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1.MÄNTÄN YRITTÄJÄT 

 

 

Miten kaikki alkoi… 

 

 

 

 

 

 

Näin lyhyt ja ytimekäs oli Mäntän Kauppaseura ry:n Putaman kahvilassa 29.12.1936 allekirjoittama 

perustamiskirja. Kauppaseuran ensimmäisenä puheenjohtajana sai kunnian toimia Olavi Wilhelm 

Saikka. Muita hallituksen jäseniä olivat sihteeri Juho Topias Peltola, kauppias Isak Tanskanen, 

August Konrad Salomaa, Juho Marttinen, Toivo Artturi Vehmas ja kelloseppä Teodor Olavi 

Turunen.  

Yhdistyksen toiminta oli vilkasta aina vuoteen 1939 saakka jolloin syttyi maailmansota. Sodan aikana 

toiminta jatkui naisten toimesta mutta olosuhteet huomioon ottaen se oli hieman suppeampaa. 

Sodan loputtua aktiivinen yhdistystoiminta palasi täysipainoiseksi.  

Yritystoiminnan vilkastuessa ja useiden erilaisten yritysten edustajien tullessa mukaan yhdistyksen 

toimintaan, katsottiin aiheelliseksi muuttaa yhdistyksen nimi vastaamaan paremmin jäsenkunnan 

rakennetta. Nimenmuutokseen vaadittiin kaksi yhdistyskokousta joista ensimmäinen pidettiin 

Matkustajakoti Airassa ja toinen Mäntän Vuorenmajalla huhtikuussa 1947. Paikalla olleet 22 jäsentä 

hyväksyivät muutosehdotuksen yksimielisellä päätöksellä. Syyskuun 12. päivä 1947 

oikeusministeriö hyväksyi muutetut säännöt ja yhdistyksen nimeksi muutettiin Mäntän 

Yksityisyrittäjät ry. Jussi Peltola toimi puheenjohtajana Mäntän Yksityisyrittäjissä 

nimenmuutosvuodesta aina vuoteen 1951 saakka.  

Vuosi 1953 oli kunnallisvaalivuosi Suomessa ja niin Mäntän kauppalassakin valittiin edustajat 

kunnanhallitukseen. Vuosi on merkittävä yrittäjien historiassa, koska kyseisenä vuonna Mäntän 

Yksityisyrittäjät saivat Mäntän kauppalan hallitukseen ensimmäisen yrittäjäväen edustajan 

ohjaamaan kauppalan asioita. Voitto Keskisellä, uudella hallituksen edustajalla, oli siis arvokas 

tehtävä olla mukana päättämässä kauppalan asioista. Hyvään vaalimenestykseen oli varmasti 

osaltaan siivittänyt muut yhdistyksen jäsenet joita oli yhdistyksessä sinä vuonna 46 henkilöä. 

Seuraavana vaalivuonna 1956 yhdistyksen jäsenmäärä oli hieman laskenut, ollen 41 henkilöä. 

Mutta arvostus yrittäjiä kohtaan Mäntän kauppalassa oli suuri koska kunnallisvaaleissa meni läpi 

sinä vuonna kaksi yrittäjien edustajaa, Voitto Keskinen uudelleen ja uutena Taisto Nippala. 

”Me allekirjoittaneet perustamme täten Mäntän Kauppaseura-nimisen yhdistyksen, jonka 

tarkoituksena on poistaa yksityisyritteliäisyyttä haittaavia epäkohtia, toimia hyödyllisten 

uudistusten aikaansaamiseksi yksityisyritteliäisyyden alalla, tehdä ja tukea ehdotuksia, jotka 

tarkoittavat yksityisyrittäjäin oikeutettujen etujen valvomista, sekä kasvattaa ja voimistuttaa 

toverihenkeä ja kaikinpuolista ymmärtämystä yksityisyrittäjäin kesken, sekä vakuutamme 

liittyvämme siihen jäseniksi ja hyväksymme sille ehdottamamme oheen liitetyt säännöt, jotka 

jätämme oikeusministeriön vahvistettaviksi.” 
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Yhdistyksen nimeä uudistettiin seuraavan 

kerran vuonna 1993. Vanhalta kalskahtava 

nimi Mäntän Yksityisyrittäjät ry vaihdettiin 

trendikkäänpään Mäntä Yrittäjät ry:hyn. 

Nimen vaihdoksen johdosta laadittiin Mäntän 

Yrittäjät ry:n paikallisyhdistyksen uudet 

säännöt.  

 

 

 

 

 

KUVA 1. Lehtiartikkeli 

    

SINULLE, MINULLE JA KAIKILLE 

Yrittäjillä on alun alkaen ollut oma Y-viikko, jolloin järjestettiin jotain mukavaa ohjelmaa asiakkaille 

ja asukkaille. 1973 todettiin, että pelkkä viikko on liian lyhyt aika lystin pitoon, joten pidennetään 

aikajaksoa Y-kuukaudeksi. Mäntän Yrittäjät ovat olleet aktiivisesti viettämässä Y-kuukautta 

järjestäen erilaisia tapahtumia kaupungissa. 1980-luvulla Mäntän Yrittäjät tarjosivat kaupungin 

asukkaille elokuva- ja teatteriesityksiä. Lapsille oli kyseisenä vuonna kaksi elokuvanäytöstä, jotka 

kummatkin esitettiin täydelle salille. Osalliseksi tapahtumista pääsivät myös ne kaupungin asukkaat 

joilla ei ollut enää voimia tai kuntoa lähteä itse paikan päälle nauttimaan tapahtumista. Yrittäjät 

eivät unohtaneet, vaan veivät kahvi-, musiikki-, ja keskustelutilaisuudet heidän luokseen eli 

vanhainkotiin sekä kolmeen vanhustentaloon Mäntässä. Ja tällä tavalla kaikki pääsivät nauttimaan 

Y-kuukauden tapahtumatarjonnasta. Yrittäjien järjestämät tapahtumat kaupungissa olivat erittäin 

suosittuja koska eräänäkin vuonna yli 2000 kaupungin asukasta kävi katsomassa teatteriesitystä 

sekä ikäihmisille suunnattuun tapahtumaan osallistui 96 henkilöä.  

 

Paperi valtaa katukuvan 

Yrittäjien järjestämät tapahtumat eivät jääneet pelkästään Y-kuukauden varaan, vaan niitä 

järjestettiin pitkin vuotta. Eräänä kesänä yrittäjät laittoivat Mäntän katukuvan uusiksi tuoden torille 

kasapäin wc-paperia ja talouspaperia. No oltiinhan sitä kaupungissa missä toimi paperitehdas, joten 

tämä oli ihan ymmärrettävää. Elettiin siis 1990-lukua ja kyseessä oli Mäntän Paperimarkkinat. 

Yrittäjien lisäksi tapahtuman taustalla olivat eri järjestöjen edustajat sekä useampi urheiluseura 

Mäntästä. Tapahtuma ei jäänyt pelkästään paperin myymiseksi paikkakunnan ihmisille vaan oli 
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panostettu myös viihdepuoleen, järjestäen nuorisolle disco ammattikoulun tiloissa. Varttuneempi 

väki pääsi pyörähtelemään Mäntän koulutuskeskukselle 7-seinähullun veljeksen tahdissa.  

2000-luvulle siirryttäessä Paperirieha sen kuin kiihtyi valloittaen niin kampaamot kuin kenkäkaupat 

torin lisäksi. Kaikkialla oli myynnissä niin wc-paperia kuin talouspaperiakin. Pelkkä paperin 

myyminen ei kuitenkaan ollut tapahtuman päätarkoitus vaan asiakkaille sekä kaupungin asukkaille 

ynnä muille järjestettiin myös muuta ohjelmaa. Edellisinä vuosina lapset olivat jääneet hieman 

osattomaksi ohjelma-annista, joten nyt järjestettiin lapsille pomppulinna missä pienen väen päät 

menivät pyörälle. Erilaiset kilpailut olivat tulleet ohjelmaan mukaan kuten henkilön muumioiminen 

kahta paperirullaa käyttäen. Yleisöllä ainakin oli hauskaa kun pääsivät näkemään wc-paperiin 

kiedotun henkilön. Jos Paperimarkkinoilla oli uutta ohjelmaa, niin perinteistä pidettiin kiinni 

valitsemalla vuoden paperiparoni. Vuonna 2002 paperiparonin arvonimen sai Sampo Linkoneva 

meriitteinään kuvataideviikkojen ja Mäntän kulttuuritoiminnan edistäminen. Paperiparoni valittiin 

yrittäjien toimesta ja kriteereinä oli henkilö, joka omalta osaltaan vei Mänttää eteenpäin ja kehitti 

samalla paikkakuntaa. Papeririehan järjestäminen oli Mäntän Yrittäjille niin suuri tapahtuma, että 

budjetin laatiminen oli tarpeen. Vuonna 2002 budjetiksi suunniteltiin 20 000€ ja tapahtuman 

jälkeen oltiinkin positiivisesti yllättyneitä tuloksen näyttäessä olevan voitollinen 1000€ verran. 

 

Papeririehasta Myllyntulet 

Vuosi 2002 jäi viimeiseksi Mäntän keskustassa järjestetyksi Papeririehaksi koska seuraavana vuonna 

paikka vaihtui Myllyrannan Taidekeskukseksi ja tapahtuma Myllyntuliksi. Nimen ja paikan vaihdos 

ei suinkaan yleisömääriin vaikuttanut koska paikanpäälle oli sinä vuonna kokoontunut 1200 henkeä 

nauttimaan markkinahumusta. Yleisöä hemmoteltiinkin hyvällä musiikilla Pumpun Henki bändin 

tahdissa ja lapset pääsivät telmimään kuinkas muuten kuin pomppulinnassa. Ratsupoliisit olivat 

myös saapuneet markkinayleisön nähtäville.  

Samaa kaavaa mukaillen mentiin usean vuoden ajan ja aina paikan päälle saatiin toista tuhatta 

tapahtumavierasta. Vuonna 2007 saatiin ideoitua ja järjestettyä paikan päälle agility 

koiraharrastajat, poliisi, sekä elämysmatkoja järjestävä Funforest. Paperiparonin sijaan valittiinkin 

paperiparonitar ja tämä arvonimi annettiin Sirkka-Liisa Anttilalle alueellisen elinkeinoelämän 

edistämisestä. Opettajan toimensa ohessa hän oli vaikuttanut alueen edistämiseen 

kaupunginvaltuutettuna sekä valtuuston puheenjohtajana. Vuoden 2007 tapahtuma oli erilainen 

siltä osalta, että paikan päällä käytiin myös huutokauppaa. Taidekeskus Myllyranta oli lahjoittanut 

huutokauppaan kolme taideteosta ja näistä saatu tuotto lahjoitettiin kokonaisuudessaan Mäntän 

kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaiden liikuntaharrastusten kehittämiseen. Huutokaupan 

jälkeen, hämärän laskeutuessa sytytettiin tulet roihuamaan rannalle hämärtyvää iltataivasta vasten. 

Yrittäjät olivat jälleen kerran onnistuneet järjestämään asiakkailleen ja alueen asukkaille 

ikimuistoisen tapahtuman.  

Myllyntulet tapahtuman jälkeen Mäntän Yrittäjien silloinen puheenjohtaja Raimo Maakanen 

kommentoi tapahtumaa KMV-lehden artikkelissa seuraavasti: 

 

 

”Olemme halunneet jatkuvasti kehittää ja elävöittää tätä tapahtumaa. Ideoita onnistuneeseen 

tilaisuuteen olemme saaneet yrittäjien lisäksi myös alueen asukkailta. Uusia vinkkejä toivoisimme 

edelleen.”  
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Myöhemmin Myllyn Tulet tapahtuma siirtyi Myllyrannan yrittäjien itse järjestämäksi tapahtumaksi 

ja yrittäjäyhdistys jäi pois järjestelyistä.  

 

OMALLE VÄELLE 

 

”Oon viisikymppinen” 

Kiitettävään 50-vuoden ikään ehtiessään Mäntän Yksityisyrittäjät ry olivat saaneet jäsenmääränsä 

nousemaan jo 86 jäseneen saakka. Menneen kymmenen vuoden aikana jäsenmäärissä oli ollut 

nousua 31 jäsenen verran. Syntymäpäivää ja noussutta jäsenmäärää juhlittiin viimeisenä päivänä 

joulukuuta 1986. Myös naapurikunnan Vilppulan Yrittäjät ry muistivat merkkipäiväänsä juhlivaa 

päivänsankaria oman yhdistyksensä pöytästandaarilla.  

Seuraavalla vuosikymmenellä jäsenmäärät heilahtelivat ollen alimmillaan vuosina 1992 - 1993 

jolloin jäseniä vain 68. Kun 60-vuotisjuhlat lähestyivät, niin yhdistyksen jäsenmääräkin lähti nousuun 

ollen vuonna 1995 runsaslukuisempi kuin koskaan aikaisemmin eli jäseniä silloin 93. Juhlavuoden 

koittaessa jäsenmäärässä tapahtui hienoista laskua (88 jäsentä) mutta tämä ei juhlatunnelmaa 

haitannut vaan syyskuun neljästoista päivä 1996 Mäntän Yksityisyrittäjät juhlivat Mäntän klubilla 

Jämsän Komiit musiikkiesityksen, kansanedustaja Kari Kantalaisen juhlapuheen, tanssiesitysten, 

yhteistyökumppaneiden puheenvuorojen sekä sirkusesityksen voimin. Juhlassa palkittiin Vuoden 

Yrittäjä sekä muita pitkään yrittäjinä toimineita jäseniä kultaisin ja hopeisin yrittäjäristein. Ilta jatkui 

show-esityksellä jonka jälkeen nautittiin juhlaillallinen. Ilta päättyi tansseihin.  

 

Mikä puhuttaa? 

Historian havinaa on yhä edelleen Mäntän Yrittäjien arkipäivässä Kauppias Isak Tanskasen käden 

jäljen muodossa. Käden jäljellä tarkoitetaan tässä tapauksessa Ison Riihisaaren rantatonttia jonka 

Tanskanen aikoinaan lahjoitti Mäntän Yrittäjät ry:lle. Rantatontti on puhuttanut useaan kertaan 

yhdistysväkeä. On ollut vaikea kehitellä tontille hyödyllistä käyttöä. Myynnissäkin tontti on ollut 

mutta ostajaa kyseiselle tontille ei ole löytynyt. Tontille haettiin vuonna 1997 rakennusoikeus vapaa-

ajan asunnolle edistämään tontin myyntiä mutta myymättä se jäi silloinkin. Kun rantatonttia ei saatu 

kaupan, niin yhdistysväki kehitteli tontille muuta käyttöä. Aloitettiin yhteistyö Koillis-Pirkanmaan 

Safarikelkkailijoiden kanssa kehittämällä saarelle yhteiskäyttöä. Yhteisistä pelisäännöistä sovittiin 

puolin sekä toisin ja yhteistyön toimiessa hyvin ja luottamuksen ollessa molemmin puoleista, 

siirrettiin kelkkakerhon omistama kota yrittäjien omistamalle tontille. Näin tarjottiin molempien 

yhdistyksien jäsenille mahdollisuus nauttia saaren tuomista ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksista, 

sekä kodan suomista mahdollisuuksista makkaran paistoon, eväiden syömiseen tai vain 

lämmittelemiseen. Keskustelua oli ollut myös mökin ostamisesta tontille mutta ensin haluttiin 

nähdä onko kodallakaan käyttöä jäsenien keskuudessa. Myös tontin myymisestä keskusteltiin 

jälleen, mutta päätöksiä tästä asiasta ei tehty joten tontti pysyi virkistyskäytössä jäsenilleen.  
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Ainakin jäsentilastojen perusteella voisi ajatella yhdistysväellä olleen riittävästi kodan käyttäjiä Iso 

Riihisaaressa koska kodan siirtämisen aikaan Mäntän Yrittäjät ry:llä oli 116 jäsentä yhdistyksessään. 

Ja Koillis-Pirkanmaan Safarikelkkailijoiden jäsenet vielä lisänä, niin potentiaalinen käyttäjäkunta oli 

runsas.  

 

Yrittäjäilloissa tapahtuu 

Yrittäjät ovat aina osanneet ja halunneet järjestää asiakkailleen ja kaupungin asukkaille mukavia 

tapoja viettää aikaa yhdessä tapahtumien muodossa. Aikaa yhdessäololle sekä rennolle ja mukavalle 

jutustelulle on osattu antaa myös yrittäjälle itsellensä, eli on järjestetty yrittäjien kesken rentoja 

yrittäjäiltoja. Tämä on tuonut vaihtelua yrittäjän arkeen ja pitkiin työpäiviin. Tilaisuudessa on saanut 

vaihtaa ajatuksia alueen muiden yrittäjien kanssa. Illanvietoissa on ollut monenlaisia teemoja, usein 

asiapitoisia ja koulutuksen omaisia. Mutta joskus myös hieman rennomman oloisia, kuten 

toukokuussa 1993 Mäntässä. Silloin illan teemana oli miehen ulkoinen olemus. Miehille annettiin 

vinkkejä niin ihonhoidossa, hiuksien hoidosta kuin värien tärkeydestä. Kuinka hyvin opit menivät 

perille, sitä ei pöytäkirjoihin kirjoitettu eikä paikallislehtikään uutisoinut.  

Yrittäjäillan järjestelyt eivät aina jääneet paikallisten yrittäjien harteille vaan Suomen Yrittäjäin 

Keskusliitto, Pirkanmaan Yrittäjät ry sekä Yrittäjäin Fennia kantoivat kortensa kekoon järjestämällä 

kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman yrittäjäillan huhtikuussa 1994 Mäntässä. Illan teemana 

olivat työehtosopimusten uudet joustomahdollisuudet, josta kertoi Suomen Yrittäjäin keskusliitto 

ry:n lakimies Anna Lunden, yrittäjäjärjestön toiminnasta kertoi järjestöpäällikkö Jarmo Laine ja 

yrittäjien vakuutusturvaa esitteli Yrittäjäin Fennian järjestöpäällikkö Kari Wilen.  

Yritysten ja yksityisten henkilöiden turvallisuuden tarve oli kasvanut vuosi vuodelta ja tähän asiaan 

tutustuttiinkin saman vuoden syyskuisessa turvaillassa. Yrittäjät kokoontuivat Mäntän klubille ja 

KMV-turvapalvelut Oy:stä Raimo Maakanen kertoi sekä yritykselle että yksityiselle sopivista 

ratkaisuista koskien turvallisuusasioita. Tyhjällä vatsalla ei täältäkään tilaisuudesta kotiin tarvinnut 

lähteä, koska KMV-turvapalvelut Oy tarjosi kuulijakunnalle iltapalan tilaisuuden lopuksi.  

 

Maalla ja merellä 

Iltapala vaihtui lounaaksi kun yrittäjät 1990-luvulla järjestivät yhteisiä lounastapaamisia. 

Tapaaminen ei tapahtunut pelkästään lounaan merkeissä, vaan aina oli esillä joku ajankohtainen 

tietoisku muodossa tai toisessa. Lounaan yrittäjille tarjosi yritys, jolla oli jotain viestittävää heille. 

Milloin oli Mäntän seudun osuuspankki, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, vakuutusyhtiö Sampo tai joku 

muu taho tilaisuuden isäntänä. Ajan saatossa huomattiin yrittäjien kiireinen arki, joten 

lounastapaamiset siirrettiin tapahtuvaksi ilta-aikaan. Silloin ei suinkaan syöty lounasta vaan 

iltapalaa.  

Monenlaista lounasta, aamiaista tai iltapalaa nautittiin myös merelle suuntautuneilla 

virkistysristeilyillä. Milloin laivan keula osoitti Tukholman suuntaan ja milloin oltiin matkalla 

Tallinnaan. Vuonna 1996 Mäntän Yrittäjät ry voittivat Pirkanmaan Yrittäjät ry:n järjestämän 

jäsenhankintakilpailun ja saivat palkinnoksi laivaristeilyn yhdistyksen hallitukselle. Palkintoristeilylle 
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lähti 10 hengen ryhmä hallituksen jäseniä seuralaisineen. Valtakunnallinen Yrittäjäristeily tehtiin 

m/s Kalypsolla Turusta Tukholman suuntaan. Risteilyn aikana irtauduttiin arjesta, nautittiin hyvästä 

viihdeohjelmasta sekä toisten seurasta. Silkkaa viihdettä koko risteily ei suinkaan ollut vaan matkan 

aikana oli mahdollisuus osallistua seminaariin, jossa käsiteltiin mm. yritysverotukseen liittyviä 

asioita.  

  

 

KUVA 2. Lehtimainos 

 

KAMPANJAT JA MESSUT 

 

Palvele paremmin 

1990-luvun alkupuolella Mäntässä yrittäjiä puhutti palvelutason heikentyminen paikkakunnalla. 
Tämä ilmeni mänttäläisten ja lähiympäristön ihmisten muuttuneena ostokäyttämisenä. Palvelut ja 
hyödykkeet ostettiin muualta ja tämä aiheutti paikkakunnalla palveluiden, tavaravalikoiman ja 
yritysten vähentymisenä. Asiaan haluttiin muutos ja mahdollisimman nopeasti. Niinpä alkuvuodesta 
1995 yrittäjiä lähestyttiin kirjeitse kertomalla ”Palvele paremmin” – projektista. Projektin 
päätavoitteena oli saada Mänttä tunnetuksi erinomaisen palvelun kaupunkina. Osatavoitteena oli 
ylivoimainen asiakkaiden palvelu, toiminnan laatu, uusia ajatuksia ja innovaatioita, luoda yrittäjiin 
uskomus muutoksen mahdollisuudesta, paikkakunnan yritysten yhteistyön parantamisesta sekä 
oman paikkakunnan palvelusten käytöstä. Tavoitteiden mukainen suunnan muutos voitiin tehdä 
ainoastaan palvelemalla asiakkaita paremmin ja innovoimalla uusia palvelumuotoja. Tukea 
hankkeelle saatiin Mäntän Yrityskehitys Oy:ltä ja projektiin sitoutuikin lukuisa määrä eri alojen 
yrittäjiä sekä Mäntän kaupunki.  

Koulutusvaihe pidettiin keväällä vuonna 1995 ja koulutuskustannuksissa olivat mukana niin KTM 
kuin YRKEkin. Yrittäjien kustannuksiksi jäi arviolta noin 500 mk/henkilö. Projektiin oli sitoutunut 
maaliskuun alkuun mennessä 13 eri alan yrittäjää sekä Mäntän kaupunki. Ilmoittautuneiden määrä 
kertoi siitä, että huoli ostokäyttäytymisen muutoksesta oli huomattu yrittäjien keskuudessa. 
Tavoitteiden onnistumista peilaten Mäntän Yrittäjien jäsenyritysten määrän mukaan niin projekti 
oli onnistunut koska vuoden 1995 aikana jäsenmäärä nousi 83 jäsenestä 93 jäseneen. 
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Oman kunnan puolesta 

Muutamaa vuotta myöhemmin katseet suunnattiin jälleen asiakaspalvelun parantamiseen sekä 

myynnin lisäämiseen paikkakunnalla. Käynnistettiin ”Osta Kunnasta Missä Vaikutat Joka Päivä” – 

kampanja, jonka alkamisajankohta marraskuu vuonna 1998 valittiin tulevaa joulumyyntiä silmällä 

pitäen. Kampanja koostui osioista kuten joulumyynti, yritysten välinen kaupankäynti ja myynnin 

edistäminen omassa kunnassa.  

Kampanjan rungon muodostivat KMV-lehden kanssa yhteistyössä toteutettu ilmoitusten ja juttujen 

sarja. Lehdessä julkaistiin kaksi kertaa kampanjaan osallistuvien yritysten yhteinen ilmoitus ja 

kilpailukuponki. Kilpailukupongin sai palauttaa johonkin kampanjaan osallistuvista yrityksistä. 

Kilpailun pääpalkintona oli 2000 mk lahjakortti johonkin kampanjaan osallistuvista yrityksistä. 

Arvokkaan pääpalkinnon ohessa arvottiin 10 kappaletta 100 mk arvoisia tuotepaketteja. Kampanjaa 

tukemassa olivat Yrke Oy (Kuorevesi, Mänttä), Juupajoen ja Vilppulan kunnat. Heidän tukisummansa 

kampanjalle oli yhteensä 10 000 mk. Jäsenyritysten osuudeksi jäivät lehti-ilmoittelun kustannukset. 

Kampanja toteutettiin yhdessä Mäntän seudun koulutuskeskuksen opiskelijoiden kanssa. 

Helmikuussa 1999 vietettiin Ilta Yrittäjille joka oli osa ”Osta Kunnasta Missä Vaikutat Joka Päivä” 

kampanjaa. Kuoreveden, Mäntän, Vilppulan ja Juupajoen yrittäjäyhdistykset sekä Pirkanmaan 

Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä yhdessä tarjosivat tilaisuuden tulla kuuntelemaan Olli 

Linjalan Aurinkoinen Palvelu- ja laatuasennekoulutusta Mäntän seudun koulutuskeskuksen 

kauppaopetuksen tiloihin. Linjalan ”Laatu on vastuullani” -esityksen lisäksi oli tietoverkkoprojektin 

esittely. Tilaisuuden jälkeen oli tarjolla pientä naposteltavaa ja virkistysjuomia sekä tutustuttiin 

toisiin alueella toimiviin yrittäjiin sekä heidän työntekijöihinsä.  

Kampanjan ykkösvaiheessa oli mukana 40 yritystä. Kakkosvaihe lähti liikkeelle teemoilla miten saada 

yritysten välinen kauppa jäämään omalla kunnalle eli tiedon lisääminen, mitä palveluita pystymme 

toisillemme tarjoamaan ja että ne mahdollisuuksien mukaan myös hyödynnetään. Keväällä palkittiin 

asiakkaiden äänestämä palvelultaan paras ja ystävällisin yritys. Palkinnon saajat olivat Satu Järviö 

(myyjä, Valintatalo), Sirpa Lakiasuo (myyjä, Kodinkoneliike Merioksa), Minna Viinikka (Yrittäjä, 

Leikkauksen R-kioski Viinikka) ja Sirkka Hokkanen (myyjä, K-Halli Hokka). 

 

KOULUTUS 

Mäntän Yrittäjät ovat järjestäneet jäsenilleen kautta aikojen laadukkaita koulutustilaisuuksia. 

Osallistujajoukko on ollut vaihteleva aiheesta riippuen. Koulutusta on tarjottu niin taloushallinnon 

puolella, verotuksessa, liiketoimintasuunnittelusta, uusien ideoiden visioinnista, 

turvallisuuspalveluista kuin tietotekniikan asioistakin. Veroasiat ovat aina olleet ajankohtainen 

koulutuksen aihe koska siellä puolella asiat muuttuvat nopealla aikataululla. Koulutukset ovat 

tärkeitä yrittäjille. Usein ajankohtaiset asiat yrittäjäelämässä kaivetaan esille kun niiden tarve on, 

mutta joissakin asioissa olisi hyvä tietää jo ennakkoon miten asiat menevät tai kuinka niitä pitäisi 

hoitaa. Näin toimiessa vältyttäisiin epämiellyttäviltä yllätyksiltä. Veroasiat ovat niiden tärkeimpien 

hallittavien asioiden joukossa. Niissä epämiellyttäviä yllätyksiä voi tulla jälkikäteen jos yrittäjän 

tiedot eivät ole ajan tasalla.  
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Tietotekniikka on osaltaan ollut suuresti vaikuttamassa yrittäjien arkeen. Tiedon kulku ja kaupan 

käynti on muuttunut hektisemmäksi vuosien varrella. Tietoliikenteen ja käytössä olevien ohjelmien 

tietoturvallisuus on luonut haasteita yrittäjien arkeen. Monelle tietoturvallisuus on erittäin 

tuntematon alue mutta näissä tapauksissa tietoturvallisuuteen liittyvät palvelut on ostettu 

ulkopuolisilta yrittäjiltä, joilla tämä osaaminen on erittäin hyvällä tasolla.  

 

Potkua yrittämiseen  

1990-luvun loppupuolella toteutettiin yrittäjien omien toiveiden mukainen 

liiketoimintasuunnittelun koulutuspaketti Mäntän seudun koulutuskeskuksella. Tapahtumassa 

painotettiin koulutuksen olevan investointi sekä yrittäjäksi aikoville että kokeneemmille yrittäjille. 

Koulutuksen pohjaksi valikoitui kolmiosainen kokonaisuus eli yrityssuunnittelu, markkinointi ja 

yrittäjien tuotteiden käsittely. Ilmoittautuneiden määrä oli vähäinen ja siksi KMV – lehti 

peräänkuulutti osallistujia kurssille. Lehtiartikkelissa vuoden yrittäjäksi valittu Javasko Oy:n 

toimitusjohtaja Jaakko Vastamäki kannusti yrittäjiä koulutukseen sanomalla: 

”Koulutuksesta voi saada uutta kipinää ja hengen paloa yrityksen toimintaan. Ja jos joku ei halua 

kertoa kokoontumisissa oman yrityksen asioista, niin ei tarvitsekaan.”  

Tämän perusteltiin olevan hyvä uudistumisen keino mahdollisesti vanhoihin rutiineihin 

kangistuneelle yrittäjälle. Koulutus tarjosi yrittäjälle uusien ideoiden lähteen, esteen urautumiselle 

sekä tavan oppia uutta ajattelua. Tilaisuus ei ollut rajattu pelkästään yrittäjille, vaan oli mahdollisuus 

tarjota koulutusta myös henkilökunnalle. Heidän kohdallaan kyseessä oli oman ammattitaidon 

päivittäminen, motiivi tehokkaaseen työskentelyyn ja ehkä tärkeimpänä kohtana koulutus oli 

henkilökunnalle työantajan arvostuksen osoitus. Kouluttamalla henkilökuntaa annettiin arvostusta 

myös hänen työlleen. Kurssin hinta oli 200 mk vaatien vähintään 10 henkilön osallistumisen. 

Koulutusjakso saatiin toteutettua vaikka osallistujamäärä jäikin minimiin. 

Viestinnän tärkeyttä yrityselämässä käytiin läpi konsultin avulla talvella 1994 Mäntän 

kauppaoppilaitoksella erityisessä viestintäillassa. Esillä olivat erilaiset viestintätilanteet, asiatyyli 

kirjoittamisessa, erilaiset asiakirjamallit sekä tiedottaminen yrityksestä ulospäin. Vaikka vuosia on 

vierinyt tuosta viestintäillasta parisen kymmentä eteenpäin, niin samainen aihe on tärkeä osa 

yrittäjän arkea vielä 2014 vuonnakin. Viestintämuodot ovat muuttuneet mutta viestintää tarvitaan 

yhä sekä yrityksen sisällä, että yrityksestä ulospäinkin. Nykypäivänä viestitään yhä paljon 

kirjoittamalla vaikkakin paperit ovat muuttuneet tietokoneiksi.  

 

PAIKALLISESTI PALKITAAN 

Yrittäjien vuoden tärkein juhla ja tapahtuma on syksyllä yrittäjäkuukauden aikana järjestettävä 
Vuoden Yrittäjän valinta. Mäntän ja Vilppulan yrittäjät ovat edelläkävijöitä vuoden yrittäjän valinnan 
suhteen koska kummassakin yhdistyksessä ollaan oltu valitsemassa Vuoden Yrittäjää jo vuodesta 
1975 lähtien jolloin kyseinen juhlallisuus alkoi valtakunnan tasolla.  Näin kirjoitettiin yrittäjien 
tilanteesta sekä Vuoden Yrittäjien 1975 valinnasta Pirkka-Hämeen Yrittäjä-lehdessä 13.10.1975: 

”Koulutuksesta voi saada uutta kipinää ja hengen paloa yrityksen toimintaan. Ja jos joku ei 

halua kertoa kokoontumisissa oman yrityksen asioista, niin ei tarvitsekaan.”  
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”Olemme Yrittäjäkansaa 

Tänä vuonna toteutettavan yritteliäisyyden kampanjan tunnukseksi on valittu ”Olemme 

yrittäjäkansaa”. Jo 43 kerran järjestettävän Y-kampanjan tarkoituksena on painottaa yrittämisen ja 

yrittävän ihmisen elintärkeää merkitystä maallemme.  

Yrittämisen merkitystä on monilta tahoilta pyritty väheksymään. Yrittäminen, uurastus ja ahkeruus 

eivät valitettavasti ole olleet muotisanastossa yrittäjäkansan nykypäivää. Nykypäivän muotisanat – 

työajan lyhentäminen ja sosiaalietujen lisääminen eivät kuitenkaan voi toteutua ilman yrittämistä 

ja työntekoa. Tämä maa ei makaamalla parane, vaan jokaisen on tehtävä tehokkaammin työtä kuin 

aikaisemmin. Lisäämällä työpanostamme lisäämme samalla omaa ja lastemme elintasoa, joka tänä 

päivänäkin ahkeran kansamme ansiosta on maailmantilastoissa kunnioitettavan korkealla 

sijaluvulla. 

Osasyynä yrittämisen vähentymiseen ovat olleet osaltaan vanhentuneet verolait, joiden aiheuttama 

ylisuuri verorasitus ei rohkaise ketään yrittämään. Vastavalituilta kansanedustajilta on syytä 

odottaa tässä suhteessa pikaista korjausta, niin yksimielisiä kaikki puolueet olivat ennen vaaleja 

verorasituksen keventämisestä. Ei anneta avustuksia vaan yrittäminen ja työnteko arvostetuksi 

verotusta lieventämällä. 

Tampereen Yrittäjäin aluejärjestö ry. pyrkii tänä vuonna yhteistyössä paikallisjärjestöjensä kanssa 

painottamaan yrittäjäkuukauden tavoitteita myös konkreettisemmalla tavalla. Jo 

kahdessakymmenessä kunnassa on nimetty ”Vuoden Yrittäjä 1975”. Jokaiselle nimetylle 

luovutetaan valtiolaivapatsas joka samalla symbolisoi myös yrittäjien yhteistyön tärkeyttä. Yrittäjät 

ovat aina uskoneet ja uskaltaneet yrittämiseen ja nyt nimettyjen ”Vuoden yrittäjien 1975” kautta 

pyrkii yrittäjäkunta kertomaan yrittämisen merkityksestä ja siitä, että koko kansan panosta 

vaaditaan maamme asioiden kuntoon saamiseksi tilanteessa, jossa kansakuntamme nyt elää.” 

 

Vuoden yrittäjä 

Mäntässä ensimmäinen Vuoden Yrittäjä 1975 palkinnon eli valtiolaivapatsaan saaja oli Armi 

Saarinen.  

Yli 40 vuotta painoalalla työskennellyt ja M-Printiä pyörittänyt Mauno Mäkinen palkittiin Vuoden 

Yrittäjäksi 1994. Häntä voitiin kuvailla painoalan ammattilaiseksi sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Osa palkinnosta ja kunniasta kuului myös puoliso Annikki Mäkiselle, joka oli siirtynyt 

kokopäiväiseksi M-Printille vuonna 1983. Samana vuonna tietotekniikka teki tuloaan painoalalle ja 

siksi vuonna 1983 M-Printillä uusittiin yrityksen tietokonepohjainen taittojärjestelmä.  

Vuonna 2001 Vuoden Yrittäjäksi valittiin Raimo Maakanen KMV-turvapalvelut Oy:stä. Hän sai 

tunnustuksena uusitun yrittäjäpalkinnon nimeltään Vahvuus. Raimo Maakanen kommentoi 

tunnustusta tuoreeltaan:  

 

 

”Minun mielestä tunnustus pitäisi olla vuoden yritykselle eikä vain vuoden yrittäjälle koska 

yritystä ei olisi ilman hyviä omistajia eikä ilman hyviä työntekijöitä ja ilman hyviä asiakkaita”. 
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Näihin hänen lausumiinsa sanoihin yhtyivät varmasti kaikki yrittäjät.  

Vuoden Yrittäjä 2008 Tuula Savolainen oli aloittanut yrittäjän uransa samaisena vuonna kuin Raimo 

Maakanen valittiin vuoden yrittäjäksi eli 2001. Savolaisen perustaessa Mäntän Palvelukoti Ky:n hän 

löysi ”elämänsä jutun”. Yritys oli silloin seudun yksityisistä palvelukodeista nuorin tulokas ja 

markkinointiin satsattiin kovasti jotta saataisiin yritys ihmisten tietoisuuteen. Savolaisen ajatuksena 

oman yrityksen perustamiselle oli ”Yrittäjän riskillä lähdimme liikkeelle luottaen siihen, että laadulla 

pärjäämme”. Vuonna 2008 Savolaisen luotsaama Mäntän Palvelukoti Oy työllisti 13 henkilöä ja 

päällimmäisenä ajatuksena Savolainen kertoi oppineensa näistä kahdeksasta vuodesta ”Kaikkea ei 

voi, eikä kannata tehdä itse”.  

Vuoden 2010 Nuori Yrittäjä oli Hyvinvointipiste Moona. 

 

Muita muistamisia 

Vuoden Yrittäjäksi voidaan valita vain yksi monien hyvien ehdokkaiden joukosta, mutta ansioristejä 

voidaan jakaa monelle ansioituneelle yrittäjälle. Hopeisia ja kultaisia ansioristejä on Mäntän 

yrittäjille jaettu lukuisia mutta myös Suomen Yrittäjäristin Timanttiristillä on palkittu ainakin 

seuraavat henkilöt: Tuula Savolainen, Aarno Vainio, Pekka Siiro, Pentti Siiro, Ella Lius, Jouko 

Kettinen ja Väinö Karpiola. 

Mäntän yhdistykseen hankittiin oma Kari Ruokosen suunnittelema viiri vuonna 1983. Yhdistyksen 

viiri numerolla 1. luovutettiin sihteeri Eila Könösen toimesta Suomen Yrittäjäin keskusliitolle 

syyskuussa sen täyttäessä 50-vuotta. Viiri numerolla 4. luovutettiin Pirkanmaan aluejärjestön 

toiminnanjohtajalle Jaakko Heleniukselle elokuussa 1983, hänen täyttäessään 50 -vuotta.  
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JÄSENMÄÄRÄ 

 

 

 

KASVOT YRITTÄJYYDELLE 

 

Raimo Maakanen - Paperitehtaalta turva-alalle 

Kansakoulun jälkeen Raimo Maakanen lähti jatkamaan opintojaan ammattikoulun 

paperiprosessilinjalle. Opintojen aikana ja niiden päätyttyä hänellä oli varmasti mielessään 

työpaikka paperitehtaassa mutta kuinkas kävikään.  G.A.Serlachiuksen ammattikoulun kautta 

Maakasen elämän polku vei hänet poliisin kokelaskurssille ja sieltä hän suoritti virkatutkinnon 

vuonna 1975. Vuodet poliisin työssä opettivat ja kouluttivat häntä ja sai hänet huomaamaan poliisin 

parhaan aseen olevan hyvät puhetaidot eikä suinkaan se pamppu tai ase niin kuin usein luullaan. 

Hyviä puhetaitoja tarvittiin varmasti myös hänen toimiessa autokoulun opettajana sekä 

katsastusmiehenä vuosina 1979 – 1981. Kipinä työskentelystä suuren paperitehtaan raskaiden 

porttien sisäpuolella oli varmaankin Maakasen mielessä koska hän vaihtoi katsastusmiehen työt 

G.A.Serlachiuksen Mäntän tehtaan vartiointipäällikön työhön vuonna 1981. Tästä työstä hän siirtyi 

Metsä-Serlan suojelupäälliköksi kuuden vuoden ajaksi kunnes siirtyi yrittäjän uralle. Tehtaalla 

työskentelystä oli erinomainen hyöty koska se kustansi Maakaselle liikenneyrittäjäkurssin sekä 
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liikenneluvan. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä hän suoritti myös yrittäjäkurssin. Siellä sai arvokkaat 

perustiedot yrittäjän tarvitsemista luvista, rahoituskuvioista, hyvän tilitoimiston tärkeydestä sekä 

muista tärkeistä aloittelevan yrittäjän tarvitsemista tiedoista. Maakanen painottaakin 

yrittäjäkurssin käymistä jos halajaa yrittäjän uralle. Sille tielle ei kannata lähteä, jos henkilöllä ei ole 

selvää liikeideaa ja siihen tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa. Maakasen yrittäjän uran taustalla oli 

erittäin vahva turvallisuusalan näkemys jotka hän oli hankkinut poliisin ja vartijan tehtävissä 

ollessaan. Hän osasi parhaiten tämän alan ja niin lähti kehittämään sitä eteenpäin.  

Alun perin tehdas hieman vauhditti Maakasen yrittäjän uralle lähtemistä. Siellä haluttiin ulkoistaa 

tehtaan vartiointipalvelut ja ehdotettiin Raimo Maakasen ottavan vastuulleen nämä tehtävät. 

Tehtaan ammattiosasto oli erimieltä vartiointipalvelujen ulkoistamisesta koska eivät halunneet 

vanhojen vartioiden siirtyvän vartiointialan työehtosopimuksen piiriin. Kysymyshän oli rahasta. 

Keskusteluja käytiin puolin ja toisin ja saatiinkin sovittua, että vanhat vartijat jatkavat paperin TES:n 

piirissä työuransa loppuun. Näin sai alkunsa turva-alan yritys. Alkuun yritystä olivat omistamassa 

Metsä-Serla, Yrke Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, tehtaalta mukaan lähteneet vartijat sekä Raimo 

Maakanen itse 15 %:n osuudellaan. Maaliskuussa 1993 se oli sitten totta - Raimo Maakanen oli 

turvallisuusalan yrittäjä. Ensi töikseen hän aloitti uuden yrityksen palvelujen myymisen asiakkaille. 

Pelkkä tehtaan vartioiminen ei ollut kannattava liiketoimi vaan tarvittiin lisää asiakkaita. 

Ensimmäisen ulkopuolisen asiakkaan Maakanen sai Mäntän Valintatalosta. Ja siitä asiakaskunta 

lähti pikkuhiljaa laajenemaan. Laajentumisen myötä vanhan yrityksen rinnalle perustettiin nykyinen 

KMV-vartiointi Oy. Uuden yrityksen merkittävin asiakas oli Vilppulan saha. Aikaa myöten vanha ja 

uusi yritys fuusioitiin ja liiketoimintaa laajennettiin laitemyynnin, puhelinvaihteen hoitamisen, 

pelastussuunnitelmien tekemisen ja paperin tuhoamisen suuntaan. Alalla kilpailu kovenee koko ajan 

joten tärkeänä menestystekijänä ovat uskolliset asiakkaat. Tällä hetkellä hyvä työllistävä tekijä on 

kameroiden asentaminen yksityisasuntoihin sekä vapaa-ajan asuntoihin. Mutta yrittäjä ei voi 

tuudittautua tähän päivään vaan pitää olla ajatus ja idea jo huomisesta.  

Yrittäjän elämä on vastuun kantamista, ei vain omasta elinkeinosta vaan myös työntekijöiden 

toimeentulosta. Hyvät unenlahjat omaava Maakanen ei ole omien sanojensa mukaan menettänyt 

yöuniansa yhtenäkään yönä vaikka yrittäjyyttä on takana jo 21 vuotta ja sinä aikana on koettu 

yrityksessä niin miljoonan menetys kuin hyvät tuloksetkin. Omasta kokemuksesta Maakanen 

antaakin ohjeen yrittäjäksi aikovalle ”Huonot unen lahjat omaavan henkilön ei kannata lähteä 

yrittäjän uralle”. Yrittäjyys on työ joka ei ainakaan paranna unen laatua. Työ kulkee mukana niin 

arjessa kuin juhlassa eikä sitä voi jättää taakseen sulkemalla työpaikan oven. 

Maakasella on takanaan niin pitkä ura yrittäjänä ja erinomaiset työntekijät jotta hän uskaltaa 

heittäytyä lentokoneen viemäksi kauas tropiikkiin ja nauttimaan myös ansaitusta lomasta. Hänellä 

on yrityksessään monta esimiestason työntekijää joihin luotto on täydet 100 prosenttia. Vuonna 

2014 hänen ei tarvinnut kertaakaan lähteä yösydämenä selvittelemään yrityksen asioita. Tämä on 

erittäin tärkeä asia yrittäjän elämässä. Joskus on ehdottomasti myös itse hellitettävä ja 

rentouduttava loman merkeissä.  

Vuosi 2014 avasi Maakaselle mieluisan ikkuna tulevaisuuteen koska hänen tyttärensä osoitti 

kiinnostuksen turva-alaa kohtaan tulemalla töihin yritykseen kesäkuussa. Ensin tehtiin töitä vartijan 

tehtävissä ja sen jälkeen hän on siirtynyt myyntitehtäviin ja laiteasennuksiin. Aikaa myöten tyttären 

tietotaito kasvaa ja kenties jonain päivänä hänestä tulee isänsä työn jatkaja. Tämä on varmasti niin 
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Raimo Maakasen kuin jokaisen muunkin yrittäjän mieluinen visio, nähdä oman jälkikasvun jatkavan 

ja kehittävän yrittäjän itse perustamaansa yritystä.  

 
1. VILPPULAN YRITTÄJÄT 

Iltamien tähden 

Vilppulan alueen yrittäjien yhteistyö sai alkunsa 50-luvun alussa jolloin kymmenkunta Vilppulan 

keskustassa toimivaa yrittäjää kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan yrittämiseen liittyvistä 

asioista. Virallisesti Vilppulan alueen yhdistys rekisteröitiin 09.10.1954 ja sai nimekseen Vilppulan – 

Kolhon Yrittäjät ry. Rekisteröitymiseen oli pitkälti syynä se, että näin saatiin lupa pitää iltamia, 

”Talikan tansseja”.  

Vilppula – Kolhon yrittäjät juhlivat 20-vuotista taivaltaan Ravintola Ukonselässä Kolhossa lokakuussa 

1974 yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä. Arvailujen varaan jää montako yhdistyksen 47 

jäsenestä oli paikalla juhlistamassa merkkipäivää. Ohjelmassa oli Vilppulan kunnanjohtajan puhe, 

aluejärjestön edustajan onnittelut, ruokaa ja juomaa. Kuljetus Vilppulasta juhlapaikalle ja takaisin 

oli järjestetty yhdistyksen jäsenille. Seuraavana päivänä eli sunnuntaina järjestettiin juhlatilaisuus 

keskuskansakoululla Vilppulassa päiväjuhlana klo 14. Ohjelmassa oli kansanedustaja Matti 

Hokkasen puhe, kansanpelimannien soittoa, tanhuesitystä, mieslaulajien esitys, taikuri, 

pienteollisuuden rainaesitys, matkatoimisto Arean ½ tunnin värifilmi Bangkokista ja arvontaa. 

Sunnuntaina kuljetus toimi toisin päin eli Kolhosta pääsi ”onnikan” kyytiin ja juhlan jälkeen takaisin.  

1970-luvulla Vilppulan asema kunnan keskuksena vahvistui voimakkaasti ja tämän johdosta 

Vilppulan – Kolhon Yrittäjät ry:n hallitus päätti muuttaa yrittäjäyhdistyksen nimen kunnan 

keskuksen mukaan. Ja niin Vilppulan Yrittäjät ry sai alkunsa vuonna 1978. Jäsenmäärä yhdistyksessä 

oli tuolloin 50 jäsentä.  
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HARAVATALKOOT  

Y-kuukausi 

Y-viikon vaihtuessa Y-kuukaudeksi vuonna 1973 

päätettiin Vilppulassa jättää perinteiset Y-juhlat väliin. 

Suurempien yhteisten juhlien tilalle paikkakunnan 

yrittäjät järjestivät pienempiä tapahtumia omissa 

liikkeissään. Kolhossa yrittäjät päättivät kahvittaa kylän 

väen melkein jokaisena viikon arkipäivänä 

vuoronperään – maanantaina kahvit tarjosi Pernu, 

tiistaina oli vuorossa Talouskauppa, keskiviikkona 

Saarimäki ja torstaina Akun valinta.  

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Lehti-ilmoitus 

1970-luvulla Y-viikon ohjelmaan kuuluivat myös tehdasvierailut. Näin yleisökin sai kurkata 

pienteollisuuslaitosten seinien sisäpuolelle Vilppulan alueella ja pääsi omin silmin näkemään mitä 

missäkin tehdään. Vuonna 1975 Vilppulan yrittäjät muistivat Y-kuukauden aikana paikkakunnan 

nuoria järjestämällä heille diskoillan Rientolassa. Tilaisuuden vetäjänä toimi imitaattori Heikki 

Helakorpi. Pääsylipun hinta oli 1 mk ja siihen kuului ilmainen kuljetus Kolhosta Vilppulaan. Muuten 

tämä vuosi oli hiljainen ulospäinsuuntautuvan toiminnan suhteen mutta myös jäsenmäärän suhteen 

koska jäsenmäärä oli vain 28 jäsentä. Pudotusta edellisestä vuodesta oli vallan 19 jäsenen verran. 
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KUVA 4. Lehti-ilmoitus 

 

Jäsenhankintaa 

Jäsenhankintakampanjoita pidettiin Vilppulan Yrittäjien yhdistyksessä säännöllisen 

epäsäännöllisesti. Jäsenhankintaa viriteltiin Pirkanmaan Yrittäjät ry:n puolelta ihan 

kilpailumielessäkin ja eniten uusia jäseniä yhdistykseen saaneet palkittiin. 

Jäsenhankintakampanjoiden tarkoitus oli jäsenmäärän kasvattaminen jotta yhdessä saataisiin 

yrittäjien näkökannat paremmin esille kunnan sisällä. Yhdistyksen sisäinen jäsenhankinta vaikutti 

aina valtakunnan tasolle saakka.  

Vilppulan ja Kolhon alueella Y-kuukauden aikana vuonna 1976 jäsenhankintaa tehtiin teemalla 

Taloustalkoot. Talkoilla ”haravoitiin” alueen kaikki yrittäjät ja yritettiin saada heitä liittymään 

yhteiseen yhdistykseen. Taloustalkoiden ohjelmaan kuului myös koulutustilaisuus Vilppulan 

valtuustosalissa teemalla: Yrityksen elämänkaari–seminaari yrittäjille. Kutsuttuja 

koulutustilaisuuteen olivat myös Mäntän, Kuoreveden, Ruoveden ja Juupajoen yrittäjät.  

Talkoot onnistuivatkin erinomaisesti koska jäsenmäärä saatiin nousemaan vuoden aikana 13 

jäsenellä, jäsenmäärän ollessa vuonna 1976 41 jäsentä. Potentiaalisia jäsenehdokkaita alueella oli 

kuitenkin yli sata, joten monta yrittäjää jäi vieläkin yhdistyksen ulkopuolelle. ”Yhdistyksen 

henkivakuutuksen” eli jäsenmaksun suuruus oli 50 mk/yrittäjä sekä lisäksi 5 mk/työntekijä. Vuoden 

aikana 11 kertaa ilmestyvän Yrittäjälehden sai tilata hintaan 20 mk. Pidettiinkö jäsenmaksua kalliina 

vai miksi jäsenyys ei kiinnostanut paikallisia yrittäjiä? Siihen ei taloustalkoissa vastauksia löytynyt 

mutta muutama vuosi myöhemmin eli vuonna 1979 löytyi uusi, suuri yrittäjä eli Pohjan Saha Oy 

Vilppulasta ja näin saatiin paikkakunnalle lisää sahatoimintaa sekä työpaikkoja. Marraskuussa 1979 

Vilppulan yrittäjien pitäessä syyskokousta ja pikkujoulujaan, tarjoutui heille tilaisuus tutustua 

tapahtumaan kutsutun paikkakunnan uuden yrittäjän eli Pohjan Sahan ylimpään johtoon. Uuden 

yrittäjän tavoitteena oli työllistää vuoden 1987 loppuun mennessä 650 henkilöä. Paikkakunnan 
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yrittäjätilastoon vaikutusta uudella yrittäjällä luultavimmin olikin koska vuonna 1980 Vilppulan 

yrittäjäyhdistyksen jäsenmäärä nousi 10 yrittäjällä.  

 

YHTEISTYÖ KUNNAN KANSSA 

Niin tärkeitä kun yrittäjät ovatkaan kunnalle/kaupungille niin yhteiset toiveet ja näkemykset eivät 

aina käy yksiin. Vilppulan ja Mäntän yrittäjät ovat olleet erittäin hyvin edustettuina niin kunnallisissa 

kuin yritys- ja elinkeinoelämää tavalla tai toisella tukevissa toiminnoissa. Yrittäjäyhdistykset ovat 

aina olleet osaltaan tukemassa kunnallisvaaliehdokkaina olevia yrittäjiä. Ehdokkaan valituksi 

tulemisen kautta onkin saatu myös yrittäjien näkökanta esille monissa tärkeissä asioissa. Niin 

kaupungin- kuin kunnan päättäjien kanssa on keskusteltu vuokra-asunnoista, rakentamisesta, 

tonttitarjonnasta, katujen kunnossapidosta, liikennejärjestelyistä, opasteista, veroäyrin hinnasta ja 

muusta mahdollisesta paikkakunnan kehittämisestä. Yrittäjillä on ollut ja on edelleen erittäin tärkeä 

rooli kunnan elinkeinoelämän kannalta katsottuna. He tarjoavat työpaikkoja, pitävät paikkakunnan 

vireänä sekä tuovat veroeurot kunnan käyttöön. Niin tärkeitä kun yrittäjät ovatkaan omalle 

kunnalle/kaupungille niin yhteiset toiveet ja näkemykset eivät aina käy yksiin niin kuin saimme 

huomata sekä Vilppulan että Mäntän kohdalla 1980 – luvulla elinkeinoasiamiehen valinnan 

kohdalla.  

 

Elinkeinoasiamies – yrittäjien konsultti ja juoksupoika vai kunnanjohtajan oikea käsi 

Vilppulassa raha ei ollut ainoa este elinkeinoasiamiehen valintaa koskevassa asiassa vaan kiistaa oli 

myös hänen toimenkuvastaan. KMV-lehti kommentoi toimenkuva-asiaa seuraavasti: ” Tulisiko 

elinkeinoasiamiehen olla yrittäjien konsultti ja juoksupoika vai kunnanjohtajan oikea käsi, vai 

mikä?”. Marraskuussa 1981 järjestettiin yrittäjäilta yhdessä kunnan päättäjien kanssa missä yrittäjät 

ripittivät kunnanisiä muun muassa kunnan yrittäjäystävällisyydestä sekä elinkeinoasiamiehen 

palkkaamisesta. Keskustelu illan aikana oli välillä varsin kipakkaakin. Yrittäjät laukoivat mielipiteensä 

täydeltä laidalta. Heidän mieltään harmitti yrittäjien vähäinen kuuleminen päätöksiä tehdessä sekä 

yritysten kehittymisen estäminen ja vaikeuttaminen esim. lyhytnäköisellä maa- ja tonttipolitiikalla. 

Keskustelua tilaisuudessa käytiin myös taajamien ulkopuolella sijaitsevien rakennusten ottamisesta 

käyttöön esimerkiksi teollisuustiloiksi. Silloinen kunnanjohtaja Esa Ranta piti kyllä ajatuksesta mutta 

heitti ilmoille kysymyksen, että mistä löytyy yrittäjiä jotka suostuvat muuttamaan syrjäkylille.  

Yrittäjäiltaa pidettiin onnistuneena ja antoisana vaikka esillä olikin vaikeita ja mielipiteet jakavia 

asioita. Yhteistyön tekeminen yrittäjien puolelta sekä kunnan päättäjien puolelta oli tärkeää ja illan 

päätteeksi vannottiinkin tehtävän yhteistyötä puolin sekä toisin. Kunta kun ei pärjää ilman yrittäjiä 

ja päinvastoin.  

Elämä jatkui ja yhteistyötä kunnan ja yrittäjien välillä tehtiin vaikka välejä hiersi yhä avoinna oleva 

elinkeinoasiamiehen toimi. Asiassa ei päästy eteenpäin vaan kunnassa jarruteltiin edelleen asian 

eteenpäin viemistä. Koska asia ei edennyt, niin Vilppulan yrittäjät järjestivät jälleen teemaillan 

asiasta johon kutsuttiin kunnan päättäjiä keskustelemaan asiasta. Tälläkin kerralla teemailta 

kuumensi tunteita puolin ja toisin. Käytettiin varsin kärjekkäitä puheenvuoroja asioista mutta 
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kuitenkin illan lopuksi todettiin tilaisuuden puhdistaneen keskusteluilmapiiriä yrittäjien ja kunnan 

päättäjien välillä. Elinkeinoasiamiehen tarpeellisuudesta kunnalle oltiin samaa mieltä.  

Marraskuisesta teemaillasta Aamulehti kirjoitti 27.11.1982 ilmestyneessä lehdessä seuraavasti: 

”Naapurikunnista eli Virroilta oli Vilppulaan kutsuttu vetoapua, kun elinkeinoasiamieskysymystä 

yritettiin valottaa kunnallisille päättäjille. Elinkeinoasiamies Jari Lahtinen vakuuttikin, että kyllä 

elinkeinoasiamies on tarpeen siinäkin tilanteessa, jolloin kunnalla ei ole varaa panna miljoonia 

likoon.” Artikkelissa käsiteltiin myös yrityksen laajentumiseen tarvittava tuki. Sekä nykyaikainen ja 

vaativa paperisota johon useimmat yrittäjät tarvitsisivat yritysrahoitukseen perehtyneen 

asiantuntijan neuvoja. 

 

Väylä yhteistyölle aukeaa 

Asiat eivät menneet edelleenkään yrittäjien haluamalla tavalla joten vuoden 1983 lopulla yrittäjät 

patistivat Vilppulan kunnanhallitusta elinkeinoasiamiehen palkkaamiseen jättämällä heille 15 

yrityksen allekirjoittaman vetoomuksen. Asian eteenpäin viemistä kiirehdittiin koska yrittäjien 

tietoon oli tullut viesti Mäntän kaupungin aikeista perustaa elinkeinoasiamiehen virka vuonna 1984. 

Yrittäjien näkemys asiasta oli, että elinkeinoasiamiehen avustuksella he olisivat tasapäisesti 

kilpailemassa uusista yrityksistä ja työpaikoista naapuriensa kanssa.  

Tammikuussa 1984 KMV-lehti kirjoitti elinkeinoasiamiehen valinnasta: ” Kaikilla kolmella (Mänttä, 

Kuorevesi ja Vilppula) on ollut hyvä ja innokas yritys, mutta kevään kynnyksellä asia on jäätynyt 

kaamokseen, josta sulattelua odottavat ainakin Vilppulan ja Mäntän yrittäjät, jotka ovat patistelleet 

kuntiaan nopeisiin ratkaisuihin.”  

Sekä Mäntän kaupungin että Vilppulan kunnan osalta elinkeinoasiamiehen valinta saatiin ratkaistua 

kaikkia tyydyttävällä tavalla ja näin ollen sekä Mänttään että Vilppulaan saatiin omat 

elinkeinoasiamiehet vuoden 1985 alussa. Vilppulassa yrittäjien edustaja oli yhdessä kunnan 

päättäjien kanssa suunnittelemassa elinkeinoasiamiehen toimenkuvaa. Näin myös yrittäjien 

mielipiteet päätöksenteossa otettiin huomioon. Oli kaikkien osapuolien kannalta hyvä, että 

useamman vuoden välejä hiertänyt asia saatiin kaikkia miellyttävään lopputulokseen.  

Kun Vilppulan yrittäjien ja kunnan välinen kiista elinkeinoasiamiehen palkkaamisesta kuntaan oli 

saatu mukavaan päätökseen, niin tämä aukaisi väylän myös muulle kanssakäynnille heidän välilleen. 

Pari vuotta myöhemmin kunnan edustajat ja yrittäjien edustajat kokoontuivat kerran kuussa 

keskustelemaan asioista. Keväällä 1987 keskustelua herätti yrityksien muuttaminen paikkakunnalta. 

Tämän olivat huomioineet niin yrittäjät kuin kunnan päättäjät. Myös kunnallinen tietopankki oli 

esillä. Tarkoituksena oli kartoittaa vilppulalaiset yrittäjät ja mitä palveluja Vilppula tarjoaa, sekä 

kokoamaan yritysrekisteri ja henkilörekisteri. Tämän työ suunniteltiin toteutuvan 

elinkeinoasiamiehen toimesta. 

Kahdeksan vuoden ajan ehti vesi virrata Vilppulan koskessa kunnes kunta vuonna 1993 ilmoitti 

irtisanovansa suurella työllä saadun elinkeinoasiamiehen. Tämän uutisen kantauduttua yrittäjien 
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korviin, he esittivät voimakkaita kannanottoja sekä kymmeniä puheluita elinkeinoasiamiehen työn 

säilyttämisen puolesta. Tämä yrittäjien tekemä työ tuotti tulosta ja asia palautettiinkin 

päiväjärjestykseen ja näin saatiin elinkeinoasiamiehen virka säilymään kunnassa. 

 

TUMMIA PILVIÄ VILPPULAN TAIVAALLA 

Taantumaa 

1990 alkupuolella taloudellinen taantuma oli suuressa roolissa. Kevättalvella 1990 ollut pankkilakko 

aiheutti yrittäjille monenlaisia ongelmia mutta niistä selvittiin. Laman myötä Vilppulan ja Mäntän 

alueen suurteollisuus saneerasi rajusti. Metsä-Serla lopetti sellutehtaan Mäntässä ja sen myötä 

loppui noin 70 vilppulalaisen työpaikka. Rakennettiin sentään jotain uuttakin, eli Jaromet Oy nosti 

kunnan imagoa laajentamalla tuotantotilojansa konttorin ja ruokalasiiven verran. Värikomonen Oy 

rakennutti Mäntäntien varteen uuden liikekeskuksen. Taloudellisesti synkkien vuosien seuratessa 

toisiaan varsin monet Vilppulan ns. vanhat yrittäjät heittivät pyyhkeensä kehään koska heillä ei enää 

ollut välttämättä taloudellista pakkoa jatkaa yrittäjänä. Näiden lamavuosien varrella tapahtui myös 

joitakin sulautumisia ja myös niitä valitettavia pakkolopettamisia. Jäsenmäärissä nämä vuodet 

näkyivät selvästi. Vuodesta 1989 vuoteen 1992 Vilppulan yrittäjien jäsenmäärä laski 96 jäsenestä 68 

jäseneen. Pudotus oli roima, eli noin kolmasosa kokonaisjäsenmäärästä.  

Maassa jatkui verrattain huono taloudellinen tilanne vuodesta 1993 eteenpäinkin ja tämä näkyi 

myös Vilppulan yrittäjien arkipäivässä. Ostovoima oli kadonnut ja samoin ostohalukkuuskin. 

Vilppulan taivaalla oli tummia pilviä, lakkautusuhka väijyi monen yrityksen yllä. Kunnan väkiluku 

väheni kyseisenä vuonna joka huomattiin yrittäjien keskuudessa ostovoiman vähentymisenä. 

Vilppulasta muutti toisille paikkakunnille 72 henkilöä ja paikkakunnalle jäi 6288 asukasta. Vuoden 

vaihtuessa huonot uutiset Vilppulan seudulla jatkuivat Kolhon kalustetehtaan suljettua ovensa ja 

irtisanovansa 140 henkeä. Vilppulan toiseksi suurimman työnantajan alas ajamiseen oli syynä 

ylikapasiteetin purkaminen. Tehtaan sulkemisen myötä alihankkijoilta väheni työpaikkoja ja kunnan 

työttömyysaste nousikin kerralla toivottoman korkealle. Lomautukset ja supistukset 

teollisuuslaitoksilla ja palvelualueilla oli arkipäivää. Tämä näkyi myös yrittäjien määrän 

vähenemisenä.  

 

Kolhossa ei lannistuta 

Tammikuussa kuullut huonot uutiset eivät kokonaan lannistaneet Kolholaisia, vaan joukko 

kalustetehtaan entisiä työntekijöitä aloittivat toukokuussa 1994 pyörittämään omaa oviaihioita 

valmistavaa Composa Oy yritystä. Composan kohdalla oli törmätty siihen tosiasiaan, että näin 

pienillä investoinneilla käynnistyneelle yritykselle ei kunnalta ollut löytynyt sopivaa tukimuotoa. 

Kolhoprojekti käynnistyi Kolhon kalustetehtaan lopetettua toimintansa ja sen tavoitteena oli 

hankkia alueelle uusia työllistäviä yrityksiä sekä uusia työpaikkoja. Projekti sai myöhemmin 

nimekseen Vilppulan – Keuruun kehitysprojekti, lyhennettynä Vilke. Auttoiko Vilke uuden yrittäjän 
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eli Futuro kalusteen alullepanoon – sitä ei historia kerro mutta uusi yrittäjä Kolhoon kuitenkin 

saatiin. Vilppulan kunta oli tukemassa yritystä takaamalla sille lainan, sekä lupaamalla 

investointitukea.  

Muun teollisuuden ollessa laman kynsissä, sahateollisuus oli voimissaan. Useiden vaikeiden ja 

kituliaiden vuosien jälkeen Suomen sahateollisuus eli vahvaa nousukautta. Metsä-Serlan Vilppulan 

sahan johtaja Martti Viertola määritteli lehtiartikkelissa, että ”kyllähän tämä nyt rupeaa olemaan 

ihan kunnon liiketoimintaa”. Nousua pohjustivat markan halpeneminen, tukin hinnan laskeminen ja 

vientihintojen kohoaminen. Myös Kinnaskosken saha tuotti vuonna 1994 10 prosenttia enemmän 

kuin edellisenä vuonna vaikkakin työvoiman määrä oli ennallaan. Kolhossa Koivulaihasen sahalla 

paiskittiin töitä myös täysillä. Kysyntää oli huomattavasti enemmän kuin pystyivät toimittamaan.  

 

Yrittäjät taistelevat olemassaolostaan 

Vilppulan yrittäjien kohdalla näkyi voimakkaana 1990-luvun huono taloudellinen tilanne 

jäsenmäärän pysyessä alhaisena. Yrittäjillä oli kuitenkin toivo paremmasta koska vuosikymmenen 

lopussa heidän kokouksen asialistalla oli jäsenhankinta. Paikkakunnalla oli paljon 

järjestäytymättömiä yrittäjiä ja tavoitteena olikin saada heistä mahdollisimman moni liittymään 

yrittäjäjärjestöön. Tavoitteeksi laitettiin maaginen sadan raja, mutta ennen vuosituhannen 

vaihdetta tavoitteesta oltiin vielä kaukana. Vilppulan yrittäjien innostusta ei ainakaan nostattanut 

Merita kiinteistöjen liiketilojen vuokrien korotukset ja liiketilojen irtisanomiset mitkä vaaransivat 

kannattavan toiminnan, koska ostovoima suuntautui entistä enemmän kunnasta ulospäin. Yrittäjien 

keskuudessa oltiinkin erittäin huolestuneita kehityksen suunnasta ja palveluvarustuksen 

heikkenemisestä alueella. Alueella pärjäsivät paremmin keskusliikevetoiset isot liikkeet, kun taas 

pienen erikoistavarakaupan kohdalla tilanne oli huonompi. 

Elettiin tiukkoja aikoja pienissä maaseutukunnissa, koska kaupunkien liepeille alkoi ilmestyä suuria 

usein keskusliikevetoisia liikkeitä jotka kaappasivat myös naapurikuntien ostovoiman itsellensä. 

Näin maaseudun pienet erikoisliikkeet ja palveluyritykset saivat taistella olemassaolostaan. 

Maaseudun asukkailla alkoi olla autot alla melkein jokaisella täysi-ikäisellä, joten kaukaisetkaan 

ostoskeskukset eivät enää olleet tavoittamattomissa. Vuonna 1999 laman seurauksista ja kaupan 

rakennemuutoksista johtuen, kaupat voivat huonosti. Tämä näkyi myös Vilppulassa yritysten 

lopettamisena. Luottamus tulevaisuuteen oli kuitenkin olemassa vaikka kunnan asukasluku pieneni. 

Rakennemuutos jatkui vaikka kaupan suuryksiköiden rakentamista kaavoituksellisilla toimenpiteillä 

säädeltiin. Suuryksiköt pääsivät tavoitteisiinsa – kuluttajat tulivat omilla kustannuksilla tavaran luo, 

eikä tavaraa tarvinnut enää kuljettaa heidän kustannuksellaan kuluttajan saataville.  

 

IDEARIIHTÄ JA MARKKINOITA 

Vilppulan ja Mäntän yrittäjät ovat kautta aikojen olleet aktiivisia tapahtuman järjestäjiä. Heidän 

ideoistaan ja järjestämistään tapahtumista ovat saaneet nauttia, niin paikalliset asukkaat kuin 
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kesämökkiläisetkin. He ovat omalta osaltaan elävöittäneet paikkakunnan arkea ja tarjonneet 

asiakkailleen, paikkakuntalaisille sekä muille mukavia ja ikimuistoisia hetkiä markkinoiden, iltamien, 

konserttien ym. parissa.  

 

Joulu valtaa Vilppulan 

Vilppulan Yrittäjät ry:n jäsenten perinteisin aktiviteetti lienee ollut Vilppulan joulukadun avajaisten 

järjestäminen. Ensimmäistä joulukadun avajaistapahtumaa varten oli perustettu oma 

joulukatutoimikunta. Hyvin toimikunta työnsä hoitikin koska joulukuun toinen päivä 1967 klo 13 

pamahti joulukadun lähtölaukaus rakettien muodossa Vilppulan kylällä. Keskuskadun yllä 

lamppurivit sekä liikkeiden edustalla roihuavat tervapadat loivat tunnelmaa. Useasta joulupukista 

ja runsaslukuisesta torvisoittokunnasta koostunut paraati marssi Vilppulan keskuskatua päästä 

päähän soittaen reippaita säveliä. Kadun varrella olevat kauppaliikkeet olivat somistaneet 

näyteikkunansa jouluisasti ja joulun avauksen johdosta liikkeet saivat pitää ovensa auki tavallista 

pidempään.   

Pari vuotta myöhemmin ohjelmaan oli lisätty kunnanjohtajan puhe ja ilotulitus oli siirretty 

tapahtuman huipentumaksi. Lieneekö syynä joulukadun avauksen juhlavuosi, koska Vilppulassa 

nähtiin sinä vuonna harvinaisen vauraan näköinen poro kyydissään oikein tukeva joulupukki. 

Kaupan teko paikallisissa liikkeissä kävi ilmeisesti hyvin, koska liikkeiden aukioloaikaa oli jälleen 

pidennetty, nyt klo 20 saakka. 

Vuoden 1994 uutuutena oli yrittäjien oma ilmoitusliite joulukadun avauksesta KMV-lehden mukana. 

Liitteen sisältönä oli yrittäjien omia mainoksia sekä ”Etsi lauseet”-kilpailu. Kilpailuun oikein 

vastanneiden kesken arvottiin kaksi joulukinkkuja. Sinä vuonna joulukadun avauspuheen pitänyt 

Jaromet Oy:n toimitusjohtaja Seppo Hellman totesi puheessaan, että viime vuosina on totuttu 

huonoihin uutisiin, mutta nyt on parempaa luvassa. Hän näki teollisuuden elpymisen auttavan myös 

kaupan kasvua. Erityisen tärkeänä pidettiin ostamista omasta kunnasta, jotta saataisiin pidettyä 

yritykset omalla paikkakunnalla.  

Vilppulan joulukadun avaus oli yksi pitäjän perinteisimmistä ja mittavimmista yleisötapahtumista 

keräten vuosittain noin 2000 – 3000 henkilöä paikalle. Vilppulan yrittäjät olivat erittäin aktiivisia 

tapahtuman järjestelyissä sekä rahallisesti että omalla työpanoksella. Vuonna 2000 hankittuihin 

jouluvaloihinkin he osallistuivat 4000,- markalla. 

Vilppulan joulukadun avaus on pitänyt pintansa vuosien saatossa ja näinollen vielä vuonna 2014 

joulukatu avattiin entiseen malliin. Ohjelmassa oli Naisvoimistelijoiden järjestämä tonttuparaati 

sekä kinkkuarpajaiset. Joulukadun avaus on nykyään keskuskadun yrittäjien oma toteutus, ei 

niinkään enää koko Mänttä-Vilppulan yrittäjäyhdistyksen.  

 

Kärryviestillä malmitietoutta 

Vastapainoksi talvitapahtumalle Vilppulan yrittäjät ja geologinen tutkimuslaitos järjestivät 

toukokuussa 1977 Vilppulan ensimmäisen Malmiriehan kunnantalon pysäköintialueella. Ohjelmassa 



23 
 

oli malmitietoutta, sekä kunnanjohtajan ja yrittäjien puheenvuorot. Yleisölle esiteltiin myös 

Vilppulan Urheilijoiden uusi nyrkkeilykehä näytöksen kera. Tilaisuudessa arvailtiin malmilohkareen 

painoa ja palkintona oli neljän hengen teltta. Arvauksen sai tehdä 2 markan hintaan ja niitä kertyikin 

tapahtuman aikana 253 kappaletta. Kärryviestiin oli haastettu mukaan Vilppulan kunnanhallitus – 

Ruoveden kunnanhallitus sekä Vilppulan Yrittäjät ry:n johtokunta. Musiikista vastasi haitarin soittaja 

Irene Juselius ja juontajana toimi Vilppulan oma mies Heikki Helakorpi. Paikalla olleesta ravintolasta 

sai ostaa kahvia, limsaa, makkaraa ja munkkeja. Alueella oli myös malmitorni ja tähän tilaisuuteen 

oli kaikenikäisiltä vapaa pääsy. Huono sääkään ei saanut tilaisuutta epäonnistumaan ja niin jäi 

puhdasta voittoa tilityksen mukaan 105,97 markkaa. Malmirieha ei saanut suurta innostusta 

paikkakunnalla joten tapahtuma kuihtui kokoon muutaman vuoden jälkeen.  

 

KUVA 5. Lehti-ilmoitus 

 

Imitaattorimarkkinoita  

Jos ja kun edelliset tapahtumat kuihtuivat kokoon, niin yrittäjien mielessä liikkui jo uusia ideoita ja 

niin, kesällä 1986 oli vuorossa Vilppulan ensimmäiset Imitaattorimarkkinat. Järjestelyihin otettiin 

mukaan Mäntän seudun Nuorkauppakamari ja yhdessä suunniteltiin markkina-alueeksi silloinen 

torialue sekä viheriö Kauppakeskuksen edessä. Markkinaväki pyrittiin saamaan kierrokselle 

Kaarikatu/Keskuskatu ja siksi ohjelma hajautettiinkin kaikkien liikkeiden edustalle. Tapahtuma oli 

ensimmäinen laatuaan Suomessa. Imitaattorimarkkinat saivat julkisuuttakin lehdistössä Hymy-

lehden ollessa mukana uusien imitaattoreiden etsinnässä, järjestäen toukokuussa Tampereella 

alkukarsinnat ja karsinnan 3-5 parasta pääsivät Vilppulan Imitaattorimarkkinoilla järjestettävään 

loppukilpailuun. Arvostelutuomareina loppukilpailussa toimivat Suomen parhaat imitoinnin 

ammattilaiset. Hymy-lehti kirjoitti vuonna 1986 numerossa 7 muun muassa seuraavasti: 

 

 

 

 

Suomen ensimmäiset Imitaattorimarkkinat alkavat lauantaina 14.06. aamulla klo 10. 

Kaupanteon ja yleisen markkinahumun melskeessä markkinoilla esiintyvät niin uudet kyvyt kuin 

vanhat ammattilaisetkin. Markkinailtamat tansseineen pidetään paikallisella urheilutalolla ja 

myöhemmin illalla imitaattoreiden iltamat Keurusselän lomahotellissa. Markkinat jatkuvat 

sunnuntaina, jolloin pidetään uusien kykyjen loppukilpailu, epävirallinen Suomen mestaruus.  
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Vilppulan I imitaattorimarkkinat selvittiin ilman tappioita. Järjestelyt onnistuivat hyvin, kiitokset siitä 

tulivat jäsenistölle sekä Mäntän seudun Nuorkauppakamarille. Markkinoiden yleisömäärä oli 

kuitenkin pettymys. Mielihyvää tapahtuman järjestämisestä saatiin kuitenkin TV2 viihdetoimituksen 

tekemän ohjelman muodossa. Katseet käännettiin jo seuraavaan kesään ja toivottiin, että silloin 

yleisö löytää sankoin joukoin tapahtuman. 

Seuraavana kesänä Imitaattorimarkkinat olivat vuoden tapahtuma. Markkinoiden tavoitteeksi 

yrittäjät laativat listan: hyödynnetään tämä uusi, hyvä valtakunnallinen idea ja tehdään kuntaa 

tunnetuksi. Saatetaan Vilppulan tarjoamat palvelut yleisön tietoon. Tehdään yhteistyötä kunnan ja 

paikallisten yhdistysten kanssa. Yrittäjien pitämässä tilannekatsauksessa tarkasteltiin aikataulua ja 

talousarviota. Ja todettiin, että ”joulukatumaksulla” yrittäjät saavat toripaikan ja esim. imitaattorin 

esiintymään. Asiasta tehtiin myönteinen päätös ja jäsenistölle tiedotustilaisuus. Ja niin II Vilppulan 

kaksipäiväiset Imitaattorimarkkinat järjestettiin kesäkuun puolivälissä 1987. 

Valitettavasti suuresta työmäärästä ja ponnisteluista huolimatta järjestyksessään toiset 

Imitaattorimarkkinat jäivät viimeisiksi. Väkeä ja julkisuutta tilaisuus sai runsain mitoin, mutta 

taloudellinen tulos ei tyydyttänyt Vilppulan Yrittäjien hallitusta sekä yhdistyksen 

nimenkäyttöoikeuden myöntämisestä tulevan palkkion maksuperuste aiheutti ongelmia 

kirjanpidollisesti. Näinollen hallitus päätti asian lepäämään jättämisestä.  

 

Osaaminen esiin 

Vilppulan yrittäjät halusivat tuoda vuonna 1994 esille Vilppulan erinomaista ammattitaitoa ja 

osaamista eri aloilla. Paikkakunnalla oltiin vain hieman arkoja omien taitojen esiintuomisessa. 

Yrittäjien silloisen puheenjohtajan Osmo Mäkelän mukaan paikalliset yrittäjät olivat turhan 

vaatimattomia ja osaamisen taidot kätkettiin hänen mukaansa vakan alle eikä tuotu reilusti ja 

näyttävästi esille. Niinpä yrittäjien hallitus päätti hieman rohkaista paikallisia yrittäjiä järjestämällä 

Osaava Vilppula – messutapahtuman paikallisella urheilutalolla. Ohjelmassa oli yrittäjien omia 

esittelyjä sekä muotinäytöstä ja pienlentokonenäytöstä. Paikan päälle oli saatu myös Hämeen-

Sähkön ahaa-elämyksiä tarjoava bussi. Ensimmäisille messuille saatiin paikanpäälle reilut 20 

rohkeaa paikallista yrittäjää. Enemmänkin mukaan olisi mahtunut näiden 65 jäsenen joukosta ketkä 

Vilppulan Yrittäjien yhdistykseen kuuluivat.   

 

Torilla tavataan 

Kesän kestosuosikiksi vuosiksi eteenpäin osoittautui kesällä 1997 Vilppulan kunnassa käyntiin 

pyöräytetyt Vilppulan markkinat. Keskuskadun varrelle keskitettyjen markkinoiden ensimmäisen 

vuoden tulos oli parempi kuin seuraavan vuoden, vaikka myyjiä saatiin paikan päälle enemmän 

seuraavana kesänä. Ja aurinkokin paistoi juuri tänä viikonloppuna lämpimästi ja kirkkaasti. Mutta 

kaunis sääkään ei saanut markkinoille niin paljon yleisöä kuin edellisenä vuonna. Vuoden 1998 

markkinoiden yhteenvedossa todettiinkin ohjelmapuolessa olevan kehittämistä seuraavalle 
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vuodelle. Vuoden 1999 markkinaraportissa käy ilmi, että sinä vuonna oli paikalla reilut 20 

kauppiasta. Vilpun markkinoista tuli kesäkuun viimeisen viikonlopun perinnetapahtuma ja 

tapahtuman kävijämääräkin hipoi parhaimpina vuosina lähellä 2000 rajaa. Markkinat tarjosivat niin 

paikallisille- kuin kesäasukkaille ja matkailijoillekin mukavan kesäpäivän Vilppulassa. Ja paikallinen 

yrittäjien yhdistyskin sai tekemästään työstä kiitoksen plusmerkkisen tuloksen muodossa. 

Esimerkiksi vuoden 2000 tulos oli voittoa 2831,90 markkaa. 

Vuoden 2001 markkinoille yrittäjät keksivät mainoskuulutusten myynnin keskuskadun yrittäjille. 

Kuulutuksen hinta oli 2 mk/kertakuulutus. Mainoskuulutuksilla oli ilmeisesti vaikutusta, koska 

keskuskadun yrittäjät olivat tyytyväisiä markkinapäivänä tapahtuneeseen kaupankäyntiin heidän 

liikkeissään.  

  

KUVA 6. Vilpun markkinat 

Yrittäjien ”nälkä kasvoi syödessä” ja sen tähden markkina-aluetta kasvatettiin vuoden 2002 

markkinoita varten sulkemalla pääkatu liikenteeltä, ja lisäämällä näin torikojujen määrää. Vilppulan 

Yrittäjien jäsenmäärä oli kyseisenä vuonna 98 jäsentä, joten tästä porukasta talkooväkeä 

järjestelyihin löytyi. Kunta halusi myös olla tukemassa markkinoita maksamalla mainoksen KMV-

lehteen ja silloinen kunnanjohtaja Mauri Heinonen sai kunnian avata vuoden 2002 Vilpun 

markkinat. Ohjelmassa oli sinä vuonna mm. voimannostokilpailu ja arpajaiset (arpa 1 mk/kpl). 

Arpajaisten pääpalkintona oli lahjakortti paikalliseen yrittäjäjärjestöön kuuluvaan liikkeeseen.  

Yrittäjien nälkä ei loppunut vielä vuoden 2002 markkina-alueen kasvattamiseen, vaan seuraavan 

kesän markkinat olivat laajemmat kuin koskaan aikaisemmin. Vilpun markkinoiden maine oli 
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ilmeisesti kiirinyt laajemmallekin alueelle, koska kauppiaita saapui kesällä 2003 paikalle enemmän 

kuin koskaan aikaisemmin ja samoin saatiin paikan päälle ennätysyleisö. Runsas kauppiaiden määrä 

aiheutti sen, että paikalla oli useita saman alan kauppiaita. Tämä aiheutti närää kauppiaiden 

keskuudessa ja niinpä yrittäjät saivatkin asiasta kritiikkiä, mutta tähän Vilppulan Yrittäjien hallitus 

totesi yksimielisesti, ettei voi ryhtyä tarkkailemaan kauppiaiden artikkelivalikoimaa eikä 

rajoittamaan halukkaiden tuloa markkinoille. Tämä asia ei parannusehdotuksien listalle päässyt, 

mutta sinne kirjattiin kuitenkin siistimpien informaatiotaulujen tekeminen sekä tarkempi seuranta 

myyntipaikkojen suhteen, ettei erehdyksessä luvata samaa myyntipaikkaa kahdelle eri kauppiaalle 

niin kuin nyt oli käynyt.  

 

KUVA 7. Vilpun markkinat. 

 

Ohjelma Vilpun markkinoilla vaihteli vuosittain, mutta useana vuonna oli arvauskilpailuja. Vuoden 

2003 markkinoilla arvailtiin, että minä vuonna Ford aloitti T-mallin sarjavalmistuksen? Seuraavana 

vuonna arvuuteltiin näytillä olleen kuorma-auton sorakuorman painoa? Vuonna 2005 arvuuttelun 

kohteena oli Vilppulan vesitornin korkeus. Arvauskilpailujen lisäksi torialueelta löytyi myös vanhoja 

tuttuja markkinatavaroita, kuten kalastusvälineitä, vaatteita, kodintarpeita, koruja, mausteita, 

marjoja, hedelmiä ja leivonnaisia. Vaikka toripaikkoja myytiin kauempaakin tuleville kauppiaille, niin 

Vilppulan keskuskadun yrittäjät olivat kuitenkin etusijalla pöytiensä kanssa. Heillä oli oikeus laittaa 

myyntipöytänsä maksutta oman liikkeensä edustalle ja myydä siinä tuotteitaan. Ulkopuolisilta 

torimyyjiltä perittiin maksu toripaikasta. Näinollen kaupankäynti ei keskittynyt pelkästään 

ulkopuolelta tulleiden torimyyjien täyttämiin myyntikojuihin vaan saatiin tuloja jäämään myös 

kotikuntaan.  
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Sammon taontaa  

Niin Mäntän kuin Vilppulan yrittäjät ovat kautta aikojen kantaneet huolta paikkakunnan 

elinkeinoelämän hyvinvoinnista ja siitä oli kyse vuoden 2000 huhtikuussa järjestetyssä ”Sammon 

taonta” – ideariihessäkin. Toiminta ei rajoittunut pelkästään yrittäjien omaan pohdintaan ja 

tuumiskeluun, vaan tervetulleita ideoimaan olivat niin yrittäjät, yhteisöt kuin yksityiset henkilötkin. 

Idean isänä toimi Vilppulan yrittäjien silloinen puheenjohtaja Seppo Hellman ja ideariihen 

tavoitteeksi hän oli laittanut kaiken muotoisen Vilppulan kunnan kehittämisen jossa jokainen uusi 

idea oli kannatettava. Tarkoitus oli saada kehittämisajatuksia (uusia tuotteita, yrityksiä, palveluita, 

tapahtumia, ympäristöön liittyviä ideoita), joita voitiin viedä yhteistyössä eteenpäin.  

Ideariiheen otti osaa 25 henkilöä, jotka viidessä työryhmässä loihtivat pikavauhtia yhteensä 217 

ideaa. Tempo oli todellakin nopea koska kolmessa minuutissa oli kehitettävä kolme ideaa paperille. 

Tämän jälkeen paperi vaihtoi ryhmää ja ideointiprosessi jatkui. Valtaosa uusista ajatuksista liittyi 

vapaa-ajan harrastuksiin ja tapahtumiin. Joukossa oli myös tuotannollisia ideoita.  

Tapahtuman jälkeen ideariihen kehittämisajatukset koottiin ideapankkiin, joka oli kaikkien 

halukkaiden nähtävillä kunnan yritystoimistossa. Hyviä ja kehityskelpoisia ideoita tuli todella paljon. 

Kehitysjohtaja Ari Tuulentie kävi kaikki ideat läpi ja kommentoi niitä. Syyskuussa Tuulentie kertoi 

KMV-lehden artikkelissa, että: 

 

 

 

OMAN VÄEN KESKEN 

Vuotuiset pikkujoulut on pidetty milloin missäkin ja hieman erilaisilla kokoonpanoilla. Milloin on 

ollut Vilppulan ja Mäntän omat pikkujoulut ja milloin on oltu suuremmalla joukolla juhlimassa 

pikkujoulua naapurikuntien yrittäjien kanssa. Vuonna 1975 pidettiin pikkujoulut Rusthollissa 

Tampereen Aitolahdessa marraskuisena lauantaina. Päivällinen nautittiin seisovasta pöydästä 

hintaan 27,50 markkaa ja kuljetuksen hinnaksi muotoutui 15,00 mk/henkilö. Seuraavana vuonna 

lähdettiin viettämään pikkujoulua Virroille paikallisten yrittäjien kutsumana. Yrittäjiä houkuteltiin 

mukaan jäsenkirjeellä seuraavin sanoin: ”Lähde nyt mukaan riehakkaaseen porukkaan. Näytetään 

naapureille, että meiltähän tullaan kun vaan kutsutaan!”. Lokakuussa 1978 pidettiin syyskokous 

entisellä maamieskoululla.  Virallisen osuuden jälkeen iltaa jatkettiin Mäntän Yrittäjien kanssa 

”porsastelemalla” yhteisen pikkujoulun merkeissä.  Oli ruokailu seisovasta pöydästä hintaan 40 mk 

sekä muuta ohjelmaa. Lasit luvattiin talosta mutta väkevät juomat piti tuoda omat. 

Osallistuminen erilaisiin järjestettyihin tapaamisiin oli 1980- ja 1990-luvuilla erittäin aktiivista. 

Tapahtumiin järjestettiin kuljetus ja aina oli bussi täynnä. Uudella vuosituhannella aktiivinen 

toiminta ja tapaamiset ovat hiipuneet. Olisiko syynä yrittäjien kiireinen elämä ja vapaa-ajan vähyys 

vaiko mikä? 

 

”osa ideoista oli jo toteutunutkin, kuten esimerkiksi ehdotus kalastusmatkailualan 

koulutuksesta”. 
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Vuoden Yrittäjä 

Vuonna 1975 jaettu ensimmäinen Vilppulan – 

Kolhon Vuoden Yrittäjä palkinto, eli 

valtiolaivapatsas luovutettiin Tauno Mäkelälle ja 

juhlatilaisuus pidettiin ravintola Ukonselässä 

Kolhossa.  

 

 

 

 

 

 

KUVA 7. Vuoden Yrittäjä 1975. 

 

Toimikunta valitsi Vuoden 1977 yrittäjäksi diplomikauppias Veikko Valdemar Saarimäen Kolhosta. 

Saarimäki oli jatkanut suvun perinteistä kaupankäyntiä jo kolmannessa polvessa, kehittäen samalla 

niin kauppaa kuin omaa ammattitaitoaankin. Lisäksi Saarimäki oli osallistunut niin paikallisten 

yrittäjien kuin kaupparyhmittymänkin erilaisiin luottamustoimiin. Vaikka liike toimikin osakeyhtiönä 

ja sen kehityksessä oli ollut mukana myös hänen siskonsa Eine Mäkinen, katsoi toimikunta, että 

”vuoden yrittäjä” nimitystä ei voitane antaa osakeyhtiölle vaan nimetylle henkilölle joten 

yrittäjäpalkinnon sai Veikko Saarimäki. 

Vuonna 1981 Vuoden Yrittäjä palkinto meni ensimmäistä kertaa Kolhon ja Vilppulan ulkopuolelle, 

matkaten Pohjaslahdelle Vieno ja Matti Listenmaan kauppiaspariskunnalle. Palkinto oli 

kunnianosoitus heidän pitkästä ja esimerkillisestä yrittäjäurastaan joka oli alkanut jo vuonna 1952. 

Toiminimi KV Linnas oli sitä ennen ollut Vieno-rouvan vanhempien omistuksessa. Perinteitä tällä 

kaupalla oli jo silloin lähes 80 vuoden ajalta. Toiminimi KV Linnas oli rauta- ja maataloustuotteita 

sekä elintarvikkeita myyvä yritys Pohjaslahdella. 

Selänpään Veljekset palkittiin Vuoden Yrittäjä palkinnolla vuonna 1994. Palkinto oli tunnustus 

hyvästä ammattitaidosta. Timo ja Teuvo Selänpään autohuoltoliike oli tuolloin toiminut Vilppulassa 

viitisen vuotta. Lama-aika ei ollut ravistellut autohuoltoalaa, mitä se oli tehnyt jo monelle muulle 

yritykselle. Työt olivat Selänpään veljeksien mukaan vain lisääntyneet, koska ihmiset huollattivat ja 

korjauttivat laman takia entistä vanhempia autojansa. Selänpään veljekset olivat kuuluneet 

Vilppulan yrittäjien yhdistykseen koko yrittäjäuransa ajan. Heidän mukaansa yrittäjien asioita ei aja 

kukaan muu yrittäjät yhdessä yhdistyksen kautta. Asioita voi tätä kautta viedä eteenpäin sekä 

kunnan että valtakunnan tasolle. He antoivatkin kiitosta yrittäjäyhdistyksen vetureille jotka jaksavat 

oman yritystoimintansa ohessa viedä eteenpäin myös yrittäjien yhteisiä asioita. Silloinen 
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Pirkanmaan Yrittäjien järjestön toimitusjohtaja Ari Mäkinen kehuikin Vilppulan ja Mäntän yhdistyen 

olevan erittäin aktiivisia verrattuna alueen muihin yhdistyksiin. Täällä toimet johon tartutaan, niin 

viedään loppuun asti.  

Vuoden 2006 Nuori Yrittäjä oli Noutotila Niittymäki (Johanna Niittymäki ja Vesa Mäkinen). 

Vuonna 2008 Vilppulan Vuoden Yrittäjäksi valittu Kari Mäkipää Vilppulan Kivijaloste Oy:stä pyöritti 

20 työntekijän yritystä jossa vuoden aikana murskattiin runsaat 1,3 miljoona tonnia mursketta, eli 

noin 33 500 rekkakuormaa. Yritys teki itse myös tarvitsemiaan murskainten runkoja ja muita työssä 

käytettäviä kulutusosia. Siirrettäviä murskauslaitoksia oli kaksi ja lisäksi niihin tarvittavat työkoneet 

ja kuljetuskalusto. Vuoden Yrittäjä kommentoi saamansa huomionosoitusta seuraavasti: ” Hienoa, 

että Vilppulan Yrittäjät näin huomioivat Vuoden Yrittäjänä, vaikka työmaat usein ovatkin muualla”. 

Vuoden Yrittäjän lisäksi juhlassa palkittiin senioriyrittäjä pitkäaikaisesta 45 vuotisesta yksin 

yrittämisestä ja tämän palkinnon sekä Timanttiristin sai parturi-kampaaja Marja-Liisa Kemiläinen.  

 

Muita muistamisia 

Vuonna 1999 Vilppulan Yrittäjät myönsivät Kunniapuheenjohtajan arvonimen Tuomas Kemiläiselle 

pitkäaikaisesta puheenjohtajuudesta ja yhteistyössä mukanaolosta. Yhdistyksen ensimmäiseksi 

kunniapuheenjohtajaksi valittu Tuomas Kemiläinen oli toiminut yrittäjäjärjestössä 

luottamustehtävissä paikallisella, alue- ja valtakunnan tasolla. Hän oli jo aikaisemmin saanut kaikki 

muut järjestön kunnianosoitukset.  

Alueella on menestytty myös maakunnallisella tasolla koska vuonna 1988 Koneosapalvelu Ky eli Eino 

ja Toivo Aliranta toivat Vilppulaan Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon.  

Yhdistyksien viirejä on luovutettu niin merkkipäiväänsä viettäneille yrittäjille, yrityksille, yhdistyksille 

kuin Vuoden Yrittäjiksi valituille. Vuoden 1987 kevätkokouksessa muistettiin viirillä Vilppulan 

vanhinta yrittäjää Irja Häyristä. 
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JÄSENMÄÄRÄ 

 

 

 

 

Yrittäjyys ei lopu eläköitymiseen 

 

Tauno Mäkelä – siipikarjakuninkaasta matkailurakentajaksi Lappiin 

“Usko hyvä 10 laskento heikko 4 “ näillä sanoilla Tauno Mäkelä kuvailee tulevan menestyvän 

yrittäjän ominaisuuksia. Menestyksekkäälle yrittäjän uralle hän ponnisti kansakoulun pohjalta. 

Mäkelän aloittaessa yrittäjänä, ei tunnettu markkinatutkimuksia eikä muitakaan nykyaikaisia 

menetelmiä aloittavan yrityksen kannattavuuden tutkimiseksi. Tauno Mäkelällä innostus 

yrittämiseen ja kaupankäyntiin alkoi jo nuorena poikana. Toiminta alkoi hänen saadessa 

kummeiltaan kanipariskunnan 40-luvun lopulla. Näin alkoi innostus kanien hoitoon ja kaupan 

tekoon. Parhaimmillaan hänellä oli kaneja 40 kappaletta. Kanien liha ja nahka teki kauppansa sodan 

jälkeisessä Suomessa.  

Vuosien kuluessa kanien kasvattaminen kävi kannattamattomaksi. Niinpä vuonna 1952 Tauno 

Mäkelä siirtyi kanoihin ja munien tuottamiseen. Ensimmäiset untuvikkonsa, 300 kappaletta, hän 

tilasi Maskusta ja kasvatti ne vinttikamarissa. Untuvikkojen kasvettua aikuisiksi vietiin ne munimaan 

mummulan maitohuoneeseen. Ensimmäisen varsinaisen kanalarakennuksen hän rakennutti vuonna 

1954. Sinne mahtui 500 munivaa kanaa. Ollessaan 22-vuotias hän sai Mäkelän tilan hallintaansa ja 

siitä alkoi hänen uransa kananjalostuksen ja poikasten hautomisen parissa.  
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Yrittäjän alkutaival oli vaikeaa ja hankalaa. Välimatkat olivat pitkiä ja kananmunien kauppaan asti 

saaminen ilman jäätymistä ja halkeamista vaati sitkeyttä ja kekseliäisyyttä. Alussa kananmunat 

kuljetettiin ensin hevosen reessä Virtaintien varteen ja siitä Heinosen linja-auton katolla kauppaan 

Vilppulaan ja Mänttään. Ensimmäisiä untuvikkolähetyksiä Tauno Mäkelä vei mm. polkupyörän 

päällä rautatieasemalle. Vuonna 1955 hankittiin kanakuljetuksia varten Forsson merkkinen 

pakettiauto. Auto ostettiin käytettynä Vilppulan Sähköltä ja siinä oli 24 hevosvoimaa.  

Vuonna 1966 saatiin Mäkelässä kanan jalostustyö niin pitkälle, että he saivat valmiiksi ja 

rekisteröityä ensimmäisen oman jalosteen MÄ-12. Kanalan kehitys oli siis pitkään varsin hidasta. 

Tauno Mäkelä itse osallistuikin jokaiseen työvaiheeseen, mm. lajittelemalla syntyneet 

kanauntuvikot koneella kukoista. Vuosi 1967 oli Mäkelässä merkittävä koska silloin ylitettiin vasta 

100 000 untuvikon vuosituotannon raja. Tämän jälkeen tapahtui kasvua siten, että vuonna 1976 

haudottiin Mäkelässä jo 1 143 614 untuvikkoa. MÄ-16 linjaristeytys osoittautui varsin kestäväksi ja 

hyväksi kanaksi ja se saatiin myyntiin vuonna 1978. 

Vuosina 1984 ja 1985 MÄ-kanojen markkinaosuus oli 60 prosenttia maamme kanoista ja nousua oli 

luvassa. Niinpä vuonna 1988 markkinaosuus oli huipussaan ollen 73,6 prosenttia. 

Maamme liityttyä EU:n vuonna 1995 kananmunan hinta romahti ja vielä ulkomaisten kanojen 

tullessa maamme poikasmarkkinoille kiristyi kannattavuus kaikilla munantuotannon osa-alueilla 

varsin tiukaksi. Tilanne aiheutti sen, että piti keksiä uusia ideoita yrityksen jatkamiseen. Niinpä 

Tauno Mäkelä neuvotteli Saarioisten ja Mäkelän tilan välille yhteistyösopimuksen broilerin 

untuvikkojen toimituksista Saarioisille. Tässä vaiheessa oli hyvä antaa yrityksen langat tyttären 

Anitan ja hänen aviomiehensä Tommin käsiin. Niinpä edellä mainituista tekijöistä ja 

sukupolvenvaihdoksesta johtuen lopetettiin Mäkelässä kanojen jalostaminen ja munijakanojen 

tuottaminen vuonna 1999. Tauno ja Valma Mäkelä myivät maatilat Anita ja Tommi Haapaselle 

toukokuussa 1999. Uudet yrittäjät alkoivat asumaan ja vetämään tilaa sekä yritystä innolla ja 

tehokkaasti. Vuonna 2000 he tuottivat jo 4,7 miljoonaa broileri untuvikkoa. Mäkelän tila työllistää 

tällä hetkellä 18 henkeä. 

Tauno ja Valma Mäkelän piti sukupolvenvaihdoksen jälkeen jäädä viettämään ansaittuja 

eläkepäiviä mutta yrittäjyyden ollessa Tauno Mäkelällä veressä niin rauhallisten eläkepäivien sijaan 

hän aloitti Lapin ”valloituksen”. Vuonna 1989 ostamilleen maille hän alkoi rakentaa neljää 

moottorisängyin varusteltua lasi-iglua ja yhtä korkeatasoista Revontulitaloa vuokrakäyttöön. 

Igluista tuli lämpölasiseinäisiä luksus-igluja, joista voi seurailla revontulia tai keskiyön aurinkoa 

vuoteessa maaten. Rakennukset valmistuivat vuonna 2008. Revontulitalo taas käsittää salin, 

keittiön ja saunaosaston lisäksi myös kaksi hyvin toisistaan poikkeavaa makuuhuonetta. Toinen 

muistuttaa lähinnä ylellistä palatsia kullattuine, italialaisine ja ranskalaisine huonekaluineen ja 

kattomaalauksineen. Sen nimi onkin Kultasviitti. Toinen makuuhuone omaa nimen Jätkän sviitti. Se 

muistuttaa tukkikämppää – kaikin mukavuuksin varusteltuna tosin. Terassilla voi nauttia huikeasta 

Lapin maisemasta porealtaassa istuen.  

Lasi-igluja käyttävät pääasiassa ulkomaalaiset turistit. Suomalaisten osuus käyttäjäkunnasta on vain 

20 prosenttia. Lasi-iglut on myös huomioitu maailmalla. Amerikkalainen CNN-kanava listasi 10 
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unelmien matkakohdetta maailmalta vuodelle 2014. Näiden valittujen joukkoon pääsi Suomesta 

lasi-iglut. Tämä oli erittäin kiitollista mainontaa yritykselle. Lasi-iglut ovat noin 40 matkatoimiston 

valikoimassa ulkomailla. Tänä päivänä Levin lasi-iglujen markkinoinnista ja varauksista vastaa Tauno 

ja Valma Mäkelän tytär Kristiina Kylmälahti.  

Tauno Mäkelällä on takanaan pitkä ja menestyksekäs ura yrittäjänä. Tähän viitaten voimmekin 

todeta hänen määritelmänsä ”Ominaista menestyvälle yrittäjälle ovat nopeat päätökset” todeksi. 

Tunnustuksena yrittäjän urasta hänet valittiin vuonna 1975 Vilppulan Vuoden Yrittäjäksi. Mäkelä on 

saanut lukuisia ansiomerkkejä useista luottamustehtävistä missä hän on toiminut elämänsä aikana. 

 

 

Osmo Mäkelä – yrittäjä usealla alalla 

Kauppaopiston kautta työelämään ponnistanut Osmo Mäkelä kehitteli alkujaan itse 

lattiapinnoitteita ja perusti yrityksen toisen henkilön kanssa erikoistuen juurikin lattiapinnoitteisiin. 

Yritys kuitenkin kaatui siihen mahdottomaan yhtälöön, että toinen osapuoli teki työt ja toinen vain 

hallinnoi. Tästä oppineena Mäkelä aloitti kesäkuussa 1975 oman yritystoiminnan, Sundex Oy:n, 

jonka toimialana olivat lattian pinnoitus- ja laatoitustyöt. Yritystä luotsattiin ensin vuokratiloissa 

mutta myöhemmin yritystoiminta siirrettiin omaan halliin. Oman yrityksen pyörittäminen vaati 

pitkät työpäivät ylä- ja alamäkineen. 

Lattian pinnoitus- ja laatoitustyöt veivät Mäkelää pitkin Suomea aina Ahvenanmaata myöten. 

Saksalaisiin työtapoihin hän tutustui puolen vuoden ajan rakentaessa hirsitaloja siellä. Liikkuvan ja 

urakkaluontoisen työn takia tutuiksi tulivat niin yrityksien johtoporras kuin duunaritkin. Pääasiassa 

työtehtävät olivat kemianteollisuuden laitoksissa sekä kirjapainoissa. Laajoja lattiaprojekteja olisi 

ollut hankala tehdä yksin joten Mäkelällä oli yrityksessään palkattua henkilökuntaa 3 – 4 henkilöä ja 

isommissa projekteissa oli urakkaluontoisesti enemmän miehitystä. Haasteena oli kuitenkin löytää 

hyvät työntekijät urakoihin.  

Tämän pääasiallisen elinkeinon rinnalle Mäkelä perusti vuonna 1985 aseliikkeen. Aseet olivat tuttuja 

harrastusten kautta ja Mänttä-Vilppulan alueella ei ollut kyseisen alan liikkeitä yhtään eli 

markkinarako tähän toimintaan oli avoinna. Koska pääasiallinen toimeentulo tuli kuitenkin 

rakentamispuolelta niin aseliike oli enemmän harrastus kuin leipätyö. Aseliikkeen aukioloajat olivat 

iltaisin ja viikonloppuisin eli silloin kun Mäkelä oli itse paikalla. Myyjää aseliikkeeseen oli hankala 

palkata koska kyseeseen olisi tullut vain sellainen henkilö jolla pätevyydet aseiden myyntiin olivat 

kunnossa. Aseliike menestyi mukavasti aina vuoden 1991 lamaan asti. Laman myötä myynti laski ja 

liikevaihto jäi myös alhaalle. Toinen suuri asekauppaan vaikuttava tekijä oli aselakiin tehdyt 

muutokset. Tämän asian johdosta aseiden kauppa hiljeni edelleen. Ainoana vaihtoehtona 

liikevaihdon korottamiseen jäivät patruunoiden ja oheistuotteiden lisääntyvä myynti. 

Vuokrasopimuksen loppumisen johdosta Osmo Mäkelä luopui aseliikkeestä ja jäi viettämään hyvin 

ansaittuja eläkepäiviä. Mielessä kuitenkin itää ajatus nettikaupan perustamisesta, mutta täytyy 

ensin hankkia tietotaito tähän toimintamuotoon.  
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3. UUSI VUOSITUHAT JA UUDET TUULET 

Vilppulan Yrittäjien osalta uusi vuosituhat lähti liikkeelle uusin voimin. Kolme kautta 

puheenjohtajana olleen Markku Ahosen kausi päättyi ja uudeksi veturiksi valittiin Seppo Hellman. 

Uuden puheenjohtajan löytyminen oli yrittäjille pitkän työn tulos koska sopivaa henkilöä tehtävään 

etsittiin vuoden verran. Hellmanin myötä alkoivat uudet positiiviset tuulet puhaltaa yhdistyksessä 

jäsenmäärän noustessa heti ensimmäisenä hänen puheenjohtajavuotenaan 70 jäsenestä 76 

jäseneen. Ja tämän jälkeenkin elettiin jäsenmäärän suhteen noususuhdanteessa koska vuonna 2002 

kolkuteltiin jo maagista sadan jäsenen rajaa eli jäseniä silloin 98. Tämän hienon nousun jälkeen 

alettiin taas hieman lasketella alamäkeä eli vuonna 2003 jäsenmäärä olikin enää 93 ja näiden 

jäsenten palveluksessa oli noin 400 työntekijää. Yhdistyksen jäsenmäärän vähenemiseen sekä 

uusien vähäiseen liittymiseen vaikutti mm. yritysten lopettaminen, muutto toiselle paikkakunnalle 

ja mahdollisesti jäsenmaksun suuruus.  

Vuosituhannen vaihtuessa Mäntän Yrittäjissä puheenjohtajan nuijaa heilutti Osmo Mäkelä ja hyvin 

heiluttikin koska heidän jäsenmääränsä vuonna 2000 oli 88. Ja trendi oli vain ylöspäin, jäsenmäärän 

ollessa seuraavana vuonna 93. Eikä noususuhdanne tähänkään vielä loppunut vaan 2002 

jäsenmäärässä päästiin jo lukemiin 115 jäsentä ja seuraavana vuonna vielä parannettiin tulosta 

yhdellä jäsenellä.  

Vilppulan ja Mäntän Yrittäjien edustajistot kokoustivat vuoden 2003 toukokuussa ja ynnäsivät 

yhteen heidän kummankin jäsenet ja lukemaksi saatiin reilu 200 jäsenyritystä. Nämä jäsenyritykset 

yhdessä työllistivät alueella noin 1000 henkilöä. Tässä arviossa ei ollut vielä mukana konserni-

yrityksiä. Edustajistojen yhteisessä kokouksessa pohdittiin yhteistyön tiivistämistä tekemällä 

yhteisiä kannanottoja ja esittämällä ne yhteisesti eteenpäin, jotta kannanotot tulisivat paremmin 

huomioiduksi kuntasektorilla. Näistä ajatuksista lähti pikkuhiljaa liikkeelle ajatus suuremmasta 

muutoksesta.  

 

Työrukkanen tiivistää yhteistyötä 

Ajatukset itivät ja alkoivat kasvattaa juuria kaikessa hiljaisuudessa joka näkyi Vilppulan ja Mäntän 

Yrittäjien keskuudessa yhteistyöryhmän perustamisena. Tämä ”työrukkaseksi” nimetty 

yhteistyöryhmä koostui neljästä vakiojäsenestä kummastakin yhdistyksestä. Kummallakin 

yhdistyksellä oli halu tiivistää yhteistyötä elinkeinotoimintojen kehittämisessä, koulutuksessa ja 

erilaisissa tapahtumissa, joten yhteistyön ja suunnittelun käynnistys tapahtui yllättävänkin helposti. 

Yrittäjät kokoontuivat yhteistyöryhmänä useamman kerran vuoden aikana, vuoroin Vilppulassa ja 

Mäntässä. Sovun säilyttämiseksi yhdistysten välillä kokouksen puheenjohtajan nuijaa paukutteli 

vuoron perään aina järjestävän yhdistyksen puheenjohtaja.  

Jotta yhteistyö ei ollut pelkkää sanahelinää, niin vuoden 2003 Vuoden Yrittäjä juhlatilaisuus pidettiin 

yhdessä Taidetalo Pekilossa Mäntässä. Tilaisuus onnistui erinomaisesti ja paikalla oli 110 henkilöä. 

Yhteisesti järjestettävissä tilaisuuksissa oli tärkeänä tekijänä kustannussäästöjen syntyminen puolin 
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ja toisin. Kun näin hyvään alkuun oli yhteistyöllä päästy, niin päätettiin jatkaa tällä polulla sekä lisätä 

mahdollisuuksien mukaan yhteistä toimintaa. Suunnittelun alla olikin jo yhteiset koulutukset sekä 

elinkeinopuolella käynnistynyt suunnittelu matkailun ja vapaa-ajanvieton yritystoiminnan 

kehittämiseksi ja verkostoitumiseksi. Pohja hyvälle ja rakentavalla yhteistyölle oli valettu.  

 

KUVA 8. Kutsu  

 

Ensikosketus yhdistymiselle 

Ensimmäisiä kosketuksia Vilppulan ja Mäntän yrittäjien yhdistymiselle otettiin vuonna 2005 

yhteistyön tiivistämisellä. Tämä toteutui siten, että kaikkiin järjestettäviin tapahtumiin kutsuttiin 

molempien järjestöjen jäsenet. Yhteisten tapahtumien edetessä omaa tahtiaan, kävivät yhdistysten 

puheenjohtajat keskenään salaisia neuvotteluja Vilppulan ja Mäntän yrittäjien yhdistymisestä. Asiaa 



35 
 

valmisteltiin hyvin, ennen kuin se vietiin eteenpäin hallituksien käsiteltäväksi. Yhdistymistä 

vastustettiin ensin Vilppulan puolelta, mutta Mäntän yrittäjät olivat yhdistymisen kannalla. 

Helmikuiseen kokoukseen tullessaan Mäntän Yrittäjät olivat käsitelleet mahdollista yhdistymistä jo 

kahdessa kokouksessaan. He olivat valinneet keskuudestaan neljän henkilön valtuuskunnan (Raimo 

Maakanen, Sami Kouvonen, Ville Ollila ja Arja Ranta-aho) selvittämään yhdistymismahdollisuuksia. 

Mäntän Yrittäjät ry:llä oli selkeä näkemys ja tahtotila mahdollisen yhdistymisen positiivisista 

vaikutuksista sekä painoarvosta Pirkanmaan Yrittäjät ry:hyn nähden. Kokouksessa sovittiin, että 

Mäntän Yrittäjien edustajat laativat kirjelmän yhdistymisen kannattavuuden puolesta. Kirjelmän 

saatuaan Vilppulan Yrittäjät ry keskustelivat asiasta omassa hallituksen kokouksessaan. 

Yrittäjien mahdolliseen yhdistymiseen oli tultu järjestöjä vaivaavan aktiivisten osallistujien puutteen 

takia, vaikka Mänttäläiset leikillään sanoivatkin, että kun yhdistytään niin, ”laitetaan Vilppulan varat 

ja Mäntän velat yhteen niin hyvä tulee”. 

Todellisuudessa yhdistämällä kummankin järjestön voimavarat, voitaisiin jakaa vastuuta 

laajemmalle pohjalle. Yhdistäminen toisi mukanaan tehokkaamman keinon vaikuttaa alueellisessa 

kehityksessä, sekä yrittäjät saisivat näin tehokkaammin äänensä kuuluville. 

 

Yrittäjät esimerkkinä 

Kalenterissa syyskuun kohdalla vuonna 2005 luki, Mäntän ja Vilppulan hallitusten yhteinen kokous. 

Kokouksen asialistalla suurempaakin suurempi asia oli yhdistyminen. Kuluneen parin vuoden aikana 

olivat yrittäjät hiljaa haudutelleet ajatusta yhdistymisestä, ja nyt se oli mustana tekstinä valkoisella 

kokouksen esityslistalla.  

Kokouksen kuluessa Mäntän Yrittäjien puolesta yhdistymistä koskevia sääntöjä ja toimenpiteitä 

esitteli Raimo Maakanen. Esitettiin Vilppulan Yrittäjäyhdistyksen purkamista, koska Mäntän 

Yrittäjäyhdistyksellä oli kiinteää omaisuutta. Tämän asian suhteen oltiin yksimielisiä. Kokouksessa 

päätettiin antaa Seppo Hellmanille ja Raimo Maakaselle valtuudet keskustella Mikko Sormusen 

kanssa asioiden juridiset puolet. Hellman teki kokouksen aikana esityksen tulevan hallituksen 

kokoonpanosta, eli ehdotettiin rahastonhoitajan lisäämistä hallituksen jäseneksi. Viralliset 

päätökset hallituksen tulevista jäsenistä ja jäsenmääristä päätettiin sopia yhdistyksen 

perustamiskokouksessa. Yhdistyksen säännöt postitettiin kaikille jäsenille kokouskutsujen mukana. 

Uusi lehti historian kirjassa käännettiin vuoden 2006 vaihteessa Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry:n 

aloittaessa toimintansa. Tämän paikallisten yrittäjien edunvalvontajärjestön päätavoitteena oli 

turvata yritysten taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset, sekä yritysten palvelujen ja tuotteiden 

tunnetuksi tekeminen. Lisäksi tavoitteena oli tehostaa yritysten toimintaa parantamalla 

yhteistyömahdollisuuksia. Yhdistyksen tunnetuksi tekeminen aloitettiin jo saman vuoden 

syyskuussa teettämällä oppilastyönä yhdistykselle omat kotisivut nettiin. Osoitteeksi valittiin 

syyskokouksessa www.MVY.fi. Yhdistyksen hallitus sai koulutuksen uusien nettisivujen 

käyttämiseen. 

http://www.mvy.fi/
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Käytännössä yhdistyminen ei muuttanut yrittäjien arkea mitenkään, mutta paperilla muutos tehtiin 

siten, että Vilppulan Yrittäjät ry lakkautettiin ja Mäntän Yrittäjät ry:ssä tehtiin sääntömuutos. Näin 

toimittiin, koska Mäntän yhdistyksellä oli kiinteää omaisuutta ja tämä oli helpoin tapa saada kaikki 

alueen yrittäjät yhden yhdistyksen alle. Jäseniä ei voitu siirtää suoraan uuteen yhdistykseen, joten 

niin kutsutulla ”hiljaisella sopimuksella” eli maksamalla seuraavan vuoden jäsenmaksun jäsen siirtyi 

uuteen yhdistykseen.  

Niinhän siinä sitten kävi, että mitä yrittäjät edellä, sitä kunta ja kaupunki perässä! Mäntän ja 

Vilppulan Yrittäjät olivat suunnannäyttäjiä yhdistymällä ja siitä Mäntän kaupunki ja Vilppulan kunta 

ottivat esimerkkiä ja yhdistivät omat voimavaransa perustamalla Mänttä-Vilppulan kaupungin 

vuonna 2009. 

 

Vetovastuuta kevennetään 

Yhdistymisen jälkeen Vilpun markkinoita hoidettiin Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry yhdistyksen 

toimesta ja kuinkas sattuikaan, että Vilppulan markkinat osuivat samalle päivälle Ruoveden 

Noitakäräjien kanssa vuonna 2007. Asian johdosta Ruoveden Perinnetapahtuma ry:n puheenjohtaja 

lähestyi Mänttä–Vilppulan Yrittäjiä kirjeellä. Heidän toiveensa oli, että jatkossa mietitään ja sovitaan 

yhdessä tapahtumien eri aikaisuus. Tapahtumien päällekkäisyys kun kilpailee torimyyjistä ja 

kävijöistä. Ja olisihan naapurikuntien paljon antoisampaa ja hyödyllisempää järjestellä tapahtumat 

eri aikaan. 

Vuonna 2008 Vilpun markkinoiden tapahtumapaikka oli siirretty Vilppulan satamaan pois 

keskuskadulta. Tämän jälkeen mietittiin tapahtuman jatkoa ja todettiin Vilpun markkinoiden olevan 

liian työllistävä tapahtuma, joten seuraavana kesänä ei kyseistä tapahtumaa enää järjestetty.  

Suuria mullistuksia yhdistyminen ei yrittäjäyhdistyksen toimintaan tuonut. Yrittäjäjuhlia vietettiin 

yhdessä, mutta kustannussäästöjä hakien kutsuttiin vuonna 2009 Ruoveden Yrittäjätkin yhteiseen 

yrittäjäjuhlaan Vilppulan Rapukartanoon. Tilaisuudessa juhlapuheen piti Suomen Yrittäjät ry:n 

puheenjohtaja Jarkko Vuorinen. Säästyneet asiakirjat eivät kerro paljonko paikalla oli Mänttä-

Vilppulan Yrittäjiä mutta silloista jäsenmäärää (232 jäsentä) katsoessa voi arvata, että paikalla oli 

runsas osanotto.  

Samana vuonna Rapukartanon juhlien kanssa Mänttä-Vilppulan yrittäjien hallitus ilmoitti kaupungin 

kulttuuritoimelle, että yhdistys ei järjestä Vilpun markkinoita ja Myllyntulia, vaan vetovastuu näistä 

siirrettäisiin joka kaupungille tai paikallisille yrittäjille. Näin Mänttä-Vilppulan yrittäjäyhdistys 

kevensi omaa vetovastuutaan suurien tapahtumien osalta ja antoi paikallisille yrittäjille vapaat 

kädet toteuttaa ja ideoida oman alueensa tapahtumia. Muutokset yhdistyksen sisällä eivät vielä 

tähän loppuneet, vaan päätettiin valita tulevaisuudessa vain yksi Vuoden Yrittäjä – palkinnon saaja.  

Olisiko kaupungintalolla keitetty hyvä kahvi ollut houkuttimena, koska yrittäjien suunnitelmissa oli 

aamukahvitapaamisten aloittaminen uudelleen kaupungin johdon kanssa. Tapaamiset eivät jääneet 

pelkästään suunnittelun asteelle vaan pöytäkirjoista käy ilmi, että vuonna 2010 
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aamukahvitapaaminen oli totta ja siihen osallistuivat yrittäjien hallituksesta puheenjohtajan Sami 

Kouvosen lisäksi kaksi muuta hallituksen jäsentä.  

Vuonna 2010 Mänttä-Vilppulan Yrittäjillä oli sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset edellisten 

vuosien tapaan mutta juhlakäytäntöjä muutettiin siten, että pikkujoulut pidettiin syyskokouksen 

yhteydessä ja tilaisuuteen kutsuttiin mukaan myös kaupunginjohtaja Esa Sirviö sekä MW-kehityksen 

toimitusjohtaja Otto Härkönen. Vuoden yrittäjäjuhla pidettiin sinä vuonna Mäntän klubilla ja Kevät 

Karonkkaan lähtijöille järjestettiin kuljetus. Kevään koittaessa piipahdettiin kansanedustaja Arto 

Satosen vieraana Arkadianmäellä.  

Vuoden 2011 syyskuu on jäänyt varmasti usean yrittäjän mieleen Piispantarkastuksesta, johon 

osallistui 20 eri alan yrittäjää sekä yrittäjäpäivän messusta, joka järjestettiin Mäntän kirkossa.  

 

Jäsenmäärä 

2011 Mäntän ja Vilppulan yrittäjillä on 217 jäsenyritystä. Haasteena yrittäjille oli tulevaisuudessa 

löytää yritystoiminnalleen jatkajia. Pelkästään Pirkanmaalla 5000 yrittäjää oli luopumassa 

liiketoiminnastaan viiden vuoden aikana. Pahimmillaan syntyy yrittäjyysvaje, joka vaikuttaa Suomen 

menestymiseen. Tätä isoa haastetta ja sen ratkaisemista tulisi miettiä, kertoi Pirkanmaan yrittäjien 

järjestöpäällikkö Sari Järvelin vuoden 2011 Mänttä-Vilppulan Vuoden Yrittäjä – juhlassa. Tämä 

Järvelinin kertoma haaste näkyy myös Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry:n jäsenmääriä katsellessa. Yhteisen 

historian suurin jäsenmäärä osuu vuodelle 2008 jolloin jäsenmäärä oli 235 jäsentä mutta tämän 

jälkeen jäsenmäärä on ollut laskusuhdanteinen aina vuoteen 2013 saakka. Vuoden 2014 

viimeisimmästä Yrittäjä-lehdestä käy ilmi, että 1½ kuukauden aikana Mänttä-Vilppulan Yrittäjät 

ry:hyn oli liittynyt noin 10 uutta jäsentä. Tämä uusien jäsenien runsas liittyminen yhdistykseen on 

luultavimmin seurausta meneillään olevasta talouden taantumasta. Yritysten lomauttaessa ja 

irtisanoessa henkilökuntaansa usean henkilön mieltä alkaa painaa oman elämisen turvaaminen 

jatkossa, ja siinä tilanteessa tulee vaihtoehdoksi yrittäjän ura. Hyvistä kädentaidon ammattilaisista 

kuten kirvesmiehistä, sähkömiehistä ja muurareista onkin tällä hetkellä pulaa Mänttä-Vilppulassa ja 

ympäristökunnissa, joten on oikein tervetullutta saada alueelle kädentaidon osaajia ja näillä keinoin 

varmistetaan palvelut omalla paikkakunnalla.  
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Vuoden Yrittäjä palkinnon saajat: 

 

  VILPPULA   

Vuosi Nimi Yritys 
1975 Tauno Mäkelä Mäkelän Jalostuskanala Oy 

1976 Pekka Kemppainen Vilppulan Pukimo Oy 

1977 Veikko Saarimäki Abr. Saarimäki Oy 

1978 Aino Malmivaara Kolhon talouskauppa 

1979 Erkki Järvinen K-Halli Järvinen 

1980 Jarkko Artkoski Exprint Oy 

1981 Matti Listenmaa T:mi K.V Linnas  

1982 Eino ja Toivo Aliranta Koneosapalvelu Ky 

1983 Viljo Laihanen Laihasen Saha Ky 

1984 Matti Mäkipää Matti Mäkipää 

1985 Taisto Komonen Väri Komonen Oy 

1986 Risto Palonen Risto Palonen Ky 

1987 Jyri Nenonen Kinnaskoski Ky 

1988 Väinö Karpiola Sorvaamo V Karpiola Ky 

1989 Veikko Niemelä Autoilija /urakoitsija 

1990 Kalevi Mäkinen Kalevi Mäkinen Ky 

1991 Pertti Lahtinen Kone-Lahtinen Oy 

1992 Aulis Kujala Akun valinta = K-Aku 

1993 Marja-Leena Kullaa  Vilppulan Pukimo Oy 

1994 Timo ja Teuvo Selänpää Autosähkö Veljekset 

1995 Antti ja Lea Tuominen   

1996 Raija ja Timo Nippala Radiki Elektroniikka Ky 

1997 Raimo Keskinen Kuljetusliike R ja H Keskinen Oy 

1998 Markku Tyynysniemi  Vilmet Oy 

1999 Harri Mikkonen Kaluste-Projektit Oy 

2000 Pertti Mäntylä Kojair-Tech Oy 

2001 Anu ja Markku Havimäki Havimäki Ky 

2002 Keijo Neulaniemi Teknokem Oy 

2003 Pirkko Haapanen Vilppulan Kirja Oy 

2004 Mikko Tiensuu  Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy 

2005 Jouni Valkeejärvi Jouni Valkeejärvi Charter 

2006 Jukka Grönlund / Vilppula Futuro Kaluste Oy Vilppula 

2007 Jarkko Salo, Hannu Salo ja Tuire Penttilä HJT-Holtz Oy 

2008 Kari Mäkipää Vilppulan Kivijaloste Oy 
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  MÄNTTÄ   

Vuosi Nimi Yritys 
1975 Armi Saarinen   

1976 Heikki Nieppola   

1977 Matti Ylä-Mononen   

1978 Kari Ruokonen   

1979 Ahti Helin   

1980 Jouko Kettinen   

1981 Martta Kalkas   

1982 Martti Harsia   

1983 Jalo Luoma Koff-myynti Mänttä 

1984 Aarno Vainio Maalausliike Aarno Vainio 

1985 Pertti Saarinen   

1986 Pentti Korkkalainen   

1987 Olavi Iivonen   

1988 Pentti ja Pekka Siiro   

1989 Pentti Hietala   

1990 Simo Päivärinta   

1991 Lasse Siltanen Mäntän seudun Sairaankuljetus Oy 

1992 Reijo Loijas   

1993 Pentti Kataja   

1994 Annikki ja Mauno Mäkinen M-Print Oy 

1995 Jorma Väisänen Rakennuspalvelu Väisänen 

1996 Ella Lius Ella Lius 

1997 Jaakko Vastamäki ja Jarmo Korpela Javasko Oy 

1998 Markku Koponen ja Tuula Nevalainen   

1999 Raimo Partanen Mäntä Pumppauspalvelu Oy 

2000 Harri Tervo  Koillis-Hämeen Sähköpalvelu Oy 

2001 Raimo Maakanen  KMV-turvapalvelut Oy 

2002 Seija Lusua Pesulapalvelu Oy 

2003 Marko Murtomäki   

2004 Mikko Ahonen Mikkomassat Oy 

2005 Arja ja Tapio Neste Kauppakulma Siltala 

2006 Paperplast Oy Rainer ja Sami Kouvonen 

2007 Tomi Aho Valokuvaaja 

2008 Tuula Savolainen  Mäntän Palvelukoti Oy 

 

 

 



41 
 

 

  MÄNTTÄ - VILPPULA   

Vuosi Nimi Yritys 

2009 Energiatekniikka Oy Risto ja Heli Värrälä ja Ari Jalo 

2010 Runtech Systems Oy   

2011 Pub Kestikeidas Aarne Leppänen ja Heini Rannikko 

2012 Paikkakuntalainen Ville Ollila 

2013 Pasi Heinonen Rapukartano 

2014 Tuomo Kauhaniemi Mäntän Autotarvike 
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Hallituksien Puheenjohtajat: 

 

  Mäntän Yrittäjien Vilppulan Yrittäjien hallitus 

  hallituksen puheenjohtajat hallituksen puheenjohtajat 

Vuosi      

1936 Olavi Saikka   

1937 Olavi Saikka   

1938 Olavi Saikka   

1939 Olavi Saikka   

1940 Olavi Saikka   

1941 Olavi Saikka   

1942 Olavi Saikka   

1943 Olavi Saikka   

1944 Olavi Saikka   

1945 Olavi Saikka   

1946 Olavi Saikka   

1947 Jussi Peltola   

1948 Jussi Peltola   

1949 Jussi Peltola   

1950 Jussi Peltola   

1951 Jussi Peltola   

1952 Kusti Kauhanen   

1953 Olavi Saikka   

1954 Olavi Saikka   

1655 Olavi Saikka   

1956 Olavi Saikka   

1957 Kaarlo Välimäki   

1958 Olavi Saikka   

1959 Olavi Saikka   

1960 Olavi Saikka   

1961 Jorma Järvenpää   

1962 Jorma Järvenpää   

1963 Jorma Järvenpää   

1964 Jouko Kettinen   

1965 Heikki Nieppola   

1966 Heikki Nieppola   

1967 Rauno Valkama   

1968 Rauno Valkama   

1969 Rauno Valkama   

1970     

1971 Rauno Valkama Timo Hurme 

1972 Rauno Valkama   

1973 Rauno Valkama Erkki Järvinen 
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1974 Rauno Valkama Erkki Järvinen 

1975 Rauno Valkama Erkki Järvinen 

1976 Rauno Valkama 
Erkki Järvinen / Tuomas 
Kemiläinen 

1977 Pertti Hynninen Tuomas Kemiläinen 

1978 Erkki Koskinen Tuomas Kemiläinen 

1979 Erkki Koskinen Tuomas Kemiläinen 

1980 Erkki Koskinen Tuomas Kemiläinen 

1981 Airi Moisander Tuomas Kemiläinen 

1982 Erkki Koskinen Tuomas Kemiläinen 

1983 Erkki Koskinen Tuomas Kemiläinen 

1984 Kari Ruokonen Tuomas Kemiläinen 

1985 Harri Välimäki Tuomas Kemiläinen 

1986 Harri Välimäki Tuomas Kemiläinen 

1987 Harri Välimäki Osmo Mäkelä 

1988 Harri Välimäki Osmo Mäkelä 

1989 Harri Välimäki Osmo Mäkelä 

1990 Harri Välimäki Osmo Mäkelä 

1991 Harri Välimäki Osmo Mäkelä 

1992 Harri Välimäki Osmo Mäkelä 

1993 Eeva Eskola Osmo Mäkelä 

1994 Eeva Eskola Osmo Mäkelä 

1995 Jaakko Vastamäki Osmo Mäkelä 

1996 Jaakko Vastamäki Osmo Mäkelä 

1997 Paula Katajamäki Markku Ahonen 

1998 Harri Tervo Markku Ahonen 

1999 Harri Tervo Markku Ahonen 

2000 Harri Tervo Seppo Hellman 

2001 Harri Tervo Seppo Hellman 

2002 Harri Tervo Seppo Hellman 

2003 Raimo Maakanen Seppo Hellman 

2004 Raimo Maakanen Seppo Hellman 

2005 Sami Kouvonen Seppo Hellman 

 

 

  
Mänttä-Vilppulan 
Yrittäjien 

  hallituksen puheenjohtajat 

Vuosi   

2006 Keijo Neulaniemi 

2007 Raimo Maakanen 

2008 Osmo Mäkelä 

2009 Sami Kouvonen 
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2010 Sami Kouvonen 

2011 Sami Kouvonen 

2012 Sami Kouvonen 

2013 Sami Kouvonen 

2014 Sami Kouvonen 

2015 Jyrki Innanmaa 

 

 


