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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni käsitti Mänttä–Vilppulan Yrittäjien historiikin kirjoittamisen. Aiheen 

opinnäytetyölleni sain opintojeni kautta eli minulla ei ollut aikaisempaa tietoa Mänttä – 

Vilppulan Yrittäjien toiminnasta. Historiikki käsittää tavallaan kolme osaa, koska Män-

tän yhdistys oli perustettu jo 1930-luvulla. Vilppulan yhdistys oli perustettu omana yh-

distyksenään 1950-luvulla. Ja Mänttä–Vilppulan Yrittäjät ry perustettiin vuonna 2006 

yhdistymisen johdosta. Opinnäytetyössäni käsittelen kummankin yhdistyksen historiaa 

ominaan sekä lopuksi historiaa vuosituhannen vaihteesta eteenpäin. Yrittäjäyhdistyksen 

puolelta toimeksiantajien toiveena oli sisällyttää historiikkiin vahvasti jäsenmäärien 

kehittyminen alkuhistoriasta nykypäivään.  

 

Mänttä–Vilppulan Yrittäjät ovat olleet kautta aikojen erittäin vireitä yhdistyksiä. Toi-

mintaa ja tapahtumia on järjestetty sekä yhdistyksen omalle jäsenistölle että muulle vä-

estölle. Yhdistys on ollut näkyvässä osassa kaupungin tapahtumissa sekä päätettäessä 

tärkeistä asioista. Yrittäjät ovat olleet ja ovat edelleen tärkeä osa pienen kaupungin elin-

keinoelämää. 

 

Opinnäytetyöni muodostuu teoreettisesta ja toiminnallisesta osasta. Toiminnallista 

osuutta kutsutaan produktiksi. Teoreettisessa osassa käyn läpi kirjoittamisen taustaa, 

historiikkia itsessään sekä sen toteuttamista. Perehdyn yleisesti kirjoittamisen vaiheisiin 

sekä siihen kohdistuviin ongelmiin. Teoreettisessa osassa käsittelen myös yrittämistä, 

Mänttä-Vilppulan yrittäjätoimintaa ja yrittäjyyttä yleensä. Opinnäytetyössäni kerron 

taustatietoa työni toimeksiantajasta. Toiminnallinen osuus eli produkti on Mänttä–

Vilppulan Yrittäjien historiikki. 
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2 KIRJOITTAMINEN OSANA AJATTELUPROSESSIA 

 

 

Kirjoittaminen eli ”paperillepanon” taito on oppimisen tulos ja kirjoittamaan harjaantuu 

vain lukemalla ja kirjoittamalla. Tämä taito opitaan entisajan tapojen mukaan eli oppi-

poika- ja kisällivaiheiden kautta. Jokainen voi omalta kohdaltaan kehittää omaa luku- ja 

kirjoitustaitoaan määrätietoisella työllä sekä lukemalla paljon erilaisia tekstejä. Kauno-

kirjallisuutta ei kuitenkaan saa unohtaa, koska kaunokirjallisella tekstillä on lukijalleen 

paljon annettavaa. Oman kirjoitetun tekstin rikastuttaminen vaatii kirjoittajalta kauno-

kirjailijan oivallus- ja kuvittelukykyä. Oppia omaan kirjoittamiseen voi saada sekä hy-

vin, että huonosti kirjoitetusta tekstistä. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia oman kirjoit-

tamisen ja lukemisen harjoitteluun on paljon koska ympärillämme on runsaasti kirjoitet-

tuja tekstejä. Halutessaan kehittyä kirjoittajana kannattaa kysyä ohjeita alan ammattilai-

selta eli kirjoittamisen ohjaajilta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 28-31.)  

 

Kirjoittaminen on inhimillinen tarve toteuttaa itseään ja siinä on halu nimetä, järjestää ja 

hallita kokemuksia. Kirjoittaminen on myös keskustelua, jossa nousee esiin kirjoittajan 

ajattelemia kysymyksiä ja se tarjoaa tekijälleen näkökulman, erilaisen sekä kiehtovam-

man tavan asioiden tarkasteluun. Kirjoittamista voidaan pitää sulatteluna tai ravintona ja 

joskus sitä tarvitaan terveenä pysymiseen. Jotkut kirjoittavat kausittain kun toiset halua-

vat kirjoittaa monta kertaa päivässä. Voidaan siis sanoa joidenkin kirjoittavan samalla 

tavalla kuin syö eli hyvällä ruokahalulla ja nautiskellen. Nautiskeltu asia voi olla tapah-

tuma tai tapahtuman odotus. Toisinaan uteliaisuuden herättävä sananparsi tai ajatus, 

joka maistuu suussa kuin mehukas hedelmä. Kirjoittamista voidaan pitää lääkkeenä eli 

sopivana vasta-aineena loukkauksille. Elämässä tapahtuvia muutoksia voi käsitellä 

myös vapaan kirjoittamisen kautta. Kirjoittaminen on väylä uudistaa omaa elämäämme. 

(Cameron 2004, 45–49.) 

 

Kirjoittamista voidaan verrata löytöretkeilyyn, jossa kirjoittaja tulee tietoisemmaksi 

itsestään ja omasta elämästään. Kirjoittamisessa on monta osapuolta kuten ajattelua 

tekstin, oman itsensä, lukijoiden ja lähteiden kanssa. Kirjoittaminen on hyvin monimut-

kainen prosessi ja tuotos joka vaatii moninaista ajattelua. Siinä ajatukset puetaan sa-

noiksi, kohde riisutaan, lipas avataan ja lippaan sisältö paljastetaan. Kirjoittamista voi-

daan kuvailla maailman hahmottamiseksi sekä viestinnäksi. (Sarmavuori 2010, 13-16.) 
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Pitkän tekstin kirjoittaminen vaatii useita työvaiheita sekä aikaa. Usein kirjoitustyö jae-

taan osiin, ja jokaisessa vaiheessa keskitytään vain ja ainoastaan kulloiseenkin vaihee-

seen. Tällaista kirjoittamisen tyyliä kutsutaan prosessikirjoittamiseksi. Tämä kirjoitta-

misen muoto kannustaa tekstin muokkaamiseen ja hiomiseen. Pitkien tekstien kirjoitta-

minen on jäsennelty työ, joka valmistuu vaihe vaiheelta. Rakentavan palautteen pyytä-

minen jokaisen vaiheen jälkeen olisi erityisen tärkeää. (Helsingin yliopisto, kielijelppi.) 

Työskentelytavat kirjoittamisessa ovat yksilölliset. Toiset uskovat kirjoittavansa ja jä-

sentävänsä päässään lähes valmista tekstiä, mutta harvoin hyvä teksti valmistuu kerralla. 

Useimmat kirjoittajat jäsentävät ja hiovat tekstejään useiden luonnosversioiden kautta ja 

jokaisen lukukerran jälkeen löytyy parannettavaa ja muutettavaa. Kirjoittajat ovat luon-

teeltaan erilaisia, joku kirjoittaa nopeasti ja toinen taas hitaasti. Toiselle tekstin sisältö 

on valmiimpi alusta alkaen, kun toiset kirjoittavat hitaasti ja harkiten. Hitaasti kirjoitta-

vat miettivät tekstiään huolellisesti koko ajan työn edetessä. Omia kirjoitustottumuksia 

on vaikea muuttaa mutta kirjoittajan täytyisi muistaa, että paino olisi sisällön kehittelys-

sä eikä ilmaisun hiomisessa. Kirjoituksen sisällössä tärkeintä on kielen ytimekkyys. 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 33.) 

 

 

2.1 Ideointi- ja suunnitteluvaihe 

Kirjoittaminen aloitetaan ideointi- ja suunnitteluvaiheella. Siinä etsitään kirjoittamisen 

peruslähtökohdat ja keskeisin sanottava. On itse päätettävä näkökulma ja mahdollinen 

ongelmanasettelu eli kuinka aihetta aikoo käsitellä. Kaikista mahdollisista ideoista vali-

taan tekstiin vain joku tietty määrä. Ideointivaiheessa kritiikki jätetään sivuun ja kaikki 

käy. Tässä kirjoittamisen vaiheessa on tärkeintä, että ideoinnista syntyy jotain konkreet-

tista. (Helsingin yliopisto, kielijelppi.) 

Prosessikirjottamisen vaiheet kietovat toisiinsa ajattelun ja kirjoittamisen. Tehtävään 

valmistautuessaan eli ideointi- ja suunnitteluvaiheessa käydään läpi kaikki mielessä 

olevat tiedot aiheesta. Tämän jälkeen hankitaan aiheesta lisää tietoa eri hankintakanavia 

käyttäen. Aiheesta riippuen voidaan käyttää haastatteluja, muuta kirjallisuutta sekä kes-

kusteluja. Tärkein asia on perehtyä hyvin kerättyyn aineistoon. Aineiston ollessa koossa 

ja sitä tutkiessa pitää muistaa kirjoittaa koko ajan jäsentelemällä, rajaamalla ja haudut-

tamalla asioita. Näin toimiessa löydetään kirjoitustehtävän perusidea eli mitä haluaa 

kyseistä aiheesta sanottavan. Kirjoitustehtävän perusidean tarkentuessa pystyy hahmot-
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tamaan keräämänsä aineiston hierarkiasuhteiksi ja dispositioiksi (dispositio on kirjallis-

ten tehtävien ainesten jäsentely, jäsennys). (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 32.) 

 

Ideointikeinoja on lukuisia, mutta seuraavaksi mainittujen keinojen eli listaamisen ja 

käsitekartan tarkoitus on saada kirjoittaja kirjoittamaan jo valitsemastaan aiheesta. Nä-

mä keinot voivat auttaa kirjoittajaa käyttämään jo syntyneitä tekstejä muokattuina 

omassa kirjoituksessaan ja antavat myös näkökulmia, käsitteitä sekä esimerkkejä aiheen 

jäsentämiseen. Listaamisessa tehdään idealuetteloita jotka liittyvät aihepiiriin. Tämä 

toteutetaan kirjoittamalla ylös esimerkiksi fraaseja tai sanoja aiheesta. Luetteloon tulleet 

aiheet voidaan luokitella ajan, paikan, tärkeyden, tuttuuden tai vaikka näkökulman mu-

kaan. Näin saadaan ideat paperille ja kirjoittamisen lomassa voi palata tutkimaan luette-

loa ja ehkä sieltä saadaan asiaan jotain uutta näkökulmaa tai tärkeysjärjestystä. Ilman 

luettelon tekemistä ideat voisivat kadota mielestä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 

34.) 

 

Historiikin kirjoittamisessa idealuettelot tai käsitekartat ovat tärkeässä roolissa. Aineis-

toa on yleensä runsaasti ja niistä on löydettävä mielenkiintoisimmat ja kenties lukijalle 

tärkeimmät tapahtumat, aikajaksot ja juhlat. Nämä kaikki on vaikea muistaa ja hahmot-

taa ajallisesti, jos niitä ei kirjoita ylös erilliseen luetteloon tai käsitekarttaan. Käsiteltäes-

sä suuria tekstikokonaisuuksia on tärkeää laittaa haluamansa pääkohdat erilleen ja sitä 

kautta lähteä syventämään pääkohdittain tekstiä. Kirjoittaa ja syventyä pääkohtiin yksi 

kerrallaan.  

 

Luettelon tekemisen lisäksi kannattaa soveltaa sekä vapaan että tieteellisen kirjoittami-

sen ideointiin käsitekarttaa. Sitä käytetään paljon muistiinpanojen tekemiseen esimer-

kiksi opiskellessa mutta se soveltuu myös erinomaisesti kirjoittamiseen ja asioiden 

hahmottamiseen. Ideana tässä on avainsanan kirjottaminen suuren paperin keskelle. 

Avainsana ympyröidään ja tämän jälkeen avainsanan ympärille tyhjään tilaan kirjoite-

taan sanoja tai fraaseja mitkä liittyvät keskellä olevaan avainsanaan. Myös ympärillä 

olevat sanat ja fraasit ympyröidään ja linkitetään viivoilla keskellä olevaan sanaan ja 

suhteiden tarkentuessa myös toisiinsa. Käsitekartta elää koko ajan ja asioiden väliset 

suhteet alkavat selkiytyä kun yhdistelee asioita. Tämä auttaa hahmottamaan kokonai-

suutta. Kirjoitustyötä tehdessä on muistettava, että vasta kirjoittamalla asioista saa kun-

non otteen. Käsitekartan tarkoitus on toimia selventävänä muistipaperina. (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara 2009, 35.) 
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Journalistin uutiskysymykset ovat myös hyvä ideoinnin väline. Eli mitä, kuka, missä, 

milloin, miksi ja miten – näitä kysymyksiä käytetään monipuolisesti ja niihin etsitään 

vastauksia. Tapahtumien syitä, seurauksia tai tarkoitusperiä voidaan hakea kysymyksel-

lä miksi tai mitä varten. Näihin kysymyksiin löydetyt vastaukset voivat antaa kirjoituk-

seen uusia, kenties ennalta-arvaamattomia käänteitä ja näkökulmia. (Hirsjärvi, Remes, 

Sajavaara 2009, 37.) 

 

Journalistin uutiskysymykset ovat erinomainen väline tehdessä haastatteluja historiikkia 

varten. Monesti kyselemällä saa yllättäviä ja mielenkiintoisia asioita selville haastatelta-

valta. Tekemällä kysymyksiä haastateltavan muistelot menevät huomattavasti pintaa 

syvemmälle ja historiasta löytyy uusia mielenkiintoisia asioita mitä ei suinkaan mainita 

säilyneissä asiakirjoissa. Arjessa tapahtuneet asiat jäävät liian usein kokousmuistioiden, 

pöytäkirjojen ja toimintakertomusten ulkopuolelle. 

 

Uutiskysymykset voivat olla avaava tekijä kirjoitettaessa omasta aiheesta. Siinä kirjoit-

taminen aloitetaan miettimättä aiherajausta tai muitakaan rajoittavia tekijöitä. Annetaan 

tekstin tulla tajunnanvirtaisesti noin 5 – 15 minuuttia, pitämällä kuitenkin aika rajallise-

na ja keskittymällä vain kirjottamiseen. Määritetyn ajan jälkeen kirjoittaminen lopete-

taan ja luetaan kirjoitettu teksti läpi. Jos kirjoitetusta tekstistä huomataan jonkun asian 

tai näkökulman pyrkivän esille, niin alleviivataan se ja muotoillaan siitä seuraavan sil-

mukan aloituslause. Samalla tavalla jatketaan niin pitkälle kunnes tuntuu, että suunta 

kirjoittamiselle on löytynyt. Mutta jos mikään asia tai näkökulma ei nouse pinnalle, 

aloitetaan kirjoittaminen ihan alusta ja toisesta näkökulmasta. Edellä käsiteltyä tapaa 

kutsutaan vapaaksi kirjoittamiseksi eli silmukoinniksi. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2009, 38.) 

 

Vaihtoehtoisena tapana silmukoinnille voidaan käyttää ajatusta, että ajattelee kirjoitta-

vansa asiasta hyvälle tutulle. Mietitään itsekseen mitä tuttu voisi kysellä tästä aiheesta ja 

kuinka esiteltäisiin kyseistä asiaa tuttavalle. Omassa mielessä selitettäisiin hänelle, 

kuinka aiotaan käsitellä kirjoitettavaa asiaa. Tällä tavalla tehtävän vaativuus ja tieteelli-

syys häviävät mielestä, kun kuvittelee kirjoittavansa tutulle ihmiselle. Ei mietitä liikaa 

sanamuotoja, lauserakenteita vaan pyritään kirjoittamaan yksinkertaisella, selvällä ja 

konkreettisella kielellä. Voidaan myös ennen kirjoittamisen alkua keskustella ystävän 

kanssa kirjoitettavista asioista. Tämä voi helpottaa ja edesauttaa kirjoitustyön aloitta-
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mista. Myös ääneen puhuminen kirjoittamisen aikana voi auttaa työn tekemistä ja ete-

nemistä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 38.) 

 

2.2 Jäsentelyvaihe ja kirjallinen toteuttaminen  

Ideointivaiheen jälkeen siirrytään jäsentelyvaiheeseen ja kirjalliseen toteuttamiseen. 

Tässä vaiheessa on tärkeää saada kritiikkiä omasta työstään. Ideointivaiheessa ideat 

voidaan jäsentää karkeasti kolmeen ryhmään:  

1. keskeisiin pääasioihin, 

2. pääasioita tukeviin asioihin ja sivuseikkoihin, 

3. epäolennaisiin asioihin. 

Valitut ideat voidaan nyt järjestellä hierarkioiksi eli mietitään asioiden esittämisjärjes-

tys. (Helsingin Yliopisto, kielijelppi.) 

Kirjoitustyön edistyessä itse kirjoittaminen on kurinalaista toimintaa. Oman ympäristön 

rauhoittaminen eli ylimääräisten häiriötekijöiden poistaminen on tärkeää jotta pystyy ja 

pääsee kirjoittamaan ja työskentelemään intensiivisesti ja omassa rauhassa. Rauhallinen 

ympäristö auttaa keskittymään sekä auttaa pääsemään syvemmälle kirjoitettavaan aihee-

seen. Asioiden koossa pysyminen vaatii, että luonnosteluvaiheessa pääsisi kirjoittamaan 

mahdollisimman pitkiä jaksoja, esimerkiksi lukuja, yhteen menoon. Itselleen pitää ke-

hittää järjestelmällinen työrytmi. Kannattaa kirjoittaa päivittäin ja asettaa itsellensä kir-

joitustavoite. Kirjoittaminen on hyvä aloittaa sieltä mistä se tuntuu lähtevän helpoimmin 

liikkeelle. Järjestyksellä ei tässä vaiheessa ole vielä väliä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2009, 46-47.) 

Oman ympäristön rauhoittaminen on tärkeä tekijä aloitettaessa kirjoitustyötä. Ympäris-

tön rauhoittamisen lisäksi pitäisi oma mieli saada rauhoittumaan ja rentoutumaan. Näin 

pääsee parhaiten sisälle kirjoitettavaan asiaan. Ajan varaaminen kirjoitustyölle on tärke-

ää. Kiireessä ei saa ajatuksia rauhoittumaan jotta saisi syvällistä tekstiä aikaiseksi. Kii-

reessä asiat jäävät pintapuoliseksi mikä näkyy kyllä lopullisessa tekstissä.  

Ensimmäisen ponniskelun kohteeksi voidaan valikoida mikä tahansa työn pääluvuista. 

Sitten rentoudutaan, suljetaan puhelin, kohdistetaan katse ruudulle ja annetaan mennä. 

Tällä tekniikalla saadaan paljon ja nopeasti moukaroitua muistiinpanot tekstiksi. Työta-

pa on palkitseva, koska se tuottaa määrää laadun kustannuksella. Tovin kuluttua kirjoit-



11 

 

tajalla  on useampi sivu surkeaa tekstiä. Tästä ei sovi huolestua, koska hyvää tekstiä ei 

saada valmiiksi suinkaan kerralla. Paljon ja nopeasti tekniikka tuntuu vaikealta, koska 

se vaatii täydellisyyden unohtamista, tietynlaista tekemisen rentoutta, työn yleisen lo-

giikan ajattelua. Ei mietitä tiettyjen asioiden kirjoittamista pitkän aikaa vaan keskitytään 

siihen mitä halutaan lukijoille kertoa. Tuodaan asiat esille laajempina kokonaisuuksina 

ja edetään sen jälkeen yksityiskohtiin ikään kuin suppenevin kehin. (Hakala 2008, 193– 

94.) 

Kirjoitettaessa on tärkeää säilyttää kaikki kirjoittamansa tekstit. Usein huomataan vasta 

jälkikäteen ohimennen ja huolimattomasti kirjoitettujen tekstien säilyttävän arvonsa 

aivan yhtä hyvin kuin kappaleet, joiden ääressä aherrettiin pitkään ja hartaasti ollen 

varmoja niiden arvosta ja arvokkuudesta. Kirjottamisen hankaluudella tai vaivattomuu-

della ei ole paljon tekemistä valmiiksi kirjoitetun tekstin laadun kanssa. Näkemys, että 

hyvänä päivänä syntyy hyvää tekstiä on väärä. Myös huonona päivänä voidaan kirjoit-

taa myöhemmin arvostamaansa tekstiä. On muistettava arvostaa kaikkea kirjoittamaansa 

tekstiä ja oppia välttämään hetken mielijohteesta tehtyjä johtopäätöksiä. Kirjoitettua 

tekstiä ei koskaan kannata repiä tai käyttää hetken mielijohteesta delete-näppäintä tieto-

koneella. Jätetään kirjoitettu teksti entiselleen ja palataan siihen myöhemmin. Näin voi-

daan huomata näiden tekstien sopivan kuitenkin hyvin suunnitelmaan. (Cameron 2004, 

72.) 

Kirjoittamastaan tekstistä voi halutessaan tehdä useampi erilainen versio. Vaihtamalla 

näkökulmaa asin suhteen saadaan erilainen versio asiasta kuin asiasta. Tärkeää on kui-

tenkin jokaisen version säilyttäminen. Historiikin osalta aina edellinen versio kannatti 

säilyttää, koska jossain kohden huomasi asian olevan kirjoitettu paremmin edellisessä 

versiossa ja näin yhdisteltiin edellistä ja seuraavaa versioo. Koskaan ensimmäisellä kir-

joituskerralla ei synny lopullista tekstimuotoa.  

Kirjoittaja vie omaa ajatuskulkuaan eteenpäin ja kirjoittaa omaa tekstiään vaikka raken-

taakin esitystään muilta saatujen tietojen kanssa vuoropuhellen. Kokemattoman kirjoit-

tajan ongelmaksi muodostuu usein muilta lainattujen tekstien saaminen luontevaksi 

osaksi omaa ajatuksenkulkuaan. Tekstissä esiintyvien käsitteiden ja termien havainnol-

listaminen tuntemattomalle lukijalle on tärkeää. Käytetään tekstissä selkeitä nimiä asi-

oista, jotta kirjoittajalla säilyy tuntuma siitä mistä todella kirjoittaa. Abstraktit tai tieteel-

liset sanat voivat johtaa kirjoittajaa harhaan. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 48.) 
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Historiikin kirjoittamisen osalta lainatun tekstin kirjoittaminen oli haasteellista. Kyse oli 

itselle vieraista asioista joten oli tärkeää vuoropuhella itsensä kanssa jotta syntyi koko-

naiskuva tapahtumista ennen varsinaista kirjoitustyön aloittamista. Hyvänä apuna oli 

käynti Kuorevesi-Mänttä-Vilppula paikallislehden arkistoissa. Lukiessa lehden artikke-

leita avautui joidenkin asioiden kohdalla aivan uudenlainen näkökulma. Yrittäjien omis-

sa arkistoissa asiat mainittiin lyhyesti, mutta lehden arkistoista löytyi yksityiskohtai-

sempaa tietoa monistakin asioista sekä hieman humoristisiakin tapoja esitellä asioita.  

Jos kirjoitettavan tekstin eteenpäinviemiseksi on valittu linjakas ja johdonmukainen 

eteneminen, niin alustavan sisällysluettelon muotoileminen ja seuraaminen auttavat sii-

nä. Tässä vaiheessa kirjoitustyötä kannattaisi tietoisesti miettiä lukujen ja kappaleiden 

alkuja ja loppuja. Nämä paikat ovat hyviä asioiden korostamiseen ja esille tuomiseen. 

Tärkeät avainsanat sijoitetaan kappaleiden alkuvirkkeeseen tai ainakin lähelle kappaleen 

alkua ja näin saadaan niiden merkitys tehostumaan. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 

48.) 

Kappaleiden alut ja loput ovat varmasti erinomaisia paikkoja asioiden korostamiseen ja 

esille tuomiseen mutta aloittelevan kirjoittajan kohdalla tämä vaatimus on mahdoton 

toteuttaa. Omasta kokemuksesta voin todeta, että oli täysi työ saada looginen ja hyvin 

sujuva esitys tehdyksi, joten tätä en pystynyt toteuttamaan ainakaan vielä aloittelevana 

kirjoittajana.   

Ensimmäinen luonnos antaa yleiskuvan kokonaisuudesta. Seuraavissa versioissa karsi-

taan ja parannellaan tekstiä, paikataan mahdollisia aukkoja sekä tarkistetaan sisällön 

johdonmukaisuutta. Tärkeintä on sisällön muokkaaminen, joten kieliasuun kiinnitetään 

huomio vasta myöhemmin. Kirjoittajalla on ohjat omissa käsissään, joten etsitään silloin 

tulkitsijan rooli ja luodaan suhde käsiteltävään asiaan. Haetaan omaa kirjoittajanääntä, 

tapaa pukea ajatukset sanoiksi ja rytmittää sanottavansa. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2009, 47.)  

 

2.3 Palautteen hankkiminen 

 

Kirjoittamisessa on tärkeää palautteen hankkiminen eli tekstiversion luettaminen ulko-

puolisilla lukijoilla. Palautteen hankkimien on tärkeää koko kirjoitusprosessin ajan eli 

useissa eri vaiheissa. Mitä pidemmälle kirjoitusprosessi etenee, sitä tärkeämpää on pa-

lautteen saaminen ulkopuolisilta lukijoilta. Muiden lukijoiden antama palaute tuo työ-

hön uusia näkökulmia asian suhteen sekä teksti hioutuu muiden lukijoiden sitä läpikäy-
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dessä. Ilman palautetta kirjoittaja urautuu omiin näkökulmiinsa ja omaan ilmaisuunsa. 

Tekstin työstämiseksi tarvitaan paljon ulkopuolisten kommentteja, kysymyksiä ja ideoi-

ta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 32.) 

 

Kirjoittajan omasta mielestä valmis teksti kannattaa antaa luettavaksi useammalle ulko-

puoliselle henkilölle. Ulkopuoliset löytävät tekstistä kehitystä kaipaavat kohdat parem-

min kuin kirjoittaja itse. Sokeus omaa kirjoitettua tekstiä kohtaan on suuri. Ulkopuolisil-

la henkilöillä luetettu historiikki annetaan seuraavaksi työn tilaajan luettavaksi. Hänen 

tai heidän mielipiteensä huomioonottaminen on erittäin tärkeää ja heille pitää antaa 

mahdollisuus parantaa tai muuttaa kirjoitettua tekstiä. Liian aikaisessa vaiheessa ei tilaa-

jalle tekstiä kannata antaa luettavaksi vaan vasta kun teksti on kirjoittajan mielestä val-

mis. Muiden lukijoiden antamasta kritiikistä ei pidä loukkaantua vaan pitää ottaa se ra-

kentavana tekijänä.  

 

2.4 Viimeistely 

       

Tekstin viimeistelyllä tarkoitetaan sen hiomista luovutuskuntoon – luettavaksi, arvioita-

vaksi tai julkaistavaksi. Viimeistely koskee siten, niin tekstin kieliasua, rakennetta, si-

sältöä kuin ulkoasuakin. Viimeistelytyössä voi käyttää apuna muun muassa kielenoppai-

ta. Viimeistelyllä tekstistä tulee ymmärrettävää ja houkuttelevaa. Näillä keinoin saadaan 

kirjoituksen viesti välittymään selkeästi lukijalle. Seuraavat asiat ovat tärkeitä pääkohtia 

tekstin viimeistelyssä: 

   kappaleet 

   virkkeet 

   sanasto 

 otsikointi 

 lähdeviitteet 

 ulkoasu (Helsingin yliopisto, kielijelppi.) 

 

2.5 Kirjoittamisen välttely ja lykkääntyminen 

Kirjoittamisen välttelyn syyt voivat olla psykologisia eli uskonpuute tai epäonnistumi-

sen pelko. Ollaan epävarmoja ja mietitään onko minulla mitään uutta sanottavaa asiasta. 

Pelätään, että kaikki on jo sanottu aikaisemmin ja paremmin kuin kirjoittaja itse asian 
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ilmaisisi. Kirjoittajalla on täydellisyyden tavoitteluun tai riskienhallintaan kytkeytyvä 

epävarmuus omasta kirjoittamisestaan. Häntä pelottaa ja ahdistaa kirjoituksesta tuleva 

mahdollinen kritiikki tai kirjoitustehtävän normien vaativuus. (Hirsjärvi, Remes, Saja-

vaara 2009, 57.) 

 

Kirjoittamista lykätään usein riittämättömien ideoiden vuoksi. Vaikka itseasiassa aloi-

tettaessa kirjoittaminen luovuus aktivoituu ja ideat alkavat virrata kuin itsestään. Ideat 

syntyvät nimenomaan kirjoittamalla. Tärkeimpänä syynä kirjoittamisen lykkäämiselle 

sanotaan olevan takarajan tunteen luominen. Tiedettäessä työn takaraja, alkaa adrenalii-

ni virrata. Myös inspiraation puuttuminen lykkää kirjoittamista. Inspiraatio on kuitenkin 

ylellisyyttä. Hienoa tekstiä syntyy ilman inspiraatiotakin. Kirjoittamista voidaan venyt-

tää tahallaan jotta vältyttäisiin seuraavan työn aloittamiselta. (Cameron 2004, 283–284.) 

 

Kirjoitustyötä tehdessä itselle kannattaa asettaa takarajat. Vaikka aikaa olisi paljonkin, 

niin takarajojen asettaminen on tärkeää. Takarajan lähestyessä alkaa huomaamattomasti 

virrata adrenaliinia omassa kehossa ja tuntee tarvetta kirjoittaa ja kirjoittaa. Tunne on 

hieno, kun huomaa saavansa aikaan omaa tekstiä ja työ edistyy. Inspiraatio ei synny 

mielestäni itsestään vaan kirjoitustyötä tehdessä huomaa jossain vaiheessa onnistuneen-

sa ilmaisemaan asiat haluamallansa tavalla.  

 

Kirjoittamisen lykkääminen on täydellisyyden tavoittelua ja omiin haaveisiin uskomista. 

Odotetaan sitä hetkeä jolloin pystytään kirjoittamaan täydellisesti. Ei hyväksytä niitä 

hetkiä, kun kirjoitetaan epätäydellisesti vaan kirjoittajalla on täydellisyyden pakkomiel-

le. Tämä täydellisyyden tavoittelu pitäisi unohtaa ja antaa tekstin soljua paperille eli 

antaa itselle lupa kirjoittaa epätäydellisesti. (Cameron 2004, 285–286.) 

 

Jos tekstin etenemissuunta ei ole selvillä, varsinkin tekstin keskeisten jaksojen alkupai-

koissa, niin menettelytavassa ja asian käsittelyssä voi tulla valinnan vaikeutta. Jaksojen 

alkupaikoilla tarkoitetaan johdantoa, luvun tai kappaleen alkua. Nämä kohdat ovat kriit-

tisiä, koska näissä ei ole välttämättä tekstiä tukemassa kirjoittajaa. Kirjoitettavaa asiaa 

olisi paljon ja useat etenemisvaihtoehdot näyttävät hyviltä. Valinta on vaikea tehdä kos-

ka myöhemmin se voi osoittautua vääräksi ja siinä tapauksessa on palattava lähtötilan-

teeseen. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 57.) 
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Historiikin kirjoittamisen suhteen tekstin etenemissuunta luo haasteita kirjoitustyölle. 

Vaihtoehtoja kirjoitettavan tekstin suunnalle on monia ja täytyy tehdä valintoja useista 

erilaisista kirjoittamisen suunnista. Tärkeää on miettiä ja pohtia mitkä asiat historiikissa 

kiinnostaisivat muita lukijoita. Historiikkia ei kirjoiteta itselle vaan toisille joten mieles-

sä on pidettävä koko kirjoittamisen ajan työn tilaajan toiveet. Monista mielenkiintoisista 

tekstin etenemissuunnaksi on valittava se minkä uskoo kiinnostavan myös muita. Histo-

riikkia kirjoitettaessa ei saa olla itsekäs vaan pitää ajatella ensisijaisesti muita mahdolli-

sia lukijoita ja työn tilaajaa.  

 

Neuvottomuutta ja kirjoittamisen vaikeutta voivat aiheuttaa tärkeimpien johtopäätösten 

valikoiminen tuloksista. Varsinkin jos selviä syitä yhden tai toisen johtopäätöksen ko-

rostamiseen ei erotu joukosta. Kirjoittamisen aikana löydetyt johtopäätökset tai uudet 

polut voivat hämmentää ja houkutella kirjoittajan pois alun perin suunnitellulta uralta. 

Harjaantuneille kirjoittajille nämä uudet polut ja johtopäätökset voivat kurinalaisesti 

käytettynä rikastuttaa kirjoitusta mutta aloittelevalle kirjoittajalle ne ovat vaarallisia ja 

harhaanjohtavia. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 57.) 

 

Voidakseen kirjoittaa täydesti on kuunneltava kehoaan. Tämä pitää paikkansa kaikkien 

kohdalla. Keho on itseilmaisun väline, siis enemmän kuin pelkkä sielun häkki. Kirjoit-

tamisen apuvälineinä toimivat silmät, korvat, huulet, kieli, olkapäät, reidet ja jopa suku-

puolielimet. Kirjoitettaessa paljon, tulee tilanteita joissa kirjoittaminen tukkeutuu. Sil-

loin täytyy lähteä availemaan tukkeumia vaikkapa pitkällä kävelylenkillä. Kävellessä tai 

liikkuessa yleensä juolahtaa täysin odottamattomia asioita mieleen ja näin saadaan mie-

len möykyt ja järkytykset sulamaan. Näiden asioiden perusteella voidaan todeta kirjoit-

tamisen olevan fyysinen toimitus. Sujuva kirjoittaminen vaatii oman kehon tasapainon. 

(Cameron 2004, 83.) 

 

Kaikkia kirjoittamiseen liittyviä ongelmia voidaan ennaltaehkäistä rentoutumalla tai 

pitämällä teksti poissa näköpiiristä. Muutaman viikon tauon jälkeen tai pitkän kävely-

lenkin jälkeen tekstiä katsotaan uusin silmin ja siitä huomataan helpommin korjattavat 

kohdat. Virheiden korjauksen jälkeen huomataan kirjoitelman menneen hyvän askeleen 

eteenpäin. Toisena ja yhtä tehokkaana keinona voidaan käyttää ohjaajan tai vaikkapa 

opiskelukaverin arviointia. Annetaan teksti toiselle luettavaksi, niin hän näkee sen erita-

valla kuin kirjoittaja itse. Tämän jälkeen kysytään lukijalta, käykö tekstistä kirkkaasti ja 

selvästi ilmi sanomamme asia. Ja löytyykö tekstistä se punainen lanka mikä seuraisi 
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alusta loppuun koko tekstin. Olennaista on saada tietää myös onko kerrottu kaikki tar-

peellinen asiasta, vai vieläkö voisi jotain lisätä tekstiin. (Hakala 2008, 191-192.) 

 

2.6     Historiikki asiatekstin erityismuotona 

 

 

Asiatekstiä kirjoitettaessa eli laadittaessa hakemuksia, muistioita tai laadittaessa ko-

kouspöytäkirjoja käytetään aina kokonaisia lauseita sekä hyvää yleiskieltä. Puhekieli ei 

sovellu asiatekstiin. Tärkeitä tekijöitä asiatekstin suhteen ovat fonttikoko jos kyseessä 

koneella kirjoitettu teksti. Fonttikokona suositellaan 12 pt sekä fontiksi valitaan mahdol-

lisimman tavallinen fontti. Erikoisfontteja ei suositella käytettävän asiateksteissä. Asia-

kirjateksti tulisi olla hyvää yleiskieltä sekä oikein kirjoitettua eli yhdyssanat tai pilkku-

virheet erottuvat helposti asiakirjatekstistä. (Blogi, Oppimisen taidot.) 

 

Suomen Standardisoimisliiton asiakirjojen asettelusta julkaisema standardi SFS 2487 

määrittää tiedoille vakiopaikat kirjoitettaessa asiatekstiä. Jonkin tiedon jäädessä pois, 

muut tiedot eivät siirry sen tilalle. Liike-elämässä tämä asiakirjojen vakioasettelu on 

niin vakiintunut, että kokenut lukija osaa etsiä haluamansa tiedot omilta paikoiltaan. 

Vakioasettelun ansiosta kirje on selkeä ja helposti silmäiltävissä. Kirjoittajalle vakio-

asettelun käyttö takaa tasapainoisen ulkoasun, rutiinitietojen helpon esittämisen ja ra-

kenteen jäntevyyden. (Kauppinen, Nummi, Savola, Hänninen 2000, 14-15.) 

 

Asiakirjatekstissä käytetään selkeitä ja kokonaisia lauseita joilla kirjoitetaan omat aja-

tuksensa auki muille. Jos teksti tuntuu ääneen luettaessa kiemuraiselta tai epäluonnolli-

selta niin todennäköisesti on yritetty liian erikoisia lauserakenteita tai ilmaisutapoja. 

Hienojen ja itselle tuntemattomien sivistys-sanojen käyttöä kannattaa välttää, jos itse-

kään ei tiedä niiden tarkoitusta. Asiatekstissä ajatusten välittäminen on tärkeitä – kieli 

on vain väline. (Blogi, Oppimisen taidot.) 

 

Asiakirjatekstissä tekstin ulkoasu kiinnittää ensimmäiseksi lukijan huomion. Ensivaiku-

telmaan vaikuttaa erityisesti tekstin asettelu, kirjasintyyli ja korostuskeinot. Kirjoitetta-

essa asiatekstiä on huomio kiinnitettävä ulkoasun siisteyteen, silmää miellyttävään ja 

selkeään lopputulokseen ja oikeiden yksityiskohtien korostamiseen. Ainoastaan selkeä 

ulkoasu ei riitä asiakirjatekstille vaan myös hyvä kirjallinen esitystapa on tärkeä tekijä. 

Yleiskielen hallinta on siis tärkeää jotta tekstistä saataisiin helppolukuista ja helposti 
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ymmärrettävää. Hyvä kirjallinen esitystapa Terje Karlsenin mukaan omaa seuraavat 

tunnuspiirteet: 

 Kirjoituksen sisältö on tärkeä 

 Kieli ja esitystapa ovat selkeät ja yksiselitteiset 

 Asiasisältö on hyvin jäsennelty 

 Tyyli sopii kirjoituksen luonteeseen ja tavoitteeseen 

 Kieli on virheetöntä 

 Kirjoittaja pitää sen minkä lupaa 

 Kirjoituksessa on näkökulma 

 Teksti muodostaa kokonaisuuden (Kauppinen, Nummi, Savola, 

Hänninen 2000, 11) 

 

Historiikin kirjoittaminen on suunnitelmallista kirjoittamista eli työn kirjoittaminen 

suunnitellaan alusta loppuun. Selkeä ja luettava historiikki ei synny aloittamalla kirjoit-

taminen ensimmäisestä sanasta ja lopettaen loppupisteeseen. Itse historiikkihankkeella 

on oltava suunnitelma, samoin kuin kirjoittamisella pitää olla ennakkosuunnitelmansa. 

Historiikin kirjoittamisen kohdalla ennakkosuunnitelma tarkoittaa alustavaa sisällysluet-

teloa. Aikaisessa vaiheessa tehty alustava sisällysluettelo auttaa historiikin kirjoittajan 

työskentelyä koskien lähteistön keruuta ja järjestämistä. (Katajala 1990, 27.) 

 

Kirjoitettaessa historiikkia on tärkeää alkuvaiheessa hahmotella sisällysluettelo mutta 

tärkeää on myös rakentaa itsellensä kokonaiskuva kirjoittamastaan aiheesta. Parhaiten 

kokonaisuuden hahmottaa tekemällä itsellensä käsitekartan ja yhdistelemällä viivalla 

siinä olevia asioita. Tämä työskentelytapa auttaa yhdistämään irrallisia asioita sekä aut-

taa hahmottamaan mitkä asiat kuuluvat yhteen. Käsitekartan rakentaminen olisi kannat-

tavaa aloittaa jo tutustuttaessa historiikin aineistoon.  

 

Menneisyydestä kirjoitettaessa yleisin keino karkoittaa lukijat on junnaava teflon-teksti. 

Lukijat saadaan puudutettua liian yksityiskohtaisella, kronologisesti etenevällä rapor-

toinnilla ja totuutta jäljittelevällä tekstillä. Kirjoitettuun tekstiin täytyy saada rosoisuutta 

johon lukija voi tarttua. Kirjoitetun tekstin voi tuhota myös liian positiivisella ja kiltillä 

esitystavalla. Lukijoita ei kiinnosta kauneus, kiltteys ja onnistuminen vaan aivan toisen-

tyyppiset asiat kuten ihmissuhteet, elämänvalintojen tekeminen ja ylipäätään elämässä 

selviytyminen. Kaikki lukijoita kiinnostavat tarinat pyörivät yleensä vastakohtien varas-

sa kuten rikkaus ja köyhyys, totuus ja valhe, seksi ja valta. Näillä seikoilla ja asetelmilla 
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tekstiin saadaan jännitettä, kiinnostavuutta sekä sitä oikeaa elämänmakua ja tarttuma-

pintaa. Välttyäkseen epäonnistumisilta kirjoittajan tulisi nostaa silmilleen lukijan silmä-

lasit. Miettiä siis kuinka saisi lukijan pihteihinsä kirjoittamallaan tekstillä. (Vantti 2010, 

101-102.) 

 

Historiikin kirjoittajan tärkein lähde on asiakirjat. Tyypillisimpiä asiakirjoja ovat yhdis-

tysten kirjat, viranomaisten päätökset, kokousten pöytäkirjat. Asiakirjojen pohjalta kir-

joitettua tekstiä voidaan pitää luotettavana sekä kohtuullisen vaivattomana toteuttaa. 

Kuitenkin pelkkä asiakirjoihin perustuva historiikki ei sisällä inhimillistä elämää ja toi-

mintaa, joita kuvaileva ja mielenkiintoinen historiikki kaipaa. (Katajala 1990, 26.) 

 

Kerättäessä aineistoa historiikkia varten, tulee mukana myös sellaista materiaalia mitä ei 

voida hyödyntää historiikissa ja jota ei oteta mukaan. Tämä aineisto erotetaan heti 

muusta käytettävästä aineistosta työn helpottamiseksi. Isot pöytäkirjanidokset ja sidotut 

asiakirjaniput, jotka eivät sovi mappeihin, pannaan arkistomerkittynä pahvikoteloihin. 

Mikäli kerätyssä aineistossa on huonokuntoisia asiakirjoja, niitä ei tuntematon saa men-

nä korjaamaan teipeillä ja liimoilla. Korjaustyön tekee asiantuntija. Historiikin kirjoit-

tamisen osalta ongelmaksi voi muodostua ihmisten pelko arvokkaan aineiston katoami-

sesta, joten olisi suotavaa, että kerättävä aineisto kopioidaan heti ja alkuperäinen palau-

tetaan. Yhteisöltä tai henkilöltä kerätty aineisto kannattaa merkitä selvästi, että osaa 

palauttaa ne oikeille omistajille. Lisäksi kerääjän kannattaa tehdä itsellensä lista saamis-

taan aineistoista. (Wahlroos 2000, 41-48.) 

 

Historiikin lähteistön tukirunko on tosiasia-aineisto joka koostuu ”kovista” faktapitoi-

sista aineistoista kuten pöytäkirjasarjat, tilastot, viranomaisten päätökset, virallisluon-

teinen kirjeenvaihto ja jossain määrin sanomalehtien uutisointi. Nämä kovat lähteet tar-

kastelevat kohdetta ulkoa päin eli puolueettomasti. Historiikin omat käsitteet pääsevät 

esiin ”pehmeiden” lähteiden kautta. Näihin lähteisiin luetaan erilaiset selonteot tapah-

tumista tai juhlista, yksityisluontoinen kirjeenvaihto, sekä muistitieto. (Katajala 1990, 

26-27.) 

 

Pehmeiden lähteiden käyttämisellä historiikkiin saadaan persoonallisuutta ja eloisuutta. 

Muistitiedon käyttäminen historiikin kirjoittamisessa on sikäli haastavaa, että ihmiset 

muistavat asioita vuosien takaa eri tavalla. Muistitiedon tallentamisella saadaan historii-

kista kuitenkin lukijaystävällisempi teos jossa muistitiedon varaan perustuvat tapahtu-
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mat elävöittävät tekstiä. Hauskoja tapahtumia, sattumia ja onnistumisen hetkiä ei kirjata 

asiakirjoihin vaan ne säilytetään omassa muistissa. Kovat, faktapitoiset aineistot antavat 

historiikkiin tukirungon jonka ympärille rakennetaan koko työ. Pehmeiden lähteiden 

tehtävä on elävoittää työtä.  

Historiikin loppuun sijoitetaan liitteet ja tiedot käytetyistä lähteistä. Käytetyissä lähteis-

sä luetellaan kaikki kirjoitustyössä käytetyt arkistokokonaisuudet, sanomalehdet, haas-

tattelut ja kirjat. Yhdistysten historiikkeihin yleensä sisällytetään luettelo jäsenistä, pu-

heenjohtajista tai muista luottamushenkilöistä. Itse kirjoittamisessa voidaan painottua 

tapahtumien ja kehityksen kuvailuun. (Katajala 1990,33.) 

Kirjoitettaessa yhdistyksen historiikkia kannattaa huomiota kiinnittää myös yhdistyksen 

vuosittaisiin jäsenmääriin. Usein yhdistyshenkilöt kokevat mielenkiintoiseksi luettavak-

si jäsenmäärien muutokset yhdistyksen toiminnan aikana. Onko mielenkiinto yhdistystä 

kohtaan vähentynyt vai lisääntynyt? Tekemässäni Mänttä-Vilppulan historiikissa oli 

toiveena eritoten jäsenmäärien esilletuominen.  

Historiikkia kirjoitettaessa kronologista dispositiota ei laadita pelkästään aikajärjestyk-

sessä eteneväksi tapahtumien luetteloksi vaan se on syytä jaotella aikakausittain pää- ja 

alalukuihin. Historiikin kokoisessa työssä hyvin hahmotettu kokonaisuus käsittää kol-

mesta kahdeksaan päälukua sekä vähintään kolme samanpituista alalukua. Näin disposi-

tio saadaan näyttämään varsin selkeältä. (Katajala 1990, 31.) 

Monien tapahtumasarjojen seuraaminen yhtä aikaa saattaa kronologisesti kirjoitetussa 

historiikissa hajota pirstaleiksi. Välttyäkseen tältä on kirjoitustyössä tarpeellista ainakin 

jossain määrin käsitellä samanaikaisia tapahtumasarjoja eri luvuissa. Näin juonet limit-

tyvät toistensa kanssa. Esitys saadaan sidottua yhtenäiseksi vaikkapa kuljettamalla mu-

kana jäsenmäärän kehitystä jokaisessa pääluvussa. (Katajala 1990, 32.) 

Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry:n historiikissa punainen lanka läpi työn oli jäsenmäärät. 

Työssä oli tarkoituksena sitoa tapahtumat ja muut esille tulevat asiat yhteen juurikin 

jäsenmäärien kautta. Historiikin kirjoittamisessa tärkeänä pitäisin eritoten hyvää perus-

työtä eli tapahtumien luettelointia ja sisällysluettelon hahmottamista. Nämä hyvin teh-

dyt pohjustustyöt auttavat ja helpottavat itse kirjoittamista huomattavasti. 

Historiikin osalta aineiston keräämisen jälkeen on aika ryhtyä kirjoittamaan. Ensin teh-

dään muistiinpanojen pohjalta ennakkosuunnitelma siitä, missä järjestyksessä tekstissä 
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tullaan etenemään. Tekstin elävöittämiselle kannattaa myös uhrata aikaa. Kevennyskei-

noina voidaan käyttää kuvitusta, piirroksia sekä suoria lainauksia vanhoista sanomaleh-

distä tai haastatteluista. Iloisuutta ja paikallisväriä tekstiin saadaan lisäämällä siihen 

meheviä tarinoita ja paikkakuntaan liittyviä kaskuja ja sutkauksia. (Katajala 1990, 37-

38.) 

Disposition ja jäsentelyn tärkein tehtävä on historiikin tekstin jäntevöittäminen. Työdis-

positiossa tehdään perustavat valinnat historiikissa käsiteltävistä asioista ja sen ulkopuo-

lelle jätettävistä asioista. Historiikissa ei voida antaa ”kaikkien kukkien kukkia” koska 

sivumäärä on rajoitettu. Näkökulmien rajaamisella pyritään jäntevyyden säilyttämiseen 

historiikissa. Eri aikakausien ja kokonaiskehityksen jäsentyminen tulisi saada esille var-

haisessa kirjoittamisen vaiheessa. Tekstin hyvällä jäsentelyllä saadaan lukijan mielen-

kiinto pysymään yllä ja historiikistakin saadaan tällä tavoin rakennettua jopa jännittävää 

luettavaa.  (Katajala 1990, 30.) 

 

Dispositio laaditaan historiikin kirjoittamisessa joko aikajärjestyksessä eteneväksi eli 

kronologiseksi tai menneisyyden tapahtumien tai aihepiireittäin eli systemaattisesti ete-

neväksi. Kronologisessa jäsentelytavassa edetään historiallisessa ajassa ja systemaatti-

sessa jäsentelytavassa lohkoittain, kukin aihepiiri kerrallaan. Nämä yksinkertaiset jaotte-

lut ovat kuitenkin esittelytapana yksitoikkoisia tai jopa sekavia. Kronologisesti kirjoitet-

tu historiikki saattaa olla hyvin ikävää luettavaa tapahtumien ja päivämäärien luettelo-

maisuuden johdosta. Pelkästään systemaattisesti kirjoitetussa historiikissa kokonaisuu-

den hahmottaminen kärsii, osasia on vaikea yhdistää yhteisten juonteen alle ilman tur-

haa toistoa ja selittelyä.  (Katajala 1990, 30-31.) 

 

Historiikin kirjoittamisen haasteena on sujuvan jäsentelytavan löytäminen. Pelkästään 

kronologisesti kirjoitettu esitys saattaa olla erittäin tylsää luettavaa. Omassa työssäni 

lisähaasteen kirjoittamiselle loi kahden eri yhdistyksen erillisten alkuvaiheiden yhteen-

sovittaminen koska yhdistyksillä oli myös yhteistä toimintaa. Loppua kohden kirjoitta-

minen helpottui koska Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät yhdistyivät ja sai kirjoittaa vain 

yhden yhdistyksen toiminnasta.  

 

Lähteistöön tutustuminen on historiikin kirjoittamisen tärkein lähtökohta. Lähteistöstä 

hyvin tehdyillä muistiinpanoilla ja niiden lukemisella saadaan yleiskuva käsiteltävistä 

asioista. Muistiinpanojen avulla palautetaan mieleen lähteessä ollut asiakokonaisuus 
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sekä hahmotetaan luvun kokonaisuus. Lähdemerkintöjen tekeminen muistiinpanoihin 

on tärkeää koska niihin palataan kirjoituksen edistyessä sekä muistiinpanojen avulla 

voidaan merkitä tekstiin ja lopulliseen painettavaan historiikkiin tulevat lähdeviitteet. 

Käsiteltäessä pieniä aineistoja, muistiinpanoja tehdään vain muutamia kymmeniä sivuja 

jolloin yksinkertaisin muistiinpanoväline on ruutuvihko. Muistiinpanojen pysyessä yh-

dessä ja samassa paikassa niitä on helppo selata eivätkä ne mene sekaisin. Tutkimusai-

neiston ollessa laaja vihko ei riitä vaan muistiinpanot kannattaa tehdä irtopapereille, 

esimerkiksi luentokansion lehdille. Näin luodaan mahdollisuus papereiden järjestämi-

selle. Nykyään parhaimpana muistiinpanovälineenä voidaan pitää kannettavia tietoko-

neita. (Katajala, 1990, 34-35.) 

 

Lähdeaineiston lukemiseen ja tutkimiseen käytetty aika on tärkeää kirjoitustyön kannal-

ta. Itselle luotu selkeä ja laaja kuva kirjoitettavasta materiaalista auttaa kirjoittamaan 

syvällisempiä asiakokonaisuuksia. Lisämateriaalin hankinta helpottuu, kun tietää hakea 

oikeita asioita ja oikeiden vuosien kohdalta. Hyvät muistiinpanot ja selkeät vuosimer-

kinnät tapahtumien osalta helpottavat käydessä lehtien arkistoissa tutkimassa vanhoja 

artikkeleita. Arkistot ovat selkeästi jaoteltu vuosilukujen mukaan joten historiikkia kir-

joitettaessa vuosiluvut ovat erittäin tärkeitä. Muistiinpanoihin kannattaa aina lisätä tieto 

mistä kyseinen materiaali on otettu. Näin on tarvittaessa helppo palata tarkistamaan tie-

toja lähdeaineistosta.  

 

Seuraavassa kirjoitusprosessin vaiheessa luonnostellaan tekstiä tekemällä erilaisia ver-

sioita. Saadakseen kattavan yleiskuvan aiheesta kirjoittajan tulee luonnostella suunnitel-

tu käsittelyjärjestys kirjalliseen muotoon. Teksti kun kirjoitetaan usein satunnaisessa 

järjestyksessä. Myöhemmässä vaiheessa teksti vasta jäsennellään tarkoituksen mukai-

seen järjestykseen. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 32.) 

 

Tekstin luonnosteluvaiheessa ei kannata vielä miettiä syvällisesti tekstin jäsentelyä. En-

simmäisessä versiossa antaa tekstin vain soljua paperille. Vasto toisella kerralla tekstiä 

jäsennellään ja mietitään lukemisen kannalta oleellista järjestystä. Luonnosversiot kan-

nattaa kirjoittaa joka kerta uudelleen, jotta jokaiselle kirjoituskerralla miettii ja suunnit-

telee tekstiä uudelleen ja uudelleen. Tällä toimenpiteellä luodaan syvällisempi katsaus 

tekstiin ja sen jäsentelyyn. Maltti on valtti tässä vaiheessa kirjoitettaessa historiikkia. 

Sanonta hitaasti hyvä tulee – pitää paikkansa. 

 



22 

 

3 YRITTÄMINEN JA YRITTÄJÄTOIMINTA MÄNTTÄ-VILPPULASSA - 

HISTORIIKKI 

 

Yrittäjätoiminta Mänttä-Vilppulan alueella on alkanut jo varhain. Varsinainen yrittä-

jäyhdistys perustettiin 1930-luvulla. Vuosien varrella yrittäjäyhdistyksen nimi on muut-

tunut useampaan kertaan. Alussa lähdettiin liikkeelle Mäntän kauppaseura-nimestä ja 

Vilppulan osalta Vilppula-Kolhon Yrittäjät ry:n nimellä 1950-luvulla. Yhdistysten nimi 

on vuosien saatossa muuttunut, mutta yrittäjyyden ja yrittäjätoiminnan perimmäinen 

tarkoitus eli paikkakunnan elinvoimaisuuden ja palveluiden säilyttäminen on pysynyt 

samana. Yrittäjät ovat kokeneet tärkeänä asiana niin paikkakunnan asukkaille kuin 

myös paikkakunnan kesäasukkaille tarjottavat tapahtumat. Yrittäjien toimesta paikka-

kunnalla on ollut lukuisia mukavia kesä- ja talvitapahtumia torien, messujen ym. muo-

dossa.  

 

3.1 Mänttä – tapahtumien taustalla yrittäjyys  

 

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

maa asiakkaille ja asukkaille. 1973 todettiin, että pelkkä viikko on liian lyhyt aika lystin 

pitoon, joten pidennetään aikajaksoa Y-kuukaudeksi. Mäntän Yrittäjät ovat olleet aktii-

visesti 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 kau-

pungissa olivat erittäin suosittuja koska eräänäkin vuonna yli 2000 kaupungin asukasta 

kävi katsomassa teatteriesitystä sekä ikäihmisille suunnattuun tapahtumaan osallistui 96 

henkilöä.  

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

niitä järjestettiin pitkin vuotta. Eräänä kesänä yrittäjät laittoivat Mäntän katukuvan uu-

siksi 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 
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järjestöjen edustajat sekä useampi urheiluseura Mäntästä. Tapahtuma ei jäänyt pelkäs-

tään paperin myymiseksi paikkakunnan ihmisille vaan oli panostettu myös viihdepuo-

leen, järjestäen nuorisolle disco ammattikoulun tiloissa. Varttuneempi väki pääsi pyö-

rähtelemään 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 talouspaperia-

kin. Pelkkä paperin myyminen ei kuitenkaan ollut tapahtuman päätarkoitus vaan asiak-

kaille sekä kaupungin asukkaille ynnä muille järjestettiin myös muuta ohjelmaa. Edelli-

sinä vuosina lapset olivat jääneet hieman osattomaksi ohjelma-annista, joten nyt järjes-

tettiin lapsille pomppulinna missä pienen väen päät menivät pyörälle. Erilaiset kilpailut 

olivat tulleet ohjelmaan mukaan kuten henkilön muumioiminen kahta paperirullaa käyt-

täen. Yleisöllä ainakin oli hauskaa kun pääsivät näkemään wc-paperiin kiedotun henki-

lön. Jos Paperimarkkinoilla oli uutta ohjelmaa, niin perinteistä pidettiin kiinni valitse-

malla vuoden paperiparoni. Vuonna 2002 paperiparonin arvonimen sai Sampo Linko-

neva meriitteinään kuvataideviikkojen ja Mäntän kulttuuritoiminnan edistäminen. Pape-

riparoni valittiin yrittäjien toimesta ja kriteereinä oli henkilö, joka omalta osaltaan vei 

Mänttää eteenpäin ja kehitti samalla paikkakuntaa. Papeririehan järjestäminen oli Män-

tän 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. 

 

Vuosi 2002 jäi viimeiseksi Mäntän keskustassa järjestetyksi Papeririehaksi koska seu-

raavana vuonna paikka vaihtui Myllyrannan Taidekeskukseksi ja tapahtuma Myllyntu-

liksi. Nimen ja paikan vaihdos ei suinkaan yleisömääriin vaikuttanut koska paikanpäälle 

oli sinä vuonna kokoontunut 1200 henkeä nauttimaan markkinahumusta. Yleisöä hem-

moteltiinkin hyvällä musiikilla Pumpun Henki bändin tahdissa ja lapset pääsivät telmi-

mään kuinkas muuten kuin pomppulinnassa. Ratsupoliisit olivat myös saapuneet mark-

kinayleisön 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 alu-

eellisen elinkeinoelämän edistämisestä. Opettajan toimensa ohessa hän oli vaikuttanut 



24 

 

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 asukkai-

den liikuntaharrastusten kehittämiseen. Huutokaupan jälkeen, hämärän laskeutuessa 

sytytettiin tulet roihuamaan rannalle hämärtyvää iltataivasta vasten. Yrittäjät olivat jäl-

leen kerran onnistuneet järjestämään asiakkailleen ja alueen asukkaille ikimuistoisen 

tapahtuman. Myöhemmin Myllyn Tulet tapahtuma siirtyi Myllyrannan yrittäjien itse 

järjestämäksi tapahtumaksi ja yrittäjäyhdistys jäi pois järjestelyistä.  

 

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

senmääränsä nousemaan jo 86 jäseneen saakka. Menneen kymmenen vuoden aikana 

jäsenmäärissä oli ollut nousua 31 jäsenen verran. Syntymäpäivää ja noussutta jäsenmää-

rää juhlittiin viimeisenä päivänä joulukuuta 1986. Myös naapurikunnan Vilppulan Yrit-

täjät ry muistivat merkkipäiväänsä juhlivaa päivänsankaria oman yhdistyksensä pöytäs-

tandaarilla.  

 

Seuraavalla vuosikymmenellä jäsenmäärät heilahtelivat ollen alimmillaan vuosina 1992 

- 1993 jolloin jäseniä vain 68. Kun 60-vuotisjuhlat lähestyivät, niin yhdistyksen jäsen-

määräkin 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 musiikkiesityk-

sen, kansanedustaja Kari Kantalaisen juhlapuheen, tanssiesitysten, yhteistyökumppanei-

den 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.  

 

Historian havinaa on yhä edelleen Mäntän Yrittäjien arkipäivässä Kauppias Isak Tans-

kasen käden jäljen muodossa. Käden jäljellä tarkoitetaan tässä tapauksessa Ison Riihi-

saaren rantatonttia, jonka Tanskanen aikoinaan lahjoitti Mäntän Yrittäjät ry:lle. Ranta-

tontti 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 edistä-

mään tontin myyntiä mutta myymättä se jäi silloinkin. Kun rantatonttia ei saatu kaupan, 



25 

 

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 omista-

malle tontille. Näin tarjottiin molempien yhdistyksien jäsenille mahdollisuus nauttia 

saaren tuomista ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksista, sekä kodan suomista mahdolli-

suuksista makkaran paistoon, eväiden syömiseen tai vain lämmittelemiseen. Keskuste-

lua oli ollut myös mökin ostamisesta tontille mutta ensin haluttiin nähdä onko kodalla-

kaan käyttöä jäsenien keskuudessa. Myös tontin myymisestä keskusteltiin jälleen, mutta 

päätöksiä tästä asiasta ei tehty joten tontti pysyi virkistyskäytössä jäsenilleen.  

 

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.  

 

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 jär-

jestetty 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 Män-

tässä. 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 korten-

sa kekoon järjestämällä kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman yrittäjäillan huhti-

kuussa 1994 Mäntässä. Illan teemana olivat työehtosopimusten uudet joustomahdolli-

suudet, josta kertoi Suomen Yrittäjäin keskusliitto ry:n lakimies Anna Lunden, yrittäjä-

järjestön 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 kokoon-
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tuivat Mäntän klubille ja KMV-turvapalvelut Oy:stä Raimo Maakanen kertoi sekä yri-

tykselle että yksityiselle sopivista ratkaisuista koskien turvallisuusasioita. Tyhjällä vat-

salla ei täältäkään tilaisuudesta kotiin tarvinnut lähteä, koska KMV-turvapalvelut Oy 

tarjosi kuulijakunnalle iltapalan tilaisuuden lopuksi.  

Iltapala vaihtui lounaaksi kun yrittäjät 1990-luvulla järjestivät yhteisiä lounastapaami-

sia. 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 Pu-

helin 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 lähti 10 hengen ryhmä hallituksen jäseniä seuralaisi-

neen. Valtakunnallinen Yrittäjäristeily tehtiin m/s Kalypsolla Turusta Tukholman suun-

taan. Risteilyn aikana irtauduttiin arjesta, nautittiin hyvästä viihdeohjelmasta sekä tois-

ten seurasta. Silkkaa viihdettä koko risteily ei suinkaan ollut vaan matkan aikana oli 

mahdollisuus osallistua seminaariin, jossa käsiteltiin mm. yritysverotukseen liittyviä 

asioita.  

 

KUVA 1. Historiikin kuvitus. Aihe lehtimainos. 

 

1990-luvun alkupuolella Mäntässä yrittäjiä puhutti palvelutason heikentyminen paikka-

kunnalla. Tämä ilmeni mänttäläisten ja lähiympäristön ihmisten muuttuneena ostokäyt-

tämisenä. Palvelut ja hyödykkeet ostettiin muualta ja tämä aiheutti paikkakunnalla pal-
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veluiden, tavaravalikoiman ja yritysten vähentymisenä. Asiaan haluttiin muutos ja mah-

dollisimman nopeasti. Niinpä alkuvuodesta 1995 yrittäjiä lähestyttiin kirjeitse kertomal-

la ”Palvele paremmin” – projektista. Projektin päätavoitteena oli saada Mänttä tunne-

tuksi erinomaisen palvelun kaupunkina. Osatavoitteena oli ylivoimainen asiakkaiden 

palvelu, toiminnan laatu, uusia ajatuksia ja innovaatioita, luoda yrittäjiin uskomus muu-

toksen mahdollisuudesta, paikkakunnan yritysten yhteistyön parantamisesta sekä oman 

paikkakunnan palvelusten käytöstä. Tavoitteiden mukainen suunnan muutos voitiin teh-

dä 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 muutok-

sesta 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. 

 

Muutamaa vuotta myöhemmin katseet suunnattiin jälleen asiakaspalvelun parantami-

seen sekä myynnin lisäämiseen paikkakunnalla. Käynnistettiin ”Osta Kunnasta Missä 

Vaikutat Joka Päivä” – kampanja, jonka alkamisajankohta marraskuu vuonna 1998 va-

littiin tulevaa joulumyyntiä silmällä pitäen. Kampanja koostui osioista kuten joulu-

myynti, 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 kampan-

jaan osallistuvista yrityksistä. Kilpailun pääpalkintona oli 2000 mk lahjakortti johonkin 

kampanjaan osallistuvista yrityksistä. Arvokkaan pääpalkinnon ohessa arvottiin 10 kap-

paletta 100 mk arvoisia tuotepaketteja. Kampanjaa tukemassa olivat Yrke Oy (Kuoreve-

si, Mänttä), Juupajoen ja Vilppulan kunnat. Heidän tukisummansa kampanjalle oli yh-

teensä 10 000 mk. Jäsenyritysten osuudeksi jäivät lehti-ilmoittelun kustannukset. Kam-

panja toteutettiin yhdessä Mäntän seudun koulutuskeskuksen opiskelijoiden kanssa. 
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Helmikuussa 1999 vietettiin Ilta Yrittäjille joka oli osa ”Osta Kunnasta Missä Vaikutat 

Joka Päivä” kampanjaa. Kuoreveden, Mäntän, Vilppulan ja Juupajoen yrittäjäyhdistyk-

set sekä Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä yhdessä tarjosivat tilaisuu-

den tulla kuuntelemaan Olli Linjalan Aurinkoinen Palvelu- ja laatuasennekoulutusta 

Mäntän seudun koulutuskeskuksen kauppaopetuksen tiloihin. Linjalan ”Laatu on vas-

tuullani” -esityksen lisäksi oli tietoverkkoprojektin esittely. Tilaisuuden jälkeen oli tar-

jolla pientä naposteltavaa ja virkistysjuomia sekä tutustuttiin toisiin alueella toimiviin 

yrittäjiin sekä heidän työntekijöihinsä.  

Kampanjan ykkösvaiheessa oli mukana 40 yritystä. Kakkosvaihe lähti liikkeelle tee-

moilla miten saada yritysten välinen kauppa jäämään omalla kunnalle eli tiedon lisää-

minen, 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), Sir-

pa Lakiasuo (myyjä, Kodinkoneliike Merioksa), Minna Viinikka (Yrittäjä, Leikkauksen 

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

 
3.2  Koulutus tukee yrittäjyyttä Mäntässä 

 
Mäntän Yrittäjät ovat järjestäneet jäsenilleen kautta aikojen laadukkaita koulutustilai-

suuksia. 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 yrittäjäelä-

mässä kaivetaan esille kun niiden tarve on, mutta joissakin asioissa olisi hyvä tietää jo 

ennakkoon miten asiat menevät tai kuinka niitä pitäisi hoitaa. Näin toimiessa vältyttäi-

siin epämiellyttäviltä yllätyksiltä. Veroasiat ovat niiden tärkeimpien hallittavien asioi-

den joukossa. Niissä epämiellyttäviä yllätyksiä voi tulla jälkikäteen jos yrittäjän tiedot 

eivät ole ajan tasalla.  

Tietotekniikka on osaltaan ollut suuresti vaikuttamassa yrittäjien arkeen. Tiedon kulku 

ja kaupan käynti on muuttunut hektisemmäksi vuosien varrella. Tietoliikenteen ja käy-

tössä olevien ohjelmien tietoturvallisuus on luonut haasteita yrittäjien arkeen. Monelle 

tietoturvallisuus on erittäin tuntematon alue mutta näissä tapauksissa tietoturvallisuu-
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teen liittyvät palvelut on ostettu ulkopuolisilta yrittäjiltä, joilla tämä osaaminen on erit-

täin hyvällä tasolla.  

1990-luvun loppupuolella toteutettiin yrittäjien omien toiveiden mukainen liiketoimin-

tasuunnittelun koulutuspaketti Mäntän seudun koulutuskeskuksella. Tapahtumassa pai-

notettiin koulutuksen olevan investointi sekä yrittäjäksi aikoville että kokeneemmille 

yrittäjille. Koulutuksen pohjaksi valikoitui kolmiosainen kokonaisuus eli yrityssuunnit-

telu, markkinointi ja yrittäjien tuotteiden käsittely. Ilmoittautuneiden määrä oli vähäinen 

ja siksi KMV – lehti peräänkuulutti osallistujia kurssille.  

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 yrittä-

jille, 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 ulos-

päin. 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 ulos-

päinkin. Nykypäivänä viestitään yhä paljon kirjoittamalla vaikkakin paperit ovat muut-

tuneet tietokoneiksi.  

 

3.3   Tunnustukset Yrittäjyydestä  

Yrittäjien vuoden tärkein juhla ja tapahtuma on syksyllä yrittäjäkuukauden aikana jär-

jestettävä Vuoden Yrittäjän valinta. Mäntän ja Vilppulan yrittäjät ovat edelläkävijöitä 

vuoden yrittäjän valinnan suhteen koska kummassakin yhdistyksessä ollaan oltu valit-

semassa Vuoden Yrittäjää jo vuodesta 1975 lähtien jolloin kyseinen juhlallisuus alkoi 

valtakunnan tasolla.  Mäntässä ensimmäinen Vuoden Yrittäjä 1975 palkinnon eli valtio-

laivapatsaan saaja oli Armi Saarinen.  
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Yli 40 vuotta painoalalla työskennellyt ja M-Printiä pyörittänyt Mauno Mäkinen palkit-

tiin 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 yrityk-

sen tietokonepohjainen taittojärjestelmä.  

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 yksityi-

sistä 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”. Vuon-

na 2008 Savolaisen luotsaama Mäntän Palvelukoti Oy työllisti 13 henkilöä ja päällim-

mäisenä ajatuksena Savolainen kertoi oppineensa näistä kahdeksasta vuodesta ”Kaikkea 

ei voi, eikä kannata tehdä itse”.  

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

ansioristejä voidaan jakaa monelle ansioituneelle yrittäjälle. Hopeisia ja kultaisia ansio-

ristejä on Mäntän yrittäjille jaettu lukuisia mutta myös Suomen Yrittäjäristin Timantti-

ristillä 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 Yrit-

täjäin keskusliitolle syyskuussa sen täyttäessä 50 -vuotta. Viiri numerolla 4. luovutettiin 

Pirkanmaan aluejärjestön toiminnanjohtajalle Jaakko Heleniukselle elokuussa 1983, 

hänen täyttäessään 50 -vuotta.  

 

3.4  Yrittäjänä Mäntässä – Raimo Maakanen 

 

Kansakoulun jälkeen Raimo Maakanen lähti jatkamaan opintojaan ammattikoulun pape-

riprosessilinjalle. 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 
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hänet huomaamaan poliisin parhaan aseen olevan hyvät puhetaidot eikä suinkaan se 

pamppu tai ase niin kuin usein luullaan. Hyviä puhetaitoja tarvittiin varmasti myös hä-

nen toimiessa autokoulun opettajana sekä katsastusmiehenä vuosina 1979 – 1981. Kipi-

nä 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 työs-

kentelystä oli erinomainen hyöty koska se kustansi Maakaselle liikenneyrittäjäkurssin 

sekä liikenneluvan. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä hän suoritti myös yrittäjäkurssin. Siellä 

sai arvokkaat perustiedot yrittäjän tarvitsemista luvista, rahoituskuvioista, hyvän tilitoi-

miston 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 liiketoimintasuun-

nitelmaa. Maakasen yrittäjän uran taustalla oli erittäin vahva turvallisuusalan näkemys 

jotka hän oli hankkinut poliisin ja vartijan tehtävissä ollessaan. Hän osasi parhaiten tä-

män 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 sovit-

tua, että vanhat vartijat jatkavat paperin TES:n piirissä työuransa loppuun. Näin sai al-

kunsa turva-alan yritys. Alkuun yritystä olivat omistamassa Metsä-Serla, Yrke Oy, Poh-

jois-Hämeen Puhelin Oy, tehtaalta mukaan lähteneet vartijat sekä Raimo Maakanen itse 

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

lisuusalan yrittäjä. Ensi töikseen hän aloitti uuden yrityksen palvelujen myymisen asi-

akkaille. 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 yri-

tyksen rinnalle perustettiin nykyinen KMV-vartiointi Oy. Uuden yrityksen merkittävin 

asiakas oli Vilppulan saha. Aikaa myöten vanha ja uusi yritys fuusioitiin ja liiketoimin-

taa laajennettiin laitemyynnin, puhelinvaihteen hoitamisen, pelastussuunnitelmien te-

kemisen ja paperin tuhoamisen suuntaan. Alalla kilpailu kovenee koko ajan joten tär-

keänä menestystekijänä ovat uskolliset asiakkaat. Tällä hetkellä hyvä työllistävä tekijä 
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on kameroiden asentaminen yksityisasuntoihin sekä vapaa-ajan asuntoihin. Mutta yrittä-

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

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

jöiden toimeentulosta. Hyvät unenlahjat omaava Maakanen ei ole omien sanojensa mu-

kaan 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 us-

kaltaa heittäytyä lentokoneen viemäksi kauas tropiikkiin ja nauttimaan myös ansaitusta 

lomasta. Hänellä on yrityksessään monta esimiestason työntekijää joihin luotto on täy-

det 100 prosenttia. Vuonna 2014 hänen ei tarvinnut kertaakaan lähteä yösydämenä sel-

vittelemään 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 laite-

asennuksiin. Aikaa myöten tyttären tietotaito kasvaa ja kenties jonain päivänä hänestä 

tulee isänsä työn jatkaja. Tämä on varmasti niin Raimo Maakasen kuin jokaisen muun-

kin yrittäjän mieluinen visio, nähdä oman jälkikasvun jatkavan ja kehittävän yrittäjän 

itse perustamaansa yritystä.  

 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Historiikin kuvitusta. Aihe lehtimainos. 
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3.5 Mänttä-tapahtumien taustalla yrittäjyys 

 

Y-viikon vaihtuessa Y-kuukaudeksi vuonna 1973 päätettiin Vilppulassa jättää perintei-

set 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.  

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. Ti-

laisuuden vetäjänä toimi imitaattori Heikki Helakorpi. Pääsylipun hinta oli 1 mk ja sii-

hen kuului ilmainen kuljetus Kolhosta Vilppulaan. Muuten tämä vuosi oli hiljainen 

ulospäin suuntautuvan toiminnan suhteen mutta myös jäsenmäärän suhteen koska jä-

senmäärä oli vain 28 jäsentä. Pudotusta edellisestä vuodesta oli vallan 19 jäsenen ver-

ran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Historiikin kuvitusta. Aihe lehtimainos. 

 

Jäsenhankintakampanjoita pidettiin Vilppulan Yrittäjien yhdistyksessä säännöllisen 

epäsäännöllisesti. Jäsenhankintaa viriteltiin Pirkanmaan Yrittäjät ry:n puolelta ihan kil-

pailumielessäkin ja eniten uusia jäseniä yhdistykseen saaneet palkittiin. Jäsenhankinta-

kampanjoiden tarkoitus oli jäsenmäärän kasvattaminen jotta yhdessä saataisiin yrittäjien 
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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 koulu-

tustilaisuus Vilppulan valtuustosalissa teemalla: Yrityksen elämänkaari–seminaari yrit-

täjille. Kutsuttuja koulutustilaisuuteen olivat myös Mäntän, Kuoreveden, Ruoveden ja 

Juupajoen yrittäjät.  

 

Talkoot onnistuivatkin erinomaisesti koska jäsenmäärä saatiin nousemaan vuoden aika-

na 13 jäsenellä, jäsenmäärän ollessa vuonna 1976 41 jäsentä. Potentiaalisia jäsenehdok-

kaita alueella oli kuitenkin yli sata, joten monta yrittäjää jäi vieläkin yhdistyksen ulko-

puolelle. ”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 yrittäjätilastoon vaikutusta uudella yrittäjällä luultavimmin oli-

kin koska vuonna 1980 Vilppulan yrittäjäyhdistyksen jäsenmäärä nousi 10 yrittäjällä.  

 

 

3.6    Yrittäjät ja yhteistyö kunnan kanssa 

 
Niin tärkeitä kun yrittäjät ovatkaan kunnalle/kaupungille niin yhteiset toiveet ja näke-

mykset eivät aina käy yksiin. Vilppulan ja Mäntän yrittäjät ovat olleet erittäin hyvin 

edustettuina niin kunnallisissa kuin yritys- ja elinkeinoelämää tavalla tai toisella tuke-

vissa toiminnoissa. Yrittäjäyhdistykset ovat aina olleet osaltaan tukemassa kunnallisvaa-

liehdokkaina 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 
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mahdollisesta paikkakunnan kehittämisestä. Yrittäjillä on ollut ja on edelleen erittäin 

tärkeä rooli kunnan elinkeinoelämän kannalta katsottuna. He tarjoavat työpaikkoja, pi-

tävät paikkakunnan vireänä sekä tuovat veroina eurot 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 yh-

dessä kunnan päättäjien kanssa missä yrittäjät ripittivät kunnanisiä muun muassa kun-

nan 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 yritys-

ten kehittymisen estäminen ja vaikeuttaminen esim. lyhytnäköisellä maa- ja tonttipoli-

tiikalla. Keskustelua tilaisuudessa käytiin myös taajamien ulkopuolella sijaitsevien ra-

kennusten ottamisesta käyttöön esimerkiksi teollisuustiloiksi. Silloinen kunnanjohtaja 

Esa Ranta piti kyllä ajatuksesta mutta heitti ilmoille kysymyksen, että mistä löytyy yrit-

täjiä jotka suostuvat muuttamaan syrjäkylille.  

 

Yrittäjäiltaa pidettiin onnistuneena ja antoisana vaikka esillä olikin vaikeita ja mielipi-

teet 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 yrit-

täjät järjestivät jälleen teemaillan asiasta johon kutsuttiin kunnan päättäjiä keskustele-

maan asiasta. Tälläkin kerralla teemailta kuumensi tunteita puolin ja toisin. Käytettiin 

varsin kärjekkäitä puheenvuoroja asioista mutta kuitenkin illan lopuksi todettiin tilai-

suuden puhdistaneen keskusteluilmapiiriä yrittäjien ja kunnan päättäjien välillä. Elin-

keinoasiamiehen tarpeellisuudesta kunnalle oltiin samaa mieltä.  
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Marraskuisesta teemaillasta Aamulehti kirjoitti 27.11.1982 ilmestyneessä lehdessä seu-

raavasti: ”Naapurikunnista eli Virroilta oli Vilppulaan kutsuttu vetoapua, kun elinkeino-

asiamieskysymystä 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. 

 

Asiat eivät menneet edelleenkään yrittäjien haluamalla tavalla joten vuoden 1983 lopul-

la 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 elinkeino-

asiamiehen avustuksella he olisivat tasapäisesti kilpailemassa uusista yrityksistä ja työ-

paikoista naapuriensa kanssa.  

 

Tammikuussa 1984 KMV-lehti kirjoitti elinkeinoasiamiehen valinnasta: ” Kaikilla kol-

mella (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 saa-

tiin 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 osa-

puolien kannalta hyvä, että useamman vuoden välejä hiertänyt asia saatiin kaikkia miel-

lyttävään lopputulokseen.  

 

Kun Vilppulan yrittäjien ja kunnan välinen kiista elinkeinoasiamiehen palkkaamisesta 

kuntaan oli saatu mukavaan päätökseen, niin tämä aukaisi väylän myös muulle kanssa-

käynnille heidän välilleen. Pari vuotta myöhemmin kunnan edustajat ja yrittäjien edus-

tajat kokoontuivat kerran kuussa keskustelemaan asioista. Keväällä 1987 keskustelua 

herätti yrityksien muuttaminen paikkakunnalta. Tämän olivat huomioineet niin yrittäjät 
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kuin kunnan päättäjät. Myös kunnallinen tietopankki oli esillä. Tarkoituksena oli kar-

toittaa vilppulalaiset yrittäjät ja mitä palveluja Vilppula tarjoaa, sekä kokoamaan yritys-

rekisteri 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 kan-

tauduttua yrittäjien korviin, he esittivät voimakkaita kannanottoja sekä kymmeniä puhe-

luita elinkeinoasiamiehen työn säilyttämisen puolesta. Tämä yrittäjien tekemä työ tuotti 

tulosta ja asia palautettiinkin päiväjärjestykseen ja näin saatiin elinkeinoasiamiehen vir-

ka säilymään kunnassa. 

 

3.7 Tummia pilviä ja tiukkoja aikoja. 

 

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. Rakennet-

tiin sentään jotain uuttakin, eli Jaromet Oy nosti kunnan imagoa laajentamalla tuotanto-

tilojansa konttorin ja ruokalasiiven verran. Värikomonen Oy rakennutti Mäntäntien var-

teen 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. Jäsen-

määrissä nämä vuodet näkyivät selvästi. Vuodesta 1989 vuoteen 1992 Vilppulan yrittä-

jien 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 ostoha-

lukkuuskin. Vilppulan taivaalla oli tummia pilviä, lakkautusuhka väijyi monen yrityk-

sen yllä. Kunnan väkiluku väheni kyseisenä vuonna joka huomattiin yrittäjien keskuu-

dessa ostovoiman vähentymisenä. Vilppulasta muutti toisille paikkakunnille 72 henkilöä 

ja paikkakunnalle jäi 6288 asukasta. Vuoden vaihtuessa huonot uutiset Vilppulan seu-

dulla jatkuivat Kolhon kalustetehtaan suljettua ovensa ja irtisanovansa 140 henkeä. 
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Vilppulan toiseksi suurimman työnantajan alas ajamiseen oli syynä ylikapasiteetin pur-

kaminen. Tehtaan sulkemisen myötä alihankkijoilta väheni työpaikkoja ja kunnan työt-

tömyysaste nousikin kerralla toivottoman korkealle. Lomautukset ja supistukset teolli-

suuslaitoksilla ja palvelualueilla oli arkipäivää. Tämä näkyi myös yrittäjien määrän vä-

henemisenä.  

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 kunnal-

ta 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 kehi-

tysprojekti, lyhennettynä Vilke. Auttoiko Vilke uuden yrittäjän eli Futuro kalusteen 

alullepanoon – sitä ei historia kerro mutta uusi yrittäjä Kolhoon kuitenkin saatiin. Vilp-

pulan kunta oli tukemassa yritystä takaamalla sille lainan, sekä lupaamalla investointi-

tukea.  

Muun teollisuuden ollessa laman kynsissä, sahateollisuus oli voimissaan. Useiden vai-

keiden 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.  

Vilppulan yrittäjien kohdalla näkyi voimakkaana 1990-luvun huono taloudellinen tilan-

ne jäsenmäärän pysyessä alhaisena. Yrittäjillä oli kuitenkin toivo paremmasta koska 

vuosikymmenen lopussa heidän kokouksen asialistalla oli jäsenhankinta. Paikkakunnal-

la oli paljon järjestäytymättömiä yrittäjiä ja tavoitteena olikin saada heistä mahdolli-

simman moni liittymään yrittäjäjärjestöön. Tavoitteeksi laitettiin maaginen sadan raja, 

mutta ennen vuosituhannen vaihdetta tavoitteesta oltiin vielä kaukana. Vilppulan yrittä-

jien innostusta ei ainakaan nostattanut Merita kiinteistöjen liiketilojen vuokrien koro-

tukset ja liiketilojen irtisanomiset mitkä vaaransivat kannattavan toiminnan, koska osto-

voima suuntautui entistä enemmän kunnasta ulospäin. Yrittäjien keskuudessa oltiinkin 

erittäin huolestuneita kehityksen suunnasta ja palveluvarustuksen heikkenemisestä alu-
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eella. 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 naapurikun-

tien 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 tavoitta-

mattomissa. Vuonna 1999 laman seurauksista ja kaupan rakennemuutoksista johtuen, 

kaupat voivat huonosti. Tämä näkyi myös Vilppulassa yritysten lopettamisena. Luotta-

mus tulevaisuuteen oli kuitenkin olemassa vaikka kunnan asukasluku pieneni. Raken-

nemuutos jatkui vaikka kaupan suuryksiköiden rakentamista kaavoituksellisilla toimen-

piteillä säädeltiin. Suuryksiköt pääsivät tavoitteisiinsa – kuluttajat tulivat omilla kustan-

nuksilla tavaran luo, eikä tavaraa tarvinnut enää kuljettaa heidän kustannuksellaan ku-

luttajan saataville.  

 

3.8 Vilppulan Yrittäjät -energiaa riittää. 

 

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

Heidän ideoistaan ja järjestämistään tapahtumista ovat saaneet nauttia, niin paikalliset 

asukkaat kuin kesämökkiläisetkin. He ovat omalta osaltaan elävöittäneet paikkakunnan 

arkea ja tarjonneet asiakkailleen, paikkakuntalaisille sekä muille mukavia ja ikimuistoi-

sia hetkiä markkinoiden, iltamien, konserttien ym. parissa.  

Vilppulan Yrittäjät ry:n jäsenten perinteisin aktiviteetti lienee ollut Vilppulan jouluka-

dun 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 Vilppu-

lan 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 siir-

retty tapahtuman huipentumaksi. Lieneekö syynä joulukadun avauksen juhlavuosi, kos-

ka Vilppulassa nähtiin sinä vuonna harvinaisen vauraan näköinen poro kyydissään oi-
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kein 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 parem-

paa 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 yleisöta-

pahtumista keräten vuosittain noin 2000 – 3000 henkilöä paikalle. Vilppulan yrittäjät 

olivat erittäin aktiivisia tapahtuman järjestelyissä sekä rahallisesti että omalla työpanok-

sella. 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 keskuska-

dun yrittäjien oma toteutus, ei niinkään enää koko Mänttä-Vilppulan yrittäjäyhdistyk-

sen.  

Vastapainoksi talvitapahtumalle Vilppulan yrittäjät ja geologinen tutkimuslaitos järjes-

tivät toukokuussa 1977 Vilppulan ensimmäisen Malmiriehan kunnantalon pysäköinti-

alueella. Ohjelmassa 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 kappa-

letta. Kärryviestiin oli haastettu mukaan Vilppulan kunnanhallitus – Ruoveden kunnan-

hallitus sekä Vilppulan Yrittäjät ry:n johtokunta. Musiikista vastasi haitarin soittaja Ire-

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

ravintolasta sai ostaa kahvia, limsaa, makkaraa ja munkkeja. Alueella oli myös malmi-

torni ja tähän tilaisuuteen oli kaikenikäisiltä vapaa pääsy. Huono sääkään ei saanut tilai-

suutta epäonnistumaan ja niin jäi puhdasta voittoa tilityksen mukaan 105,97 markkaa. 

Malmirieha ei saanut suurta innostusta paikkakunnalla joten tapahtuma kuihtui kokoon 

muutaman vuoden jälkeen.  
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KUVA 4. Historiikin kuvitusta. Aihe lehtimainos. 

 

Jos ja kun edelliset tapahtumat kuihtuivat kokoon, niin yrittäjien mielessä liikkui jo uu-

sia ideoita ja niin, kesällä 1986 oli vuorossa Vilppulan ensimmäiset Imitaattorimarkki-

nat. Järjestelyihin otettiin mukaan Mäntän seudun Nuorkauppakamari ja yhdessä suun-

niteltiin markkina-alueeksi silloinen torialue sekä viheriö Kauppakeskuksen edessä. 

Markkinaväki pyrittiin saamaan kierrokselle Kaarikatu/Keskuskatu ja siksi ohjelma ha-

jautettiinkin kaikkien liikkeiden edustalle. Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan Suo-

messa. Imitaattorimarkkinat saivat julkisuuttakin lehdistössä Hymy-lehden ollessa mu-

kana uusien imitaattoreiden etsinnässä, järjestäen toukokuussa Tampereella alkukarsin-

nat ja karsinnan 3-5 parasta pääsivät Vilppulan Imitaattorimarkkinoilla järjestettävään 

loppukilpailuun. Arvostelutuomareina loppukilpailussa toimivat Suomen parhaat imi-

toinnin ammattilaiset.  

 

Vilppulan I imitaattorimarkkinat selvittiin ilman tappioita. Järjestelyt onnistuivat hyvin, 

kiitokset siitä tulivat jäsenistölle sekä Mäntän seudun Nuorkauppakamarille. Markki-

noiden yleisömäärä oli kuitenkin pettymys. Mielihyvää tapahtuman järjestämisestä saa-

tiin 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 tavoit-

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

tehdään kuntaa tunnetuksi. Saatetaan Vilppulan tarjoamat palvelut yleisön tietoon. Teh-

dään yhteistyötä kunnan ja paikallisten yhdistysten kanssa. Yrittäjien pitämässä tilanne-

katsauksessa tarkasteltiin aikataulua ja talousarviota. Ja todettiin, että ”joulukatumaksul-

la” yrittäjät saavat toripaikan ja esim. imitaattorin esiintymään. Asiasta tehtiin myöntei-

nen päätös ja jäsenistölle tiedotustilaisuus. Ja niin II Vilppulan kaksipäiväiset Imitaatto-

rimarkkinat järjestettiin kesäkuun puolivälissä 1987. 
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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. Näin ollen hallitus päätti asian lepäämään jättämisestä.  

 

Vilppulan yrittäjät halusivat tuoda vuonna 1994 esille Vilppulan erinomaista ammatti-

taitoa 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 va-

kan alle eikä tuotu reilusti ja näyttävästi esille. Niinpä yrittäjien hallitus päätti hieman 

rohkaista paikallisia yrittäjiä järjestämällä Osaava Vilppula – messutapahtuman paikal-

lisella 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 Vilppu-

lan Yrittäjien yhdistykseen kuuluivat.   

 

Kesän kestosuosikiksi vuosiksi eteenpäin osoittautui kesällä 1997 Vilppulan kunnassa 

käyntiin pyöräytetyt Vilppulan markkinat. Keskuskadun varrelle keskitettyjen markki-

noiden ensimmäisen vuoden tulos oli parempi kuin seuraavan vuoden, vaikka myyjiä 

saatiin paikan päälle enemmän seuraavana kesänä. Ja aurinkokin paistoi juuri tänä vii-

konloppuna lämpimästi ja kirkkaasti. Mutta kaunis sääkään ei saanut markkinoille niin 

paljon yleisöä kuin edellisenä vuonna. Vuoden 1998 markkinoiden yhteenvedossa to-

dettiinkin ohjelmapuolessa olevan kehittämistä seuraavalle vuodelle. Vuoden 1999 

markkinaraportissa käy ilmi, että sinä vuonna oli paikalla reilut 20 kauppiasta. Vilpun 

markkinoista tuli kesäkuun viimeisen viikonlopun perinnetapahtuma ja tapahtuman kä-

vijämääräkin 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 
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vaikutusta, koska keskuskadun yrittäjät olivat tyytyväisiä markkinapäivänä tapahtunee-

seen kaupankäyntiin heidän liikkeissään.  

 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 markki-

noita 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 lahja-

kortti paikalliseen yrittäjäjärjestöön kuuluvaan liikkeeseen.  

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

seuraavan kesän markkinat olivat laajemmat kuin koskaan aikaisemmin. Vilpun mark-

kinoiden maine oli 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 sa-

man alan kauppiaita. Tämä aiheutti närää kauppiaiden keskuudessa ja niinpä yrittäjät 

saivatkin asiasta kritiikkiä, mutta tähän Vilppulan Yrittäjien hallitus totesi yksimielises-

ti, ettei voi ryhtyä tarkkailemaan kauppiaiden artikkelivalikoimaa eikä rajoittamaan ha-

lukkaiden tuloa markkinoille. Tämä asia ei parannusehdotuksien listalle päässyt, mutta 

sinne kirjattiin kuitenkin siistimpien informaatiotaulujen tekeminen sekä tarkempi seu-

ranta myyntipaikkojen suhteen, ettei erehdyksessä luvata samaa myyntipaikkaa kahdelle 

eri kauppiaalle niin kuin nyt oli käynyt.  

Ohjelma Vilpun markkinoilla vaihteli vuosittain, mutta useana vuonna oli arvauskilpai-

luja. Vuoden 2003 markkinoilla arvailtiin, että minä vuonna Ford aloitti T-mallin sarja-

valmistuksen? Seuraavana vuonna arvuuteltiin näytillä olleen kuorma-auton sorakuor-

man painoa? Vuonna 2005 arvuuttelun kohteena oli Vilppulan vesitornin korkeus. Ar-

vauskilpailujen lisäksi torialueelta löytyi myös vanhoja tuttuja markkinatavaroita, kuten 

kalastusvälineitä, vaatteita, kodintarpeita, koruja, mausteita, marjoja, hedelmiä ja lei-

vonnaisia. Vaikka toripaikkoja myytiin kauempaakin tuleville kauppiaille, niin Vilppu-

lan 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. Näin ollen kaupankäynti ei kes-

kittynyt pelkästään ulkopuolelta tulleiden torimyyjien täyttämiin myyntikojuihin vaan 

saatiin tuloja jäämään myös kotikuntaan.  
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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 puheenjohta-

ja Seppo Hellman ja ideariihen tavoitteeksi hän oli laittanut kaiken muotoisen Vilppulan 

kunnan kehittämisen jossa jokainen uusi idea oli kannatettava. Tarkoitus oli saada kehit-

tämisajatuksia (uusia tuotteita, yrityksiä, palveluita, tapahtumia, ympäristöön liittyviä 

ideoita), joita voitiin viedä yhteistyössä eteenpäin.  

Ideariiheen otti osaa 25 henkilöä, jotka viidessä työryhmässä loihtivat pikavauhtia yh-

teensä 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 kaik-

kien halukkaiden nähtävillä kunnan yritystoimistossa. Hyviä ja kehityskelpoisia ideoita 

tuli todella paljon.  

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 pai-

kallisten yrittäjien kutsumana. Yrittäjiä houkuteltiin mukaan jäsenkirjeellä seuraavin 

sanoin: ”Lähde nyt mukaan riehakkaaseen porukkaan. Näytetään naapureille, että meil-

tähän 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 vuositu-
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hannella aktiivinen toiminta ja tapaamiset ovat hiipuneet. Olisiko syynä yrittäjien kiirei-

nen elämä ja vapaa-ajan vähyys vaiko mikä? 

 

3.9 Vilppula - Yrittäjäjuhlaa ja muita muistamisia. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

KUVA 5. Historiikin kuvitusta. Lehtikuva 1975. 

Vuonna 1975 jaettu ensimmäinen Vilppulan – Kolhon Vuoden Yrittäjä palkinto, eli 

valtiolaivapatsas luovutettiin Tauno Mäkelälle ja juhlatilaisuus pidettiin ravintola Ukon-

selässä Kolhossa 

Toimikunta valitsi Vuoden 1977 yrittäjäksi diplomikauppias Veikko Valdemar Saari-

mäen Kolhosta. Saarimäki oli jatkanut suvun perinteistä kaupankäyntiä jo kolmannessa 

polvessa, kehittäen samalla niin kauppaa kuin omaa ammattitaitoaankin. Lisäksi Saari-

mäki oli osallistunut niin paikallisten yrittäjien kuin kaupparyhmittymänkin erilaisiin 

luottamustoimiin. Vaikka liike toimikin osakeyhtiönä ja sen kehityksessä oli ollut mu-

kana myös hänen siskonsa Eine Mäkinen, katsoi toimikunta, että ”vuoden yrittäjä” ni-

mitystä 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 kauppiaspariskunnal-

le. 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. 
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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 tuol-

loin toiminut Vilppulassa viitisen vuotta. Lama-aika ei ollut ravistellut autohuoltoalaa, 

mitä se oli tehnyt jo monelle muulle yritykselle. Työt olivat Selänpään veljeksien mu-

kaan vain lisääntyneet, koska ihmiset huollattivat ja korjauttivat laman takia entistä 

vanhempia autojansa. Selänpään veljekset olivat kuuluneet Vilppulan yrittäjien yhdis-

tykseen 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 jak-

savat oman yritystoimintansa ohessa viedä eteenpäin myös yrittäjien yhteisiä asioita. 

Silloinen Pirkanmaan Yrittäjien järjestön toimitusjohtaja Ari Mäkinen kehuikin Vilppu-

lan ja Mäntän yhdistyen olevan erittäin aktiivisia verrattuna alueen muihin yhdistyksiin. 

Täällä toimet johon tartutaan, niin viedään loppuun asti.  

 

Vuonna 2008 Vilppulan Vuoden Yrittäjäksi valittu Kari Mäkipää Vilppulan Kivijaloste 

Oy:stä pyöritti 20 työntekijän yritystä jossa vuoden aikana murskattiin runsaat 1,3 mil-

joona tonnia mursketta, eli noin 33 500 rekkakuormaa. Yritys teki itse myös tarvitsemi-

aan murskainten runkoja ja muita työssä käytettäviä kulutusosia. Siirrettäviä murskaus-

laitoksia oli kaksi ja lisäksi niihin tarvittavat työkoneet ja kuljetuskalusto. Vuoden Yrit-

täjä kommentoi saamansa huomionosoitusta seuraavasti: ” Hienoa, että Vilppulan Yrit-

täjät näin huomioivat Vuoden Yrittäjänä, vaikka työmaat usein ovatkin muualla”. Vuo-

den Yrittäjän lisäksi juhlassa palkittiin senioriyrittäjä pitkäaikaisesta 45 vuotisesta yksin 

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

Kemiläinen.  

Vuonna 1999 Vilppulan Yrittäjät myönsivät Kunniapuheenjohtajan arvonimen Tuomas 

Kemiläiselle pitkäaikaisesta puheenjohtajuudesta ja yhteistyössä mukanaolosta. Yhdis-

tyksen 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 Koneosapal-

velu Ky eli Eino ja Toivo Aliranta toivat Vilppulaan Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon.  



47 

 

Yhdistyksien viirejä on luovutettu niin merkkipäiväänsä viettäneille yrittäjille, yrityksil-

le, yhdistyksille kuin Vuoden Yrittäjiksi valituille. Vuoden 1987 kevätkokouksessa 

muistettiin viirillä Vilppulan vanhinta yrittäjää Irja Häyristä. 

 

3.10 Tauno Mäkelä -Yrittäjyyttä nuoresta saakka. 

 

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

nestyvän yrittäjän ominaisuuksia. Menestyksekkäälle yrittäjän uralle hän ponnisti kan-

sakoulun 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 mummolan maitohuoneeseen. Ensimmäisen varsinaisen 

kanalarakennuksen hän rakennutti vuonna 1954. Sinne mahtui 500 munivaa kanaa. Ol-

lessaan 22-vuotias hän sai Mäkelän tilan hallintaansa ja siitä alkoi hänen uransa kanan-

jalostuksen ja poikasten hautomisen parissa.  

Yrittäjän alkutaival oli vaikeaa ja hankalaa. Välimatkat olivat pitkiä ja kananmunien 

kauppaan asti saaminen ilman jäätymistä ja halkeamista vaati sitkeyttä ja kekseliäisyyt-

tä. Alussa kananmunat kuljetettiin ensin hevosen reessä Virtaintien varteen ja siitä Hei-

nosen linja-auton katolla kauppaan Vilppulaan ja Mänttään. Ensimmäisiä untuvikkolä-

hetyksiä Tauno Mäkelä vei mm. polkupyörän päällä rautatieasemalle. Vuonna 1955 

hankittiin kanakuljetuksia varten Forsson merkkinen pakettiauto. Auto ostettiin käytet-

tynä 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. lajittele-

malla syntyneet kanauntuvikot koneella kukoista. Vuosi 1967 oli Mäkelässä merkittävä 
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koska silloin ylitettiin vasta 100 000 untuvikon vuosituotannon raja. Tämän jälkeen ta-

pahtui kasvua siten, että vuonna 1976 haudottiin Mäkelässä jo 1 143 614 untuvikkoa. 

MÄ-16 linjaristeytys osoittautui varsin kestäväksi ja hyväksi kanaksi ja se saatiin myyn-

tiin 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 munantuo-

tannon 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 vai-

heessa 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 het-

kellä 18 henkeä. 

Tauno ja Valma Mäkelän piti sukupolvenvaihdoksen jälkeen jäädä viettämään ansaittuja 

eläkepäiviä mutta yrittäjyyden ollessa Tauno Mäkelällä veressä niin rauhallisten eläke-

päivien sijaan hän aloitti Lapin ”valloituksen”. Vuonna 1989 ostamilleen maille hän 

alkoi rakentaa neljää moottorisängyin varusteltua lasi-iglua ja yhtä korkeatasoista Re-

vontulitaloa 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 muistut-

taa tukkikämppää – kaikin mukavuuksin varusteltuna tosin. Terassilla voi nauttia huike-

asta Lapin maisemasta porealtaassa istuen.  

Lasi-igluja käyttävät pääasiassa ulkomaalaiset turistit. Suomalaisten osuus käyttäjäkun-

nasta on vain 20 prosenttia. Lasi-iglut on myös huomioitu maailmalla. Amerikkalainen 
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CNN-kanava listasi 10 unelmien matkakohdetta maailmalta vuodelle 2014. Näiden va-

littujen joukkoon pääsi Suomesta lasi-iglut. Tämä oli erittäin kiitollista mainontaa yri-

tykselle. 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 Vilppu-

lan Vuoden Yrittäjäksi. Mäkelä on saanut lukuisia ansiomerkkejä useista luottamusteh-

tävistä missä hän on toiminut elämänsä aikana. 

 

3.11 Yrittäjyys ja Osmo Mäkelä 

 

Kauppaopiston kautta työelämään ponnistanut Osmo Mäkelä kehitteli alkujaan itse lat-

tiapinnoitteita ja perusti yrityksen toisen henkilön kanssa erikoistuen juurikin lattiapin-

noitteisiin. 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 johtopor-

ras 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 työnteki-

jät urakoihin.  

Tämän pääasiallisen elinkeinon rinnalle Mäkelä perusti vuonna 1985 aseliikkeen. Aseet 

olivat tuttuja harrastusten kautta ja Mänttä-Vilppulan alueella ei ollut kyseisen alan liik-

keitä yhtään eli markkinarako tähän toimintaan oli avoinna. Koska pääasiallinen toi-

meentulo tuli kuitenkin rakentamispuolelta niin aseliike oli enemmän harrastus kuin 

leipätyö. Aseliikkeen aukioloajat olivat iltaisin ja viikonloppuisin eli silloin kun Mäkelä 
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oli itse paikalla. Myyjää aseliikkeeseen oli hankala palkata koska kyseeseen olisi tullut 

vain sellainen henkilö jolla pätevyydet aseiden myyntiin olivat kunnossa. Aseliike me-

nestyi mukavasti aina vuoden 1991 lamaan asti. Laman myötä myynti laski ja liikevaih-

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

muutokset. Tämän asian johdosta aseiden kauppa hiljeni edelleen. Ainoana vaihtoehto-

na liikevaihdon korottamiseen jäivät patruunoiden ja oheistuotteiden lisääntyvä myynti. 

Vuokrasopimuksen loppumisen johdosta Osmo Mäkelä luopui aseliikkeestä ja jäi viet-

tämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä. Mielessä kuitenkin itää ajatus nettikaupan perus-

tamisesta, mutta täytyy ensin hankkia tietotaito tähän toimintamuotoon.  

 

3.15 Uusi vuosituhat lähentää ja yhdistää 

 

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

puheenjohtajana olleen Markku Ahosen kausi päättyi ja uudeksi veturiksi valittiin Sep-

po 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 hä-

nen puheenjohtajavuotenaan 70 jäsenestä 76 jäseneen. Ja tämän jälkeenkin elettiin jä-

senmäärän suhteen noususuhdanteessa koska vuonna 2002 kolkuteltiin jo maagista sa-

dan jäsenen rajaa eli jäseniä silloin 98. Tämän hienon nousun jälkeen alettiin taas hie-

man 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 paik-

kakunnalle ja mahdollisesti jäsenmaksun suuruus.  

 

Vuosituhannen vaihtuessa Mäntän Yrittäjissä puheenjohtajan nuijaa heilutti Osmo Mä-

kelä ja hyvin heiluttikin koska heidän jäsenmääränsä vuonna 2000 oli 88. Ja trendi oli 

vain ylöspäin, jäsenmäärän ollessa seuraavana vuonna 93. Eikä noususuhdanne tähän-

kään vielä loppunut vaan 2002 jäsenmäärässä päästiin jo lukemiin 115 jäsentä ja seu-

raavana 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 
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eteenpäin, jotta kannanotot tulisivat paremmin huomioiduksi kuntasektorilla. Näistä 

ajatuksista lähti pikkuhiljaa liikkeelle ajatus suuremmasta muutoksesta.  

 

Ajatukset itivät ja alkoivat kasvattaa juuria kaikessa hiljaisuudessa joka näkyi Vilppulan 

ja Mäntän Yrittäjien keskuudessa yhteistyöryhmän perustamisena. Tämä ”työrukkasek-

si” nimetty yhteistyöryhmä koostui neljästä vakiojäsenestä kummastakin yhdistyksestä. 

Kummallakin yhdistyksellä oli halu tiivistää yhteistyötä elinkeinotoimintojen kehittämi-

sessä, koulutuksessa ja erilaisissa tapahtumissa, joten yhteistyön ja suunnittelun käyn-

nistys tapahtui yllättävänkin helposti. Yrittäjät kokoontuivat yhteistyöryhmänä useam-

man kerran vuoden aikana, vuoroin Vilppulassa ja Mäntässä. Sovun säilyttämiseksi yh-

distysten välillä kokouksen puheenjohtajan nuijaa paukutteli vuoron perään aina järjes-

tävän yhdistyksen puheenjohtaja.  

 

Jotta yhteistyö ei ollut pelkkää sanahelinää, niin vuoden 2003 Vuoden Yrittäjä juhlati-

laisuus pidettiin yhdessä Taidetalo Pekilossa Mäntässä. Tilaisuus onnistui erinomaisesti 

ja paikalla oli 110 henkilöä. Yhteisesti järjestettävissä tilaisuuksissa oli tärkeänä tekijä-

nä kustannussäästöjen syntyminen puolin ja toisin. Kun näin hyvään alkuun oli yhteis-

työllä päästy, niin päätettiin jatkaa tällä polulla sekä lisätä mahdollisuuksien mukaan 

yhteistä toimintaa. Suunnittelun alla olikin jo yhteiset koulutukset sekä elinkeinopuolel-

la käynnistynyt suunnittelu matkailun ja vapaa-ajanvieton yritystoiminnan kehittä-

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

 

Ensimmäisiä kosketuksia Vilppulan ja Mäntän yrittäjien yhdistymiselle otettiin vuonna 

2005 yhteistyön tiivistämisellä. Tämä toteutui siten, että kaikkiin järjestettäviin tapah-

tumiin kutsuttiin molempien järjestöjen jäsenet. Yhteisten tapahtumien edetessä omaa 

tahtiaan, kävivät yhdistysten puheenjohtajat keskenään salaisia neuvotteluja Vilppulan 

ja Mäntän yrittäjien yhdistymisestä. Asiaa valmisteltiin hyvin, ennen kuin se vietiin 

eteenpäin hallituksien käsiteltäväksi. Yhdistymistä vastustettiin ensin Vilppulan puolel-

ta, mutta Mäntän yrittäjät olivat yhdistymisen kannalla. Helmikuiseen kokoukseen tul-

lessaan Mäntän Yrittäjät olivat käsitelleet mahdollista yhdistymistä jo kahdessa kokouk-

sessaan. He olivat valinneet keskuudestaan neljän henkilön valtuuskunnan (Raimo 

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

mahdollisuuksia. 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 yhdis-
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tymisen kannattavuuden puolesta. Kirjelmän saatuaan Vilppulan Yrittäjät ry keskusteli-

vat asiasta omassa hallituksen kokouksessaan. 

Yrittäjien mahdolliseen yhdistymiseen oli tultu järjestöjä vaivaavan aktiivisten osallistu-

jien 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 vastuu-

ta laajemmalle pohjalle. Yhdistäminen toisi mukanaan tehokkaamman keinon vaikuttaa 

alueellisessa kehityksessä, sekä yrittäjät saisivat näin tehokkaammin äänensä kuuluville. 

Kalenterissa syyskuun kohdalla vuonna 2005 luki, Mäntän ja Vilppulan hallitusten yh-

teinen kokous. Kokouksen asialistalla suurempaakin suurempi asia oli yhdistyminen. 

Kuluneen parin vuoden aikana olivat yrittäjät hiljaa haudutelleet ajatusta yhdistymises-

tä, ja nyt se oli mustana tekstinä valkoisella kokouksen esityslistalla.  

Kokouksen kuluessa Mäntän Yrittäjien puolesta yhdistymistä koskevia sääntöjä ja toi-

menpiteitä esitteli Raimo Maakanen. Esitettiin Vilppulan Yrittäjäyhdistyksen purkamis-

ta, koska Mäntän Yrittäjäyhdistyksellä oli kiinteää omaisuutta. Tämän asian suhteen 

oltiin yksimielisiä. Kokouksessa päätettiin antaa Seppo Hellmanille ja Raimo Maakasel-

le valtuudet keskustella Mikko Sormusen kanssa asioiden juridiset puolet. Hellman teki 

kokouksen aikana esityksen tulevan hallituksen kokoonpanosta, eli ehdotettiin rahas-

tonhoitajan lisäämistä hallituksen jäseneksi. Viralliset päätökset hallituksen tulevista 

jäsenistä ja jäsenmääristä päätettiin sopia yhdistyksen perustamiskokouksessa. Yhdis-

tyksen säännöt postitettiin kaikille jäsenille kokouskutsujen mukana. 

Uusi lehti historian kirjassa käännettiin vuoden 2006 vaihteessa Mänttä-Vilppulan Yrit-

täjät ry:n aloittaessa toimintansa. Tämän paikallisten yrittäjien edunvalvontajärjestön 

päätavoitteena oli turvata yritysten taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset, sekä yri-

tysten palvelujen ja tuotteiden tunnetuksi tekeminen. Lisäksi tavoitteena oli tehostaa 

yritysten toimintaa parantamalla yhteistyömahdollisuuksia. Yhdistyksen tunnetuksi te-

keminen aloitettiin jo saman vuoden syyskuussa teettämällä oppilastyönä yhdistykselle 

omat kotisivut nettiin. Osoitteeksi valittiin syyskokouksessa www.MVY.fi. Yhdistyksen 

hallitus sai koulutuksen uusien nettisivujen käyttämiseen. 

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 omaisuut-

ta ja tämä oli helpoin tapa saada kaikki alueen yrittäjät yhden yhdistyksen alle. Jäseniä 

http://www.mvy.fi/
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ei voitu siirtää suoraan uuteen yhdistykseen, joten niin kutsutulla ”hiljaisella sopimuk-

sella” eli maksamalla seuraavan vuoden jäsenmaksun jäsen siirtyi uuteen yhdistykseen.  

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

tän 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. 

Yhdistymisen jälkeen Vilpun markkinoita hoidettiin Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry yh-

distyksen toimesta ja kuinkas sattuikaan, että Vilppulan markkinat osuivat samalle päi-

välle Ruoveden Noitakäräjien kanssa vuonna 2007. Asian johdosta Ruoveden Perinne-

tapahtuma ry:n puheenjohtaja lähestyi Mänttä–Vilppulan Yrittäjiä kirjeellä. Heidän toi-

veensa oli, että jatkossa mietitään ja sovitaan yhdessä tapahtumien eri aikaisuus. Tapah-

tumien päällekkäisyys kun kilpailee torimyyjistä ja kävijöistä. Ja olisihan naapurikun-

tien 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. Yrittäjäjuh-

lia vietettiin yhdessä, mutta kustannussäästöjä hakien kutsuttiin vuonna 2009 Ruoveden 

Yrittäjätkin yhteiseen yrittäjäjuhlaan Vilppulan Rapukartanoon. Tilaisuudessa juhlapu-

heen 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 il-

moitti kaupungin kulttuuritoimelle, että yhdistys ei järjestä Vilpun markkinoita ja Myl-

lyntulia, vaan vetovastuu näistä siirrettäisiin joka kaupungille tai paikallisille yrittäjille. 

Näin Mänttä-Vilppulan yrittäjäyhdistys kevensi omaa vetovastuutaan suurien tapahtu-

mien osalta ja antoi paikallisille yrittäjille vapaat kädet toteuttaa ja ideoida oman alu-

eensa tapahtumia. Muutokset yhdistyksen sisällä eivät vielä tähän loppuneet, vaan pää-

tettiin valita tulevaisuudessa vain yksi Vuoden Yrittäjä – palkinnon saaja.  
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Olisiko kaupungintalolla keitetty hyvä kahvi ollut houkuttimena, koska yrittäjien suun-

nitelmissa oli aamukahvitapaamisten aloittaminen uudelleen kaupungin johdon kanssa. 

Tapaamiset eivät jääneet pelkästään suunnittelun asteelle vaan pöytäkirjoista käy ilmi, 

että vuonna 2010 aamukahvitapaaminen oli totta ja siihen osallistuivat yrittäjien halli-

tuksesta 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 pidet-

tiin 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 kulje-

tus. Kevään koittaessa piipahdettiin kansanedustaja Arto Satosen vieraana Arkadianmä-

ellä.  

 

Vuoden 2011 syyskuu on jäänyt varmasti usean yrittäjän mieleen Piispantarkastuksesta, 

johon osallistui 20 eri alan yrittäjää sekä yrittäjäpäivän messusta, joka järjestettiin Män-

tän kirkossa.  

 

3.12 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 
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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 
 

 

 

  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   
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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 Nevalai-
nen   

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 
 

 

 

 

  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 Ran-
nikko 

2012 Paikkakuntalainen Ville Ollila 

2013 Pasi Heinonen Rapukartano 

2014 Tuomo Kauhaniemi Mäntän Autotarvike 
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4 YRITTÄJYYS OSANA HISTORIIKKIA 

 

4.1       Yrittäjyys käsitteenä 

 

Yrittäjä voidaan määritellä termillä; itselleen työpaikan luonut työssäkäyvä ihminen. 

Hän voi työllistää myös muitakin henkilöitä halutessaan. Yrittäjä päättää itse miten, 

missä ja milloin tekee työnsä ja näin ollen hän on vapaampi kuin palkkatyöläinen. Asi-

akkaiden tarpeet ja aikataulut täytyy kuitenkin myös yrittäjän ottaa huomioon. Yrittä-

jyyden parhaat puolet ovat vapaus ja mahdollisuus toteuttaa itseään. Vaikka yrittäjällä 

on vapautta, niin vastuu omasta toiminnasta on suuri ja tämä oma toiminta vaikuttaa 

suoraan hänen palkkaansa toisin kuin palkkatyöläisellä. Yrittäjä näkee ja kokee oman 

työnsä tulokset – hyvät ja huonot – suoraan arkipäivän elämässä. (Oulun kaupunki, net-

tinappi.) 

 

Yrittäjyys vaatii henkilöltä runsaasti omaa halua, tahtoa, yrittäjävalmiudet sekä hyvän 

liikeidean. Näiden varaan rakennetaan kannattava yritystoiminta. Perusedellytys yrittä-

jäksi aikovalle on hyvän liikeidean löytäminen, jotta voisi menestyä yrittäjänä. Yrittä-

jäksi aikovan on kyettävä ottamaan hallittavissa olevia riskejä sekä hänen on oltava roh-

kea. Luodessa ja ylläpidettäessä suhteita asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin koros-

tuvat yrittäjän yhteistyökyky, ulospäin suuntautuneisuus ja täsmällisyys. Vaikeiden ai-

kojen koittaessa yrittäjän apukeinoina ovat sitkeys, paineensietokyky ja vahva usko 

omaan yritysideaan. Talouden kunnossapitäminen on myös yrittäjäksi aikovan perus-

edellytys. Menestyvällä yrittäjällä on myös: 

 

 hyvä ammattitaito 

 halu itsenäiseen työskentelyyn 

 halu ottaa vastuuta ja riskejä 

 kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin 

 perheen tuki (Suomen Yrittäjät, Yrittäjät.fi) 

 

Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa mutta myös suhtautumistapa työntekoon. Sitä 

tarvitaan sekä työskenneltäessä omassa yrityksessä, että ollessa toisen palveluksessa 

työntekijänä. Yrittäjän toimeentulo tulee useimmiten oman yrityksen yritystoiminnalla. 

Oman yrityksen pyörittäminen on mielenkiintoinen tapa hankkia toimeentulo mutta 
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unohtamatta tämän toimeentulon hankkimisen mukanaan tuomaa suurta vastuuta sekä 

taloudellista riskin ottoa. (Suomen Yrittäjät, Yrittajät.fi.) 

 

Yrittäjäksi alkavan ei tarvitse olla korkeasti koulutettu, rikkaasta perheestä tai hänellä ei 

tarvitse olla hienoja titteleitä. Yrittämiseen riittää hyvä idea ja halu tehdä omaa juttuaan. 

Yrittäjällä on päätäntävalta omassa yrityksessään ja omissa tavoissaan toimia. Yrittäjä 

voi halutessaan edesauttaa yrityksessään ekologisia arvoja tai vaikka kestävän kulutuk-

sen arvoja omilla toimillaan. Toisaalta yrittäjä arvoista ja voi keskittyä vain ansaitse-

maan mahdollisimman paljon.  Yrittäjä voi olla osa-aikayrittäjä joka pyörittää yritystä 

palkkatyön tai opintojen ohessa. Yrittäjän on hoidettava myös tylsätkin työt koska hän 

työskentelee itselleen. Jos on menestyvä yrittäjä, niin hän voi tietysti palkata työntekijän 

tekemään ne tylsät työt ja keskittyä itse vain ja ainoastaan mielenkiintoisiin asioihin. 

(Oulun kaupunki, nettinappi.) 

 

Yrittäjän hyviin ominaisuuksiin kuuluvat hyvät jonglöörin taidot eli pitää pystyä pitä-

mään monta palloa ilmassa yhtä aikaa. Ajan käytön hallitseminen sekä kyky kestää epä-

varmuutta ovat yrittäjän tärkeitä ominaisuuksia. Yrittäjä ei tiedä kahta kuukautta eteen-

päin, mitä tapahtuu, vaan osaa myös nauttia riskinotosta. Yrittäminen on työtä, jonka 

tekijä on monen virran vietävänä ja jossa kaikki yhteiskunnallinen päätöksenteko vai-

kuttaa yrittämisen edellytyksiin. (Mäkelä 2008, 142.) 

 

Yrittäjällä on sisua mutta myös muita hyveitä. Muut hyveet yhdessä sisun kanssa teke-

vät yrittäjästä pysäyttämättömän. Pysäyttämättömyyden tärkein osa on sisu. Analyytik-

ko Seth Jaysonin mukaan sisu tarkoittaa älyn ylittävää itsepäisyyttä. Juuri tästä on kyse 

pysäyttämättömässä yrittäjyydessä. Yrittäjyyteen kuuluu olennaisena osana sisu mutta 

myös onnistumisista nauttiminen sekä epäonnistumisista oppiminen. Yrittäjän täytyy 

ottaa elämä vastaan suruineen ja iloineen eli tunteiden koko kirjolla ja monipuolisilla 

kokemuksilla. (Lavas 2013, 15.) 

 

Yrittäjyys ei ole pikajuoksu vaan enemmänkin verrattavissa maratoniin ja maastojuok-

suun. Yrittäjästä kasvetaan johtajaksi pikkuhiljaa, välillä tarkistaen missä on nyt ja mi-

hin suuntaan on menossa. Johtaminen yrittäjänä on suunnan näyttämistä, sijainnin tar-

kistamista ja isojen linjojen vetämistä. Yrittäjästä tulee johtaja, esimies ensimmäisen 

työntekijän palkkaamisen jälkeen ja tämä aiheuttaa monelle yrittäjälle haasteen kasvaa 

johtajaksi. (Lavas 2013, 58-59.) 
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4.3       Yrittäjäyhdistyksen historia 

 

Vuonna 1879 annetulla asetuksella turvattiin suomalaisten elinkeinonvapaus, joka on 

tärkeä osa yrittäjäliikkeen historiassa. Asetuksella annettiin lupa Suomen kansalaisille 

harjoittaa lähes täydellisesti sitä tai niitä elinkeinoja, jotka hän hyväksi havaitsi ja näki. 

(Suomen Yrittäjät, yrittäjät.fi.) 

Yrittäjien järjestäytymisen juuret ovat 1800-luvun lopun kädentaitoyrittäjyydessä, mes-

tari- ja kisällitoiminnassa sekä 1930-luvulla kauppiaissa, jotka yhdistivät voimansa ja 

perustivat oman järjestön. Elinkeinovapaus luo pohjan yrittäjyyteen myös tämän päivän 

Suomessa. (Suomen Yrittäjät, yrittäjät.fi.) 

Pienteollisuuden Keskusliitto PTK ja vuodesta 1933 toiminut Suomen Yrittäjäin kes-

kusliitto SYKL lakkautettiin, kun Suomen Yrittäjät aloittivat toimintansa vuonna 1996. 

Tällä toimenpiteellä vahvistettiin Yrittäjien asemaa valtakunnan tasolla ja keskitettiin 

voimat yhteen järjestöön. Suomen Yrittäjillä on nuoresta iästään huolimatta takanaan 

pitkä, yli 110-vuoden historia. (Suomen Yrittäjät, yrittäjät.fi.) 

 

4.4       Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry:n historiikki työprosessina 

 

Historiikin teossa oli käytössä asiakirjoja monilta vuosikymmeniltä. Aineisto oli todella 

laaja, koska se käsitti sekä Vilppulan että Mäntän erilliset asiakirjat ajalta ennen yhdis-

tymistä sekä yhdistymisen jälkeen. Aikaa asiakirjojen läpikäymiseen kuluikin kuukau-

sia. Harmittavasti osa asiakirjoista oli kadonnut matkan varrella joten joitakin puutteita 

jäi tietoihin sekä jäsenmääriin. Aineiston mukana oli vuosien varrella pidettyjen tilai-

suuksien kutsuja, mainoksia, lehtiartikkeleita sekä muutama valokuva. Asiakirjojen li-

säksi hyödynsin Kuorevesi-Mänttä-Vilppulan paikallislehden arkistoa mistä löysin ar-

tikkeleita yrittäjistä sekä heidän järjestämistään tapahtumista. Lisämateriaalina histo-

riikkia varten tein muutamia haastatteluja nykyisille sekä entisille yrittäjille. Haastatte-

lujen kautta sain mielenkiintoista lisämateriaalia historiikkiin.  

 

Vilppulan alueen yrittäjien yhteistyö sai alkunsa joskus 50-luvun alussa jolloin kym-

menkunta Vilppulan keskustassa toimivaa yrittäjää kokoontuivat säännöllisesti keskus-

telemaan yrittämiseen liittyvistä asioista. Mutta virallisesti Vilppulan alueen yhdistys 

rekisteröitiin yhdistykseksi 09.10.1954 ja sai nimekseen Vilppulan – Kolhon Yrittäjät 

ry. Rekisteröitymiseen oli pitkälti syynä se, että näin saatiin lupa pitää iltamia, ”Talikan 

tansseja”.  
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Reipas parikymmentä vuotta Vilppulan – Kolhon yrittäjät ry:n perustamisesta Vilppulan 

asema kunnan keskuksena oli vahvistunut joten yrittäjien hallituksessa päätettiin muut-

taa yhdistyksen nimi kunnan mukaan eli nimeksi muutettiin Vilppulan Yrittäjät ry 

vuonna 1978. Edellä mainittuna vuonna jäsenmaksu yhdistyksessä oli 50 mk ja lisäksi 

maksettiin 5 mk/työntekijä. Yrittäjälehden sai tilata hintaan 20 mk ja se ilmestyi sinä 

vuonna 11 kertaa. Seuraavalle vuodelle jäsenmaksua korotettiin lukemiin 80 mk/jäsen + 

20 mk Pirkanmaan Yrittäjä-lehti ja 5 mk/työntekijä. Jäsenmaksua kutsuttiinkin leik-

kisästi ” yrityksen henkivakuutukseksi”.  

 

 

 
 

KUVIO 1. Historiikin kuvitusta. Vilppulan Yrittäjät ry –jäsenmäärät 

 

 

”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 valvomis-

ta, sekä kasvattaa ja voimistuttaa toverihenkeä ja kaikinpuolista ymmärtämystä yksi-

tyisyrittäjäin kesken, sekä vakuutamme liittyvämme siihen jäseniksi ja hyväksymme 

sille ehdottamamme oheen liitetyt säännöt, jotka jätämme oikeusministeriön vahvis-

tettaviksi.” (Könönen, 1986.) 

 

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

allekirjoittama perustamiskirja. Kauppaseuran ensimmäisenä puheenjohtajana sai kun-
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nian toimia Olavi Wilhelm Saikka. Muita hallituksen jäseniä olivat sihteeri Juho Topias 

Peltola, kauppias Isak Tanskanen, August Konrad Salomaa, Juho Marttinen, Toivo Art-

turi 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 yksimieli-

sellä päätöksellä. Syyskuun 12. päivä 1947 oikeusministeriö hyväksyi muutetut säännöt 

ja yhdistyksen nimeksi muutettiin Mäntän Yksityisyrittäjät ry. Jussi Peltola toimi pu-

heenjohtajana Mäntän Yksityisyrittäjissä nimenmuutosvuodesta aina vuoteen 1951 

saakka.  

 

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.  
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KUVIO 2. Historiikin kuvitusta. Mäntän Yrittäjät ry –jäsenmäärät. 

 

 

Mäntän Yrittäjät ry ja Vilppulan Yrittäjät ry yhdistyivät 2006 alussa muodostaen Män-

tän ja Vilppulan Yrittäjät ry:n. Tämän paikallisten yrittäjien edunvalvontajärjestön tar-

koituksena oli turvata yritysten taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. Yhdistyksen 

näkyvyyttä tehostettiin tekemällä omat kotisivut nettiin. Syyskokouksessa keskusteltiin 

nettiosoitteesta ja päädyttiin seuraavaan osoitteeseen www.MVY.fi.  

 

Yhdistyksen päätavoitteena oli yritysten palvelujen ja tuotteiden tunnetuksi tekeminen. 

Lisäksi tavoitteena oli tehostaa yritysten toimintaa parantamalla yhteistyömahdollisuuk-

sia. Yhdistämällä kummankin järjestön voimavarat voitiin jakaa vastuuta laajemmalle 

pohjalle. Yhdistäminen toi mukanaan tehokkaamman keinon vaikuttaa alueellisessa 

kehityksessä sekä yrittäjät saivat näin tehokkaammin äänensä kuuluville. 

 

Käytännössä yhdistyminen toteutettiin siten, että Vilppulan Yrittäjäyhdistys purettiin ja 

Mäntän yhdistyksestä tehtiin sääntömuutos ja siitä tuli näin ollen Mänttä – Vilppulan 

Yrittäjät ry. Näin toimittiin koska Mäntän yhdistyksellä oli kiinteää omaisuutta. Jäseniä 

ei kuitenkaan voitu siirtää suoraan uuteen yhdistykseen, joten niin sanotulla ”hiljaisella 

sopimuksella” eli maksamalla seuraavan vuoden jäsenmaksun, jäsen hyväksyi siirron 

uuteen yhdistykseen.  
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2011 Mäntän ja Vilppulan yrittäjillä on 217 jäsenyritystä. Haasteena yrittäjille on tule-

vaisuudessa löytää yritystoiminnalleen jatkajia. Pelkästään Pirkanmaalla 5000 yrittäjää 

on luopumassa liiketoiminnastaan viiden vuoden aikana. Pahimmillaan syntyy yrittä-

jyysvaje, 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. Järvelinin kertoma haaste näkyy myös 

Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry:n jäsenmääriä katsellessa. Yhteisen historian suurin jä-

senmäärä osuu vuodelle 2008, jolloin jäsenmäärä oli 235 jäsentä mutta tämän jälkeen 

jäsenmäärä on ollut laskusuhdanteinen aina vuoteen 2013 saakka.  

 

 

KUVIO 3. Historiikin kuvitusta. Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry –jäsenmäärä. 

 

 

Vuoden 2014 viimeisimmästä Yrittäjä-lehdestä käy ilmi, että 1½ kuukauden aikana 

Mänttä-Vilppulan Yrittäjät ry:hyn oli liittynyt noin 10 uutta jäsentä. Tämä uusien jäse-

nien runsas liittyminen yhdistykseen on luultavimmin seurausta meneillään olevasta 

talouden taantumasta. Yritysten lomauttaessa ja irtisanoessa henkilökuntaansa, usean 

henkilön mieltä alkaa painaa oman elannon turvaaminen jatkossa ja siinä tilanteessa 

tulee vaihtoehdoksi yrittäjän ura. Hyvistä kädentaidon ammattilaisista kuten kirvesmie-

histä, sähkömiehistä ja muurareista onkin tällä hetkellä pulaa sekä Mänttä-Vilppulassa 

että ympäristökunnissa joten on oikein tervetullutta saada alueelle kädentaidon osaajia 

ja näillä keinoin varmistetaan palvelut omalla paikkakunnalla.  
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5 POHDINTA 

 

Yhteisenä tekijänä historiikin kirjoittamisesta ja yrittäjyydestä jäi mieleeni tämän työn 

osalta usko omaan tekemiseen. Tässä kohtaa haluan nostaa esiin pitkän linjan yrittäjän 

Tauno Mäkelän näkemyksen yrittäjyyden perusteista eli ”laskento 4 ja usko hyvä 10”. 

Tämä vertauskuva sopii hyvin myös historiikin kirjoittamiseen. Eli ilman uskoa omaan 

tekemiseen ei saa historiikkia kirjoitettua, koska työ vaatii runsaasti aikaa, kärsivälli-

syyttä ja rohkeutta. Rohkeuden nostan esille, koska oman kirjoitetun tekstin julkituomi-

nen vaatii kirjoittajalta rohkeutta. On oltava valmis kuulemaan kritiikkiä omasta kirjoi-

tuksestaan. Uskoa siksi, että työn jossain vaiheessa tuntuu vaikealta eteneminen ja työn 

loppuun vieminen tuntuu kaukaiselta haaveelta. Näistä ei selviydy ilman tahtoa ja uskoa 

omaan tekemiseen ja osaamiseen.  Usko omiin kykyihin kantaa työssä eteenpäin ja pie-

nin askelin työ edistyy kyllä. Yhteisinä tekijöinä kirjoittamisen ja yrittäjyyden osalta 

voidaan sanoa, että laskentoa ei tarvita mutta usko omaan tekemiseen pitää olla kiitettä-

vällä tasolla. 

Historiikin kirjoittaminen oli prosessikirjoittamista. Työ edistyi pienin askelin ja vaihe 

vaiheelta. Joskus palattiin tekstissä taaksepäin aikaisempiin vaiheisiin ja kirjoitettiin 

asioita eri tavalla ja eri näkökulmasta. Työn loppuvaiheessa työ jäsenneltiin vielä lopul-

liseen muotoonsa. Kirjoitettu teksti muuttui ja eli koko kirjoitusprosessin ajan saaden 

lopullisen muotonsa vasta ihan loppuvaiheessa. Historiikin kirjoittamisen osalta minusta 

tuntui, että työ ei ole koskaan täysin valmis mutta kuitenkin sen hiominen tarvitsee lo-

pettaa jossain vaiheessa.  

Varasin historiikin kirjoittamiselle vuoden aikaa ja melkein tämä vuosi kirjoittamiseen 

kuluikin. Aloitin työn tutustumalla yhdistyksen asiakirjoihin joita oli kerääntynyt useita 

mappeja. Aikaa pöytäkirjojen ja toimintakertomusten lukemiseen ja ydinasioiden poi-

mimiseen meni useita kuukausia. Haasteita työn tekemiselle tuli myös asiakirjoissa 

esiintyneistä ristiriitaisista jäsenmääristä. Ristiriitaisuuksien johdosta tarkistelin jäsen-

määriä Pirkanmaan Yrittäjät ry:ltä. Heillä oli osittain tarvittavat tiedot sekä Mäntän että 

Vilppulan jäsenmäärien osalta, joiden pohjalta tein graafisen esityksen historiikkiin. 

Harmittavasti kaikkien vuosien osalta ei ollut mahdollista saada jäsenmääriä, joten esi-

tykseni jäi hieman vaillinaiseksi. Asiakirjojen lukemisen jälkeen tein haastatteluja sekä 

keräsin tietoa Kuorevesi-Mänttä-Vilppula-lehden arkistoista. Arkistojen tutkimiseen 

olisi saanut kulumaan enemmänkin aikaa, koska siellä oli valtavasti materiaalia men-

neiltä vuosilta ja mielenkiintoni vain lisääntyi niitä lukiessani. Mutta rajansa kaikella ja 
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niin päätin hyödyntää historiikissa yhden päivän annin arkistojen lukemisen suhteen. 

Kirjoitustyön ohessa skannasin vanhoja lehtileikkeitä ja valokuvia joita käytin historii-

kin elävöittämiseen.  

 

Olisin halunnut käyttää historiikin teossa enemmän valokuvia, mutta valitettavasti nii-

den saaminen tuntui vaikealta. Eivätkö henkilöt halua kuviaan julkisuuteen vai mistä 

johtuu tämä valokuvien vähäinen saatavuus? Säilyneiden asiakirjojen mukana oli säily-

nyt vain muutaman valokuva toritapahtumasta joten hyödynsin ne koska muita ei ollut 

saatavilla.  

 

Haastavaa historiikin tekemisessä oli kokonaisuuden hahmottaminen eli missä järjes-

tyksessä asiat kannattaa esittää ja mitä asiakokonaisuuksia kannattaa nostaa esiin. Oman 

haasteensa työlle asetti Mäntän ja Vilppulan erilliset yhdistykset ja näiden asioiden ta-

sapuolinen esittely historiikissa. Toisella yhdistyksellä oli tallessa kattavammat pöytä-

kirjat ja toimintakertomukset kuin toisella. Materiaaleissa oli selvä ero tultaessa 2000-

luvulle. Yhteisesti ja erikseen järjestetyt tapahtumat vähenivät joten materiaalia oli 

huomattavasti vähemmän vuosituhannen vaihteen jälkeen. Tästä johtuen oli helpompi 

kirjoittaa heidän toiminnastaan vuosituhannen vaihteen jälkeen vaihtoehtojen vähyyden 

johdosta.  

 

Historiikkia varten tekemieni haastattelujen tekeminen oli mielenkiintoista ja antoisaa. 

Tapasin historiikkia työstäessäni mukavia ja persoonallisia henkilöitä sekä kuulin monta 

mielenkiintoista tarinaa yrittäjän arjesta ja juhlasta. Kaikki mukavat ja mielenkiintoiset 

tarinat eivät suinkaan päätyneet historiikin sivuille koska monissa oli erittäin yksipuoli-

nen näkemys tapahtumista. Käymieni haastattelujen kautta lukemani asiat saivat aivan 

erilaisen merkityksen ja sain kuulla myös hieman paikkakunnan muuta historiaa. 

 

Työni tuloksena syntyi 45 -sivuinen historiikki word -tiedostona. Historiikkiin sain ke-

rättyä vuosikymmenien merkittävimmät tapahtumat ja muistot sekä jäsenmäärät men-

neiltä vuosilta. Muistelmiin kirjoitin myös kolmesta yrittäjästä henkilökuvan sisältäen 

elämän ennen yrittäjyyttä, yrittäjyyden aikana sekä kahden henkilön osalta myös elämä 

yrittäjyyden jälkeen tuli esille. Kaikki kolme henkilöä ovat tunnettuja Mänttä-Vilppulan 

katukuvassa sekä yrittäjäyhdistyksen taustalla. 
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Olen tyytyväinen työn lopputulokseen vaikkakin parannettavaa olisi vielä ollut. Työn 

loppua kohden alkoi olemaan huomattavasti selkeämpi kuva ja jäsentyneempi ajatus 

historiikista ja sen kirjoittamisesta. Kirjoittamistyötä olisi voinut jatkaa useita kymme-

niä sivuja lisääkin koska materiaalia oli paljon. Oli vaikea rajoittaa vain tietty asiamäärä 

kirjalliseen materiaaliin koska mielenkiitoisia tapahtumia oli runsaasti.   

 

Historiikin kirjoittamisen koin haasteellisena työnä mutta antoisana. Toivon, että Mänt-

tä-Vilppulan yrittäjät voivat lukiessaan palata tekstin kautta mukaviin muistoihin men-

neiltä ajoilta sekä nuoremmat yrittäjät pääsevät kurkistamaan paikkakunnan yrittäjien 

yhdessä tekemisen meininkiin menneinä vuosina. Yrittäjäyhdistyksen ulkopuoliset hen-

kilöt pääsevät katsomaan historiikin kautta kuinka merkittävästi Mänttä-Vilppulan Yrit-

täjät ry ovat tehneet työtä oman paikkakuntansa hyväksi.  

 

Haasteena itse kirjoittamiselle koin hyvän lähdekirjallisuuden puutteen. Historiikin kir-

joittamisesta en löytänyt kuin yhden varsinaisen historiikin kirjoittamista koskevan kir-

jan joka oli julkaistu jo ennen vuosituhannen vaihdetta. Kyseisessä kirjassa käsiteltiin 

enemmän materiaalin käsittelyä fyysisesti, valokuvien keräämistä ja itse historiikin kir-

joittamista hyvin vähän. Kirjoittamista koskevaa materiaalia löytyi huomattavasti run-

saammin. Olisin kaivannut enemmän lähdeteoksia ja teoriaa historiikin kirjoittamisen 

suhteen saadakseni vahvemman pohjan lähteä rakentamaan itse historiikkia. Koin avun 

tarpeen tähdellisenä varsinkin tämän suuren lähdemateriaalin suhteen ja kuinka sen saisi 

jäsenneltyä lukijaa miellyttävään järjestykseen. Jo pelkästään lähdemateriaalin läpikäy-

minen oli haasteellista. Hyvä lähdekirjallisuus olisi auttanut työn alkumetreillä hahmot-

tamaan mitä asioita kannattaa huomioida ja kuinka työn suhteen kannattaa edetä. Histo-

riikin tekemisessä ja kirjoittamisessa on kuitenkin monta vaihetta jotka eroavat hyvinkin 

paljon vaikkapa romaanin kirjoittamisesta. Historiikissa kirjoitetaan faktoista, kun taas 

romaanissa voidaan kirjoittaa fiktiota suurelta osin.   

 

Haaveiltaessa kirjoittamisesta en suosittele aloittamaan historiikin kirjoittamisesta. His-

toriikin kirjoittaminen vaatii kurin alaisuutta, asiapitoista tekstiä eikä omia mielipiteitä 

saa tuoda julki. Teksti tulisi olla neutraalia ja faktapitoista. Kielteisiä asioita pitää tuoda 

esille mutta sallituissa rajoissa. Kirjoitustyössä täytyy huomioida ihmiset jotka ovat ol-

leet tekemisissä näiden kyseisten asioiden kanssa. Heille asiat voivat olla erittäin vaikei-

ta ja kipeitä joten hienotunteisuus tulisi olla mielessä kirjoitettaessa historiikkia.   
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Teoreettisen lähdemateriaalin puutteellisuuden johdosta tein aluksi paljon virheitä histo-

riikin kirjoittamisen suhteen. Ohjeena muille samankaltaista työtä aloitteleville antaisin 

hyvän teoreettisen pohjan luomisen ennen varsinaista kirjoitustyötä sekä muiden kirjoi-

tettujen historiikkien lukemisen ennen työn aloittamista. Lukiessa muiden kirjoittamia 

historiikkeja huomaa kuinka myös historiikista voi saada hauskan ja viihdyttävät teok-

sen jäsentelemällä sen oikein. 
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