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Kutsu kevätkokoukseen
Hyvinkään Yrittäjät ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous järjestetään 20.4. klo 19.00 
Hyvinkään kaupungintalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.
Tilaisuudessa palkitaan yrityksiä, ja katsauksen
kaupungin elinkeinoasioihin pitää 
liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen. 
Ilmoittautuminen viimeistään 15.4.: 
toimisto.hy@gmail.com
Tervetuloa!

Luontomatkailusta yrittämisen 
mahdollisuuksia, s. 5

Hyvinkään Yrittäjät 1926–2016
90 vuotta

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
toimintakertomus 2015, 

s. 6–7
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Elämä on jatkuvaa muutosta,
mukana on muututtuva
Yrittäjäyhdistystoiminnan
aloittamisesta Hyvinkäällä tu-
lee tänä vuonna kuluneeksi 90
vuotta. Toiminta aloitettiin
Hyvinkään kauppiasyhdistyk-
senä 1926. Suomen Yrittäjät ry
puolestaan täyttää tänä vuonna
20 vuotta, aiemmin se toimi
Suomen Yrittäjäin keskusliitto-
na. Paljon on Suomi muuttu-
nut kummankin alkuajoista,
niinpä Yrittäjäyhdistyksen on
ollut syytä muuttua mukana. 

Tuskin kukaan on eri miel-
tä siitä, että yhteiskuntamme
toimintaperiaatteita kuten
kaikkea muutakin toimintaa,
sekä paikallisesti että valtakun-
nallisesti, tulee tarkastella aika-
ajoin kriittisesti joka kymme-
nes vuosi. Hyvänä esimerkkinä
toimii viimeaikoina kiistelty
yhteiskuntasopimuksen teko,
sillä työmarkkinalakimme pe-
rustuu 1940-luvun teollistumi-
sajan käsityksiin. 

Maan hallitus on linjannut
yritysten toimintaedellytysten
parantamisen toiveenaan kil-
pailukyvyn nostaminen ja työt-
tömyyslukujen alentaminen.
4.3. saavutettiin yhteiskuntaso-
pimuksessa, Suomen kilpailu-
kykysopimuksessa alku. Työn-
antajaliittoihin kuulumattomat
yritykset saavat vihdoin työeh-
tosopimusvelvoitteidensa vas-
tapainoksi myös työpaikkaso-
pimisen oikeudet. Kuitenkin
toteutumatta jää vielä tärkein
asia: mahdollisuus sopia pal-
koista ja työajoista lain nojalla
työehtosopimuksesta poikkea-
vasti. Sopimuksessa on hyvää
myös se, että yksikkötyökus-
tannukset alenevat noin 3,7
prosenttia ilman palkkaratkai-
sua. Kilpailukykymme paranee

siis jonkin verran. Nämä ovat
tiedot tätä lehteä kirjoitettaes-
sa. Kuitenkin joka päivä jänni-
tetään, hyväksyvätkö kaikki lii-
tot sopimuksen ja kaatuuko tä-
mäkin uudistusyritys.

Jäsenten yhdistys
Suomen Yrittäjien paikallisyh-
distyksenä Hyvinkään Yrittäjät
ry:n tehtävänä on tuoda ken-
tälle Suomen Yrittäjäin näke-
myksiä, viedä Suomen Yrittä-
jiin paikallisten yrittäjien näke-
myksiä ja hoitaa jäsenpalvelu-
tehtävää paikallisesti. Talkoo-
porukalle vastuullinen tehtävä. 

Lähetimme jäsentyytyväi-
syyskyselyn jäsenillemme viime
vuoden lopulla. Sydämellinen
kiitos kaikille jäsenkyselyyn
vastanneille! Erityisen iloinen
olen vapaista sanallisista kom-
menteista.  Kaiken kaikkiaan
näyttää siltä, että Hyvinkään
Yrittäjien hallitus on käyttänyt
voimavarojaan oikeisiin asioi-
hin. Talkoilla toimittaessa on
keskityttävä joihinkin juttui-
hin, kaikkea ei saada heti teh-
dyksi.  

Kyselyn mukaan jäsenem-
me arvostavat luotuja hyviä
suhteita kaupungin johtoon se-
kä erilaisia toimia, joita kau-
pungin kanssa on tehty yhdes-
sä. Jäsenten verkostoitumis- ja
muita yhteisiä tilaisuuksia pi-
detään tärkeinä ja varsinkin
vuosijuhlaan osallistutaan mie-
lellään. 

Kannustankin jäseniä osal-
listumaan tilaisuuksiimme ak-
tiivisesti, sillä vain niin saadaan
tilaisuuksiin uutta verta, uusia
ideoita ja hallituksen ulkopuo-
lisia näkemyksiä ja fiilistä!
Muutoinhan toiminta on aina
sellainen kuin marraskuun ko-
kouksessa valitsemanne halli-

tus parhaansa mukaan ymmär-
tää järjestää. Seitsemäs vuoteni
puheenjohtajana on osoittanut,
että joka vuosi on ollut ihan
mahtava porukka hommaa ka-
saan juoksemassa. Sydämelli-
nen kiitos kaikille, jotka omana
puheenjohtaja-aikanani ovat
Hyvinkään Yrittäjien tehtävissä
ponnistelleet! On arvokasta
uhrata voimavarojaan yhteisek-
si hyväksi.

Juhlavuonna tapahtuu
Hyvän vastaanoton saaneet jä-
senten verkostoitumisaamiaiset
jatkuvat joka kuukauden en-
simmäisenä perjantaiaamuna
kello 8. Yhdistyksen kevätko-
kouksessa käsitellään tilinpää-
tös, syyskokouksessa valitaan
hallitus ja puheenjohtaja sekä
hyväksytään toimintasuunni-
telma seuraavalle vuodelle. Jär-
jestämme kevätlounastilaisuu-
den, jos valtakunnantasoinen
puhuja saadaan pyydystetyksi
esitelmöimään.  

Yhdessä kaupungin kanssa
suunnittelemme tilaisuutta
hoiva- ja hyvinvointialan yri-
tysten aktivoimiseksi ja löytä-
miseksi tärkeään yhteistyöhön
Hyvinkään kaupungin kanssa.
Hyvinkään kaupungin koulu-
jen opetussuunnitelmaan on
hyväksytty Yrittäjyyskasvatus-
ohjelma. Tästä toivomme voi-
vamme järjestää tilaisuuden
opettajien ja yrittäjien vuoro-
puhelun edistämiseksi.   

Yrittäjänpäivän kunniaksi
5.9. järjestämme syyskuun jä-
senten verkostoitumistapaami-
sen aamiaisen sijaan iltatilai-
suutena. Niin ikään syyskuussa
on tulossa Yrittäjien hyvin-
vointiseminaari. Ja luonnolli-
sesti Hyvinkään Yrittäjien juh-
lavuoden päätapahtuma 90-

vuotisjuhla järjestetään erittäin
juhlavissa merkeissä 22.10.
Tiedotamme tilaisuuksista tar-
kemmin sähköpostiviesteillä
lähempänä niiden ajankohtaa. 

Lisäksi jäsenten kannattaa
tutustua koulutustilaisuuksiin,
joita Uudenmaan Yrittäjät
meille jäsenille järjestää. Hel-
mikuussa järjestetty markki-
nointikoulutus, Markkinointi-
iltamat Laureassa oli hieno ti-
laisuus ja keräsi komeat noin
parisataa osallistujaa! 

Suomen Yrittäjien 20. juh-
lavuonna on järjestöllä tietysti
tarjolla erilaisia tapahtumia jä-
senille: muun muassa 23.–24.4.
Suomen suurin Yrittäjäristeily
Ms Baltic Queenillä, Omista-
janvaihdosseminaari, Yrittäjän-
päivätilaisuudet sekä 7.–9.10.
järjestettävät Valtakunnalliset
yrittäjäpäivät Vaasassa.

Valinnanvaraa tilaisuuksissa
on, sitten vaan joukkoon mu-
kaan osallistumaan. Tervetuloa!
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Hyvinkään Yrittäjät ry 90 vuotta

Ilmoitushinnat:
koko sivun hinta 990 euroa 
alv 0%, 
1/1 sivu 990 euroa alv 0%,
1/2 sivu 590 euroa alv 0%, 
1/4 sivu 350 euroa alv 0%,
1/8 sivu 250 euroa alv 0%,
1/16-sivu 150 euroa alv 0%,
etusivun nettilinkin hinta 
400 euroa / vuosi. 

Osoite:
Hyvinkään Yrittäjät ry, 
c/o Rantalainen Oy, 
Sahakuja 4,
05810 Hyvinkää
puh: 040 530 6977
sähköposti:  
toimisto.hy@gmail.com

www.yrittajat.fi/hyvinkaa

Päätoimittaja: 
Anne Rantalainen
Toimitus ja ilmoitusmyynti: 
Jaana Rantalainen,
jmrantalainen@luukku.com
puh.  040 546 0890
Taitto ja mahdollinen 
ilmoitusten tekeminen: 
Hannu Salmi,  
hannu.salmi@pp.inet.fi
puh.  040 500 3162

Painos 3000, 
jaetaan kaikkiin 
hyvinkääläisiin yrityksiin
Painopaikka: T-Print, 
Hyvinkää 2016

Anne Rantalainen
Hyvinkään Yrittäjät ry 

puheenjohtaja 
anne.rantalainen@

rantalainen.fi

Ovi lukemattomiin 

maailmoihin

Kauppakeskus Willa, Hyvinkää
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Hannu Salmi valmistui valoku-
vaajaksi Taideteollisesta korkea-
koulusta vuonna 1976 ja on teh-
nyt siitä lähtien töitä valokuvaa-
jana ja graafisena suunnittelijana
ensin freelancerina ja sittemmin
toiminimellä.

Jo opiskeluaikoina pilapiir-
roksia Ylioppilaslehteen taiteillut
mies teki 70-luvulla töitä kuva-
toimittajana ja graafisena suun-
nittelijana. 1980-luku oli valoku-
vausvoittoista. Hannu kuvasi ai-
kakauslehtiin kuten Pirkkaan,
Akavaan ja Ahjoon. 

– Tein paljon kuvaushommia
aina 1990-luvun puoliväliin asti.
Laman myötä lehdet supistivat
toimintaansa ja kuvaus väheni.
Samoihin aikoihin työnkuvassani
tapahtui suuri mullistus, kun tait-
to-ohjelmat olivat tulleet ja aloin
taittaa  tietokoneella  paperisen
layoutin sijaan, Hannu Salmi
kertoo.

– Sain oppia Quark-ohjelman
käyttöön ja ostin ohjelman itsel-
leni. Sen myötä graafinen suun-
nittelu lisääntyi ja aloin tehdä en-
tistä enemmän lehtien ja esittei-
den taittoja. Taitoin muun muas-

sa monta vuotta Mikroviesti-leh-
teä vuodesta 1998 eteenpäin.

Toinen valtava mullistus on
ollut valokuvauksen siirtyminen
digiaikaan. Valokuvaaja osti en-
simmäisen digikameransa 1999,

ja edelleen hän hankkii uusia lait-
teita koko ajan.

Vuonna 2006 Hannua pyy-
dettiin mukaan Hyvinkään Yrit-
täjien silloisen lehden tekoon.
2008 lehti muuttui tabloidkokoi-

seksi ja sille annettiin nykyinen
nimi Hyvinkään Yrittäjäsanomat.
Lehden teko jatkuu edelleen, ja
Hannu vastaa lehden taitosta ja
kuvauksesta.

Tänä päivänä Hannua työllis-

tävät Yrittäjäsanomien li-
säksi muun muassa lääke-
firmat, joille hän on teh-
nyt erilaisia suunnittelu-
töitä ja kuvauksia koko
työuransa ajan. 

Tehty työ on huomattu
Hannu arvostaa saamaansa
tunnustusta Hyvinkään vuo-
den 2015 yrittäjänä.

– On kiva, kun saa tehdä
paikallista lehteä paikallisten
ihmisten kanssa. Lehden teko
on jotenkin yhteisöllistä. Tun-
tuu tietysti myös hyvältä, että 40
vuoden työuraani arvostetaan.
Palkitseminen on symbolinen
merkki siitä, että tehty työ on
huomattu, Hannu toteaa.

Paikallisuutta edustaa myös
Hyvinkään Palloseuran lehti, jota
HyPS:n nykyinen sihteeri on to-
teuttanut 1980-luvulta saakka.

Luontokuvausta harrastava
valokuvaaja olisi jo eläkeiässä,
mutta mies ei ole vielä edes har-
kinnut mieluisan työn lopetta-
mista. Jossakin vaiheessa sitten. 

Teksti: Jaana Rantalainen

Hannu Salmi vuoden yrittäjä
Hyvinkään vuoden 2015 yrittäjänä palkittiin graafinen suunnittelija ja valokuvaaja Hannu Salmi, 
joka on työstänyt Hyvinkään Yrittäjäsanomia liki kymmenen vuotta. Vu
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Lämpimin Onnentoivotuksin
merkkipäivän johdosta 2016

70 v.
Hyvinkään Betoni Oy

60 v.
Rauta-Market Haaranen Oy

40 v.
Kauneushoitola 
Laitila-Anonen Raija
Hyvinkään Peltieristys Oy
Laatulukko Oy
Hekamuovi Oy
Taseseppo Oy

30 v.
Auto Makkonen Oy
Yrityspalvelu Mestarit Ky
Sähköhuolto Lainio Pertti Oy
Hyvinkään JOT Ky
Hyvinkään Hanavalinta Oy
DigiCenter Oy
Hyvinkään Kiinteistöisännät Oy

20 v.
Perhekoti Kissankäpälä Oy
Tuumatehdas Oy
Hyvinkään KI-Trans Oy
ML Pinpro Oy
Hissi ja Kuormaustila M & M Oy
LPT Suunnittelu Oy
Käännös- ja 
Konsulttipalvelu Anton
Häkkinen Saila Hammaslääkäri
Hyvinkään Ajo-Opisto Oy
Enonkosken Edustusliike Ky
PP Kuljetuslinja Oy
JT Lakanen Oy
Sundström Ravintolat Oy
Hannu Salmi T:mi
JTL-Rakennus Oy
Max-Team Oy
M & M Taipale Oy

10 v.
Kotipalvelu Kodikas 
T:mi Erja Heino
Tuomo Ala-Anttila ky
Kauppiasko Oy / 
K-Citymarket Hyvinkää

Fenix Sign Oy
VMP Group| / HR-Palvelut Oy 
Hyvinkään Maa- ja 
Koneurakointi Oy
Kaluste-Kolmio Oy
HN Yhtiöt Oy
HobbyMix
Kuljetus H Rilla Oy
Prima Health Oy
Rakennusliike JaMarak Oy
LiCon-AT Oy
Dacotech Oy
Rakennus- ja kuljetustekniikka JIL
Näppärät Sormet
Honkaterveys Oy
J. Jokinen Tmi
Saulama S-L
Remonttipalvelu Kaukinen T:mi
Ateljee Katri
Arkkitehtitoimisto 
Kekkonen & Vuorento Oy
Sisustussuunnittelu 
Reija Härkönen
Asianajotoimisto 
Ulla-Riitta Kylli Oy
Kotipalvelu U-M Kangas Ky

Valokuvaaja ja graafinen suunnittelija Hannu Salmi palkittiin Vuoden 2015 hyvinkääläisenä yrittäjänä. Kuvassa vas. Ju-
ha Sollo, Anne Rantalainen, Hannu Salmi ja Nina Mahlavuori. 

Tmi Riku Hokkanen
Pertti Hörkkö
Arkkitehtitoimisto Arkas Oy
Unelmatupa Lkv Oy
O. Levonen Tmi
Perhekoti Valkosiipi Oy
Uudenmaan ATK tietokonetuki Oy
Heidin Verhoomoverstas
Aarrehoiva Oy
Jussi Tähtinen Oy
Karilta Oy
Turkkani Oy
Viherauto Oy
Lakiasiaintoimisto Summanen LAW
Eloxa Tekniikka Oy
Keski-Loppi Elli
Joanna Purosto
Inspire Clothing Oy
Isännöinti Ari Nässi
Lakiasiaintoimisto Timo Koskimäki
Arkkitehtitoimisto Vimma Oy
Sartiko Oy
Vallika Oy
Etelä-Suomen Asumisen Erityispalvelut Oy
SeikkailuSveitsi Oy
Suomen Autovarustamo Oy
Tuija Janakka Ky
Käsityöläiset Tuotanto Avoin yhtiö
Hieronta Elegia
Megaosa Oy/ Autofit  Hyvinkää-Riihimäki
HyviTera
J. Pyykkö Consulting
Hiusstudio Beauty Box avoin yhtiö
Knehtilän tila / The Knehtilä farm 
Nica Trans Oy
TV-Rakennus Oy
New Brands Finland Oy
Way To Move Oy
Joenmutkan koirahoitola Oy
Jalkahuolto Ykkösvarvas Tmi
Hywin Oy
Makun Oy
Sky-Forest Oy
Tuijan Taika Tmi 
HT Nuclear Oy 
Uudenmaan Rakennemestarit Oy

Hyvinkään Yrittäjien 
uudet jäsenet

Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Osallistu tilaisuuksiimme!

(Onnittelukäynnit  kutsujen 
mukaan)
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SeikkailuSveitsi Oy
SeikkailuSveitsi Oy tuottaa ja välittää laa-
dukkaita ja turvallisia luontoliikunta- ja
elämyspalveluja vastuullisesti Hyvinkään
Sveitsin alueella. Keväällä 2016 Sveitsin
vanhan hyppyrimäen supan ympäris-
töön rakennettavat seikkailuradat tarjoa-
vat haasteita ja onnistumisen iloa kaiken
ikäisille ja seikkailunhaluisille ympäri
vuoden. 

Seikkailupuisto käsittää yhdeksän
seikkailurataa ja Suomen huimimman
vaijeriliukuradan supan yli! Pituutta ra-
dalla on yli 500 metriä. Puiston suunnit-
telussa on huomioitu Sveitsin luonto ja
alueen omaleimaisuus. Seikkailupuisto-
toiminta yhdistää luonnossa liikkumisen
ja uuden tavan havainnoida luontoa.

Seikkailupuistoon rakennettavien toimi-
tilojen yhteyteen tuodaan alueella ulkoi-
leville ja puiston asiakkaille tietoa Sveit-
sin alueesta sekä ulkoiluväylistä yhteis-
työssä kaupungin kanssa. Cafe Sveitsi
tarjoaa seikkailijoille herkullista välipa-
laa. 

SeikkailuSveitsi on oivallinen paikka
Tyky-päivien, asiakastilaisuuksien, luok-
karetkien, polttareiden ja syntymäpäivi-
en järjestämiseen. Suunnittelemme päi-
vän toiveidenne mukaan, pyydä tarjous. 

Tervetuloa seikkailemaan!

Anne Oksanen, toimitusjohtaja
www.seikkailusveitsi.fi

Puheenjohtaja
Anne Rantalainen
Tilipalvelu Rantalainen Oy
Sahakuja 4, 05810 Hyvinkää
Puh 010 324 3100
GSM 040 530 6977
anne@rantalainen.fi

Hallituksen jäsen
Sähköinen jäsenpalvelu ja 
tiedotus
Toni Rytkönen
Napalmi Tietotekniikka Oy
Hämeenkatu 19,
05800 Hyvinkää 
Puh 045 610 1944
toni@napalmi.com

Hallituksen jäsen
Virkistystapahtumat
Valentin Nikolov
Finre Oy
Martinkatu 12 B 11,
05800 Hyvinkää
GSM 0400 420 661
valentin.nikolov@pp1.inet.fi

Hallituksen jäsen
Yrittäjyyskasvatus, 
oppilaitosyhteistyö
Aki Junnila
Hyvinkään Sähkö Oy
Palvikuja 2 D, 05460 Hyvinkää
GSM 0400 610 103
aki.junnila@hyvinkaansahko.fi

Hallituksen jäsen
Tapahtumatoiminta
Toni Laamanen
LähiTapiola
Ahjonkatu 1 C 14,
05800 Hyvinkää
Puh 050 585 0636
toni.laamanen@lahitapiola.fi

Hyvinkään Yrittäjien hallitus 2016

Hallituksen jäsen
Kaupunkiyhteistyö
Irma Pahlman
LawMed Ay
Kruununpuistonkatu 24, 
05830 Hyvinkää
Puh 0400 651 422
irma.pahlman@saunalahti.fi

Hallituksen jäsen 
Sosiaalinen media: FB ja Twitter
Simo Kärnä
Onni Solutions Ay 
Puh 040 124 4721
simo.karna@onnisolutions.fi

Hallituksen jäsen
Kouluyhteistyö
Jarkko Hassinen
Hyvinkään Hyvä Kunto Oy
Uudenmaankatu 29,
05800 Hyvinkää
GSM 0400 708 436
jarkko.hassinen@hyvakunto.com

Varapuheenjohtaja
Juha Sollo
Colden Oy
Kerkkolankatu 35,
05800 Hyvinkää
Puh 040 594 0335
juha.sollo@colden.fi

Hallituksen jäsen
Harry Koski
HaNi PR & PROMOTIONS
Torikatu 19 B 43,
05800 Hyvinkää 
Puh 050 595 9523
harrysound1@gmail.com

Hallituksen jäsen
Suhdetoiminta, merkkipäivät
Antti Heinonsalo
AH-Hifisystems Oy
Veikkarinkatu 2
05840 Hyvinkää
Puh 019 483 160
Gsm 0400 709 912
antti@ah-hifisystems.fi

Hallituksen jäsen
Tapahtumat
Heidi Vanhatalo
Salonkiravintola Neilikka Oy
Haapasaarentie 60,
05470 Hyvinkää 
info@ravintolaneilikka.fi 

Yrittäjäjärjestönä olemme olleet mukana
kehittämässä yhdessä muiden toimijoi-
den kanssa kaupunkimme yrittäjyyskas-

vatusta.
Syksyllä toimeenpantavaan opetussuun-

nitelmaan eli OPSiin on tehty mittava ehdotus
yrittäjyyskasvatuksesta. Ehdotuksessa on
huomioitu esiaste, alakoulu, yläkoulu, lukio,
toinen aste ja ammattikorkeakoulu. Kaikille
asteille on lisäksi muotoiltu selkeät tavoitteet
sekä mallit, miten niihin päästään.

Tämä OPS on merkittävä, koska se on voi-
massa seuraavat 10 vuotta. Yrittäjyyskasvatuk-
sen toteutumista seurataan tulevaisuudessa
vuosittain.

Olemme työryhmässä olleet erityisen iloi-
sia kaupungin ylemmän virkamiestason aktii-
visesta osallistumisesta ja yritysmyönteisestä
asenteesta. Ryhmän puheenjohtajana toimii
Pentti Halonen. Hyvinkään Yrittäjien edustaja-
na ryhmässä on allekirjoittanut. 

Aki Junnila

Yrittäjyyskasvatus 
opetussuunnitelmassa Uudenmaan TE-toimisto panostaa yri-

tysyhteistyöhön kolmannella palvelu-
linjalla. Pyrimme löytämään työnha-

kija-asiakkaillemme pitkäkestoisia ratkaisuja
ja samalla palvelemaan myös työnantaja-asi-
akkaitamme. Minut on nimetty Yritysyhteis-
työn asiantuntijaksi Uudellemaalle 1.3.2016
alkaen. Aiemmin olen toiminut Helsingin
TYP:ssä esimerkiksi erilaisten rekrytilaisuuk-
sien järjestäjänä ja vastannut omalta osaltani
yritysyhteistyöstä ja -yhteydenpidosta.

Mikäli kaipaat rekrytointiapua, tulen
mielelläni kertomaan sinulle erilaisista TE-

toimiston palveluista kuten palkkatuki-, työ-
kokeilu-, oppisopimus- ja rekrytointitapahtu-
mista. Ota yhteyttä, niin selvitetään sinulle
oikea palvelu ja etsitään sopivia henkilöitä
haastateltavaksi.

Juha Markus
Yritysyhteistyön asiantuntija

Tuetun työllistymisen palvelut
juha.markus@te-toimisto.fi

puh. 0295 040 490, vaihde 0295 040 000
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Kaipaatko lisäapua?

Jäsenille tarjolla 
yritysesittely-
mahdollisuus!
Hyvinkään Yrittäjien jäsenyrityksillä
on mahdollisuus kertoa lehdessäm-
me lyhyesti yrityksestään ja sen toi-
minnasta. Julkaisemme yritysesittely-
palstaa, jossa esitellään kerralla yh-
destä kolmeen yritystä. 

Lyhyet, juttumuotoon kirjoitetut
yritysesittelyt (max 900 merkkiä) sekä
kuvan voi lähettää viimeistään 16.9.
2016 sähköpostitse osoitteeseen
jmrantalainen@luukku.com. Esittelyt
julkaistaan saapumisjärjestyksessä
tulevissa lehdissä. Pidätämme oike-
uden muokata tekstiä tarvittaessa. 
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Luontomatkailusta 
yrittämisen mahdollisuuksia
Hyvinkään kaupunki on käynnistänyt luontomatkailun ja alan yrittäjyyden
kehittämishankkeen. Sen lähtökohtana on vireillään oleva luontomatkailu-
yhteistyö, jonka edistämisessä kaupungilla on merkittävä rooli.

Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa Hyvinkään
asemaa luontoaktivitee-

teista tunnettuna retkikohtee-
na, joka sijaitsee keskeisellä pai-
kalla, erinomaisten kulkuyhte-
yksien varrella. Hyvinkään erä-
mainen luonto tarjoaa asukkai-
den lähivirkistäytymisen lisäksi
edellytykset niin kotimaisen
kuin kansainvälisenkin luonto-
matkailun kehittämiselle. 

Luontomatkailun paikallis-
taloudelliset vaikutukset ovat
merkittäviä, mutta niiden suu-
ruus riippuu alueen luontoarvo-
jen lisäksi tarjolla olevien palve-
luiden määrästä. Ratkaisevassa
roolissa ovatkin yritykset ja nii-
den palvelujen linkittyminen
omaleimaisiksi, korkealaatuisik-
si paketeiksi. Luontomatkailun
parissa toimivien ohjelmapal-
veluyritysten lisäksi myös ma-
joitus- ja ravintola-alan palvelut
ovat ensiarvoisen tärkeitä mat-
kailupakettien kokoamisessa.
Luonnossa liikkumisen ja mait-
tavan ruoan lisäksi kävijät kai-
paavat usein muutakin ohjel-

maa. Koko perhe innostuu har-
voin samoista touhuista. Siksi
vaikkapa mahdollisuudet shop-
pailuun tai kulttuurielämyksiin
voivat olla tärkeitä.

Sateenvarjon alla monenlaista 
toimintaa
Hyvinkään luontomatkailun ja
alan yrittäjyyden kehittämis-
hanke toimii sateenvarjona, jo-
ka kerää alleen useita kaupun-
gin hankkeita ja kehittämistoi-
mia. Viime aikoina Hyvinkäälle
on virinnyt uutta, luontomatkai-
lun ympärille keskittyvää yritys-
toimintaa sekä yrittäjien välistä
yhteistyötä, eli juuri niitä ainek-
sia, jotka ovat tarpeen, jos alue
halutaan nostaa kartalle laa-
dukkaana luontomatkailukoh-
teena. Hankkeessa tätä yhteis-
työtä pyritään vahvistamaan ja
vakiinnuttamaan.

Tärkeässä osassa ovat myös
retkeilyreitit ja -rakenteet, jotka
hyväkuntoisina ja kävijälähtöi-
sesti suunniteltuina muodosta-
vat pohjaa luontomatkailuyri-
tysten toiminnalle. Reittien

opasteet ja viitat uusitaan ja ret-
keilyrakenteita parannetaan. Li-
säksi kahden eri hankkeen avul-
la toteutetaan kattava luonto-
polkujen verkosto ja Pikkupäs-
sin retkipyöräilyreitti. Sveitsin-
puistoon on suunnitteilla myös
kulttuuripolku, jonka avajaisia
juhlitaan ensi vuonna yhtä ai-
kaa Hyvinkään kaupungin viet-
täessä satavuotisjuhlia. 

Hankkeessa panostetaan
vahvasti verkkomarkkinointiin
ja -viestintään. Kaupungin in-
ternetsivuja uudistetaan. Rei-
teistä ja palveluista halutaan
tuottaa monikanavaista infor-
maatiomateriaalia, joka tekee
niihin tutustumisen ja palvelu-
jen varaamisen helpoksi. Tarkoi-
tus on markkinoida Hyvinkään
kohteita myös isommilla sivus-
toilla kuten valtakunnallisessa
Outdoors Finland -retkeilypor-
taalissa. 

Silva Sallamaa
Luontomatkailun 

hankepäällikkö
Hyvinkään kaupunki

puh 040 661 2189
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Hyvinkään Yrittäjät ry:n toimintakertomus 2015
l Hallitus
Anne Rantalainen puheenjohtaja; UY, kuntasuhteet, 

yhteistyökumppanisuhteet, talous, jäsenlehti
Juha Sollo varapuheenjohtaja 
Ari Hätinen viestintä, kotisivut
Jarkko Hassinen varahenkilö; kuntasuhteet, koulutus 
Antti Heinonsalo suhdetoiminta ja pr-työ
Ursula Ikonen         tiedotteen kolumnisti
Aki Junnila             oppilaitosyhteistyö, koulutusvastaava, y-kasvatus
Tero Lepola HY Facebook, kotisivu
Nina Mahlavuori kokoussihteeri  03/2015 alkaen
Valentin Nikolov virkistystapahtumat 
Irma Pahlman kuntayhteistyö

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 10 kertaa.
Hyvinkään Yrittäjien hallitus tapasi kaupungin johtoa yhteisissä 
kokouksissa vuoden aikana kolme kertaa.

l Jäsentoiminta
Jäsenyritysten määrä vuoden 2015 päättyessä oli 731.
Järjestäytymisaste 34 %
(728 yritystä v. 2014). 

l Sääntömääräiset kokoukset

Hyvinkään Yrittäjien kevätkokous pidet-
tiin 15.4.2015 Ravintola Harlekiinin Sky-
kabinetissa. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Juha Sollo. Kokouksessa käsitel-
tiin vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminta-
kertomus sekä vahvistettiin tilinpäätös ja
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

Syyskokous pidettiin 18.11.2015 Ravinto-
la Harlekiinin Sky-kabinetissa. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Urho Etelämä-
ki. Kokouksessa valittiin yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi vuodelle 2016 Anne Ran-
talainen. Hallitukseen päätettiin valita 11
henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin
erovuoroisten tilalle Antti Heinonsalo, Ir-
ma Pahlman, Juha Sollo, Heidi Vanhatalo,
Toni Rytkönen, Harry Koski ja Simo Kärnä.
Hallituksen jäseninä jatkoivat Jarkko Has-
sinen, Aki Junnila, Valentin Nikolov ja Toni
Laamanen. Järjestösihteerinä jatkoi Nina
Mahlavuori. Kokouksessa vahvistettiin ta-
lousarvio ja toimintasuunnitelma vuodel-
le 2016.

l Tapahtumat
Hyvinkään Yrittäjien 2014 ja 2015 hallitus-
ten vaihtokokous ja vuoden 2015 toimin-
nan suunnittelukokous pidettiin 29.–30.1.
Ms Baltic Queenillä. 

Jäsenten aamiaisverkostoitumistapahtu-
mia järjestettiin joka kuukauden ensim-
mäinen perjantaiaamu lukuun ottamatta
heinä- ja elokuuta. Osallistujia oli 10–25
henkilöä. Tilaisuuden isäntäyritys tarjosi
aamiaisen. Hyvinkään Yrittäjät tarjosi aa-
miaisen 4.9. Yrittäjänpäivän (5.9.) kunni-
aksi Tapainlinnan koululla, jossa esiteltiin
Yrittäjyysluokan toimintaa. Aamiaisen oli
valmistanut ja tarjoili yrittäjyysluokka
Kyökki-Catering. 

16.4. järjestettiin Yrittäjien eduskuntavaa-
lipaneeli Robert´s Coffeessa. Eri puoluei-
den yrittäjäehdokkaita haastatteli Aamu-
postin päätoimittaja Laura Liski Hyvin-
kään Yrittäjien hallituksen kysymysten
perusteella. Myös yleisöllä oli mahdolli-
suus tehdä kysymyksiä ehdokkaille.  

12.5. järjestettiin Yrittäjien kevätlounas
yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kans-
sa. Tilaisuuden aiheena oli työllistäminen.
Lounasesitelmän piti Suomen Yrittäjien

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Kirsi Koski-
nen Hyvinkään TE-keskuksesta kertoi
muutamalla sanalla Työvoimatoimiston
palveluista yrittäjille, ja Aki Leinonen ker-
toi työllistämismahdollisuuksista koskien
työttömiä.

15.9. Kaupungintalolla järjestettiin Yri-
tystreffit yhteistyössä Yritysvoimala Oy:n
kanssa. Osallistujia oli noin 60.

14.11. pidettiin Hyvinkään Yrittäjien vuo-
sijuhla Rantasipi Sveitsissä. Tilaisuudessa
palkittiin Vuoden yrittäjä Hannu Salmi ja
Vuoden tulokasyritys Jatke Uusimaa Oy.
Jatke Oy:n toimitusjohtaja Hannu Lokka
otti vastaan huomionosoituksen. Lisäksi
muistettiin Knehtilän tilan Markus Eerolaa
ja Minna Sakki-Eerolaa heidän saamas-
taan WWF:n ympäristöystävällisimmän
viljelijän palkinnosta. Osallistujia noin
200.

2.12. järjestettiin yhteistyössä Nordean
kanssa joululounastilaisuus, jossa esiintyi-
vät valtiovarainministeri Alexander Stubb
ja Nordean pääekonomisti Aki Kangas-
harju. Osallistujia oli yli 160 yrittäjää. 

l Jäsentiedottaminen
Jäsentiedotteet
Hyvinkään Yrittäjäsanomat ilmestyi toi-
mintavuoden aikana kaksi kertaa. 

Omia sähköpostitiedotteita toimitet-
tiin jäsenistölle 38 (33 kpl 2014) kappalet-
ta sekä jonkin verran toistoja. Yhteensä
koko jäsenistölle suunnattuja sähköposti-
viestejä lähetettiin 55 kpl (58 kpl 2014).

Kotisivut
Nettisivuilla (www.yrittajat.fi/hyvinkaa)
tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumis-
ta, paikallisista uutisista ja valtakunnalli-
sista Yrittäjien uutisista. Sivustolla on
myös tietoa paikallisyhdistyksen ja Naisja-
oston toiminnasta.

Yrittäjille on tarjolla bannerimainon-
taa nettisivuilla.

Facebook-sivut
Hyvinkään Yrittäjillä on Facebook-sivut
käytössä. 

l Oppilaitosyhteistyö
Hyvinkään Yrittäjien edustajat ovat osal-
listuneet Uudenmaan Yrittäjät ry:n koulu-
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Hyvinkääläiset Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola on palkittu WWF:n kansain-
välisellä palkinnolla Itämeren alueen ympäristöystävällisimpinä viljelijöinä. Hy-
vinkään Yrittäjät huomioi Yrittäjäjuhlassaan Knehtilän tilan saaman ympäristö-
palkinnon. 

Hyvinkään Yrittäjien vuosijuhlaan Rantasipi Sveitsissä osallistui noin 200 yhdis-
tyksen jäsentä ja kutsuvierasta.

Hyvinkään Yrittäjien luovuttaman Yritystulokkaan palkinnon sai Jatke Uusimaa
Oy. Huomionosoituksen vastaanotti Jatke Oy:n toimitusjohtaja Hannu Lokka.
Palkinto myönnettiin vuoden 2015 merkittävälle kasvuyritykselle. Kuvassa vas.
Hannu Lokka, Hyvinkään Yrittäjien varapuheenjohtaja Juha Sollo sekä puheen-
johtaja Anne Rantalainen.
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Naisjaoston 
toimintakertomus 2015
Puheenjohtaja Maarit Brusin 
Varapuheenjohtaja Mia Rautiainen
Sihteeri Briitta Lindroos
Rahastonhoitaja Tuula Nyman 
Hallituksen jäsenet
Pirjo Hörkkö, Irma Pahlman, Tuulikki Harju-Hytönen, Mervi Kantola
Yhteyshenkilöt Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallitus
Anne Rantalainen, Irma Pahlman
Huvi- ja koulutustoimikunta
Nina Konstantinowa-Lastumäki, Johanna Harjanne, Liia Kuitto, Pirkko Etelämäki

Kokoukset

Naisjaoston kokouksia on ollut 9 kpl, niihin on osallistunut 16–20 jäsentä.

Tammikuu Palopuron koulu, Anna-Katri Photography
Helmikuu VehkaCenter, Eveliina Uusiniitty esitteli toimintaansa
Maaliskuu Duette, kevätnäytös
Huhtikuu Jalkahoitola JH, Johanna Harjanne kertoi ja esitteli hoitolaansa
Toukokuu Medicin Woman, terassikokous
Elokuu Pontevan maja, kisailtiin eri lajeissa sekä saunottiin ja uitiin
Syyskuu TE-keskus
Lokakuu Hyria koulutuskeskus
Marraskuu Hyvä Kunto, Raisa Silfer ohjasi liikunnallisen tunnin 

Tapahtumat 
Hyvinkään Woodstock 6.6.
Pori Jazz 17.–19.7.
Billy Elliot, Peacock Linnanmäki 5.9.
Barcelonan matka 25.–27.9.
Huvitoimikunta esiintyi Y-juhlassa 14.11.
Joulukuun ruokailu, Ravintola Obelix 11.12.
Terassikokoontumiset kesällä

Talous Varoja toimintaan on hankittu 30 euron kannatusjäsenmaksulla sekä 
järjestämällä arpajaisia.
Naisjaoston taloudellinen tilanne vuonna 2015 oli hyvä.

Muuta Naisjaoston jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 49 jäsentä 
(51 jäsentä vuonna 2014).
Jaoston toiminta on itsenäistä, se on toiminut 
Hyvinkään Yrittäjät ry:n rinnalla täydentäen sen toimintaa.

Hyvinkään Yrittäjät ry
Naisjaoston hallitus

tusvaliokunnan työskentelyyn vuonna
2014. Jäsenenä oli Aki Junnila ja varajä-
senenä Jarkko Hassinen.

Koulutusvaliokunnan päätehtävänä
on ollut oppilaitosyhteistyön kehittämi-
nen sekä yrittäjyyskasvatuksen edesaut-
taminen peruskouluissa ja keskiasteen
oppilaitoksissa.  Valiokunta on koonnut
työkalupakin, jota paikalliset yhdistykset
voivat tarpeen mukaan hyödyntää. Va-
liokunta on myös koordinoinut yhteis-
työtä YES-keskuksen kanssa. Hyvinkään
alueella oppilaitosyhteistyötä on tehty
mahdollisuuksien mukaan vierailemalla
kouluissa yrittäjyyskasvatukseen liitty-
vissä asioissa. Vierailuja ovat pääasiassa
tehneet Aki Junnila ja Anne Rantalainen.

Hyvinkäälle 2013 perustetun Yrittä-
jyyskasvatustyöryhmän jäsenenä toimii
hallituksemme jäsen Aki Junnila.

l Kuntayhteistyö
Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallitus ja kau-
punginjohto tapasivat kokouksissa yh-
teensä kolme kertaa. Kokouksiin on osal-
listunut kaupungin puolesta kaupungin-
johtaja, liiketoimintajohtaja, yritysasia-
mies sekä kaupunginhallituksen jäsen ja
tarvittaessa kaupungin virkamiehiä esi-
tellen kulloistakin asiaa. 

Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallituksen
jäsenet ja Hyvinkään kaupunginjohto,
virkamiehet ja luottamushenkilöt tekivät
muutaman henkilön ryhmissä yritysvie-
railuja paikallisiin yrityksiin. 

Tilaisuuksissa tutustuttiin yritysten
toimintaedellytyksiin, kerättiin palautet-
ta yhteistyöstä Hyvinkään kaupungin
edustajien ja Hyvinkään Yrittäjien kanssa
sekä tiedusteltiin haasteista ja toivetoi-
minnoista.  

Vierailuja tehtiin seuraavasti:
3.2.   Suomen Terästekniikka Oy
13.2. Ahlsell Oy
17.2. T-Print Oy
31.3. Hevosurheilukeskus 

Heidi Lindeman Oy
21.4. Hyvinkään Betoni Oy
1.10. Jatke Uusimaa Oy
21.10. Hyvin Pesu Oy
26.10. Lajupek Oy
3.11.  Hyvinkään Tieluiska Oy
1.12. Beckhoff Automation Oy

Puheenjohtaja Anne Rantalainen kuuluu
Hyvinkään kaupungin elinvoimaisuus-
ohjelman valmistelu- ja seurantatyöryh-
mään (2010–).  Hyvinkään Yrittäjät on
osaltaan osallistunut ohjelman mukai-
siin toimenpiteisiin.

Hallituksen jäsen Aki Junnila kuuluu
Uudenmaan Yrittäjät ry:n yrittäjyyskas-
vatustyöryhmään sekä Hyvinkään kau-
pungin yrittäjyyskasvatustyöryhmään.
Hyvinkään kaupungin opetussuunnitel-
maan sisällytettiin yrittäjyyskasvatus-
opetus alkaen vuodesta 2016. 

Hyvinkään Yrittäjien edustaja Pertti
Rantala on osallistunut Hyvinkään kau-
pungin Yritysten Energiatehokkuuspal-
kinto -työryhmään.  Palkinnon 2015 sai
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, ISO-
VER, Hyvinkään lasivillatehdas.

Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja
on Hyvinkään Yrittäjät ry:n edustaja Hy-
vinkään kansainvälisen koulun tuki ry:n
ja Hyvinkään kaupunkiyhdistys Hyrrä
ry:n hallituksissa. Hyvinkään Yrittäjät ry
on yksi näiden perustajista. Lisäksi hän
on Hyvinkään Uusyrityskeskus ry:n halli-
tuksessa Hyvinkään Yrittäjien edustaja-
na. Puheenjohtaja kuuluu muun muassa
Hyvinkään kaupungin Mosaiikki maa-
hanmuuttajien aikuiskoulutusprojektin
ohjausryhmään ja Hyvin töihin -hank-
keen ohjausryhmään.

l Yrittäjäyhdistysyhteistyö
Hyvinkään Yrittäjät ry on osallistunut Hy-
vinkään, Riihimäen, Lopen, Hausjärven
ja Hyvinkään yrittäjäyhdistysten yhtei-
siin kokouksiin kaksi kertaa. Kokous-
edustajana toimi puheenjohtaja Anne
Rantalainen.  

Puheenjohtaja osallistui 2.10. Suo-
men Yrittäjien liittokokoukseen. Hän
kuuluu myös Uudenmaan Yrittäjien hal-
litukseen ja Uudenmaan Yrittäjien työva-
liokuntaan ja on osallistunut näiden ko-
kouksiin. Hyvinkään Yrittäjät ry:n halli-
tuksen edustajat osallistuivat Uuden-
maan Yrittäjien kevät- ja syyskokouksiin.

l Talous
Yhdistyksen talous on ollut toimintavuo-
den aikana erinomainen.  

Hyvinkään Yrittäjät ry
Hallitus
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Nordean ja Hyvinkään Yrittäjien joululounastilaisuudessa 2.12.15 Rantasipissä
olivat puhujina valtiovarainministeri Alexander Stubb (kuva vasemmalla)  ja Nor-
dea Pankki Suomi Oyj:n pääekonomisti Aki Kangasharju. Stubb puhui talouden
myönteisestä kehästä: koko talouden pohjana on kilpailukyky, joka luo vientiä.

Vienti johtaa kasvuun ja työpaikkoihin ja sitä kautta verotuloihin ja hyvinvointi-
valtioon. Myös Kangasharjun aiheena oli Suomen talous: parempaa on luvassa,
koska pikkuhiljaa vienti ja teollisuustuotanto kasvavat ja samoin kone- ja laitein-
vestoinnit ovat plussalla. Kilpailukyvyn paraneminen on alkanut. 



Hyvinkään kaupungintalo, 
Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 

-.kaupungintalon aula; tilaan
mahtuu noin 80 tuolia / 60 paik-
kaa pöydillä, kalustamattomana
190 henkilöä. 
Muut kokoushuoneet: 
-  Kallio 20 henkilölle, varatuoleil-
la muutama paikka lisää 
-  Järvi 14 henkilölle 
-  Lyhde 10 henkilölle 
-  Aura 10 henkilölle 
-  Mänty 10 henkilölle 

Kaikkiin kokoushuoneisiin on
käynti samasta aulasta. 

Varaukset Hyvinkään kaupungin
aulapalvelu:
aulapalvelut@hyvinkaa.fi. 
Tilat on varattavissa virka-ajan ul-
kopuolella. Kokoushuone Kallio
on maanantai-iltaisin varattu
kaupungin omaan käyttöön.  
Tarjoilut voi tilata kaupunginta-
lolla aulatilan vierestä 
kahvila Donner p. 045 150 9090, 
info@kahviladonner.com 
tai omavalintainen pitopalvelu. 

Koy Wanhan Villatehtaan 
kokous- ja koulutustilat, 
Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
www.villatehdas. fi 

- Studio  Donner  joka   on  black
box -esitystila, soveltuu myös ko-
kous- ja seminaaritilaksi. Nouse-
vaa katsomoa käytettäessä 119
istumapaikkaa.  
- Rulla 50 henkilölle 
- Nosturi 50 henkilölle 
- Kehräämö 26 henkilölle 
- Rukki 10 henkilölle 
- Neula 10 henkilölle 
- Kutomo 12 henkilölle 

- Värttinä 16 henkilölle  
Varaukset ja tiedustelut Villateh-
taan asiakaspalvelu, puhelin 
019 8712 200, info@villatehdas.fi 

Hyvinkääsali, 
Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää
www.hyvinkaa.fi/hyvinkaasali1/
-.salissa on paikat 420 henkilölle
ja soveltuu hyvin myös seminaa-
ritiloiksi 
-.varauksia hoitaa markkinointi-
sihteeri Annika Jänkälä 
p. 040 155 6252, 
annika.jankala@hyvinkaa.fi 

Lasten ja nuorten taidekeskus, 
Kankurinkatu 4, 05800 Hyvinkää
Villa Artun auditorio 

-.48-paikkainen nouseva katso-
mo, jossa istuinpaikat varustettu
kääntyvillä kirjoitusalustoilla 
- tiedustelut ja varaukset 
Nina Salomaa p. 050 467 8308 
nina.salomaa@artcentre.fi 

Wanha Areena Oy, 
Kankurinkatu 4-6, 
05800 Hyvinkää 

Liikunta- ja tapahtumahalli 
-.soveltuu jalka- ja pesäpallolle,
salibandylle ja yleisurheiluun.
1.11.–1.4. välisenä aikana kentällä
on tekonurmi. Muuna aikana on
tapahtuma- ja messukäytössä jo-
pa yli 1.000 hengen tilaisuuksissa. 
- tiedustelut p. 040 504 5523 

Hyvinkään Taidemuseo, 
Hämeenkatu 3 D, 
www.hyvinkaantaidemuseo.fi 

Kaapon galleria 
-.näyttelytila 100 m², ja tilaan

mahtuu esim. luentotilaisuuksiin
noin 80 henkilöä.  

Iso näyttelysali   
-.on taidemuseon vaihtuvien
näyttelyiden esittelytila. Sali on
noin 290 m² ja on akustiikkansa
vuoksi suosittu konserttitila. Ta-
pahtuman yhteyteen on mahdol-
lisuus tilata opastus. Tilaa vuokra-
tessa saa käyttöön myös keittiön.
Tarjoilun voi järjestää itse tai tilata
omavalintaisen pitopalvelun.  
- tiedustelut ja varaukset 
p. 040 480 1644, 
taidemuseo@hyvinkaa.fi    

Martintalo, 
Martintorinkuja 2, 05810 Hyvinkää

Martinhalli (liikuntahalli) 
- kansainväliset mitat täyttävä va-
loisa ja avara urheiluhalli joka so-
veltuu erinomaisesti myös suur-
ten yleisötilaisuuksien sekä kon-
serttien järjestämiseen. Muunnel-
tava katsomo, johon mahtuu
134–1.000 katsojaa. 
- varaus sivistystoimen tilavaraa-
mo, tilavaraamo@hyvinkaa.fi 

Nuorisotilat 
- kerhohuone 66 m² – etupäässä
pienryhmille.  
- monitoimitila – jopa 500 henki-
lön suuruisen yleisötilaisuuden
järjestämiseen. Salissa on iso
näyttämö 79 m², hyvät valo- ja ää-
nentoistolaitteet 
- kahvio jossa 90 paikkaa ja on ti-
laisuuksien järjestäjien käytössä 
- varaus sivistystoimen tilavaraa-
mo, tilavaraamo@hyvinkaa.fi 

Tapainlinnan koulu, 
Torikatu 30, 05800 Hyvinkää

-.auditorio jossa 104 paikkaa; 
kahvitus Kirsi Helin (040 155 6313)
- varaus sivistystoimen tilavaraa-
mo tilavaraamo@hyvinkaa.fi 

Vehkojan koulu, 
Männikkötie 6, 05830 Hyvinkää 

-.auditorio jossa 120 paikkaa 
-.varaus sivistystoimen tilavaraa-
mo, tilavaraamo@hyvinkaa.fi  

Paavolan koulu, 
Oraskatu 7, 05880 Hyvinkää  

-.auditorio jossa 67 paikkaa. Av-
välineistä sekä avaimista sovitaan
koulun kiinteistönhoitajan kans-
sa p. 040 837 9402. 
-.varaus sivistystoimen tilavaraa-
mo tilavaraamo@hyvinkaa.fi 

Hyria koulutus Oy 
Torikatu 18, 05800 Hyvinkää  

- auditorio 100 hengelle 
- tarjoilut ravintola Onnenhattu 
-.varaukset ja tiedustelut
info@hyria.fi 

Kauppalankatu 18, 05800 H:kää  
- auditorio 80 hengelle 
- varaukset ja tiedustelut 
Riitta Hoffren p. 050 415 5611 
riitta.hoffren@hyria.fi 

Uudenmaankatu 249, 
05840 Hyvinkää  
- auditorio 100 hengelle 
- tarjoilut Marianne Töyrälä 
p. 050 573 6822 
marianne.toyrala@hyria.fi  
- varaukset ja tiedustelut 
info@hyria.fi 

Hyvinkään kaupunkikonsernin 
auditoriot ja kokoustilat 

Hyvinkään Yrittäjien bussikuljetus 
Linjalasta 23.4. kello 15, 
ilmoittaudu Hyvinkään Yrittäjät 
toimisto.hy@gmail.com.

Hyvinkään Yrittäjien cocktailtilaisuus laivalla 23.4. kello 19.00

PRIVATE BANKING
SURVEY
2016

Helppo hymyillä
OP Private valittiin Euromoneyn tutkimuksessa*

Suomen parhaaksi Private Banking -palvelujen tarjoajaksi.
Tuo varallisuutesi arvoiseensa hoitoon. 

Tule lähimpään Osuuspankkiin, soita numeroon 
0800 02441 tai käy osoitteessa op.fi/private.

*OP Financial Group: ”Best private banking services overall” in Finland in Euromoney Private Banking and Wealth Management 
Survey 2016

Tervetuloa jäsentemme verkostoitumistilaisuuk-
siin! Aamiaistapahtuman isännyyden voi varata yri-
tys, joka pitää tilaisuudessa jäsenillemme jonkin
ajankohtaisen, noin 20 minuuttia kestävän esityk-
sen ja tarjoaa aamiaisen. 

Tiedustelut Hyvinkään Yrittäjät:
toimisto.hy@gmail.com

Seuraavat tilaisuudet:

- 1.4. klo 8 Villatehdas, Studio Donner 
(Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää, käynti 
sisäpihalta)

Hyvinkään kaupungin työllisyyspalvelut
tarjoaa räätälöidyn, aikaa säästävän ja 
maksuttoman palvelun työnantajalle.

Rekrytoitko työntekijöitä juuri nyt, kuukausien
päästä tai esimerkiksi kausiluonteisesti?

Tarvitsetko osa-aikaisia, määräaikaisia vai koko-
aikaisia työntekijöitä?

Etsitkö hyvää tyyppiä, vahvaa osaajaa vai halu-
atko itse kouluttaa työntekijäsi? 

Tunnemme työnhakijamme ja ymmärrämme
yritysten haasteet työntekijän rekrytoinnissa!

- 6.5. klo 8 Zaila Oy, paikka: Harlekiini 
- 3.6. klo 8 vapaa varattavaksi yhteistyökumppanille
- 5.9. klo 18 Yrittäjänpäivätilaisuus, järjestäjänä 
Hyvinkään Yrittäjät, Knehtilän tila, Palopuro 
- 7.10. klo 8 vapaa varattavaksi 
yhteistyökumppanille 
- 3.11. klo 8 vapaa varattavaksi 
yhteistyökumppanille 
- 1.12. klo 8 vapaa varattavaksi 
yhteistyökumppanille

JÄSENTEN
AAMUKAHVITAPAAMISET

2016
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Naisjaoston hallitus vuonna 2016
Puheenjohtaja 
Mia Rautiainen, 
Tmi Mia Rautiainen
mia.rautiainen@gmail.com, 
puh 040 525 1973

Varapuheenjohtaja 
Maarit Brusin, Fennia

Sihteeri Briitta Lindroos, 
Tmi Briitta Lindroos
briitta.lindroos@gmail.com, 
puh 040 734 1955

Rahastonhoitaja 
Tuula Nyman, 
TN-Yrityslahjat

Jäsenet: 
Nina Konstantinowa-Lastumäki, Eveliina Uusiniitty, 
Johanna Harjanne, Irma Pahlman, Tuulikki Harju-Hytönen
ja Pirjo Hörkkö

Halutessasi liittyä Naisjaostoon ota yhteyttä puheenjoh-
tajaan tai sihteeriin! Naisjaoston jäseninä voivat olla kaik-
ki Hyvinkään Yrittäjät ry:n jäsenyrityksiä edustavat naiset.

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
Naisjaosto

Naisjaoston tulevat 
tapahtumat
Kuukausikokoukset:

Ke 13.4. klo 18.30 vehkaCenter Oy, 
Vehkakuja 1, Hyvinkää
To 19.5. klo 18.30 Terassikokous 

Suurin osa meistä kuuluu jo-
honkin järjestöön: vanhem-
painyhdistykseen, metsästys-

seuraan, yrittäjäyhdistykseen, Kar-
jala-seuraan jne. Osa porukasta on
vain nimellisesti järjestön touhussa
mukana, osa aktiivisemmin. Mikä
on järjestöjen tarkoitus? Juoda
kahvia porukalla muutaman kerran
vuodessa vai onko niillä suurempaa
merkitystä? Yleensähän järjestöt
perustetaan jotakin tarkoitusta
varten, jonkin vaalimista varten. 

Järjestöjen luvattu maa

Martta-kerhojen tarkoitus lienee
aikoinaan oli opastaa kodin hoita-
misessa nuoria, taitamattomia nai-
sia, jotta he osaisivat täyttää talon
isännän toiveet. Muistelen luke-
neeni jostakin 50-luvun ohjeesta,
että pesukoneet, ruuanlaitot ym.
suositeltiin olevan hoidettuna siinä
vaiheessa, kun mies tulee kotiin,
jotta pesukoneen äänet eivät häi-
ritse raskaasta työstä väsynyttä
miestä. 

Siinä opastettiin myös, että
tohvelit tulisi tuoda välittömästi
miehen jalkaan hänen istuuduttu-
aan nojatuoliin (johon oli tietenkin
tuotu lähettyville päivän lehti) ja
lastenkin kuului leikkiä hiljaa tässä
kohtaa. Naisen tuli myös laittautua

nätiksi miehen kotiintuloa varten,
jotta hän ilahduttaisi raskaan raa-
tajan silmää. Miehet varmasti oli-
sivat tyytyväisiä, jos nämä ohjeet
vieläkin kuuluisivat nuorten vai-
mojen opastukseen, mutta luulen-
pa maailman muuttuneen jo sen
verran, että Martta-kerhokin jär-
jestää ennemmin karatekursseja. 

Kotiseutuyhdistysten tarkoi-
tushan on vaalia perinteitä ja tuoda
yhteen samalta alueelta olevia ih-
misiä. Karjala-seuran järjestämillä
markkinoilla on aina aivan loistava
puheensorina ja laulut lauletaan
korkealta ja kovaa, varsinkin kesto-
suosikki ”Karjalan kunnailla”. Siel-
lä tapaa tuttuja ja lapset tutustuvat
perinteisiin mukavalla Rautatie-
museon piha-alueella. Siellä siis yl-
läpidetään yhteyksiä ja kotiseutu-
ylpeyttä/rakkautta. 

Metsästysseurat taasen tekevät
arvokasta työtä riistanhoidon, suo-
jelun, istutusten ja koulutuksen
myötä. Esimerkiksi hirvenmetsäs-
tyksellä pidetään Suomen hirvi-
kanta järkevässä koossa, jotta tielii-
kenneturvallisuus säilyy. Nuoriso-
työn myötä taas opetetaan lapsia
kunnioittamaan luontoa ja oppi-
maan vanhoja perinteisiä taitoja.
Ihminenhän on metsästänyt kauan
ennen kuin oppi viljelemään maa-

ta. Metsästäminen on ollut ihmi-
sen elinehto tuhansia vuosia, sen
avulla saatiin vaatetus ja ruoka. 

Kultainen kädenpuristus 
vai risukimppu

Mutta mitä järjestöjen toiminta
olisi ilman vapaaehtoistyötä teke-
viä ihmisiä? Entä jos kukaan ei
lähtisikään mukaan hallitukseen, ei
liittyisi seuroihin? Suomen järjes-
töthän pyörivät pääosin ilmaista
työtä tekevien ihmisten työpanok-
sella. Hirvet jäisivät ampumatta,
tohvelit mieheltä saamatta ilman
kallisarvoisia järjestöjä. 

Kautta aikojen tuo hiljaa puur-
tava kansanosa on uskoen aattei-
siinsa tehnyt työtä yhteisen hyvän
eteen. Ja ne tekijät ovat yksittäisiä
ihmisiä kuten sinä ja minä. Saavat-
ko sitten kaikki järjestötyötä teke-
vät ansaitsemaansa arvostusta
tuosta työpanoksestaan? Otetta-
koon huomioon, että suurin osa on
työssäkäyviä ihmisiä, jotka lasten ja
kodinhoidon lisäksi uhraavat vä-
häistä vapaa-aikaansa järjestötoi-
mintaan. He varmasti kokevat itse
saavansa siitä jotakin. Onhan hie-
noa tutustua uusiin ihmisiin, saada
uutta tietoa asioista, vaihtaa mieli-
piteitä ja varsinkin nähdä konk-
reettisesti töittensä tuloksia. 

Mutta mitä tapahtuu, kun
vuosikausien työn jälkeen ihminen
ehkä haluaakin uusia haasteita ja
lopettaa jossakin järjestössä aktiivi-
toiminnan? Muistetaanko häntä
vai poistuuko hän vain takavasem-
malle hiljaa muiden tuskin huo-
matessa sitä? Kokeeko hän saa-
neensa tarpeeksi kiitosta työpa-
noksestaan vai jääkö hänelle ”paha
maku suuhun” pitkästä järjestö-
työstä sen takia, että ei osata hoitaa
asioita kunnialla loppuun asti eli
jätetään kiittämättä? 

Mielestäni tuo on asia, johon
kannattaisi kiinnittää huomiota jo-
kaisessa järjestössä. Nyt pitää kui-
tenkin eritellä ihmiset, jotka käyvät
kerran kahdessa vuodessa kokouk-
sessa tai ne, jotka vuosikaudet tun-
nollisesti hoitavat heille annetut
tehtävät ja osallistuvat aktiivisesti.
Mutta niille aktiiveille, jotka todel-
la ovat paneutuneet vapaaehtois-
työhön ja uhranneet aikaansa, olisi
mielestäni annettava lähtiessä hyvä
mieli. Se voi tulla pienistä asioista:
yhteisestä saunaillasta tai pienestä
kiitoksesta. 

Se, että huomioidaan oikeasti,
on varmasti tärkeää meille kaikille.
Kuka haluaisi tehdä ilmaista työtä
vuosikymmenen ja tulla sen jäl-
keen vain poistetuksi järjestön toi-

minnasta muiden sitä tuskin huo-
matessa. Kenelle sellaisesta voisi
jäädä tunne, että ”olipa kiva olla
järjestötoiminnassa mukana, me-
nen varmasti uudestaan”? Järjestö-
jen jatkumon kannalta olisi tärkeä-
tä arvostaa ihmisiä, jotka sitä työtä
tekevät. ”Kiitos” on pieni sanana,
mutta iso merkitykseltään. 

ps. Skool ja kiitos omasta puo-
lestani kaikille ilmaistyötä tehneil-
le/ tekeville! 

Ursula Ikonen

Läpi yön elävä Barcelona tarjoilee vä-
rikkään ja modernin katalonialaisen
sykkeen, johon käy vuosittain tutustu-
massa 7 miljoonaa matkailijaa. Mil-
joonien joukkoon lähti myös meidän
Naisjaoston äänekäs ja iloinen joukko
25.9.15. 

Herätys klo 2.30 ja suabukka
(saab) kohti Linjalaa, jossa kuski ja
bussi odottivat klo 3.30 lähtijöitä. Kiva
tässä vaiheessa miettiä, kestääkö tä-
män matkan hengissä ja valveilla. Ei
auta, tätä on odotettu ja säästetty, pari
yötä menee nukkumattakin.

Barcelonan hotellimme sijaitsi
Catalanesin alueella aivan La Sagrada
Familia kirkon läheisyydessä. Tätä eh-
kä Barcelonan kuuluisinta monument-
tia on rakennettu 100 vuotta, ja 20
vuoden päästä sen odotetaan valmistu-
van. Arkkitehti Antoni Gaudi on ri-
potellut näitä erikoisuuksiaan ympäri
kaupunkia ja nykysuunnittelijat peräs-
sä. 

Reipas joukkomme marssi heti aa-
musta kohti kaupungin kuhinaa ja ja-
noisena tunnettu allekirjoittaja sai seu-
raa, kun pysähdyimme Miron ja Gau-
din taiteen häikäiseminä kaupungin
terasseille. Talon Cava, paikalliset ta-
pakset, Chocolates Brescon kaakaot,
suklaat ja pirtelöt saavat kenet tahansa
heikoksi, joten siitä yhteistuumin pää-
timme tutustua maisemiin kiertoaje-
lulla. Yläkansi, aurinko ja nopeasti
vaihtuvat maisemat ihanaa… kuinkas
sitten kävikään, bussi tuuditti reippaan
tunnin uneen! 

Iltamme suuntautui Ravalliin, vä-
limerelliseen espanjalaiseen kasvisra-
vintolaan. Loistava ruoka, upea ympä-
ristö ja seura, voiko parempaa toivoa.
Niin oliko laskujen kanssa jotain… en
muista! 

Jalkapallohullu kaupunki

Lauantaina joukkomme niin sanotusti
haarautui. Shoppailua, kulttuuria ja

kolme meistä meni matsiin! Ai mihin?
Barcelonassa ei voi tällainenkaan ur-
heilu-ummikko olla huomaamatta, et-
tä kaupunki on jalkapallohullu. Futbol
Club Barcelona toimii katalonialaisen
identiteetin symbolina ja poliittisen si-
toutumisen keskiönä. Seuran iskulau-
seen mukaisesti se on ”enemmänkuin
seura”. Niin kolme Nj:n naista ja
80.000 muuta katsojaa oli kannusta-
massa stadionilla. Täytyy ymmärtää,
kun paavi Johannes Paavali II:kin on
kuuluisa kunniajäsen.

Illaksi oli varattu liput Palacio del
Flamencoon. Show ja illallinen oli ni-
putettu käsittämättömän järjestelmäl-
liseen kahteen tuntiin. Ei ehkä minun
juttuni, mutta oli varmasti lajissaan
taitoa vaativa esitys. Tänä yönä ei nu-
kuta, viimeinen ilta. Ramblan lähei-
syydessä on ihana aukio, Placa Reial.
Jälleen mahduimme koko poppoo
Gaudin lamppujen alle. Illan mittaan
juttu lensi sellaisille sfääreille, että jalat
ristissä naurat ja hekotat, onneksi naa-
puripöydissä ei ymmärretty meitin ju-
tuista mitään. 

Sunnuntai, muutama matkasi ran-
nalle ja viisi reipasta lähti kapuamaan
Gaudin puistoon. Kun emme olleet
ostaneet lippuja etukäteen, emme
päässeet paraatipuolelle. Niinpä näim-
me tavallisen puiston, penkkejä, puita
ja älyttömästi rihkaman myyjiä. Mai-
semat olivat kyllä rehkimisen arvoiset.

Hotellille, bussilla kentälle, vilku-
tukset, viimeshoppailut kentällä, boar-
ding passin kadotus, lento myöhässä…
lopulta kaikki koneessa.

Maanantai klo 7 aamu Hyvinkääl-
lä… kaikki ennallaan. Matkamuistona
slogan… Mitenkä meni niinku omast
mielest!!

Briitta Lindroos

Naisjaosto Barcelonan sykkeessä

Mia Rautiainen
Naisjaoston puheenjohtajaGaudin suunnittelemia  rakennuksia Barcelonan Park Güell -puistossa.
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Hyvinkään Yrittäjät ry:n toiminta-
ja tapahtumakalenteri 2016

SY= Suomen Yrittäjät, UY = Uudenmaan Yrittäjät järjestää

Tapahtumakalenteri täydentyy, katso www.yrittajat.fi/hyvinkaa
Tapahtuma pvm klo paikka

MAALISKUU

UY: Yrittäjän iltakoulu / Jutta Gustavsberg 9.3. Järvenpää
Naisjaoston kokous 9.3. 18.30 Duette
Hallituksen kokous 15.3. 18.00 Fennia
Laurean Yrittäjyyspäivä 16.3. 9–15 Laurea
HY-Sanomat 1/2016 16.3.
Hallituksen ja kaupunginjohdon kokous 24.3. 8.30 Kaupungintalo

HUHTIKUU

Jäsenten aamukahvi 1.4. 8.00 Harlekiini
UY: Yksinyrittäjienpäivä 2.4. Tuusula
Naisjaoston kokous 13.4. 18.30 vehkaCenter
Hallituksen kokous 20.4. 18.00 Kaupungintalo
HY-kevätkokous 20.4. 19.00 Kaupungintalo
Yrittäjäristeily 23.–24.4. Ms Baltic Queen

TOUKOKUU

Jäsenten aamukahvi 6.5. 8.00
UY -kevätkokous 27.5. 17.00
Hallituksen kokous 16.5. 18.00
Naisjaoston kokous 19.5. 18.30 Terassikokous
SY Nuorten Yrittäjien valtakunnall.tap. 20.–22.5. Jyväskylä

KESÄKUU

Hallituksen kesäkokous 2.6. 18.00 Check Inn
Jäsenten aamukahvi 3.6. 8.00
BusinessBlues 30.6. Järvenpää

ELOKUU

UY golfkisa 26.8. Porvoo

SYYSKUU

Hallituksen kokous 1.9. 18.00
Yrittäjäkalenteri / Aapo 1.9.
Jäsenten verkostoitumisilta 5.9. 18.00 Knehtilä
SY 20-vuotisseminaari (SY) 6.9.
HY-juhlaseminaari "Yrittäjän hyvinvointi" 15.9. Hyvinkääsali
Yrittäjien leffailta (UY)

LOKAKUU

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät 7.–9.10. Vaasa
SY liittokokous 8.10. Vaasa
Jäsenten aamukahvi 7.10. 8.00
HY-Sanomat 2/2016 7.10.
Hallituksen kokous 10.10. 18.00
HY 90-vuotisjuhla 22.10. 19.00

MARRASKUU

Omistajan vaihdoskonferenssi (SY) 1.11.
Jäsenten aamukahvi 4.11.
Hallituksen kokous 15.11. 18.00
HY-syyskokous 15.11. 19.00
UY -syyskokous

JOULUKUU

Jäsenten aamukahvi 4.12.
HY -hallituksen vaihtokokous 10.12. 18.00

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 90-vuotisjuhlaa vietetään 22.10.2016 iltapukujuhlana. 
Erityisen juhlavassa tilaisuudessa mm. palkitaan Vuoden hyvinkääläinen yrittäjä 
sekä muita ansioituneita yrittäjiä.

Hyvinkään Yrittäjät ry jäsenillä on mahdollisuus Yrittäjäristin vastaanottamiseen Hyvinkään
Yrittäjien 90-vuotisjuhlassa. Tällöin Hyvinkään Yrittäjät ry:n jäsenyritys hankkii yrittäjäristin
Suomen Yrittäjiltä. Hakemuslomake, jolla Yrittäjäristiä Suomen Yrittäjistä anotaan, 
on ohjeineen noudettavissa: www.yrittajat.fi/yrittajaristi.
Tiedustelut: Suomen Yrittäjät p. 09 229 221, palkitseminen@yrittajat.fi.

Huomioittehan, että hakemus kannattaa tehdä ajoissa, sillä Yrittäjäristien myöntämispäätös
tapahtuu Suomen Yrittäjien hallituksen kokouksessa 6.9.2016.
Sikäli, kun haluatte ristin luovutuksen tapahtuvan Hyvinkään Yrittäjien juhlassa, 
ilmoittakaa siitä viimeistään 10.10.2016 Hyvinkään Yrittäjät: toimisto.hy@gmail.com.
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Yrittäjäristien jako Hyvinkään Yrittäjät
ry:n 90-vuotisjuhlassa 22.10.2016
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Entä sijoituspalvelut? 
Omatoimi, paketti vai 
all-inclusive.
Tervetuloa Handelsbankenin konttoriimme
keskustelemaan vaihtoehdoista.

Hyvinkää
Hämeenkatu 4. 
Puh 010 444 3460*
hyvinkaa@handelsbanken.fi
*0,0835 e/puh. + 0,1209 e/min.


