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Yrittäjä viettää vapaa-aikaa yleensä silloin, kun työt
hiljenevät. Myös pienet irtiotot lataavat mieltä, kertovat
yrittäjät Aija Helin ja Jutta Kuure.
Enemmistö yrittäjistä pitää kesällä lomaa, selviää Suomen Yrittäjien kyselystä.
Keskimäärin lomaa pidetään 16 päivää.
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– Kyllähän kesäloma hurjan tärkeä on, sanoo lähes 40 vuotta yrittäjänä toiminut Aila
Helin
Helin. Helin perusti puolisonsa kanssa klassisen musiikin instrumentteihin
erikoistuneen soitinliike Woodwindsin Helsinkiin vuonna 1979 ja on siitä lähtien
pyörittänyt liikettä pääsääntöisesti yksin.
Aila Helin piti alkuvuosina parin viikon kesälomia, joissain vaiheessa lomat tyrehtyivät
melkein kokonaan. Kymmenen vuotta sitten Helin päätti, että liike suljetaan
heinäkuun ajaksi. Päätös on ollut hyvä, sillä Helsinki hiljenee heinäkuussa edelleen
aivan merkittävästi.
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– Muualla Suomessa asuvat asiakkaat ovat joskus harmitelleet, että olisi ollut mukava
tavata ja nähdä kasvotusten, kun he ovat tulossa kaupunkiin, mutta muuta palautetta
en päätöksestä ole saanut, Helin kertoo.
Helin ei kuitenkaan pidä sataprosenttista lomaa, vaan käy työpaikalla kerran viikossa. w Lähetä sähköpostitse
– Sähköposti
on toki
helpottanut
viestinvaihtoa,
mutta käyn
liikkeessä
katsomassa
kirjepostin ja

naapurikauppiaan kuittaamat soitinlähetykset. Näen samalla, onko kaikki kunnossa.
Rahallisesti kesälomakuukautta ei kompensoi mikään, mutta Helin ei valita.
– Mielestäni yrittäjän ei pidä valittaa omasta valinnastaan. Yrittäjäksi ryhtynyt on
henkisesti luopunut joistain asioista, ainakin pienyrittäjä on, Helin toteaa.

1

Like
Share
Share

Kun kesävapaus Aila Helinille heinäkuun ensimmäinen päivä koittaa, hän suuntaa
"toimintaterapiaan" vanhalle koululle, jota ympäröi opettajien aikanaan luoma rehevä
puutarha ja 1,5 hehtaarin tontti.

MAISEMANVAIHDOS VIRKISTÄÄ
Suomen Yrittäjät ry:n kyselyyn vastanneista yrittäjistä joka kymmenes kertoi, ettei aio
lomailla kesällä lainkaan.
"Yrittäjän kesäloma." Ajatus saa Jutta Kuuren nauramaan iloiseen sävyyn.
– Tämä osui ja upposi. Kivijalkaliikkeeni sijaitsee matkailijoiden näkökulmasta
keskeisellä paikalla Unioninkadulla ja kesä on matkailun sesonkiaikaa, joten
kesälomaa en aio pitää, Suomessa valmistettuja design-tuotteita myyvä Kuure
kertoo.
Jutta Kuuren yritys Taiga Colors on erikoistunut kuosisuunnitteluun. Kuure valokuvaa
ja suunnittelee itse kaikki kuosien aiheet, jotka tulostuttaa sisustustekstiileihin ja
asusteisiin. Uusin sarja liittyy ilmailuun ja Helsinki-Malmin lentoasemaan.
Kuure tekee kesällä ja vuoden mittaan pieniä irtiottoja. Myös kotiinmeno on hänelle
irtiotto, sillä koti ja perhe ovat Joensuussa.
– Rauhoitan läsnäoloni siellä, olen siitä tarkka. Kotona teen töitä hyvin rajoitetusti.
Kuuren perheeseen kuuluu puoliso ja kolme teini-ikäistä lasta, jotka ovat
suhtautuneet yrittäjyyden tuomaan välimatkaan mutkattomasti.
– Tämä opettaa lapsille, että unelmien tavoittelu vaatii sinnikkyyttä ja määrätietoista
työtä. Olen ylpeä, että voin sen esimerkilläni osoittaa.
Jutta Kuuren irtiotot voivat liittyä myös työntekoon. Esimerkiksi ajomatka Kuopioon,
valokuvauspäivä siellä ja paluumatka Helsinkiin tuntuvat häneen mukaansa
minilomalta – oleellista on maisemanvaihdos, jossa mieli lepää ja virittäytyy uusille
taajuuksille.
Yhteensä 12 vuotta yrittäjänä toiminut Kuure kertoo pyrkivänsä siihen, että jossain
vaiheessa pidempi kesäloma olisi mahdollinen. Tärkeää olisi pian myös löytää ihmisiä,
joille yrityksen toimintaa voisi opettaa, jotta Kuure voisi lähteä vaikkapa uuden liikkeen
avajaisiin Australiaan. Se unelma on vahvasti työn alla.

YRITTÄJÄN KUMPPANI PAIKKAA POISSAOLOA
Yrittäjät kertovat toivovansa 25 päivän kesälomaa. Osa heistä ei voi lomailla, koska
sopivaa sijaista ei löydy. Palvelua tähän saumaan on tarjolla: esimerkiksi elokuussa
2015 perustetun Yrittäjän Kumppani Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota
yrittäjätaustaiset apukädet kiireeseen tai muutaman päivän irtiottoon
laskutuspohjaisesti, ilman työnantajavelvoitteita.
Yrittäjän kumppani Mirkka Lampisen mukaan toiminnalle on ollut varovaisen
kasvavaa kysyntää.
– Olen ollut esimerkiksi pystyttämässä festaritelttaa, selvittämässä reskontran
uudistustarpeita ja etsimässä tietoa hankeselvityksen kiemuroista. Apuni ei ole
alasidonnaista, vaan keskustelen jokaisen yrittäjän kanssa siitä, missä juuri hän
kaipaa kumppania.
Lampinen on työskennellyt pitkään ravintola-alalla, sen lisäksi hän on toiminut muun
muassa jälleenmyyjänä ja myyntiedustajana kiinteistönvälitysalalla. Hänen mielestään
kasvokkain tapahtuvan asiakaspalvelun jatkuminen on yrittäjän loman aikana tärkeää.
– Mielestäni kaikkiin asiakkaan viesteihin on saatava heti aito vastaus eikä
automaattiviestiä.
Muita ihmisiä työllistävän yrittäjän keskeytymätöntä lomaa edistää se, että kumppani
vastaa mahdollisimman moneen työntekijän kysymykseen.
Ratkaisukeskeiseksi itseään kuvaileva Lampinen opiskelee parhaillaan
yritysneuvojaksi.
– Sen avulla voin auttaa yrittäjiä löytämään kohtia, jossa työtä voi organisoida
paremmin, hän lisää palveluiden listaan.

Mirkka Lampista motivoi vahvasti toisten auttaminen. Hän ei halua, että kukaan
joutuu kokemaan loppuunpalamista.
Katso ja ota käyttöön myös yrittäjän Parempi vire -palvelu

Teksti: Jaana Ahlblad
Kuvat: Junnu Lusa
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