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Hyvinkään Yrittäjät ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 16.11. klo 18.00 
Ravintola Harlekiinin SKY-kabinetissa, Kauppatori 1, Hyvinkää.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, muun muassa henkilövalinnat ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

Tervetuloa!

Hyvinkään Yrittäjät ry
hallitus

Hyvinkään Yrittäjien syyskokous 16.11.2016

90v
1926–2016



Tämäkin vuosi on hui-
kea! Edellisen lehtem-
me pääkirjoituksessa

päivittelin yhteiskuntasopi-
muksen teon hitautta. Tuon
jälkeen iltauutiset ovat olleet
kuin paremmastakin farssista,
kun hallituksemme tekee linja-
uksia ja sitten niihin tehdään
peruutuksia. Ministereitä tulee
ja menee. Jonkinlainen yhteis-
kuntasopimus, kilpailukykyso-
pimus, on nyt kuitenkin ai-
kaansaatu, mutta yrittäjän nä-
kökulmasta heikko. 

Kunnolliset rakenteelliset
muutokset ovat unelmia vain.
Samoin toiveet sopimuksen
työllistävästä vaikutuksesta
hallituksen linjauksen mukaan.
Luultavasti päästään puoleen
toivotusta. Toistan edelleen
oman yrittäjän näkemykseni,
että työmarkkinajärjestelmää
pitää muuttaa ja helpottaa työ-
paikoilla sopimista. Suomen
Yrittäjien viesti on ollut sama.
Suomen Yrittäjien uusi toimi-
tusjohtaja Mikael Pentikäinen
onkin reippaasti esiintynyt jul-
kisuudessa todeten, että työ-
markkinoiden pitää vapautua
työmarkkinajärjestöjen vallasta.
Yrittämisen edellytysten pa-
rannuksia odotellessa mennään
kohti loppuvuotta.

Hyvinkään Yrittäjien 90-vuotis-
juhlagaala 22.10. Hyvinkääsalissa
Tätä lehteä laadittaessa on Hy-
vinkään Yrittäjien hallituksella
kova pöhinä päällä, kun val-
mistellaan vuoden kohokohtaa
eli Hyvinkään Yrittäjien 90-
vuotisjuhlaa Hyvinkääsalissa.

Hallituksemme on jäseniä
kuultuaan tehnyt toistaiseksi
linjauksen, jonka mukaan vuo-
sittaiset yrittäjäjuhlat pidetään
muulloin rentoina juhlina pait-
si viisi- ja tasakymmenvuotis-
juhlat. Näissä noudatetaan vi-
rallista yrittäjäjuhlan kunnioi-
tusta virallisine ohjelmineen. 

Toki vuosittaisiin yrittäjä-
juhliimme on aina sisältynyt
virallinen Vuoden yrittäjän
palkitseminen, mutta on ollut
ilo todeta, miten country-,
olut-, Lapin-, kimallus-, rock-,
fifties- yms. teemajuhlamme
ovat olleet suosittuja. Yrittäjiä
ja yrittäjien ystäviä on ollut lu-
kuisasti paikalla ja teemat ovat
vapauttaneet osallistujat jopa
riemullisiin hullutuksiin. Ehkä
vapautuneemmassa tunnelmas-
sa on syntynyt helpommin
myös businesskontakteja. 

Hyvinkään Yrittäjien 90-
vuotisjuhlagaala järjestetään
22.10.2016 kello 18. Upeassa
juhlassamme meillä on ilo
kuulla niin kaupunginjohta-
jamme Jyrki Mattilan kuin
Suomen Yrittäjien puheenjoh-
tajan Jyrki Mäkysen puheet.
Juhlan toteutuksessa pyritään
työllistämään hyvinkääläisiä
yrittäjiä ja heidän yrityksiään,
niin myös juhlan muussa ohjel-
massa. Juhla järjestetään upeis-
sa puitteissa kaupungin sydä-
messä Hyvinkääsalissa, jolloin
tietysti juhlan käytännön jär-
jestelyt ovat salin luonteen
mukaisia. Lahjoja tai kukkater-
vehdyksiä emme toivo, vaan
nämä varat voi lahjoittaa Hy-
vinkään Yrittäjille, jolloin ne

käytetään yrittäjyyskasvatus-
työn hyväksi.

Loppuvuodesta on yrittäjil-
le vielä tarjolla paljon muitakin
tapahtumia: valtakunnalliset
yrittäjäpäivät Vaasassa, yritys-
treffit kaupungintalolla, han-
kintailtoja, Uudenmaan Yrittä-
jien omistajanvaihdostilaisuuk-
sia ja tietysti omat kuukausit-
taiset verkostoitumistilaisuu-
temme, joita olemme nyt jär-
jestäneet myös iltoihin, toi-
veenne mukaisesti. Ensimmäi-
nen iltatilaisuutemme Knehti-
län tilalla Yrittäjänpäivänä oli-
kin todella onnistunut! Muis-
tutuksena: jäsenet voivat tar-
joutua isännäksi verkostoitu-
mistilaisuuteemme. Tilaisuu-
dessa esitetään aina jokin na-
pakka mielenkiintoinen esitys,
on aamu- tai iltapalatarjoilu ja
tietysti mahdollisuus jäsenten
väliseen verkostoitumiseen. 

Toisaalla tässä lehdessä on
Hyvinkään Yrittäjien tapahtu-
makalenteri, joka täydentyy
jatkuvasti. Tiedotukseen käy-
tämme nykyään pääsääntöisesti
sähköpostia ja sosiaalista medi-
aa. Toivon kovasti, että jäse-
nemme päivittäisivät yhteystie-
tonsa rekisteriimme, jotta vies-
tit ja kutsut tavoittaisivat ajois-
sa kaikki. Tiedot voi päivittää
suoraan Suomen Yrittäjien ko-
tisivuilla omalla jäsennumerol-
la, mutta tieto kulkee myös
oman sähköpostiosoitteemme
kautta: toimisto.hy@gmail.com,
jolloin toimitamme tiedot
eteenpäin Uudenmaan Yrittä-
jiin ja sitä kautta Suomen Yrit-
täjiin.

Hyvinkään Yrittäjien vuo-
sikokous järjestetään 16.11.
kello 18 Ravintola Harlekii-
nin SKY-kabinetissa. Tule
mukaan! Toivomme paikalle
paljon jäseniä kuulemaan Hy-
vinkään Yrittäjien toiminnasta
ja osallistumaan hallituksen ja
puheenjohtajan vaaliin. Yrittä-
jyys on arvostuksessa  nousus-
sa, joten yrittäjäyhdistystyö on
yhä tärkeämpää ja vaikutta-
vampaa. Uusia ideoita ja teke-
viä käsipareja tarvitaan paikal-
listasolle, joten uusia innokkai-
ta jäseniä otetaan mukaan ilo-
mielin. 

Tervetuloa tilaisuuksiimme!

Hyvinkään Yrittäjille ja sen 
jäsenille onnea ja menestystä
toivottaen!
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Juhlavuosi huipentuu

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

HYVINKÄÄ Kauppakeskus Willa. Tarjoukset voimassa 1. – 31.10.2016

LAMINOINTILAITE A3 
PREMIER L300-A

LAMINOINTITASKU 
A4/100 125MIC. 
PREMIER

Ovi lukemattomiin 

maailmoihin
YRITYSasiakasEtuKuukauden

LAMINOINTITASKU 
A3/25 125MIC. 
CONNECT

3195(39,95) 

1495(19,95) 
/KPL

Maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista opastusta
ja neuvontaa yritystoimintaan liittyen. Suomen Yrittäjien
omien asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on lähes sata val-
takunnan eturivin asiantuntijaa. Neuvontapalveluumme
otetaan yhteyttä vuosittain noin 50 000 kertaa.

Neuvontapalvelu toimii arkisin klo 9-16 numerossa 
09 229 221. 

Varaudu kertomaan jäsennumerosi. 

Ethän lähetä neuvontaan liittyviä kysymyksiä sähköpostit-
se! Huomaa myös, ettei neuvontapalvelussa ole mahdollis-
ta hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja eikä laatia tai tarkas-
taa sopimuksia tai muita asiakirjoja.

Anne Rantalainen
Hyvinkään Yrittäjät ry:n

puheenjohtaja 2010-.. 
Naisjaoston puheenjohtaja

2001-2009

Neuvontapalvelut
100 asiantuntijaa käytettävissäsi 
puhelinsoiton päässä!



täjille on tärkeää, että voi
kohdata kokeneempaa kaar-
tia ja saada neuvoja arjen ki-
periin kysymyksiin. Tämäkin
vertaistuki sijoittuu hyvin Hy-
vinkään Yrittäjien toiminnan
piiriin.

Kohta satavuotiaan Hyvin-
kään kaupungin puolesta halu-
an onnitella pirteää 90-vuotiasta
Hyvinkään Yrittäjät ry:tä ja kiit-
tää yhdistystä monipuolisesta ja
tuloksekkaasta yhteistyöstä!

Jyrki Mattila
Hyvinkään kaupunginjohtaja

Kaupunkien elinvoiman perus-
ta on menestyvä elinkeino-
elämä. Yritysten tarjoamien

työpaikkojen ja sitä kautta saatavien
verotulojen avulla kaupunki pystyy
tuottamaan julkisia sosiaali- ja ter-
veydenhuolto-, varhaiskasvatus-,
koulu- ja teknisiä palveluja. Tämä pe-
rusasetelma on hyvin selkeä ja se kir-
kastuu taloudellisesti vaikeina aikoi-
na. Hyvinkään kaupungin 100-vuoti-
nen kehitys on perustunut sekä iso-
jen  veturiyritysten  kilpailukykyyn
että pienen ja keskisuuren yrittäjyy-
den ketteryyteen ja menestymiseen.
Hyvinkään kaupungin, täällä sijaitse-
vien yritysten, työtekijöiden ja asuk-

kaiden tarina on yhteinen.
Hyvinkään maantieteellinen si-

jainti ja hyvät liikenneyhteydet luo-
vat myös tulevaisuudessa loistavat
kasvu- ja kehitysedellytykset kau-
pungille ja täällä sijaitseville yrityk-
sille. Parhaillaan laaditaan kaupungin
strategiaa seuraavalle 10-vuotisjak-
solle. Tämän pelikirjaksi kutsutun
suunnitelman yksi kolmesta kärjestä
on: ”Yhteispelillä yritysten kanssa”.
Kaupunki haluaa jatkaa ja edelleen
kehittää erilaisten hankkeiden kautta
sitä yhteistyötä, jota on tehty paikka-
kunnan yritysten kanssa. 

Hyvinkään Yrittäjät ja sen aktii-
vit ovat osallistuneet moniin yhtei-

siin projekteihin kaupungin kanssa.
Viimeisimpinä esimerkkeinä ovat ol-
leet hankintamenettelyn kehittämi-
nen, yrittäjyyskasvatus sivistystoi-
messa ja luontomatkailun edistämi-
nen, yritysvierailut sekä osallistumi-
nen elinkeino-ohjelman laatimiseen.
Yhdessä tekeminen luo yhteistä ym-
märrystä ja kaikki se koituu koko
kaupungin hyväksi.

Hyvinkään Yrittäjien toiminta si-
sältää edellä mainitun lisäksi moni-
puolista edunvalvontaa, koulutusta
sekä virkistystoimintaa. On varmasti
niin, että kukaan ei ymmärrä yrittäjää
niin hyvin kuin toinen  yrittäjä. 
Tämän takia varsinkin alkaville yrit-
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Hyvinkään Yrittäjät on upeas-
sa 90 vuoden iässä ja etenee
vahvasti. Runsas kymmenen

vuotta sitten jäsenmäärä oli vain vä-
hän yli 500, nyt Hyvinkään Yrittäjiin
kuuluu yli 700 yritystä. Hyvinkään
Yrittäjät onkin suurimpia paikallis-
yhdistyksiämme eikä syyttä. Vahva
työ hyvinkääläisten yrittäjien hyväksi
on huomattu. Hyvinkään Yrittäjät
tarjoaa jäsenilleen niin apua ja neu-
voja, koulutusta, vertaistukea, hienon
jäsenlehden, kulttuuria, ystäviä ja lii-
ketoimintamahdollisuuksia. Yhtenä
esimerkkinä erittäin kiinnostavista ti-
laisuuksista haluan nostaa vuosittai-

set jäsenistölle tarjottavat lounastilai-
suudet, joissa on ollut poikkeukselli-
sen kiinnostavia ja arvovaltaisia pu-
hujia, joita ei välttämättä kovin usein
pääse muuten kuulemaan. 

Hyvinkään Yrittäjät on paikallis-
esti myös vahva edunvalvoja. Yrittä-
jillä on aina ollut vahva yhteistyö
kaupungin kanssa, vuoropuhelu on
hyvin toimivaa. Tavoitteena on yh-
dessä kaupungin muiden toimijoiden
kanssa parantaa yrittäjyyden olosuh-
teita. Aktiiviset yrittäjät ovat saaneet
aikaan myös poikkeuksellisia kau-
punkirakennetta muokkaavia toimia
kuten keskustan kauppakeskuksen.

Yleisesti yrittäjäjärjestö on ollut vah-
vasti mukana Hyvinkään keskustan
kehittämisessä. 

Juuri nyt eduskunnassa on käsit-
telyssä uusi hankintalaki, joka tulee
entisestään korostamaan kaupunkien
omaa hankintapolitiikkaa, joko hy-
vässä tai pahassa. Yrittäjyyden ja pai-
kallisen työllisyyden kannalta on erit-
täin kriittistä, millaista hankintapoli-
tiikkaa kaupunki harrastaa. Tällä voi
olla ratkaiseva merkitys pk-yrityksien
menestykselle. Tässäkin vaikuttamis-
työssä Hyvinkään Yrittäjät on ollut
hyvin aktiivisesti mukana järjestäen
säännöllisiä tapaamisia aiheesta kau-

pungin kanssa. Tiedän, että hyvin-
kääläisiä toimintoja käytetään hyvänä
esimerkkinä laajasti muuallakin Suo-
messa.  

Nyt on juhlan aika, minkä jäl-
keen työtä riittää yrittäjien hyväksi.
Hyvinkään Yrittäjillä on perinteisesti
ollut hyvin hienoja juhlia, niin var-
masti tänäkin vuonna. Lämpimät on-
nittelut Hyvinkään Yrittäjille ja yhä
kasvavaa menestystä tuleville vuosi-
kymmenille! 

Petri Graeffe
toimitusjohtaja

Uudenmaan Yrittäjät

Onnittelut pirteälle ysikymppiselle yhdistykselle!

Näin kuuluu Hyvinkään kau-
pungin elinkeino-ohjelman
visio. Tämä on keskeinen ja

yhteinen työsarka niin kaupungin
virkamiehillä kuin Hyvinkään Yrittä-
jilläkin. Ponnistelu yritysten eteen
vaatii yhteistyötä ja yhdessä tekemis-
tä, missä kaupungin elinkeino-ohjel-
ma on hyvä väline.

Elinkeino-ohjelman saavutuksiin
voidaan nostaa muun muassa yrittä-
jyyskasvatusohjelman aikaan saami-
nen. Hyvinkään Yrittäjillä on ollut
keskeinen rooli työssä. Yrittäjyyskas-
vatus on sisällytetty uuteen opetus-
suunnitelmaan ja sitä toteutetaan
päiväkodeista ja perus- ja lukio-ope-
tuksesta aina ammattikorkeaan asti.

Niin kaupungin kuin Hyvinkään
Yrittäjien yhtenä painopisteenä on
ollut yrityksiin työllistyminen. Tähän
on ollut pontimena Hyvinkään kor-
kea työttömyysaste. Hyvinkään Yrit-
täjien ja hyvinkääläisten yrittäjien
avulla on saatu aikaan monta työ-
paikkaa työtä hakeville. Kiitos tästä!

Hyvinkääläisten yritysten arki-
päivää askarruttavista asioista on
päästy keskustelemaan yritysvierai-
luissa, joita tehtiin viime vuonna 9 ja
alkuvuonna 8. Vierailuihin on osal-
listunut kaupungin virkamiehiä,
luottamushenkilöitä ja Hyvinkään
Yrittäjien edustajia. Niistä on voitu
selkeästi todeta, että niistä on ollut
hyötyä kaikille osapuolille. Kaupun-
gin päässä on kuunneltu yrittäjää
herkällä korvalla ja pyritty raivaa-
maan yritystoimintaa haittaavia es-
teitä.

Hyvinkääläiset yritykset ovat
myös keskiössä, kun kaupungille ol-
laan laatimassa yhteistä strategiaa,
jota kutsutaan pelikirjaksi. Siinä kol-
mesta kärjestä yksi on yhteispelillä
yritysten kanssa. Nyt kutsummekin
teidät, hyvät yrittäjät, pelaamaan
kanssamme ja heittämään meille uu-
sia vinkkejä, mitä voisimme tehdä
yhdessä hyvinkääläisten yritysten
toimintaympäristön parantamiseksi
ja uusien yritysten Hyvinkäälle hou-
kuttelemiseksi. Pallo on teillä!

Lopuksi haluan kiittää Hyvin-
kään Yrittäjiä hyvästä yhteistyöstä ja
toivottaa menestystä seuraavalle vuo-
sikymmenelle!

Annukka Lehtonen
Liiketoimintajohtaja
Hyvinkään kaupunki

Naisjaoston historiaa
Kun Hyvinkään liikemiesyh-

distys / Hyvinkään Yrittäjät
ry perustettiin 28.4.1926, yh-

distykseen kuului sekä mies- että
naisyrittäjiä. Jo vuonna 1947 perus-
tettiin Naisjaosto Hyvinkään Yrittä-
jät ry:n yhteistyökumppaniksi. Toi-
mintaa oli kuitenkin vähän, joten se
sammui ajan oloon.      

Vuonna 1979 hallituksen jäsen
Irja Paakkala ehdotti Naisjaoston
perustamista uudelleen. Lokakuun
23. päivänä kokoontuikin tarmokkai-
ta naisyrittäjiä Rantasipiin. Mukana
ja perustajajäseninä olivat Pirkko
Auvinen, Ritva Nikkanen, Terttu
Paavola, Kaija Piekkari, Marja
Rantalainen, Maija Silvan, Anneli
Sormunen ja Irja Paakkala, josta tuli
jaoston ensimmäinen ja pitkäaikai-
nen puheenjohtaja.

Naisjaoston tarmokkaat naiset
keräsivät toimintaansa alkupääoman
järjestämällä tilaisuuksia ja myymällä

arpoja. Ohjelmassa oli yrittäjien pik-
kujouluja, vappujuhlia, kirpputoreja
ja kursseja. Matkakohteet vaihtelivat
ja jopa  Mäntyniemessä  poikettiin.
Juuri Naisjaoston toiminnan ansiosta
sekä mies- että naisyrittäjien määrä
kasvoi reilusti. Kun Naisjaoston jä-
senmäärä vuonna 1926 oli 40 henki-
löä, oli se puheenjohtajakautenani
vuonna 1988 jo 250 henkilöä. Tä-
nään määrä on jo noin 500. 

Naisjaosto lähestyi 1980 Hyvin-
kään naisyrittäjiä ikiomalla jäsenkir-
jeellä ensimmäistä kertaa. Tiedote oli
naisellinen ja logossa koreili sievän
hattupäisen naisen kuva. Allekirjoi-
tuksina olivat itseni lisäksi Raitalan
Eila ja Reinikaisen Eeva, joista
myöhemmin tulikin puheenjohtajia.

Puheenjohtajuusaikanani Nais-
jaoston tehtävät jaettiin monille toi-
mikunnille.  Näin yhä useammat jä-
senet aktivoituivat toimintaan. Oli
koulutus-, kulttuuri-, Y-viikko-,

Pole Fit Factory Oy
Rakennus & Kunnosapito ORET
Ludgar
Viitoskallio Oy
Strs Consulting Oy
Jakitec Ky
FineX Capital Oy
Usmirak Oy
Uudenmaan 
Laaturakennus Oy
Oskar Nyholm Tmi
AK-Koneistus Oy
Johannan ArjenApu
Koulutettu Hieroja/urheiluhieroja 
Samu Vilkman Tmi
Maaritin hieronta ja hyvinvointi
Asian Flavors
Luonto-Osuuskunta Willimieli
Hierontapalvelu Rentovoima
Toteutin Oy
Personal Trainer Nina Salonen

Toiminimi Stina Girs
Miveco Ky
Eslon Productions
HT Hitsaus Oy
Avila Oy
Park Sport & Physio
Kotivainion perhehoito
Hissipörssi Yhtiöt Oy
Rautanen Joni Antti Olavi
Tinkai Oy
Timo Toivonen Agent Oy
Home Sushi
Vessun Kotiapu
VJH Rakennuspalvelu Oy
Toda Consulting Oy
Kaisa Liski LKV Oy
Juha Löfman Tmi
Luxus Hair Oy
Kuljetusliike Antti Kuronen Ky
Kauneushoitola Sydämellä Oy
Henrika Vehmainen

Pohjolainen Sales Consulting
Annika Rautio T:mi
Ekmen Ay
Kartanon Riista Oy
Ruistola Tmi
ML-Rakentajat Leppänen Tmi
Fentec Partners Oy
Kahvila Martzu Oy
Annika Rautio Hyvinkää Tmi
Eli-Kari Oy
KMP-Saneeraus
BL&A Kauneuskeskus Oy
Suomen Vahinkotekniikka Oy
Andy Ink
Isännöinti Ilo Oy
Cati´s
Luxus Arki Oy
Tolvanen Ville Juhani
Henna Lappi Tmi
Corner Cafe Oy
Kati Valjakka

kirpputori-, pikkujoulu-, vappujuhla-
sekä Naisjaoston 10-vuotistoimikun-
tia. Naisjaostossa toimittiin hyvin it-
senäisesti, mutta miesten rinnalla ja
heidän toimintaansa tukien.

Kyllikki Rantala
Naisjaoston puheenjohtaja 

1986–1990

Hyvinkään Yrittäjien uudet jäsenet

Tervetuloa mukaan toimintaamme. Osallistu tilaisuuksiimme!



Hyvinkään Yrittäjät on vuosikymmen-
ten aikana toteuttanut erilaisia tapah-
tumia ja toteutuksia, joilla hyvinkää-

läisille on viestitty yhdistyksen olemassaolosta
ja sen ajankohtaisista agendoista. Kaupunkilai-
sille ja siten jälkipolville on jäänyt ainakin kaksi
näkyvää toteutusta, joista tässä tarkemmin.

Yrittäjäpuu
Tihkusateisena kesäkuun 3. päivänä 1976 Hy-
vinkään Yrittäjät istutti silloisen kaupungin vi-
rastotalon piha-alueelle kuusen yhdistyksen
50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Paikalla olivat
Hyvinkään kaupungin edustajina kaupungin-
johtaja Osmo Anttila, kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Yrjö J. Virtanen sekä valtuutetut
Liisa Lapinleimu ja Lauri Ovaska. Yrittäjiä
edustivat Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja
Veikko Rautalahti, toimitusjohtajat Eino
Lauren, Seppo Toiviainen, Erkki Tiilikka ja
yhdistyksen sihteeri Pauli Leppänen.

Osmo Anttila kaivoi kuuselle istutuskuo-
pan ja istutuksen jälkeen yrittäjät lahjoittivat
hänelle kuopan tasoitukseen käytetyn haravan.

Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja Veikko
Rautalahti esitti istutustilaisuudessa toiveen,
että kaupunki nimeäisi organisaatiostaan yhte-
yshenkilön, jonka puoleen pienemmätkin yrit-
täjät voisivat kääntyä. Hänen virkanimenään
voisi olla yritys- tai elinkeinoasiamies. 

Lisäksi Rautalahti lausui istutustilaisuudes-
sa:

”Yrittäjäpuu ja sen istuttaminen kuvaavat Hy-
vinkään Yrittäjien halua olla mukana rakenta-
massa parempaa Hyvinkäätä. Me emme pyri
päättämään kaupungin asioista, vaan tarjoamme
yhteistoiminnassamme apua niissä taloudellisissa
asioissa, joissa yrittäjät edustavat oman alansa
asiantuntemusta.” 

Yrittäjäkuusi koko komeudessaan on tänä-
kin päivänä nähtävänä entisen virastotalon Vai-
veronkadun piha-alueella.

Muistokivi muistolaatalla
Hyvinkään Liikemiesyhdistys/ Hyvinkään
Yrittäjät perustettiin Hyvinkään Suojeluskun-
tatalossa keskiviikkona 28.4.1926. Tasan 80
vuotta tämän jälkeen, nykyisessä osoitteessa Jo-
kelankatu 7:n ja Helenenkadun kulmassa, pal-
jastettiin muistolaatta istutettuna isoon kiveen.

Muistolaatan paljastustilaisuudessa perjan-
taina 28.4.2006 olivat paikalla Hyvinkään Yrit-
täjien silloinen puheenjohtaja Marja-Leena
Hurskainen ja jäsenet Antti ja Anne Ranta-
lainen, Sirkka Turunen, Nina Konstantino-
wa-Lastumäki, Pirkko Suoranta, Ismo Parik-
ka ja Mauri Keinänen, joka toimi juhlavuonna
myös juhlavuoden toimikunnan puheenjohtaja-
na. Paikalla olivat myös kunniavieraina emeri-
tusyrittäjät Tapio Vikman ja Eila Raitala.

Muistolaatassa lukee:

Tällä paikalla olleessa suojeluskunnan
talossa perustettiin 
Hyvinkään Liikemiesyhdistys
28.4.1926.
-Yrittäen Eteenpäin-
Hyvinkään Yrittäjät Ry 
1926–2006

Mauri Keinänen
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Hyper Oy
Olemme LVI-eristyksiin ja peltilistojen val-
mistukseen erikoistunut yritys (ennen Hy-
vinkään Peltieristys Oy). Yritys on toiminut
vuodesta 1976 lähtien, ja nyt liiketoimin-
nan aloittamisesta on tullut kuluneeksi 40
vuotta.

Nimen uudistuksen myötä myös toi-
mipaikka vaihtui. Toimimme nykyään
osoitteessa Hirvimajantie 26 Hanko-
Mäntsälä tien varressa 2 km Martin ris-
teyksestä Mäntsälään päin.

Toimintasäteemme on noin 100 km.
Palvelemme niin yrityksiä kuin yksi-

tyisasiakkaitakin kaikissa putkistojen
eristyksiin liittyvissä asioissa. Tarjoam-
me esimerkiksi yksityisasiakkaille put-
kistojen eristysarvion veloituksetta.

Pikaisiin tapaamisiin niin vanhat
kuin uudetkin asiakkaat! 

Jouko Tahvanainen, toimitusjohtaja
www.hyper.cc 

AV-systems Oy
Olemme toimineet pitkään Helsingissä ja
Vantaalla, mutta nyt olemme muuttaneet
Hyvinkäälle tämän vuoden alussa. AV-sys-
tems Oy on esitystilojen av-teknistä ura-
kointia, suunnittelua, av-alan maahan-
tuontia ja myyntiä harjoittava yritys. Myös
av-laitteiden vuokraus, huolto ja huoltoso-
pimukset hoituvat kauttamme. 

Olemme urakoineet liki 200 auditorio-
ta tai vastaavaa vaativaa kohdetta ja uu-
distaneet useita kymmeniä kohteita. Ko-
koushuoneiden ja luokkien av-järjestelmiä
olemme toimittaneet useita satoja. 

Toimialueenamme on koko Suomi.
Asiakkaitamme ovat mm. Kela, Sodexo,
Orion, F-secure, Mediatalo ESA, Porvoon

kaupunki, Silicon Labs, Kone, Kesko, Va-
kuutuskeskus, Senaatti-kiinteistöt ja Outo-
kumpu. 

Vakituista henkilökuntaa on kolme,
mutta kuten monet muutkin alamme toi-
mijat, käytämme tarvittaessa asennuksissa
apuna av-alan asennusfirmoja, joten
voimme tarvittaessa toteuttaa mittavam-
matkin kohteet. Tuotevalikoimaamme
kuuluvat lähes kaikki av-alan tunnetuim-
mat merkit. Osaa tuotteistamme voi ostaa
myös AVStore-verkkokaupastamme
www.avstore.fi.

Markku Metsovuori, yrittäjä
www.av-systems.fi

Jäsenille tarjolla 
yritysesittely-
mahdollisuus!
Hyvinkään Yrittäjien jäsenyrityksillä on
mahdollisuus kertoa lehdessämme lyhy-
esti yrityksestään ja sen toiminnasta. Jul-
kaisemme yritysesittelypalstaa, jossa esi-
tellään kerralla yhdestä kolmeen yritystä. 

Lyhyet, juttumuotoon kirjoitetut yri-
tysesittelyt (max 900 merkkiä) sekä ku-
van voi lähettää viimeistään 16.1. 2017
sähköpostitse osoitteeseen 
jmrantalainen@ luukku.com.

Esittelyt julkaistaan saapumisjärjes-
tyksessä tulevissa lehdissä. Pidätämme
oikeuden muokata tekstiä tarvittaessa. 
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Yrittäjäpuu ja muistolaatta

Hyvinkään Yrittäjien vuonna 1966 istuttama  kuusi ny-
kyisessä asussaan.
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Kaupunginjohtaja Osmo Anttila saa Veikko Rautalahdelta muistoksi haravan yrittäjäpuun istutustilai-
suudessa 1976.

Vuonna 2016 Jokelankatu 7:n ja Helenenka-
dun kulmassa paljastettiin Hyvinkään Yrit-
täjien 80-vuotismuistolaatta. Se on kiinni-
tetty paikalle tuotuun suureen kiveen.
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1980-luvulla eli 30 vuotta sitten elettiin eri-
tyisesti informaatioyhteiskunnan kehitykses-
sä oleellisesti eri vaiheessa kuin missä yrittä-
jäjärjestö nyt elää. Se, että meillä ei ollut
henkilökohtaisia tietokoneita, kannettavia
puhelimia, sähköposteja, nettiä saati sitten
somea, ei kuitenkaan olennaisesti muuttanut
sitä, mitä me Hyvinkään Yrittäjät ry:nä halu-
simme tehdä yrittäjyyden edistämiseksi ja
yrittämisen edellytysten parantamiseksi. Vain
tiedon levitys niistä toimenpiteistä erilaisille
päättäjille ja vaikuttajille oli olennaisesti hi-
taampaa kuin, mitä se on nykyisessä yrittäjä-
järjestössämme. Paikallis-TV:tä ja paikallis-
radioita käytimme kuitenkin ajatustemme
levittäjinä.

Päällimmäisenä vaikutuskeinonamme
olivat avoimet keskustelut kaupungin johdon
sekä johtavien poliitikkojen kanssa. Silloin
saatiin syntymään ensimmäinen elinkeino-
poliittinen ohjelma Hyvinkäälle. Se ei tyy-
dyttänyt meitä Hyvinkään Yrittäjien edusta-
jia, koska se oli aivan liian ylimalkainen eikä
sisältänyt kunnolla kaupunkia velvoittavia
toimenpiteitä yritysten edellytysten paranta-
miseksi. Se oli kuitenkin päänavaus, jota us-
koimme voivamme vuosi vuodelta parantaa.

Neuvotteluissamme kaupungin johdon
kanssa annoimme omia näkemyksiämme
kaavoituksen periaatteista. Niissä korostim-
me yritystonttien tarjonnan lisäämistä. Ha-
lusimme eri typpisille yrityksille omia yritys-
alueitaan, jotka mahdollistaisivat yritysten
verkostoitumisen, vaikka emme tuota mo-
dernia sanaa silloin tästä asiasta käyttäneet-
kään. Jo silloin oli esillä myös Hämeensillan
kannen rakentaminen paikallisliikenteen ter-
minaaliksi. 

Puheenjohtajuus rikasta
ja antoisaa aikaa
Hyvinkään Yrittäjät oli myös avoimesti ja
aktiivisesti vaikuttamassa yrittäjävaltuutettu-
jen valintaan. Tämä tehtiin luonnollisesti
puolueisiin katsomatta, ja yrittäjäehdokkaita

oli Hyvinkäällä 80-luvun lopun vaaleissa
Kokoomuksesta kommunisteihin.

Hyvinkään Yrittäjien sisäinen toiminta-
organisaatio oli jo 1970-luvulla ja 80-luvun
alussa muodostettu erilaisten toimikuntien
organisaatioksi. Omalla kaudellani annettiin
ehkä entistä enemmän valtaa ja samalla vas-
tuuta toimikunnille heille annettujen tavoit-
teiden toteuttamiseksi.

Valtakunnallisiin asioihin vaikuttaminen
tapahtui tuolloinkin Uudenmaan Yrittäjien
ja Suomen Yrittäjien keskusliiton (SYKL)
kautta.

Yrittäjäjärjestön puheenjohtajuus 80-lu-
vun lopulla oli todella rikasta ja antoisaa ai-
kaa, ja sen työn tuloksista sai nauttia jo toi-
minta-aikanaankin, vaikka erilaiset toimet
olivatkin useimmiten pitkän tähtäimen pro-
jekteja.

Sama ja varmasti myös monipuolisempi
vaikuttaminen jatkuu järjestössämme nuo-
ren, innokkaan yrittäjäpolven toteuttamana.
Onnittelen mitä vilpittömimmin Hyvinkään
Yrittäjät ry:tä ja sen nykyistä jäsenkuntaa ja
johtoa yhdistyksen 90-vuotisjuhlan kynnyk-
sellä!

Pertti Rantala
Hyvinkään Yrittäjien

puheenjohtaja 1988-1990

Pertti Rantala.

Kilpailukykysopimus, Kiky, kuvastaa pitkälti
yhteisömme heikkoa kykyä sopeutua no-
peasti muuttuvaan kilpailuympäristööm-

me. Mikään ei muuttunut, vain sosiaalikustan-
nusten jakovastuuta siirrettiin palkansaajien
suuntaan.

Suomen kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa
huomattavasti enemmän ottamalla käyttöön jo
olemassa olevaa tekniikkaa ja automaatiota, joka
kyllä vähentää perinteisin tavoin tehtävää työtä,
mutta luo uutta usein vaativampaa työtä. Suomi
ei voi kilpailla halpatyöllä, korkea koulutustaso
on hyödynnettävä osaamisintensiivisillä tehtävil-
lä. Työmarkkinajärjestöjemme valta perustuu
menneen maailman rakenteisiin ja sen kyky ja
halu uudistaa taloutemme rakenteita on olema-
ton.

Teollisuuden automaatio on vähentänyt ja
vähentää edelleen perinteisiä teollisia työpaik-
koja. Yhä suurempi osa teollisuustöistä on auto-
maation valvontatehtäviä, logistiikan ja huollon
tehtäviä. Sama kehitys kohdistuu nopeasti myös
palvelualoihin. Yhä useampi palvelu on muuttu-
nut verkon yli toimivaksi itsepalveluksi. Vähittäis-
kauppa keskittyy kauppakeskuksiin ja verkko-
kauppaan, kivijalkamyymälät ovat jo hävinneet
kilpailun. 

Sama muutosvastarinta heijastuu myös yksi-
lötasolle. Olemassa oleva pk-sektori uudistaa
omia prosessejaan hyvin hitaasti. Esimerkiksi ta-
loushallinnossa meillä on ollut jo vuosikymme-
nen mahdollisuus täysautomaatioon. Kuitenkin
alan asiantuntijat mieluummin pitävät kiinni
vuosituhannen vaihteen toimintatavoista, koska
ne osataan, uuden opettelu vaatii ponnistelua.
Asiakkaan kyky vaatia automaation hyödyntä-
mistä on usein olematon, koska he luottavat va-
litsemaansa asiantuntijaan eikä kyse ole heidän
ydinprosesseistaan. Usein asiakasyrityksellä voi
omat prosessit olla hyvin pitkälle automatisoitu
ja kuitenkaan taloushallinnossa ei olla edes viime
vuosikymmenellä.

Usein uudella toimijalla on selkeää etua kun
hänen ei tarvitse luopua vanhasta toimintatavas-
ta, vaan saa suoraan ottaa käyttöön uusinta tek-
niikkaa, siis nykyisin, uusimpia sovelluksia. Toi-
saalta kun sovellukset ovat siirtyneet ”pilveen”,
on myös tiedonhallinta muuttunut ja softasta on
tullut yhä enemmän riippuvuustekijä.

Yksilön henkilökohtainen kilpailukyky mita-
taan yhä enemmän hänen kyvyllään käyttää ja
hyödyntää softaa. Substanssiosaaminen ei riitä,
jos ei kykene hallitsemaan siihen liittyviä sovel-
luksia. Tämä edellyttää myös yhä laajempaa yh-
dessätekemistä, asiantuntijoilta vaaditaan subs-
tanssin lisäksi sovellusosaamista ja sosiaalisia tai-
toja. Yhdessä kenenkään ei yksin tarvitse hallita
kaikkea ja uuden oppimisessa voidaan hyötyä
toisten tuesta.

Valmiutemme uusien asioiden käyttöönot-
toon on erilainen ja siksi esimerkiksi Rantalainen
on muodostanut tiimejä, jotka hyödyntävät kai-
ken olemassa olevan automaation ja edistävät
sen hyödyntämistä pala kerrallaan kaikkien asi-
antuntijoidensa käyttöön. Alan asiantuntijoina
uuden opettelemista ei kukaan voi välttää ja
meidän tehtävämme on auttaa asiakkaidemme
taloushallinnon tuottavuuden parantamista.
Kansallinen kilpailukykymme syntyy kaikkien
osapuolten jatkuvasta oman toiminnan paranta-
misen kulttuurista, ei kulujen siirtämisestä toimi-
jalta toiselle!

Paras palvelukokemus on yhdessä onnistu-
mista!  

Kilpailukyky syntyy 
uuden hyväksymisestä

Yrittäjäjärjestötoimintaa 
1980-luvulla

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.

Antti Rantalainen, 
palveluyrittäjänä

yli 35 v.

Suomen Yrittäjien ansio- ja kunniamerkit
Juhlan yhteistyökumppani: OP Keski-Uusimaa

Tervetuloa
Hyvinkään Yrittäjät ry 90 v-juhlagaalaan 

lauantaina 22.10.2016 kello 18.00



1926–1936
Hyvinkään monimuotoisen liiketoimin-
nan harjoittajat ja heistä etenkin aseman-
seudun yrittäjät ryhtyivät puuhaamaan
yhteistä yhdistystä asemansa vakiinnutta-
miseksi ja näin Hyvinkään Liikemiesyh-
distyksen perustamiskokous pidettiin
huhtikuun 28. päivänä 1926. Kokouksessa
kirjoitti heti nimensä alle 40 läsnäolijaa.
Ensimmäinen toimikunta oli huvitoimi-
kunta, johon liittyi peräti 20 jäsentä.

Homma lähti pyörimään ja vuonna
1932 Hyvinkään Liikemiesyhdistyksen
perustajajäsenet olivat innolla mukana
touhussa, kun Hyvinkäällä vietettiin Yksi-
tyisyritteliäisyyden viikkoja. Viikon en-
simmäisenä päivänä Hyvinkään Liike-
miesyhdistys piti juhlailtaman täkäläisessä
suojeluskuntatalossa. Ohjelmassa oli pu-
heiden lisäksi muun muassa ”herkkää ru-
nonlausuntaa, miellyttävää laulua ja yksi-
mielistä ihastusta herättänyttä harpun-
soittoa”.

Hyvinkään Liikemiesyhdistys järjesti
muitakin erilaisia tapahtumia ahkerasti
alkuvuosinaan. Esimerkiksi Puurojuhlaa
vietettiin vuonna 1933. Toiminta ei kui-
tenkaan rajoittunut pelkkään huvin tar-
joamiseen. Tammikuussa 1934 liityttiin
valtakunnalliseen Yksityisyrittäjien Liitto
ry:hyn, joka oli vasta perustettu Helsin-
gissä ja vuonna 1935 päätettiin kustantaa
asiantunteva henkilö avustamaan paikka-
kunnan kirjanpitovelvollisia tilinpäätösten
ja veroilmoitusten laadinnassa. Lisäksi yh-
distys neuvoi esimerkiksi valaisemaan
näyteikkunat näyttävästi.

1936–1946
Kymmenvuotisen taipaleen juhlinnat
1936 yhdistettiin Yksityisyritteliäisyyden
Viikkoon. Yleisölle järjestettiin muun
muassa vierailukäyntejä Hyvinkään Jalki-
netehtaalle ja Tuottajain Myllyyn. Samana
vuonna Yrittäjänaisten kerho teki ensim-
mäisen vierailunsa kunnalliskotiin tarjo-
ten kahvit sekä kevätretken. Myös yhteisiä
matkoja tehtiin. Kesämatka 1937 suun-
tautui Päijänteelle, seuraavana vuonna
Porvooseen ja sitten Turkuun. Vuonna
1937 Hyvinkäällä oli 72 yrittäjää.

Syksyllä 1938 heräsi ajatus yksityisy-
rittäjien aluejärjestön aikaansaamisesta. Se
oli alku Uudenmaan Yrittäjien aluejärjestö
ry:lle. Yhdistys saatiin yhdistysrekisteriin
kuitenkin vasta 1947, kun takana oli talvi-
sota, välirauhan aika, jatkosota ja siirto-
laisten sijoittuminen. Vuonna 1960 yhdis-
tys vaihtoi nimekseen Uudenmaan Yrittä-
jät ry. 

Sota katkaisi rauhallisen kehityksen
useiksi vuosiksi ja suuntasi ajatukset ja
toimintatarmon kokonaan uusille urille.
Uhrauksia vaadittiin kaikilta, myös talou-
selämältä sekä yrittäjiltä. Vähitellen sodan
jälkeen Hyvinkään alue kuitenkin vilkas-
tui. Uusia teollisia yrityksiä ilmestyi ja tätä
myöten kasvoi myös työpaikkojen ja asuk-
kaiden määrä. 

1946–1956
Juhlavuoden 1946 jälkeen innostus yhdis-
tystoimintaan nousi nousemistaan ja
vuonna 1947 yhdistyksen yhteyteen pe-
rustettiin Yrittäjänaisten ja Yrittäjänuor-
ten jaostot. Vuonna 1953 Hyvinkään ak-

tiivinen Y-nuorten kerho teki suuren työn
ja järjesti Liiton nuorten talvipäivän. Oli
hiihtokilpailua ja puhekilpailua, kauppa-
lan edustajien tervehdystä sekä huomion-
osoitusten jakoa. Vieraita tuli yli 200 ja
majoituspulma ratkaistiin majoittamalla
vieraat makuuvaunuihin junien seistessä
ratapihalla. 

Y-nuoret viihtyivät hyvin yhdessä ja
kerhoiltoja pidettiinkin jopa kaksi viikos-
sa. Y-nuoret järjestivät myös tansseja ja
valmistautuivat moniin valtakunnallisiin
kilpailuihin. Näissä keskusjärjestön toi-
mintakilpailuissa hyvinkääläisnuoret oli-
vat niin hyviä, että hyvin usein saavutet-
tiin ensimmäinen sija ja Suomen mesta-
ruus.

Myös lapsille järjestettiin ohjelmaa.
Kahdesti vuodessa pidettiin kauppalan-
tuntemuskilpailut ja lisäksi Y-nuoret jär-
jestivät Lasten messut useana vuonna.
Joulun alla pidettiin vielä pukinmetsästys-
kin, jossa lapset koettivat löytää liikkeiden
näyteikkunoista mahdollisimman monta
Y-pukkia. Yrittäjänaiset puolestaan järjes-
tivät myyjäisiä ja konsertteja sekä olivat
mukana hyväntekeväisyydessä.

1956–1966
Juhlavuonna 1956 jäsenmäärä oli jo 160.
Vuoden merkkitapahtumia oli oman jär-
jestölehden Y-airueen perustaminen sekä
oman Yrittäjätalon ostaminen. Talossa oli
tilaa runsaasti ja näin sinne järjestettiin
kerhohuoneisto, kokoustila ja keittiö. Talo
kuitenkin myytiin pois jo vuonna 1960
huonokuntoisuutensa vuoksi.

Ajatus kauppiasilloista heräsi vuonna

1957, kun inflaatiopilvet leijailivat Suo-
men yllä. Päätettiin yhdessä setviä liik-
keenhoidollisia asioita kuten myynnin-
edistämistä ja kirjanpitoa. Illat osoittau-
tuivat menestykseksi ja paikan päälle saa-
pui muutaman kerran jopa 200 osanotta-
jaa. Samana vuonna Yrittäjänaiset suun-
nittelivat tulevia 10-vuotisjuhlia, pitivät
keramiikkakurssin, tekivät sieni- ja marja-
retket sekä muistivat puutteenalaisia syr-
jäseudun asukkaita.

Vuonna 1960 Hyvinkään kauppalasta
tuli kaupunki ja tämä osoitti heti talou-
dellista nousua. Saatiin uusi kirkko, kou-
lutilanne kohentui, ammatti- ja kauppa-
koulujen suunnitelmat hyväksyttiin ja
työllisyys parani. Kaikki tämä viitoitti va-
loisampaa tulevaisuutta myös yrittämisen
kannalta.

1966–1976
Vuonna 1968 puhututti devalvaatio ja sen
merkitys yrittäjätoimintaan. Aihetta pui-
tiin Y-viikolla sekä juhlaesitelmässä että
keskustelutilaisuudessa. Vuodenvaihteessa
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Hyvinkään Yrittäjien 90-vuotishistoriikki 

Hyvinkään Liikemiesyhdistyksen naisten retki Saukkosen huvilalle Päijänteelle 1934.Suojeluskunnan talon salissa oli hyvää tilaa Y-viikon juhlille.

Liikemiesyhdistyksen järjestämät lasten pikkujoulut  saivat Seurojentalon salin täyteen 1953. Mikrofonissa
lavalla Erkki Koivisto.

Naisjaoston myyjäisten tarjonta oli monipuolista.

Y-Airut jaettiin kaikkiin talouksiin Hyvinkään
kaupungissa 1960-luvulla.

Hyvinkään Yrittäjät ry viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhlia. Vuosikymmenien aikana on ollut monenlaista toimintaa.



Pääministeri Paavo Lipponen vieraili Hyvinkään Yrittäjien lounaalla 1995 pöytäseuranaan Anne ja Antti
Rantalainen.

1969–1970 otettiin sen sijaan eläketurvan
ensiaskeleita, kun eläketurva tuli myös yrittä-
jille. Hieman jäljessä seurasi laki pienyrittäji-
en vuosilomarahasta.

Nimenmuutos Hyvinkään Liikemiesyh-
distys ry:stä Hyvinkään Yrittäjät ry -nimeen
hyväksyttiin 8.4.1975. Uuden nimen katsot-
tiin paremmin vastaavan nykyaikaa ja samal-
la se myös yhdisti kaikki hyvinkääläiset yrit-
täjät saman lipun alle, niin Käsi -ja Pienteol-
lisuusyhdistyksen kuin Y-naisetkin. 

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät pidettiin
Hyvinkäällä 1975 ja nämä tuottivat järjestä-
jille runsaasti puuhaa. Pääjuhla pidettiin
Rantasipissä ja juhlan suojelijaksi saatiin itse
presidentti Urho Kekkonen. Juhlat sujuivat
erinomaisesti.

1976–1986
Ensimmäisenä paikallisyhdistyksenä päätet-
tiin ottaa käytäntöön Vuoden Yrittäjän valin-
ta ja ensimmäinen hyvinkääläinen yrittäjä
valittiinkin 1976 50-vuotisjuhlien kunniaksi.
Juhlat olivat muutenkin komeat, ja ohjelmas-
sa oli muun muassa ansiomerkkien ja kun-
niakirjojen jakoa, kansantanssiesityksiä sekä
50-vuotiskronikan esitys. Kauppamiehiä kun
oltiin, pyrittiin tervehdyksenä saadut kukka-
laitteet myymään Rantasipille pöytäkoris-
teeksi ja yksinoikeus illasta myytiin vain yh-
delle lehdelle.

1979 naiset heräsivät jälleen ja tekivät
ehdotuksen Naisjaostosta. Keskustelujen jäl-
keen niin päätettiin tehdä, sillä Hyvinkäällä
aiemmin toimineen naisjärjestön toiminta oli
vähitellen hiipunut kokonaan. Naisjaostolle
oli kysyntää, sillä naisten asema oli muuttu-
nut liike-elämässä entistä näkyvämmäksi.
Ehdotuksia toiminnalle olivat erilaiset tem-
paukset, saunaillat, myyjäiset, pikkujoulujen
ja arpajaisten järjestäminen sekä retket, tu-
tustumiset toisiin yrityksiin, esittelyt ja esi-
telmät. 1980 pantiin alulle myös muita jaos-
toja kuten koulutus-, talous-, tiedotus-, yrit-
täjäpoliittinen sekä jäsenpalvelujaosto.

Vuoden 1984 kohokohta oli päätös elin-
keinoasiamiehen saamisesta Hyvinkäälle.
Yrittäjät olivat vuosien ajan vakuuttaneet vi-
ran välttämättömyyttä ja nyt toive toteutuisi.

1986–1996
Yrittävää yhteistoimintaa 1926–1986 oli yh-
distyksen teemana kun muisteltiin sen 60-
vuotista taivalta. Juhlallisuudet keskittyivät
syksyiseen Yrittäjäviikkoon ja huipentuivat
juhlakokoukseen Rantasipissä.  

1989 yrittäjiä pohdituttivat uutiset Eu-
roopan yhdentymisestä ja asiasta keskustel-
tiin Yrittäjälounaalla vierailleen Björn Wahl-
roosin kanssa. 1992 sen sijaan kuuma pu-
heenaihe oli yritys- ja pääomatulojen vero-
uudistus, jonka tiimoilta järjestettiin menes-
tyksekäs kurssi. Osallistujien määrä lähenteli
kaikkien aikojen ennätystä 160 osallistujalla. 

Vuotta 1993 pidettiin yrittäjien keskuu-

dessa sopeutumisen vuotena. Lamauutisia,
lamapuheita ja lamaennusteita ja muuta ikä-
vää oli heidän mielestään kuultu jo tarpeeksi.
Tästä sisuuntuneena jatkettiin tarmolla
eteenpäin ja Yrittäjäviikolla naiset järjestivät
uuden tapahtuman Business-sunnuntain
messupäivän. Messujen ohjelmassa oli semi-
naari, muotinäytös sekä perinneottelu joke-
lalaisten kanssa. Valtakunnallista yrittäjäviik-
koa vietettiin lokakuussa 1995 uskoen, että
hyvin käy Hyvinkäällä. Paikallisen juhlan
päähenkilöksi nousi pääministeri Paavo Lip-
ponen, joka tuli juhlan kunniaksi vierailulle.

1996–2006
Tasavuosia juhlittiin jälleen 1996, kun yhdis-
tys vietti 70-vuotispäiviään. Saman vuoden
teemana oli yrittäjien hyvinvointi, jota tuo-
tiin esiin esimerkiksi koulutustapahtumissa.
Etenkin stressi oli suosittu esitelmöintiaihe
vuoden aikana. 

Yhdistyksen yksi suuri toive jo pidem-
män aikaa oli ollut keskustan kehittäminen
tiiviimmäksi ja toimivammaksi, jotta se pal-
velisi paremmin kuluttajia. Vuonna 1997 tä-
mä toive näytti toteutuvan kaupungin erilais-
ten kehittämishankkeiden myötä. Samaisena
vuonna yrittäjät puuhasivat myös jouluvalot
Hyvinkäälle. 

2000-luvun alussa oltiin suuren muutok-
sen edessä euroon siirtymisen myötä. Yhdis-
tys kantoi kortensa kekoon järjestämällä
koulutuksia yhdessä muiden tahojen kanssa
rahauudistuksesta ja sen vaikutuksista. Lisäk-
si hyvinvointiteemalla jatkettiin myös vuon-
na 2000, jolloin teemana oli yrittäjän kunto,
työkyvyn ylläpito ja jaksaminen. Aiheen tii-
moilta järjestettiin erilaisia tilaisuuksia sekä
koulutuksia ja Yrittäjäpostikin muistutteli
työterveyshuollon merkityksestä. 

Loppuvuodesta 2003 alkoi jäsentiedot-
teiden sijasta ilmestyä lehden näköinen jä-
senlehti Hyvinkään Yrittäjät. Toinen uusi
asia 2000-luvulla oli uusi urheilutapahtuma,
Yrittäjägolf, jossa oli kilpakumppaneina myös
lähikuntien yrittäjät.

2006–2016
Suomen Yrittäjien helmikuisessa kokoukses-
sa 2006 hyvinkääläiset kokivat iloisen yllä-
tyksen, kun yhdistys palkittiin aktiivisesta
toiminnastaan toisella palkinnolla ja 1.500
eurolla. Yhdistyksiä oli tuolloin kaikkiaan
420, joten palkinnosta sai olla ylpeä. Vuosi
oli muutenkin juhlavuosi, sillä tuolloin juh-
littiin 80-vuotiasta yhdistystä. Tämän kunni-
aksi pystytettiin muistolaatta vanhan suoje-
luskuntatalon tontille Jokelankatu 7:ään, jos-
sa oli 80 vuotta aikaisemmin pidetty yhdis-
tyksen perustamiskokous. 

Laura Rantalainen
Tiedot on koottu kirjasta Katri Rauhakoski:

Yhdessä ja yksilönä, Hyvinkään Yrittäjät 1926-
2006 (julkaistu v. 2006)
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Hyvinkään Yrittäjien muistolaatan paljastustilaisuudessa vuonna 2006 olivat läsnä mm. Antti Rantalainen,
Anne Rantalainen, Nina-Konstantinowa-Lastumäki, Mauri Keinänen, Marja-Leena Hurskainen, Sirkka Turu-
nen, Pirkko Suoranta ja Ismo Parikka.

Valtiovarainministeri Alexander Stubb vieraili  Hyvin-
kään Yrittäjien keskustelutilaisuudessa marraskuus-
sa 2015.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen vierai-
li Hyvinkään Yrittäjien kevätlounaalla 2015. 

Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja Anne Rantalainen (vasemmalla) vastaanotti Suomen Yrittäjien puheen-
johtajaristeilyllä helmikuussa 2016 Uudenmaan Yrittäjien myöntämän isojen paikallisyhdistysten  Vuoden pai-
kallisyhdistys -palkinnon.

Vuonna 2011 Hyvinkään Yrittäjien 85-vuotisjuhlaa vietettiin juhlavissa puitteissa Hyvinkään kaupunginta-
lolla.
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Hyvinkään kaupunki tarjoaa 
maksutonta rekrytointipalvelua
työnantajille

Työnantajan on usein tehtävä rekry-
tointipäätös nopeasti työnhakijan työ-
hakemuksen ja ansioluettelon sekä ly-

hyen tapaamisen perusteella. Työantajalta
vaaditaan hyvää ihmistuntemusta sekä tai-
toa lukea ”rivien” välistä, millainen työnteki-
jä on. Työmarkkinat ovat pullollaan hyviä
työnhakijoita, usein avoimiin työpaikkoihin
on runsaasti päteviä hakijoita. Hakijoista
parhaiten erottuvat ne, kenellä on taito
markkinoida itseään. Mutta onko juuri hän
se sopivin työntekijä?

Hyvinkään kaupungin työllisyyspalvelut
rekrytoi kaupungille vuosittain 150 työtön-
tä työnhakijaa määräaikaisiin työsuhteisiin
tai työharjoitteluihin. Tällä mahdollistetaan
ammattiosaamisen päivittäminen ajan ta-
salle, jotta heillä olisi parempi mahdollisuus
työllistyä avoimille työmarkkinoille. Tästä vi-
risi ajatus, miksemme me auttaisi työnanta-
jia ja työnhakijoita kohtaamaan toinen toi-
sensa. Halusimme keventää työnantajien
rekrytointiprosesseja sekä saattaa työnhaki-
jat samalle viivalle työnhaussa.

Vuoden 2014 huhtikuusta lähtien Hy-
vinkään kaupunki on tarjonnut työnantajil-
le maksutonta rekrytointipalvelua ja työn-
hakijoille suunnattua yksilöllistä työhönval-
mennusta. Haluamme tuottaa työnhakijoil-
le ja yrityksille yksilöllistä ja laadukasta pal-
velua. 

Alusta lähtien on ollut selvää, että pelk-
kä onnistunut rekrytointi ei ole tae onnistu-
neelle työsuhteelle. Työsuhteen alussa on
tärkeää panostaa perehdytykseen, jotta uu-
si työntekijä sulautuu työyhteisöön sujuvas-
ti ja työhön tulijan työpanos tuottaa toivot-
tua tulosta. Järjestämme työnantajille kou-
lutusta, jossa valmennetaan työnantajista
sekä heidän henkilöstöstään työpaikkaval-
mentajia. Työantajille maksuton koulutus si-
sältää kaksi lähipäivää, joiden aikana osallis-
tujat saavat välineitä uuden työntekijän vas-
taanottamiseen ja perehdyttämiseen. Seu-
raava koulutuskokonaisuus järjestetään
1.11. ja 8.11. 

Jokainen rekrytointi on yksilöllinen. Tar-
joamme kattavan tuen koko rekrytointipro-
sessiin, tietoa ja apua työllistämisen talou-
dellisten tukien hakemiseen, sopivien työn-
hakijoiden esittelyt sekä pitkäkestoisen työ-
hönvalmennuksen. Maksuttomat palvelum-
me ovat kaikkien työnantajien käytössä.

Anne-Mari Meriläinen
Projektikoordinaattori / Hyvin Töihin 

Hyvinkään kaupunki, Työllisyyspalvelut
anne-mari.merilainen@ hyvinkaa.fi

puh. 040 662 4975
www.hyvinkaa.fi/hyvintoihin

70 vuotta yrittäjyyttä
Hyvinkään Betoni Oy viettää tänä vuonna 
70-vuotisjuhlia. Vuosikymmenten aikana on nähty
ylä- ja alamäkiä, mutta vaikeidenkin aikojen läpi on
päästy kovalla yrittämisellä ja saatu yritys siirrettyä jo
kolmannelle sukupolvelle.
Siirtokarjalaisina Hyvinkäälle tul-
leet Toivo ja Rauha Reinikainen
perustivat vuonna 1946 Kattopeite
Oy:n, joka alkoi valmistaa betonisia
kattotiiliä. Myöhemmin 50-luvun
alussa tuotevalikoimaan tulivat en-
sin kaapelikourut ja hieman myö-
hemmin betoniset viemäriputket ja
kaivonrenkaat.

Yrityksen nimi muuttui 1960-
luvun alussa Hyvinkään Betoni
Oy:ksi ja yritys alkoi valmistaa val-
misbetonia yhtenä ensimmäisistä
yrityksistä Suomessa. Valmisbeto-
nin saatua entistä enemmän jalansi-
jaa työmaalla sekoitettavalta beto-
nilta yritys alkoi keskittyä valmisbe-
toniin erityisesti rakentamisen vilk-
kaina vuosina 70-luvun alussa. Be-
tonituotteiden valmistus jäi vähem-
mälle huomiolle ja yritys luopui vä-
hitellen näiden tuotteiden valmis-
tuksesta kokonaan.

Yrityksen perustaja Toivo Reini-
kainen menehtyi yllättäen vuonna
1971, jolloin Pertti Reinikainen ja
vaimo Eeva alkoivat viedä yritystä
eteenpäin. Pertti oli aloittanut yri-
tyksen palveluksessa jo 1965 ja työ-
vuosia on yrityksessä kertynyt tähän
mennessä kunnioitettavat 50 vuotta. 

1990-luvun alun lama merkitsi
suuria vaikeuksia rakennusalan yri-
tyksille eikä Hyvinkään Betoni ol-
lut tässä suhteessa poikkeus. Val-
misbetonin kysyntä romahti ja yri-
tyksen piti kehittää korvaavia tuot-
teita ja palveluita. Katseet suunnat-
tiin korjausrakentamiseen, johon
kehitettiin kalkkilaasteja ja -maale-
ja, joita räätälöitiin asiakkaiden
toivomusten mukaan. Tänä päivänä
moni Helsingin arvorakennus on-
kin rapattu Hyvinkään Betoni Oy:n
tuotteilla. 

Kolmas sukupolvi ottaa vetovastuun
Vuonna 2014 Petri Reinikaisesta
tuli yhtiön toimitusjohtaja sukupol-
venvaihdoksen myötä. Petri oli eh-
tinyt työskennellä yrityksessä jo 30
vuotta ennen vetovastuun ottamista.
Neljäs sukupolvi on tulossa, sillä
Petra ja Patrik ovat olleet jo jonkin
aikaa yrityksen palveluksessa.

Tänä päivänä Hyvinkään Beto-
nin päätuotteita ovat valmisbetoni
ja kalkkipohjaiset julkisivutuotteet.
Tuotteet toimitetaan asiakkaalle
omalla kalustolla ja betonin siirtoon
työmaalla tarjotaan betonin pump-
pauspalvelua. 

Hyvinkään Betonin Reinikaisia kolmessa polvessa: Patrik, Petri, Petra, Eeva ja Pertti. 
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– Tänä ja ensi vuonna toimitamme be-
tonia Hyvinkään sairaalan työmaalle, joka
on yksi yrityksen historian suurimmista
betonin toimituksista. Yhtä suuri toimitus
meille oli aikanaan vuonna 1986 Sampota-
lon rakennusprojekti, Petri Reinikainen
kertoo.

Yritys työllistää tällä hetkellä 10 henki-
löä. Liikevaihto vuonna 2015 oli noin kol-
me miljoonaa euroa.

Aktiivisia jäseniä
Pertti liittyi silloiseen Hyvinkään liike-
miesyhdistykseen jo 70-luvun alussa ja sii-
tä lähtien Pertti ja Eeva ovat olleet Hyvin-

kään Yrittäjien aktiivisia jäseniä. Eeva toi-
mi myös Hyvinkään Yrittäjien hallitukses-
sa yli kymmenen vuotta 80- ja 90-luvuilla.

– Naisjaoston jäsen olen ollut sen pe-
rustamisesta eli vuodesta 1979 alkaen ja
puheenjohtajuutta hoidin vuosina 1995–
1997, Eeva kertoo.

– Hyvinkään Yrittäjien myötä olemme
saaneet kokea yhteenkuuluvuutta muiden
yrittäjien kanssa ja mukanaolo on ollut an-
toisaa, kun olemme olleet itsekin aktiivisia,
Pertti ja Eeva mainitsevat.

Hyvinkään Vuoden yrittäjinä Reinikai-
set palkittiin 1992.
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NuoriTöihin -hankkeen hyödyt 
työnantajalle

NuoriTöihin -hankkeessa luodaan
henkilökohtaisia opinto- ja työllisty-
mispolkuja alle 30-vuotiaille nuorille

ottamalla huomioon alueen yritysten osaa-
mistarpeet sekä työllistymismahdollisuu-
det. Hankkeessa kehitetään alueellinen tu-
ettu valmennusmalli vastaamaan sekä yri-
tysten rekrytointitarpeita että koulutus- ja
työuraansa etsivien nuorten tukitarpeita.
Hankkeessa on mukana Keski-Uudenmaan
alueen kahdeksan kuntaa sekä viisi oppilai-
tosta. Hankkeen kesto 1.9.2016–31.7.2018.
l.Työhönvalmentaja on yritysten tukena
rekrytointiprosesseissa tarjoamalla nuoria
työkokeiluun tai työhön.
l.Työhönvalmentaja tukee työnantajaa työ-
kokeilu- ja palkkatukisopimusten laatimi-
sessa.
l.Työhönvalmentaja valmentaa nuoren
työelämävalmiuksia.
l.Työhönvalmentaja on mukana nuoren
perehdyttämisessä työpaikalla ja tukee
työnantajaa nuoren ohjaamisessa työnan-

tajaa parhaiten palvelevalla tavalla.
l.Hanke tuottaa työnantajalle räätälöityjä
valmennuksia nuoren ammatillisen kehitty-
misen tukemiseen.
l.Hankkeessa kehitetään kuntakohtaisia
työllistymismalleja kolmelle eri toimialalle:
kone- ja metalliala, logistiikka- ja hoiva-ala.
l.Työkokeilun aikana nuoren on mahdollis-
ta suorittaa osa ammatillisesta tutkinnosta
yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.
l.Työnhakijan on mahdollista suorittaa
työssä tarpeellisia korttikoulutuksia hank-
keen kautta (esimerkiksi tulityökortti, työ-
turvallisuuskortti, hygieniapassi).
l.Hankkeessa kehitetään sähköistä alustaa
työnantajien ja työnhakijoiden hyödynnet-
täväksi rekrytoinnissa.

Lisätietoja:
Sari Aarnio, projektipäällikkö 

p. 040 174 4442 
sari.aarnio@keuda.fi

POMOPRO ® 

– tulevaisuuden johtamisen 
valmennusohjelma

Tulevaisuuden johtaminen tähtää parempaan 
tulokseen, hyvinvointiin ja uudistumiseen. 

POMOPRO ® -valmennusohjelman myötä kokonaiskuva 
johtamisen kentästä ja tulevaisuuden haasteista selkiytyy.  

Opit hyödyntämään johtamisen työkaluja toiminnan 
suunnittelussa, tavoiteasetannassa, käytännön 

johtamisessa sekä tulosten seurannassa ja kehittämisessä. 

Lue lisää www.hyria.fi/pomopro

www.hyria.fi

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

LOKAKUU
Jäsenten aamukahvi 6.10. 9.00 Rentto
Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät 7.–9.10. Vaasa
HY-Sanomat 2/2016 7.10.
SY liittokokous 8.10. Vaasa
Naisjaoston kokous 12.10. 18.30 Hyvinkää Caravan 
Yritystreffit 13.10. Kaupungintalo
HY 90-vuotisjuhla 22.10. 19.00 Hyvinkääsali
UY omistajanvaihdostilaisuus 25.10. 17.00 Villatehdas

MARRASKUU
Omistajanvaihdoskonferenssi (SY) 1.11.
Hallituksen kokous 1.11. 18.00 Rantalainen Oy
Jäsenten verkostoitumisilta 3.11. 18.00 Hyvinkään Suolahuone
Naisjaoston kokous 15.11. 18.30 Lyhtytalo
Hallituksen kokous 16.11. 17.00 Harlekiini/ Sky
HY-syyskokous 16.11. 18.00 Harlekiini/ Sky
UY -syyskokous 23.11. 17.00 Airhotel Nummela
Naisjaoston jouluruokailu 25.11. 18.30 Obelix

JOULUKUU
Jäsenten pikkujoulut (UY) 2.12. Järvenpää
Jäsenten aamukahvi 3.12. paikka avoin
HY -hallituksen vaihtokokous 8.12. 18.00
Naisjaoston joululaulut 14.12. 14.00 Veteraanitalo

6.10. klo 9.00. Kahvila Rentukka, Suutarinkatu 2. 
Rentto-hallin kolmen yrityksen edustajat esittelevät toimintaansa.

3.11. klo 18.00 Hyvinkään Suolahuone, Viertolankatu 25

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
jäsentapaamiset 2016

verkostoitumistilaisuudet
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Mä synnyin siellä missä tytöt ei soita kitaraa
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Naisjaoston tulevat 
tapahtumat

”Oli synkkä ja myrskyi-
nen yö…” No, tie-
tääkseni ukkonen

kyllä jyrisi, kun synnyin. Eräs su-
kulaisistani oli kuitenkin tervehti-
nyt ilouutista sanoen: ”Harmi, kun
ei tullut poika”. 

Nykyään sillä, onko lapsi tyttö
vai poika, ei ole niin suurta merki-
tystä. Ei kuitenkaan tarvitse men-
nä kovinkaan kauas ajassa taakse-
päin, kun suvuissa oli tärkeätä saa-
da poika suvun jatkumisen ja peri-
misen takia. Isovanhempieni ai-
kaan oli vielä tapana, että ison ta-
lon perivät pojat ja tytöt saivat läh-
teä miehelään lehmän tai pienen
rahasumman kera. Sukutiloja tai
isoja perintöjä ei tytöille annettu.
Pojat olivat ne, jotka perintöä sai-
vat. Tosin moni lehmän kanssa kä-
velemään lähtenyt tyttö rakensi
ison talon toisaalla, kun taas jotkut
pojat joivat isot talot kurkusta alas.
Siinä ei sukupuolta katsottu. 

Ei nimi miestä pahenna ellei mies nimeä 
Yksi tekijä tietenkin pojan suosi-
misessa on ollut myös nimen jat-
kuminen eli tapa, jossa nainen ot-
taa aina miehensä sukunimen.
Harva kuitenkaan tietää, että tuo
”vanha” tapa ei olekaan niin vanha.
Itse asiassa Suomessa oli tapana
ennen 1900-lukua, että nainen

käytti omaa sukunimeään myös
avioliitossa. Tämä muuttui vasta
vuonna 1930, jolloin aviovaimo
velvoitettiin käyttämään miehensä
sukunimeä. Pakko poistui laista
vuonna 1985. Eli sekään argu-
mentti ei enää päde, naiset voivat
pitää oman tyttönimensä kuten it-
se tein.

Entäpä sitten jatkuvuus, peril-
listen sukunimi? Tämäkään ei ole
nykyaikana este, lapsen voi kastaa
äitinsä sukunimelle (kuten meillä).
On vain vanhemmista itsestään
kiinni, mitä sukunimeä haluavat
käyttää/jatkaa.  Ja pitää muistaa,
että ”lapsihan on kuin linja-auto,
jossa kaikki esi-isät matkustavat”.
Hän on siis sekoitus molempia su-
kuja. Nykyajan fiksuille miehille
naisen ”omistaminen” (jota oman
sukunimen pois antaminen ja mie-
hen sukunimen ottaminen kuvaa-
vat) ei ole enää miehisyyden mitta.
Meillä perusteena lapsen sukuni-
melle oli yli 340 vuotta vanhan su-
vun nimen jatkaminen. Mutta ku-
kin tyylillään.

Lasikatto arkielämässä 
Vaikka lain silmissä tytöt ja pojat
ovat samanarvoisia, on asenteissa
kuitenkin vielä havaittavissa van-
haa tapaa. Kuulin eräistä sukujuh-
lista, joissa poika (silloin vielä lap-

si) esiteltiin suurelle yleisölle suvun
ja tilan jatkajana/perillisenä siskon
istuessa hänen vieressään. Tyttöä ei
tarvinnut esitellä eikä mainita su-
vun jatkajana, vaikka lain silmissä
he olivat täysin samanarvoisia tilan
suhteen. Kukin voi omassa mieles-
sään miettiä, kuinka mukavaa tuol-
lainen on. 

Samaa asennetta on havaitta-
vissa myös sukupolvenvaihdoksis-
sa. Tuntuu, että naisten kohdalla
sukupolvenvaihdoksen tekeminen
yrityksessä ei olekaan niin selvää
kuin pojan ollessa kyseessä. Josta-
kin syystä tuntuu, että edelleen
oletetaan (joissakin piireissä), että
yritystä pitäisi johtaa mies, silloin
se olisi uskottavampaa. ”Kaikki oli-
si niin paljon helpompaa, jos olisit
poika”, oli kuulemma eräässä yri-
tyksessä sanottu naiselle, joka oli
20 vuotta ollut yrityksessä töissä.
Hmmm… mitenköhän sukupol-
venvaihdokseen olisi vaikuttanut
se, että olisi ollut poika. Ilmeisesti
kokemuksella tai pätevyydellä ei
ole niin paljoa painoarvoa kuin sil-
lä, mitä jalkojen välistä löytyy. Kyl-
lähän edelleenkin näyttää siltä, että
pääosin yritysten jatkajia perhepii-
ristä etsittäessä pojat ovat etusijal-
la, kun puhutaan siitä, kenestä tu-
lee johtaja. 

Moni on varmasti kuullut,

kuinka kerrotaan miesten saunail-
loista ja miten he ovat keskustel-
leet siellä tärkeistä asioista. Sa-
maan aikaan naisten kerrotaan
juoruilleen. Mies puhuu kovalla ja
kantavalla äänellä, nainen kiljuu.
Mies hoitaa monta asiaa yhtä ai-
kaa (mitä pidän kyllä ihmeenä),
nainen ”suhraa”. 

Kuka kukin on 
Itse olen ollut teräsalalla noin 25
vuotta. Vaikka ala on hyvinkin
miehinen eikä vieläkään alalla
montaa naista työskentele, koen,
ettei sukupuolella ole merkitystä.
Ennemminkin ihmisen luonne ja
persoona ratkaisevat. 

Kun nuorena tyttönä aloittelin
rosterin ostamisen, ”testasivat” jot-
kut vanhat myyjät minua olemalla
hankalia ja näsäviisaita. Aikansa
sarvia kalisteltua jokainen kuiten-
kin löysi paikkansa ja kunnioitus
tuli työn ja tekemisen kautta. Jälki-
käteen olen havainnut, että tuo
”testaus” ja sarvien kalistelu teh-
dään kaikille, sukupuolesta riippu-
matta. 

Pidän siitä, että tällä alalla rat-
kaisee se, millainen olet eikä suku-
puoli. Mielestäni se on kaikkein
oikeudenmukaisin tapa. Jos järjellä
mietitään, tärkeämpää työasioissa-
kin on se, millainen ihminen on

kuin se, oletko mies tai nainen.
Yrittäjän tärkein ominaisuus on
mielestäni sopiva luonne. Kuten
eräs ulkomaalainen yritysjohtaja
sanoi hymyssä huulin kuullessaan
ryhtymisestäni yrittäjäksi: ” Oletko
hullu?! Haluatko unettomia öitä ja
stressiä?!”. Niin, eräänlainen hul-
luus katsotaan tässä hommassa
eduksi, riippumatta sukupuolesta.  

ps. Haluan vielä korostaa, että en
ole feministi, olen ihminen.

Ursula Ikonen

Taas se aamu, kun istun bussiin ja suuntaan 15 ladyn
kassa Naisjaoston perinteiselle kesäretkelle.
Kumma kyllä kaikki ajoissa pakattu ja ei yhtään mi-
tään suoraan pesukoneesta, tosin uni tuli vasta klo
2.00. Nooh... ei haittaa, mascaraa silmiin, kuohuvaa
kavereille ja kukaan ei huomaa silmien ympärillä ole-
via pandoja!

Naantali vastaanotti meidät kera myrskyn ja au-
ringon, tosin tämä porukka on itsessään kuin myrsky...
kaukana lempeästä kesätuulesta (tämä on positiivinen
ilmaus). Kultaranta odotti meitä Alfred Kordelinin
veistosnäyttelyn runsaalla tarjonnalla. "Kuningaspa-
rimme" ei ollut ajoissa saanut viestiä meistä, koska
portilla oli vain hymyilevä kesäpaikan opas. Kirjoittaja
tunnetusti nöyränä ja maanläheisenä otti heti tuntu-
maa puutarhan soratiestä, niin täytyihän siinä olla
monttu, näin isoilla jaloillahan muuten tasapainon pi-
täisi pitää! 

Suosittelen Kultarantaa, kun käytte Naantalissa.
Upea ja kaunis paikka. Opasta kuunnellessani aistin
historian havinaa, sillä miten monet presidenttimme
ovat siellä kesää viettäneet ja vieraita vastaanottaneet.
Taiteilijat ovat vetäytyneet pääkaupungin humusta
rauhallisen ja vehreän pikkukaupungin kylpylämiljöön
tunnelmaan.

Hotellimme Bridget Inn tarjosi vanhassa kaupun-
gissa rennon lämminhenkisen puutalomajoituksen.
Hauskaa, kun omistaja tuli vauva kainalossa purka-
maan aamiaisruuhkaa, joka johtui sairastumisesta.
Yrittäjyyttä :). Meidänkin porukassa oli muutama po-

Hyvinkään Yrittäjien naisjaosto kesäretkellä Naantalissa.
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Naisjaosto retkellä Naantalissa 27.–28.8.

Naisten ilta Hyvinkään Laureassa 13.9.
Ysärivaikutteet, 70-luvun paisley-kukkakuosit, grungen
ja punkin uusi tuleminen. Bomper-pusakkatakin yh-
distäminen leveisiin helmoihin, sidottavat vyöt, nahka-
takki vaihtuu farkkuun ja vaatetangosta pitäisi taas löy-
tyä valkoinen paitapusero. Hius- ja meikkirintamalla
kuuluu näyttää hieman sumuiselta – aivan kuin olisi
nukkunut yön yli.�

Tässä osa illan antia ja tärkeimpänä aimo annos ar-
meliaisuutta itseään kohtaan, naiset!

Vierailijamme Outi Broux (kuvassa alhaalla toinen vas.) on stylis-
ti, kampaaja, valokuvaaja, meikkitaiteilija – ystävän mielestä
kauneusalan Moulinex.

Meiltä
korkealuokkaiset

paino- ja
messutuotteet

Ahokaari 1-3 | 05460 HYVINKÄÄ | www.t-print.fi 

P A I N O T A L O G R A P H I C S  O Y

Puh. (019) 475 8500 myynti@t-print.fi

Ke 12.10. klo 18.30 vuosi- ja vaalikokous, Hyvinkää Caravan, Avainkierto 15
Ti 15.11. klo 18.30 kuukausikokous, Lyhtytalo
Pe 25.11. klo 19.00 omakustanteinen jouluruokailu, Obelix
Ke 14.12. klo 14.00 joululaulut, Veteraanitalo
Halutessasi liittyä Naisjaostoon ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihtee-
riin! Naisjaoston jäseninä voivat olla kaikki Hyvinkään Yrittäjät ry:n jäseny-
rityksiä edustavat naiset.

Puheenjohtaja Mia Rautiainen, Tmi Mia Rautiainen
mia.rautiainen@gmail.com, puh 040 525 1973
Sihteeri Briitta Lindroos, Tmi Briitta Lindroos
briitta.lindroos@gmail.com, puh 040 734 1955

teva. Pieni pettymys tietenkin oli Kaija Koon sairastu-
minen. Häntä en ole kuullut livenä, nyt oli lähellä. Ysä-
ribileillä korvattu keikka ei oikein ollut makuuni, mut-
ta eipä tuo menoa haitannut.

Kiitos Naantali ja naiset!  

Briitta Lindroos
Naisjaoston sihteeri
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Joulun alla jyrähtää Järvenpäässä! –
Uudenmaan Yrittäjien ja Järvenpään Yrittäjien 
pikkujoulut 2.12.2016.  
Tule viettämään pikkujoulut 70-luvun tunnelmissa.

Uusi musikaali Jyrki ”Jyräys” Hämä-
läisestä saa ensi-iltansa syksyllä 2016
Järvenpään teatterissa. Suosikkimusi-
kaali Jyrki Boy kertoo Hämäläisestä ja
Suomen musiikkielämästä vuosina
1972–1976. Tällä legendaarisella pää-
toimittajalla oli Suomen viihde-elämä
hyppysissään.

Jyrki oli showbisnes! Musikaalissa
Jyrki luotsaa Suosikin toimitusta yhä
huimempiin seikkailuihin Farkkupep-
pukiertueella 1976, Helsingin yöelä-
mässä ja tietysti nakkikioskilla. Musi-
kaalin ohjaa Tiina Brännare ja musii-
kista vastaa Altti Uhlenius orkesterei-
neen. Lavalla nähdään yli 30 Järven-
pään teatterilaista. 

Teatterilaiset ovat rakentaneet mu-
sikaalin ympärille elämyspaketin yh-
dessä ravintola Blackpoolin
kanssa. Pakettiin kuuluu lippu esityk-
seen, buffet-herkkuja ja 70-luvun bi-
leet livebändin kera. Pikkujoulut järjes-
tetään perjantaina 2.12.2016. 

Suosikkimusikaalista nautitaan Jär-
venpää-talossa, jonka jälkeen siirrym-
me nauttimaan seisovan pöydän her-
kuista Blackpooliin. Illalla Blackpoolis-
sa luvassa myös tanssia ja ilonpitoa
Uhlenius Bandin tahdissa. 

Uudenmaan Yrittäjille on varattu
250 lippua pe 2.12. klo 18.30 esityk-
seen! Varaa omasi pian. Tule yksin, kak-
sin tai porukalla! Pikkujoulujen hinta
on 60 € / henkilö. Hinta sisältää lipun
musikaaliin, ruokailun sekä illanvieton.
Illanviettoon ei voi erikseen ostaa lip-
puja. 

Varaa paikkasi ja tilaa liput Uuden-
maan Yrittäjien viestin linkin kautta!
https://www.yrittajat.fi/uudenmaan-
yrittajat/a/tapahtumat/540979-pikku-
joulut-2016

Ryhmätilaukset laskutustietoineen
osoitteeseen 
karri.kiuru@uudenmaanyrittajat.fi
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