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Näin me sen teimme.
Tervetuloa mukaan Kauppalehti Kasvajat -kiertueelle.  

Tänä vuonna aiheena on pk-yritysten kansainvälistyminen. 
Mistä aloittaa, miten menestyä, missä sudenkuopat?  

Saat käytännön oppeja, kuulet kollega-yrittäjien 
kokemuksista ja verkostoidut kiinnostavien osaajien kanssa. 

Jokaisessa tilaisuudessa palkitaan myös alueen  
paras kasvuyritys.

Kohti
kansainvälistä 

kasvua?

Tule mukaan  
Kauppalehti Kasvajat 

-kiertueelle!
Oulu 26.4. / Jyväskylä 3.5.

Tampere 10.5. / Turku 17.5. / Helsinki 23.5.

Ilmoittaudu ja katso tarkempi ohjelma 

kasvajat.kauppalehti.fi
Maksutonta tilaisuutta isännöi Kauppalehden toimitus.
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E rinomaista ja valoisaa kevättä, ar-
voisa lukija! Tämä on jälleen Pir-
kanmaan parhaaksi, Aamulehden 
kattaus maakuntamme talouselä-
män fiksuimpia tarinoita.

Aluksi positiivinen muistutus: taloudessa 
on nyt valoa. Tilastokeskuksen maaliskuun 
kuluttajabarometri kertoo, että suomalaiset 
luottavat nyt sekä omaan talouteensa että 
Suomen talouteen ja sen näkymiin. Kulutta-
jien luottamusindikaattori oli maaliskuus-
sa 22,9. Helmikuun luku oli 20,8 ja tammi-
kuun 21,0. Luku on ollut yhtä korkea viimek-
si maaliskuussa 2010, ja pitkän ajan keskiar-
vo on 11,9.

Kuluttajista 46 prosenttia uskoo, että Suo-
men taloustilanne paranee seuraavan vuo-
den aikana. Työssä käyvät kuluttajat koke-
vat nyt, että työttömyyden uhka on selväs-
ti vähentynyt.

Pidetään nämä luvut mielessä ja muiste-
taan, että luottoa on myös Pirkanmaalla. Ta-
louden kovien lukujen takana kaiken lähtö-
pisteessä on aina ihmisen luottamus toiseen 
ihmiseen ja itseensä. Uskallanko solmia sopi-
muksen? Uskallanko ottaa lainan ja seuraavan 
ison askeleen elämässäni? Luotanko siihen, 
että minulle riittää asiakkaita, jotka luotta-
vat minuun? Jokaista taloudellista transakti-
ota edeltää päätös luottaa.

Muutto uudelle paikkakunnalle uuteen työ-
paikkaan vaatii kaksinkertaisen luottamuk-
sen: saako myös puoliso töitä? Tämä on pa-
ha kysymys monessa maakunnassa, mutta 
Pirkanmaalle muuttopäätöstä tekevä ajatte-
lee: eiköhän.

TÄSSÄ NUMEROSSA kerromme kaksi yrittä-
jätarinaa, jotka vastaavat kysymykseen: mi-
kä tekee kauppiaasta kauppiaan? Suurin yh-
teinen nimittäjä on pitkäjänteisyys. Sastama-
lan Herkkujuustolan omistajat Peter ja Jenni 
Dörig ovat rakentaneet yritystään 2000-lu-
vun alusta läpi vaikeidenkin vuosien, ja ensi 
heinäkuussa silmään menee vihdoin seuraa-
va vaihde, kun Häijääseen alkaa nousta uusi 
elämysjuustola.

Kangasalalainen antiikkikauppias ja Miran-
tik-liikkeen omistaja Mira Siurola puolestaan 
on tehnyt kauppaa 18 vuotta. Antiikkikaupas-
sa olennaista on asiakaskunnan vakiinnutta-
minen vuosien työllä vaivaa säästämättä. Siu-
rolan uraa auttoivat alkuun vanhemmat Eila 
ja Taisto Viljasalo ja näiden maankuulu ta-
lonpoikaisantiikin liike Putiikki Viljasalo Ja-
nakkalan Kinnasmäessä. Siurolan poikapuo-
li Aleksi taas avasi hiljan Tampereen Aleksis 
Kiven kadulle Gusta Design -liikkeen, joka 
myy käytettyä designia.

Miksi jotkin kivijalkakaupat tuntuvat ja 
näyttävät niin hyviltä? Vastaus on usein yk-
sinkertainen: on harjoiteltu kymmeniä vuo-
sia. Kauppiassukupolvien ketjuja tarvitaan.

Kauppiuus, 
ammattien 
kuningatar
PÄÄKIRJOITUS

Jussi Tuulensuu
Twitter: @tuulensuu

JENNI JA PETER DÖRIG aloittavat ensi kesänä uuden Herkku-
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jotta Aamulehti tavoittaa lukijansa. Mainossivut 14–15



Aamulehti // Paikallisten yritysten ja yhteisöjen menestystarinoita // Maanantaina 24. huhtikuuta 2017 PIRKANMAAN PARHAAKSI // 54 // PIRKANMAAN PARHAAKSI Aamulehti // Paikallisten yritysten ja yhteisöjen menestystarinoita // Maanantaina 24. huhtikuuta 2017

Jatkuu seuraavalla sivulla

Kari Happonen, teksti 
Eriika Ahopelto, kuvat
Aamulehti

• Valmisruuan muovipakkausta ja legendaa-
rista pallotuolia ei heti osaa yhdistää toisiinsa, 
mutta vahva kytky niiden välillä on.

Jos ruokakaupan hyllyltä nappaa ostosko-
riinsa Saarioisten valmiskeiton tai italiansa-
laattirasian, on käsi täynnä pirkanmaalaista 
osaamista.

Sisällön valmistaja on kaikille tuttu yhtiö, 

mutta harva tuntee pakkausten tekijää, Ar-
teknoa. Kangasalalainen Artekno on myös 
valmistanut muotoilija Eero Aarnion suun-
nittelemaa pallotuolia vuodesta 1966.

Saarioisille Arteknon muovipakkausten 
käyttö on luontaista, sillä elintarvikeyhtiö 
on holdingyhtiö Artekno-Saarioinen Oy:n 
omistama.  Muoviset elintarvikepakkaukset 
Artekno valmistaa omistamallaan tehtaalla 
Virossa. Viron-tehdas myy pakkauksia myös 
Baltiaan, itäiseen Eurooppaan sekä Hollan-
tiin ja Saksaan.

Kangasalla tehdään kartongista esimerkiksi 
pitsan aluslautasia.

Alumiiniset valmisruokapakkaukset Saari-
oinen sen sijaan joutuu ostamaan ulkopuoli-
silta valmistajilta Euroopasta, sillä niiden val-
mistukseen vuonna 1953 perustettu Artekno 
ei ole toimintaansa ulottanut. 

ARTEKNO ON erikoistunut teknisten muovi-
en ja elintarvikepakkausten valmistukseen. 

Yhtiö on mukana monen kansalaisen arjes-
sa, huomiota herättämättä. Firmaa ei huo-
maa, koska sen nimeä ei näy pääosassa sen 
valmistamia tuotteita. Tämä on sopimusval-
mistajan kohtalo. 

Helsingin metrossa istutaan Arteknon val-
mistamilla muovituoleilla. Ray:n peliauto-
maateissa on Kangasalla valmistettuja muo-
viosia, Sakon metsästyskiväärin muovitukki 
on arteknolaista osaamista. 

Kangasalla valmistuu myös esimerkiksi ku-
vantamislaitteiden runkojen osia, ilmanpuh-
distimien suojakuoria, golf-ajoneuvojen muo-
visia etuosia, ravirattaiden istuimia, trakto-
reiden etukuomuja ja muovisia mehiläispesiä 
tarhaajille. 

OMIA TUOTTEITA Arteknolla on noin neljäs-
osa liikevaihdosta. 

Moni kantaa kesällä ruokaa yrityksen val-
mistamassa termolaukussa ja pitää sisällön 
kylmänä geelipussin avulla. Termolaukku-
ja ja kylmämatoiksi kutsuttuja ”kylmäkalle-
ja” valmistetaan Luopioisissa, samoin tämän 
kevään uutuutta, solumuovisia eli styroxisia 
kukkaruukkuja. 

Solumuovista syntyvät myös esimerkiksi 
salibandykaukaloiden laitaelementit ja jal-
kaprässin pehmusteet.

Mitoiltaan suurin oma tuote on soutuvene. 
Niiden valmistus alkoi jo vuonna 1964 ja jat-
kuu edelleen muutaman kymmenen veneen 
vuositahdilla. 

Kova nimi veneilypiireissä Arteknosta tu-
li vuonna 1968, jolloin Luopioisten tehtaalla 
käynnistyi H-purjeveneiden valmistus. Artek-
no oli ostanut valmistuslisenssin ja muotit. 
H-veneiden valmistus päättyi vuonna 1989. 
Moottoriveneetkin kuuluivat aikanaan tuo-
tanto-ohjelmaan.

– Taloudellisesti soutuveneillä ei ole meille 
merkitystä. Ne ovat tapa mainostaa Arteknoa, 
sanoo toimitusjohtaja Kimmo Korhonen, ja 

●● Kangasalalaisella 
sopimusvalmistajalla on noin 
tuhat asiakasta ja erilaisia 
tuotenimikkeitä lähes viisi tuhatta. 

●● Oman tuotannon osuus 
liikevaihdosta on neljännes.

YRITYS

Artekno Oy

  • Erikoistunut tekni-
siin muovituotteisiin ja 
pakkausteollisuuteen. 
Kehittää ja valmistaa 
polyuretaani-, lujitemuo-
vi-, pdcpd- ja solumuo-
vituotteita sekä tuo 
maahan elintarvikepak-
kauksia. 

  • Yhtiö on osa Artekno–
Saarioinen-konsernia.  

  • Henkilöstöä Suomessa 
130, joista 80 Kangasalla 
ja 50 Pälkäneen Luopi-
oisissa. Viron kahdessa 
tehtaassa yhteensä 74 
henkilöä.

  • Liikevaihto Suomessa 
viime vuonna 19,4 mil-
joonaa euroa.

VIIMEISTELIJÄ Sanna Vuorela tarkistaa, että maalattu osa on vir-
heetön. Hän on työskennellyt Arteknossa 23 vuotta.

Artekno on kuluttajan arjessa

HILJAA LÄSNÄ
myöntää, että harva yrityksen tuntee, vaikka 
ikää yhtiöllä on jo 64 vuotta.

ARTEKNON TUOTANTOPALETTI on loputtoman 
tuntuinen, eikä ihme, sillä asiakkaita on noin 
tuhat ja erilaisia nimikkeitä lähes viisi tuhatta.

Tuotanto on aina ollut hyvin laaja-alaista. 
Jonkinlaista keskittymistä on luvassa hiljat-
tain laaditun uuden strategian myötä.

– Käymme läpi asiakaskuntamme ja pyrim-
me tunnistamaan kasvavat segmentit, Korho-
nen, 43, sanoo.

Selkeä kasvuala on terveysteknologia, sa-
moin puhtaaseen ilmaan ja ilmanvaihtoon 
liittyvät tuotteet. Jakeluverkkoa kehitetään 
ja viennissä panokset laitetaan pohjoismaihin. 

Yrityksen uudistamista kuvaa sekin, että 
strategisiin linjanvetoihin halutaan uuden-
laisia näkemyksiä firman ulkopuolelta. Ar-
teknon kevään yhtiökokouksessa hallitukseen 
valittiin kaksi Avotien omistajasuvun ulko-
puolista jäsentä. 

Toinen valituista on VTT:n avainasiakas-

TOIMITUSJOHTAJAN Kimmo Korhosen mukaan yhtiön liikevaihdos-
ta noin neljännes tulee omista tuotteista, kuten kukkaruukuista.

MUOVI TAIPUU moneen 
kohteeseen. Kuvassa  
on Sako Oy:n pistoolin 
kahvan puolikkaita.  
Lopputuote syntyy  
kahdesta puolikkaasta.
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Kari Happonen
Aamulehti

Viime vuonna Arteknon liikevaih-
to oli noin 19,4 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden tavoite on rik-
koa 20 miljoonan euron raja. Uu-
dessa strategiassa on linjattu, et-
tä kolmen vuoden kuluttua tuli-
si saavuttaa 25 miljoonan vaihto.

Suurin osa liikevaihdosta syn-
tyy polyuretaanista valmistetuis-
ta teknisistä muovituotteista.

Tarkkoja tuotantomääriä toi-
mitusjohtaja Kimmo Korhonen 
ei paljasta, mutta vuodessa yhtiö 
valmistaa useita kymmeniä mil-
joonia kappaleita erilaisia muo-
vituotteita. Viennin osuus liike-
vaihdosta on nyt noin neljännes.

– Keskitymme viennissä poh-
joismaihin. Tällä hetkellä Ruotsi 
on päämarkkina, sanoo myynti-
päällikkö Matti Salo.

Venäjääkään ei ole unohdettu, 
mutta sen varaan ei lasketa. Kaksi 
viime vuotta myynti itänaapuriin 
on ollut seis, mutta maaliskuussa 
oli toimitus, jossa oli termolaati-
koita ja salibandykaukaloita.

Viennissä 
keskitytään 
pohjoismaihin

päällikkö Outi Härkki. Hänen alaansa on 
esimerkiksi muovien kierrätettävyys ja hyö-
tykäyttö. 

PAKKAAMISESSA PAINE ekologisuuteen kas-
vaa koko ajan.

– Suomessa alkoi viime vuonna muovi-
pakkausten kierrätys. Se parantaa itsessään 
kuvaa muovista, Korhonen sanoo.

Pakkausten tarve sen sijaan lisääntyy kai-
ken aikaan. Esimerkiksi kaupoista ostetaan 
yhä enemmän takeaway-annoksia. Keskus-
keittiöistä kuljetetaan ruoka-annoksia jat-
kossa entistä enemmän kotihoidossa olevil-
le kansalaisille. Elintarvikkeet on pakattava 
johonkin astiaan.

 Esimerkiksi Posti käyttää Arteknon ter-
molaatikoita ja kylmägeelimattoja kylmä-
kuljetuksissa ja päivittäistavarakaupan 
Kauppakassi-jakelussa.

– Kylmä- ja kuumakuljetukset lisääntyvät. 
Samalla termolaatikoihin tarvitaan entistä 
enemmän älyä, sensoreita, joilla seurataan 
lämpötilaa, Korhonen toteaa.

Hän uskoo, että ajan mittaan solumuo-
vista valmistettavien termolaatikoiden suh-
teellinen osuus laskee, kun tilalle tulee uu-
sia materiaaleja. Kierrätettävyys ja bioha-
joavuus ovat tärkeitä kriteereitä valintoja 
tehtäessä.

– Kartonki on mielikuvissa muovia sel-
keästi positiivisempi materiaali. Mietim-
me, miten kartongin käyttöä pakkaamisessa 
voidaan lisätä, kertoo Korhonen. Kartongin 
lämpötilaominaisuudet ja kosteudenpitä-
vyys paranevat kaiken aikaa. 

Artekno valmistaa Kangasalla kartongista 
muun muassa kartonkilautasia ja -vuokia.

Asiakkaina Arteknolla on kotimaisia ja ul-
komaisia yrityksiä, joukossa isoja kansain-
välisiä nimiä.

Kangasalan pääkonttorin yhdessä huo-
neessa seisoo öljytynnyrin kokoinen, sisä-
tilaan tarkoitettu ilmanvaihtolaite, jonka 
ulkokuoret Artekno on tehnyt.

Ilmanvaihtolaitetta valmistaa Suomessa 
sijaitseva yhtiö. Sen omistavat kiinalaiset. 
Tuote viedään Kiinan markkinoille.

Globaalit markkinamekanismit tuntuvat 
välillä omituisilta.

Miten suomalainen valmistaja voi pärjätä 
aasialaista hintatasoa vastaan?

– Pärjäämme, koska teemme pieniä sar-
joja, Kimmo Korhonen sanoo. 

Kun tuotteen valmistusmäärät liikkuvat 
tuhansissa kappaleissa, eivät miljoonissa, 
on suomalaisyrityksellä kaikki mahdolli-
suudet olla kilpailussa mukana.

Kiinalaisyhtiöt operoivat massavalmis-
tuksella. Ne eivät välttämättä halua sitoa 
varoja valmistusmuotteihin jos tuotanto-
sarja jää pieneksi. 

TOINEN VALTTI kilpailussa on suomalainen 
osaaminen.

– Laatuun luotetaan, toteaa Korhonen. 
Ilmanvaihtolaitteen valmistaja voi myös 
markkinoinnissaan käyttää hyväksi sitä, 
että tuote on valmistettu hyvästä ilman-
laadusta tunnetussa Suomessa.

HISTORIA

Artekno Oy tunnetaan pallotuoleista, H-veneistä, soutuveneistä...

  • 1949 yritystoiminta alkoi. 
Artekno-nimi otettiin käyttöön 
julkisen nimikilpailun perusteella. 

  • 1953 perustettiin Artekno Oy, 
jonka tarkoituksena oli teknillis-
kemiallisten tuotteiden, kasvira-
vinteiden ja erilaisten tekstiilien 
valmistus ja kauppa. Toimitusjoh-
taja Reino A. Avonius. 

  • 1954 Perustettiin kangaspaino, 
jossa valmistettiin värikkäitä ver-
hokankaita, pyyheliinoja ja lasten 
kuoseja. Kangaspainon toiminta 
loppui 1960-luvun alussa.

  • 1957 Polystyreenituotteiden 
(EPS) valmistus aloitettiin. Käsin 
valmistuksen jälkeen tuotanto 
automatisoitiin vuonna 1965. EPS-
tuotanto jatkuu edelleen.

  • 1963 Lujitemuovituotteiden 
valmistus aloitettiin teknisillä 
muovituotteilla. Lujitemuovituo-
tanto jatkuu yhä Luopioisissa.

  • 1966 Eero Aarnion suunnitte-
leman pallotuolin valmistus alkaa 
Luopioisissa.

  • 1968 Purjeveneiden valmistus 
aloitettiin. Venetuotanto lopetet-
tiin vuonna 1989.

  • 1981 Teknisten polyuretaani-
tuotteiden valmistus aloitettiin 
Luopioisissa. Toiminta siirrettiin 
Kangasalle 1988 ja jatkuu yhä.

  • 1984 Hankittiin Kangasalan 
Malliveistämö Ky vahvistamaan 
puu- ja muovimallien valmistusta. 
Toiminta loppui vuonna 2007.

  • 1986 Hankittiin Konepaja Was-
ström Ky:n liiketoiminta vahvista-
maan metallimuottien ja työväli-
neiden valmistusta.

  • 1989 Tehtiin yhteistyösopi-
mus Alcan-alumiinipakkausten ja 
pakkauskoneiden edustuksesta 
Suomessa. Pakkausmyynti jatkuu 
edelleen.

  • 1992 Hankittiin Tammertool 
Oy:n liiketoiminta vahvistamaan 
työvälineiden valmistusta. Liike-
toiminta muutti kunnostettuihin 
tiloihin Kangasalle 1994. Metallin 
toiminta loppui vuonna 2007.

  • 1992 Aloitettiin solupolypro-
peenituotteiden (EPP) valmistus 
Sahalahdessa. Valmistus siirrettiin 
myöhemmin Luopioisten tehtaal-
le, jossa se jatkuu edelleen.

  • 1993 Omien kartonkialustojen 
valmistus alkoi. Tuotanto jatkuu 
edelleen.

  • 1994 Artekno Oy:n toiminnat 
yhtiöitettiin neljään eri yhtiöön. 
Artekno Oy, Artekno-Pur Oy, 
Artekno-Eps Oy ja Artekno-Me-
talli Oy:öön.

  • 1999 Muovirasioiden alihankin-
tasopimus Polyform AS:n kanssa 
solmittiin. Koko liiketoiminta han-
kittiin omaksi vuonna 2010.

  • 2000 RCM Harvesterin liiketoi-
minta ostettiin.

  • 2005 Baltskan Ehitus OÜ:n 
liiketoiminta hankittiin.

  • 2008 Artekno Eesti OÜ perus-
tettiin.

  • 2010 PDCPD tuotanto alkoi. 
Soveltuu suurten muovikappalei-
den valmistukseen.

  • 2012 Artekno-yhtiöt sulautet-
tiin. Kaikki toiminta jatkuu eteen-
päin Artekno Oy:n nimissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENEET
  • Valmistus alkoi 1964 lasikui-

tuisella Pellinki-jollalla. Samana 
vuonna tuotantoon Napoli-soutu-
vene ja Fisherman-moottorivene.

  • Suomen suurin pienveneiden 
valmistaja. Vuosituotanto par-
haimmillaan yli 3 500 venettä.

  • Pienvenetuotanto loppui 1978. 
Keskityttiin purjeveneisiin. H-ve-
neiden valmistus alkoi 1969 ja lop-
pui 1990. Yli 1 500 purjevenettä.

MERJA OJALA /  AAMULEHDEN ARKISTOILKKA LAITINEN /  AAMULEHDEN ARKISTO ILKKA LAITINEN /  AAMULEHDEN ARKISTO

Jatkuu edelliseltä aukeamalta

JUHA LEINONEN puhdistaa puristimesta tulleen pelikoneen osan jakosaumaa.  Hän on 
työskennellyt 12 vuotta koneenhoitajana. Seuraavaksi osa menee maalaamoon.

Oho
  • Aromipesien (kuva) valmistus alkoi uudelleen kesällä 2015. 
  • Neuvostoliitolle rakennetussa jäämurtaja Leningradissa eristeinä 

käytetty Saropor-eristeitä. Kuvaputkitehdas Valco osti kuvaputki-
pakkaukset Arteknolta. 

  • EPP-solumuovista etu- ja takapuskurit Uudenkaupungin auto-
tehtaalla valmistettuihin Opel Calibroihin. 

LUOPIOISISSA valmistetaan edelleen pieniä määriä soutuveneitä.  
Laminoitsija Tapio Mäkinen työn touhussa vuonna 2004.

KUULUISA pallotuoli. ARTEKNON kuuluisin venetyyppi oli H-vene. Niiden valmistus  
päättyi Arteknossa vuonna 1989.
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Täytä hakemuksesi: 
www.voima.info/pelastajat

Henkilöstötalo Voima palkkaa tänä kesänä lehdenjakajia 
pelastamaan pirkanmaalaisten aamuja. 
Oletko sinä kiinnostunut pelastustehtävistä?

Asiakasyrityksemme Alma Manu Oy on painamisen ja jakelun ammattilainen. 
Alma Manuun kuuluu lehtipaino Tampereella sekä Pirkanmaan, Satakunnan 

ja Lapin jakelutoiminnat. Alma Manu on osa Alma Media –konsernia. 
Jakajan työ on tärkeä osa lehdentekoa, sillä lehti on valmis vasta, 

kun se on asiakkaalla. 

KOKO
PIRKANMAAN
ALUE

VIELÄ 
EHDIT 

MUKAAN!
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ton ruumis löytyi ojasta, läheltä paikkaa, 
mistä oli aiemmin löytynyt Reton rekan 
poltettu nuppi. 

– Tappaja jäi Kazakstanissa kiinni toi-
sesta rikoksesta ja sitä kautta selvisi Re-
tonkin tapaus.

DÖRIG JATKOI REKANAJOA Keski-Aasiaan 
neljä vuotta. Koti oli Nokialla. Vuokrakak-
siossa alkoi olla ahdasta, kun perhe ja ys-
tävät vierailivat Sveitsistä. Sitten Dörig 
kuuli, että Mouhijärvellä nykyisessä Sas-
tamalassa on myynnissä eräkämppä. Siitä 
tuli pian sveitsiläisten tukikohta.

– En tullut Suomeen jäädäkseni, enkä 
vieläkään voi sanoa, että olen täällä jää-
däkseni, Dörig sanoo.

– Mutta Suomessa on monta asiaa, joi-
den takia tänne kannattaa jäädä, hän lisää.

HÄIJÄÄN MARKKINAT ja vuosi 2000. Peter 
Dörig kiertelee markkinakojuilla ja huomaa 
hernekeittoa myyvän nätin tytön, nykyisen 
vaimonsa Jennin. Siitä alkoi suomalais-
sveitsiläinen rakkaustarina.

– Peter oli selvittänyt, kuka olen ja pyy-
si syksyllä treffeille. Se oli menoa, Jenni 
Dörig hymyilee.

– Ne treffit eivät menneet ihan putkeen, 
tarjosin Jennille kahvia ja pilaantunutta 
maitoa, ihan klönttistä, Peter nauraa.

Nuoripari asettui asumaan Mouhijär-
velle. Jenni työskenteli insinöörinä Sisu 
Dieselillä Linnavuoressa ja Peter ajoi rek-
kaa, nyt Suomessa ja Keski-Euroopassa. 
Samalla hän hoiteli Salotalon erämatkai-
lutilaansa.

Mouhijärvellä pieni juustola lopetteli 
toimintaansa Selkeen kartanon vanhassa 
navetassa. Peter ja Jenni Dörig tarttuivat 
uuteen haasteeseen.

– Olin aina tiennyt, että haluan juusto-
mestariksi, Peter vakuuttaa ja kertoo, et-

tä Sveitsissä hänen kotonaan oli juusto-
la, myös isä ja veli ovat juustomestareita.

HERKKUJUUSTOLA aloitti 2002. Kymmeni-
sen vuotta myöhemmin Jenni jätti työnsä 
Linnavuoressa ja aloitti juustolassa laa-
tuinsinöörinä. Hän vastaa juustojen laa-
dunvalvonnasta.

– Siinä vaiheessa minulla oli jo varaa pal-
kata oma vaimo. Sitä ennen hän oli töissä 
puhtaalla rakkauden palkalla, Peter vir-
nistää.

Alkuvuosina juustomestarin palkkapus-
si oli laihanlainen. Kunnes vuonna 2006 
tapahtui jotain.

Virpi Starkman, teksti 
Tomi Vuokola, kuvat

• Jos Peter Dörigin kaveri Reto Bantli ei 
olisi kuollut rekanajokeikalla Venäjällä 20 
vuotta sitten, tuskin sveitsiläinen Dörig 
olisi koskaan jäänyt asumaan Suomeen. 
Tuskin nyt olisi olemassa Vilhoa, Hilmaa, 
Metsuria tai muita maankuulun Herkku-
juustolan juustoja.

Palataan tarinan alkuun. Sveitsiläiskave-
rukset lähtivät seikkailulle Suomeen vuon-
na 1996. Tai ei sen seikkailun päämäärä 
ollut Suomi, vaan Keski-Aasia. Kaverukset 
pääsivät töihin Matti Rautalinin kulje-
tusliikkeeseen Nokialla. Rekanajo Keski-
Aasian aroille alkoi.

Dörigin kaverin Reton seikkailu loppui 
kuitenkin lyhyeen. Hänet tapettiin Pohjois-
Kazakstanissa, rekan perävaunu varastet-
tiin, vetoauto poltettiin. Kukaan ei tien-
nyt mitä oli tapahtunut, Retoa ei löytynyt.

– Päätin silloin, etten palaa Sveitsiin en-
nen kuin on selvinnyt, mitä Retolle on ta-
pahtunut, kertoo Peter Dörig.

Alkoi monivaiheinen operaatio kaverin 
kohtalon selvittämiseksi. Dörig ei antanut 
periksi. Kesti kolme vuotta, ennen kuin Re-

Mies, joka 
halusi jäädä

●● Herkkujuustolan omistajat Peter ja 
Jenni Dörig olivat jo vähällä luovuttaa ja 
muuttaa Peterin kotimaahan Sveitsiin. 

●● Tulevaisuus näyttää hyvältä,  
uusi juustola valmistuu Sastamalan 
Häijääseen ensi vuonna.

KUKA

Peter Dörig

  • Sveitsistä Suomeen vuonna 
1996 muuttanut juustomestari.

  • 47-vuotias.
  • Vuoden juustomestari 2016. 

Valinnan teki Suomen Juuston-
valmistajien Yhdistys.

  • Vuoden yrittäjä 2011 (Mouhi-
järven Yrittäjät). 
Vuoden tuottaja 2011 (Glorian 
Ruoka & Viini).

  • Vapaa-ajalla harrastaa Salo-
talon isännöintiä.

KUKA

Jenni Dörig

  • Aloitti Herkkujuustolan laa-
tuinsinöörinä 2013. Sitä ennen 
työskenteli koneautomaatioin-
sinöörinä Sisu Dieselillä.

  • 38-vuotias.
  • Kotoisin Mouhijärveltä.
  • Harrastaa lentopalloa tällä 

hetkellä enemmän lasten kaut-
ta kuin itse pelaten, lenkkeilyä 
ja VaLePan fanitusta.

  • Jennillä ja Peterillä on 4 
tytärtä, Ida 13, Ella 10, Lilli 8 ja 
Fanny 5.

MIKÄ

Herkkujuustola

  • Erikoistunut sveitsiläistyyp-
pisten, pinnalta kypsytettyjen 
puolikovien ja pehmeiden juus-
tojen valmistukseen.

  • Perustettu vuonna 2002 
Sastamalan Mouhijärvelle 
Selkeen kartanon vanhaan 
navettaan. 

UUSI JUUSTOLA

  • Uusi juustola valmistuu 
Häijääseen Pori-Tampere-tien 
varteen syksyllä 2018.

  • Rakentaminen alkaa heinä-
kuussa 2017.

  • Hanke maksaa 3,6 miljoonaa 
euroa.

  • Työllistää omistajien lisäksi 
4 ihmistä.

  • Käyttää juustojen valmistuk-
seen yli puoli miljoonaa litraa 
maitoa vuodessa.

  • Juustot voittaneet useita 
laatupalkintoja.

  • Liikevaihto noin 600 000 
euroa.

– Suomessa alkoi lähiruokabuumi ja juus-
tojen kulutus lähti hurjaan nousuun.

– Pari vuotta jouduimme jakamaan uu-
sille kaupoille jonotusnumeroita, koska 
emme pystyneet valmistamaan niin pal-
jon juustoja kuin menekki olisi ollut, Jen-
ni sanoo.

Tuli lama, jonoa ei enää ollut, mutta pie-
ni kasvu jäi. Kasvu jatkuu yhä.

NYKYINEN JUUSTOLA Mouhijärven Sel-
keen navetassa on tiloiltaan käynyt pie-
neksi vuosia sitten. Uusi juustola olisi jo 
noussut Häijääseen Pori-Tampere-tien var-
teen, ellei Ely-keskus olisi puuttunut pe-
liin. Juustolalle katsottu rakennuspaikka 
ei sopinutkaan Ely-keskukselle. Alkoivat 
kiivaat neuvottelut juustolan tontista. Tä-
män taistelun Dörigit hävisivät.

– Siinä vaiheessa, kun ensimmäinen han-
ke kaatui, mietimme vakavasti muuttoa 
Sveitsiin. Peter sai sieltä jo työtarjouksen-
kin, Jenni Dörig kertoo.

– Lopulta se oli kuitenkin Peter, joka ei 
halunnut muuttaa. Hän on niin havumet-
sävyöhykkeen ihminen.

– Jos olisi tiedetty, mitä kaikkea meillä 
on edessä, uutta juustolaa ei olisi lähdet-
ty koskaan toteuttamaan, Jenni myöntää.

KEVÄT 2017. Uuden Herkkujuustolan suun-
nitelmat valmistuvat. Rakentaminen alkaa 
heinäkuussa. Uusi elämysjuustola nousee 
Häijääseen Pori-Tampere-tien eteläpuolel-
le. Samassa ryppäässä sijaitsevat Häijään 
muutkin palvelut, Nesteen liikenneasema, 
kauppakeskus ja parhaillaan rakenteilla 
oleva uusi Säästömarketin tavaratalo.

Juustomestarin pitkän ajan haave toteu-
tuu viimein.

– En tiedä, voiko sitä haaveeksi sanoa. 
Viime vuodet ovat olleet todella raskaita. 
Se on vaatinut paljon työtä ja paljon vel-
kaa, Peter Dörig sanoo.

UUDESSA JUUSTOLASSA tuotanto jopa kuu-
sinkertaistuu. Koevalmistuksessa on useita 
uusia juustolaatuja. Tänä vuonna kauppoi-
hin tullut sahtijuusto Sahti Vilho on saa-
nut Suomi 100-tunnuksen.

– Meillä on ajatuksena se, ettei viiden 
vuoden päästä tarvitse heti laajentaa, Jen-
ni Dörig sanoo.

Uudessa elämysjuustolassa pääsee ik-
kunan takaa seuraamaan juustojen val-
mistusta ja kurkistamaan juustokellariin. 
Juustolasta tulee paikka, mistä saa ruokaa 
ja juomaa.

– Siitä ei tule huoltoasemaa, ei ravinto-
laa eikä kahvilaa. Huoltoasema Häijäässä 
jo on, ja jos maalla perustat ravintolan, 
kaikkihan sille nauravat, Dörig kuvailee.

Erikoisjuustoista voi nautiskella viinin 
ja oluen kanssa.

– Kossua en ala myymään, koska se ei lii-
ty juustokulttuuriin, mutta viini ja juusto 
kuuluvat yhteen.

Dörigin toiveena on, että juustolasta voi-
si ostaa viiniä myös mukaan. Neuvotteluja 
Alkon kanssa on käyty.

VIELÄ YKSI kysymys Peter Dörig: Eikö sinua 
pelottanut ajaa rekkaa Keski-Aasiassa sen 
jälkeen, mitä kaverillesi Retolle tapahtui?

– Ei. Minulla oli ja on edelleen lompa-
kossa Pyhän Marian kuva. Sain sen tunte-
mattomalta nunnalta Venäjällä vähän Re-
ton katoamisen jälkeen. Nunna sanoi, että 
kuva suojelee minua. Uskon niin.  

– Minulla on kotona viisi naista, pelot-
taa enemmän mennä kotiin, Peter nauraa.

”Lopulta se oli kuitenkin Peter,  
joka ei halunnut muuttaa Sveitsiin. 
Hän on niin havumetsä- 
vyöhykkeen ihminen.”
JENNI DÖRIG

PETER JA JENNI DÖRIGIN rakkaustarina 
sai alkunsa Häijään markkinoilla vuonna 
2000. Heillä on neljä tytärtä ja kasvava  
yritys, joka työllistää neljä työntekijää.
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Nimitykset

Pirkanmaan parhaaksi 
ilmestyy seuraavan  
kerran maanantaina  
22. toukokuuta 

Uudet yritykset

Yritystapahtumat

Viisi vuotta kivijalkaliikettä 
riitti, ja Siurolan perhe muut-
ti Kangasalla Vesijärven tielle. 
1950-luvulla rakennetussa oma-
kotitalossa oli ulkorakennus, jos-
sa Mirantik jatkoi toimintaansa. 
Antiikkihuonekaluja rassattiin 
iltaisin ja viikonloppuisin, sil-
lä ison perheen pyörittämisessä 
meni muu aika.

– Toiminnaltaan nuo vuodet oli-
vat erilliseen liiketilaan verrat-
tuna hyvin erilaista aikaa, mutta 
viimeistään tuolloin asiakaskunta 
vakiintui. Ympäristö oli erilainen, 

mutta samalla kaikkien lasten ko-
ti. Pitkiä päiviä tuli kyllä tehtyä. 

Siurola on aina tehnyt. Töitä. 
Nytkin yrittäjäperhe asuu talos-
sa, jossa koti ja yritys on erotet-
tu kahdella palo-ovella toisistaan. 
Kuinka hyvin niiden erotus toimii 
käytännössä?

– Eipä juuri ollenkaan. Olen yk-
sityisyrittäjä, joten asiakaspalve-
lussa pitää olla aina tavoitettavis-
sa. Sitä se on kun on kotona töissä 
ja töissä kotona.

Ja sen huomaa. Tunnin haastat-
telun aikana kännykkä piippailee 

vähän väliä, viestejä, soittopyyn-
töjä, mittauspyyntöjä. Eikö apu-
käsiä ole tarjolla?

– Varmasti olisikin, mutta kun 
yrittäjyys kompensoituu tiet-
tyyn persoonallisuuteen, niin täl-
lä mennään. Toki välillä kaipaa 
työyhteisöä, juttuseuraa, mutta 
samaan aikaan en voisi mennä ke-
nellekään muulle töihin. 

Mirantikin sisustuspuoli on 
Siurolan mukaan ollut tasaisen 
varmaa koko ajan. Kuluttajat pa-
nostavat kotiin, oli taloustilanne 
mikä tahansa, ja pienessä talous-
kurimuksessa vielä enemmän.

– Rakennuspuolella on kuiten-
kin nähty kaikki: hypestä täydel-
liseen laskuun ja nyt taas pieneen 
nousuun. 

Siurola vakavoituu muistellees-
saan neljän vuoden takaista huo-
noa aikaa.

– Rakennuspuolen arvet olivat 
myös voima, ehkä se kantavin jol-
la taas jaksoi ponnistaa. Se hitsasi 
meitä pariskuntana enemmän yh-
teen ja opimme siitä paljon.

Verkossa roikkumassa
Työn tekemisen tapa on 18 vuo-
den aikana kääntynyt päälaelleen. 
Täysi-ikäinen yrittäjyys on vienyt 
Siurolankin vahvasti nettiin, 80 
prosenttia työajasta kun kuluu 
Mirantikin somekanavia pyörit-
täessä ja uusia antiikkikalustei-
ta etsiessä. 

Outi Suoranta, teksti 
Jukka Vuokola, kuvat

•Mikä muukaan voi antiikki-
kauppiaan tyttärestä tulla kuin 
antiikkikauppias? Vanhemmat Ei-
la ja Taisto Viljasalo tunnetaan 
talonpoikaisantiikkiliike Putiikki 
Viljasalosta Janakkalan Kinnas-
mäessä.

– Ja kuinka minä nuorena van-
noinkaan, että varmasti teen itse 
jotain konservatiivisempaa, nau-
rahtaa Mira Siurola, Mirantik-
liikkeen omistaja. 

Siurola toimi hetken maailman-
valloittamisen lomassa omassa 
ammatissaan taideaineiden oh-
jaajana. Taidekodin kasvatin, nuo-
ren kapinallisen elämä ei vienyt-
kään kaukomaille, vaan rakkaus 
ankkuroi Pirkanmaalle. 

Elämä heitti kertaheitolla Siu-
rolan omien sanojen mukaan hö-
rönpössöä. 

– Esikoiseni Santerin ollessa 
neljän kuukauden ikäinen perus-

tin Tampereelle oman antiikki-
liikkeen. 

Tuolloin Satakunnankadulla oli 
oikea antiikkiliikkeiden keskitty-
mä, eikä Siurola kiellä, etteivätkö 
vanhemmat olisi auttaneet.

Hyppäys kotivajaan
Moni silti koki, että Siurola is-
tui valmiiseen pöytään, olihan 
hän Viljasalon pikkulikka, jolla 
oli kontaktit valmiina. Tuolloin 
kuitenkin Siurola rakensi kanta-
van perusmuurin ihan itse. 

– Jälkikäteen sitä taivastelee 
kuinka jaksoi. Santeri oli ensim-
mäisen vuoden aamusta iltaan 
mukana, ei ollut mitään lasten-
hoitajia.

Mirantik on paljon kasvanut 
noista vuosista, ja laajentunut. 
Aviomies Saken myötä yritys on 
yhtä vahvasti rakennusalaan ja 
sisustukseen painottuva. Siuro-
la on aina nauttinut haasteista ja 
uskaltanut hypätä pitkiä loikkia. 

– Loput ajasta sitten pyörin liik-
keessä ja rapsuttelen entisöitäviä 
huonekaluja. Hassua, ennen saa-
toin lähteä Muonioon yhden pöy-
dän perässä. Ajankäyttö on siis 
ehkä järkeistynyt, Siurola nau-
rahtaa. 

Kangasalan toiseksi vanhin ra-
kennus toimii Siurolan kotina ja 
liiketilana. Mirantik on yhtä kuin 
rönsyilevä sisustus-ja antiikkilii-
ke, jossa on tarkkoja hankintoja, 
mutta harva tietää, että koti on 
hyvin minimalistinen ja suoras-
taan kuin loft-asunto. 

– Kaikki se yrityksen rönsyile-
vyys tarvitsee säntillisemmän ta-
sapainon.

Villi ja vilkas Siurola kuvitte-
lee edelleen olevansa hiljainen 
ja rauhallinen, mutta ehkä nämä 
kaksi puolta näkyvät parhaiten 
juuri yrityksen ja kodin välises-
sä erossa. Lähellä, mutta sopivan 
kaukana.

Kotona töissä ja töissä kotona
●● Kodin ja työpaikan yhdistäminen 

on sujunut kangasalalaisen Mirantik-
liikkeen yrittäjältä jo viimeiset 13 vuotta.

●● Vanhemmat auttoivat Mira Siurolan 
yrittäjäpolun alkuun. 

MIRA SIPPOLAN koti ja yritys ovat saman katon alla, mutta täysin eri tyyliset. Kotona vallitsee seesteisyys ja järjestelmällisyys, liikkeessä Mira pääsee enemmän pirskahtelemaan.

 KUKA

Mira Siurola

  • 48-vuotias yrittäjä  
Kangasalta.

  •Mirantik-liikkeen omistaja.
  • Aviomies Sakke.
  • Uusioperheessä viisi lasta: 

Lotta, Linda, Aleksi, Miska ja 
Santeri. Kolme lastenlasta.

  • Siurola oli takapiruna, kun 
poikapuoli Aleksi perusti Tam-
pereelle Aleksis Kiven kadulle 
Gusta design -liikkeen. 

LIIKETILAHISTORIA

  • 1999–2004: Satakunnan-
kadulla liiketila.

  • 2004–2013: Vesijärventiel-
lä kodin ohessa pieni vaja ja 
myymälä.

  • 2013–nykyhetki: Herttuan- 
tien alussa kodin ohessa liike-
tila.

  • Vuonna 2027: ”Varmasti 
edelleen töitä, mutta kieltä-
mättä haaveilen eläväni vaikka 
Ranskassa, Atlantin puoleisella 
rannikolla. Raha sen ratkaisee.”  

 
SIUROLAN HUOMIOT

  • Eri tyylien yhdistely,  
kerrostaminen: ”Olen edelleen 
hyvin hämmästynyt varsin-
kin nuorten taidosta yhdistää 
Ikeaa ja mummilta perinnöksi 
saatuja antiikkihuonekaluja.”

  •Muokkausvapaus: ”Yhä  
useampi uskaltaa tarttua  
hiekkapaperiin ja maalisu-
tiin. Edelleen toki kierretään 
liikkeissä etsimässä sitä jotain, 
mutta kiinnostus muokkauk-
seen on lisääntynyt huimasti.”

MIRANTIKIN toiminta on viime aikoina paljon somepainottunut, mutta 
Siurola on eniten kotonaan liikkeen puolella ja ihmisten kohtaamisessa.

Kerro positiiviset 
yritysuutiset koko 
Pirkanmaalle
Uudella ilmoitustyökalulla teet 
yritysuutisen helposti netissä

Kokeile heti ja jätä ilmoitus osoitteessa 
→  ilmoita.aamulehti.fi

NIMITYKSET Teitkö loistorekrytoinnin? Siitä kannattaa 
kertoa muillekin. Nappaa mieleisesi kuva ja laadi tekstiä niin 
pitkästi kuin näppäimistö kestää. Hieno mahdollisuus tuoda 
yrityskulttuuria esiin persoonallisella tavalla.

UUDET YRITYKSET Uusi yritys tai yrittäjä? Anna sen kuulua 
koko Pirkanmaalle! Lataa kuva yrittäjästä, työ porukasta, uudesta 
toimitilasta tai tuotteista ja kerro, mitä teette – sana on vapaa.

YRITYSTAPAHTUMAT Synttärit, avoimet ovet, syys päivät, 
seminaari? Kerro yrityksesi tapahtumista ja hyvästä pöhi
nästä kaikille. Sekin onnistuu helppokäyttöisellä ilmoitus
työkalulla osoitteessa ilmoita.aamulehti.fi.

YRITYSUUTISET
AsianajotoimistoAlfaOy

Varatuomari, MBA
Marko Lounatmaa on
nimitetty lakimieheksi
16.3.2017 alkaen. Hän
on erikoistunut
kansainväliseen ja
kotimaiseen kauppa-
ja sopimusoikeuteen,

yhtiöoikeuteen sekä yritysjärjestelyihin.

Oikeustieteen maisteri
Niko Värttiö on
nimitetty lakimieheksi
3.4.2017 alkaen. Hän
on erikoistunut
perintö- ja
perheoikeuteen,
kiinteistöoikeuteen

sekä maa- ja metsätalouden lakiasioihin.

Uusia tuulia Apteekki Sastamalassa
Hopun apteekki on muuttanut K-Citymarket Sastamalaan. Samalla apteekin nimi
vaihtui Apteekki Sastamalaksi. Olemme jatkossa avoinna joka päivä. Uusissa ava-
rammissa tiloissa työskentelee myös "Risto-Reippaaksi" nimetty robotti, joka va-
pauttaa henkilökunnan aikaa asiakkaalle. Toimintamme lähtökohtana on aina
asiakkaan ääni, ja tavoitteenamme on, että pystymme palvelemaan asiakkaita en-
tistä paremmin. Lean-ajatteluun perustuen olemme muokanneet prosessejamme
yksinkertaisemmiksi ja sujuvammiksi. Tärkein tehtävämme on varmistaa asiak-
kaan lääkehoidon onnistuminen ja tarjoamme sitä tukevia palveluita kuten lääki-
tyksen tarkistuspalvelu, inhalaatiohoidon tarkistus, kotiinkuljetus, annosjakelupal-
velu sekä jatkossa myös mahdollisuutta etälääkäriyhteyteen. TERVETULOA!

Uusi secondhand designeen keskit-
tyvä yritys Tampereen "designdi-
strictillä" Aleksis Kiven katu 30:ssä.

Keskitymme pohjoismaisen
1930-1970-lukujen muotoilun edellä-

kävijöihin!
Tervetuloa tutustumaan!

Yhteistyössä Ensimetrin kanssa.

www.gustadesign.fi
Instagram: @gustadesigntre

Kiropraktikko Emma Honkonen

On aloittanut toiminnan Nokialla
Fysioterapia Pirkko Honkonen Oy:n

tiloissa

Varaa aika numerosta:
03-3410739

Kauppakatu 1-3, 37100 Nokia
Yhteistyössä Ensimetrin kanssa

Markkinointiosakeyhtiö i2

Leena Mattila on nimi-
tetty asiakkuuspäälli-
köksi Helsingin toimis-
tolle.

Anna-Kaisa Noki on ni-
mitetty graafikoksi
Tampereen toimistolle.

Taina Oksanen on ni-
mitetty asiakkuusjoh-
tajaksi Helsingin toi-
mistolle.

Aino Penttilä on nimi-
tetty story designer /
copywriteriksi Tampe-
reen toimistolle.

Ari Rantala on nimitet-
ty AD:ksi Helsingin toi-
mistolle.

Eero Sundvall on nimi-
tetty AD:ksi Tampe-
reen toimistolle.

Topi Vainio on nimitet-
ty videograafikoksi
Helsingin toimistolle.

Henrietta Åström on
nimitetty projektipääl-
liköksi Helsingin toi-
mistolle.

ArteknoOy

Insinööri (AMK) Venla
Helldán on nimitetty
suunnittelijaksi
13.3.2017 alkaen, toimi-
paikkana Kangasalan
konttori.
Ennen Arteknoa hän
on työskennellyt Mic-

rosoft Mobile Oy:ssä mekaniikkasuun-
nittelijana.

VexveOy

Jussi Vanhanen
on nimitetty Vexve
Oy:n toimitusjohtajaksi
1.5.2017 alkaen.

LEMPÄÄLÄN KOTI JA KIINTEISTÖ
tekee pienet remontit ja huoltotyöt

kotona sekä mökillä. Myös
vuokramiespalvelu ja

kotisairaanhoito/kotipalvelu
Lempäälässä sekä
ympäristökunnissa.
www.lemkoti.fi
0442898454
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Tamperetta ja Pirkan-
maata rakennetaan 
nyt sellaista vauhtia, 
että maarakennusalan 
yrityksille sekä niiden 

työntekijöille on vuosiksi kova ky-

syntä. Maarakentamisen eli infra-
alan kouluttajana Tampereen Ai-
kuiskoulutuskeskus on avainase-
massa, jotta maarakentaminen 
saa osaavaa työvoimaa tähän ky-
syntään.

– Tällä hetkellä koulutamme 
enimmäkseen maarakennusko-
neenkuljettajia, mutta uskon, että 
jatkossa on koulutettava enemmän 
myös maarakentajia, Tampereen Ai-
kuiskoulutuskeskuksen infra-alan 
koulutuspäällikkö Ari Halmela 
esittelee.

Halmelan mukaan maarakennus-
koneenkuljettajan koulutukseen on 
hyvin vetovoimaa. 

Maarakentajan ammatti taas voi-
si hänen mukaansa jatkossa tarjo-
ta maahanmuuttajille hyvän polun 
työelämään.

– Maarakennusalalla on hyvä 
työllistävyys, mikä näkyy siinä, et-

tä kursseiltamme työllistytään alan 
töihin, Halmela sanoo.

Tärkeää vuoropuhelua
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 
käy vuoropuhelua maarakennus-
alan yritysten ja niitä edustavan 
Infra Häme ry:n kanssa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Hen-
rik Bos on VRJ Länsi-Suomi Oy:n 
myynti- ja markkinointijohtaja se-
kä varatoimitusjohtaja. 

Valtakunnallisesti toimivan noin 
400 työntekijän VRJ:n pääasialli-
sia toimialoja ovat maa- ja vesi- 
rakentaminen, viher- ja ympäris-

törakentaminen, maisemasuunnit-
telu, kunnossapito ja kunnallistek-
niset työt sekä leikkikenttäraken-
taminen.

Pirkanmaan ja Hämeen alueilla 
vaikuttava Infra Häme puolestaan 
kokoaa yhteen 140 jäsenyritystä, 
joilla on noin 1 000 työntekijää ja 
konekalustoa 750 yksikköä.

– Olemme yhdistyksen kautta 
käyneet kertomassa opiskelijoille, 
millainen maarakennusala oikeasti 
on, Bos taustoittaa.

Ari Halmela ja Henrik Bos pitävät 
kouluttajan ja alan yritysten yhteis-
työtä tarpeellisena korostettaessa 
koulutuksen tarpeellisuutta ja hyö-

LOISTO- 
DUUNIIN!

TAKKilla
26.4.2017 kello 13–15

Tule mukaan!

Aluksi rakennetaan maa  
– sitten tulee kaikki muu
Kylät ja kaupungit, mökitkin, olisivat 
huteralla pohjalla ilman maarakentajia 
ja maarakennuskoneenkuljettajia. 
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 
kouluttaa heitä.

VRJ Länsi-Suomi Oy:n myyn-
ti- ja markkinointijohtaja Hen-
rik Bos ja Tampereen Aikuis-
koulutuskeskuksen infra-alan 
koulutuspäällikkö Ari Halmela 
korostavat kasvavan Tampe-
reen ja Pirkanmaan tarvitsevan 
runsaasti uusia maarakennus-
alan ammattilaisia.

Maarakennusala on nykyään hyvin tekninen ala tarkkoine laitteineen. 
Putkilaser mittaa putkien ja kaivannon kaltevuutta. 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Näin raitiotien 
työt eroavat 
rantatunnelista

Maarakennusalan 
yrityksiä edusta-
van Infra Häme 
ry:n puheenjoh-

taja Henrik Bos laskee ran-
tatunnelin rakentamisen mah-
dollistaneen Tampereella 350 
miljoonan euron panostuksella 
miljardin euron rakentamispo-
tentiaalin. Tämän lisäksi kau-
pungissa on lukuisia muita ra-
kentamiskohteita, jotka tuovat 
alalle runsaasti työtä.

Henrik Bos, miten raitiotien 
rakennustyöt eroavat ranta-
tunnelin tekemisestä maa-
rakennusalan kannalta?

– Rantatunneli oli vain muu-
taman yrityksen heiniä. Siellä 
mentiin maan alla ja suures-
sa volyymissä tehtiin vähäinen 
määrä prosesseja. 

– Ratikalla on rantatunnelia 
isompi merkitys infrapuoleen, 
koska rakentaminen hajautuu 
seuraavan 3-5 vuoden aikana 
laajalle yrityskenttään ja työl-
listää kymmenittäin monen ko-
koisia yrityksiä.

Kuinka paljon koneita ja nii- 
den käyttäjiä raitiotietyö-
mailla tarvitaan?

– Maarakennustyöt kysyvät 
valtavan määrän koneita: noin 
70 konetta tarvitaan linjalle seu-
raavan kolmen vuoden ajaksi.

– Pirkanmaalla ei edes ole tar-
vittavaa konemäärää, koska mui-
takin töitä pitää samaan aikaan 
tehdä. Lisäksi koneille pitää löy-
tää kuljettajat - vieläpä kyvyk-
käät kuljettajat. 

Mikä merkitys tällä on infra- 
alan yritysten kehitykseen 
ja kasvuun?

– Raitiotie luo valtavan kysyn-
nän maarakentamiseen ja yh-
dyskuntarakentamiseen, minkä 
myötä yritysten laajentamispai-
ne kasvaa. 

– Uusien työntekijöiden tulee 
hallita ajotaidot, koneiden käyt-
tö ja tekniikka sekä tuntea 3D-
suunnitelmat. Lisäksi yritykselle 
on aina iso ruljanssi ottaa uusi 
työntekijä, jolla työhön liittyvät 
luvat eivät ole kunnossa. Näiden 
vuoksi koulutukseen tarvitaan 
kumppani.

Miten muuten raitiotien ra-
kentaminen vaikuttaa ra-
kennusalaan?

– Saneerausrakentaminen 
ratikan varrella on jo alkanut. 
Hankkeita on todella paljon al-
kaen Lielahden alueen rakenta-
misesta ja päätyen Hervannan 
pään lisärakentamiseen. 

Uusi liikennekeskus kokoaa 
bussi-, rautatie- ja raitiotielii-
kenteen, minkä lisäksi Kansi ja 
Areena –hanke on vireillä. Tam-
melan täydennysrakentaminen 
on sekin arvoltaan satoja miljoo-
nia euroja.

Miten tämä kaikki raken- 
taminen vaikuttaa Tampe-
reen yhdyskuntarakentee-
seen?

– Tampereen painopistealue 
kääntyy. Se on nyt poikittain Hä-
meenkadun suuntaisesti, mutta 
uusi pääpaino siirtyy raitiotien, 
uuden puiston ja rakentamis-
alueen myötä Ratapihankadun 
puolelle. 

– Kun huomioon otetaan 
myös ympäristökuntien hank-
keet, kaiken rakentamisen tu-
loksena syntyy vetovoimainen 
suur-Tampere.

Maarakennus  
eli infra-ala

Loistoduuniin! ja työ 
kohtaa tekijänsä
Loistoduuniin!-rekrytapahtuma 
järjestetään Tampereen Aikuis-
koulutuskeskuksella seuraavan 
kerran keskiviikkona 26.4.2017 
kello 13–15.

Esittelyvuorossa ovat auto-, 
logistiikka- ja maarakennusalo-
jen työt. Mukana ovat autoala ja 
raskaskalusto, kuljetusala, maa-
rakennusala ja varastoala.

Myös yritykset kertovat tuot-
teistaan, toiminnastaan ja työ-
tehtävistään. Ohjelmassa on li-
säksi kalustoesittely.

Loistoduuniin! järjestetään 
osoitteessa Kurssikeskuksen-
katu 11, Tampere. Tilaisuus on 
osallistujille maksuton. Tapah-
tumassa on kahvi- ja makkara-
tarjoilu.

Maksuton menopaluukulje-
tus TAKKin bussilla lähtee Kes-
kustorilta Vanhan kirkon edes-
tä kello 13.  

Jos tarvitset kyydin, ilmoit-
taudu verkko-osoitteessa www.
takk.fi/duuni.

dyllisyyttä myös koulutuksen rahoi-
tuksesta päättävien viranomaisten 
suuntaan.

Kova tarve työntekijöille
Koska Tampere ympäristöineen on 
pääkaupunkiseudun jälkeen kasva-

vin alue maassamme, myös maara-
kennusalan koulutuksen rahoituk-
sessa olisi miesten mukaan syytä 
huomioida tämä kasvu.

– Yhdessä Infra ry:n kanssa olem-
me saaneet järjestettyä koulutusta, 
Halmela kehuu yhteistyötä.

– Haemme yhdessä Tampereen 

■ ■ Tampereen Aikuiskoulu-
tuskeskus kouluttaa maara-
kennuskoneenkuljettajia ja 
maarakentajia.
■ ■ Kaikki rakentamiseen 

liittyvä maansiirtäminen 
louhinnasta viherrakentami-
seen kuuluu maarakentajan 
osaamisalaan: tiet, rautatiet, 
vesiväylät, kunnallistekniik-
ka, tietoliikenneverkostot 
ja talot.
■ ■ Maarakennus kehittyy 

alana jatkuvasti. Koneen-
käytön lisäksi ammattilai-
sen on hallittava ainakin 
perusteet lähes kaikesta 
työmaalla tapahtuvasta 
toiminnasta. 
■ ■ Taloudellinen ajattelu on 

tärkeää, ja olennaista on 
ymmärtää maarakentami-
sen suuri merkitys työmaan 
talouteen. 
■ ■ Maarakennusalan am-

mattitutkintoon valmistava 
koulutus tarjoaa monipuoli-
sen näkemyksen sekä am-
mattitaidon alan töihin.

Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 
mahdollisuuksia työllistämiseen. 
Meillä on työssäoppimissopimuk-
sia, mutta myös muuta koulutusta. 
Koulutamme myös VRJ:n nykyi-
siä työntekijöitä Tampereen Aikuis-
koulutuskeskuksella, Henrik Bos 
kertoo..

– Meillä on kova tarve työnte-
kijöille erityisesti konepuolella, ja 
kaivinkoneenkuljettajista on suo-
rastaan huutava tarve, hän lisää.

Koulutus on siirtymässä yhä lä-
hemmäksi työelämää ja yrityksiä, 
mutta perusosaamisen opettamista 
ja opettelua ei kuitenkaan voi siir-
tää yritysten kontolle.

– Yritykset voivat kehittää työn-
tekijöidensä osaamista tietystä pis-
teestä pidemmälle ja tuomaan täs-
mä- ja erityisosaamista. Työntekijän 
perusosaaminen pitää kuitenkin ol-
la valmiina, Bos korostaa.

– Kaikkiaan meidän on mietittä-
vä uusia koulutustapoja, ja esimer-
kiksi työharjoittelumalleja on syytä 
kehittää tulevaisuudessa. Yhdessä 
tekemällä opiskelijasta saadaan yri-
tykselle tuottava työntekijä, Bos tii-
vistää yhteistyön merkityksen.

MAINOS TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSKESKUSMAINOS TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSKESKUS



Alma Manus´s Deliverers are a impor-
tant part of the manufacturing cycle; 
the paper is finished only after it has 
been delivered to the subscriber. 

Hourly wage is paid based on the previously 
measured area lengths and the average time 
at work is 2–4 hours per night, but it varies a 
lot between each deliverer. 

Deliverer basically work six days in a row 
after which they have two days off. 

For example if the days off during the 
first week are on Monday and Tuesday, 
the days off during the following week are 

on Tuesday and Wednesday. Newspapers  
are delivered on weekdays before 6 a.m. and 
on weekends and week holidays before 7 a.m.

Could you become a deliverer?
– You are at least 18 years old.
– You have a car or a bicycle of your own.
– You have a valid work permit.
– You appreciate independent and respon-
sible work.

Read more and leave your application 
at almamanu.fi > Work as deliverer.

Jaettu lehti on 
valmis lehti
Amir Akbari ja Negin Zaboli tulivat  
Iranista Suomeen runsaat kaksi vuotta 
sitten. Ensimmäinen työpaikka löytyi pian 
sanomalehtien varhaisjakelusta.

V arhainen aamu Pirkkalassa. 
Aamulehti on juuri painettu 
Alma Manun Sarankulman 
painotalossa, ja nyt lehti on 
matkalla lukijoidensa aamu-
kahvipöytiin.

Auton ratissa istuu Amir Akbari, 29, Ira-
nista Suomeen elokuussa 2014 saapunut yli-
opisto-opiskelija.

Omalla kierroksellaan samoina vuorokau-
den varhaishetkinä voi olla myös hänen puo-
lisonsa Negin Zaboli, 28. 

Kumpikin aloitti pian Suomeen saapumisen 
jälkeen työnsä Alma Manun palveluksessa sa-
nomalehtien varhaisjakelussa.

Mahdollista opiskella
Pariskunta asuu Hervannassa, jossa Amir opis-
kelee toista tutkintoaan varten Tampereen tek-
nillisessä yliopistossa. 

Ensimmäinen maisterin tutkinto hänellä on 
synnyinmaastaan Iranista.

Negin opiskelee parhaillaan suomen kielen 
kurssilla. Negin osaakin puhua suomea jo var-
sin hyvin, mutta Amir valitsee mieluummin 
englannin keskustelukielekseen.

– Hyvä puoli tässä jakajan työssä onkin se, 
että suomen kieltä ei ole pakko hallita. Työ-
yhteisömme on kansainvälinen, ja useimmat 
ihmiset osaavat englantia. 

– Jakelussa käytettävä sähköinen jakokirja 
PDA on englanninkielinen, kuten kaikki oh-
jeetkin. Yöllä työskennellessä ei muutenkaan  
suomen kielen taitoa juuri tarvita, Amir taus-
toittaa.

Talvi on haastava
– Suomeen saapuville ihmisille tämä on hyvä 
ensimmäinen työpaikka. Jakeluyrityksellä on-
kin hyvät yhteydet esimerkiksi opiskelijoihin. 

Tunnen useita varhaisjakelussa työskenteleviä 
opiskelijoita, Amir sanoo.

Työn haasteista Amir mainitsee epäröimättä 
ja ensimmäisenä talven.

– Sää ja keliolosuhteet ovat silloin usein vai-
keita, ja joskus autokin voi temppuilla.

Työ on fyysistä, minkä lisäksi varhaisaamuun 
sijoittuvat työajat edellyttävät kykyä ja mah-
dollisuutta tottua tavallisuudesta poikkeaviin 
lepoaikoihin.

– Kun yötyöhön tottuu, sen jälkeen päivän-
sä voi käyttää opiskeluun, toiseen työhön tai 
sen voi viettää perheensä kanssa, Amir sanoo.

Neginillä on kaksi työtä. Aamun hän aloit-
taa jakajana ja jatkaa siivoojana.

– Kun lehti tulee painosta, vaikkapa kello 
kaksi yöllä, alkaa työ jakajana. Jakelu valmis-
tuu viideltä, minkä jälkeen siivoan kello kuu-
desta puoli kahteen, Negin kertoo.

– Vaikka meillä ei ole vapaita viikonloppu-
ja emmekä voi juhlia, tasapainoon vuorokau-
dessa on mahdollisuus päästä. Me esimerkik-
si menemme nukkumaan viideltä iltapäivällä, 
Amir lisää.

Fyysinen aktiviteetti
Työn fyysinen vaativuus ei Amirin mukaan ole 
pelkästään haitta, vaan kannustaa ulos ja liik-
kumaan huonommallakin säällä.

– Työ on hyvä fyysinen aktiviteetti. Läh-
det ulos, tapaat ihmisiä, ajat autolla ja saat  
raitista ilmaa. Ja tietenkin saat myös palkkaa! 

Aloittelijan vaikeuksiin suhtaudutaan Ami-
rin mukaan yrityksessä ymmärtämyksellä ja 
auttavalla asenteella, mutta onpa merkitystä 
myös ihmisten lämpimällä huomaavaisuudel-
la aamuyön hetkinä.

– Jakajan kierroksellaan kuulema ”kiitos” 
saa jaksamaan tässä työssä. Vaikka tämä on 
fyysisesti raskasta työtä, mutta samalla myös 
hyvä aktiviteetti pysyä kunnossa.

Työtä tarjolla –  
tartu tilaisuuteen

Alma Manu tarjoaa esimerkiksi opis-
kelijoille tai Suomeen vastikään 
muuttaneille hyvän mahdollisuu-
den päästä palkkatyöhön. Alma Ma-

nu palkkaa jakeluun vuosittain lukuisia uusia 
työntekijöitä.

– Iso osa rekrytoinneista painottuu loma-
aikoihin, mutta tarvitsemme uusia, reippaita 
ja luotettavia lehdenjakajia muulloinkin, Al-
ma Manun Pirkanmaan aluepäällikkö Juha 
Salo kertoo.

Jakajat ovat täysi-ikäisiä ja työskentelevät 
3–5 tuntia yössä. Sanomalehtien lisäksi nykyi-
sin jakelussa on myös kirjeitä, aikakauslehtiä 
ja mainoksia. 

– Työ on hyvin fyysistä, minkä lisäksi pi-
tää jaksaa valvoa. Jakajalla voi olla alueellaan 
hoidettavana jopa tuhat taloutta. Pitää siis tie-
tää, mitä jaettavaa on kuinka paljon ja mihin 
jaetaan.

Työpäivät, käytännössä siis yöt, vaihtele-
vat paljon.

– Jakaja myös harjoittelee muita piirejä, joil-
la hän voi sitten tarvittaessa toimia sijaisena.

Jaettava määrä vaihtelee päivittäin. 
– Keskiviikko ja torstai ovat kappalemää-

riltään selvästi parhaimmat päivät. Yhdellä 
jakajalla voi olla useimpia alueita, ja hän voi 
toimia joko vakituisena jakajana, vapaan te-
kijänä tai varajakajana.

Jakaja tarvitsee oman auto tai polkupyörän. 
Työkaluihin lisäksi kuuluu älypuhelimessa toi-
miva jakokirja, joka kertoo päivittäin sen, mi-
tä mihinkin jakoalueen osoitteeseen jaetaan.

– Meillä on Pirkanmaalla runsaat 500 ja-
kajaa, joista yli viisi vuotta jakaneita on 230. 
Noin 150 jakajan työsuhde on korkeintaan 
vuoden ikäinen, ja näiden osuus kasvaa koko 
ajan. Taustaltaan ulkomaalaisia työntekijöitä 
on 150, Salo kertoo.

Alma Manun Pirkanmaan aluepäällikkö 
Juha Salo kannustaa seuraamaan jakelun 
avoimia työpaikkoja.

Älypuhelimessa toimiva sähköinen jakokirja on jakajan nykyaikainen työkalu.

Could you 
become  
a deliverer?

”Vaikka meillä ei ole vapaita  
viikonloppuja emmekä voi juhlia,  
tasapainoon vuorokaudessa on  
mahdollisuus päästä. Me menemme  
nukkumaan viideltä iltapäivällä.”

MAINOS ALMA MANUMAINOS ALMA MANU

KATSO
LISÄÄ

www.almamanu.com/ 
toihin-meille

Näin etenee  
rekrytointi

Negin Zaboli ja Amir Akbari 
työskentelevät jakajina  
Pirkkalassa. Negin opiskelee 
 suomen kielen kurssilla ja 
tekee myös siivoojan töitä. 
Amir opiskelee Tampereen 
teknillisessä yliopistossa.

1. Työpaikka tulee haettavaksi.  
Seuraa avoimia työpaikkoja. 
2. Esimiehet valitsevat hakijoiden  
joukosta haastatteluun kutsuttavat. 
3. Haastattelu. 
4. Päiväopastus, jolloin tutuksi tulee 
muun muassa sähköinen jakokirja. 
5. Yöopastus, jolloin opetellaan  
varsinaista työtä vähintään kaksi yötä. 
6. Itsenäinen työ jakajana alkaa.

AMIR AKBARI

Aamulehti // Paikallisten yritysten ja yhteisöjen menestystarinoita // Maanantaina 24. huhtikuuta 2017 PIRKANMAAN PARHAAKSI // 1514 // PIRKANMAAN PARHAAKSI Aamulehti // Paikallisten yritysten ja yhteisöjen menestystarinoita // Maanantaina 24. huhtikuuta 2017



MAINOS JOHANNEKSEN KLINIKKA

Potilaalle yksi paikka, 
monta palvelua

Vastaanottoajan nopea 
saaminen sekä koko-
naisvaltainen ja laadu-
kas hoito ovat Tampe-

reen keskustassa toimivan Johan-
neksen Klinikan perusperiaatteita.

– Niihin sisältyvät palvelujen hel-
pon saatavuuden lisäksi ennalta-
ehkäisevyys ja elämän laatuun vai-
kuttaminen, johtava hoitaja, vas-
taava työterveyshoitaja Silja Elo-
nen lisää.

– Asiakas on aina keskiössä, ja 
häntä hoidetaan yhden pysäkin aja-
tuksella. 

Palvelua täydentää verkosto, jos-
sa esimerkiksi kotipalvelun kautta 
on mahdollista hankkia asentajan 
palvelu ja apuvälinekaupan kautta 
apuväline yhtenä pakettina.

Tiimit ja verkostot
Johanneksen Klinikan kokonaisuu-
dessa toimivat lääkäriasema, suun-
terveyden palvelut, Ikäklinikka™  
ja työterveyshuolto.

– Kaikki nämä toimivat toinen 
toistaan tukien, mikä lisäksi ver-
kostossamme on muuta asiantunti-
juutta iso määrä, Elonen painottaa.

Suun terveys -palveluissa ovat 

mukana hammaslääkäri, suuhy-
gienisti ja vastaava hammashoitaja. 

Moniammatillisilla tiimeillä taa-
taan se, että asiakas hoidetaan laa-
ja-alaisesti.

– Tiimin sisällä ammattilaiset 
keskustelevat toistensa kanssa. 
Esimerkiksi diabetestiimissä on 
sisätautilääkäri, diabeteshoitaja ja 
jalkahoitaja. Suurin tiimi on tuki- 
ja liikuntaelintiimi, jossa on kaksi 
ortopedia, traumatologi, kiroprak-
tikko, osteopaatti, urheiluhieroja 
ja fysioterapeutti, Elonen kertoo.

Gynekologian tiimissä työsken-
telee kolme synnytys- ja naisten-
tautien erikoislääkäriä. 

Mielenterveystiimi on rakenteil-
la. Mukana jo ovat psykologi Lau-
ra Korkalo, psykoterapeutti Olli-
Pekka Mäkinen ja päihdetyön-
tekijä. Jatkossa tiimiin on tulossa 
psykiatrian erikoissairaanhoitaja 
ja seksuaaliterapeutti. Psykiatri 
on rekrytointivaiheessa.

Johanneksen Klinikka panostaa 
ikäihmisten palvelemiseen aina lää-
käriaseman olemuksesta ja ilmapii-
ristä alkaen.

– Haluamme tarjota kodinomai-
suutta ja toivomme asiakkaiden 
kokevan tulleensa huomioiduksi 

ja saaneensa yksilöllistä palvelua. 
– Ikäihmisen terveyspassi sisältää 

laajan terveystarkastuksen muisti-
testeineen. Vuoden voimassa ole-
va terveyspassi on myös oiva lahja 
eläkkeelle lähtijälle, kun jäädään 
pois työterveyshuollon piiristä.

Yritykset
Yksinyrittäjät sekä pienet ja keski-
suuret yritykset ovat Johanneksen 
Klinikan ajatuksissa lähellä.

– Olemme kehittäneet edullisen 
yksinyrittäjän terveyspassin, joka ei 
ole työterveyshuollon sopimus vaan 
kevyempi malli. Työterveyshuollon 
sopimuksen tekeminen on puoles-
taan tehty helpoksi: asiakas valit-
see, mitä työterveyshuollon palve-
luita hän lakisääteisten palvelujen 
lisäksi haluaa käyttää.

– Verkostoidumme muiden yri-
tysten kanssa, ja meillä onkin iso 
valikoima yhteistyökumppaneita. 
Esimerkiksi ikäihmisen liikennenä-
kötutkimus on rakennettu yhteis-
työnä, Elonen mainitsee.

Lääkäriasemalle voi olla helppo tulla. Johanneksen Klinikka 
on ihmisen näköinen ja kokoinen paikka joutuisaa ja 
kokonaisvaltaista palvelua haluaville asiakkaille.

Toiminnanjohtaja Pekka Auvinen, johtava hoitaja Silja Elonen ja johtava lääkäri Jukka Heinijoki haluavat 
tarjota kokonaisvaltaista kotimaista palvelua yhdestä paikasta.

Johanneksen 
Klinikka
■ ■ Aidosti suomalainen ja  

taatusti tamperelainen yksi-
tyinen lääkäriasema kaupun-
gin ydinkeskustassa osoit-
teessa Satakunnankatu 28.
■ ■ Toiminta alkoi marraskuus-

sa 2015 ja kehittyy kaiken 
aikaa. 
■ ■ Käytössä on Kelan sähköi-

nen suorakorvaus. 
■ ■ Yleislääkärin vastaanotolle 

pääsee nopeasti.
■ ■ Erikoislääkärit palvelevat 

ilman erillistä lähetettä. 
■ ■ Kokonaisvaltaisista tuot-

teista hyvinä esimerkkeinä 
ovat sekä yksinyrittäjän että 
ikäihmisen terveyspassi.

AJANVARAUS
■ ■ Ajanvarauksen voit tehdä 

soittamalla tai netissä. 
■ ■ Yleislääkärin vastaanotto-  

ja kotikäyntiajan ajan voi va-
rata puhelimitse: 020 707000.

MAURI JUSSILA
geriatrian, sisätautien  
ja yleislääketieteen erikois- 
lääkäri, työterveyslääkäri

Mauri Jussila toimii geriatrian 
tiimissä, osallistuu Ikäklinikan toi-
mintaan ja pitää yleislääkärin vas-
taanottoa.

– Tarjoamme hyvää kokonaishoi-
toa. Esimerkiksi diabetes on keskei-
nen syy muihin sairauksiin: ampu-
taatioon, sokeutumiseen tai munu-
aisvikaan. Tiimissä voimme selvit-
tää muistihäiriön syyn, minkä jäl-
keen lääkitys ja seuranta saadaan 
aloitettua. 

– Potilaat osaavat myös arvostaa 
sitä, että tämä on täysin kotimais-
ta toimintaa.

PERTTI LOPONEN
sydän- ja verisuonikirurgian  
erikoislääkäri 
 
Kotikäynnit kuuluvat palveluihin.

– Kotonaan asiakas on vastaanot-
tavainen ja rentoutunut. Myös lää-
kärinä on mukava toimia kotiympä-
ristössä, Pertti Loponen sanoo.

– Eräs potilas totesi juuri, ettei 
lääkäriä oikein tahdo saada kotiin. 
Olemme siis oikeilla jäljillä tarjo-
tessamme tällaista palvelua. Koti-
käynneilläkin konsultoidaan päivys-
tyspisteitä ja poliklinikoita, mutta 
tilannearvio voidaan hyvin tehdä 
kotona. Asiantuntemus ja arviointi 
kulkevat lääkärin mukana.

TERO JÄRVINEN 
ortopedi, traumatologi

– Kun ortopedin lisäksi fysiotera-
peutti toimii samoissa tiloissa, lää-
käri pystyy seuraamaan potilaan fy-
sioterapian edistymistä, Tero Jär-
vinen mainitsee tiimityön eduista.

Polven ja lonkan nivelrikot ovat 
selkäsairauksien lisäksi yleisiä kan-
sanvaivoja. Ehkä yllättävin potilas-
ryhmä löytyy nuorten kunnostaan 
huolehtivien piiristä.

– Tavoitteellinen urheilu johtaa 
helposti ylirasitukseen. 

Kulumasairaudet liittyvät ikään-
tymiseen. Kolmas suuri ryhmä kär-
sii yksipuolisen työn tuomista vai-
voista. Kyseessä voi olla yhtä hyvin 
toimisto- kuin metsätyökin.

KARI KAUSE
kiropraktikko

Kari Kause hoitaa tuki- ja liikun-
taelinvaivoja sekä osallistuu tuki- ja 
liikuntaelintiimin työhön. Pääasia 
aina on selvittää, mistä vaiva johtuu. 

– Vaiva, kuten kipu, voi olla vaik-
kapa polvessa mutta vika esimerkik-
si jalkaterissä, lantiossa tai selässä. 
Kun vaivan lähde löytyy ja hoide-
taan, kipu häviää.

– Ihmisellä on yksi selkäranka 
mutta kaksi puoliskoa. Meidän on 
vaikea pysyä symmetrisenä. ”Toi-
minnallinen symmetria” olisi mie-
lestäni vahvin perusta välttää mo-
nenlaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat 
sekä -vammat.

OLLI-PEKKA MÄKINEN
psykoterapeutti

Olli-Pekka Mäkinen haluaa työs-
sään psykoterapian ohella painottaa 
ja tarjota lyhyempi kestoista mie-
lenterveyden ensiapua.

Mielenterveyden asiantuntijuus 
sopii hyvin myös valinnanvapaus-
kokeiluun, jossa Johanneksen Kli-
nikka on mukana.

– Valinnanvapauskokeilussa 
psyykkisiin ongelmiin tarjotaan 
psykoterapiaa lyhyempiä inter-
ventioita.

– Kun ihmisellä on surua ja kriisi-
tilanne – vaikkapa onnettomuuden 
tai eron jälkeen – mielenterveyden 
ensiapu tarjoaa matalan kynnyksen 
saada apua. Kun mieli kompuroi, 
voin antaa ohjeita ja tukea sekä aut-
taa taas elämässä eteenpäin.
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