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Yrittämisestä
elinvoimaa
Pohjois-Pirkanmaalle!

Juupajoki
Kuru
Mänttä-Vilppula
Orivesi
Ruovesi
Virrat

Tässä numerossa mukana:
OP Ylä-Pirkanmaa • Kodinkoneliike Merioksa • Kaitajärven Tila • Keiturin Sote Oy •
Neste Mänttä Pieskantie • KenkäMatti • Ollikaisen Hirsirakenne Oy •
LähiTapiola Pirkanmaa • Vilénin Leipomo Oy • Oriveden Kumikorjaamo Ky •
Sekatyömies Jorma Keljo Oy • Koivumäki Nostot •
Kolarikorjaamo ja Automaalaamo Iivonen Oy • ElmoNet • Attendo Ruusukuja •
Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy • Kiviojan Helmi • Kaluste Katja • Villein Oy • Hesesteel Oy

Seutukunnan suurin valikoima työvaatteita

Tervetuloa kaupoille!
Ma-pe klo 7-18, la klo 9-14

Pirkantie 26, 34800 Virrat
010 2711 200 | www.virhydro.fi

RENTOJA KILOMETREJÄ

TOYOTA RELAX – JOPA 10 VUOTTA VELOITUKSETONTA TURVAA
Toyota Relax tuo mielenrauhaa auton
omistamiseen veloituksetta jopa
kymmeneksi vuodeksi.
Kun huollatat Toyotasi huoltovälin
mukaisesti Toyota-merkkihuollossa,
saat autoosi 12 kk:n* turvan. Sen aikana
voit huoletta keskittyä vain ajamiseen.

Kysy lisää meiltä ja tutustu:
toyota.fi/relax
* Relax-turva on voimassa huoltovälin
(12kk/15 000 km) sen mukaan kumpi ensin
täyttyy. Tietyissä malleissa ehdot ovat
pidemmät. Huoltovälin kestävää turvan
aktivointia voidaan jatkaa jopa 10 vuoteen /
160 000 km asti.

Autohuolto Karkare
Mäntäntie 252, Vilppula

www.karkare.fi
puh. 020 734 8888

Kiitos että ostat paikalliselta
Tätä kirjoitettaessa vietetään Yrittäjänpäivää. Se kirvoitti pohtimaan
paikallisen yrittämisen arvoa ja arvostusta. Tähän syksyiseen Pohjoisviittaan olemme haastatelleet
lukuisia yrittäjiä ja vierailleet monenlaisissa yrityksissä. Kaikkia yhdistää paikallisuus ja yrittäminen.
Paikalliset palvelut ovat merkityksellisiä. Väitänpä että paikallisten
palvelujen arvo nousee, mitä useampi palvelu muuttuu sähköiseksi ja livahtaa netin uumeniin. Sen lisäksi
että kohtaamiset pitkästä aikaa ovat
virkistäviä niin mikään ei voita sitä,
että voi kysyä suoraan toiselta ihmiseltä neuvoa.
Paikalliset yrittäjät ovat parhaimmillaan neuvokkaita monitaitureita, jotka ratkovat visaisiakin pulmia.
Mielestäni paikallisesti toimivan
yrittäjän valtteina ovat mahdollisuus
kohdata asiakkaat ja tarjota palveluja kuunnellen asiakkaan tarpeita.
Paikalliset yrittäjät ovat usein myös
paikallisia työnantajia. Lisäksi

kivijalkaliikkeet pitävät katukuvan
vilkkaana ja kiinnostavana. Puhumattakaan verotuloista, joita yritykset maksavat kotikuntiinsa. Paikallisesta yrityksestä palvelun tai
tuotteen ostaminen ei tue vain yrittäjää vaan se tukee koko seutua, kuten keskusteluissa yrittäjien kanssa
useasti nousi esille. Yrittäjille itselleenkin on tärkeää, että he voivat
kehittää ja pitää yllä hyvin toimivaa seutua ja olla elinvoimaisuuden asialla.
Rohkenen sanoa, että paikalliset palvelut eivät kulu käytettäessä. Paikalliset palvelut päinvastoin paranevat,
kun niitä käytetään, eikö sinunkin
mielestäsi? Mitä enemmän yrittäjä saa myyntiä, yhteydenottoja ja
palautetta, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on kehittää omaa
toimintaansa.
Kiitos että ostat paikallisia tuotteita
ja käytät paikallisia palveluita.

Anna Häyrynen

Pirkanmaan
Pohjoisviitta
Julkaisija
Ruoveden Sanomalehti Oy
Toimitus
Anna Häyrynen
Anne Kojola
Elina Salmi
Heli Antila
Kannen kuva
Pixabay
Taitto
Ruoveden Sanomalehti Oy

Merkillisen reilu!
Paino Lehtisepät Oy
Painos n. 20 000 kpl
Jakelu Postin jakelussa
Juupajoki, Kuru,
Mänttä-Vilppula, Orivesi,
Ruovesi ja Virrat.
Myynti
Kimmo Kangas
044 766 1412
kimmo.kangas@ruovesi-lehti.fi

AUTOTARVIKKEET, -VARAOSAT JA TYÖKALUT

TRAKTORIN VARAOSAT TOIMITUSMYYNTINÄ
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Talouden tasapaino tärkeää
unelmien toteuttamisessa
Oman talouden tulojen ja menojen rehellinen arviointi ja
budjetointi sekä varautuminen riskeiltä ovat avaimia
oman talouden tasapainoon. Asiakkuuspäällikkö Anneli
Saarinen OP Ylä-Pirkanmaasta rohkaisee asiakkaita
ottamaan yhteyttä pankkiin: rahoituksen ammattilaiset
kertovat, miten unelmien toteuttaminen on mahdollista.

OP Ylä-Pirkanmaa
toteuttaa unelmia
Oman kodin ostaminen on yksi elämän suurimpia unelmia. Ennen ostotarjousta asunnonostaja haluaa
varmistua siitä, voiko saada lainaa ja
millainen laina sopii omaan taloudelliseen tilanteeseen. Joskus unelmien
toteuttaminen ei juuri sillä hetkellä
onnistu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että unelmat jäävät kokonaan
toteutumatta.
Anneli Saarinen kertoo, että rahoitusneuvottelun yhteydessä asiakkaan
kanssa käydään läpi kokonaistilanne,
eli mm. mitkä ovat talouden tulot ja
pakolliset menot, minkä suuruinen
omarahoitusosuus tarvitaan ja millainen ostettava kohde on. Tärkeitä
lainaehtoja ovat myös lainan vakuus,
laina-aika ja maksuohjelma sekä tietysti lainan viitekorko ja marginaali.
– Taloustilanteen kattava läpikäyminen on erittäin tärkeää, sillä talouden menot eivät saa nousta liian
suuriksi suhteessa tuloihin. Nykyisin pankki arvioi laina-asiakkaidensa maksukykyä ns. stressitestillä, jossa
lasketaan lainan kuukausierä kuuden
prosentin korolla, Anneli Saarinen toteaa.
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Turvaa lainanottajalle
Lainaneuvottelun yhteydessä pankissa halutaan varmistaa, että asiakas on varautunut mahdollisiin riskeihin kattavasti ja voi nukkua yönsä
rauhassa.
OP Vakava sairaus ja henkiturva
on palvelu, jolla asiakas turvaa taloutensa sairauden yllättäessä. Luoton takaisinmaksuturva huolehtii tällöin lainan kuukausierien maksusta ja
joissakin tapauksissa jopa koko jäljellä
olevan pääoman poismaksusta.
Markkinakorot ovat viimeisten kuukausien aikana nousseet yli kaksi prosenttia. Koron nousua varten voi ottaa korkosuojauksen, jonka avulla voi
hyötyä matalasta korkotasosta pidempään.
– Sopivalla korkosuojauksella asiakkaan on helppo suunnitella tulevaisuuttaan tietäen, minkä suuruiset hänen lainanhoitokulunsa ovat, toteaa
Anneli Saarinen.

Talous tasapainoon
Yksi tärkeä varautumiskeino on säästäminen lainan maksun ohella. Se tuo
puskuria arjen yllättäviin menoihin,
esimerkiksi jonkin kodinkoneen rikkoutumiseen.

OP Ylä-Pirkanmaan asiakkuuspäällikkö Anneli Saarinen suosittelee Talouden tasapaino -sovellusta arjen
budjetointiin.

– Jokaisen tulisi säästää säännöllisesti vähintään 5 % kuukausituloistaan, kertoo Anneli Saarinen.
– Säännöllisen säästämisen avulla
voi lainanmaksun ohella jatkaa unelmien toteuttamista, eivätkä yllättävät kulut keikuta taloutta, hän toteaa.
Hyvä työkalu säästämiseen on OP:n
tarjoama Säästölipas, joka on kuin
sähköinen säästöpossu. Säästölippaaseen on helppo säästää tekemällä kertatalletuksia esimerkiksi kuukausittaisten siirtojen avulla tai ottamalla
käyttöön säästämisen korttimaksujen
yhteydessä. Säästölippaassa voit myös
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OP Ylä-Pirkanmaa
op.fi/yla-pirkanmaa
: opylapirkanmaa
: opylapirkanmaa
Asiantuntijapalvelut
ajanvarauksella ma–pe 9–18
Ruovedentie 13,
34600 Ruovesi
Valkamatie 2, 39820 Kihniö
Virtaintie 40, 34800 Virrat
helposti aloittaa säästämisen rahastoihin ja kerryttää säästöille parempaa tuottoa.
Hyvä nyrkkisääntö tasapainoiselle taloudelle on, että tuloista menisi
enintään 50 % välttämättömyyksiin
ja 30 % huviin sekä hyötyihin. Näin
loput 20 % jäisivät säästöön
– Omaa taloutta kannattaa seurata
OP Mobiilista löytyvän Talouden tasapaino -sovelluksen kautta, suosittelee Anneli Saarinen.
Tilitapahtumat jaetaan Talouden
tasapaino -sovelluksessa automaattisesti edellä mainittuihin kolmeen
pääryhmään, jonka jälkeen ne jaetaan
tarkempiin luokkiin. Menojen luokkia
voi vaihtaa niin, että Talouden tasapaino antaa jokaiselle omaa taloutta
kuvaavan yhteenvedon.

MAINOS OP Ylä-Pirkanmaa
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Helkama-pyörät
ja kodinkoneet
Merioksalta!
JENKKIKAAPPI
Jari Kelander (vas.) ja Leo Merioksa lupaavat myydä kodintekniikkaa pohjahinnoin jatkossakinHJK213

Kodinkone Merioksa – 249,kodintekniikkaa pohjahinnoin

Ajankohta
tarjouksemm
sivuiltam

merioks

JOPO SÄHKÖPYÖR
HYE324S-TU-X

Kotimaista laatua

Shimanon keskimoottorilla
Ajelet yhdellä latauksella jopa

Leo Merioksa on tehnyt
kodintekniikkakauppaa jo
45 vuotta ja ura jatkuu
edelleen.
Kodinkone Merioksan Oriveden myymälä Vainiontiellä on monelle tuttu –
eikä vähiten monipuolisen valikoiman
ja erityisen hyvän palvelun ansiosta.
– Meiltähän saa kaikkea kylmälaitteista karaokelaitteisiin ja sähköpolkupyöriin. Lisäksi kuljetamme pientä maksua vastaan isot laitteet kotiin
ja asennamme tarvittaessa, toteaa Leo
Merioksa.
Oriveden liikkeen lisäksi Merioksalla on sivupisteet Lylyssä ja Korkeakoskella. Korkeakosken liike myy
käytettyjä ja toimiviksi testattuja kodinkoneita. Lisäksi siellä on myynnissä kaikkea pientä tarpeellista, kuten
vaikkapa pölypusseja.
Merioksalla poikkeuksellisen laaja valikoima viihde-elektroniikkaa ja kodinkoneita sekä erittäin
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kilpailukykyiset hinnat. Lisäksi muista kodinkoneliikkeistä poiketen Merioksa myy kelloja ja kellojen paristoja ja tietenkin myös vaihtaa paristoja.
Oriveden myymälänhoitajana toimii kaikille tuttu Ville Virkkunen.
Asiakkaille on tullut varmasti tutuksi
myös ”Monitoimi-Jari” eli Jari Kelander. Hän tekee Villen lomitukset, on
myymälässä muina aikoina muutamana päivänä viikossa ja hoitaa kuljetukset yhdessä Petri Sahran kanssa. Petri
taas hallitsee entisenä atk-opettajana
esimerkiksi televisioiden asentamisen
ja virittämisen – ne kun ovat nykyään
pitkälti tietotekniikkaa.
Polkupyörät ovat kuuluneet Merioksan valikoimaan jo aiemminkin, mutta
nyt liike on keskittynyt pitkälti sähköpolkupyörien myyntiin. Se on erityisen hyvä Oriveden kaltaisella paikkakunnalla, jossa etäisyydet ovat pitkiä
ja kaikki ikäihmisistä alkaen ovat
tottuneet pyöräilemään. Kalliimmalla pyörällä pääsee yhdellä latauksella
jopa 120 kilometriä.

Merioksalla on myös nettikauppa,
HMUM820
jonka
tärkeimmäksi anniksi Leo MeMIKROAALTOUUNI
rioksa
Tehokas,näkee
selkeä mallisen, että siellä asiakkaat
voivat rauhassa vertailla merkkejä ja
hintoja. Sivujen ylläpidosta huolehTARJOUS
ditaan niin, että siellä oleva tieto on
mahdollisimman ajantasaista.
TARJOUS

69,- 1799,

Kodinko
nopeasti
toimitet

Orivesi, Vainiontie 3 a
9-17, la 9-14 puh. 044
Juupajoki, Lylyntie 33
MYYMÄLÄ avoinna s
mukaan puh. 03-335

www.merioksa.fi
ORIVESI,
Vainiontie 3, p. 044 335 6736 • ma-pe 9-17, la
Kodinkoneliike

Merioksa

www.merioksa.fi
leo.merioksa@gmail.com
Orivesi, Vainiontie 3
Puh. 044 3356736
Lyly, Lylyntie 335
Puh. 044 3356736
Korkeakoski (käytetyt)
Koskitie 50
Puh. 050 5187771
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Kuljetus Sirjonen Oy
Mänttä P. 0400 192 607

•
•
•
•

Risujen ajot
Vaihtolavat
Nosturityöt
Purkutyöt

• Pakettiautokuljetuket
• Maa-aineskuljetus

Kari Niukkanen

p. 0400 611 593

Kari Niukkanen

Kari
Niukkanen p. 0400
611
p. 0400 611
593 593
Kari
Niukkanen
kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi
kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi
p.kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi
0400 611 593
Perustusten kaivuutyöt ja muuraukset.
Perustusten
kaivuutyöt ja muuraukset.
kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi
Sadevesi-, rumpuja salaojaputket.
Suodatinkentät
ja imeytyskentät.

Suodatinkentät
jakaivuutyöt
imeytyskentät.
Perustusten
ja muuraukset.
Perustusten
kaivuutyöt
ja muuraukset.
Sarvanantie 280
34420 Muroleen kanava
www.jatevesirakennus.fi

Suodatinkentät ja imeytyskentät.

Sarvanantie 280
34420 Muroleen kanava
www.jatevesirakennus.fi
Sarvanantie 280

ym.

ym.

- suunnittelu - myynti -ym.
asennus - jätevesijärjestelmät -

ym.
JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN

34420 Muroleen kanava
www.jatevesirakennus.fi

- suunnittelu - myynti - asennus - jätevesijärjestelmät -

Vuorenvainiontie 6, 35700 Vilppula l p. 044 262 5646
marjokaarina.somppi@gmail.com

• suunnittelu • myynti • asennus

- suunnittelu - myynti - asennus - jätevesijärjestelmät -

Sarvanantie 280, 34420 Muroleen kanava
www.jatevesirakennus.fi

ON TÄYDEN PALVELUN
FIXUS-KORJAAMO
• Kaikkien automerkkien
määräaikaishuollot ja korjaukset,
myös paketti- ja asuntoautot.
Tarvittaessa noudamme ja palautamme
autosi. Myös lähialueet.
• Katsastustarkistukset ja
katsastuksessa käytöt
• Pakokaasumittaukset bensiini ja
diesel sekä obd
• Tuulilasien vaihdot ja kiveniskemäkorjaukset
• Ilmastointilaitteiden huollot ja
korjaukset
• Autojen varaosat
• Ohjauskulmien mittaus
• Rengasmyynti • Autovuokraus

ILMALÄMPÖPUMPUT
MERKKIHUOLTO

MEILTÄ
HUIPPUÖLJYT
AUTOLLESI!

Teollisuustie 1, RUOVESI • Puh. 03 476 2011
www.ruovedenautopaja.fi • Palvelemme ma–pe klo 8–16

- MYYNTI
- ASENNUS
- HUOLTO

Puh. 050 3318891

HINAUSPALVELU 24 h Puh. 050 524 3400
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Kaitajärven Tilalta
Kotiruokaa Kotiovelle
Kaitajärven Tilan Kotiruokaa Kotiovelle -palvelu toimittaa
viikoittain ruokaa asiakkaiden kotioville. Tilausravintola
Haukkamaan Paimenessa on toiminut pitopalvelu jo
kymmenen vuoden ajan.
Miten Kotiruokaa Kotiovelle
-palvelu toimii?
Tilan emäntä Merja Kaitajärvi ideoi
Kotiruokaa Kotiovelle -palvelu koronakeväällä 2020. Ruokatilaukset toimitetaan perjantaisin kotiovelle helpottamaan asiakkaiden arkea.
Lista tilattavista ruuista löytyy Kaitajärven tilan verkkosivuilta ja facebook-sivuilta. Tilaus tulee tehdä
torstaihin aamu kello kymmeneen
mennessä. Tilauksen voi tehdä soittamalla, viestillä tai sähköpostilla.
– Myös messenger ja whatsapp toimivat, vinkkaa Kaitajärvi.
Ruuat toimitetaan perjantaisin
noin kello kymmenen alkaen Jäminkipohja–Väärinmaja–Ruovesi–Visuvesi–Virrat–Vaskivesi reitille. Ruuat
voi myös noutaa sovittaessa suoraan
tilalta.
– Perjantain toimitus ruokapalvelusta tilattaessa on maksuton, muistuttaa Kaitajärvi.
Ruoat toimitetaan asianmukaisesti jäähdytettyinä kertakäyttöastioissa. Maksu suoritetaan ruokien mukana tulevalla tilisiirrolla.
– Emme siis toimita lämpimiä annoksia, kuten kotipalvelut yleensä.
Ruuat toimitetaan kylminä ja ne voi
myös pakastaa halutessaan, tarkentaa Kaitajärvi.
Ruokalista päivittyy kausittain, sesonkiraaka-aineiden mukaan. Kaikki
valmistuksessa käytetty liha on suomalaista, lisäksi suositaan paikallisia
ja omia tuotteita.
– Alkusyksystä listalla oli tarjolla
Tarjanneveden kuhakeittoa, vinkkaa
Kaitajärvi.
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Kaikki ruuat ovat laktoosittomia ja
listalta löytyy myös gluteenittomia ja
maidottomia tuotteita.
Joulu ja pääsiäinen ovat Kaitajärvellä sesonkeja. Jouluruokia valmistetaan tilalla vielä aivan joulun alla
ja viimeiset tilaukset voi tehdä joulukuun puolella.

Kotiruokapalvelun on saanut alkunsa Haukkamaan Paimen -tilausravintolasta, joka on palvellut monenlaisissa perhe- ja yritysjuhlissa
jo lähes kymmenen vuoden ajan. Pitopalvelun sisältö räätälöidään aina
yhdessä asiakkaan kanssa.
– Paras kiitos on, kun ihmiset hakevat lisää ruokaa, miettii tilan emäntä.
– On myös mukava kuulla, että meitä
suositellaan, hän summaa.
Katso Kotiruokaa Kotiovelle -lista
kaitajarventila.fi -osoitteesta.

RUOKAPALVELUN TILAUSLISTA
Keitot:
Lohikeitto L, GL
Karitsannakkikeitto L, GL, M
Palvilihahernekeitto L, GL, M
Kasvissosekeitto L, GL, M

Saatavilla 0,5 / 1 l rasioissa
11,00 €/litra
10,00 €/litra
10,00 €/litra
10,00 €/litra

Laatikkoruoat:
Jauheliha-makaronilaatikko L
Kaalilaatikko L, GL, M
Lasagne L
Karitsakebab-kiusaus L, GL
Palvikinkkukiusaus L, GL
Silakkalaatikko L, GL

0,5 l vuoka
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €

1,5 l vuoka
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
11,00 €

Muut ruoat:
Karjalanpaisti L, GL, M
Makkarakastike L, M
Perunamuusi L, GL
Kermaperunat L, GL

0,5 l
9,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

1l
17,00 €
10,00 €
9,00 €
15,00 € / 2 L VUOKA

Kaitajärven Tila
kaitajarventila.fi
Ruokapalvelutilaukset
torstaihin klo 10.00
mennessä
Puh. 040 520 1631 tai
info@kaitajarventila.fi
: kaitajarventila
: kaitajarventila
Haukkamaan Paimen
Kaitajärventie 46,
34870 VISUVESI
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Keiturin Soten
etuna nopea ja
joustava toiminta
Uusien hyvinvointialueiden
toiminta käynnistyy
vuodenvaihteessa.
Keiturin Sotessa muutosta
odotetaan levollisin mielin.
Todennäköisesti muutos ei ensi vuonna heijastu asiakkaalle millään tavoin. Käytännön toimintamme jatkuu
kuin ennenkin, ainoastaan hallinnollisella puolella isäntä vaihtuu, kuvailee toimitusjohtaja Kari Nuuttila.
Osakeyhtiönä Keiturin Sote on nopea ja joustava toimija, mikä mahdollistaa muun muassa nopeat rekrytoinnit. Mahdollisuutena voidaan nähdä
myös sijainti kolmen maakunnan solmukohdassa. Kuntarajojen hälvetessä asiakkaita voi tulla yhä enemmän
myös muista maakunnista.
Suurena syynä levollisuuteen on
myös se, että ennakoivaa valmistelutyötä hyvinvointialueen näkökulmasta on tehty jo pitkään. Valmistelukokouksiin on osallistuttu ja
muutosvaiheita seurattu. Hyvänä esimerkkinä on Kangasalan malliin perustuva sähköinen perhekeskus, jossa
lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut löytyvät yhdestä paikasta.
Meidän erikoislääkärikonseptimme on hyvä. Paikallisesti pystymme
tarjoamaan monipuolisesti erikoislääkäripalveluita, minkä mahdollistaa verkostoituminen muiden sairaanhoitopiirien alueelle. Ikääntyvä
väestö tarkoittaa jatkossakin erikoislääkärien ja paikallisen palvelun tarvetta, Nuuttila kertoo.
Virtain kaupungin omistama Keiturin Sote Oy ei tavoittele taloudellista voittoa. Tavoitteena on tuottaa

laadukkaita palveluita yhteistoiminta-alueen tarpeisiin kustannustehokkaasti. Kotiin vietäviä palveluita on jatkossakin. Pitkät etäisyydet ja
maanteitä halkova järvi voivat olla toiminnalle uhan sijaan mahdollisuus.
Hallinnollisella puolella moni asia
on vielä avoinna ja monia käytännön asioita tullaan selvittelemään
pitkäänkin muutoksen jälkeen. Hyvinvointialueella päätöksenteko on
vakaata ja pitkäjänteistä. Nuuttila
suhtautuu tulevaisuuteen kuitenkin
luottavaisesti, sillä yhtiön toiminta
on hyvässä jamassa.
Avainasemassa on luottamus ja hyvät näytöt. Meillä on muutoksessa hyvät mahdollisuudet onnistua. Henkilöstö on todella osaavaa ja palvelut
toimivat ripeästi. Toimintamallimme
voisi olla vaikka testaamassa ja tuottamassa uutta. Hyvinvointialueella
sote-palvelut jaetaan neljään palvelulinjaan (avopalvelut, sairaalapalvelut,
lasten, nuorten ja perheiden palvelut,
ikäihmisten ja vammaisten palvelut).
Näkisimme Keiturin Sote Oy:n nämä
”kattavana vaakapalkkina”, koska
tuotamme kaikkia näitä palveluita
joustavasti tänne Pirkanmaan laitaalueelle Ruovedelle ja Virroille jopa
laajemmin, Nuuttila pohtii.

Lääkäritilanne on Keiturin Sotessa
tällä hetkellä hyvä. Lähihoitajia koulutetaan oppisopimuksella ja sairaanhoitajia yhteistyössä TAMKin kanssa.
Erityisesti lähihoitajia tarvitaan kuitenkin lisää ja myös kansainvälisen
rekrytoinnin toteutusta valmistellaan.
Onnistuminen koostuu yhteisestä vastuunkannosta kohti yhteisesti
määriteltyä tavoitetta. On tärkeää, että tieto tavoittaa henkilöstön, mutta
jaettu johtajuus takaa sen, että meillä
on hyvä työskennellä. Näen tärkeänä
rohkaista henkilöstöä kehittämään ja
ideoimaan uutta, sillä muutos tarjoaa
siihen hyvän mahdollisuuden, Nuuttila pohtii.

Katso avoimet työpaikkamme
ja lähetä hakemus!
www.keiturinsote.fi/
meille-toihin
Seuraa meitä somessa!
: Keiturin Sote Oy
: @keiturin_Sote

MAINOS Keiturin Sote Oy •
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Neste Mänttä - täyden
palvelun palvelupiste

Neste Mänttä Pieskantiellä on monelle
tuttu paikka, jossa autoilija ei jää pulaan
– onpa sitten kyse auton huollosta tai
kuskin kahvitauosta.
– Me olemme perinteinen liikenneasema, josta saa vielä palvelua. Meillä
on esimerkiksi oma, hyvin monipuolinen korjaamo, sanoo Neste Mänttä
Pieskantien toinen yrittäjä Juha Kivimäki. Toisena yrittäjänä asemaa pyörittää Jyrki Helander.
– Siellä on laidasta laitaan kaikki
auton korjaukseen ja huoltoon liittyvät toiminnot, mukaan lukien uudempienkin autojen ilmastointilaitteiden
huollot. Me huollamme henkilö- ja
pakettiautot merkistä riippumatta
tinkimättömällä ammattitaidolla.
Samassa kiinteistössä liikenneaseman kanssa toimii myös A-Katsastus.
Usein korjaamo hoitaa samalla kertaa huollon ja käyttää auton katsastuksessa. Katsastusasemalla on myös
Ajovarma-palvelupiste, jossa voi hoitaa rekisteröinti- ja ajokorttiasiat. Se
on avoinna maanantaisin ja torstaisin. Katsastus palvelee kaikkina arkipäivinä.

Autonhoitotuotteita
ja peräkärryjä
Neste Mäntässä on myynnissä laaja
valikoima autonhoitotuotteita: öljyt,
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muut nesteet, akut, sulat, polttimot
ja pesuaineet. Sulkien ja polttimoiden vaihdotkin hoituvat pikahuoltona. Auto puhdistuu vaivatta nykyaikaisessa autopesussa.
Eikä tässä vielä kaikki: Neste Mänttä myy ja vuokraa peräkärryjä ja autotrailereita. Peräkärryihin voi myös
ostaa varaosia ja esimerkiksi kuomuja.
Tietysti asemalta saa myös polttoaineet sekä automaatista että perinteisesti kassalle maksaen. Nestekaasumyyntikin on.

Meiltä löytyvät käytännössä kaikki
autoilijan tarvitsemat palvelut
saman katon alta, toteavat
Juha Kivimäki ja Jyrki Helander.

Kuskia ja matkustajia
unohtamatta
Liikenneaseman yhteydessä on normaalit kahvilapalvelut. Tarjolla on
kahvin ja muiden juomien lisäksi
herkullisia leivonnaisia, sämpylöitä
ja panineja. Ruoka-annoksiakin listalta löytyy. Valikoimaa vahvistaa vielä
x-meal-hampurilaisbaari.
Kirsikkana kakun päällä on vielä
Veikkauksen palvelupiste. Voikin sanoa, että Neste Mänttä on autoilijan
paras kaveri – yhdellä pysähdyksellä
saa kaiken tarpeellisen.

Neste Mänttä
Pieskantie
Pieskantie 2
35800 MÄNTTÄ-VILPPULA
Puh. 03 474 2876
pieskanhuoltamo@phpoint.fi
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KenkäMatin kenkävaunu
tuo palvelut lähelle
Mikko Savikko,
kenkäkauppias toisessa
polvessa, vie palvelut
sinne, mistä kenkäkaupat
ovat jo aikaa sitten
kaikonneet suuriin
keskuksiin.
KenkäMatin kaksi kenkävaunua kiertävät seitsemättä vuotta Pirkanmaan
toreilla ja markkinoilla palvelemassa
asiakkaita. Kenkävaunut pysähtyvät
ainakin Hallissa, Juupajoella, Mänttä-Vilppulassa, Ruovedellä, Kurussa, Virroilla, Jämsässä ja Keuruulla.
Lisäksi vaunun vakituisia pysäkkejä
on Ähtärissä, Ikaalisissa, Parkanossa,
Kankaanpäässä, Kangasalla, Luopioisissa, Pälkäneellä, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Toijalassa ja Viialassa.
Pyydettäessä mennään muuallekin.
– Asiakkaat kiittelevät meitä siitä, että tuomme paikkakunnalle sieltä puuttuvan palvelun. Uusia kenkäkauppoja ei enää pienemmille
paikkakunnille perusteta ja matkat

isoihin keskuksiin ovat pitkiä, toteaa Mikko Savikko.
– Meidän kenkävaunumme matkassa on erittäin laaja valikoima aikuisten kenkiä – siis juuri niitä, joita ei enää muualta saa. Lisäksi meitä
kiitetään kenkien kotimaisuudesta ja
erittäin hyvästä palvelusta.
Kenkävaunu, tuo liikkuva kenkäkauppa onkin ainutlaatuinen koko
maassa. Valikoimassa on toki kenkiä
vauvasta vaariin, mutta pääpaino on
aikuiseen jalkaan sopivissa leveälestisissä, käytännöllisissä ja kestävissä
kengissä.
Ikäihmisille on kaikkein laajin valikoima, mutta tietysti nuorempien
suosimia muotimerkkejä löytyy myös.
Monipuolisen, vaihtuvan valikoiman
ja hyvän palvelun ansiosta KenkäMatille onkin muodostunut uskollinen,
jo kymmeniä vuosia ostoksilla käynyt
asiakasjoukko.
Kenkävaunujen aikatauluja voi
seurata KenkäMatin kotisivuilta ja
paikallislehtien ilmoituksista. Lisäksi KenkäMatilla on liikkeet Orivedellä, Pirkkalassa ja Tampereen

Kauppahallissa sekä verkkokauppa
osoitteessa www.kenkamatti.fi.
–Kenkien vaikutus ihmisen hyvinvointiin on merkittävä ja vääränlaisista kengistä seuraa lähes väistämättä
jalkaongelmia. Kengän pitää siksi olla
leveä, korkea ja pehmeä. Iäkkäämpikin ihminen voi helpottaa olotilaansa ja liikkumistaan ostamalla oikeanlaiset, leveät ja hyvin jalkaan istuvat
jalkineet, muistuttaa Mikko Savikko
lopuksi.

KenkäMatti
Oriveden myymälä
Teollisuustie 2,
35300 Orivesi
Verkkokauppa:
www.kenkamatti.fi
kenkamatti@kenkamatti.fi
Puh. 0400 628 576

MAINOS KenkäMatti •
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Moderni hirsinen
loma-asunto
perinteitä unohtamatta
Mökkibuumi näkyy myös Ollikaisen Hirsirakenne Oy:ssä.
Pirkanmaalainen yritys on jo yli 45 vuoden kokemuksella
rakentanut hirsitaloja Ruovedellä. Yritys on viiden
suurimman hirsirakennustoimittajan joukossa Suomessa.
Ollikaisen Hirsirakenne haluaa tarjota asiakkaille tinkimätöntä laatua ja
yksilöllistä palvelua. Ollikaisen talomalleissa yhdistyy hirsirakentamisen
hienoimmat perinteet ja uusin hirsiteknologia moderniin skandinaaviseen tila- ja muotoajatteluun.
Hirsitaloissa asuvat ihmiset arvostavat rakennusmateriaalina toimivan
hirren henkeä, helppokäyttöisyyttä ja
terveellistä sisäilmaa.
Luonnonmukaisena rakennusmateriaalina hirsi on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Ollikaisen
loma-asuntojen suunnittelu perustuu
ajatukseen ihmisen ja luonnon välisestä harmoniasta.

Tyytyväisiä asiakkaita ja
luotettavaa palvelua

Ollikaisen
Hirsirakenne Oy
www.ohr.fi
Asiakaspalvelu
Puh. 010 8357 500
ohr@ohr.fi
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Ollikaisen Hirsirakenne Oy kuuluu
Hirsiteollisuus Ry:hyn, jonka jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan laadukkaan ja
ympäristöystävällisen rakentamisen
periaatteita, mikä tuo turvaa ja
luottamusta tilaajalle.

Rakennustutkimus RTS Oy tutkii
vuosittain Suomen suurimpien hirsivalmistajien asiakastyytyväisyyttä.
RTS-tutkimuksen mukaan Ollikaisen
Hirsirakenteeseen ollaan valmistajana erittäin tyytyväisiä.

Yksilölliset loma-asunnot
Lähes jokainen Ollikaisen Hirsirakenne Oy:n valmistama loma-asunto
muokataan tai suunnitellaan alusta
alkaen yksilöllisesti, asiakkaan toiveita vastaavaksi.
– Usein asiakkaalla on valmiit piirustukset, joiden pohjalta hän pyytää
tarjousta loma-asunnon rakentamisesta, kertoo toimitusjohtaja Tero Ollikainen. – Suunnittelupalvelumme
myös suunnittelee yksilöllisen mallin
alusta pitäen asiakkaan toiveita vastaavaksi, hän lisää.
Loma-asuntojen toimitusajat ovat
tällä hetkellä noin puoli vuotta, kertoo Tero Ollikainen. Toimitusaikaan
vaikuttaa loma-asunnon toimituslaajuus. Suosituin toimitustapa on
Sateelta suojaan -paketti, jossa rakennus pystytetään aluskatteelle.
Ollikainen tarjoaa myös rakentajan
tarpeiden mukaan räätälöidyn pystytyspalvelun, tarkoittipa se sitten
täyttä avaimet käteen -palvelua, tai
apumiestä työmaalle.
Kestävä ja ekologinen hirsitalo on
luonnollinen valinta saaristoon, Järvi-Suomeen tai tunturiin loma-asunnoksi. Lapin rakentaminen on lisääntynyt tunturikeskuksissa viime vuosina
selvästi Tero Ollikaisen mukaan. Ollikaisen Hirsirakenteella onkin pohjoisessa hyvät valmiudet projekteille.
– Pohjoisin hirsitaloprojekti viime
vuonna oli Kilpisjärvelle Valtteri Bottakselle, hän kertoo.
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RAKENNUSJÄTTEEN
VASTAANOTTO

NOKIALLA JA ORIVEDELLÄ

JÄMSÄ

MÄNTTÄ

Puh. Jämsä
020 776 8410
Puh. Mänttä
044 797 7502

P. 040 735 0278
karpinkasittely.fi

TM-Puunkaato
Arboristipalvelut
• pihapuiden kaadot
• kantojen jyrsintä
• hoitoleikkaukset

050 378 6699
www.tmpuunkaato.com
Ammattitaidolla

MONIPALVELU
ETELED
Henkilönostimet
Kuormaajat
Minikaivinkoneet
Puutarhanhoitokoneet
Piikkaus- ja timanttikoneet
Siivousvälineet
Rakennustyökalut
Peräkärryt ja trailerit

AHJOLANTIE 25
34800 VIRRAT

040 721 0944

konevuokraamopeltonen.fi

Monitoimimieheltä apua arjen
ongelmiin virka-ajan ulkopuolella
mm. pienet autohuollot,
lisävaloasennukset, tietokone
ongelmat + asennukset, automaatiot,
lämpökamerakuvaukset, drone-kuvaukset,
kuomuperäkärryn vuokraus ja
paljon muuta!
Heikki Isomäki
044 314 0001
heikki@monipalvelueteled.com
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Onni onnettomuudessa oli, että tuleen syttyneen akun ja dronen lähettyvillä ei ollut mitään muuta palonarkaa
materiaalia. Keittiötasoon palo jätti selvät jäljet.

Dronen akusta oli
aiheutua kodille täystuho
Tulipalo on vaarallinen yllätys, joka voi pahimmillaan
johtaa omaisuuden tuhoutumisen lisäksi hengenvaaraan.
Yleistyvät litiumioniakuilla toimivat laitteet toimivat
pääosin turvallisesti, mutta on hyvä tiedostaa, että
esimerkiksi vioittunut akku voi aiheuttaa palovaaran.

Kun Orvo Jääskeläinen astui sisään
keittiöön, hänen nenäänsä iski palaneen sähkölaitteen haju, mikä ei koskaan enteile hyvää. Heinäkuisena kesäpäivänä muutaman vuoden ikäisen
dronen akku oli syttynyt pihatöiden
aikana tuleen.
– Liekkejä eikä edes savua enää ollut, joten paniikki ei päässyt nousemaan, Jääskeläinen muistelee nyt tapausta.
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Palo oli sammunut onneksi itsekseen, mutta ainekset mittaviin vahinkoihin olivat olemassa.
- Kun asian koko luonne selvisi,
alkoi ahdistaa ajatus, miten lähellä
täystuho oli käynyt.
Tällä kertaa Jääskeläisen koti selvisi kuitenkin keittiön yläkaapistojen,
työtason ja vähäisen irtaimiston eli
keittiön tasolla olleiden kuulokkeiden
ja smoothie-koneen vaurioitumisella.

LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtajan Tapio Kärkelän mukaan tällaisia akkuvahinkoja tulee esiin jonkin
verran. Muun muassa kännykkä-, tietokone-, partakone-, itkuhälytin- ja
sähköpyöräpaloja on korvattu.
– Jos laitteessa huomaa silmämääräisesti vikaa, se kuumenee oudosti tai
johto on rispaantunut, se tulee huoltaa tai sen käyttö tulee lopettaa. Drone-palossa vahingoilta oltaisiin voitu
välttyä, jos savu olisi havaittu heti alkuun ja pistotulppa olisi ehditty heti
vetämään pois pistorasiasta.
Tärkeää olisi, ettei viallisen laitteen käyttöä jatketa. Jos laite on esimerkiksi turvonnut, kuumenee ladatessa voimakkaasti tai pitää erikoista
ääntä, ei se ole enää turvallinen. Jos
akun tai vastaavan laitteen havaitsee
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Dronen latauslaitteisto näytti palon
jälkeen tältä.

paisuneen tai kuumentuneen laite tulisi viedä heti ulos.
Pelastustoimen tilastojen mukaan
Pirkanmaan 23 kunnassa on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut kaikkiaan 360 asuinrakennusten paloa. Ladattavat laitteet eivät

ole merkittävässä osassa, mutta nekin näkyvät tilastoissa.
Jääskeläinen aikoo läheltä piti -tapauksen jälkeen jatkaa drone-harrastustaan, kunhan uusi akku ja laturi löytyvät. Mies on kuitenkin tullut
aiempaa varovaisemmaksi.
– Sähkölaitteisiin tulee kiinnitettyä
nyt paljon enemmän huomiota, hän
kertoo. Niinpä esimerkiksi kännykkäkin tulee ladattua mieluiten palamattoman pinnan, kuten kivilaatan päällä.
– Nykyään kun lähdemme kotoa
pois, vähänkin pidemmäksi aikaa,
tulee monien laitteiden pistotulpat
poistettua pistorasioista.

Korvaus sujui helposti
ja nopeasti
LähiTapiola Pirkanmaan nopeaan
korvausprosessiin Jääskeläinen kertoo olevansa hyvin tyytyväinen.

– Yllätyinkin hieman sen helppoudesta. Suurin työ prosessin aikana oli
alakerran siivous. Kaikki pinnat olivat noen peitossa. Työmme hyvitettiin kuitenkin hienosti korvaussummassa, Jääskeläinen sanoo.
Akkuun liittyvä paloturvallisuusriski voi saada alkunsa monella tapaa.
Kova isku, kastuminen tai vaikkapa
korkea lämpötila saattavat käynnistää
litiumioniakussa vikaprosessin, jossa
se voi turvota, kuumeta, kärytä ja pahimmillaan syttyä. Myös esimerkiksi
viallinen laturi tai liian korkea latausvirta saattavat aiheuttaa laitepalon.
Tärkeä onkin huolehtia siitä, että
jokaisen ladattavan laitteen lataus
suoritetaan laitevalmistajan suosittelemalla latauslaitteella.
– Tilanne olla hengenvaarallinen,
jos tuli pääsee leviämään esimerkiksi tekstiilien tai pöytäpinnan kautta,
muistuttaa korvausjohtaja Kärkelä.

LähiTapiola Pirkanmaa

auttaa omistajaasiakkaitaan tekemään
arjesta turvallisempaa,
terveellisempää sekä
taloudellisesti
menestyksekkäämpää.
Olemme henkilö-, maatila- ja
yritysasiakkaidemme tukena
silloinkin, kun kaikki ei mene
suunnitelmien mukaan.
Palvelemme paikallisesti ja
henkilökohtaisesti – lähellä
sinua.
• 100 000 omistaja-asiakasta.
• 13 toimistoa 15 kunnan
alueella Pirkanmaalla.
• Liikevoitto 7,8 M€ (2021).
Akkulaitteita ei kannata jättää latautumaan omin päin. LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Tapio Kärkelä
kehottaa myös testaamaan säännöllisesti palohälyttimen kunnon. Kuvan drone ei liity jutun tapaukseen.

MAINOS LähiTapiola Pirkanmaa •
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Vilénin leipomo 70 v –
ruorissa kolmas sukupolvi
Mauri ja Eila Vilén
perustivat pitkään
haaveena olleen oman
leipomon Ruovedelle
marraskuussa 1952.
Leipomo muutti Virroille
vuoden 1968 pääsiäispyhinä. Pari vuotta myöhemmin
tulipalo tuhosi uuden
kiinteistön. Virtain
kauppalan tuella leipomo
rakennettiin uudelleen.
Neljän kuukauden jälkeen
Vilénillä leivottiin taas. Ja
leivotaan edelleen – nyt jo
kolmannen sukupolven
voimin.
Haasteet on onnistuttu selättämään.
Pidetyn johtajan Mauri Vilénin menehtyessä vain 51-vuotiaana, neljän lapsen
yksinhuoltaja Eila jatkoi yritystoimintaa, oli mukana kunnallispolitiikassa ja
rakennutti liikekiinteistön Ruovedellekin. Hän oli napakka ajan hengessä elävä liikenainen. Tietokonekin hankittiin
ensimmäisten joukossa. Yrittäjävuosia
Eilalle kertyi 37.
Yrityksen siirryttyä hänen pojalleen
Pertille vuonna 1989, Eila vieraili leipomolla säännöllisesti kuolemaansa
asti. Pertin aikana 1400 neliön kiinteistö ostettiin omaksi, konekantaa uusittiin ja toiminimestä tuli osakeyhtiö.
Hänen kautensa päättyi 29 vuoden jälkeen.
Kun Mervi ja Jussi Vilén ostivat
isältään yritystoiminnan vuonna 2018,
molemmat olivat työskennelleet perheyrityksessä parisenkymmentä vuotta. Kokemusta oli muistakin leipomoista, Mervillä Saksaa myöten. Molemmat
ovat ammattileipureita ja suorittaneet
yrittäjän ammattitutkinnot. Mervi on
myös kondiittori.
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Olemme erityylisiä ja vastaamme eri
osa-alueista, joten yhteistyömme toimii hyvin, kuvailee Jussi.
Avainasemassa on luottamus toiseen. Jussin vastuulla ovat leipomon
työnjohto ja ostot, Mervi vastaa myynnistä, markkinoinnista ja konditoriapuolesta. Hän toimii myös Virtain
Yrittäjien varapuheenjohtajana ja yrittäjänaisissa.
Sisarusten aikana kahvila, katto ja
putket on remontoitu, julkisivu uusittu
ja tienvarsimainontaa lisätty. Aurinkopaneelit asennettiin juuri ennen sähkön ja öljyn kallistumista. Toukokuussa
sisarukset investoivat uuteen energiatehokkaaseen uuniin, jonka myötä leipomon paistokapasiteetti parani
20 prosenttia. Uuteen uuniin mahtuu
kerrallaan 1440 korvapuustia tai 864
viineriä, joten paistokapasiteetti parani 20 prosenttia. Pakaste- ja kylmätilojakin on laajennettu. Uutta on ruokaisa
keittolounas, joka tulee Mikontalosta.
Teemme yhteistyötä muiden ravintola-alan yritysten kanssa. Pienellä paikkakunnalla kannattaa yhdistää
voimat eikä kilpailla keskenään, pohtii Mervi.
Vilénin leipomo ja kahvila sijaitsevat
Virtain Sampolassa. Sama sijainti takaa

tuotteiden tuoreuden ja edullisuuden.
Pystyypä kondiittori joskus tekemään
kakun asiakkaalle jopa odottaessa. Kesällä kymmenen työntekijän määrä liki
tuplaantuu ja neljäskin sukupolvi on jo
ollut innoissaan kesätöissä leipomolla.
Marraskuussa on luvassa 70-vuotisjuhlat kutsuvieraille ja myymälässä on
juhlatarjouksia.

Vilénin Leipomo Oy

Kiertotie 4, Virrat
www.Viléninleipomo.fi
leipomo@Viléninleipomo.fi
Puh. 03 47 52900
Kahvila-myymälä avoinna
ma–pe klo 8.50–16.00
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Oriveden Kumikorjaamo
palvelee kaikissa
rengastarpeissa
rengastarpeiss
a

Oriveden Kumikorjaamo on täyden palvelun
ammattitaitoinen rengasliike, jonka valtteja
ovat tavattoman laaja ja monipuolinen
valikoima sekä osaava ja reipas palvelu.
Alan tuntemus on yrityksen yli
50-vuotisen kokemuksen ansiosta kovaa luokkaa. Oriveden Kumikorjaamo
on myös Autonrengasliitto ry:n asiantuntijaliike.
– Me autamme niin pienissä kuin
suurissakin rengastarpeissa, lupaa
Johanna Rantala, yrittäjä toisessa
polvessa. Työnsä ohella hän vaikuttaa alansa kehitykseen Autonrengasliitto Ry:n hallituksessa.
– Valikoimassa on koko kirjo niin
moottoripyörien, henkilöautojen, pakettiautojen, kuorma-autojen kuin
isojen työkoneidenkin renkaita. Emme jätä pulaan myöskään heitä, jotka
tarvitsevat renkaat vaikkapa kottikärryihin, ruohonleikkuriin tai lastenvaunuihin.
Rengasvalikoima on siis varsin kattava ja jos jotain ei löydy heti hyllystä, se saadaan tilaamalla muutamassa päivässä. Oriveden Kumikorjaamo
myy myös kumiteloja ja lumiketjuja

toimitusmyyntinä lyhyellä toimitusajalla. Rengashotellikin tietysti on.

Oriveden Kumikorjaamosta saavat
avun niin pieniä kuin suuriakin
renkaita tarvitsevat, lupaa Johanna
Rantala.

Monipuoliset huoltopalvelut
Uusien ja käytettyjen renkaiden ja
vanteiden lisäksi Oriveden Kumikorjaamolla on monipuoliset huoltopalvelut. Esimerkiksi paistokorjaukset ja
suolatäytöt tehdään ammattitaitoisesti ja osaavasti.
Rengasrikkopalvelu auttaa pääasiassa liikkeen aukioloaikoina. Muulloinkin koitetaan auttaa tien päälle
jääneitä parhaan mukaan.
Uusin tulokas valikoimassa on rengaspainetunnistin. Se on käytännössä
radiolähetin, joka tulee renkaan sisälle. Se keskustelee auton ajotietokoneen kanssa ja varoittaa kuljettajaa
rengaspaineen laskusta.
– Lähetin tulee vanteeseen kiinni
– sitä ei siis tarvitse uusia aina renkaita uusittaessa, vaan tunnistinta voi

käyttää niin kauan kuin se toimii, kertoo Johanna Rantala.
– Rengaspainetunnistimen mahdollistava tekniikka on jo kaikissa
uusissa henkilöautoissa. Nyt se on
alkanut yleistyä myös uusissa pakettiautoissa ja raskaan kaluston ajokeissa.
Tervetuloa ostoksille!

Oriveden
Kumikorjaamo Ky
Lehdistöntie 2
35300 Orivesi
Puh. 03 334 6655
orivedenkumikorjaamo.com
info@orivedenkumikorjaamo.fi

MAINOS Oriveden Kumikorjaamo Ky •
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Sekatyömies
Jorma Keljo Oy
Toimitilat
Teollisuustie 1 F,
34600 Ruovesi
Pöytäniementie 186,
34600 Ruovesi
040 742 0795 Jorma
040 765 7421 Ulla
040 411 4549 Ville
Ville Keljo sahaa teräsputkea hitsaustyötä varten.

Sekatyömies Jorma Keljo Oy
on monipuolinen perheyritys
Sekatyömies Jorma Keljo
Oy:n omistuspohja
laajenee, kun Ville Keljo
ryhtyy osakkaaksi.
Nimensä mukaisesti Sekatyömies Jorma Keljo Oy on yritys, jonka palveluntarjonta on laaja. Yritys on aloittanut
toimintansa vuonna 2006 ensin toiminimellä ja muutti 2011 yhtiömuodon osakeyhtiöksi.
– Meiltä onnistuu rakennusalan
työt pintaremonteista uudisrakentamiseen, myös laatoitukset ja säilytysratkaisut. Teemme ulko- ja sisämaalauksia, tapetointia, panelointia ja mitä
nyt asiakas tarvitseekin omaan kohteeseensa, Jorma Keljo kertoo.
Rakennusalan töiden lisäksi yritys
tarjoaa metalli- ja peltitöitä.
– Metallityöt eli koneistus ja hitsaus ovat uusin työllistäjä. Peltitöissä tarjontaamme kuuluu piippu- ja
ikkunapellitykset sekä kipinäsuojat.
Näiden lisäksi tarjoamme traktoriurakointina lumenaurausta, lanausta,
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Ville Keljo ryhtyy osakkaaksi vanhempiensa Ulla ja Jorma Keljon yritykseen.
liukashiekoitusta, harjausta, pientareiden niittoa sekä maansiirtoa, Jorma Keljo jatkaa.
Vakituisia työntekijöitä Sekatyömies Jorma Keljo Oy:llä on neljä, lisäksi perheen tradenomiksi opiskeleva tytär on ottanut vastuuta yrityksen
paperitöistä.
– Tarpeen vaatiessa käytämme
muutamaa toiminimiyrittäjää apuvoimina.

• MAINOS Sekatyömies Jorma Keljo Oy

– Omistuspohjaan on tulossa muutos lähiaikoina, kun poikamme Ville
Keljo, on tulossa osakkaaksi yritykseen, Jorma ja Ulla Keljo kertovat.
Ville Keljo on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2017 lähtien. Hän vastaa erityisesti metallitöistä.
Yrityksen nimi pysyy jatkossa samana.
– Toimialueena meillä on pääasiassa Ruovesi, toimipisteet ovat kirkonkylällä ja Ruhalassa, Keljot kertovat.
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LEIPOMO

AUTOKORJAAMO

KAMPAAMO
VERKKOKAUPPA

OSTETAAN LÄHELTÄ JA TUETAAN PAIKALLISTA!
On tärkeää, että oman kotikunnan tai -kaupungin tarjolla olevat
palvelut säilyvät lähellä myös tulevaisuudessa.

KUKKAKAUPPA

RAVINTOLA

#ostaläheltä #ostapieneltä
19
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Koivumäki nostaa
ammattitaidolla
ja turvallisesti
Rene Koivumäki hankki
oman nosturin toistakymmentä vuotta sitten.
Sitä ennen hän oli ehtinyt
tehdä nostotöitä jo viitisen
vuotta eri yrityksissä.
Kokemusta miehellä siis on.

– Ihan kaikenlaisia nostotöitä on tullut vastaan aina piipunhattujen paikalleen nostoista alkaen. Olen siirrellyt ja käännellyt merikontteja,
leikkimökkejä ja muita piharakennuksia ja ollut pystyttämässä talopaketteja. Myös lämpölaitosten piippuja ja
omakotitalojen tuulimyllyjä on tullut
nosteltua.
Nykyään on aika yleistä, että rakennuksen osa – vaikkapa kattotuolit tai
seinäelementit – tehdään tukevasti maassa ja nostetaan paikalleen
isompina kokonaisuuksina. Niissäkin
on silloin Koivumäki Nostot mukana.
Nostokalustona Koivumäellä on autoalustainen LOKOMO A 351 NS nosturi. Sen puomi yltää 38 metriin saakka ja nostokorkeus on noin 35 metriä.
Koivumäellä on myös puomiin kiinnitettävä nostokori.
Koivumäen nosturi painaa 37 tonnia, joten ihan ymmärrettävästi se
vaatii vahvan ja melko tasaisen alustan. Monesti Koivumäki käykin ennakolta katsomassa paikat ja tekemässä alustavia töitä, jos tarvitaan. Usein
vaikkapa siirrettävien rakennusten alta on kaivettava maata pois, että saadaan nostoliinat asianmukaisesti kiinnitettyä.
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– Samalla tulee katsottua, pääseekö perillä ympäri vai tulenko takaisin isommalle tielle peruuttamalla.
Parhaimmillaan on tullut peruutettua kolmisen kilometriä, naurahtaa
Koivumäki.
Maantiellä ajettaessa nosturi on vajaat neljä metriä korkea. Useimpien
siltojen ali sillä kyllä pääsee, mutta
varsinkin työmailla sähköjohdot saattavat joskus tehdä kiusaa. Suurehkon
kokonsa vuoksi laite tarvitsee myös
vuosittain uusittavat reittiluvat.
Koivumäki Nostot toimii pääasiassa Orivedellä, Ruovedellä, Mäntässä ja
Keuruulla, mutta lähtee tarvittaessa

kauemmaksikin. Joskus avun saattaa saada jo samana päivänä, mutta kannattaa kuitenkin varautua parin-kolmen viikon viiveeseen. Ja kun
joskus esimerkiksi rahdinkuljettajien
aikataulut ovat tiukkoja – kuten esimerkiksi talopakettien pystytyksissä
on – voi asiakas luottaa siihen, että
Koivumäki on paikalla tarkasti ja täsmällisesti.

Koivumäki Nostot
Puh. 0400 839 904
www.koivumäkinostot.com
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Kolarikorjaamo ja
Automaalaamo Iivonen Oy:
Harrastuksesta
perheyritykseksi
Autojen korjaamisesta jo teini-iässä innostunut
virtolainen Seppo Iivonen päätyi sattuman myötä
muuttamaan harrastuksensa myös leipätyöksi. Uudelle
uralle siirtyminen sujui jouhevasti, sillä tuolloin Iivosilla
oli vielä rinnalla maataloustoimintaa. Vanha
asiakaskuntakin löysi tutulla paikkakunnalla nopeasti
uuden yrittäjän.

Terveyssyistä mietin vaihtoehtoa
metsäkonealalle ja huomasin Kaipion
autokorjaamon liiketoiminnan olevan
myynnissä. Siihen oli helppo tarttua,
muistelee Seppo Iivonen.
Nyt Kolarikorjaamo ja Automaalaamo Iivonen Oy on toiminut jo 12
vuotta ja työllistää myös osakkaana
yrityksessä olevan Joni-pojan. Vaimo
Riittakin on osakkaana yrityksessä,
vaikka oma työ löytyykin hoitoalalta.
Iivosen autokorjaamo toimii Virtain
Sampolassa ja toimenkuva on varsin
monipuolinen. Siihen kuuluu huoltoja ja korjauksia, kolarikorjauksia, vahinkotarkastuksia vakuutusyhtiöille,
automaalauksia, ruostekorjauksia ja
ruosteenestokäsittelyjä. Osa asiakkaista teettää myös auton vahaukset

ja pesut säännöllisesti Iivosella.
Monipuolisuus on maaseudun
pienelle yritykselle myös elinehto.
Se takaa, että aina riittää jotain töitä. Asiakaskunta on vakiintunut ja
naapurikunnistakin tulee asiakkaita.
Erityisesti Ruoveden suunnalta tulee
paljon asiakkaita. Yllättäen myös helsinkiläisten määrä on kasvussa. Monet
mökkiläiset ja etätyöntekijät arvostavat joustavaa ja yksilöllistä palvelua.
Oman kiihdytysautoharrastuksen
myötä myös museo- ja harrasteautojen entisöinti ja korjaus on lähellä Iivosen sydäntä. Autoja tuunaillaan
etenkin hiljaisempana talvikautena muillekin kuin vain itselle. Tuttuja ovat erityisesti jenkkiautot, mutta hallista löytyy myös maalausta

odottavia museoautoja. Tällä hetkellä muun muassa työn alla on suhteellisen harvinainen Pyhimys-Volvo.
Teemme myös alihankintana maalauksia metalliteollisuudelle. Alihankinnan osuus liikevaihdosta on 15
prosenttia ja yhteistyö on säännöllistä, joten se on varsin merkittävä ja
yhä lisääntyvä osa työtä. Metallialalla
menee nyt hyvin ja se heijastuu meihinkin, Iivonen kertoo.
Autoalan murros näkyy myös korjaamopuolella. Uudempiin autoihin pystytään tekemään alustatöitä
ja kolarikorjauksia sekä perushuoltoa, mutta uusien autojen moottori- ja sähkötyöt keskittyvät merkkikorjaamoille.
Kyllä tässä minun eläkeikääni asti töitä riittää. Saa nähdä, innostuuko poika jatkamaan yritystoimintaa
vielä senkin jälkeen, Iivonen miettii.

Kolarikorjaamo ja
Automaalaamo
Iivonen Oy
Pirkantie 22, 34800 Virrat
Puh. 040 544 0438

MAINOS Kolarikorjaamo ja Automaalaamo Iivonen Oy •
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Tasavertaisen
tietoliikenteen puolesta
– paikallisesti
ElmoNetin uusi toimitusjohtaja Jarkko Oksala haluaa
vaalia perinteikkään, 125-vuotiaan yhtiön paikallisuutta
ja viedä eteenpäin missiota tasavertaisesta
tietoliikenteestä. Samalla hän tuo uudenlaisia kasvun
mahdollisuuksia.
27 vuotta toimitusjohtajana toimineen ja 36 vuotta talossa olleen Juha Ahoniemen jäätyä eläkkeelle
1.9.2022 ElmoNetin uutena toimitusjohtajana aloitti MBA, Msc., HHJ
Jarkko Oksala.
Jo hyvissä ajoin ennen aloittamistaan tehtävässään Oksala sai olla
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Ahoniemen matkassa tutustumassa
yhtiöön ja työntekijöihinsä. Oksala
haluaa olla huippu osaavaksi ja fiksuksi kuvaamansa henkilöstönsä ja
asiakkaiden lähettyvillä jatkossakin.
Ruovedelle rakentuva mökki tulee tarjoamaan hyvän tukikohdan ElmoNetin pääkonttorin läheltä.

Valokuitu tuo
maailman lähelle
Aiemmin Oksala työskenteli muun
muassa Tampereen kaupungin tietohallintojohtajana. ElmoNet-konsernissa hänet nimettiin myös tytäryhtiö
Elmon hallituksen puheenjohtajaksi.
– Olen toiminut niin teknologian,
ICT-palveluiden kehittäjän kuin palveluiden ostajan puolella sekä vienyt läpi lukuisia muutosprosesseja.
Uskon, että laajasta kokemuksestani
on hyötyä molemmille yhtiöille.

POHJOISVIITTA 2 • 2022

Tasavertainen tietoliikenne on
Oksalan mielestä tärkeä missio: Datamäärät kasvavat jatkuvasti ja yhä
suurempi osa elämästä tapahtuu netin
varassa. Etätyö on monelle mahdollinen vain, jos netti toimii. Yhtiö on siten alueellisen kehityksen ja maaseudun elinvoiman asialla.
– Valokuitu tuo maailman lähelle
ihmisiä, taloyhtiöitä ja yrityksiä, Oksala tiivistää.

Ainutlaatuinen
asiakasomistajuusmalli
Vaikka paljon tapahtuu netissä, on
henkilökohtainen palvelu ElmoNetillä tärkeää. Palvelupisteet Ruovedellä, Mäntässä ja Virroilla mahdollistavat asioiden hoitamisen kasvotusten
ajanvarauksella. Myös sähköistä
asiointia kehitetään. Asiakasomistajuus on toinen tärkeä erottuvuustekijä.
– Aina kun ostaa ElmoNetin valokuituliittymän, tulee omistajaksi. Tätä mallia ei juurikaan muilla ole. Asiakasomistajuuden myötä päätösvalta
säilyy alueella ja omistajilla on siten
mahdollisuus vaikuttaa yhtiön tulevaisuuteen, Oksala kertoo.

Oksala mainitsee ElmoNetin valtiksi myös kilpailukykyisen hinnoittelun.
Erot valokuitutoimijoiden välillä löytyvät usein kuukausihinnoista, joissa
voi olla merkittäviäkin eroja.

Uusia mahdollisuuksia
uusilta alueilta
Valokuidun kilpailutilanne on muuttunut viime vuosina.
– Valokuidun markkina on muuttunut, kun ulkomaisia pääomasijoittajia on tullut kentälle. Haluamme löytää uusia mahdollisuuksia ja säilyttää
yhtiön elinvoimaisuuden, ja siinä uudet alueet ovat tärkeitä.
Valokuiturakentaminen onkin ollut
viime vuodet voimakasta. ElmoNet on
laajentanut perinteiseltä alueeltaan
uusille paikkakunnille kuten Jämsään, Alavudelle, Orivedelle, Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Tampereelle. ElmoNetin verkkosivuilta voi tarkistaa
valokuidun saatavuuden sekä kartoituksessa ja rakenteilla olevat valokuitukohteet. Hankealueita laajennetaan
kysynnän mukaan, joten myös alueen
ulkopuolella asuva voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja kertoa kiinnostuksensa valokuituun.

Mikä?
125-vuotias valokuituyhtiö,
joka kytkee kylät, kodit ja
taloyhtiöt varmatoimiseen
tietoliikenteeseen. Toimii
Pirkanmaalla, Keski-Suomessa
ja Etelä-Pohjanmaalla.
www.elmonet.fi
Asiakaspalvelu henkilöasiakkaat ja taloyhtiöt
Arkisin 8–16
Puh. 03 486 4300
asiakaspalvelu@elmonet.fi
Toimipisteet
Ruovesi
Avoinna arkisin 9–12,
myös muina aikoina
ajanvarauksella.
Honkalantie 1
Palvelu ajanvarauksella:
Virrat Keskustie 7
Mänttä Virkamiehenkatu 3

MAINOS ElmoNet •
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Attendo Ruusukuja –
hoivakoti, jossa viihdytään

Attendo Ruusukuja Orivedellä on kymmenen vuotta
sitten toimintansa aloittanut ikäihmisten hoivakoti,
johon ovat olleet tyytyväisiä niin asukkaat, läheiset
kuin henkilökuntakin. Hoivakodissa on asukaspaikkoja
yhteensä 30 kahdessa eri ryhmäkodissa.
hoitosuunnitelma, jota päivitetään
tarpeen mukaan. Siksi Ruusukujalta
ei tarvitse muuttaa minnekään kunnon heikentyessä.

Ruusukujalla viihdytään

– Jokaisella asukkaalla on oma 25-neliöinen huone, johon kuuluu inva-WC
ja suihku. Jokaisella on myös turvaranneke, jota painamalla saa hoitajan
huoneeseensa tarpeen mukaan, kertoo hoivakodin johtaja Carita Saarinen.
Henkilökunta on paikalla ympäri
vuorokauden. Jokaisella asukkaalla on
nimetty omahoitaja, ja jokaiselle on
heti alussa laadittu henkilökohtainen
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Kodikkaat tilat ovat esteettömät ja
viihtyisyyttä lisäävät kaunis talvipuutarha ja järvinäköala. Henkilökunta järjestää asukkaille monenlaista viriketoimintaa säännöllisesti.
Ruusukujalla käy esiintyjiä aina silloin tällöin, säiden mukaan ulkoillaan paljon ja syntymäpäiviä vietetään yhdessä.
– Meille on sydämen asia, että asukas viihtyisi meillä ja tuntisi paikan
kodikseen. Sen eteen teemme paljon töitä. Viriketoiminnalla on tärkeä merkitys viihtymiselle ja toimintakunnon ylläpitämiselle.
Ruusukujalla hoitajat voivat vaikuttaa työvuorosuunnitteluun ja
omiin työaikoihinsa, joten ainakin

toistaiseksi talo on välttynyt muuten alaa vaivaavalta hoitajapulalta.
– Minun tehtäväni järjestää henkilökunnalle mahdollisimman hyvät
puitteet tehdä töitä, jolloin he taas
pystyvät paneutumaan täysipainoisesti omaan työhönsä.

Omannäköistä elämää
Ruusukujalla ei eletä kellon mukaan.
Aamiaista saa, kun siltä tuntuu ja jos
yöllä yllättää nälkä, siihenkin löytyy
apu.
Omaiset kiittävät paikkaa hyvästä
hoidosta ja onpa eräs asukaskin todennut, että pääseminen Ruusukujalle on parasta, mitä hänelle on sattunut.
– Me perehdymme mahdollisimman hyvin siihen ihmisen elämänhistoriaan – mitä on tehnyt työkseen,
mitä harrastanut. Sitä kautta voimme
auttaa meillä asuvaa elämään mahdollisimman omannäköistään elämää
loppuun saakka.

Attendo Ruusukuja
Hoivakodin johtaja
Carita Saarinen
Puh. 044 494 4660
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HOTELLI LIERA –

Fysioterapeutit
Raija Lepistö
Matti Väisänen

www.virtainfysioterapia.fi
OP-talo • P. 03 4754 703

V a nkokemuksella
k a l l a
Vankalla
• kokemuksella
Lihas-ja fasciakäsittelyt

majoitusta mahtavissa maisemissa!
Myymälä/Kahvio
• siivouspalvelut, ikkunoiden pesut
• ompelimo

•Nikama-ja
nivelmobilisointi
• Lihas-ja fasciakäsittelyt
•Kinesioteippaus
• N i k a m a - j a
•Kehonhallinta
nivelmobilisointi
•Kotijumppaohjeet
•Kinesioteippaus
•Kuntosaliohjaus
•Kehonhallinta
•Kotijumppaohjeet
Hoitoon
myös
•Kuntosaliohjaus
ilman
lähetettä!

Avoinna ma–pe 8-17
www.hopea-aurinko.fi
-niveltuet

Hoitoon myös ilman
lähetettä!

Ruovedentie 11 • Puh. 044 073 8840

-niveltuet

Täyden palvelun LVISKA-talo
• Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointityöt
• Sähkötyöt • Maalämpö
• Ilmalämpöpumput ja
ilmavesilämpöpumput
• Talotekniikan automaatiotyöt

Aki Mäenpää p. 044 522 0688

asiakaspalvelu@vesijohtoliikejauni.fi
Hallitie 3, 42800 Haapamäki

Rock your beauty
KAUNEUSHOITOLA
Kauppakatu 21, Mänttä
044 239 5658

24h ajanvaraus
www.yourbeauty.rocks

Mitsubishi ElectricMitsubishi
ilmalämpöpum
Elec
uusi LN-mallis
Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput
uusi LN-mallisarja

Ilmalämpöpumppujen Ilmalämpöpumppujen
uusi
uusi
aikakausi
on
alkanut
aikakausi on alkanut
Ilmalämpöpumppujen uusi
Myös rahoituksella
aikakausi on alkanut
. 12 kk korotonta)
(esim

Esittelyvideo
osoitt
s rahoituks
Myö
www.scanoffice.fi/LNkoro
kk
12
(esim.
Esittelyvideo
osoitteessa
ella
s rahoituks
Myö
www.scanoffice.fi/LN-uutuus
kk korotonta)

Mekonomen Ruovesi
Teollisuustie 10, 34600 Ruovesi
0406151864
ruovesi@gphuolto.fi
www.gphuolto.fi

FT-mallisarja
(esim. 12
Uusi Hyper Heating mallisarja
Jäähdytys energialuokka A+++

Scanofficen lämpöpumput alueellasi toimittaa

Scanofficen lämpöpumputScanofficen
alueellasi toi
läm

Scanofficen lämpöpumput alueellasi toimittaa

ORIVEDEN KODINKONEHUOLTO
ORIVEDEN KODINKON
Koluntie
7,
35300
Orivesi
•
0400
234 327
• oriveden.kkh@ne
Koluntie
7,
35300
Orivesi
• 0400 234 327
ORIVEDEN KODINKONEHUOLTO

Koluntie 7, 35300 Orivesi • 0400 234 327 • oriveden.kkh@netti.fi
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Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy
on laajentanut toimintaansa
laitureiden, liuskekivien
ja kuntan välitykseen
Leevi Leinonen (vasemmalla) ja isänsä Saku Leinonen ovat tyytyväisiä uusiin yhteistyökumppaneihin: Lip-Lap
Laituriin, Suomen Kunttapihaan ja Liuskemestareihin.

Maanrakennus, sora- ja maa-ainestoimitukset,
kaivuutyöt ja ruoppaukset sujuu Leinoselta
vuosikymmenten kokemuksella. Viime vuosina
toiminta on laajentunut entisestään.
Vuodesta 1989 lähtien toiminut Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy on vahvistanut toimintaansa viime vuonna
perustetulla Leinonen Group Oy – tytäryhtiöllä, joka keskittyy kunttapihojen tekoon, Lip-Lap Laitureiden sekä
Liuskemestarien kivien asennukseen.
– Tytäryhtiön yhteistyökumppaneina toimivat kainuulainen Suomen
Kunttapiha, Lip-Lap Laituri Oy Vantaalta sekä orivesiläinen Liuskemestarit. Heidän avullaan voimme palvella
asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin, Saku Leinonen kertoo.
-Usein käy niin, että asiakas on tilannut meidät ruoppaamaan rantaa
ja samalla hän asennuttaa uuden laiturin. Nyt kokonaisuuden voi tilata meiltä, Leinonen Groupin toiminnasta vastaava Leevi Leinonen jatkaa.
Viime vuosina ihmiset ovat satsanneet koti- ja vapaa-ajan asuntojen
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pihoihin entistä enemmän.
– Tämä näkyy meillä kysynnän kasvuna. Uusien yhteistyökumppaneiden
ansiosta olemme pystyneet palvelemaan asiakkaita kokonaisvaltaisesti,
Leevi Leinonen kertoo.
Kuntta on perustuksiltaan arvokkaampi, mutta sillä saadaan kaunis
ja helppohoitoinen piha.
– Onhan se hienoa, kun mustikat
kasvaa omassa pihassa. Keskellä kesää tehtäessä kastelulla on iso merkitys, otollisin aika kuntan asennukselle
on syksy ja aikainen kevät. Kunttaa on
asennettu niin uusiin, kuin vanhoihin
pihoihin, Leinoset kertovat.
Myös Liuskemestareiden mukaan
tulo on ollut tärkeää.
– Heillä on hyvä raaka-aineet saatavilla ja osaavaa työvoimaa löytyy
omasta kunnasta, kun Esa Jussila on
Muroleesta. Nyt saamme välitettyä

• MAINOS Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy

erikoisempiakin tilaustöitä, Leinoset
kertovat tyytyväisinä.
Lisäksi Leinonen välittää nykyisin
myös pihasuunnittelua.
– Pihasuunnittelupalvelu mahdollistui, kun Tampereelta löytyi sopiva
osaaja siihen. Sekin täydentää asiakkaan kokonaisvaltaista palvelupakettia.
Uusi aluevaltaus Kone- ja Kuljetus
Leinosen toiminnassa on myös veneiden ja matkailuautojen talvisäilytys.
– Viime talvena meillä oli säilytyksessä noin 50 venettä ja matkailuautoa. Alue on aidattu ja vartioitu, Saku Leinonen kertoo.

Kone- ja Kuljetus
Leinonen Oy
Kone- ja Kuljetus
Leinonen Oy

Syväojantie 7, 34600 Ruovesi
koneleino@phpoint.fi
0400 732 441 / Saku
044 576 2310 / Leevi
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Kiviojan
Helmi
Kiviojan Helmi on
viehättävä kokous- ja
juhlatila maalaismaiseman
keskellä, Kaanaassa,
Tampereen Teiskossa. Miltä
kuulostaisi hyvin järjestetty
tilaisuus viihtyisissä ja
moderneissa mutta vanhaa
kunnioittavissa puitteissa?

Wanha Parsi on nimensä mukaisesti
vanha navetta, joka on täysin remontoitu täyttämään vaativatkin kokousja juhlatarpeet noin 50 hengelle,
kesäisin kapasiteetti tuplaantuu, astiasto on 100 hengelle. Tilaisuudet
sujuvat mutkattomasti rauhallisissa,
viihtyisissä ja moderneissa puitteissa. Vierailijat saavat hengähtää luonnon keskellä.
Tarjoilut ja kokoustaminen hoituvat hienosti navetan salissa. Sieltä
löytyvät kokoustamiseen tarvittavat
av-laitteet, fläppitaulu, wifi sekä kesä kuumallakin viilentävä ilmastointi. Lisäksi tila on muokattavissa tarpeiden mukaan.
Kiviojan Helmen huolella valitut
kumppanit takaavat mutkattoman ja
laadukkaan palvelun. Asiakas voi valita tilan pitopalvelukumppaneista
mieleisensä ja pitopalvelu huolehtii
kaikesta tarvittavasta sovitusti. Turvallisen ja laadukkaan palvelun takaa
löytyvät myös siivous- sekä pesulapalvelut, jotka huolehtivat, että tila
on aina valmiina vastaanottamaan
uuden seurueen.
Navetan vintti ja tanssilato antavat lisätilaa monenlaisiin tarpeisiin
lämpimänä vuodenaikana. Ladossa voi laittaa vaikka tanssiksi kantrityyliin. Talvisin käytössä on navetan

Valokuvat: Matias Ahonen

Wanha Parsi
yritystilaisuuksille

sali sekä vanhasta siilosta löytyvä salahuone, joka tuo kiinnostavan lisän
tilaisuuteen kuin tilaisuuteen.
Kiviojan Helmessä arvostetaan
kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Tilan remontoinnissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä materiaaleja. Sisutuksessa
kunnioitetaan myös tilan historiaa.
Tilaisuuksien oheisohjelmien ja somistuksen tarpeisiin on pyritty varamaan kestäviä luonnon materiaaleja, joita voidaan käyttää uudelleen.

Suosittu hääpaikka
Kesäisin juhlatilan viikonloput täyttyvät häistä. Kesäsesonki alkaa olla
syyskuun lopulla päätöksessä. Kiviojan Helmessä on vietetty lähes jokaisena kesäviikonloppuna häitä. Koko
kesän 2023 viikonloput on jo myyty. Talvihäissä Kiviojan Helmen sali
palvelee 50 hengen juhlavieraita sujuvasti. Myös muiden perhejuhlien pitopaikkana Kiviojan Helmi on verraton.
Salahuone muuntuu silloin vaikkapa
suvun pienimpien jännittäväksi kokoontumistilaksi.

Saunatupa
Kiviojan Helmi tarjoaa monipuoliset
mahdollisuudet myös ulkoiluun ja pelailuun. Saunatuvan tuntumassa on
beach volley -kenttä sekä mahdollisuus frisbeegolfiin tai nuotiolla nokipannukahveihin. Lopuksi voi palkita väen saunan pehmeissä löylyissä.
Talvisin käytössä on myös hiihtolatu sekä avanto, johon pääsee pulahtamaan saunasta.

Kivioj n H lmi
RAKKAUDESTA MAASEUTUUN
ILOON JA IHMISEEN

Kiviojan Helmi
kiviojanhelmi.fi
Tuija 044 276 6739
kiviojanhelmi@kiviojanhelmi.fi
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Kotimaisuus, ekologisuus
ja palvelu Kaluste Katjan
kilpailuvaltteina
– Stemma on meille sopiva ketju. Se panostaa kotimaisiin
tuotteisiin, jotka ovat kestäviä. Myös hintalaatusuhde on
kohdallaan. Ekologisuudessakin Stemmaa voi pitää
edelläkävijänä, kuvailee Juhani Lehtola Kaluste Katjasta.

Lehtola on työskennellyt huonekalualalla koko ikänsä, kuljettajana,
myyjänä ja kauppiaana. Kaluste Katja on Jarmo ja Juhani Lehtolan perheyritys, jolla on kivijalkamyymälät
Mäntän ja Virtain keskustoissa.
Pienet liikkeet eivät kilpaile tuotteiden monipuolisuudella, mutta Lehtola pitää tärkeänä sitä, että laadusta ei tingitä. Myymälöissä on laajalti
esillä esimerkiksi Pohjanmaan Kalusteen valmistamia tuotteita, jotka tunnetaan korkealaatuisina. Kotimaisuus
on monelle asiakkaalle tärkeä ostokriteeri. Lehtola kertoo Kaluste Katjan
tuotteiden kotimaisuusasteen olevan
noin 70 prosenttia.
Kun ulkomaisten tuotteiden rahtija logistiikkakustannukset ja verotus
huomioidaan, nousee edullisemman
ulkomaalaisen tuotteenkin hinta helposti kotimaista kalliimmaksi.
– Suosituimpia myyntiartikkeleita
meillä ovat Hildingin Unitulen sängyt ja patjat. Niihin tulee peräti 25
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vuoden takuu jousitusten ja rungon
osalta. Vaikka takuuaika on pitkä, ei
reklamaatioita tule. On mukava myydä asiakkaille tuotteita, joihin on oltu
tyytyväisiä, Lehtola kertoo.
Tulevaisuudessa ekologisuuden
rooli korostuu. Pohjanmaan Kalusteen huonekaluissa ja Hildingin runkojen patjakankaissa käytetään luontoystävällisiä kankaita.
Huomattava osa Kaluste Katjan asiakkaista on keski-ikäistä tai vanhempaa väkeä, mutta kanta-asiakkaissa on
myös paljon nuoria perheitä. Tuotteita menee myös paljon kesäasukkaille sekä lähiseutujen palvelu- ja vanhainkoteihin. Monet kesäasukkaat
arvostavat ilmaisia kuljetuksia siinä
määrin, että heistä on tullut vakioasiakkaita. Eläkeläisillekin ilmainen kuljetus on tärkeä. Monissa tapauksissa
ikäihmisille on myös koottu huonekalut valmiiksi.
– Meillä tuotteen hintaan kuuluu
aina myös huonekalujen toimitus

kotiin ja kannamme ne sisälle asti.
Tästä on tullut positiivista palautetta
eläkeläisten lisäksi myös Etelä-Suomessa asuvilta kesäasukkailta. He eivät ole tottuneet ilmaiseen palveluun,
Lehtola naurahtaa.
Ylä-Pirkanmaan pienenevä asukasmäärä, korona ja Ukrainan sota ovat
tehneet kiusaa liiketoiminnalle. Myös
sen luonne on muuttunut, sillä jo lähes puolet tilauksista tehdään internetin kautta. Liikkeeseenkin tuleva
asiakas on saattanut jo katsella tuotteita valmiiksi. Tilatessaan Stemman
sivuilta huonekaluja Ylä-Pirkanmaalla asuva asiakas voi käydä hakemassa ne kätevästi Kaluste Katjan myymälästä.

Kaluste Katja
Seppälänpuistotie 7, Mänttä
Puh. 045 266 7060
Avoinna:
ma–pe 10–18 ja la 9–14
Keskustie 1, Virrat
Puh. 045 245 0123
Avoinna:
ma–pe 10–17 ja la 10–14

POHJOISVIITTA 2 • 2022

Villein Oy
– kun haluat parasta
Villein Oy on maanrakennusja urakointiyritys, jonka
valtteja ovat rautainen
ammattitaito, asiantuntemus,
kyky ratkoa visaisetkin
ongelmat ja monipuolisuus.
Ilmankos yritykseen
luottavat niin kotitaloudet
kuin yritykset ja julkiset
toimijatkin.
Yrittäjä Jukka Äikäs sanoo, että hän
ja hänen henkilöstönsä tekevät töitä
sillä asenteella, että kun työ on otettu tehtäväksi, se myös onnistuu koosta tai haastavuudesta riippumatta ja
niin, että aikataulu pitää.
Luotettavuudesta kertookin eniten
iso joukko uskollisia asiakkaita, jotka
soittavat Villein Oy:n hätiin aina, kun
tarvitaan osaavaa ja tarkkaa maanrakentajaa.
Villein Oy hallitsee maanrakennusalan työt laidasta laitaan: omakotitalojen ja isompien kiinteistöjen
pohja- ja pihatyöt sekä salaojitukset
hoituvat. Villein Oy on lisäksi kokenut
viemäreiden, vesijohtojen ja pumppaamoiden rakentaja. Myös erilaiset
louhinta- ja muut kivityöt luontuvat,
samoin kiviainesten siirrot. Talviaikaan Villein Oy pitää pihat ja tiet puhtaina lumesta.
Villein Oy:n nykyaikainen ja monipuolinen kalusto taipuu monenlaisiin
töihin ja on aina ajan tasalla. Se varmistaa erinomaisen palvelun kaikissa
tilanteissa. Lisäksi henkilöstö koostuu
kokeneista moniosaajista, joilla ei mene sormi suuhun vaativankaan työn
edessä.
Villein Oy taitaa myös erilaiset metsurityöt. Eikä niin vaikeaa kaadettavaa

olekaan, etteikö Jukka Äikäs joukkueineen saisi sitä turvallisesti kaadettua!
Asiakkaan niin halutessa puut hoidetaan polttopuiksi tai sahatavaraksi saakka.
Osa Villein Oy:n toimintaa on Pikkujukka – mökkisi apumies. Pikkujukka hoitaa Oriveden ja Kangasalan
alueella kaikenlaisia mökkeilyyn liittyviä isoja ja pieniä tehtäviä – vaikkapa ajaa nurmikon, tyhjentää puuceen,
nostaa laiturin ja veneen syksyisin ja
laskee vesille taas keväällä. Tarpeen
mukaan pikkujukka vaikka lämmittää
saunan valmiiksi.
Älä epäröi soittaa, kun tarvitset
luottokumppania urakointiin tai
maanrakennukseen!

Villein Oy
Jukka Äikäs
Pihlajamäentie 41
35300 Orivesi
Puh.040 095 1892
jukka.aikas@villein.fi
: villeinoy
www.villein.fi
www.pikkujukka.fi
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Biolämpölaitoksia lähes
30 vuoden kokemuksella
Ruoveden Jäminkipohjassa toimiva Hesesteel Oy valmistaa hakelämmityslaitoksia ja
modernisoi vanhoja laitoksia biopolttoaineille sopiviksi. Hesesteelillä on takanaan jo
lähes 30 vuoden ja yli 300 lämpölaitoksen kokemus ja se on varma valinta suomalaiseen energian- ja lämmöntuotantoon.
Hesesteel Oy toimittaa lämpölaitoksia pääasiassa teollisuuslaitoksille, maatiloille sekä lämpöyrittäjille.
Noin puolet tilauksista on vanhojen
laitosten modernisointeja bioenergiaa hyödyntäviksi.
Sähkön ja öljyn hinnan nousu sekä
erityisesti maakaasun saatavuus ovat
näkyneet myös Hesesteelillä, kun asiakkaat etsivät nyt vanhojen lämmityslaitosten tilalle uusia, biopolttoaineita hyödyntäviä ratkaisuja.
– Nyt myydään lämpölaitoksia ensi
kesäksi, vastaa toimitusjohtaja Heikki Raivio kysymykseen, toimitusajasta. – Vanhojen laitosten huoltotöitä
pystymme tekemään nopeallakin aikataululla, hän lisää.
Siirtyminen hakelämpölaitoksen
käyttäjäksi on yksinkertaista. Hesesteel suunnittelee ja toteuttaa muutoksen sekä huolehtii kunnossapidosta.
Lämmitysjärjestelmän vaihto on myös
ympäristöteko hiilidioksidipäästöjen
vähentyessä.
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– Alitehoisia laitoksia viilataan nyt
huippukuntoon, jotta öljyn kulutus
saataisiin mahdollisimman pieneksi.
Tapaus kohtaisesti aina tutkitaan mitä
voimme tehdä, Raivio kertoo.
Hesesteel-hakelämpölaitoksella
onkin erinomainen energiatase. Haketta poltetaan optimaalinen määrä
ja lämmön talteenotto savukaasuista on tehokasta. Tekniikka on varmatoimista ja varalämpölähteiden, kuten
sähkön tai öljyn käyttö lämmöntuotannossa onkin alle puoli prosenttia.
Hankelämpölaitos on myös ympäristöystävällinen valinta. Energiantuotannossa käytettävä hake voidaan
hankkia läheltä lämpölaitosta, jolloin
kuljetusten päästöt ovat vähäiset. Kehittynyt polttotekniikka ja savukaasujen tehokas puhdistus huolehtivat, että päästöt ovat vähäiset.
Hakelämpölaitoksissa polttoaineena voidaan käyttää esimerkiksi puuteollisuuden ylijäämäjätteitä, puruja
ja puunkuoria.

– Myös esiharvennuspuulle saadaan järkevä hinta, kun se muutetaan
energiapuuksi, kommentoi Raivio.
Kun polttoaine tuodaan läheltä, raha jää omalle paikkakunnalle.
– Maaseutualueille hakelämmitys
tekee hyvää, kun rahat jäävät pyörittämään aluetaloutta, summailee
Raivio.

HESESTEEL OY
Hesesteel Oy
Perustettu 1993
www.hesesteel.fi
Sahantie 15
34450 Jäminkipohja
Puh. 050 0872 153
hesesteel@phpoint.fi
ma–pe 9–18
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VKP Oy

LUKITUS
KAMERAVALVONTA
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
KULUNVALVONTA
SÄHKÖTYÖT & -TUOTTEET

• Rakentamisen valvontatyöt ja vastaavan
mestarin palvelut, jatkossa myös
mittauspalvelut uudenaikaisella kalustolla!
• Kaikki kaivu- ,perustus- ja rakennustyöt
joustavalla aikataululla ja vankalla
ammattitaidolla.
• Vaihtolavapalvelut ja kuljetuspalvelut
03 471 6446
kaikille jätteille ja materiaaleilla.
LUKITUS
WWW.MLTTOY.FI
Myös nostopalvelut!
KAMERAVALVONTA
• Jätevesijärjestelmien asennus ja
LUKITUS
Länsitorikatu
13 A 18
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
KAMERAVALVONTA
suunnittelu.
35800
Mänttä
|
myynti@mlttoy.fi
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
KULUNVALVONTA
•
Suuntaporaukset
ja alitusporaukset.
KULUNVALVONTA
SÄHKÖTYÖT
& -TUOTTEET
LUKITUS
SÄHKÖTYÖT & -TUOTTEET
KAMERAVALVONTA
03 471 6446
WWW.MLTTOY.FI
03Virtain
471 6446Kiinteistöpalvelu
WWW.MLTTOY.FIOy
Antti Kivelä 0440 534 818
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
Länsitorikatu 13 A 18 | 35800 Mänttä | myynti@mlttoy.fi
Tarmo Kivelä 0400 623 819
KULUNVALVONTA
SÄHKÖTYÖT & -TUOTTEET
info@vkpoy.fi www.vkpoy.fi
LUKITUS
03 471 6446
WWW.MLTTOY.FI
KAMERAVALVONTA
Länsitorikatu 13 A 18 | 35800 Mänttä | myynti@mlttoy.fi
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
KULUNVALVONTA
MONIVUOTISET
SÄHKÖTYÖT & -TUOTTEET
Länsitorikatu 13 A 18 | 35800 Mänttä | myynti@mlttoy.fi

03 471 6446

WWW.MLTTOY.FI

Länsitorikatu 13 A 18 | 35800 Mänttä | myynti@mlttoy.fi

TERASSILÄMMITIN
CHIC GARDER 1500W

8995

PÖLKYN KOTIMAISET
KESTOPUUT
OVH

-30%

PUUT,
PENSAAT JA
PERENNAT

OVH

-50%

Tarjous ei koske syksyn
kampanjakasveja eikä havuja.

POISTOERÄ!

NAHKAKÄSINEET
RANCH PREMIUM VUORELLA

1999

NORM. 24,95€

LEHTIENKERÄÄJÄ
GARDENA

149

00

KANOOTTI
TAIMEN 475

69900
NORM. 849€

HANKKIJA ORIVESI, TEOLLISUUSTIE 1
• AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-14 • PUH. 010 768 4400 : hankkija.fi
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60
km/h

MAVERICK
TRAIL BASE 700

• 60 km/h
• 15-v. voi ajaa T-kortilla
• myös lämpöhytillä
• varustelu oman
toiveen muk.
15.330,- + tk. 550,-

60
km/h

OUTLANDER
6X6 XU+ 650 -22
17.730,- + TK. 550,-

Kysy lisää
rahoituksesta ja
korkotarjouksesta

59 RANGER
STD 600 ACE
14.430,- + TK. 550,-

Vesijettien
ennakkomyynti
v. 2023 alkanut!!
Tule ja
varaa omasi!
Hinnat
alk. 8 290,-

+ TK. 550,-

TSEKKAA
MYÖS

VERKKOKAUPPA
VK-MOTORS.FI

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP).
Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP-logo ovat BRP:n
tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Avoinna: Ma–To 9–17, Pe 9–18, La suljettu • Kuruntie 15, Ruovesi.

KATSO VAIHTOKONEET: www.vk-motors.fi
P. 03 474 0040 • Ville Kaikkonen 0500 637 513
• Jarkko Raivio 044 574 0203 • Kalle Kaikkonen 050 306 8120

moottorisahat, raivurit,
painepesurit ja tarvikkeet

