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Jotkut toimitusjohtajat innostuvat jopa yli tunnin katsauksiin.
Liikaa on liikaa. Kyllä puoli tuntia pitäisi riittää. Sijoittaja Erkki
Sinkko yhtiökokouksista, Kauppalehti 8.4.

NIMITYKSET

KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKI

K-market Liikenne
Tourulalle uusi kauppias

Erkki Laatikaisesta
muotokuva

Satu Kukkonen aloittaa Jyväskylässä K-market Liikenne
Tourulan uutena kauppiaana
toukokuun alusta, kun asemaa
luotsannut K-kauppias Pekka
Helppi siirtyy uusiin haasteisiin.
Kukkonen, 36, työskenteli
aiemmin Anttila Kodin Ykkösessä palvelupäällikkönä.
Kauppiasvalmennuksen lisäksi
hän on suorittanut yrittäjän

ammattitutkinnon.
– K-market Liikenne Tourulan tilat on vasta remontoitu,
joten suurempia muutoksia ei
ole tarpeellista tehdä, Kukkonen toteaa.
K-market Liikenne Tourula
työllistää 11 henkeä. Työntekijät siirtyvät uuden kauppiaan
palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Keski-Suomen Osuuspankin
maalauttama muotokuva
professori Erkki Laatikaisesta
paljastettiin perjantai-iltana
Palokan Pelimannitalossa. Sen
on maalannut kuvataiteilija
asuva Samuli Heimonen (vas.)
Muotokuva sijoitetaan pankin
tiloihin, Kauppakadun pääkonttorin kolmanteen kerrokseen.
Laatikainen toimi Keski-

1 KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄNAISTEN SEMINAARI

Raha puhuu – ja Lenita
Lenita Airisto haukkuu ennen aikojaan eläkkeelle jäävät yritysjohtajat.
JAANA KAUTTO

JYVÄSKYLÄ
Janne Arola

A

ivan aluksi Lenita Airisto ojentaa käyntikorttinsa.
– Siinä on titteli, mitä
voi käyttää. Ihmiset aina
keksii mulle omia titteleitä, toteaa tietokirjailija, luennoitsija ja
diplomiekonomi Airisto puolihuolimattomasti.
Airisto? Käytetään tässä jutussa sittenkin vain nimeä Lenita. Sillähän hänet on tunnettu
jo vuosikymmenien ajan.
Perjantaina Lenita puhui lähes 300-päiselle naisyrittäjäjoukolle Jyväskylän Laajavuoressa
siitä, miten Suomesta tuli menestystarina. Hän näkee, että
olemme nyt, vuonna 2011, samankaltaisen uuden alun edes-

”

Ehkä niillä on jo
vähäsen pää sammaloitunut, koska
he vapaaehtoisesti
luopuvat.

”

sä kuin sotien jälkeen.
– Suomi ei pärjää tänään eikä
tulevaisuudessa, jos ihmiset eivät tee työtä, Lenita toteaa.

Kiinan-vienti
kiinnostaa yhä
useampaa yritystä
JYVÄSKYLÄ
Outi Laatikainen

Kiinnostus Kiinaa kohtaan kasvaa monissa Jyväskylän seudun
ja Keski-Suomen yrityksissä.
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kansainvälistymispalveluiden johtaja Satu Freyberg kertoo, että tänä
vuonna yhä useampi yritys on
kiinnostunut viennistä Kiinaan.
Selvästi uusi ryhmä ovat melko
nuoret yritykset, joilla on jokin
kiinnostava teknologian ja palvelun yhdistelmä. Tähän asti painopiste on ollut projekteissa, alihankinnassa ja tuonnissa.
– Jykesin palveluita käyttäneet
yritykset ovat saaneet useita onnistuneita vientikauppoja, mutta koska kansainvälistyminen
on pitkäjänteistä työtä, suurin
osa vientiponnisteluista on vielä kesken. Varsinkin viimeisen
puolen vuoden aikana on tullut
merkittävä lisäys yrityksissä, jotka ovat kiinnostuneita viennistä
Kiinaan, Freyberg sanoo.
Freybergin arvion mukaan
Keski-Suomessa on muutama
kymmenen yritystä, joilla on
vientiä Kiinaan.
Jykesin palveluita Kiinan suuntaan käytti viime vuonna 110 yritystä. Tällä hetkellä asiakasyrityksiä on etenkin seuraavilta aloilta: energia ja ympäristö, koneet
ja laitteet, koulutusvienti sekä
palvelu- ja hyvinvointiala. Kiina
houkuttaa yrityksiä, koska siellä
valtava markkinapotentiaali.
– Suomalaista osaamista ja
teknologiaa arvostetaan. KeskiSuomessa on paljon erinomais-

Senioreilta junioreille
Hän lyttää velanoton, tehostamisen ja karsimisen, koska sillä
tavalla ei pidetä pystyssä hyvinvointivaltiota.
– Ei voi ajatella, että me olemme täällä Impivaarassa, vaan pitää koko ajan nähdä kellotaajuus yhteisessä maailmassamme.
Se on hyvä kysymys tälle sukupolvelle, ja ihan yhtä rankka juttu voitettavaksi kuin 1930–40luvun taitteessa.
Lenita vannoo talouskasvun
nimeen, se tiedetään. Yhtä paljon hän tuntuu uskovan, että
kokemuksella ja kokeneemmilta ihmisiltä oppimisella on
merkittävä rooli Suomen taloudellisen pärjäämisen kannalta.
– Naiset palkkaavat töihin
naisia ja toimivat hyvin usein
myös perheyrityksissä. Niissä
on hienoa se, että eri ikäpolvet
ovat yhdessä. Me tarvitsemme
seniorisukupolven kokemuksia

ta osaamista, ja Kiinasta löytyy
sille kysyntää. Lisäksi kiinalaiset
ovat olleet kiinnostuneita rahoittamaan keskisuomalaisten yritysten toimia ja projekteja Kiinassa.

Vihreää teknologiaa
Kiinan Suomen-suurlähettiläs
Huang Xing kertoo, että yksi
Kiinan kahdennentoista viisivuotissuunnitelman (vuodet 2011–
2015) painopisteistä on ilmastonmuutoksen torjunta ja vihreä teknologia. Hän arvioi, että
keskisuomalaisillakin yrityksillä
on mahdollisuuksia esimerkiksi
juuri sillä saralla Kiinassa.
– Kiina on kehittynyt nopeasti,
mutta täytyy parantaa myös kehityksen laatua. Se tarkoittaa enemmän teknologiaa, suurlähettiläs
sanoi perjantaina Jyväskylässä.
Huang Xing vieraili kaupungissa puolisonsa ja virallisen
delegaation kanssa Jyväskylän
kaupungin ja Jykesin kutsusta.
Mitä yrityksen kannattaa tehdä,
jos mielii Kiinan markkinoille?
– Pitää olla hyvin valmistautunut. Etsikää niitä yrityksiä, jotka jo tuntevat Kiinan ja sen kulttuurin, suurlähettiläs vinkkasi.
Jykes avasi oman toimiston
Shanghaissa vuonna 2005. Jykes
etsii yrityksille oikeita kontakteja ja toimii ”kätilönä” toiminnan
aloittamisessa. Satu Freyberg sanoo, että suhteet ovat tärkeitä
varsinkin Kiinassa.
Suurlähettiläs kertoi myös,
että kiinalaisten yritysten aktiivisuus Suomessa on kasvussa. Voidaan odottaa esimerkiksi, että kiinalaisten yritysostot
Suomessa lisääntyvät.
JAANA KAUTTO

Airisto kiinnostaa ihmisiä, minne ikinä hän meneekin. Perjantaina Keski-Suomen Yrittäjänaisten seminaarissa hänen juttusillaan olivat
Eini Suvanto (vas.), Marja Okker ja Sari Kansanaho.
KESKIPISTE Lenita
yhdistettynä juniorisukupolven
energiaan ja riskinottoon.
Kaikkein tärkeintä on, että
yritykset luovat nykyistä enemmän työpaikkoja. Lenita innostuu.
– Eikä mitään suojatyöpaikkoja, vaan kunnon työpaikkoja, joissa tehdään fyrkkaa. Money talks!

Suoraan sanottuna
Hauskinta Lenitan haastattelemisessa on, että kysymyksiä ei
tarvitse – saati ehdi – esittää loppuun. Pinnalla oleva keskustelu työurien pidentämisestä kiihdyttää hänen vauhtiaan entisestään.

– Ensinnäkin se on hyvin työkohtaista. Jos on hyvin raskas
fyysinen työ, niin siinä tulee fysiikka vastaan. Sen jälkeen henkilö voisi kuitenkin toimia erinomaisena neuvonantajana.
Lenita ei olisi Lenita, ellei hän
puhuisi suoraan. Hänen mielestään ihmisen pitäisi tehdä töitä
niin kauan kuin ”vintissä on
valoa”. Siispä hän lyttää kuusikymppisinä eläkkeelle jäävät
yritysjohtajat.
– Ehkä niillä on jo vähäsen
pää sammaloitunut, koska he
vapaaehtoisesti luopuvat. He
ovat luopujia, joilla ei ole mitään annettavaa, joten ehkä se
koituu yritysten eduksi.

– Kun mä kuulen, että joku
lähtee, niin mä ajattelen, että
siinä on ukko jo valmiina lähes

kalmistoon.
Lenitan kuuluisa nauru täyttää hetkellisesti tilan ympäril-

lämme.
– Näin suoraan sanottuna.
Tähän on hyvä lopettaa.

Seminaari myytiin loppuun
JYVÄSKYLÄ
Janne Arola

Sadat naisyrittäjät ympäri Suomen valloittavat viikonlopun aikana Rantasipi Laajavuoren.
Eilen perjantaina Keski-Suomen Yrittäjänaisten viidettä kertaa järjestämä kevätseminaari keräsi paikalle lähes 300 paikallista yrittäjää.

Tänään lauantaina tapahtuma laajenee valtakunnalliseksi,
ja paikalle on tulossa parisataa
osallistujaa.
Keski-Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Pirjo Kokko iloitsee, että tapahtuma on
lisännyt suosiotaan vuosi vuodelta. Nyt kysyntä oli niin kovaa, että perjantain seminaariin
ilmoittautuminen piti sulkea en-

nen aikojaan.
– Naisyrittäjyys on arvostetumpaa kuin ennen. Sen varaan
lasketaan paljon yhteiskunnassa, Kokko sanoo.
Lauantaina naisyrittäjäpäivillä jaetaan muun muassa 3 000
euron arvoinen Kultainen Oras
-kannustuspalkinto, jonka saa
joka toinen vuosi nuori, innovatiivinen naisyrittäjä.

Konkarit perustivat rakennusliikkeen Keski-Suomeen
Asialla ovat Rakennus-Otavasta tutut miehet sekä sijoittaja Timo Häll. Tavoitteena on 10 prosentin osuus.
JYVÄSKYLÄ
Eija Leinonen

Keski-Suomeen on perustettu
uusi rakennusliike, työnimeltään
Rakennus-Kaseva Oy. Sen kotipaikka on Jyväskylä, mutta se toimii koko maakunnan alueella.
Yrityksen perustajaosakkaat
ovat Jussi Kari, Timo Häll ja
Reino Lietsalmi. Heistä Jussi
Kari toimii toimitusjohtajana ja
Timo Häll hallituksen puheenjohtajana.
Kaikilla kolmella on alan kokemusta. Jussi Kari on aiemmin
toiminut jyväskyläläisen rakennusliike Rakennus-Otava Oy:n
toimitusjohtajana, hän oli myös
perustamassa sitä vuonna 1987.
Hän jätti yhtiön vuosi sitten,
kun se sulautettiin Lemminkäi-

Suomen Osuuspankin (aluksi
Nisulan Osuuspankin) hallituksessa vuosina 1975–2009.
Viime vaiheessa hän oli
hallituksen puheenjohtaja.
Hallintohenkilöuraan kuului
myös toimiminen Osuuspankkikeskuksen hallintoneuvoston jäsenenä (1996–2008) ja
OKO:n hallintoneuvoston
jäsenenä (1997–2006).

Jussi Kari
nen Talo Oy:hyn. Samalla hänellä täyttyi sopimuksen mukainen
63 vuoden ikä.

Myös Reino Lietsalmi on toiminut Rakennus-Otavassa, hän
ollut sen rakennuspäällikkönä. Timo Häll puolestaan toimii kiinteistösijoitusyhtiö Business Network Oy:n omistajana ja toimitusjohtajana. Kaikki
kolme ovat aiemmin kehittäneet
yhdessä muun muassa Jyväskylän Alumiinitalo-hanketta.
– Olen ollut Business Networkin hallituksessa jäsenenä ja siellä strategioita pohtiessamme päädyimme siihen, että
oma rakennusliike sopisi hyvin
yhteen kiinteistöjen kehitystarpeiden kanssa. Kun RakennusOtava sitten sulautui Lemminkäiseen, näimme, että ihan aidosti paikalliselle keskisuurelle
rakennusliikkeelle on Jyväskylässä tilaa, Kari perustelee.

Uusi yhtiö tavoittelee kannattavan kasvun kautta noin kymmenen prosentin osuutta toimialueen rakennusliiketoiminnan
kokonaisvolyymistä. Karin mukaan osuus on mahdollista saavuttaa suhteellisen ripeästi eikä
se vaadi aggressiivista mukanaoloa markkinoilla.
– Kannattava kasvu on meille
ehdoton edellytys, jotta voimme
vastata siitä mitä teemme. Poissuljettua ei ole se, että toimisimme valtakunnallisesti, mutta etenemme askel kerrallaan,
Kari linjaa.
Yhtään sopimusta ei ole vielä
allekirjoitettu, mutta Kari arvioi,
että niistä on uutta kerrottavaa
jo muutaman viikon sisällä.
– Ensimmäiset sopimukset ovat
syntymässä ja tontin hankinta se-

kä organisaation rakentaminen
käynnissä. Olemme myös varmistaneet, että alkaville työmaille löytyy työnjohdollista henkilöstöä. Työntekijät palkataan hankkeiden käynnistyessä.
Kun kasvutavoite on saavutettu, yhtiö työllistää Karin arvion
mukaan 80–100 henkilöä. Toimistossa työskentelevän kiinteän organisaation osuus on 10–
12 henkilöä.
– Tarjoamme avainhenkilöstölle mahdollisuutta yhtiön
osaomistukseen, jolloin omassa työssä onnistuminen on myös
taloudellisesti palkitsevaa, toimitusjohtaja Kari mainitsee.

Nimi voi vaihtua
Rakennus-Kasevan toiminta
kattaa talonrakentamisen kil-

pailu- ja perustajaurakoinnin sekä uudis-, että peruskorjaustöiden osalta. Yhtiö aikoo panostaa erityisesti kiinteistökehitysliiketoimintaan.
– Uskomme, että paikallinen
päätöksenteko ja nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin tuo virtaviivaisuutta ja joustavuutta yrityksen toimintaan, Kari sanoo.
Yhtiön nimi ei ole vielä kiveen
hakattu, sillä kaupparekisteri
kehotti yllättäen harkitsemaan
sen käyttöönottoa. Jussi Karin
mukaan kaseva valittiin nimeksi siksi, että se tarkoittaa oivaa
ja aimoa. Alun perin kaseva tulee Kalevalasta ja siihen liitetään
myös sanat kätevä ja näppärä.
– Kaupparekisteri sen sijaan
pitää sitä sukunimenä. Täytyy
katsoa miten käy, Kari sanoi.

Metso Paperissa Elisa Lomperi ja Jari Vähäpesola antoivat
kuulokkeita ja suojavarusteita suurlähettiläs Huang Xingille ja
hänen puolisolleen Qiao Hongille ennen tehdaskierrosta.

MEDIA

Kouvolan Sanomien
päätoimittaja vaihtuu
Kouvolan Sanomien päätoimittaja Ville Pohjonen ilmoitti perjantaina jättävänsä
tehtävänsä. Hän lopetti työssään heti samana päivänä.
Pohjonen ehti työskennellä
Kouvolan Sanomien päätoimittajana 11 vuotta. Hän
sanoo kaipaavansa uusia
haasteita.
Lehden vastaavana päätoimittajana jatkaa Pekka Lakka. Ville Pohjosen seuraajan
haku käynnistetään heti.

ICT-ALA

Yliopisto tukee
yrityksiä muutoksissa
Jyväskylässä haetaan uusia
keinoja ict-alan (tieto- ja
viestintäteknologia) kasvun
vauhdittamiseksi ja suhdannevaihteluiden hallitsemiseksi. Jyväskylän yliopistoon
perustetaan alan innovaatiokeskittymä, ja yliopiston
ja yritysten välillä otetaan

käyttöön uusi yhteistyömalli.
Yliopisto rakentaa yrityskumppanuussuhteet keskeisiin yrityksiin ja julkisen
sektorin palvelukeskuksiin
Keski-Suomessa. Kysyntä- ja
suhdannevaihteluista on
tullut pysyvä osa ict-alan
toimintaa. Strategisten yrityskumppanuuksien avulla
yrityksissä pyritään saamaan
aikaan uutta kasvua ja kysynnässä tapahtuviin muutoksiin
luodaan vaihtoehtoisia
ratkaisuja jo ennakolta.

AUTOTEOLLISUUS

Toyotan Japanintehtaat käyntiin
Toyota aikoo käynnistää
kaikki Japanin-tehtaansa uudelleen huhtikuun jälkipuoliskolla. Yhtiö kertoi perjantaina, että autojen valmistusta
tehtailla jatketaan huhtikuun
18. päivästä alkaen, mutta
vain noin puolella normaalista kapasiteetista.
Tehtaat suljetaan kuitenkin
uudestaan jo huhtikuun 28.
päivänä Japanin ”kultaisen
viikon” lomakauden ajaksi.

