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Anne Moilanen

Malja yrittäjyydelle

– Vaikeuksia ei pidä pelätä, vaan uutta pitää uskaltaa luoda.
Ja näin on Lapinlahdella
kunnanjohtaja Marko Korhosen mukaan tehtykin.
Viime perjantaina Varpaisjärvellä järjestetyssä Yrittäjäillassa lapinlahtelaiset yrittäjät saivatkin Korhoselta kiitosta erityisesti osoittamastaan sinnikkyydestä. Ravintola Reippaankulmassa pidetyssä
iltatilaisuudessa julkistettiin Yrittäjien molempien
paikallisyhdistysten Vuoden yritys -palkinnon saajat, sekä tuottajayhdistys
MTK-Lapinlahden Vuoden
maaseutuyrittäjä -palkinnon saaja.

Tunnustusta
tinkimättömästä työstä

Malja yrittäjyydelle! Kuvassa Vuoden maaseutuyrittäjät Jaana ja Mikko Piippo (vas.), Vuoden yrittäjät Mirva Tuovinen ja Juhani Hirvonen (oik.), sekä Yrittäjäteko-palkinnon tilaisuudessa vastaanottanut Anssi Nousiainen.
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Varpaisjärven Yrittäjien Vuoden yritys -palkinto myönnettiin tänä vuonna Ravintola Reippaankulmalle, jossa yrittäjänä
toimii varpaisjärveläinen
Mirva Tuovinen. Varpaisjärven Yrittäjien puheenjohtaja Markku Ukkosen mukaan valinnan perusteena oli muun muassa
Tuovisen tinkimättömällä
työllä aikaan saama positiivinen vaikutus Varpaisjärven kylän vireyteen.
– Mirva on lyhyessä
ajassa saanut Varpaisjärven kylän taas virkoamaan. Tähän on vaikuttanut muun muassa Ravinto-

la Reippaankulman monipuolinen ohjelmatarjonta,
Ukkonen kuvailee.
Lapinlahden Yrittäjien Vuoden yritys -palkinto myönnettiin puolestaan
Metsäpalvelu J. Hirvoselle. Lapinlahden Yrittäjien
puheenjohtaja Tero Joutselaisen mukaan pitkän uran
yrittäjänä tehnyt lapinlahtelainen Juhani Hirvonen
on ollut aktiivisesti mukana myös yrittäjäyhdistyksen toiminnassa. Lisäksi
Hirvonen sai kiitosta antamastaan panoksesta yrittäjyyskasvatuksen saralla.
Tuottajayhdistys MTKLapinlahti myönsi Vuoden
maaseutuyrittäjä -palkinnon Lapinlahden Pitkässämäessä emolehmätilaa pitäville Jaana ja Mikko Piipolle.
– Voitaneen sanoa, että
Piipot ovat aloittaneet lähestulkoon nollasta. Ostotilaa on sittemmin lähdetty kehittämään hyvin
yrittäjämäisellä asenteella, MTK-Lapinlahden puheenjohtaja Rauno Savolainen perusteli tuottajayhdistyksen valintaa.
Lisäksi Yrittäjäillassa muistettiin varpaisjärveläistä Anssi Nousiaista,
jonka pitkä ura huoltoasemayrittäjänä tuli päätökseen kuluneen syksyn aikana. Nousiaiselle myönnettiin Yritysteko-palkinto
tunnustuksena pitkään jatkuneesta työstä ja merkittävästä työpanoksesta palveluiden tarjoajana ja kehittäjänä Varpaisjärvellä.

Ravintolaan tullaan, kun siellä tapahtuu
Seuraava teemailta on
tulevana lauantaina, kun
Reippaankulmassa vietetään countryiltaa. Tarjolla
on elävää countrymusiikkia ja rivitanssia, jota pääsee halutessaan myös opettelemaan.

Katri Viitaniemi

– Kun on luova ja tekee itse
paljon, silloin pärjää.
Näin on käytäntö opettanut Ravintola Reippaankulman yrittäjä Mirva
Tuoviselle. Opit eivät kuitenkaan ole ainoastaan
käytännön sanelemat –
sillä tavalla Tuovinen haluaakin yrittää.
Luovuutta ravintoloitsija tarvitsee asiakkaiden
saamiseen. Arkipäivien
lounaan lisäksi Reippaankulmasta saa à la carteja grilliannoksia kaikkina päivinä. Iltaisin ravintolassa viihtyvät pubiasiakkaat. Tuovinen on kuitenkin huomannut, että
tuttujen ravintolapalveluiden lisäksi yrittäjän täytyy tarjota muutakin.
– Ihmisiä pitää houkutella. Asiakkaita riittää,
kun järjestää uutta.
Erilaiset teemaillat ja tapahtumat ovat osoittautuneet hyviksi magneeteiksi. Siihen suuntaan Tuovinen haluaakin ravintolaansa kehittää.
– Tapahtumia haluan
kehitellä lisää, yrittäjä
kaavailee.

Open stagea ja
stand upia
Yksi toimivaksi havaittu
konsepti on ollut open stage -illat. Niiden järjestelys-

Perheestä
iso apu

Varpaisjärven Vuoden yrittäjä Mirva Tuovisella on selvät suunnitelmat Ravintola Reippaankulman kehittämisestä. – Lisää erilaisia tapahtumia, ne houkuttelevat ihmisiä.
sä ravintolalla on yya-sopimus kiinteistön alakerrassa treenikämppää pitävän bändin kanssa.

– He saavat harjoitella
siellä, ja vastineeksi tuovat vehkeet käyttöömme
open stage -iltoihin, Tuovi-

nen selittää.
Illat ovat saaneet paikallisia bändejä verestämään soittotaitojaan ja

nousemaan rohkeasti lavalle.
Viime viikonloppuna
Reippaankulmassa oli

ensi kertaa tarjolla stand
up -komiikkaa.
– Sitä tulee luultavasti
myöhemmin lisää.

Mirva Tuovinen aloitti yrittäjänä seitsemän vuotta sitten perustamalla Pub Pollentuvan. Viiden pubivuoden jälkeen hän laajensi ruokaravintolaksi. Vielä
viiden lapsen äiti ei ole yrittäjäaikanaan saanut lomia
pidettyä. Vapaapäivätkin
ovat harvassa. Silti hän ei
kaipaa toisen leipiin. Ravintola-alalla työt kun ovat
usein pätkätöitä.
– Työntekijänä ei koskaan tiedä jatkuuko työ
vai ei, vaikka kuinka hyvin työnsä tekisi. Yrittäjänä tiedän, että jos kaikkeni teen, niin ainakin itseni
saan työllistettyä.
Itsensä lisäksi Tuovinen työllistää tällä hetkellä kolme henkeä. Iso apu
on myös omasta perheestä. Tuovinen kiittelee Jarkko-puolisoaan, joka huolehti muun muassa nykyisen ravintolatilan remontoinnista.
– Jarkko auttaa, mutta ei
puutu.
Tuoviselle järjestely sopii

mainiosti. Yritys on hänen,
mutta puoliso tukee ja auttaa. Arjen sujumisen kannalta suuri apu on anopista, joka on ottanut vastuuta
lastenhoidosta.
– Ja 15-vuotias tyttäreni
on ollut paljon apuna ravintolassa, Tuovinen kiittelee.

Lapinlahdeltakin
käydään
Yrittäjäperheen lapsena
Mirva Tuovinen sanoo aina
haaveilleensa omasta yrityksestä. Ajankohtaiseksi
se tuli nuorimman lapsen
vauvaiän lopulla. Ensimmäistä omaa ravintolaansa, Pollentupa-pubia Tuovinen muistelee hieman kaihollakin.
– Se oli sellainen lämmin
olohuone. Pakkasella laitettiin puita kaminaan.
Samaa lämmintä tunnelmaa yrittäjä on hakenut
uusiin, isompiin tiloihinkin, ja omasta mielestään
onnistunutkin.
Ty y pi l l i nen
Reip paankulman asiakas on
20–50-vuotias varpaisjärveläinen. Tapahtumat houkuttelevat väkeä kauempaakin, ja onpa Reippaankulman maine illanviettopaikkana alkanut viime aikoina kiiriä entisen kuntarajan taaksekin.
– Lapinlahdeltakin on alkanut käydä meillä porukkaa, Tuovinen iloitsee.
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Metsäyrittäjä tuntee
myrskyn merkit
Katri Viitaniemi

Myrskyn merkit ovat Juhani Hirvoselle tuttu juttu. Metsäalan yrittäjälle
myrsky tietää toisenlaista työpäivää. Myrskyllä
ei voi puunkaatoa tonteilla suorittaa, vaan on keksittävä jotain muuta. Rokulipäivääkään ei pidetä.
– Silloin on hyvä päivä
tehdä vaikka paperitöitä.
Muuten Hirvosta onkin
vaikea sisätöihin houkutella. Kun on yli 30 vuotta tehnyt metsäalan töitä, on tottunut siihen, että ulkona työskennellään
säällä kuin säällä – paitsi
myrskyllä.
– Hulluksi tulisin jos
viikoksi sisälle joutuisin,
Hirvonen puuskahtaa.

Myrskyt
tietävät töitä
Metsäpalvelu J. Hirvosen
yrittäjän mukaan viimeisen kymmenen vuoden
aikana myrskyt ovat lisääntyneet.
– Myrskyjä on nykyään
enemmän ja ne ovat rajumpia.
Yrittäjälle myrskyt tietävät töitä: myrskytuhojen korjaamista ja vakuutusarvioiden tekemistä.
Myrskyt näkyvät piikkinä myös tuhoja ehkäisevässä työssä.
Paha myrsky saa monet huokaisemaan helpotuksesta, kun oma lahoksi epäilty pihapuu ei vielä kaatunut. Helpotuksen
huokaisun lisäksi moni
myös tarttuu puhelimeen
ja soittaa ammattilaiselle. Kaadetaan pois, ennen kuin kaatuu omia aikojaan.
– Aika hyvin tiedetään
vastuuasiat. Tontin omistaja on vastuussa kaatuneen puun aiheuttamasta tuhosta, kaatui se sitten naapuritalon tai tien
päälle. Aika laaja vakuutus pitää olla, että se korvaa, Hirvonen sanoo.
Pihapuiden kaato onkin tällä hetkellä Hirvosen yrityksen suurin tulonlähde. Tänä vuonna
yritys on kaatanut pihapuita tai jyrsinyt kantoja jo 312 tontilla Itä-Suomen alueella. Töiden kysyntä painottuu kesäkauteen, vaikka talvikin olisi Hirvosen mukaan erinomaista aikaa esimerkiksi kaatotöiden teettämiseen.

Puukaupasta
pihapuihin
24-vuotisen yrittäjäuran
aikana tulonlähteet ovat
vaihtuneet useasti. Alussa Hirvosen yritys teki
paljon puukauppaa. Sittemmin Metsähallituksen ja isojen yritysten
urakoista tuli leveä siivu tuloista. Nämä työt
ovat kuitenkin vähentyneet ulkomaisen työvoi-

Lapinlahden Vuoden yrittäjä Juhani Hirvonen esittelee tyypillistä työmaataan. Tuulenkaadot on käyty korjaamassa asiakkaan metsästä. – Mutta tätä ei
saa tehdä kotona, puupinon päälle ei saa nousta, Hirvonen muistuttaa.

man tarjonnan kasvettua
myös metsäalalla.
– Kun rakennusalalla on hiljaisempaa ja valvonta tiukempaa, ulkomaista työvoimaa on siirtynyt metsäalalle polkemaan hintoja istutusja taimikonhoitotyössä,
Hirvonen harmittelee.
Korvaavaa työtä on onneksi löytynyt juuri yksityisasiakkailta. Myös
metsänhoitolain muutos on tuonut yritykselle uutta asiakaskuntaa.
Kun metsänhoitoyhdistykseen kuuluminen on
nykyään vapaaehtoista,
ovat varsinkin nuoremmat metsänomistajat al-

kaneet kilpailuttaa metsänhoitotyönsä.
Yksityisasiakkaiden
tarpeita ajatellen Metsäpalvelu J. Hirvonen ottaa
ensi vuonna palvelutarjontaansa myös pihapuiden kuntokartoituksen.
Siinä asuintontin puusto
käydään läpi tutkien, mitkä puut ovat terveitä, mitkä olisi syytä kaataa pois.

Aikataulut
kunnia-asia
Yrittäjänä Hirvonen kertoo olevansa järjestelmällinen ja suunnitelmallinen. Työt hän aikatauluttaa aina viikoksi eteen-

päin, ja aikataulussa pysyminen on hänelle kunnia-asia.
– Asiakkaat arvostavat
ajallaan tehtyä laadukasta työtä. Hinta ei yleensä
ole pääasia, Hirvonen on
huomannut.
Tarjouspyynnöt ja toimeksiannot hoituvat nykyään tyypillisesti sähköpostilla. Yrittäjä ei välttämättä edes tapaa asiakasta.
– Pihapuiden kaadosta
tarjouksen voi antaa asiakkaan lähettämien valokuvien perusteella. Työn
voi käydä suorittamassa
myös asiakkaan ollessa
poissa kotoa.

