
Hyvinkään 
Yrittäjäsanomat 1|2017

Hyvinkään Yrittäjät ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous järjestetään 
26.4. klo 18.00 Hyvinkään kaupungintalolla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tilaisuudessa esitelmän aiheesta 
”Miten säilytetään Hyvinkään elinvoima” 
pitää Hyvinkään kaupungin liiketoimintajohtaja 
Annukka Lehtonen.

Ilmoittautuminen viimeistään 21.4.: hyvinkaan@yrittajat.fi
Tervetuloa!

Hyvinkään Yrittäjät ry
hallitus

Hyvinkään Yrittäjien 
vuosijuhla 11.11.2017 
Spa Hotel Sveitsi 
”Hyvinkää & Suomi 100 vuotta”

Kutsu kevätkokoukseen

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 90-vuotisjuhlavuoden vuosikertomus, s. 6–7
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Hyvinkään Yrittäjien 90-vuotisjuhlagaalan kuvasatoa.
Väliaikamusiikkia esitti Stina Girs ja 
tanssimusiikkia Riot Mamas (yläkuvassa). Ku
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Yrittäjyys on kunnan tärkein 
voimavara
Sote- ja maakuntauudistuksen
myötä suomalaisen kunnan
rooli muuttuu. Kevään kunta-
vaalit ovat historiallinen tilai-
suus vaikuttaa, mihin suuntaan
muutos vie. Me yrittäjät halu-
amme nostaa kunnan tärkeim-
mäksi tehtäväksi elinvoima- ja
elinkeinopolitiikan. Kunta, jo-
ka edistää yrittäjyyttä, luo
myös työtä ja hyvinvointia. 

Raskas sosiaali- ja tervey-
denhuolto siirtyy pois kuntien
järjestämisvastuulta. Tämä va-
pauttaa kunnat ja ennen kaik-
kea kunnissa olevat henkiset
voimavarat luomaan uutta.
Kunnan luottamushenkilöt ja
virkamiehet voivat panostaa
asioihin, joihin he voivat omil-
la päätöksillään oikeasti ja suo-
raan vaikuttaa. 

Valtakunnan politiikassa on
nyt yleisesti myönnetty pk-yri-
tysten merkitys kuntien ja val-
tiontaloudelle. Kuntavaaleissa
onkin nyt tärkeää huomioida
kunnan kyky ja tavoitteet yri-
tysmyönteisyyden kehittämi-
seksi. Suomen Yrittäjät on
määritellyt yrittäjä- ja yritys-
myönteisen kunnan kriteerit
seuraavasti.

Yrittäjähenkinen kunta
l.osallistuu aluekehittämiseen
aktiivisena toimijana, esimer-
kiksi yritysten, yritysryhmien
ja kehittämisyhtiöiden kautta
l.on läsnä yritysten ja yrittäjien
arjessa ja auttaa yrityksiä näke-

mään mahdollisuudet kasvuun
ja kansainvälistymiseen
l.kehittää yrityslähtöisiä ja
suoraviivaisia innovaatiopalve-
luja yrityksille
l.toimii yritysten innovaatio-
kumppanina tuottaja- ja hank-
kijaroolinsa kautta
l.vie palvelut lähelle yrityksiä ja
muotoilee ne helposti saavutet-
taviksi
l.turvaa uudistumista ja kasvua
tavoitteleville yrityksille yritys-
palvelujen asiakaslähtöisyyden,
vaikuttavuuden ja kustannuste-
hokkuuden
l.varmistaa työväestön, yrittäji-
en ja työttömien osaamisen yl-
läpidon panostamalla aikuis-
koulutukseen

Yrittäjämyönteinen ja yritysten
elinvoimaa vahvistava kunta
l.tekee systemaattisesti päätös-
ten yritysvaikutusten arviointia
osana hallintoa
l.tunnistaa hankintojen elin-
keinopoliittisen roolin ja tote-
uttaa paikalliset yritykset huo-
mioivaa hankintapolitiikkaa
kaikissa hankinnoissa
l.panostaa yrityspalveluihin
koko yrittäjyyden elinkaarella
l.auttaa yritysten omistajan-
vaihdoksissa, jotta yritysten
elinkaari jatkuu
l.ei syö yrittäjien elinvoimaa
omalla liiketoiminnalla, vaan
panostaa siihen, että kunta
tunnistaa olemassa olevan yrit-
täjyysresurssin ja hyödyntää si-
tä omassa toiminnassaan ja
palvelutuotannossaan.

Hyvinkään kaupungin yritysilmasto
EK:n tutkimuksen mukaan
Helmikuussa julkistetussa
EK:n tutkimuksessa tutkittiin
kuntien yritysilmastoa, jossa
kriteereinä olivat päätöksen-
teon yritysmyönteisyys, yritys-
palvelut ja palvelurakenteet 
sekä kuntatalous. Hyvinkää oli
upeasti noussut sijalle 5 enin-
tään 50.000 asukkaan kuntien
ryhmässä, kun samassa tutki-
muksessa edellisellä kerralla
vuonna 2015 Hyvinkää oli si-
jalla 22. Tässä uudessa tutki-
muksessa Hyvinkään saamat
pisteet olivat jopa paremmat
kuin suurien kuntien parhaalla
Seinäjoella. Hyvinkään Yrittä-
jät jatkaa hyvää vuoropuhelua
kaupungin kanssa koskien yri-
tysmyönteisyyttä. 

Yrittäjä on 
hyvä ehdokas
Yrittäjillä on käsitys ihmisenä
menestymisen edellytyksistä,
yleensä taloudenpidosta ja kun-
nan elinvoimaisuuden kehittä-
misen edellytyksistä. Kuntavaa-
lit ovat ensisijaisesti henkilö-
vaalit. Jos koskaan, niin nyt on
tärkeää, että osaamme valita
päättäjiksemme ne henkilöt,
jotka todella tuntevat elinkei-
noelämän ja sitoutuvat teke-
mään työtä kunnan elinvoimai-
suuden ja yritysmyönteisyyden
puolesta. Äänestä yrittäjää!

Kotikaupunkimme & isänmaamme
100 vuotta!
Hyvinkään kaupunki ja Suomi
viettävät 100-vuotisjuhlavuot-
taan tänä vuonna. Sekä isän-
maamme että kotikaupunkim-
me ovat täynnä mitä hienoim-
pia tilaisuuksia juhlistaa juhla-
vuotta. Kannustamme yrittäjiä
osallistumaan järjestettyihin ti-
laisuuksiin ja yrityksiä kanta-
maan kortensa kekoon tilai-
suuksien järjestämiseksi, kaik-
kien parhaaksi! Hyvinkään
Yrittäjät kerää jäsenensä 26.8.
yhteistilaisuuteen kirjastoauki-
on piknikille Hyvinkään kau-
pungin juhlavuoden pääjuhla-
päivänä. 

Hyvinkään Yrittäjät järjes-
tää vuosijuhlansa 11.11. Spa
Hotel Sveitsissä juhlavuositee-
malla Hyvinkää & Suomi 100
vuotta. 

Virkistävää vaali- ja juhlavuotta
toivottaen
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Kuntavaalit 

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 1 000, 

Painopaikka: T-Print, 
Hyvinkää 2017

HYVINKÄÄ Kauppakeskus Willa. Kirjatarjous voimassa 31.5.2017 asti.

Ovi lukemattomiin 

maailmoihin

1795
10 KPL samaa väriä

(Yksittäin ostettuna 3,50/KPL)

MUOVIMAPPI
7 cm tai 5 cm

Sari Torkkola
LEAN ASIAN-
TUNTIJATYÖN 
JOHTAMISESSA
Talentum

Tervetuloa palvelevaan Suomalaiseen!

5995
(69,95) 

Vuoden 
paras 

yrityskirja 
2016

Anne Rantalainen
Hyvinkään Yrittäjät ry:n

puheenjohtaja

220 Irma Pahlman
varatuomari, 
oikeustieteen tohtori,
MBA, liiketalouden 
yliopettaja ja yrittäjä,
lakitoimistoyrittäjyyttä
vuodesta 1990

Työtä hyvinkääläisten hyväksi

Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.–4.4.2017



Moottoripyörien erikoisliike
MP-Racing on sijainnut Sahan-
mäenkadulla jo vuodesta 1980.
Liike laajeni merkittävästi 2008,
kun uudisrakennuksen myötä ti-
laa saatiin lisää 600 neliömetriä.
Avarassa liikkeessä ovat nähtävil-
lä kaikki suosituimmat mopo- ja
moottoripyörämallit.

MP-Racing Oy:n tarina sai
alkunsa 1975, kun nykyisen toi-
mitusjohtajan Sauli Penttilän isä
Mauri Penttilä, kuusinkertainen
enduron Suomen mestari, perusti
yrityksen Ridasjärventielle. 1977
aloitettiin Husqvarnan enduro- ja
motocrosspyörien maahantuonti,
ja edelleenkin MP-Racing toimii
merkin jälleenmyyjänä.

Tänä päivänä yritys työllistää
Sauli Penttilän lisäksi kolme
muuta työntekijää.

– Kokemus ja asiantuntemus
ovat valttikorttejamme asiakkaita
palvellessamme minkä lisäksi
meillä on kattava valikoima
moottoripyöriä, mopoja ja mön-
kijöitä. Lisäksi myymme mopo-
autoja, Sauli Penttilä kertoo.

MP-Racingilla on italialaisen
MV Agustan, ”katumoottoripyö-
rien Ferrarin”, maahantuonti.

Ranskalaisen Sherco enduro-
moottoripyörämerkin maahan-
tuonti aloitettiin vuonna 2014 ja
SWM-moottoripyörämerkin
2016. Lisäksi MP-Racing jäl-
leenmyy Hondan, Vespan, Aprili-
an ja Piaggion mopoja ja moot-
toripyöriä sekä CF Moto -mön-
kijöitä. 

– Moottoripyöräkaupassa on
eletty kovia aikoja: moottoripyö-
rien myynti on laskenut neljäs-
osaan vuodesta 2008, jolloin pyö-
riä myytiin Suomessa noin
13.000 kappaletta, kun viime
vuonna luku oli ainoastaan reilut
3.000. Olemme kuitenkin me-
nossa parempaan suuntaan.
Vuonna 2016 liikevaihtomme
nousi ensimmäisen kerran vuo-
den 2008 jälkeen, Penttilä toteaa
tyytyväisenä.

Huoltotoiminta merkittävää
Merkittävä osa MP-Racingin lii-
ketoimintaa on huoltotoiminta.
Korjaamotilat ovat kasvaneet
pinta-alaltaan kolminkertaisiksi
aiempaan verrattuna, mikä mah-
dollistaa myös asiakkaiden moot-
toripyörien talvisäilytyksen. 

– Teemme kaikkiin edusta-

miimme merkkeihin valtuutetut
huollot, muun muassa kaikki
moottori- ja iskunvaimentimien
huollot asiantuntemuksella. Li-
säksi myymme merkkeihin alku-
peräisiä varaosia. Meillä on muun
muassa ollut jo vuosikymmeniä
ruotsalaisen Öhlinsin iskunvai-
mentimien maahantuonti, Pent-
tilä kertoo.

MP-Racingilla on nettisivuil-

la oma verkkokauppa, josta voi ti-
lata muun muassa varaosia ja al-
kuperäisiä lisävarusteita. 

Tiedon Vuoden yrittäjäksi va-
linnasta Sauli Penttilä otti vas-
taan hämmästyksellä ja ilolla.
Onnittelijoita on riittänyt niin
omalta alalta kuin muutenkin.  

– Hyvältähän se tietysti tun-
tui sekä itsestäni että isästäni, jol-
le kuuluu iso osa palkinnosta.

Onhan sekin jo poikkeuksellista,
että liiketoimintaa on ollut yli 40
vuotta ja sitä tehdään toisessa su-
kupolvessa. Omalla alallamme ei
jaeta mitään palkintoja, joten tä-
mä toi kummasti piristystä pime-
ään syksyyn, Sauli Penttilä sanoo.

Jaana Rantalainen
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30 v.
Hifi Guru Oy
Entepal Oy
Salomäki Oy
Mansikkamäki Oy
Hyvinkään Hyvä Kunto Oy
Mattopalvelu Liljavirta Oy
In-Duette Ay
Hyvinkään HRP Oy
Dinelli Oy

20 v.
Tytti Meier Tmi
Jukka Tetri Rakennustutkimus- ja 
suunnittelupalvelu Oy
Rakennusliike Kilu & Kilu Oy
Jousiammunnan TTV Oy
Turkkani Oy
Nahkatuote Sirok T:mi
Kuljetusliike A. Kahma Oy
TH-Huoltosiivous
Erkki Ovaska Tmi
Hyvinkään Mestaripalvelut Oy
Tradesto Finland Oy

10 v.
Havu-Pakkaukset Oy
Cocoa Day Spa
Lakiasiaintoimisto Summanen LAW
PP Planet Palvelut Oy
R-House Oy
Automyynti Rantanen
Pevex Oy
KAM-Bike Oy
Paulan Pryyli
Vesarak
Päivi Kamppi
Omit Oy
MaJa-Apu Oy
Mainostoimisto Fanfar
Hyvinkään Kone ja Rautavälitys Oy
RWorkz
Fabricol Oy
Watch Service Finland Oy
Taisto Lehtinen Tmi

(Onnittelukäynnit  kutsujen 
mukaan)

Lämpimin Onnentoivotuksin
merkkipäivän johdosta 2017

MP-Racing vuoden 2016 yritys

Hyvinkään Yrittäjien uudet jäsenet

Hyvinkään Vuoden yrittäjinä palkittiin Sauli ja
Mauri Penttilä MP-Racing Oy:stä. Yritys
myy ja huoltaa moottoripyöriä, mopoja ja mönki-
jöitä. Lisäksi valikoimaan kuuluvat mopoautot. 

Hyvinkään Vuoden 2016 yrittäjinä palkittiin Mauri ja Sauli Penttilä MP-Racing Oy:stä. Palkitsemi-
nen tapahtui Hyvinkään Yrittäjien 90-vuotisjuhlassa lokakuussa.
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Cati´s
Luxus Arki Oy
Tolvanen Ville Juhani
Henna Lappi Tmi
Corner Cafe Oy
Kati Valjakka
Toteutin Oy
Toiminimi Stina Girs
JossMi Tmi
Krista Tikkanen Tmi
Antti Tuomisto Tmi
Emmi Kouko Tmi
Hierontapalvelu TotalMuscleCare
Hyvinkään Pintakäsittely Oy
Tilintarkastustoimisto Kari Pöyhönen Ky
Manualfix Oy
Sunhelena Oy
Lectura Consulting Oy
Rudetek
Suomalainen Kääntää
Valtteri Kokko Painting & Coating Tmi
Mediafarmi Oy
Puonti Marko Tmi
Bitex Oy
Mediafarmi Oy
198 Transport Oy
Polar Aviation Oy
Kodintek Oy
Wanhan Villan Taide Oy

Panssarikolonna Oy
Skatan kirppis & Trésor Oy
Glamof
JH-Putki Oy
Sukonia
Sarah Rissanen Tmi
Winhaus Oy
Hyvinkään Kaihdinliike
Tilistar Oy
Laatoitus ja rakennus Piira Oy
JVH Maanrakennus Oy
Auranta Oy-Hyvinkään Leditaulu
Hostelli Palopuro Avoin Yhtiö
Suomen Kiinteistö- ja 
Laitosautomaatio Oy
Kittana Oy
Musta Kasi Oy
S Wuorinen Oy
Elixir Hyvinkää avoin yhtiö
Osuuskunta Hyvin Yhdessä
TR&EL Oy
Otase 7
Talvisilta Cafe & Pub Oy
Wemaxportti Tmi
Tero Portin Tmi
Pihailo
KHV Finance Oy
Maaritin hieronta ja hyvinvointi
Ajatuksen Alku

Tervetuloa joukkoomme! Osallistu tilaisuuksiimme!
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Puheenjohtaja
Kunta-  ja talousvastaava
Anne Rantalainen
Tilipalvelu Rantalainen Oy
Sahakuja 4, 05810 Hyvinkää
Puh 010 324 3100
GSM 040 530 6977
anne@rantalainen.fi

Hallituksen jäsen
Tiedottaja ja verkkosivuvastaava
Toni Rytkönen
Napalmi Tietotekniikka Oy
Hämeenkatu 19, 05800 Hyvinkää 
GSM 045 610 1944
toni@napalmi.com

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

Hallituksen jäsen
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen
Heidi Karhula
Heidin Verhoomoverstas
Kutojankatu 19
05800 Hyvinkää
GSM 0400 239 600

Hyvinkään Yrittäjien hallitus 2017

Hallituksen jäsen
Kunta- ja yrittäjyyskasvatusvastaava
Irma Pahlman
LawMed Ay, Kruununpuistonkatu 24, 
05830 Hyvinkää
GSM 0400 651 422
irma.pahlman@saunalahti.fi

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

Hallituksen jäsen
Anne Oksanen
SeikkailuSveitsi Oy
GSM 0400 231 391
anne.oksanen@seikkailusveitsi.fi

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

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

Hallituksen jäsen
Valokuvaus tilaisuuksissa
Harry Koski
HaNi PR & PROMOTIONS
Torikatu 19 B 43,
05800 Hyvinkää 
GSM 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
Yrittäjyyskasvatusvastaava
Heidi Vanhatalo
Salonkiravintola Neilikka Oy
Haapasaarentie 60, 05470 Hyvinkää 
GSM 040 773 1564
info@ravintolaneilikka.fi 

Nuorten yrittäjien 
toimikunnan jäsen
Hallituksen sihteeri
Joanna Purosto
Ahjonkatu 1 A 11
05810 Hyvinkää
GSM 040 577 6860

Hallituksen jäsen
Nuorten Yrittäjien vastaava
Iida-Eveliina Rantalainen
LadyAtlas Oy
Hämeenkatu 4
05800 Hyvinkää
GSM 040 0708 096
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Valtiovarainministeriön
työryhmämuistio
13.2.2017 esittää osin-

koverotuksen kiristämistä.
Työryhmän mukaan yhteisö-
verokantamme 20 % on kil-
pailukykyinen, eikä siihen
esitetä muutoksia. 

Sitä vastoin työryhmä
esittää osinkoverotuksen ki-
ristämistä alentamalla netto-
varallisuuden tuottoprosent-
tia 8 prosentista 4 prosenttiin
ja korottamalla osingon ve-
ronalaista osuutta 25 %:sta
40 %:in. Samalla luovuttaisiin
osingonsaajakohtaisesta
150.000 euron rajasta, jonka

ylimenevältä osalta osingon
veronalainen osuus on nykyi-
sin 85 %. Tämä vastaavasti
huojentaisi suurempia osin-
koja, kun nettovarallisuus on
hyvin suuri.

Tuottoprosentin ylittäväl-
tä osalta osingot olisivat
edelleen ansiotulona vero-
tettavia ja 75-prosenttisesti
veronalaisia.

Yhtenä perusteluna vero-
tuksen kiristämiselle on pyr-
kimys keventää ansiotulojen
verotusta esimerkiksi siten,
että miltään osin ansiotulo-
vero ei saisi ylittää 50 pro-
senttia.

Kaikki elinkeinoelämän
järjestöt ovat tyrmänneet
esityksen, jossa etenkin tuot-
toprosentin alentaminen
puolittaisi huojennetun pää-
omatuloksi laskettavan osin-
gon määrän. Vain valtiova-
rainministeriössä yritystoi-
minnan riskitasoa verrataan
valtionlainojen korkotason
alhaisuuteen. Ministeriön
mukaan osinkoverotus ei li-
sää yritysten investointiha-
lukkuutta. Käsitykseni mu-
kaan se nimenomaan lisää
halua kartuttaa yritysten
omaa pääomaa, joka samalla
turvaa yritysten kyvyn ylläpi-

tää hyvää työllisyyttä. Pienet
yritykset pitävät hyvästä työ-
voimastaan kiinni paljon ha-
nakammin kuin isot yritykset
ja siksi niitä kannattaa tukea.

Osinkoveroa ehdotetaan kiristettäväksi

Antti Rantalainen
KHT-tilintarkastaja

17.5. kello 18 
Hyvinkään kaupungintalo
Maakunta- ja soteuudistus 
yrittäjien näkökulmasta
–.Susanna Kallama, elinkeinoasioiden
päällikkö Suomen Yrittäjät

Yrittäjien mahdollisuudet 
valinnanvapauskokeilussa
–.projektipäällikkö Frans Ryhänen 
Hyvinkään kaupunki

Tilaisuudessa yrittäjien kanssa 
keskustelemassa aiheesta myös 
kaupunginjohtaja Jyrki Mattila ja 
liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen

Tervetuloa yrittäjät ja muut 
kiinnostuneet!

Ilmoittautuminen viimeistään 12.5. 
hyvinkaan@yrittajat.fi
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Heidin Verhoomoverstas

Hyvinkään Leditaulu

Heidin Verhoomoverstas tarjo-
aa yrityksellesi ja kotitaloudel-
lesi monipuoliset verhoilupal-
velut. Asiakkaitani ovat pääasi-
assa kotitaloudet, mutta etsin
koko ajan myös yritysasiakkaita
ja -kumppaneita. Toteutan laa-
dukkaasti asiakkaan verhoilu-
tarpeet ja -unelmat, ovat ne sit-
ten pieniä tai suuria. Yleisin ver-
hoilutyö on nojatuolin peh-
mustaminen tai verhoilu, mutta
lisäksi mm. verhoilen veneen ja
asuntovaunun patjoja, terassi-
pehmusteita ja mittatilauska-
lusteiden pehmusteita sekä uu-

sin Artek-tuolien vyöt, parturi-
tuolien ja hierontapöytien kei-
nonahat ja toimistotuolien ver-
hoilut. Verhoilijan ammattitai-
toon kuuluu myös opastaa ver-
hoilumateriaalien kuten kan-
kaiden valinnassa ja niiden hoi-
dossa. Paras kiitos on, kun asia-
kas palaa verhoomolle uuden
verhoilutyön kanssa.

Verhoomo sijaitsee Hyvin-
kään keskustassa kodin yhtey-
dessä. Tällä hetkellä verhoo-
mon sisäänkäynnin ahtaus ra-
joittaa suurien kalusteiden ku-
ten sohvien vastaanottoa, jollei

Hyvinkään Leditaulu tuo maahan ulko- ja
sisänäyttöratkaisuja. Panostamme par-
haaseen hinta-laatusuhteeseen ja ener-
giatehokkuuteen. Hallitsemme koko pro-
sessin suunnittelusta toteutukseen ja tar-
joamme täyden tuen käyttöönottoon, yl-
läpitoon sekä sisällönhallintaan.

Tarjoamme yrityksille Hyvinkäällä
kaupungin vetovoimaisimman mainos-
kanavan. Leditaulu.fi omistaa kolme va-
lovoimaista leditaulua. Taulut sijaitsevat
rautatieasemaa vastapäätä, pääkadulla
ravintola Amarillon seinällä ja uusin, kuu-
kausi sitten käyttöönotettu taulu, on Ka-
levankadun ja Eteläisen kehäkadun riste-

yksessä Hyvinkään Puutavaran seinässä.
Mainokset tauluillamme tavoittavat Hy-
vinkään taajama-alueen sisällä noin
30.000 henkilöä.

Mainosten suunnittelun ja toteutuk-
sen tuotamme ammattitaidolla ja edulli-
sesti yhteistyökumppaneidemme kaut-
ta.

Lisätietoja maahantuontiin saa Harri
Auterolta ja mainosmyyntiin Pekka Paak-
kalalta. 

Pekka Paakkala, myyntijohtaja, 
mediamyynti

www.leditaulu.fi

Jäsenille tarjolla
yritysesittely-
mahdollisuus!

Hyvinkään Yrittäjien jäsenyrityksillä
on mahdollisuus kertoa lehdessäm-
me lyhyesti yrityksestään ja sen toi-
minnasta. Julkaisemme yritysesitte-
lypalstaa, jossa esitellään kerralla yh-
destä kolmeen yritystä. 

Lyhyet, juttumuotoon kirjoitetut
yritysesittelyt (max 900 merkkiä) se-
kä kuvan voi lähettää viimeistään
15.9..2017 sähköpostitse osoittee-
seen jmrantalainen@luukku.com

Esittelyt julkaistaan saapumis-
järjestyksessä tulevissa lehdissä. 
Pidätämme oikeuden muokata teks-
tiä tarvittaessa. 
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Yrittäjän pankki on  
aina avoinna

Tiesithän, että voit hoitaa suurimman osan yrityksen pankkiasioista myös 
puhelimitse tai verkkotapaamisessa. Nordea Business Centre tarjoaa  

henkilökohtaista palvelua vuorokauden ympäri. Asiantuntijamme auttavat 
esimerkiksi yrityksen maksuliikenteeseen, rahoitukseen, sijoitukseen,  

säästämiseen ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa.
 

Nordea Business Centre palvelee 24/7 numerossa 0200 2121 (pvm/
mpm).

 0200 3000 (PVM/MPM),  NORDEA.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi 

Kutsu
Hyvinkään kaupungilla on ilo kutsua Sinut, hyvä yrittäjä, 
kaupunkimme lukuisiin, upeisiin 100-vuotistilaisuuksiin! 
Tule yksin, kaksin tai vaikka isolla porukalla. 

Poimintoja ohjelmasta:
20.–21.5. KULTAINEN KIRVES
Suomen ja Baltian maiden parlamenttien välinen 
jalkapalloturnaus ja Euroliigan avajaiset
28.–29.7. ISKELMÄKESÄ HYVINKÄÄ
Villatehdas. Mukana mm. Suvi Teräsniska, Juha Tapio, 
Lauri Tähkä ja Tuure Kilpeläinen 
24.8. SUOMEN TEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDET 
MAAILMAN MURROKSISSA
Hyvinkään kaupungintalo ja Kytäjä Golf, Yritysgolfseminaari
26.8. HYVINKÄÄ-PIKNIK JA HYVINKÄÄ 100 VUOTTA -PÄÄJUHLA
Kansanjuhla ja Jari Sillanpään konsertti kauppatorilla kello 18 alkaen
31.8.–3.9.2017 RED CARPET FILM FESTIVAL
Villatehdas. Kotimaisen elokuvan huiput Hyvinkäällä. 
Ensi-iltoja, vuoden parhaita leffoja ja ykkösartistit festariklubilla.
Festivaalin taiteellinen johtaja on näyttelijä Antti Luusuaniemi.
hyvinkaa.fi
Tervetuloa!
Hyvinkään kaupunki

sohvaa saa purettua osiin. Minulle saa
vinkata, jos jollakin on tarjota edullisia
vuokratiloja Hyvinkään alueella.

Työn ohessa kehitän osaamistani
verhoilijan ammattitutkintoa suoritta-
malla, tavoitteena on kesällä 2018 ver-
hoilijakisällin nimike. Lisäksi olen tuore
Hyvinkään Yrittäjien hallituksen jäsen.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yh-
dessä verhoilut Sinun tarpeidesi mu-
kaan! 

Heidi Karhula, yrittäjä
www.heidinverhoomoverstas.fi
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Hyvinkään yrittäjät ry:n vuosikertomus 2016
l Hallitus
Anne Rantalainen puheenjohtaja; UY, kuntasuhteet, yhteistyökumppani-

suhteet, talous, jäsenlehti, yrittäjäpalkintovastaava
Juha Sollo varapuheenjohtaja, tapahtumatoimikunta, yrittäjä-

palkintotoimikunta
Jarkko Hassinen varahenkilö; kuntasuhteet, koulutus 
Antti Heinonsalo suhdetoiminta ja pr-työ, yrittäjäpalkintotoimikunta
Aki Junnila             oppilaitosyhteistyö, koulutusvastaava, 

yrittäjäkasvatusvastaava
Valentin Nikolov tapahtumatoimikunta 
Irma Pahlman kuntayhteistyö, varahenkilö: kouluyhteistyö ja 

yrittäjyyskasvatustyöryhmä ja osaavan työvoiman 
työryhmä

Koski Harry valokuvaus tilaisuuksissa
Kärnä Simo sosiaalinen media: FB ja Twitter, tapahtumatoimikunta
Laamanen Toni 
Rytkönen Toni tiedotus, sähköinen jäsenpalvelu, jäsenpalvelua 

koskevat yhteydet Uudenmaan Yrittäjiin ja 
Aamupostiin

Vanhatalo Heidi tapahtumatoimikunnan vastaava
Mahlavuori Nina sihteeri
Rautiainen Mia Naisjaoston puheenjohtaja, tapahtumatoimikunta

l Sääntömääräiset kokoukset

Hyvinkään Yrittäjien kevätkokous pidet-
tiin 20.4.2016 Hyvinkään kaupungintalol-
la. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Antti Rantalainen. Kokouksessa käsiteltiin
vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakerto-
mus sekä vahvistettiin tilinpäätös ja
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

Syyskokous pidettiin 16.11.2016 Ravinto-
la Harlekiinin Sky-kabinetissa. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Anne Rantalai-
nen. Kokouksessa valittiin yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Anne
Rantalainen. Hallitukseen päätettiin valita
12 henkilöä.  Hallituksen jäseniksi valittiin
erovuoroisten tilalle Jarkko Hassinen, Va-
lentin Nikolov, Anne Oksanen, Iida Ranta-
lainen ja Heidi Karhula. Hallituksen jäseni-
nä jatkoivat Antti Heinonsalo, Irma Pahl-
man, Juha Sollo, Heidi Vanhatalo, Toni
Rytkönen, Harry Koski ja Simo Kärnä. Ko-
kouksessa vahvistettiin talousarvio ja toi-
mintasuunnitelma vuodelle 2017.

l Tapahtumat
Hyvinkään Yrittäjien 2015 ja 2016 hallitus-
ten vaihtokokous ja vuoden 2016 toimin-
nan suunnittelukokous järjestettiin Vieru-
mäellä 2.–3.2.2016. 

23.–24.4. osallistuttiin Suomen Yrittäjien
Suurelle Yrittäjäristeilylle Ms Baltic Quee-
nillä. Hyvinkään Yrittäjät tarjosi bussimat-
kan satamaan ja cocktail-tilaisuuden lai-
valla. Osallistujia 18 henkilöä. 

2.6. Järjestettiin jäsenten kesänavausta-
pahtuma ravintola Check Innissä. Osallis-
tujia oli noin 20. 

Jäsenten aamiaisverkostoitumistapahtu-
mia järjestettiin joka kuukauden ensim-
mäinen torstai- tai perjantaiaamu lukuun
ottamatta heinä- ja elokuuta. Osallistujia
oli 10–25 henkilöä. Tilaisuuden isäntäyri-
tys tarjosi aamiaisen. 

Hyvinkään Yrittäjät tarjosi jäsenille illan-
vieton ja verkostoitumistilaisuuden 5.9.
Yrittäjänpäivänä Knehtilän tilalla, osallis-
tujia oli noin 30. 

Yritysvoimala järjesti kaupungintalolla
13.10. Yritystreffit. Osallistuimme markki-
noimalla tilaisuutta sekä omalla osastolla.

Osallistujia tilaisuudessa oli noin 100. 

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 90-vuotisjuhla
järjestettiin 22.10. Hyvinkääsalissa. Osal-
listujia oli yli 200. Tilaisuudessa puheet pi-
tivät puheenjohtaja Anne Rantalainen,
kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Suomen
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jyrki Mäky-
nen ja Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi
Savolainen.  Tilaisuudessa jaettiin ansio-
merkkejä ansioituneille yhdistyksen toi-
mihenkilöille ja Yrittäjäristejä ansioitu-
neille jäsenyrittäjille. Vuoden yrittäjäksi
valittiin MP-Racing Oy:n Sauli Penttilä ja
Mauri Penttilä. 

25.10. järjestettiin Uudenmaan Yrittäjien
kanssa omistajanvaihdostilaisuus Villa-
tehtaalla. Osallistujia oli noin 40. 

Järvenpään Yrittäjät ry järjesti Uuden-
maan Yrittäjien paikallisyhdistyksille pik-
kujoulutilaisuuden 2.12. Kokonaisuuteen
kuuluivat musikaali ”Jyrki boy” Järvenpää-
talolla ja ruokailu. Tilaisuuteen osallistui
myös hyvinkääläisiä yrittäjiä.

l Jäsentiedottaminen
Jäsentiedotteet
Hyvinkään Yrittäjäsanomat ilmestyi toi-
mintavuoden aikana kaksi kertaa, huhti-
kuussa ja lokakuussa. 

Omia sähköpostitiedotteita koko jäse-
nistölle toimitettiin 63 kappaletta (55 kpl
2015); tämä sisälsi jonkin verran toistoja.

Kotisivut
Hyvinkään Yrittäjät ry:n verkkosivuilla
(www.yrittajat.fi/hyvinkaa) on tiedot hal-
lituksen jäsenistä ja siellä tiedotetaan
ajankohtaisista tapahtumista, paikallisista
uutisista ja valtakunnallisista yrittäjien
uutisista. Sivustolla on myös tietoa paikal-
lisyhdistyksen ja naisjaoston toiminnasta.
Kotisivuilla on linkkejä hyödyllisiin kohtei-
siin kuten Hyvinkään kaupungin hankin-
toihin. 

Yrittäjille on tarjolla bannerimainon-
taa nettisivuilla.

Facebook-sivut
Hyvinkään Yrittäjillä on Facebook-sivut
käytössä. Osoite on https://m.facebook.
com/YrittajatHvk/. 
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Puheenjohtaja Anne Rantalainen ja varapuheenjohtaja Juha Sollo toivottivat
vieraat tervetulleiksi Hyvinkään Yrittäjien 90-vuotisjuhlassa.  Uudenmaan Yrittä-
jien onnittelut toi toimitusjohtaja  Petri Graeffe.

Suomen Yrittäjien hopeisen yrittäjäansioristin saivat Terästukku Karotek Oy:n
toimitusjohtaja Ursula Ikonen ja Vesa-Matti Pääkkönen.

Suomen Yrittäjien järjestöansioristin vastaanottivat Maarit Brusin (vasemmalla)
ja Pirjo Hörkkö, ansioristiä kiinnittämässä  Johanna Harjanne.

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

l Jäsentoiminta
Jäsenyritysten määrä vuoden 2016 päättyessä oli 714 yritystä 
(731 yritystä vuonna 2015).
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Naisjaoston 
toimintakertomus
2016
Puheenjohtaja Mia Rautiainen 
Varapuheenjohtaja Maarit Brusin 
Sihteeri Briitta Lindroos 
Rahastonhoitaja Tuula Nyman 
Hallituksen jäsenet
Irma Pahlman, Nina Konstantinowa-Lastumäki, Eveliina Uusiniitty, 
Johanna Harjanne, Tuulikki Harju-Hytönen, Pirjo Hörkkö 
Yhteyshenkilö Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallitus Irma Pahlman 

Kokoukset
Naisjaoston kokouksia on ollut 8 kpl, niihin on osallistunut 16–20
jäsentä. 

Tammikuu: LadyAtlas, Iida Rantalainen esitteli salin ja piti 
BodyBalance-tunnin. 
Helmikuu: Hyyppärän kartano/ Hyvin töihin -hanke, Anne Meriläinen toi
viestiä työnantajille rekrytointiin liittyvissä asioissa.
Maaliskuu: Duette, Aila Björk. 
Huhtikuu: Vehka Center/ Iron Club, Eveliina Uusiniitty 
Toukokuu: Obelix terassikokous. 
Elokuu: Seikkailu Sveitsi, Anne Oksanen kertoi yrityksestä, mahdollisuus
seikkailuun. 
Syyskuu: ei kokousta 
Lokakuu: Hyvinkää Caravan, Pirkko Suontausta, vuosi- ja vaalikokous 
Marraskuu: Lyhtytalo, Pauliina Jussila 
Joulukuu: ei kokousta 

Tapahtumat 
- Suomen Yrittäjien Yrittäjäristeilylle osallistui 3 Naisjaoston jäsentä. 
- Toukokuussa vierailimme Veteraanitalolla, makkaranpaistoa ja yhteislau-
lua asukkaiden kanssa, lupasimme tulla uudelleen, sillä suosio oli suuri.
- Heinäkuussa Pori Jazz 
- Elokuussa kesäretki Naantaliin 
- Syyskuussa naisten tyyli-ilta Outi Broux 
- Lokakuussa Hyvinkään Yrittäjien 90-vuotisjuhla 
- Marraskuussa yhteinen ruokailu Ravintola Obelix 
- Joulukuussa vierailimme uudestaan Veteraanitalolla laulamassa joulu-
lauluja, säestäjänä oli Aki Junnila. 

Talous 
Varoja toimintaan on hankittu 30 euron kannatusjäsenmaksulla sekä jär-
jestämällä arpajaisia. Naisjaoston taloudellinen tilanne vuonna 2016 oli
hyvä. 

Muuta 
Naisjaoston jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 48 jäsentä (49 jäsen-
tä vuonna 2015). 
Jaoston toiminta on itsenäistä, se on toiminut Hyvinkään Yrittäjät ry:n rin-
nalla täydentäen sen toimintaa. 

Hyvinkään Yrittäjät ry 
Naisjaoston hallitus

l Oppilaitosyhteistyö
Hyvinkään Yrittäjien edustajat ovat osallistu-
neet Uudenmaan Yrittäjät ry:n koulutusvalio-
kunnan ja Hyvinkään kaupungin yrittäjyyskas-
vatustyöryhmän työskentelyyn vuonna 2016.
Jäsenenä näissä oli Aki Junnila, varajäsenet Hei-
di Vanhatalo ja Irma Pahlman. Hyvinkään alu-
eella oppilaitosyhteistyötä on tehty mahdolli-
suuksien mukaan vierailemalla kouluissa yrittä-
jyyskasvatukseen liittyvissä asioissa. Vierailuja
ovat pääasiassa tehneet hallituksen jäsenet.

l Kuntayhteistyö
Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallitus ja kaupungin-
johto tapasivat kokouksissa vuonna 2016 yh-
teensä kaksi kertaa. Kokouksiin ovat osallistu-
neet kaupungin puolesta vs. kaupunginjohtaja,
liiketoimintajohtaja ja yritysasiamies sekä kau-
punginhallituksen jäsen ja tarvittaessa kaupun-
gin virkamiehiä, jotka ovat esitelleet kulloista-
kin asiaa. 

Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallituksen jäsenet
ja Hyvinkään kaupungin johto, virkamiehet ja
luottamushenkilöt tekivät muutaman henkilön
ryhmissä yritysvierailuja paikallisiin yrityksiin. 

Tilaisuuksissa tutustuttiin yritysten toimin-
taedellytyksiin, kerättiin palautetta yhteistyöstä
Hyvinkään kaupungin edustajien ja Hyvinkään
Yrittäjien kanssa sekä tiedusteltiin haasteista ja
toivetoiminnoista.

Vierailuja tehtiin seuraavasti:
13.4. Rauta-Market Haaranen Oy
18.4. Myllyn Paras
3.5. Onninen Oy
21.6. LänsiAuto Hyvinkää
28.6. TJM Power Oy
11.10.  Teboil Kehäkuja
2.12. MP-Racing Oy

Puheenjohtaja Anne Rantalainen kuuluu Hy-
vinkään kaupungin elinvoimaisuusohjelman
valmistelu- ja seurantatyöryhmään (2010– ).
Hyvinkään Yrittäjät on osaltaan osallistunut oh-
jelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen jäsen Aki Junnila kuului Uuden-
maan Yrittäjät ry:n yrittäjyyskasvatustyöryh-
mään sekä Hyvinkään kaupungin yrittäjyyskas-
vatustyöryhmään (2013– ). Hyvinkään kaupun-
gin opetussuunnitelmaan sisällytettiin yrittä-
jyyskasvatusopetus alkaen 2016. 

Hyvinkään Yrittäjien edustaja Pertti Rantala
on osallistunut Hyvinkään kaupungin Yritysten
Energiatehokkuuspalkinto -työryhmään.  Pal-
kinnon 2016 sai Beckhoff Automation. 

Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja on Hy-
vinkään Yrittäjät ry:n edustaja Hyvinkään kan-
sainvälisen koulun tuki ry:n ja Hyvinkään kau-
punkiyhdistys Hyrrä ry:n hallituksissa. Hyvin-
kään Yrittäjät ry on yksi näiden perustajajäse-
nistä. Lisäksi hän on Hyvinkään Uusyrityskeskus
ry:n hallituksessa Hyvinkään Yrittäjien edusta-
jana. Puheenjohtaja kuuluu mm. Hyvinkään
kaupungin Mosaiikki maahanmuuttajien ai-
kuiskoulutusprojektin ohjausryhmään ja Hyvin
töihin -hankkeen ohjausryhmään ja moniin
muihin työryhmiin Hyvinkään Yrittäjien edusta-
jana. 

l Yrittäjäyhdistysyhteistyö
Hyvinkään Yrittäjät ry on osallistunut Hyvin-
kään, Riihimäen, Lopen, Hausjärven ja Hyvin-
kään yrittäjäyhdistysten yhteisiin kokouksiin.
Kokousedustajana toimi puheenjohtaja Anne
Rantalainen.  

Puheenjohtaja kuuluu Uudenmaan Yrittäji-
en hallitukseen ja Uudenmaan Yrittäjien työva-
liokuntaan ja on osallistunut näiden kokouk-
siin. Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallituksen edusta-
jat osallistuivat Uudenmaan Yrittäjien kevät- ja
syyskokouksiin. 

l Talous
Varoja on kerätty Suomen Yrittäjien jäsenmak-
suilla. Yhdistyksen talous on ollut toimintavuo-
den aikana erinomainen. 

Hyvinkään Yrittäjät ry
Hallitus

Kansanedustaja Leena Meri kertoi Hyvinkään Yrittäjien syyskokouksessa edus-
kunnan käsittelyssä olevista syksyn 2016 ajankohtaisista asioista.

Hyvinkään Yrittäjien syyskokouksen valitsema hallitus vuodelle 2017: Antti Hei-
nonsalo (vasemmalla), varapuheenjohtaja Juha Sollo, puheenjohtaja Anne Ran-
talainen, Jarkko Hassinen,  Iida-Eveliina Rantalainen, Simo Kärnä, Anne Oksanen,
Toni Rytkönen, Heidi Karhula, Irma Pahlman, Valentin Nikolov ja Heidi Vanhatalo,
kuvasta puuttuu Harry Koski. 
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Hyvinkään Yrittäjien pu-
heenjohtaja Anne Rantalai-
nen vastaanotti Suomen
Yrittäjien puheenjohtaja
Jyrki Mäkysen ojentaman
Yrittäjäpatsaan.
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Työkyvyllä – Tuottavuutta, Tulosta ja Työllisyyttä

Yrittäjyydelle hyvä toiminta-
ympäristö Hyvinkäälle

TTL:n työkykytalon mukaan työkyky rakentuu monesta teki-
jästä. Perustana työkyvyllä ovat kuitenkin terveys ja toiminta-
kyky. Ilman terveyttä ja toimintakykyä työtä on mahdotonta
tehdä. Työkykyä selvästi parantavat yksilön osaaminen, arvot,
asenteet ja motivaatio sekä johtaminen, työyhteisö ja työolot.
Yleisemmin yksilön terveyteen ja sitä kautta työkykyyn vaikut-
tavat huomattavasti perhe, lähiyhteisö ja toimintaympäristö.

Työkyvyllä on suuret vaikutukset työelä-
mään, erityisesti yrittäjän näkökulmasta.
Mitä parempi työkyky itse yrittäjällä on,
sitä vähemmän yrittäjä väsyy tai joutuu
olemaan poissa ja sitä parempiin tuloksiin
useimmiten yrityskin kurottaa. Työkyvyllä
on tärkeä merkitys myös, kun ajatellaan
henkilöstön tuottavuutta. Vähemmillä
poissaoloilla yrittäjän maksettavaksi koi-
tuu vähemmän niin sanottuja turhia työ-
tunteja sairauslomapäiviltä eli säästetään
siis menoissa. Hyvä työkyky puolestaan li-
sää tuloja, kun tehokkuus ja terve idealis-
mi myös henkilöstön puolella kukoistavat.
Laajemmalla mittakaavalla kansan hyvä
työkyky vähentää sosiaalietuuksien tarvet-
ta ja nostaa työkykyisten määrää, jolloin
työllisyysastettakin on mahdollista nostaa.
Työllisyyden kasvaessa julkinen talous
nauttii kasvaneista palkkaverotuloista sekä
pienentyneistä sosiaalietuusmenoista.

Tuottavuutta ja tulosta
Tutkimusten mukaan henkilöstön

työkyvyllä on positiivinen vaikutus yrityk-
sen tulosmittareihin kuten tuottavuuteen
ja tulokseen. Näihin vaikuttavia tekijöitä
ovat parempi asiakastyytyväisyys, henki-
löstön pysyvyys, vähäisemmät sairauspois-
saolot sekä tapaturmat. Tätä voinee peilata

myös monen yrittäjän omiin kokemuksiin.
Mitä paremmassa kunnossa on, mitä vä-
hemmän on väsynyt tai muuten kuormit-
tunut, sitä tehokkaampi on töissä ja sitä
enemmän on myös ideoita kehittää toi-
mintaa.

Jyväskylän yliopistolla tehdyn tutki-
muksen myötä havaittiin, että henkilöstön
korkeammalla keski-iällä on yhteys huo-
nompaan koettuun työkykyyn. Puoles-
taan, mitä paremmaksi henkilöstö koki
työkykynsä, sitä parempaa menestystä yri-
tykselle oli odotettavissa. Tästä lyhyenä
yhteenvetona voidaan todeta, että mitä
korkeampi yrityksen henkilöstön keski-
ikä on, sitä enemmän työkykyyn tulisi pa-
nostaa. Sama pätee itse yrittäjiin.

Harva yrittäjä menestyy tai kehittyy
ylirasittuneena. Täytyy löytää keinoja pa-
rantaa omaa hyvinvointia, jolloin yritys ja
sen myötä koko henkilöstö hyötyvät.
Usein omaa hyvää työkykyä vaaliva yrittä-
jä panostaa myös henkilökunnan hyvään
työkykyyn ja ennaltaehkäisevään tervey-
denhoitoon. Se maksaa itsensä pidemmäl-
lä aikavälillä moneen otteeseen takaisin.

Työllisyyttä
Alussa kirjoitin, kuinka TTL:n mukaan
työkyvyn perustana ovat terveys ja toi-

mintakyky. Minkä päälle rakentuu sitten
työttömän työkyky? Työttömän työkyky-
talo on hyvin erilainen. Lapin sairaanhoi-
topiirin kuvauksessa työttömän työkyky-
talon perustana on sosiaalinen tilanne, sen
päälle rakentuvat osaaminen, asenne sekä
motivaatio ja vasta viimeisimpänä terveys,
toimintakyky.

On siis selvää, että työttömät pitäisi
saada osallistettua yhteiskuntaan mahdol-
lisimman hyvin, jolloin sosiaalinen tilanne
paranee. Kun perusta on kunnossa, vasta
sitten on mahdollista työllistää työttömiä.
Osallistamisen  kautta  motivaatio  työn-
etsintään kasvaa ja se jo itsessään parantaa
terveyttä. Terveydellä puolestaan on
myönteiset vaikutukset työllistymiseen.
Positiivinen kierre on valmis.

Yrittäjinä me voimme ennaltaehkäistä
paitsi itsemme myös monien muiden työ-
kyvyn heikkenemistä ja tukea näin julkista
taloutta. On meidän vastuullamme kehit-

tää yritystoimintaa ja luoda työpaikkoja,
sillä on suorat yhteydet kansanterveyteen
ja työllisyysasteeseen. Jotta toiminnan ke-
hittäminen on mahdollista, täytyy meidän
huolehtia ensimmäiseksi oma työkykym-
me kuntoon.

Helpotamme uusilla työpaikoilla jul-
kista taloutta monella tavalla. Kun sosiaa-
lietuuksien tarve vähenee, palkkaverojen
maksajien määrä kasvaa ja yritysten tulok-
set kasvavat (josta osansa saa myös valtio)
ja pystymme takaamaan myös jatkossa
laadukkaat julkiset palvelut.

Yrittäjinä meillä on mahdollisuus, va-
paus ja vastuu vaikuttaa yhteiskunnallisiin
asioihin. Vaikutathan myös antamalla ää-
nesi yrittäjälle kuntavaaleissa 2017!

Iida-Eveliina Rantalainen
kuntavaaliehdokas, 

hyvinvointialan yrittäjä, Hyvinkään
Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen

Ty
öh

yv
in
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in

ti

Lähde: TTL

Hyvinkää on kasvava kaupunki, jo-
hon haluamme lisää asukkaita ja
yrityksiä. 

Työpaikat ovat Hyvinkään elinvoi-
maisuuden edellytys. Valtaosa uusista
työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuu-
riin yrityksiin. Uusien työpaikkojen syn-
tyminen keskittyy alle 50 hengen toimi-
paikoille ja yrityksiin, joilla on kasvuodo-
tuksia. 

Yhteiskunnassa monipuolisen yrittä-
jyyden tunnistaminen ja erilaisten yrittä-
jien tukeminen edistää yrittäjyyttä, yri-
tyskannan uudistumista sekä vahvistaa
työllisyyden lisääntymistä ja talouskas-
vua. Hyvinkäällä tehtävällä monipuoli-
sella elinkeino- ja yrittäjäpolitiikalla luo-
daan talouskasvua, työllisyyttä ja hyvin-
vointia.

Yrittäjille on luotava toimintaympä-
ristö, joka mahdollistaa yrittäjyyteen
kuuluvan riskinoton. Yrittäjyyttä on tuet-
tava poliittisin päätöksin.

Miten sitten voimme saada lisää työ-
paikkoja ja yrittäjyyttä? Edistetään yrittä-
jyydelle myönteisen kasvuympäristön
kehittämistä, monipuolistetaan yrittä-
jyyskasvatusta eri kouluasteilla ja sisälly-
tetään yrittäjyys vahvemmin osaksi
opettajankoulutusta, opetussuunnitel-
mia ja opinto-ohjausta. Yritykset on otet-
tava ja saatava mukaan ammattiopisto-
jen, ammattikorkeakoulujen ja yliopisto-
jen arkeen ja hankkeisiin. 

Poliitikot ja virkamiehet tekevät yh-
dessä työtä yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen

sekä kolmannen sektorin kanssa Hyvin-
kään hyväksi. Hyvä esimerkki on Hyvin-
kään palkittu kaupunkikeskusta, mutta
tämä ei tarkoita sitä, että keskusta on val-
mis. Hangonsilta, aseman seutu ja Sveitsi
ovat osa keskustaa ja tulevien vuosien
kuntapäätöksenteon keskiössä. Kaunis ja
elinvoimainen keskusta on käyntikortti
ja vetovoimatekijä. Päätetään ja raken-
netaan Hyvinkäätä yhdessä, sillä yhdessä
voidaan saada aikaan enemmän.

Irma Pahlman
Kuntavaaliehdokas (sd)

Hyvinkään kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

oikeustieteen tohtori, varatuomari
liiketalouden yliopettaja ja yrittäjä,

Hyvinkään Yrittäjät ry, hallituksen jäsen



Hyvinkään Yrittäjäsanomat 1|2017 sivu 9

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 2017

SY= Suomen Yrittäjät, UY = Uudenmaan Yrittäjät järjestää

Tapahtumakalenteri täydentyy, katso www.yrittajat.fi/hyvinkaa

Pvm         klo  Tapahtuma                                                           paikka
                                                                                                                       
HUHTIKUU                                                                                               

1.4.                      UY Yksinyrittäjätilaisuus                                              Siuntio
5.4           8.00  Jäsenten verkostoitumisaamiainen.                   Ravintola Harlekiini
                              ”Kiristetäänkö yrittäjän verotusta?” 
                              Tilipalvelu Rantalainen Oy, Eelis Salo, HT
                              ja Antti Rantalainen, KHT                                          
                              Ilmoittautuminen viimeistään 30.3.
                              hyvinkaan@yrittajat.fi
26.4.      18.00  Hyvinkään Yrittäjät kevätkokous                             Hyvinkää, kaupungintalo
                          
TOUKOKUU

4.5.           8.30  Jäsenten verkostoitumisaamiainen                        Seikkailu Sveitsi
4.5.                      UY KasvuOpen finaali
5.5.                      UY kevätkokous                                                             Hanko
11.5.      14.00  Yritysvierailu Tilipalvelu Rantalainen Oy
12.–13.5.           Get Together Tampere 
                            Nuorten Yrittäjien SY tapahtuma                             Tampere
17.5.    18.00  Maakunta- ja soteuudistus yrittäjien                 Hyvinkää, kaupungintalo
                              näkökulmasta                                                                  

KESÄKUU

1.6.       19.00  HY jäsenten kesänavaustapahtuma.                  Ravintola Check Inn
                              Musiikkia ja karaokea. 
                              Tervetuloa viihtymään yhdessä! 
                              Ilmoittautuminen viimeistään 29.5. 
                              hyvinkaan@yrittajat.fi                                              
7.–8.6.                SY Kunnallisjohdon seminaari                                  Oulu
26.8.                   Hyvinkää 100 v -pääjuhlapäivä.
                           Yrittäjien yhteinen piknik-tapaaminen                  Kirjastoaukio

SYYSKUU

5.9.        18.00  Yrittäjänpäivä, jäsenten iltatilaisuus. 
                            Erityisesti uudet jäsenet tervetuloa!
12.9.                   SY Nimikkoyrittäjien kansanedustajatapaaminen

LOKAKUU

                            Yritystreffit, Yritysvoimala                                           Hyvinkää, kaupungintalo
13.10.                 UY uusien yrittäjien tapahtuma                               Mäntsälä
13.10.                 Hyvinkään Yrittäjäsaomat 2/2017
20.–21.10.         SY Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät                             Joensuu

MARRASKUU

16.11.   18.00  Hyvinkään Yrittäjät syyskokous
11.11.   19.00  Hyvinkään Yrittäjät vuosijuhla ”Suomi 100”-juhla 
                            Vuoden yrittäjän palkitseminen.                              Spa Sveitsi
22.11.                 UY syyskokous                                                               

Tasavallan presidentti on myöntä-
nyt 10.3. kauppaneuvoksen arvo-
nimen Antti Rantalaiselle. Tilitoi-

mistokonsernin johtaja Antti Rantalai-
nen KHT, KLT on toimialansa ensimmäi-
nen kauppaneuvos. Nimitys on suuri
arvostuksen osoitus palvelu-alan yri-
tyksille, jotka ovat merkittäviä työllistä-
jiä. Arvonimen myöntäminen edellyt-
tää merkittävää valtakunnallista yh-
teiskunnallista osallistumista ja laajaa
liiketoimintaa. 

Antti Rantalaiselle 
kauppaneuvoksen arvo

Antti Rantalainen 
KHT, KLT
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Kaapin paikka
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Hyvinkään Yrittäjät ry:n Naisjaosto

Kotona voi usein tulla kes-
kustelua siitä, mihin juuri
ostettu uusi kaappi laite-

taan. Urbaanilegendojen mukaan
valinnan tekee aina vaimo, mutta
nykytasa-arvoyhteiskunnassahan
täytyy tietenkin sanoa, että "yhdes-
sä päätettiin". 

Tämä   "yhdessä tekemisen"
-meininki on muutenkin vallannut
markkinoita. Kouluissa nykyään
tehdään lähes kaikki ryhmätyönä,
jotta nuoret oppisivat toimimaan
ryhmän jäseninä. Sinällään hieno
ja kaunis ajatus, mutta käytännös-
sähän se tarkoittaa sitä, että yksi
tekee ja muut katsovat. Tietenkin
siinähän opetetaan hyviä tulevia
kunnan työntekijöitä. 

Lusmuilun luvattu maa
Tämä "tiimihenkisyys" on kovasti
muotia myös työpaikoilla. On
maisemakonttoreita, joissa kaikki
yhdessä iloisesti hymyillen aherta-
vat päivän töissä. Koskaan ei mai-
nita esimiehille tulevista valituksis-
ta, joita tulee muun muassa siitä,

että joku puhuu liian paljon ja joku
puhuu liian vähän. Siinä onkin
helppo esimiehen saada noiden
henkilöiden kemiat kohtaamaan. 

Ryhmissä muutenkin erilai-
suudet korostuvat. Vahvat persoo-
nat vetävät ryhmää ja hiljaiset mu-
kailevat. Osa tekee ja osa pelaa pa-
sianssia, mutta "kaikki on tehty
yhdessä". Potaskaa. Ryhmätyöt an-
tavat lusmuille hyvän tilaisuuden
lusmuilla ja tunnolliset taas tekevät
työn, koska eivät osaa muutakaan.
Ja kunnia kuuluu kaikille. Ei vält-
tämättä ihan reilua niiden mieles-
tä, jotka oikeasti koko työn ovat
tehneet. Henkilökohtaisesti muis-
tan kouluajoista sen, että olisin
paljon mieluummin tehnyt ne lu-
kemattomat ryhmätyöt itsekseni.
Silloin työ ja tulos osuvat samaan
kohteeseen. Huomattavasti rei-
lumpaa. 

Lihatiskillä
Tämä ryhmän suosiminen on
myös luonut illuusion, jossa työ-
paikoilla kuvitellaan, että koko

työyhteisö on tasavertainen yhtei-
sö. Kuvitellaan, että kaikki ryhmän
jäsenet ovat tasavertaisia toisiinsa
nähden ja että kaikki päätökset
täytyisi tehdä ryhmäpäätöksinä. Ei
todellakaan pidä paikkaansa. 

Tästä hyvänä esimerkkinä ker-
ron kuulemani käytännön esimer-
kin: Esimies oli antanut työnteki-
jälle määräyksen liittyen työtehtä-
viin. Työntekijä kuitenkin vakaval-
la naamalla sanoi esimiehelle, että
"Ei tässä mitään 30-lukua enää
eletä, jolloin työntekijän piti pom-
pata, jos pomo niin käski." Siis mi-
tä?!? 

Onko todella jo vallalla se kä-
sitys, ettei työpaikalla tarvitse enää
tehdä, mitä pomo sanoo, vaan työ-
tehtävät olisi jotenkin neuvottelu-
kysymys?! Näinhän nimittäin ei
ole. Työnantajalla on oikeus mää-
rätä miten, milloin ja missä työtä
tehdään. Siitä työntekijän työn te-
kemisestähän se palkka maksetaan.
No, kun esimerkkitapauksessa
muistutettiin työpaikan hierarkias-
ta, oli työntekijän vastaus siihen

"No, nyt minä ainakin tiedän ase-
mani tässä yrityksessä. Minuahan
kohdellaan täällä kuin lihapalaa."
Siis ihan oikeasti... Eikö nyt jokai-
sen kuitenkin tulisi tajuta paikkan-
sa työpaikalla. Työnantaja on edel-
leen se pomo kuten oli 30-luvulla-
kin. Se ei ole neuvottelukysymys
eikä hänen myöskään tarvitse kes-
kustella päätöksistään kenenkään
kanssa. 

Olisi hyvä, että nämä realitee-
tit olisivat jokaisella hallussa ilman,
että niistä tarvitsee erikseen muis-
tuttaa. Ja koska ollaan työnantaja-
työntekijä asetelmassa, on tieten-
kin tässäkin tapauksessa työnantaja
se "paha", joka kyykyttää työnteki-
jää muistuttamalla häntä työpaikan
perussäännöistä. 

Eräs ystäväni antoi kerran
työntekijöilleen joululahjaksi
"Kuinka olen hyvä alainen" -kirjan.
Aivan loistava idea! Siis tuo kirja-
han täytyisi olla peruskoulun pa-
kollisena lukemisena, jotta kaikki
edes kerran elämässään lukisivat
sen. Toinen idea tietenkin olisi an-

taa se uudelle työntekijälle ”taloon
tulo”-lahjana, mutta osahan ottaisi
sen vinoiluna, vaikka tarkoitus olisi
aidosti hyvä: näyttää kaapin paik-
ka. 

Ps. Ei niitä taisteluja ryhmä-
päätöksillä voiteta, vaan ryhmä-
työllä, jossa johtaja johtaa.

Ursula Ikonen

Hyvinkään Yrittäjät ry:n
Naisjaosto toimii itsenäi-
senä jaostona täydentäen

paikallisyhdistyksen toimintaa.
Naisjaoston jäseniä voivat olla kaik-
ki Hyvinkään Yrittäjät ry:n jäseny-
rityksiä edustavat naiset. 

Naisjaoston toiminta
Naisjaosto järjestää tietoiskutyyppi-
siä koulutustilaisuuksia, pääsääntöi-
sesti kuukausikokousten yhteydessä.
Kuukausikokoukset ovat noin 8
kertaa vuodessa. Tutustumme usein
jonkun jäsenemme yritystoimintaan
tai yhteistyökumppanimme tai jon-
kin muun mielenkiintoisen organi-
saation toimintaan.

Järjestämme myös teatteri-,
taidenäyttely- ja museoretkiä,
pikkujoulun sekä muita mukavia
tapahtumia jäsenistölle. Vuosit-
tain teemme myös kesäretken,
vuoroin kotimaan ja ulkomaan
matkan.

Naisjaoston tehtävänä on
toimia jäsentensä vuorovaiku-
tusfoorumina sekä yrittäjäkolle-
ga- että henkilötasolla. Par-
haimmillaan toiminta on muka-
vaa yhdessäoloa. 

Yksinyrittäjänä saat ”työka-
vereita”.  TULE MUKAAN
SILLOIN, KUN SINULLE
SOPII!

Miten liityn Naisjaoston jäseneksi?
Halutessasi liittyä Naisjaostoon ota
rohkeasti yhteyttä sihteeriin tai pu-
heenjohtajaan. Myös jäseniltä saat
tietoa toiminnastamme. Liittymisen
jälkeen saat tiedotteet sähköpostilla.
Naisjaostoon liittyvän henkilön
edustaman yrityksen on oltava Hy-
vinkään Yrittäjät ry:n jäsenyritys.
Naisjaoston vuotuinen kannatus-
maksu on 30 €.

Naisjaoston tulevat tapahtumat

Tule rohkeasti mukaan iloisen 
Naisjaoston toimintaan!

Ke 12.4. klo 18.30 kuukausikokous, Cati´s, Hämeenkatu 6
Toukokuu: Partiolaisten kanssa retki Piilolammelle
Kesäkuu: Piknik

Naisjaoston hallitus vuonna 2017
Puheenjohtaja
Pirkko Suontausta, 
Hyvinkää Caravan
caravan@hyvinkaacaravan.net 
puh 040 762 1042

Varapuheenjohtaja 
Johanna Harjanne, 
Jalkahoitola JH
johanna@jalkahoitolajh.com 
puh 044 9930922

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

Rahastonhoitaja Tuula Nyman,
TN-Yrityslahjat

Jäsenet: Maarit Brusin, 
Tiina Laatikainen, 
Pirjo Hörkkö ja 
Seija Yli-Kahila 

Pirkko Suontausta
Naisjaoston puheenjohtaja 

Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
jäsentapaamiset 2017

verkostoitumistilaisuudet

Meiltä
korkealuokkaiset

paino- ja
messutuotteet
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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

5.4. klo 8.00 Ravintola Harlekiini. 
"Kiristetäänkö yrittäjän verotusta?", 
Tilipalvelu Rantalainen Oy, Eelis Salo HT jaAntti Rantalainen KHT.
Ilmoittautuminen viimeistään 30.3. hyvinkaan@yrittajat.fi

4.5. klo 8.00 Seikkailu Sveitsi, Anne Oksanen. 
Tutustuminen seikkailuyritykseen. 
Ilmoittautuminen viimeisistään 28.4. hyvinkaan@yrittajat.fi

1.6. kello19.00 Ravintola Check Inn
HY jäsenten kesänavaustapahtuma
Musiikkia ja karaokea. Tervetuloa viihtymään yhdessä! 
Hyvinkään yrittäjät ry tarjoaa kevyttä kesäpurtavaa ja 2 
ensimmäistä juomaa. Hyvä tilaisuus uusien jäsenten tulla mukaan!
Ilmoittautuminen viimeistään 29.5. hyvinkaan@yrittajat.fi



Nimityksiä

Helmikuun ilta laskeutuu pimeänä,
jäisenä ja viileänä. Jäästä ja viiley-
destä ei ole tietoakaan, kun Naisja-

osto saa ilon olla kutsuttuna Hyvinkään sai-
raalaan synnärille. Joukkomme on vahvistettu
kahdella kätilöllä puolisoiden hoitaessa yrit-
täjätoimintaa. Kiiltävät lattiat ja pariovet joh-
dattavat uteliaan naisjoukon suoraan synny-
tysosaston pyhimpään. Ovissa vastaan tulee
onnellinen isä turvakaukaloa kantaen. Vilaus
pinkistä piposta arvuuttaa vauvan sukupuo-
len; hämmästys on suuri, kun äidin kera tulee
vielä toinen samanlainen, tuplat! Ihana ko-
hahdus käy joukossamme.

Tekniikka on saanut jalkansa myös
synnärin oven väliin: kaikkien synnyttä-
jien sikiön sydänääni- ja supistuskäyrät
näkyvät ktg-käyrinä salien ja taukotilan
näytöillä. Näin koko osasto on aina ajan
tasalla. Uutuutena Hyvinkäälle saadaan
keväällä allas vesisynnytystä varten. Vesi
elementtinä rauhoittaa, poistaa jännitys-
tä ja lievittää kipuja. Joukkomme tuntien
innostuimme utelemaan ”sukeltaako kä-
tilö myös ammeeseen??”.

Huh… jotain muistuu mieleen 27
vuoden takaa, ovatko äidit näin hiljaisia?
Mitäpä minä sitä miettimään, enhän ole
hiljainen muutenkaan. Kokoustamme
keltaisessa salissa, joka sijaitsee kilomet-
rien mittaisen, sokkeloisen kellariverkos-

ton päässä. Suljetut lukuisat ovet saavat
meikäläisen mielikuvituksen taas val-
taansa!

Niin, neukkarissa saamme lisää infoa
sairaalasta. Hyvinkää omaa sertifikaatin
”vauvamyönteinen sairaala”. Ansioihin
luetaan turvallinen lempeä synnytys,
edistyksellinen hoito, raskausdiabeetikot,
päihde- ja sosiaaliongelmat. Kurkistam-
me vielä mielenkiintoiseen päättötyöhön
videon avulla. Kätilöiden ja kätilöoppi-
laiden univormuista tehty esittely vuosi-
sadanvaihteesta avasi sääntömeren, joka
liittyi kätilöiden pukeutumiseen. Piti olla
siisti ja siveä, ei koruja, ei huulimaalia.
1900-luvun alussa helman pituus sai olla
korkeintaan 10-30 cm lattiasta. Pitkät
hihat, valkoiset kalvosimet ja hunnulliset
päähineet erottivat kätilöt muista hoita-
jista. Virkapuvut jäivät historiaan 1977
työantajan kustantamilla suojavaatteilla. 

Ihana kurkistus ainulaatuiseen maail-
maan ja upeaan työhön, jota tehdään
vuorokauden ympäri. Joka ikinen päivä
esittäytyy uutena ja opettavana kohti elä-
mää.

Ps. Ovissa vastaan tuli nuoripari, kätilö kysyi:
”synnyttämään?”, kalpea isä: ”mielellään”.

Briitta Lindroos
NJ sihteeri
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Naisjaoston kokous 
2/2017 synnärillä

Hyvinkään konttorin apulaiskonttorin-
johtajaksi on nimitetty Jaakko Alaviuh-
kola Hyvinkäältä. Hän on aikaisemmin
toiminut yritysrahoitustehtävissä Atra-
diuksella ja Pohjola Pankissa.

Hyvinkään konttorin sijoituspäälli-
köksi on nimitetty Petteri Matikka Hy-
vinkäältä. Hän on aikaisemmin toiminut

vastaavissa tehtävissä Danske Bankissa.
Hyvinkään Handelsbanken on täy-

den palvelun pankki yksityis-, sijoitus- ja
yritysasiakkaille, sen toimialueeseen
kuuluvat Hyvinkään lisäksi Riihimäki,
Hausjärvi ja Loppi sekä Jokela ja Raja-
mäki.

Handelsbanken Hyvinkää

Jaakko Alaviuhkola Petteri Matikka

Paikallinen, täyden 
palvelun pankki 
– yrittäjille ja yrityksille

Kaikki päätökset tehdään lähellä asiakasta, Hyvinkään 
konttorissa. Asiakkaanamme saat oman yhteyshenkilön, 
jonka kanssa sekä yrittäjän että yrityksen pankkiasiat 
hoituvat. Yhteyshenkilösi tavoitat puhelimitse suorasta 
numerosta tai sähköpostitse.

Ota yhteyttä ja sovi aika tapaamiselle!

Handelsbanken Hyvinkäällä

Hämeenkatu 4,
handelsbanken.fi/hyvinkaa
*0,0835 e/puh. + 0,1209 e/min

Handelsbanken Hyvinkää
Jaakko Alaviuhkola, p. 010 444 3466*

Petteri Matikka, p. 010 444 3462*

etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi

UUSIUTUVA

ISÄ JA TYTÄR – TEKIJÖITÄ MOLEMMAT!
Iida-Eveliina Rantalainen, hyvinvointialan yrittäjä, ympäristövaikuttaja
Antti Rantalainen, talousalan asiantuntija, yrittäjä

Äänestä – sinun äänesi on tärkeä!

KOTIKAUPUNKI

102

101
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Keväästä alkaen ajamme ainoastaan 100 %:sti tähteistä ja jätteistä valmistetulla uusiutuvalla polttoaineella. 

www.hyvinkaanliikenne.fi

Nyt voit tehdä 
ympäristöystävällisen valinnan

-90%
KASVIHUONE-KAASUPÄÄSTÖT

100%
UUSIUTUVA POLTTOAINE

Hyvinkään 100 vuotisjuhlan kunniaksi toimme autoihimme 
Nesteen 100 % uusiutuvan polttoaineen. Käytätpä tilausajo-
palveluita  tai Hyvinkään paikallisliikenteen busseja, tiedät 
jatkossa että liikut entistäkin ympäristöystävällisemmin.

Lisätietoja löydät netistä: www.hyvinkaanliikenne.fi


