n Ääni
Autonasentaja Kim Miettisen kuulumisia
Pylkönmäellä ja lähialueella monet autot päätyvät ennemmin tai myöhemmin
Kim Miettisen huollettavaksi tai korjattavaksi.
– Olen ikäni korjannut
kaikenlaisia koneita, Miettinen taustoittaa kiinnostustaan autojen korjaamiseen.
Yrityksen Miettinen perusti
jo ollessaan vieraalla töissä
autonasentajana, aurasi pihoja talvella ja korjasi autoja jo silloin. Toimenkuva on
pysynyt samana myös sen
jälkeen, kun hän siirtyi pelkästään yrittäjäksi vuonna
2006. Yrityksen perustamista Miettinen kuvailee luonnolliseksi ratkaisuksi. Yrittäminen on haastavampaa
kaikkine paperitöineen,
kuin vieraalla töissä oleminen, mutta on siinä myös
hyviä puolia, kuten vapaus
päättää lomien pitämisestä.
– Elämäntapahan yrittäminen on, Miettinen pohtii ja kertoo työn huonoista
puolista fyysisen raskauden.
– Pahoja työasentoja ja
seisomatyötä, stressiä, kun
on kiire. Pitkäjänteisyyttä
vaaditaan myös, koska asiat eivät välttämättä mene
niin kuin on suunnitellut.
Toivottavasti terveys kestää
eläkeikään asti.
Mukavinta korjattavaa
vikaa Miettinen ei osaa nimetä, mutta hankalin on
helpompi keksiä.

Pylkönmäellä asettaa varaosien saamisen suhteen
omat haasteensa, koska linja-auto kulkee vain kerran
päivässä, eikä kesällä ollenkaan.
– Taksiautoilijat Jukka
Lehtonen ja Raili Piispanen tuovat minulle varaosia, kun käyvät Jyväskylässä, Miettinen kiittelee.
Asiakkaista puolet on
Pylkönmäeltä ja puolet on
lähikunnista. – Karstulasta on paljon asiakkaita ja
muualtakin käy, Multialta, Uuraisilta, Saarijärveltä
ja Jyväskylästä. Tänäänkin
kaikki asiakkaat ovat olleet
muualta kuin Pylkönmäeltä, Miettinen toteaa.
– Yleensä jonoa on 1,5–
2 viikkoa. Huoltoihin pääsee nopeammin ja kiireellisiä vikoja yritetään korjata nopeasti. Pääpiirteittäin
asiakkaat ovat ymmärtäväisiä sen suhteen, että kaikkea
ei voi saada heti, paitsi eläkeläiset, Miettinen naurahtaa. – Heillä on aina kiire.
Autoilijoita Miettinen haluisi muistuttaa tarkistamaan rengaspaineet. – Liian alhaisilla paineilla ajetaan. Nykyisten renkaiden
runkorakenne on erilainen,
niissä pitäisi olla 2,5–2,8 bar
painetta.

Kim Miettinen perusti yrityksen vuonna 2006.
– Lämmityslaiteongelmat on hankalia korjata,
kun pitää purkaa puoli autoa. Koko kojelauta on sen
takia purettava, vain ratti
jää paikoilleen.
Lämmityslaitteeseen liittyy myös mieleenpainuvin
vika, jonka Miettinen on
korjannut.

– Lämmit yslaitteen
moottori ei toiminut, koska
moottorissa oli hiirenpesä
ja auringonkukan siemeniä.
Sinä aikana, kun Miettinen on ollut alalla, autot
ovat muuttuneet.
– Sähköistyneet ja monimutkaistuneet. Perustekniikka ja toimintaperi-

aate ovat pysyneet ennallaan, mutta tietotekniikka
on tullut lisäksi.
– Tulevaisuudessa autot
tulevat toimimaan jollakin
korvaavalla polttoaineella ja
sähköautot yleistyvät, Miettinen arvelee. Ala vaatiikin
jatkuvaa kouluttautumista.
Tämä korjaamo kuuluu AD-

korjaamojen ketjuun ja niiden koulutuksiin Miettinen
osallistuu. Monialakorjaamona täällä korjataan monia automerkkejä ja siinä on
Miettisen mukaan oma mielenkiintonsa, että ei tarvitse
korjata aina saman merkkisiä autoja.
Korjaamon pitäminen

Sinikka Peltoaho

Riekon marjatilan markkinaHyvä yrittäjä!
alueena koko Suomi
Riekon marjatilan tuotteet ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi lähes kaikkialla Suomessa. Sitkeän yrittämisen
ja tuotekehittelyn seurauksena ovat Kaija ja Ilpo Riekko ottaneet paikkansa markkinoilla kovenevasta kilpailusta
huolimatta.
Perustan marjojen
jatkojalostamiselle antaa oma marjatila Pylkönmäen Kukon kylällä. Tilalla viljeltävät herukat, mansikat ja vadelmat antavat kuitenkin vain osan tuotannossa tarvittavasta raaka-aineesta.
Ilpon ja Kaijan kehittämät alkoholittomat
kuohujuomat ovat hyvä
myyntivaltti edelleen,
ovat olleet sitä jo monta
vuotta, mutta koko ajan
on rinnalla oltava muita
tuotteita, hilloja, mehuja
ja glögejä.
Tämän hetken hittituote on Ilpon kertoman
mukaan karpaloglögi.
Myös karpalotuoremehusta on tullut kuluttajien suosikki. Joulun ajan
tuotteita ovat lisäksi erilaiset lahjapakkaukset.
Markkinoinnin ja

myynnin Riekot suorittavat itse, mutta marjojen poiminnassa, jalostuksessa, pullotuksessa ja pakkauksessa on
tarvittu lisätyövoimaa.
Kesällä töissä oli kolme
vierasta ja vielä marraskuun loppuun asti on
palkattuna yksi ulkopuolinen työntekijä.
Syksy kiireisin
vuodenaika
Kiireisin aika vuodesta ajoittuu marjatilalla syksystä jouluun. Silloin on aika saada vuoden sato säilöön ja jalostettua. Varastot ovat
täynnä valmiita tuotteita odottamassa joulumarkkinoita.
Marras–joulukuu
ovat Ilpon kertoman mukaan vuoden sesonkiaikaa. Silloin pitää olla aktiivisesti liikkeellä.
– Hinnat ovat vakiintuneet, vaikka paineita
hintojen korotuksille on,
johtuen lähinnä valtion
toimenpiteistä.
Liikkeellä Riekot ovat
satakunta päivää vuodessa kiertäessään messuja ja markkinoita yhdessä ympäri Suomea.
He ovat sekä markki-

noiden järjestäjien että
asiakkaiden odottamia
markkinamyyjiä. Marraskuussa jokainen viikonloppu on kiinni eripuolilla Suomea järjestettävien markkinoiden
vuoksi. Matkat suuntautuvat ainakin Seinäjoelle, Tampereelle, Helsinkiin ja Jyväskylään.
Riekon marjatilan
tuotteita voit löytää seutukunnan kauppojen lisäksi yksittäisistä kaupoista ympäri Suomea
Kuusamosta ja Rovaniemeltä alkaen.
Kotimyyntiä ei Riekon marjatilalla ole lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin marjojen
markkinointi tapahtuu
suoraan poiminnasta
asiakkaille.
Ilpo Riekko toteaa, että työtä marjojen ja jalostuksen parissa on
tehtävä melkein vuoden ympäri, mutta paras myyntiaika, jolloin
vuoden tulos on tehtävä, rajoittuu pääasiassa
syksystä jouluun.
Pylkönmäkeläisiä
yrittäjiä
Ilpo Riekko sanoo, että Pylkönmäki on hyvä

paikka heidän kaltaisilleen yrittäjille. Omalta
tilalta saadaan osa jalostettavista raaka-aineista ja ajatellen markkina-aluetta, joka sijoittuu pääasiassa Oulun ja
Helsingin väliselle alueelle, Pylkönmäki on
ihan keskiössä, lähdettiinpä mihin suuntaan
tahansa.
Ilpo Riekko on tyytyväinen muutama vuosi
takaperin tapahtuneeseen kuntaliitokseen
Saarijärven kaupungin
kanssa. Lähinnä neuvontapalvelua eri asioihin on saatu aina tarvittaessa.
Riekot ovat pylkönmäkeläisiä myös harrastuksia ajatellen. Ilpo kertoo alkuvuoden olevan
töiden kannalta vuoden
hiljaisinta aikaa. Silloin
on hyvä aika ladata akkuja ja keskittyä harrastuksiin, lomailla vähän
sekä liikkua luonnossa
riistan perässä tai muuten vain luontoa ja seutua ihaillen.
Matti Syrjälä

Pylkönmäen joulunavaus lähestyy!
Pylkön Ääni ry myy arpoja joulunavauksessa kyläyhdistyksen hyväksi.
Yritykselläsi on mahdollisuus lahjoittaa arpavoitto arpajaisiin Pylkönmäen kirjastoon ke 27.11.2013 mennessä.
Lahjoittamalla tuet Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistystä Pylkön Ääntä ja markkinoit yritystäsi!
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