun olutravintolan kattavasta juomavalikoimasta.

tuntemattomaan ja lopettaa
duunit. Asiakkaita on käynyt
mukavasti, ja kaikki ovat tykänneet paikasta. Asiakkailta saadun hyvän palautteen lisäksi
mieltä lämmittävät Hyvinkään
Yrittäjien myöntämä tunnustus
ja Vuoden olutravintola -valinta.
Tämä on rankkaa mutta palkitsevaa työtä, iloitsee Anssi Hänninen.

Monipuolinen olut- ja
viskitarjonta
Crafters on oluisiin, viskeihin ja
juomasekoituksiin erikoistunut
rock-henkinen baari. Erityisesti
olutvalikoima on todella laaja.
–.Keskitymme trendeihin ja
tuoreisiin tuotteisiin. Meiltä saa
parasta, mitä on saatavilla. Tarjolla on uusia tuotteita, ja tuotteet myös kiertävät hyvin – varsinkin IPA-tyyppisissä [india
pale ale] oluissa tuoreus on tärkeää. Valikoimassa on nyt noin
sata olutnimikettä. Aluksi niitä
oli hiukan reilummin, mutta tuo
on hyväksi todettu määrä. Olut
on myyvin artikkeli, mutta kaikki muutkin tisleet löytyvät, kertoo tuotevastaava Lasse Nyman.

Tarjonnan monipuolisuuden
ja kattavuuden totesi myös Helsinki Beer Festivalin asettama
raati, joka piti Craftersin rohkeutta tuotelistauksissa esimerkillisenä ja nosti esiin myös Craftersin roolin viskibaarina. Vuoden olutravintola 2020 -valinnan perusteluissa todettiin, että
Craftersin viskivalikoima on jopa
suurempi kuin sen olutvalikoima, ja viskihyllyt sisältävät harvinaisuuksia, joita ei muualta
Euroopasta saa.

Juomakulttuuri muuttuu
Crafters-yrittäjien
mukaan
hyvinkääläiset ja lähiseutujen
asukkaat ovat ottaneet baarin
omakseen, ja kolmen vuoden
aikana yrityksen toiminta on
vakiintunut.
–.Kävijäkuntaamme kuuluu
18–70-vuotiaita. Viikonloppuisin on pääsääntöisesti aina täyttä, ja myös arkisin käy hyvin
väkeä, kertoo Anssi Hänninen.
Baarimestari
muistuttaa,
että Craftersin ei ole tarkoitus
juottaa ihmisiä humalaan, vaan
tarjota elämyksiä erilaisten juomien muodossa.

– Juomakulttuurin muuttuminen ottaa kuitenkin aikaa.
Vaikka ihmiset ovat nykyään
kokeilunhaluisia, kaikki eivät
uskalla kokeille erikoisuuksia.
Helsinki Beer Festivalin asettama raati teki huomion, että
Crafters on muuttanut pikkukaupungin kuluttajakäyttäytymistä:
”Paikallinen
olutravintola
järjestää tapahtumia, jotka tuovat ihmisiä ravintolaan samaan
aikaan, kun muualla jo pitkään
vallinneen trendin mukaisesti
ravintolakäynnit ja anniskelu
vähenevät. Voi sanoa, että ravintola on muuttanut paikallisten
elämää ja saanut samalla muutkin paikalliset olutravintolat petraamaan toimintaansa.”
Yrittäjäkolmikko on kehitellyt kolmen vuoden aikana sekä
uusia tapahtumia että omia tuotteita. Craftersissa kuukausittain
järjestettävät olut- ja viski-tastingit myydään lähes aina loppuun. Craftersissa on aina silloin
tällöin myös elävää musiikkia,
mutta ruokaa palkitusta olutravintolasta ei vielä toistaiseksi
saa.

Yritysesittely
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Iirinvirma –
Sinun parhaaksesi
mennus Pyhät Maljat®.
Valmennuksen jälkeen
valmennettu voi toimia
äänimaljarentouttajana
lähipiirilleen tai asiakkailleen. Valmennetuilla
on mahdollisuus hankkia
Pyhät Maljat® -sertiﬁkaatti ja käyttää Pyhät
Maljat® -merkkiä omissa
rentoutuksissa.
Vapaita paikkoja valmennukseen
löytyy
vielä. Soita ja kysy lisää!
Vuonna 2013 perustetulla Iirinvirmalla on

toimipaikka sekä Hyvinkäällä (Uudenmaankatu
131) että Helsingin Malmilla (Malminkaari 5,
Elonaskel). Löydät Iirinvirman myös Facebookista ja Instagramista.

Lisätietoa:
Iiris Kosonen,
homeopaatti TSHHom
050 529 0396 –
iiri@iirinvirma.ﬁ
www.iirinvirma.ﬁ

Kuva Birgitta Kulmala

n.Iirinvirma luo koko
kehon ja mielen hyvinvointia Sinulle ja perheellesi.
Kiinnostaako Sinua
homeopatia, rentoutus
nepalilaisilla äänimaljoilla tai intuitiivinen energiahoito? Tutustu nettisivuihini www.iirinvirma.ﬁ.
Iirinvirma
tarjoaa
mielenkiintoisia valmennuksia ja tapahtumia
ympäri vuoden. Keväällä
on alkamassa uusi intuitiivinen
äänimaljaval-

YRITTÄJÄT JA KAUPUNKI JÄRJESTÄJINÄ

Yritysesittely

Hyvinkään HALOveen 28.10.–1.11.

Jäsenyritys: hyödynnä
esittelymahdollisuutta

Loka-marraskuun vaihteessa on ohjelmassa toisen
kerran järjestettävät Hyvinkään Halo-valoviikot.

Hyvinkään Yrittäjien jäsenyrityksillä on mahdollisuus
kertoa
HYVYRI-lehdessä
lyhyesti yrityksestään ja sen
toiminnasta. Jokaisessa lehdessä esitellään 1–3 yritystä.
Lyhyen,
juttumuotoon
kirjoitetun
yritysesittelyn
(enintään 900 merkkiä) ja
kuvan voit lähettää HYVYRIlehden syksyn numeroon
16.9.2020
sähköpostitse
osoitteeseen pekka.virtanen
@pevitext.ﬁ.
Esittelyt julkaistaan saapumisjärjestyksessä tulevissa lehdissä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata tekstiä.

n.Kaikki yleisötilaisuudet on
ajoitettu tiiviiksi viiden päivän
jaksoksi ajanjaksolle 28.10.–
1.11. Koska samaan ajankohtaan osuu pyhäinmiestenpäivä
eli Halloween, niin tapahtuman
teemaksi on valittu Hyvinkään
HALOveen.
Hyvinkään Yrittäjien lisäksi
tapahtumaa ovat tälläkin kertaa järjestämässä Hyvinkään
kaupunki sekä kaupungin kulttuuritoimi ja tiedotusosasto.
Kaupungin sähköosasto tarjoaa apuaan ja sähköä kohteiden
Kiinteistöjen
valaisemiseen.
omistajia on mukana valaisemassa omien kiinteistöjensä
ovat
yritykset
julkisivuja,
mukana tukijoina, ja kivijalkakaupat pidentävät aukioloaikojaan.

HALOveenin
Hyvinkään
avajaiset ovat Wanhalla Villatehtaalla. Kauppakeskus Willassa on tapahtuman aikaan
näyttely ja erityinen valaistus.
Hyrian mediapaja taltioi tapahtuman.
Passiiviset valaistuskohteet ovat päällä aina joulun
avajaisiin asti.
Hyödynnä yrityksesi näkyvyys ja tule mukaan tekemään
yhteistä valoviikkoa taas tänä
vuonna.
Aki Junnila
Halo-toimikunnan pj.
Viime vuonna Hyvinkään
Halo-valoviikkoja juhlisti Jussinmäeltä ammuttu komea
ilotulitus.

Huomatkaa, että oheinen
Iirisvirman esittely samoin
kuin juttu Craftersista on
tehty ennen koronavirusepidemian puhkeamista.

10 Yrittäjäjuhlat
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Y-JUHLA HOTEL SVEITSISSÄ 9.11.2019

Yrittäjät juhlivat 20-luvun hengessä
Hyvinkään Yrittäjät viettivät vuoden 2019 Y-juhlaa
Hotel Sveitsissä kieltolain ajan Charleston-hengessä.

Teksti Pekka Virtanen
Kuvat Hannu Salmi

20-luku näkyi Antti Luusuaniemen juontamassa Y-juhlassa vieraiden asusteissa.

S

uomessa oli voimassa
alkoholijuomia koskeva
kieltolaki vuosina 1919–
32. Tänä aikana Suomessa ei
saanut myydä eikä valmistaa
itse alkoholijuomia. Viinan
kotipoltto-oikeus oli viety kansalaisilta jo vuonna 1866.
Kieltolain suorana seurauksena oli, että alkoholia alettiin
salakuljettaa ulkomailta ennennäkemättömiä määriä. Kieltolain voimaantulo liittyi yleiseen
äänioikeuteen, sillä naisäänestäjät kannattivat kieltolakia
suuremmissa määrin. Kieltolaki onkin usein nähty ”naisten
lakina”.
Kieltolain vuosikymmen eli
20-luku näkyi Y-juhlassa vieraiden pukeutumisessa. Naisil-

Y-juhlan musiikista vastasi tanssiorkesteri Elise.

Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja Aki Junnila toivotti vieraat tervetulleiksi.

HYVYRI 1/2020

Suomen Yrittäjien
järjestöansiomerkit

la oli korkokenkiä, pitkiä helminauhoja, puuhkia ja höyheniä,
miehillä mustavalkoraidallisia
pukuja ja lierihattuja.
Y-juhlan avanneista puheista vastasivat Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja Aki Junnila, Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila ja Suomen
varapuheenjohtaja
Yrittäjien
Antti Rantalainen.
Junnila korosti kurkiauravertailuin yrittäjien yhteistyövoimaa. Hyvinkään yli 2.000
yrittäjästä joka kolmas kuuluu
yrittäjäyhdistykseen. Kaupunginjohtaja Mattila tähdensi yrittäjien kaupungille tuomaa elinvoimaa.
Antti Rantalainen toi esiin
alkoholijuomien kieltolain, jota
oli Venäjän tsaarin aikana yritetty laatia 20 vuotta, ja mistä
poispääsyyn kului 12 vuotta.
Yrittäjäjuhlan ilona Rantalainen toi esiin naisten kenkien
korkeat korot nykyisenä matalien korkojen aikana. Antti Rantalainen kertoi, että yksinyrittäjien määrä on kasvanut 15 vuodessa 55 prosentilla. Suomen
varapuheenjohtaja
Yrittäjien
muistutti juhlavieraita myös
siitä, että yrittäjät ovat yhteiskunnan uudistajia – rohkeita
kokeilijoita ja uuden luojia.
Illan ohjelmassa oli muun
muassa Hyvinkään Yrittäjät
ry:n Vuoden Yrittäjän ja Vuoden Nuoren Yrittäjän palkitseminen, naisjaoston arpajaiset,
musiikkia, tanssia ja valokuvauspiste, josta sai mukaan tulostetun muiston juhlasta.
Hotel Sveitsin perinteisesti
hyvä illallismenu sisälsi muun
muassa Viinanpolttajan perunasalaattia, korttelin parhaita
ginisilakoita, Caponen pekonisalaattia, Carleonin oliiveja ja
Chigacon tyylin chilipossua.
Illan aikana avautuivat
myös hämyisän salakapakan
ovet, jossa ilta jatkui aina aamuyön tunneille saakka.

Suomen Yrittäjät myönsi seuraaville Hyvinkää Yrittäjien toiminnassa ansioituneille henkilöille pronssiset ansiomerkit,
jotka jaettiin Y-juhlassa 9.11.
2019.
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Antti Heinonsalo
Aki Junnila
Valentin Nikolov
Irma Pahlman
Toni Rytkönen
Heidi Vanhatalo

Pronssisilla ansiomerkeillä palkitut Valentin Nikolov ja Heidi Vanhatalo.

Hyvinkään kaupungin tervehdyksen Y-juhlaan toi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

Hyvinkään Yrittäjät palkitsi Vuoden Nuori Yritys -palkinnolla Crafters Barin, joka on Janne Eskolan, Lasse Nymanin ja Anssi Hännisen ravintola.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Antti Rantalainen muistutti juhlavieraita, että yrittäjät
ovat rohkeita kokeilijoita ja
uuden luojia.

Hyvinkään Yrittäjät palkitsi
Vuoden Yrityksenä yrittäjäpariskunta Jarmo ja Hanna Mikkosen Tili ja isännöinti Mikkonen Oy:n.
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Toimintakertomus 2019
Hyvinkää Yrittäjät ry:n hallitus
Junnila Aki

puheenjohtaja, kaupunkiyhteistyö,
yrittäjäpalkintotyöryhmä, jäsenlehti (pj. 2019)
Friman Ville
jäsenlehden kuvavastaava, tapahtumatoimikunta, yrittäjäpalkintotyöryhmä (2019–2020)
Hassinen Jarkko (2019–2020)
Hautamäki Jyri sponsoriyhteistyö, tapahtumatoimikunta, Nuoret
yrittäjät -toimikunta, yrittäjäpalkintotyöryhmä
(2019–2020)
Karhula Heidi
some-tiedotus, tapahtumatoimikunta, Nuoret
yrittäjät -toimikunta, yrittäjäpalkintotyöryhmä
(2019–2020)
Mikkola Janne 2. varapuheenjohtaja, tapahtumatoimikunta, UY:n
yrittäjyyskasvatustyöryhmä, Hyvinkään kaupunki
ja kouluyhteistyö, Nuoret yrittäjät -toimikunta,
yrittäjäpalkintotyöryhmä (2018–2019)
Nikolov Valentin some-tiedotus, tapahtumatoimikunta (2019–2020)
Oksanen Anne sihteeri, some-tiedotus, tapahtumatoimikunta
(2019–2020)

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontui toimikauden
aikana 11 kertaa. Hallitus tapasi
kaupungin johtoa yhteisissä
kokouksissa neljä kertaa.
Jäsenet
Vuoden päättyessä yhdistyksessä oli 651 yritysjäsentä ja 14
seniorijäsentä. Muutos edellisen
vuoden jäsenmäärään oli -4.
Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 23.4.2019
Ravintola Harlekiinin SKY-kabinetissa.
Kokouksessa
käsiteltiin
sääntöjen mukaiset asiat; käsiteltiin ja vahvistettiin vuoden
2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vas-

tuuvapaus tilivelvollisille.
Kokouksen aluksi Hyvinkään
kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen
kertoi kesän tapahtumista.
Syyskokous pidettiin 19.11.
2019 OP Uusimaan tiloissa.
Kokouksessa
käsiteltiin
sääntöjen mukaiset asiat; vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle
2020 Aki Junnila ja hallitus.
Tapahtumat –
Hyvinkään Yrittäjät
•.7.3. Verkostoitumisaamu: työhyvinvointi, Iida-Eveliina Rantalainen, SuperPark Sveitsi; 15
osallistujaa

Luottis-luottamushenkilöseminaari 1.–2.3. Karjalohjan Päiväkummussa. Kuvassa Anne Oksanen (vas.), Janne Mikkola, Heidi Karhula, Pirkko Suontausta ja takana Heidi Vanhatalo.

Pahlman Irma
kaupunkiyhteistyö (2018–2019)
Rantalainen Anne 1. varapuheenjohtaja, jäsenlehden päätoimittaja,
talousvastaava, sponsoriyhteistyö, sometiedotus, kaupunkiyhteistyö, yrittäjäpalkintotyöryhmä (2019–2020)
Rantalainen
jäsenlehti, some-tiedotus, tapahtumaIida-Eveliina
toimikunta, Nuoret yrittäjät -toimikunta, yrittäjäpalkintotyöryhmä (2019–2020)
Rytkönen Toni
tiedottaja, kotisivut ja sähköinen jäsenpalvelu,
yrittäjäpalkintotyöryhmä (2018–2019)
Suontausta Pirkkosuhdetoiminta ja merkkipäivät, tapahtumatoimikunta (2018–2019)
Vanhatalo Heidi osaavan työvoiman työryhmä, UY:n yrittäjyyskasvatustyöryhmä, Hyvinkään kaupunki ja kouluyhteistyö (2018–2019)
Vivolin Totte
tapahtumatoimikunta, Nuoret yrittäjät -toimikunta, yrittäjäpalkintotyöryhmä (2018–2019)
Hyvinkään kaupungin edustajana hallituksen kokouksiin on osallistunut elinkeinopäällikkö Jyrki Käki.

•.21.3. Aamukahvitapahtuma:
eduskunnan kuulumiset ja tulevan kauden näkymät yrittäjien
kannalta, kansanedustaja Eero
Lehti; 25 osallistujaa
•.30.3. Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalipaneeli, Willan lava:
paneelissa yhdeksän ehdokasta
•.3.4. Verkostoitumisilta: SY:n
toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen terveiset, Yrittäjätarinani
Olli Keskinen/Kummeli, musiikkia Mika Ikonen ja Pete Tolonen,
Harlekiini; 55 osallistujaa
•.21.5. Yrittäjäverotus ja talous,
SY:n vpj. Antti Rantalainen,
Knehtilän tila; 40 osallistujaa
•.23.4. OP:n kevytyrittäjyysesittely, Laurea; osallistujia alle 10
•.6.6. Perinteinen Kesänavaus
”Rockfest etkot”, Check Inn; 30

osallistujaa
•.29.6. Superpesis Tahko–Kitee,
otteluisännyys
•.30.8. Verkostoitumistapahtuma Match made in Hyvinkää,
Red Carpet -festivaalit, Villatehdas
•.5.9. Yrittäjänpäivä ”RCff-jatkot”: Olen suomalainen elokuva,
Hotel Sveitsi ja Bio Rex Sveitsi;
180 osallistujaa
•.9.11. Y-juhla: 20-luvun Charleston hengessä, Hotel Sveitsi; 155
osallistujaa
•.30.11. Hyvinkään Yrittäjät ry:n
Naisjaosto 40v, Studio Donner
•.3.12. Hyria Business Institute:
liiketoiminnan kasvu, Ravintola
Harlekiinin SKY-kabinetti; 20
osallistujaa

Hyvinkään Yrittäjät ry:n kevätkokous pidettiin 23.4.2019 Ravintola Harlekiinin SKY-kabinetissa.
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Tapahtumat – Nuoret yrittäjät
•.22.2. After Works, Crafters
•.13.6. Verkostoitumisilta: SeikkailuSveitsi
•.20.9. After Works, Crafters
Tapahtumat – Uudenmaan
Yrittäjät
•.23.1. Aamukahvit: uusi työaika- ja vuosilomalaki, Ravintola
Harlekiini
•.1.–2.3. Luottamushenkilöseminaari Luottis, Päiväkumpu,
Karjalohja; osallistujat Heidi
Karhula, Anne Oksanen, Pirkko
Suontausta ja Janne Mikkola
•.10.5. UY:n kevätkokous, Porvoo, Poukama; HY:n edustajat
Anne Rantalainen, Pirkko Suontausta ja Heidi Vanhatalo
•.27.11. UY:n syyskokous, Scandic Järvenpää; HY:n edustajat
Anne Rantalainen, Iida-Eveliina
Rantalainen ja Pirkko Suontausta
•.4.12. Aamukahvit: yrityksen
jatkuvuuden suunnittelu, Ravintola Harlekiini
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Tapahtumat – Suomen Yrittäjät
•.8.–9.6. Yrittäjäristeily, osallistuja Anne Rantalainen
•.19.–20.10.
Valtakunnalliset
Yrittäjäpäivät, Lahti; SY:n vuosikokoukseen osallistuivat Anne
Rantalainen, Aki Junnila, Janne
Mikkola, Iida-Eveliina Rantalainen ja Heidi Vanhatalo; lisäksi
Yrittäjäpäiville osallistuivat Pirkko Suontausta, Heidi Karhula,
Aki Junnila, Jyri Hautamäki ja
Totte Vivolin
Hyvinkään Yrittäjien ja
kaupungin johdon
yritysvierailut
•.31.1. Autosalpa Oy
•.13.2. Puomitek Oy
•.20.3. Kiertokapula
•.25.4. Kiinteistömaailma
•.3.10. Ramirent
•.14.11. Aarrehoiva Oy, yrittäjä
Marjatta Kouhia
•.3.12. Konepaja Sihvo

Superpesisottelun Tahko–Kitee otteluisännyys 29.6.
Kuvassa Hyvinkään Yrittäjien varapuheenjohtaja Janne
Mikkola ja Tahkon Esa Honkalehto.

Verkostoitumisaamu 7.3., aiheena työhyvinvointi, paikkana SuperPark Sveitsi ja vetäjänä Iida-Eveliina Rantalainen (oik.).

Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
Outi Raatikainen kertoi Hyvinkään Yrittäjien kevätkokouksessa kaupungin kesän tapahtumista.
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Jäsentiedottaminen
Hyvinkään Yrittäjät ry:n jäsenlehti HYVYRI ilmestyi toimintavuoden aikana kaksi kertaa, eli
viikoilla 13 ja 42. Sähköpostitiedotteita koko jäsenistölle 36
kappaletta (vuonna 2018 30
kpl).
Yhdistyksen
kotisivuilla
www.yrittajat.ﬁ/hyvinkaa on tiedot hallituksen jäsenistä, paikallis- ja alueyhdistyksen tapahtumista ja naisjaoston toiminnasta. Ilmoittautuminen tapahtumiin tapahtumakalenterissa olevien linkkien kautta. Kotisivuilla
on myös linkkejä hyödyllisiin
kohteisiin, kuten Hyvinkään kaupungin hankintoihin.
Tiedottamisessa on käytetty
aktiivisesti
Facebook-ryhmiä.
Suljettu Hyvinkään yrittäjät ry
-ryhmä muutettiin kaikille avoimeksi
Hyvinkään
yrittäjien
ilmoitustauluksi.
Ryhmässä
mainostaminen, tiedottaminen
ja muut julkaiseminen on kaikille
ryhmän jäsenille avoin. Hyvinkään Yrittäjien hallitus (sihteeri
ja tiedottaja) ylläpitävät ryhmää.
Hyvinkään Yrittäjät -sivut
toimivat hallituksen tiedottamiskanavana.
Hyvinkään HALO
Hyvinkään Yrittäjät ry organisoi
yhdessä kaupunkiyhdistyksen,
kaupungin, kauppakeskus Willan ja yksityisten toimijoiden
kanssa Hyvinkään HALO -valoviikot 28.10.–10.11.2019. Valoviikkojen avajaiset järjestettiin
kauppatorilla, ja paikalla oli yli
1.500 kaupunkilaista. Valoviikon
aikana valaistiin kymmenen
kohdetta ja järjestettiin kaksi
yleisöluentoa sekä design-valaisinnäyttely. Sveitsin supassa
järjestettiin kaksi live-teosta,
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joissa oli yhteensä yli 2.000
osallistujaa.
Oppilaitosyhteistyö
Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet pyydettäessä oppilaitosten tilaisuuksiin mm kertomalla yrittäjyydestä.
Kuntayhteistyö.
Hyvinkään kaupungin edustajien kanssa on käyty tiivistä keskustelua yrittäjien asioista.
Yhdistyksen edustajat ovat
olleet monissa kaupungin palavereissa kertomassa yrittäjänäkökulmasta. Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet työryhmiin tai palavereihin esim. keskustan kehittämisessä, työllisyysasioissa, hankinnoissa sekä
energiatehokkuuskilpailuissa.
Yrittäjäyhdistysyhteistyö
Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet Uudenmaan Yrittäjien
Luottis-seminaariin ja kuulleet
siellä alueen muiden paikallisyhdistyksen toimintatavoista.
Anne
Rantalainen
kuuluu
Uudenmaan Yrittäjät ry:n hallitukseen.
Talous
Varoja on kerätty Suomen Yrittäjien jäsenmaksuilla. Uudenmaan Yrittäjiltä saatiin kahteen
tapahtumaan tapahtumatukea
sekä ylimääräinen tuhannen
euron järjestötuki. Vanhan talletustilin saldo siirrettiin käyttötilille ja talletustili lakkautettiin.
Yhdistyksen talous on ollut toimintavuoden
aikana
hyvä.
Yhdistyksen varoja on käytetty
jäsentapahtumiin ja jäsenhankintaan.
Hyvinkään Yrittäjät ry
hallitus

Verkostoitumisaamut

Y-Aamussa 2.3.2020 luennoi
Hyria Business Instituten asiantuntija Johannes Hesso.

Naisjaoston
toimintakertomus 2019
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja

Irma Pahlman
Johanna Harjanne
Marjo Merenheimo
Tuula Nyman (kuollut 10/2019),
Maarit Brusin 10/2019 alkaen
Hallituksen jäsenet Terhi Eronen, Pirjo Hörkkö, Pauliina Jussila,
Heidi Karhula ja Briitta Lindroos
Yhteyshenkilö Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallitukseen Irma Pahlman
Kokoukset
Naisjaosto piti kahdeksan kokousta, ja niihin osallistui 16–20
jäsentä.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu

Luontaistuote Baldrian, Auli Kuparinen
Tilitoimisto Rantalainen, Anne Rantalainen
Kotoinen, kauppakeskus Willa, Hanna Kallioinen
Liikuntakeskus YouMove
terassitapaaminen
Mikkolan tila, Läyliäinen, Antti Mikkola
Wellness Lady, Fehime Seifulla
Ravintola Kaksi puuta, vuosikokous,
isäntänä Privanet/Petri Meller
Marraskuu Liiviteos, Sanna Koskinen
Tapahtumat
Huhtikuu Stylisti Outi Broux kertoi ja esitteli kevään muotia
Kapphallissa, malleina Marjo, Pauliina ja Raisa
Kesäkuu Yrittäjien kesänavaus ravintola Check Inn
Elokuu
Kokouksen jälkeen nautittiin Mikkolan tilalla hyvästä
ruuasta, paljusta, savusaunasta ja uimisesta
Syyskuu
26.–29.9. Prahan-matka naisjaoston jäsenille, osallistui
13 jäsentä
Marraskuu Naisjaoston 40-vuotisjuhla Studio Donner, illallinen ja
hauskaa ohjelmaa, juhlassa 39 henkeä
Talous
Toimintaan hankittiin varoja 30
euron kannatusjäsenmaksulla ja
järjestämällä arpajaisia. Naisjaoston taloudellinen tilanne
vuonna 2019 oli hyvä.
Muuta
Naisjaostossa oli kertomusvuoden lopussa 53 jäsentä, kaksi

uutta jäsentä oli tulossa vuoden
2020 alussa, ja he olivat jo
tutustumassa toimintaan.
Jaoston toiminta on itsenäistä, se on toiminut Hyvinkään Yrittäjät ry:n rinnalla täydentäen sen toimintaa.
Hyvinkään Yrittäjät ry
Naisjaoston hallitus
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Opiskelu kannattaa

Laurea kouluttaa ammattiin ja yrittäjyyteen
aurea-ammattikorkeakoulu on monialainen
ammattikorkeakoulu,
joka toimii Uudellamaalla
kuudella
paikkakunnalla.
Laurea tarjoaa monipuolista
koulutusta ja monipuolisia
palveluita yritysten tarpeisiin. Yritykset voivat hyödyntää Laurean opiskelijoiden
osaamista esimerkiksi yrityksen kehittämisessä.
Laureassa voi opiskella
joko alemman tai ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon sekä täydentää tai
syventää aiempaa osaamista. Kaikki nämä koulutukset
tarjoavat
mahdollisuuden
työllistää itsensä yrittäjänä.
Oikeudellisen osaamisen
koulutus on liiketalouden tradenomikoulutus,
jossa

L

perehdytään opintojen loppuvaiheessa monipuolisesti
yhteiskunnan eri alueita sääteleviin oikeudellisiin normeihin. Koulutuksesta käytetään
puhekielessä myös nimitystä
oikeustradenomin koulutus.
Oikeustradenomiopinnot on
suunniteltu oikeusministeriön kanssa. Vastaavia opintoja tarjotaan Suomessa vain
muutamassa
ammattikorkeakoulussa.

Laureassa on ainoa suomenkielinen estenomikoulutus, mikä yhdistää liiketalouden ja kosmetiikan raakaaineiden osaamisen.
Laureassa voi opiskella
myös
fysioterapeutiksi.
Fysioterapeutti
ohjaa
ja
opastaa asiakkaita liikkumisja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asioissa. Fysioterapian ammatillinen toiminta
perustuu ihmisen liikkeen,

liikkumisen ja toimintakyvyn
arviointiin ja tukemiseen.
Edellisten lisäksi kevään
toisessa yhteishaussa, joka
päättyi 1.4., pystyi hakemaan
muun muassa sairaanhoitajan, sosionomin, terveydenhoitajan, tietojenkäsittelyn,
turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen sekä
palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen koulutukseen.
Ole yhteydessä!

Lisätietoja:
Irma Pahlman
yliopettaja
(liiketalous, juridiikka)
irma.pahlman@laurea.ﬁ

TEE EKOTEKO: TIL AA L ÄHITUOT TAJALTA
• Painotuotteet
• Suunnittelupalvelut
• Postituspalvelut
• Suurkuvatuotteet
• Messu- ja
myymälätuotteet

Nyt T-Printistä myös

digitaaliset infonäytöt printin tueksi!
Katso lisää: t-print.昀 tai soita Tommille 0400 480 902

PAINOTALO
Ahokaari 3, 05460 HYVINKÄÄ | Puh. (019) 475 8500 | myynti@t-print.fi | www.t-print.fi
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Hyvinkään Yrittäjien hallitus 2020

Aki Junnila
hallituksen puheenjohtaja
tiedotustoimikunnan vastaava
suhdetoiminta, merkkipäivät
aki.junnila@hyvinkaansahko.ﬁ
0400 610 103
Hyvinkään Sähkö Oy

Anne Rantalainen
hallituksen varapuheenjohtaja
sote- ja kuntayhteistyötoimikunnan vastaava, talous- ja omistajaohjausvastaava
anne@rantalainen.ﬁ
040 530 6977
Tilipalvelu Rantalainen Oy

Iida-Eveliina Rantalainen
hallituksen varapuheenjohtaja
nuoret yrittäjät -toimikunnan
vastaava

Janne Mikkola
hallituksen varapuheenjohtaja
tapahtumatoimikunnan
vastaava

iida-eveliina@rantalainen.ﬁ
0400 708 096
Lottala Oy

janne.mikkola@kotijoukkue.ﬁ
050 300 8397
Hyvinkään Kotijoukkue Mikkola &
Väisänen Oy LKV

Jarkko Hassinen
hallituksen jäsen
sote- ja kuntayhteistyötoimikunnan jäsen

Jyri Hautamäki
hallituksen jäsen
nuoret yrittäjät -toimikunnan
jäsen

jarkko.hassinen@hyvakunto.com
0400 708 436
Hyvinkään Hyvä Kunto Oy

jyri.hautamaki@leditaulu.ﬁ
050 308 9691
Auranta Oy

Toni Rytkönen
hallituksen jäsen,
tiedotustoimikunnan jäsen
tiedottaja, verkkosivuvastaava

Anne Oksanen
hallituksen sihteeri
tapahtumatoimikunnan jäsen

Ville Friman
hallituksen jäsen
tiedotustoimikunnan jäsen

anne.oksanen@seikkailusveitsi.ﬁ
0500 613 174
SeikkailuSveitsi Oy

ville.friman@fotoman.ﬁ
040 572 2620
Fotoman Oy

Heidi Karhula
hallituksen jäsen
tapahtumatoimikunnan jäsen

Valentin Nikolov
hallituksen jäsen
tapahtumatoimikunnan jäsen

Irma Pahlman
hallituksen jäsen, sote- ja kuntayhteistyötoimikunnan jäsen

posti@heidinverhoomoverstas.ﬁ
040 761 6626
Heidin Verhoomoverstas

valentin.nikolov@pp1.inet.ﬁ
0400 420 661
Finre Oy

irma.pahlman@saunalahti.ﬁ
0400 651422
LawMed Ay

toni.rytkonen@napalmi.com
045 610 0420
Napalmi Tietotekniikka Oy
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Suomen Yrittäjien
jäsenyys

Sari Räikkä
hallituksen jäsen
sote- ja kuntayhteistyötoimikunnan jäsen
sari@raikka.com
050 521 3924
Jenisat Oy

Johanna Sormunen
hallituksen jäsen
nuoret yrittäjät -toimikunnan jäsen
sormunen.johanna@gmail.com
044 070 9092
Happy Diamonds Oy

Pirkko Suontausta
hallituksen ja tiedotustoimikunnan
jäsen, muistamiset, syntymäpäivät

Heidi Vanhatalo
hallituksen jäsen
tiedotustoimikunnan jäsen

pirkko.suontausta@
hyvinkaacaravan.net
040 762 1042
Hyvinkää Caravan

heidi.vanhatalo@ravintolaneilikka.fi
040 773 1564
Salonkiravintola Neilikka Oy

n.Suomen Yrittäjien yritysjäsenyys on tarkoitettu sinulle, joka
toimit yrittäjänä yrityksessäsi
etkä enää opiskele. 115 000 jäsenestämme 96 prosenttia on valmis suosittelemaan jäsenyyttä
muillekin.
Suomen Yrittäjät ry:n jäsenmaksulla olet samalla Uudenmaan Yrittäjät ry:n ja Hyvinkään
Yrittäjät ry:n jäsen.

Edut ja palvelut
• Jäsenedut: säästät rahaa mm.
vakuutuksista, puhelinpalveluista, polttoaineista sekä matkoista
ja majoituksesta; käytössäsi on
valmis asiakirjapankki sopimusasioita helpottamaan
• Lakineuvontapalvelut ja koulutukset: saat tukea yrittämisen
haasteisiin ja ohjausta karikkojen
luovimiseen
• Yrittäjämediat: seuraat yrittäjyyden ilmiöitä ja saat tuoreimman tiedon mm. tärkeimmistä
lakimuutoksista ymmärrettävällä kielellä kerrottuna
• Verkostot: tutustut yrittäjiin ja
muihin yrittäjäksi aikoviin

totte.vivolin@muuttohaukat.com
010 400 4514
Muuttohaukat Oy

Paikallisyhdistykset käsittelevät
oman alueensa seniorijäsenhakemukset. Yrittäjänä toimineen
henkilön on mahdollista jatkaa
jäsenyyttä
henkilökohtaisena
seniorijäsenenä seuraavien edellytyksien täyttyessä:
• seniorijäsenenä voi olla entinen
yrittäjä, joka on luopunut omasta
yritystoiminnastaan eikä enää
täytä varsinaisen jäsenen kriteereitä
• henkilö tai hänen aviopuolisonsa yritys on ollut aikaisemmin
paikallisyhdistyksen jäsen
• Y-tunnusta ei enää ole

Seniorijäsenelle on
käytössään:
•.Yrittäjäsanomat-lehti
•.neuvontapalvelut numerossa
09 229 222
•.sähköiset uutiskirjeet
•.tapahtumakutsut
•.jäsenetuja
Seniorijäsenyys on henkilökohtainen ja jäsenmaksu 50 euroa
vuodessa.

Jäsenmaksu

Opiskelijat

Jäsenyyden hinta määräytyy yrityksesi henkilöstön määrän mukaan (yrittäjät mukaan lukien).

Suomen Yrittäjien opiskelijajäsenyys on tarkoitettu sinulle, joka
olet kiinnostunut yrittäjyydestä
ja opiskelet täysipäiväisesti lukiossa, ammattioppilaitoksessa,
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Jäseneksi voit liittyä,
vaikka et vielä olisi perustanutkaan omaa yritystä.

Hyvinkään Yrittäjien
naisjaosto
Kun olet Hyvinkään Yrittäjien
jäsen (Suomen Yrittäjät ry:n ja
siis samalla Uudenmaan Yrittäjien jäsen) voit liittyä myös
Hyvinkään Yrittäjien naisjaostoon. Naisjaoston kannatusmaksu on 30 euroa/henkilö. Jäseninä
voivat olla kaikki jäsenyrityksen
edustajat. Jäsenyys on henkilökohtainen.

Seniorijäsenyys

Totte Vivolin
hallituksen jäsen
nuoret yrittäjät -toimikunnan jäsen

Seniorijäsenyyden
edellytykset:

Seniorijäsenyys on aktiiviyrittäjätoiminnasta luopuneelle jäsenyrittäjälle mahdollisuus jatkaa
toimintaa yrittäjäjärjestön parissa.
Seniorijäsenet ovat järjestölle
suuri voimavara. Heillä on paljon
arvokasta kokemusta ja tietoa
yrittäjyydestä siirrettäväksi nuorelle yrittäjäpolvelle.

Edut ja palvelut
•.Opiskelijaedut: säästät rahaa
yrittämisessä ja sen harjoittelemisessa tarvitsemistasi tuotteista ja palveluista
•.Koulutukset: kehität yrittäjänä
tarvitsemiasi avaintaitoja
•.Yrittäjämediat: seuraat yrittäjyyden ilmiöitä ja saat tuoreimman tiedon mm. tärkeimmistä
lakimuutoksista ymmärrettävällä kielellä kerrottuna
•.Verkostot: tutustut yrittäjiin ja
muihin yrittäjäksi aikoviin

Jäsenmaksu
Opiskelijajäsenyys on maksuton.
Lisätietoa:
www.yrittajat.ﬁ
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Lukuisat tapahtumat kutsuvat yrittäjiä mukaan
Hyvinkään kaupunkiyhdistys on tänäkin vuonna aktiivisesti mukana järjestämässä tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa.
n.Tapahtumien tarkoituksena

on saada kaupunkilaiset, ulkokuntalaiset ja Hyvinkäällä vierailevat liikkeelle ja huomaamaan
hyvinkääläisyrittäjien
tarjoamat palvelut. Olemme
osaltamme mukana kehittä-

mässä elinvoimaista ja viihtyisää Hyvinkäätä.
Hyvinkääläiset
kivijalkayrittäjät päättivät viime syksynä, että joka kuukauden ensimmäisenä päivänä mahdollisimman monet kivijalkaliikkeet

Elämyksiä uudessa
kokousmaailmassa

Moderni Hotel Sveitsi on inspiroiva
kokouspaikka vajaan tunnin ajomatkan
päässä Helsingistä
Legendaarinen ravintola SALI on palautettu entisaikojen
loistoonsa, tarjoten upeat puitteet jopa 450 hengelle. Uuden
kokoustekniikan lisäksi tilasta löytyy muun muassa 8 metriä leveä
valkokangas luomaan aisteja stimuloiva kokouselämys. Lisäksi
tarjolla on liki 40 moneen muuntuvaa tilaa – aina kompakteista
palaveripäivistä satojen osallistujien seminaareihin.

Murrrrkinaa
moneen makuun
Hotel Sveitsin uusi tunnelmallinen
ravintola Karhunpesä tarjoaa
mahdollisuuden a la carte –
ruokailuun sekä yksityistilaisuuksien
järjestämiseen ravintolan lempeän
lämpimässä miljöössä.

Lisätiedot: sales@hotelsveitsi.ﬁ | www.hotelsveitsi.ﬁ

ovat avoinna kello 19:ään.
Tämä mahdollistaa myös muualla kuin Hyvinkäällä työssä
käyvien tehdä ostoksia ja tutustua täkäläisiin yrityksiin.
[Tämä juttu tehtiin reilusti
ennen koronavirusepidemian
alkamista. Seuraavassa on
muutettu menneeseen aikamuotoon ne tapahtumat, jotka
piti järjestää huhti- ja toukokuussa. Kaupunkiyhdistys valmistelee ja työstää koko ajan
erilaisia tapahtumia, ja tapahtumien järjestäminen alkaa
heti, kun se on sallittua.]
Ennen kesää piti olla vielä kaksi
tempausta, joihin kivijalkayrittäjät olisivat olleet tervetulleita
mukaan. Kevään viimeiset tempauspäivät olisivat olleet 6.5. ja
3.6. [mahdollisesti toteutuu].
Nämä tempaukset piti toteuttaa
yhdessä kivijalkakauppiaiden,
Hyvinkään kaupungin, Hyvinkään Yrittäjien ja Aamupostin
kanssa.
Hyvinkään
kaupungin,
kauppakeskus Willan ja kaupunkiyhdistyksen piti järjestää
toista kertaa hyvinkääläisille
käsityöläisille ja yhdistyksille
yhteinen Pääsiäistori.
Hyvinkään torin kesäkauden avauksen piti olla 9.5. Se
olisi järjestetty yhteistyössä
hyvinkääläisten eläkeläisyhdistysten ja kaupungin kanssa.
Luvassa olisi ollut tanssia, eläkeläisyhdistysten esittelyjä ja
kesäkauden
ensimmäinen
Sydämeni laulut -yhteislaulutilaisuus.
20.5. pidettäväksi aiottuun
Yhden Päivän Juttuun kaupun-

kiyhdistys oli järjestämässä
nuorten
toritapahtumaa.
Yhteistyötahoina olisivat olleet
hyvinkääläiset musiikkiyhdistykset ja Hyvinkään kaupunki.
Jo perinteiset Sydämeni
laulut -yhteislaulutilaisuudet ja
Peräkonttikirppikset jatkuvat
kesällä 9.6., 9.7. ja 9.8. torilla.
Seuraamalla ilmoittelua pysyt
parhaiten ajan tasalla.
Perinteikäs
Lystilauantai
Villatehtaalla
järjestetään
Hyvinkään kaupungin ja HyPS
Concareiden
kanssa
15.8.
Luvassa on lysti koko perheen
tapahtuma. Yritysten ja yhdistysten paikkavaraukset kirjaa
Anja Tauriainen.
Elokuun lopussa Hyvinkäällä järjestetään Red Carpet -festivaalit. 27.–29.8. kaupunkiyhdistys järjestää yhteistyössä
Hyvinkään kaupungin, kauppakeskus Willan ja Red Carpet
-organisaation kanssa Red Carpet Spin-Off -tapahtumatorin.
Vielä loppuvuoteenkin riittää tapahtumia: Halo-valotapahtuma,
vanhustenviikon
yhteislaulutanssia, joulunavaus, jouluikkunakilpailu ja vuoden tontun valinta.
Tervetuloa mukaan tapahtumiin! Ideat ovat tervetulleita!
Anja Tauriainen
Lisätietoja:
Anja Tauriainen,
tapahtumakoordinaattori
040 506 0900 –
anja.tauriainen@gmail.com
hyvinkaankaupunkiyhdistys.fi
www.facebook.com/
HyvinkaanKaupunkiyhdistys

Hyvinkään kaupunki tiedottaa

Yritysten
työterveyshuolto
muuttui
Suomen Terveystalo Oy tuottaa Hyvinkään kaupungin alueella toimivien yritysten työterveyshuollon
palvelut lakisääteisen järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla.
n.Hyvinkään kaupunki kilpai-

lutti työterveyshuollon palvelut
henkilöstölleen ja lakisääteiset
työterveyshuollon palvelut järjestämisvelvollisuuden piirissä
oleville Hyvinkään kaupungin
alueella toimiville yrityksille,
maatalousyrittäjille, omaa työtä
tekeville, yhdistyksille ja muille
julkisille sekä yksityisille organisaatioille.
Kilpailutuksen voitti Suomen Terveystalo Oy, ja kilpailutuksen tulos antaa alueen yrityksille mahdollisuuden hankkia Terveystalon työterveyspalveluja kaupungin kilpailuttamilla sopimushinnoilla.
Vanhat työterveyshuoltosopimukset Hyvinkään kaupungin työterveyshuoltopalveluiden kanssa päättyivät 31.3., jol-

loin Hyvinkään kaupungin työterveyshuolto loppui kaupungin
omana toimintana.
Irtisanotut työterveyshuollon sopimukset eivät siirtyneet
suoraan uudelle palveluntuottajalle, vaan yrityksen on solmittava uusi sopimus uuden
palveluntuottajan kanssa. Yritykset voivat päättää itsenäisesti, mistä he hankkivat työterveydenhuollon palvelut.
Sopimukseen tekemiseen
liittyvää lisätietoa (hinnasto,
ohjeet)
löytyy
osoitteesta
www.terveystalo.com/hyvinkaa
Sopimusasioissa voitte olla
yhteydessä sopimusneuvonta@
terveystalo.com tai arkisin kello
9–15 p. 030 633 9660.
Lisätietoja antavat Hyvinkään kaupungin henkilöstöpalveluista henkilöstöjohtaja Sari
Kuittinen-Tihilä ja HR-asiantuntija Nana Manninen (etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi).

Kesätyösetelillä töihin
n.Yrittäjä, tarjoa nuorelle kesä-

töitä ja hyödynnä kesätyöseteliä
työllistämisessä!
Hyvinkään kaupunki tukee
15–29-vuotiaiden hyvinkääläisten nuorten kesätyöllistymistä.
Kesätyöseteli on tarkoitettu
yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille (tukea ei myönnetä yksityistalouksille, kunnille tai valtiolle).
Setelin arvo on 350 euroa/
kuukausi, ja sen voi käyttää
1.4.–31.8.2020 alkavaan työsuhteeseen. Tuen enimmäiskesto on kaksi kuukautta.
•.Sopikaa vähintään kahden
viikon mittaisesta kesätyöstä,
jossa viikkotyöaika on vähintään 20 tuntia ja maksettava

palkka alan työehtosopimuksen
mukainen.
•.Täyttäkää kesätyösetelihakemus ja toimittakaa se Hyvinkään kaupungin työllisyyspalveluihin merkillä ”kesätyöseteli”.
•.Huomioikaa
hakemusta
tehdessänne
kesätyösetelin
myöntämisen ehdot.
•.Työnantaja saa postitse
tiedon myönnetystä kesätyösetelistä.
Lisätietoja:
Aki Leinonen, 040 354 0815,
aki.leinonen@hyvinkaa.fi
Katri Malmberg, 040 589 0840,
katri.malmberg@hyvinkaa.fi
Lomakkeet ja tarkemmat ehdot
www.hyvinkaa.fi/kesatyoseteli

Yritä enemmän,
säädä vähemmän.
Lataa OP-yritysmobiili.
OP-yritysmobiilin tarjoaa osuuspankki
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Cash is king!
alouden suunta muuttuu yllättävän nopeasti.
M a r k k i n a t a l o u d essa
kasvu perustuu luottamukseen ja tulevaisuuden uskoon.
Kun epävarmuus iskee, se
tulee aina yllättäen ja kääntää
luottamuksen epävarmuudeksi. Jokainen toimija ryhtyy
arvioimaan omaa tilannettaan, jarruttaa ja alkaa varmistaa omaa asemaansa. Ja kun
liike hidastuu, rahan kierto
hidastuu – siis itseään voimistaen.
Nähtäväksi jää, millaisen
shokin tämä koronaepidemia
aiheuttaa taloudelle. Taustalla
punnitaan myös euro- ja
rahoitusjärjestelmän kestävyys. Tuomiopäivän ennustajat puhuvat romahduksesta,
mutta me itse vaikutamme siihen omalla käyttäytymisellämme. Olen optimisti ja
uskon, että tästä selvitään
yhdessä tekemällä ja tukemalla kaikkea toimeliaisuutta.
St1:n omistaja Mika Anttonen piti valtakunnallisilla

T

Sihteerin palsta
n.Hyvinkään Yrittäjien sihteerinä pääsen aitiopaikalta seuraamaan yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen sihteerin keskeinen tehtävä on puheenjohtajan avustaminen ja kokouksissa
päätösten kirjaaminen pöytäkirjoihin. Lisäksi sihteeri valmistelee kokouskutsut ja esityslistat
puheenjohtajan kanssa, lähettää kutsut ja vastaa kokousjärjestelyistä.
Näiden lisäksi sihteeri avustaa tiedottajaa jäsentiedotteiden laatimisessa, päivittää ja
seuraa yhdistyksen Facebooksivuja, päivittää tapahtumakalenteria, osallistuu tapahtumien
suunnitteluun ja järjestämiseen,
seuraa tapahtumiin ilmoittautumisia, vastaa kyselyihin, on
mukana
jäsenhankinnassa,
kerää tietoja jäsenlehteen, seu-

yrittäjäpäivillä upean esityksen fossiilisten energialähteiden korvaamisesta uusin
energialähtein, missä hän
korosti kassavirran merkitystä. Anttonen sanoi, että jokaisen yrityksen tärkein tehtävä
on varmistaa oma kassavirtansa. Kun kassavirta on kunnossa, voi vaikka pelastaa
maailmaa!
Kirjanpitäjänä olen aina
korostanut kassavirran merkitystä – hyväkään tulos ei auta,
jos kassa ei ole kunnossa.
Epävarmana aikana maksuvalmius on kunniassa, koska
rahoituslähteet kuivuvat kaikkien varmistellessa omaansa.
”Cash is king, kun verta on
kaduilla!” Pörssi romahtaa
nimenomaan siksi, että markkinoilla on paljon enemmän
myyjiä kuin ostajia. Eivät
noteeratut yhtiöt huonone
yhdessä yössä, mutta usko
niiden tulevaisuuteen voi
muuttua!
Useamman
taantuman
kokeneena haluan valaa mei-

hin optimismia – laskun jälkeen tulee taas uusi nousu!
Arvioidaan omaa toimintaamme nimenomaan kassavirran näkökulmasta. Mistä ja
keneltä tulovirtamme tulee?
Miten taantuma vaikuttaa noiden maksajien maksukykyyn?
Myös menovirtaa on arvioitava kriittisesti, ja valitettavasti
juuri se aiheuttaa meille kaikille kaupan vähenemistä. Mutta
juuri niin taantuma vaikuttaa
ja vahvistaa itseään. Pienemmälläkin tulovirralla pärjää,
kun menovirta on hallinnassa.
Yrittäjät kantavat taantumassa suurimman taakan.
Kysynnän heikkeneminen vaikuttaa heidän omaan taloudelliseen asemaansa. Vahvan
sosiaalisen vastuunsa kautta
he vastaavat myös henkilökuntansa hyvinvoinnista. Nyt
on oikea aika arvioida omaa
jäsenyyttään Yrittäjien työttömyyskassaan ja henkilökunnan osalta Yleiseen työttömyyskassaan eli Loimaan kassaan. Tämä voi auttaa löytä-

mään kohtuullisempia ratkaisuja,
jos
maailmanlopun
ennustajat ovat oikeassa.
Toimeliaisuus on parasta
lääkettä epävarmuuteen, synkimmänkin pilven takana paistaa aurinko! Eli sopeuta nopeasti, suuntaa toimintasi omiin
vahvuuksiinne ja karsi rönsyt.
Varmista kassavirta ja maksuvalmiutesi!
Antti Rantalainen, kirjanpitäjä
Suomen Yrittäjät, varapuheenjohtaja

Monipuolinen toimenkuva
raa Uudenmaan Yrittäjien ja
Suomen Yrittäjien tiedotteita ja
jäsenrekisteriä sekä on yhteydessä alueorganisaatioon.
Tehtävälista on pitkä, ja
ensimmäinen sihteerivuosi oli
itselleni uuden oppimista. Kysymykset mitä, missä, milloin,
kenelle, miten ja miksi olivat
usein mielessä. Onneksi kaikkeen on saanut apua koko hallitukselta ja Uudenmaan Yrittäjiltä.
Yrittäjien jäsenenä saat
jäsentiedotteita Suomen, Uudenmaan ja Hyvinkään Yrittäjiltä
sähköpostitse sekä postitse
neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Yrittäjät-lehden ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän HYVYRI-lehden.
Varmistaaksesi
tärkeiden
tietojen löytämisen perille kan-

nattaa yhteystiedot pitää ajan
tasalla. Yhteystietojen päivittämisen tekee jäsen itse osoitteessa www.yrittajat.ﬁ => Jäsenyys => Muuta jäsentietojasi.
Kirjautumiseen tarvitsee jäsennumeron, joka löytyy helpoiten
tuoreimmasta laskusta tai pyytämällä sihteeriltä sähköpostitse (hyvinkaan@yrittajat.ﬁ).
Yrittäjät tarjoaa jäsenille
sekä kaikille yrittäjille avoimia
tapahtumia
koulutuksesta
hupiin ja verkostoitumisesta
vapaa-aikaan. Kannattaa seurata tapahtumakalentereita ja
ilmoittautua mukaan!
Aurinkoista kevättä!

Anne Oksanen
Hyvinkään Yrittäjät, sihteeri

Anne Oksanen
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Hyvinkään Yrittäjien
uudet jäsenet

YritysVoimalan neuvojat tulevat mielellään tapaamaan yrittäjiä ja yrityksiä paikan päälle yrityksen
toimitiloihin.
n.Asiakaskäyntien lisäksi Yri-

tysVoimalan toimistot Hyvinkäällä ja Riihimäellä palvelevat
päivittäin. Hyvinkään toimisto
on Villatehtaalla, Riihimäen
toimisto muutti vuodenvaihteessa Tietotaloon (Junailijankatu 5). Lisäksi Hausjärvellä ja
Lopella YritysVoimala on läsnä
Kunnantalolla joka kuukauden
viimeisenä torstaina.
YritysVoimala auttaa yritysten sekä perustamisessa että
toimivan yrityksen kehittämisessä. Vuonna 2019 YritysVoimalan kautta perustettiin 123
uutta yritystä, joihin työllistyi
168 ihmistä. Osakeyhtiön suosio yritysmuotona kasvoi osakepääomavaatimuksen poistumisen myötä. Viime vuonna 41 %
uusista yrityksistä oli jo osakeyhtiöitä, kun vuonna 2018 osakeyhtiöitä oli vain 31 %. Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns.
toiminimi oli kuitenkin edelleen suosituin, 56 % perustetuista.
Kasvava ilmiö on ns. kevytyrittäjyys, jolla tarkoitetaan
yleensä pienimuotoista ja usein
sivutoimista itsensä työllistämistä. Tällainen toiminta rekisteröidään
vain
verottajan
ennakkoperintärekisteriin eikä
lainkaan kaupparekisteriin.
Yrittäjäksi ryhtyminen on
helppoa, mutta helppous ei ole
poistanut tarvetta pohtia liikeideaa, laskea kannattavuutta ja
perehtyä esimerkiksi verotukseen, vakuutuksiin ja muuhun

tarvittavaan byrokratiaan. YritysVoimalan yrityksen perustaja-asiakkaista vain noin puolet
päätyy perustamaan yrityksen,
neuvontaprosessissa
toinen
puoli päätyy muuhun lopputulokseen. Niinpä neuvonnan jälkeen perustetuista yrityksistä
yli 80 % on toiminnassa vielä
viiden toimintavuoden jälkeen.
Yritystoiminnan jatkuessa
pidempään yrityksen kehittäminen tulee ajankohtaiseksi.
YritysVoimalan neuvojat auttavat yritystä ja yrittäjää kehittämään yrityksen eri osa-alueita.
Olipa kyseessä tehostamistarpeet sosiaalisessa mediassa,
myynnissä, markkinoinnissa,
omistajanvaihdoksessa
tai
rahoituksessa, YritysVoimalan
neuvojat auttavat.
Maksuttoman neuvonnan
lisäksi YritysVoimala järjestää
seminaareja ja tietoiskuja yrittäjille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Vuonna 2019 YritysVoimala järjesti 27 maksutonta
tilaisuutta, joissa oli noin 400
osallistujaa.
YritysVoimala toivottaa tervetulleeksi kaikki yrittäjät maksuttomien palveluiden piiriin.

Lisätietoja:
Erkki Taskinen,
toimitusjohtaja
040 839 4056 –
erkki.taskinen@yritysvoimala.fi
www.yritysvoimala.fi

Ahola Harri
Aines Suomi Oy
Annika Willman Tmi
August Company Oy
Briitta Lindroos T:mi
Care Bomb Tmi
Figura Design Oy
Haades Oy
Hinausautot Luostarinen Oy
Iirinvirma
Inspiration
Kehitystiimi Oy

Kone ja metalli Haapakorpi Oy
Kuljetus Janne Ruponen Oy
Luonnollinen Tila
MX Finland Oy
PHG Consulting Oy
Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy
Sallasalla
Satu Korhonen Tmi
Sharkmed Oy
SM-Komponentit Petteri Kiviaho Oy
Tiedon Avain Oy

Tervetuloa mukaan Hyvinkään Yrittäjien toimintaan ja tilaisuuksiin!
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Paikallisesti läsnä

A SIAK

Erinomaisia
lukuelämyksiä
2495

3295

3995

5995

Pöllöklubin yritysasiakkaana saat
kirjoista 10% alennusta.

Hyvinkää Kauppakeskus Willa
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HYVINKÄÄN YRITTÄJIEN JÄSENKYSELY

Liity naisjaostoon! Hyviä ajatuksia
Tule mukaan Hyvinkään Yrittäjien iloisen naisjaoston
toimintaan!

Hyvinkään Yrittäjät teki tammikuussa jäsenille
kyselyn, johon tuli 18 vastausta.

n.Naisjaosto toimii Hyvinkään
Yrittäjissä itsenäisenä jaostona
täydentäen paikallisyhdistyksen
toimintaa. Naisjaoston jäseniä
voivat olla kaikki Hyvinkään Yrittäjät ry:n jäsenyrityksiä edustavat naiset. Naisjaosto täytti
viime vuonna 40 vuotta.
Naisjaoston
hallituksen
puheenjohtaja on Irma Pahlman, varapuheenjohtaja Johan-

n.Vastaajista 53 % oli osallistunut viimeisen vuoden aikana
Hyvinkään Yrittäjien tapahtumiin vähintään kolme kertaa ja
41 % 1–2 kertaa. Vain 6 % ei
ollut osallistunut tapahtumiin.
Sama kysymys koskien
Uudenmaan Yrittäjien tapahtumia tuotti selvästi pienemmät
osallistumisprosentit: yli kolme
kertaa 17 %, 1–2 kertaa 55 % ja
ei osallistumisia 28 %.
Selvästi eniten (10 vastausta) haluttiin verkostoitumisen
mahdollistavia aamiaistapaamisia kerran kuukaudessa.
Koulutusta halusi neljä vastaajaa ja iltatapaamisten yhteydessä järjestettäviä verkostoitumistapaamisia kerran kuussa
kaksi vastaajaa. Yhden äänen
sai sekä kulttuuri (esimerkiksi
teatteriretket) että liikunta kerran viikossa.

na Harjanne, sihteeri Pirkko
Suontausta ja rahastonhoitaja
Maarit Brusin. Hallitukseen
kuuluvat Terhi Eronen, Pauliina
Jussila, Briitta Lindroos, Mia
Rautiainen ja Johanna Sormunen.
Naisjaosto kokoontuu normaaliolosuhteissa kerran kuukaudessa jonkun jaoston jäsenen yrityksessä ja viettää yhdessä muutaman tunnin ladaten
akkuja yrittäjyyden arkeen.
Tutustu tarkemmin Hyvinkään Yrittäjien naisjaostoon
yhdistyksen
internetsivujen
kautta.
Irma Pahlman
naisjaoston puheenjohtaja

Sanallisista ideoita:
•.yritysvierailut ovat kiva juttu –
ovat hyviä tapahtumia tavata
muita yrittäjiä ja päästä kertomaan omasta osaamisesta
•.pienyrittäjille
hyödyllisten
kontaktien luomiseen tulisi
kehitellä jotakin uutta tapaa
•.olisi mukava saada tietoa kaupunkiin vaikuttamisesta: erillinen tilaisuus, jossa saisi sekä
tietoa että kertoa omia näkemyksiä, mistä kenties kenkä
puristaa
•.liikuntakerrat olisivat kivoja,
hyödyllisiä ja mahdollisuus
tavata muita – retket myös
hyviä
Hyvinkään Yrittäjien tapahtumatoimikunta on hyödyntänyt näitä ideoita, mutta vallitsevan koronaepidemian vuoksi
niitä ei valitettavasti päästä nyt
heti toteuttamaan.

Suomen Yrittäjät on avannut Kaikki koronasta yrittäjälle -sivuston, jolle on koottu kattavasti yrittäjille
tärkeää koronavirukseen liittyvää tietoa.

Facebookiin on perustettu yrittäjien oma Yrittäjät
#ostapieneltä -ryhmä. Kyseessä on tukiryhmä pienille
ja keskisuurille yrityksille sekä yksinyrittäjille. Ryhmästä saa vertaistuen lisäksi sekä lakineuvojan että
terapeutin tukea.

n.Sivustolla on myös ladattava
kysymys-vastaustiedosto yrittäjien yleisimmistä koronaan liitty-

n.Suomen Yrittäjät keskittää
Facebook-kommentteihin
ja
-kysymyksiin
vastaamisen
oman Facebook-seinänsä lisäksi
tähän ryhmään. Ideana on, että
”vähemmän mutua, enemmän

vistä kysymyksistä. Sivustoa
päivitetään jatkuvasti.

Sivusto löytyy täältä:
www.yrittajat.ﬁ/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

tietoa ja välittämistä”.
Suomen Yrittäjien lakineuvoja vastaa kysymyksiin arkisin
kello 15–20. Koronaviikkojen
ajan ryhmää moderoi kolme
tuntia päivässä psykoterapeutti.

Facebook-ryhmä löytyy täältä:
www.facebook.com/groups/ostapienelta
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Nuorten yrittäjien
pikkujoulu

Kuva Iida-Eveliina Rantalainen

Kevään tapahtumat on
toistaiseksi peruutettu
Hyvinkään Yrittäjien hallitus päätti 17.3. pitämässään
kokouksessa peruuttaa toistaiseksi kevään tapahtumat
koronatilanteen vuoksi. Asiasta tiedotetaan lisää tilanteen edetessä.
n.Hyvinkään Yrittäjien hallitus pyrkii hoitamaan hallituksen kokoukset etänä.
• Hyvinkään Yrittäjien tulevista tapahtumista löytyy tuorein tieto
täältä:
www.yrittajat.ﬁ/uudenmaan-yrittajat/hyvinkaan-yrittajat =>
Tapahtumat
• Uudenmaan Yrittäjien tapahtumista löytyy tuorein tieto täältä:
www.yrittajat.ﬁ/uudenmaan-yrittajat/ => Tapahtumat

YRITTÄJÄ
O N E T U N SA
A N SAI N N U T
Suomen Yrittäjien jäsenet ovat oikeutettuja
saamaan runsaasti rahanarvoisia etuja. Katso
valtakunnalliset etusi osoitteesta yrittajat.ﬁ/jasenedut

n.Nuoret yrittäjät verkostoituivat helmikuun alussa järjestetyssä kaikille avoimessa tapahtumassa rennosti teemalla ”pikkujoulut”. Paikalla oli myös uusia
nuoria yrittäjiä, jotka tutustuivat

ensimmäistä kertaa yrittäjäjärjestön toimintaan. Illan aikana
todettiin, että nuori yrittäjä voi
olla nuori joko iältään tai mieleltään.

Yrittäjä, hyödynnä
vuoden 2020 jäsenetusi!
Alennukset euroina keskimäärin

Yrityksen sairauskuluvakuutus,
alennus päiväkorvauksen maksusta

-700 €

Fennia

Alennus laajaan kaskoon

-400 €

Fennia

Etu Yritysturva-vakuutukseen
(1–9 henkilön yrityksille)

-400 €

Fennia

Yrityspaketti 5G (300 M) ja Yritysdata 5G (300 M) jäsenelle
aina paras hinta. Hinta nähtävissä elisa.ﬁ/yrittajaedut -sivulla. Voimassa 24 kk.

Elisa

Elisa Puheratkaisu Vakion käyttäjälle
010-yritysnumero kahdeksi vuodeksi

-240 €/v

Elisa

Netti Lite ja Netti Lite 4G:
Avausmaksu ja asennusmaksu 0€

-150 €/v

Elisa

Talouselämä-lehti (12 kk)

-80 €

Alma Talent

Ilmainen nettinumerohaku jäsenille

-499 €/v

Suomen Asiakastieto

Sopimusasiakkaalle ensimmäinen
vuosi ilman vuosimaksua

-260 €

Suomen Asiakastieto

Alennus kaikista lakipalveluista (15 %), enintään

-1 000 €

JuriNet
JuriNet

Maksuton 20 minuutin alkuneuvottelu
Alennus Yrityspörssi.ﬁ myynti- ja ostoilmoituksista

-30 €

Yrityspörssi.ﬁ

Esimerkkialennus verkkokurssista

-244 €

Suomen Yrittäjät

Lataa ja varmista etusi: yrittajat.ﬁ/mobiilikortti
Laskelma on esimerkki. Jäsenedut ovat tapauskohtaisia. Jäsenetuja tarjoava kumppani
vastaa sisällöstä. Suomen Yrittäjät pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tämän lisäksi saat:

+

Suomen Yrittäjien
oikeudellista puhelinneuvontaa
esimerkiksi 1–2 kertaa, arvo 200 €.

+

Yrittäjä jäsenlehti maksutta
4 kertaa vuodessa, arvo noin 60 €.

+ Clarion-hotellit Suomessa
tarjoavat 19 prosentin alennuksen
päivän parhaasta majoitushinnasta.
Muissa Nordic Choice Hotels
-kohteissa alennus 10 prosenttia.
+

Fundun kautta välitettävän
lainan perustamismaksusta
50 prosentin alennus. Euromääräinen alennus on 250–750 euroa
riippuen haettavan lainan summasta.

+ VENI Energia tarjoaa sähkönhankintapalvelut 20 prosentin
alennuksella ja energialaskujen
tarkastuspalvelun palkkiosta
jopa 30 prosentin alennuksen.

+ Scandic tarjoaa jäsenille laadukkaat majoituspalvelut 16 prosentin
alennuksella päivän hinnasta. Etuja
saa myös kokouspalveluista.
+ 10 prosentin alennuksen päivän
hinnasta Suomessa sijaitsevista
Hilton, Holiday Inn, Crowne Plaza
ja Indigo-hotelleista.
+ 15–30 prosentin alennuksen
risteily- ja reittimatkoista Tallinkin
ja Silja Linen laivoilla reitistä
ja ajankohdasta riippuen.
+

10–20 prosentin alennuksen
risteily- ja reittimatkoista Viking
Linen laivoilla reitistä riippuen.

+ 15 prosentin alennuksen Holiday
Club-kylpylähotellien ja lomaasuntojen päivän majoitushinnasta.
+ 5 prosentin alennuksen normaalihintaisista tuotteista Wihurin

Katso kaikki rahanarvoiset jäsenedut www.yrittajat.ﬁ/jasenedut
Tarkista oman aluejärjestösi tarjoamat edut www.yrittajat.ﬁ/aluejarjestot

Metro-pikatukuissa. Alennus ei koske
alkoholi- eikä tupakkatuotteita.

+ Nesteen bensiinistä ja dieselistä
jäsenalennusta 2,5 snt/litra kulloinkin
voimassaolevasta mittarihinnasta.
Express-asemilta etua ei myönnetä.
+ Teboililla bensiinistä ja dieselistä
Suomen Yrittäjien jäsenkortilla alennusta 2,2 snt/litra ja Teboil Yrityskortilla 2,7 snt/litra. Maksuton korttien hallinnointi- ja raportointiohjelma
KorttiExtranet heti käyttöön.
+

Eazybreakin hinnat jäsenille:
5 €/kk ja 1,20 €/kk /työntekijä
(+ ALV). Hinta sisältää kaikki
halutut edut. Alennus 15 €/kk
+ jopa 2,90 €/kk /työntekijä.

