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PÄÄKIRJOITUS

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteelle vuoden 2016 
YRITTÄJÄPALKINTO KOKKOLASSA

LÄMMIN KIITOS asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme.

Haluamme jatkossakin olla luottamuksenne arvoisia. Uskomme vahvasti, 
että 31 vuotta kantanut, pitkiin asiakas-, toimittaja- ja työsuhteisiin perustuva 
toimintatapamme tulee korostumaan jatkossa entistäkin vahvempana. Nämä 
ovat arvoja, joista pidämme kiinni ja joiden päälle rakennamme yhdessä 
myös huomista. 
 
Tänä päivänä Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on täyden palvelun 
toimistotekniikan ja it-palveluiden asiantuntijayritys, joka toimii viidellä 
paikkakunnalla Kokkolassa Pietarsaaressa, Kannuksessa, Ylivieskassa  
ja Raahessa. 
 
Kasvun lisäksi olemme panostaneet henkilökunnan hyvinvointiin hyvin 
suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.  Henkilökunta on yrityksemme 
tärkein voimavara. 
 
Yrityksemme aloitti toimintansa konttoritarvikkeiden myynnillä ja vuosien 
varrella olemme kehittyneet ajan vaatimusten mukaisesti tarjoamaan 
kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaillemme panostamalla muun muassa 
henkilökunnan koulutukseen ja osaamiseen. Tänä päivänä Keski-
Pohjanmaan Konttoripiste on täyden palvelun toimistotekniikkaan ja 
It-palveluihin keskittynyt yritys. 
 
Tässä lehdessä on jälleen läpileikkausta tuoteryhmistämme 
asiakastarinoiden muodossa. 
 
Miellyttäviä lukuhetkiä. 
 
Tuomo Lahti 
toimitusjohtaja

”Kasvun lisäksi olemme panostaneet henkilö-

kunnan hyvinvointiin hyvin suunnitelmallisesti 

ja pitkäjänteisesti.  Henkilökunta on yrityksem-

me tärkein voimavara.”
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Triathlonisti Joona Tuikka löysi urheilun 
uudestaan opiskellessaan yliopistossa. 
Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 
syttyi ajatus, että opiskelujen ohella pitää 
harrastaa myös liikuntaa. Tavoite kunnon 
kohottamisesta ja painonpudottamisesta 
johti osallistumiseen ensimmäiselle puo-
limaratonille.  

– Isäni on juossut maratoneja. Sen 
takia innostuin kokeilemaan kuntoani puo- 
limaratonilla. Huomasin, että minulla saat-
taa olla jotain lahjoja kestävyysurheiluun 
ja jäin nopeasti koukkuun juoksemiseen. 
Tavoite pelkästä kuntoilusta muuttui ta-
voitteeksi juosta maraton, Joona Tuikka 
muistelee.

Kun tavoitteet kasvoivat, alkoi tulla 
myös juoksusta johtuvia loukkaantumisia 
ja määrätietoinen mies huomasi viettä-
vänsä aikaa usein uima-altaassa tai pyö-

uida, pyöräillä 
ja juosta Havaijilla

oona Tuikka on määrätietoinen nuori triathlonisti. Tuikka tähtää triathlonin vuoden 2017 

MM-kisoihin Havaijille eikä pelkää sanoa ääneen, että haluaa myös menestyä siellä. 

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste tukee Tuikkaa matkalla määränpäähän toimimalla 

urheilijan sponsorina.

rän selässä korvaamassa väliin jääneitä 
juoksuharjoitteita.

– Nälkä kasvoi ja ajatus triathlon-ki- 
soihin osallistumisesta alkoi tuntua haus-
kalta. Sanoin vaimolleni, että ennen val-
mistumistani haluan osallistua teräsmies-
kisaan. Viimeisenä opiskeluvuonna ta-
voite täyttyi.

– Nopeasti huomasin, että puolen 
vuoden triathlon-harjoittelulla juoksutulok-
set paranivat. Esimerkiksi maratonin en-
nätys parani puoli tuntia, vaikka en juos- 
sut määrällisesti yhtään enempää harjoi-
tuksissa. Monipuolisen harjoittelun ansios-
ta minulla ei ollut vammoja, harjoitteluun 
tuli valtavasti tuntimääriä ilman tunnetta 
uupumisesta ja ylipäätään oli paljon hel-
pompi mahduttaa kalenteriin laadukasta 
liikuntaa työn ohella.

– Ja totta kai jäin koukkuun myös 

adrenaliiniin. Adrenaliini triathlon-kisassa 
on jotain aivan muuta kuin pelkässä juok-
sussa. Tunne ja jännitys ennen kilpailua 
on uskomaton kropan ja mielen valmis-
tautuessa tulevaan koitokseen.

Sen jälkeen laji on vienyt mennes-
sään ja Tuikka on jatkanut määrätietoista 
etenemistään kohti aina vain kovempia 
tavoitteita. Triathlon on nykyään paljon 
enemmän kuin harrastus ja mies suhtau-
tuu lajiin niin tosissaan kuin mahdollista 
kokoaikaisen päivätyön ohella.

Tuikan tavoitteena on lajin kunin-
kuusmatka, Havaijin IRONMAN-kisa vuon-
na 2017. Havaijin IRONMAN on lajin maail-
manmestaruuskilpailu, jonka osallistumis-
oikeus on kiven takana. Se vaatii riittävän 
hyvää sijoitusta jossain muussa IRONMAN 
-kiertueen osakilpailussa vuoden aikana.

– Nyt olen jo haastanut itseni, takana 

Joona Tuikka pyöräilyosuudella 

 Frankfurtin IRONMAN-kilpailussa 2015 

Kuvat: Joona Tuikan arkisto

SPONSOROINTI

Todellinen teräsmies haluaa 

4



on pari täysmatkaa ja hyviä sijoituksia 
niissä. Tiedän, että voin tehdä asioita vielä 
laadukkaammin harjoittelussa ja siksi uusi 
tavoitteeni on päästä mukaan Havaijin 
IRONMAN-kilpailuun.

– Tähtään sii-
hen, että lokakuus-
sa 2016 Barcelonan 
IRONMAN-kisassa 
saavutan paikan Havaijin kilpailuun. Suun-
nitelma on tehty pitkällä tähtäimellä vuo-
den 2016 syksyyn, sillä pelkkä Havaijin 
MM-kisoihin pääsy ei riitä. Haluan harjoi-
tella kunnolla ja myös menestyä ikäsarjas-
sani siellä, Tuikka toteaa päättäväisesti.

TODELLINEN POTENTIAALI 
ESIIN LAATUA LISÄÄMÄLLÄ

Tuikalla on selvä käsitys siitä, mitä tavoit-
teen saavuttaminen vaatii. Vaikka työn-
antajakin kannustaa urheilijaa tavoittees-
saan, kokopäivätyön takia harjoitusmääriä 
ei voi hirveästi nostaa. Siksi pitää keskit-
tyä harjoittelun laatuun.

– En voi saavuttaa tavoitettani lisää-
mällä harjoittelun tuntimääriä. Tavoite 

vaatii laatua harjoitteluun ja laatua lihas-
huoltoon. Kun harjoittelun laatu paranee, 
kehitys menee harppauksittain eteen-
päin. Uskon että pystyn ottamaan täys-

matkan ajasta pois 
vielä puoli tuntia, kol- 
me varttia, Tuikka 
pohtii.

Voisi kuvitella, 
että kisan aikana on helppo nipistää kak-
si minuuttia yhdeksän tunnin kokonais-
urakasta. Niin lähellä Tuikka oli paikkaa 
Havaijille jo Frankfurtin IRONMAN-osa-
kilpailussa vuonna 2015.

– Triathlonissa ei kisan aikana tiedä 
omaa sijoitustaan. Se on raastavaa ja on 
vain puristettava itsestään kaikki irti. Maa-
lissa voi sitten katsoa mihin se riittää.

– Havaijilla ei taistella ajoista vaan 
sijoituksista. Siellä on niin kuuma että ki-
san luonne muuttuu täysin. Kuumuudes-
ta huolimatta haluan tehdä Havaijillakin 
huippusuorituksen.

Laadukas harjoittelu ei tietenkään 
tapahdu vain sillä, että päättää harjoitella 
laadukkaasti. Päätöksessä pysyminen 
vaatii omien henkisten vahvuuksien hyö-

dyntämistä. Laadukkaat välineet kilpai-
luun ja harjoitteluun taas vaativat monesti 
sponsoreiden taloudellista tukea.

– Vahvuuksiani ovat säännöllisyys, 
täsmällisyys, aikatauluissa ja suunnitelmis-
sa pysyminen. Menestyjille se on tässä 
lajissa avainjuttu. Kyse on sitoutumisesta, 
koska laji on kuitenkin aika yksinkertainen 
harjoitella ja iso osa harjoittelua on toista-
mista, sietämistä, Tuikka kertoo.

– Tällainen harjoittelu ja kestävyys-
urheilu sopivat insinööriluonteelleni. Rat-
kon työssäni vaikeitakin rakenneteknii-
kan ongelmia ja monesti ne ongelmat 
saattavat loksahtaa kohdalleen pitkällä 
pyörälenkillä.

Sponsori voi auttaa taloudellisesti ja 
sitä kautta harjoittelun laadun parantami-
sessa. Keski-Pohjanmaan Konttoripiste 
esimerkiksi hankki Tuikalle tehomittarin 
harjoittelua varten.

– Tehomittari toimii piiskurina harjoit-
telussa. Mittari näyttää koko ajan lahjo-
mattomasti, kuinka paljon tehoja tuotan 
harjoituksessa. Harjoitusta kontrolloi siis 
mittari eikä oma tuntemus väsymyksestä, 
Tuikka sanoo.

Konttoripiste on mielellään mukana 
Tuikan tarinassa ja ryhtyi ilomielin sponso-
riksi, sillä kyseessä on oman kylän poika, 
joka uskaltaa positiivisella tavalla sanoa 
kovat tavoitteensa ääneen.

– Meitä ilahduttaa se, että tavoitteet 
on asetettu tarpeeksi korkealle ja voimme 
myös nähdä, että niitä kohti mennään 
määrätietoisesti. Tavoitteesta ja työstä ei 
tingitä vaan rimaa ennemminkin tarvitta-
essa nostetaan, Konttoripisteen toimitus-
johtaja Tuomo Lahti sanoo.

– Sponsoroimme urheilua ja liikun-
taa muutenkin paljon. Meille yrityksenä 
kyse ei ole pelkästä sponsoroinnista vaan 
myös yhteiskuntavastuusta. Mielestämme 
on tärkeää, että ihmisiin juurtuu liikunnal-
linen elämäntapa jo pienestä asti. Lisäksi 
kannattaa miettiä mitä nuorena aloitettu 
urheilu tarkoittaa monelle myöhemmin 
sosiaalisina verkostoina, Lahti jatkaa.

– Olemme huomanneet, että Joona 
on toiminut innostajana ja kannustanut 
myös muita mukaan liikunnan pariin. Ka-
veriporukalla he ovat edenneet puolima-
ratoneista täyspitkiin triathloneihin ja nyt 
Joonan kannustamana viiden hengen 
kaveriporukka on päättänyt osallistua Bar-
celonan IRONMAN-kisaan. Yhteisöllisyys 
ja toistensa kannustaminen, jota olemme 
tässä nähneet, on tavattoman innostavaa 
sponsorin näkökulmasta, Lahti kiittelee. ★

”Tunne ennen kilpailua on usko- 
maton kropan ja mielen valmis-
tautuessa tulevaan koitokseen.”

Frankfurtissa 2015 maaliviivalla 

huikeissa tunnelmissa.
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KUKA ? 
 
NIMI: Joona Tuikka 
IKÄ: 27 vuotta (syntynyt 1988) 
KOTIPAIKKAKUNTA: Espoo 
(syntynyt Kokkolassa) 
KOULUTUS: Rakennetekniikan 
diplomi-insinööri 
TYÖ: Ramboll Finland Oy, 
rakennetekniikan insinööri 
URHEILULAJI: Triathlon 
SEURA: Team Cervelo – 
TriathlonSuomi (edustus), 
KP Tri (Keski-Pohjanmaan Triathlon 
 
LUE LISÄÄ: Seuraa Joona Tuikan 
blogia ja harjoittelua osoitteessa 
www.triathlonsuomi.com/ 
joona-tuikka

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen 
sponsoroima triathlonisti Joona 
Tuikka koki harmittavan vastoin-

käymisen kauden pääkisassaan Barcelo-
nan IRONMAN-osakilpailussa lokakuussa. 
Kipeytynyt polvi pilasi menestymismah-
dollisuudet ja näin paikka Havaijin IRON-
MAN-kilpailuun jäi vielä lunastamatta.    

– Kotimaan päätöskisan eli Tahkon 
täysmatkan jälkeen vasen polveni kipey-
tyi enkä ehtinyt saada sitä täysin kuntoon 
ennen Barcelonaa. Starttasin kuitenkin 
Barcelonan kisaan riskistä huolimatta. 
Uinnin jälkeen olin 8. sijalla ja pyöräilyn 
jälkeen johdossa. Juoksukin lähti loista-
vasti käyntiin, mutta johtoasemassa noin 
10 kilometrin kohdalla polvi kipeytyi niin 
pahasti, etten pystynyt enää ottamaan 
yhtään juoksuaskelta. Päätin kuitenkin 
laahustaa maaliin asti, Tuikka harmittelee.

Pahinta pettymystä lievensi se, että 
Tuikka tiesi jo Tahkon kisan jälkeen, että 
polvi ei välttämättä kestä Barcelonan ki-
saa. Pitkä kausi ja Tahkon täysmatka ai-
heuttivat ylirasitustilan polveen.

– Positiivista Barcelonan kisassa oli 
se, että kunto on selkeästi kohdallaan ja 
ilman polvivaivaa minulla oli täysin rea-
listiset mahdollisuudet jopa 8:40 aikaan 
ja voittoon omassa ikäsarjassa. Sen takia 
koko kaudesta jää myös positiivinen mieli. 

Tuikka jahtaa edelleen paikkaa 
Havaijin IRONMAN-kilpailuun

Yksi kisa ei voi olla kauden ainoa tavoite, 
vaan olen pystynyt myös kovan harjoit-
telun avulla todella kovaan tason nos-
toon ja Suomen kärki on nyt saavutettu, 
Tuikka toteaa.

Tason nostosta todistavat Tuikan saa- 
vutukset kauden aikana. Esimerkiksi Finn-
triathlonin kokonaiskilpailussa Tuikka si-
joittui kolmanneksi. Edellisen kauden 
virheistä on otettu opiksi ja katseet on 
jo käännetty ensi kauteen.

– Nyt kun olen saavuttanut tietyn 
kuntotason, voin ottaa ensi kaudeksi mal-
tillisemman kehitystavoitteen ja panostaa 
huomattavasti enemmän lihashuoltoon ja 
liikkuvuusharjoitteluun. Lihashuollon mer-
kitys tuli taas selkeästi ilmi, kun työssä-
käyvä ihminen harjoittelee maksimaalisen 
ajan näin äärimmäistä kestävyyslajia. Koko 
ajan mennään aivan rajalla, Tuikka pohtii.

– Ensi kautta ajatellen on selvää, että 
en lyö etukäteen kalenteriin lukkoon tiet-
tyjä kilpailuja. Parantelen polven ensin 
rauhassa kuntoon. Sitten kun polvi kestää 
kovaa harjoittelua ilman kipua, tiedän että 
pääsen nopeasti, jopa puolessa vuodes-
sa takaisin huippukuntoon. Sen jälkeen 
jatkan paikan hakemista Havaijille jossain 
kevään IRONMAN-osakilpailussa, Tuikka 
suunnittelee päättäväisesti. ★

Joona Tuikka (oik.) Barcelonan 

IRONMAN-kisan pyöräilyosuudella.
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TEHOA
OPETUKSEEN

SUUNNITELTU
OPETUKSEEN

Edistyksellistä opetustekniikkaa kouluihin

Epsonin EB-1400Wi-sarja tarjoaa kaikki 
lähiheijastusprojektorin, älytaulun ja piirtolehtiön 
edut yhdistettyinä yhdeksi integroiduksi 
projektoriksi. Kätevät tallennus-, tulostus-, 
skannaus- ja sähköpostitoiminnot tehostavat 
opetusta. Toiminnot ovat käytössä myös ilman 
tietokonetta heti projektorin käynnistyttyä.

Lisätietoja on osoitteessa 
www.epson.fi/interaktiiviset-projektorit

Tiedustelut finland@epson.co.uk

Lisätietoja 
interaktiivisista 
projektoreista

Lisätietoja 
värivalotehosta



pitää olla 
hiljaista!

Raskaansarjan konepajan it-osastolla

Joni Lillbroända on ollut Häggblomilla  IT-vastaavana 

vuodesta 2013 asti. Häggblomin asiakkaalle toimi-

tettava lopullinen työ tehdään työstämällä metallia, 

mutta tuotannon taustalla on pitkälle viety informaa-

tioteknologian hyödyntäminen.

ICT
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V isionsa mukaisesti Häggblom haluaa olla johtava 
telakäyttöjen, kauhojen ja niihin liittyvien palvelui-
den asiantuntija. Siihen yritys tähtää tarjoamalla 
palveluketjun, joka kattaa telaketjusovellusten, 
kauhojen ja kaivoskoneiden osien suunnittelun, 

tuotannon sekä huollon vara- ja kulutusosatoimituksineen jous-
tavasti asiakkaan ehdoilla. 

Pitkäjänteiseen suunnitteluun ja innovatiiviseen tuoteke-
hitykseen perustuvassa tuotannossa yhdistyvät korkea auto-
matisaatio ja perinteinen käsityötaito. Asiakkaalle toimitettava 
lopullinen työ tehdään edelleen pitkälti käsityötaitoja hyö-
dyntäen: hitsaamalla ja työstämällä metallia. Mutta raskaassa 
metalliteollisuudessakin sujuvan tuotannon taustalla on infor-
maatioteknologia.

– Koko prosessimme on käytännössä digitaalinen suunnit-
telusta toiminnanohjausjärjestelmän kautta After Salesiin eli va-
raosapalveluun, sanoo Häggblomin IT-vastaava Joni Lillbroända.

IT-insinööri Lillbroända on ollut töissä Häggblomilla vuo-
desta 2010 ja IT-vastaavana vuodesta 2013 asti. Hänen vas-

tuullansa on huolehtia yrityksen IT-järjestelmien toimivuudesta, 
ylläpidosta, kehitystyöstä ja laitteiston hankinnoista eli siitä, että 
kaikilla on hyvät työkalut. Työkenttä on monipuolinen.

– Häggblomilla on oma suunnitteluosasto, jossa kaikki 
kauhoista telaketjuihin suunnitellaan tietokoneilla. Suunnitteli-
joillamme on käytössä Fujitsu Celsius tehotyöasemat. Olemme 
itseasiassa 100 % Fujitsu-talo. Liikkuvassa työssä käytössämme 
on Fujitsun kannettavat ja telakat. Haluamme käyttää hyviä, 
luotettavia, toimivia laitteita, Lillbroända perustelee.

– Varaosamyynti ja huoltopalvelu ovat tärkeä osa Hägg-
blomin liiketoimintaa. Se edellyttää isoa varastoa ja laadukasta 
asiakashallintaa. Toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa koko ketjua. 
Kun asiakas ostaa jotain, dokumentoimme kaiken ja tiedämme, 

Ab A. Häggblom Oy on todellinen raskaansarjan mestari. Kansainvälinen, 

huipputeknologiaa hyödyntävä ja päämäärätietoisesti kehittyvä konepaja-

alan yritys, joka valmistaa erilaisia telaketjusovelluksia ja erikokoisia kauhoja 

esimerkiksi kaivosteollisuuden asiakkaille.

mitä varaosia ja huoltoa asiakas tarvitsee ja mihin laitteeseen. 
Lisäksi kaikki laskut lähtevät ja tulevat sähköisesti.

– Tulostuksen hallintajärjestelmänä on verkon yli toimivat 
Konica Minoltan monitoimilaitteet. Kukaan meillä ei enää käytä 
henkilökohtaisia tulostimia. Konica Minolta on luotettava merk-
ki. Laitteissa on myös paljon mahdollisuuksia, joita emme ole 
vielä hyödyntäneet täysin. Tulevaisuudessa voimme skannata 
ja digitalisoida yrityksen paperiarkistot, Lillbroända pohtii.

HYVÄT LAITTEET, LUOTTOTOIMITTAJA 
JA HILJAISUUS

Lillbroändan mukaan toimiva IT koostuu monista pienistä asi-
oista, joista muodostuu iso, tärkeä kokonaisuus.

– Onnistuminen vaatii omaa osaamista, hyvät toimittajat, 
hyvät toimivat laitteet ja ennakointia kaikissa laitehankinnoissa, 
jotta laitteet eivät pääse vanhenemaan. Sen lisäksi teemme 
huoltoja viikonloppuisin, jotta työ ei häiriinny huollon tai peräti 
toimintakatkojen takia.

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on ollut Häggblomin toimit-
taja laitehankinnoissa kynistä tietokoneisiin jo kohta 30 vuotta.

– Palvelu pelaa. Konttoripisteellä nähdään pitkän yhteistyön 
ansiosta kokonaiskuva meidän talomme tarpeista aika selke-
ästi. Siksi he pystyvät antamaan meille ideoita ja ehdotuksia 
ja vastaamaan myös erikoistarpeisiimme, jos jotain sellaista 
mieleeni tulee, Lillbroända sanoo.

IT-insinööri tietää myös, milloin hän on itse onnistunut 
työssään. Siitä kertoo hiljaisuus.

– Minun tehtäväni on varmistaa omalta osaltani, että tuotan-
to ei pysähdy, tavara liikkuu varaosamyynnissä ja kommunikaatio 
pelaa. Sanotaanko näin, että jos päivä on erittäin hiljainen eikä 
puhelimeni soi, tiedän että kaikki on hyvin. ★
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MONET TUNTEVAT TUOMON lujan kädenpuristuksen. Puris-
tuksen, joka vakuuttaa asiakkaan siitä, että hänen haasteensa 
ratkaistaan ja yrityksen sanaan voi luottaa. Tavoitteena on aina 
asiakkaan tyytyväisyys ja päästä parhaimpaan lopputulokseen.  
 
KESKI-POHJANMAAN KONTTORIPISTE JA BROTHER ovat 
tehneet menestyksellistä yhteistyötä jo vuosikymmeniä aut-
taen asiakkaita erilaisissa tulostusratkaisuissa. Tämä filosofia 
on hyvin samankaltainen kuin meillä Brotherilla. At Your Side 
-motto on kaiken tekemisemme lähtökohta. Haluamme kuun-
nella kaikkia sidosryhmiä ja toimia eettisesti − toisiamme aut-
taen. Tämä takaa lopputuloksen, johon jokainen sidosryhmä 
voi olla tyytyväinen. Brother kantaakin At Your Side -ajattelua 
ylpeänä ja se on tuotu jo logossamme hyvin voimakkaasti 
esille.

BROTHER ON YKSI MAAILMAN JOHTAVISTA tulostusa-
lan yrityksistä ja joka tarjoaa lähes kaikki tulostustekniikat 
käyttöösi. Etsiipä asiakas mitä tahansa tulostusratkaisua 
käyttöönsä, Brotherilta löytyy juuri oikea laite hänen käyttötar-
koitukseensa.

VAIKKA MAAILMA MUUTTUU, niin tulostamisella tai mobii-
litulostamisella on tutkimusten mukaan edelleen paikkansa. 
Brother International teetti kyselyt Wakefield Researchilla 
ja InfoTrendsillä. Näiden tutkimusten mukaan 73 % yritysten 
omistajista ja päättäjistä (yli +500 hengen yritykset) tulostaa 
edelleen vähintään neljä kertaa päivässä. Langaton tulostami-
nen on suosiossa niin koti- kuin perinteisissä toimistoissa
. 
TULOSTAMINEN TULEE JATKUMAAN mutta tulostus kes- 
kittynee tietyille osastoille ja tulostuksenhallintapalveluiden 

Haasta 
meidät

käyttö lisääntyy yrityksissä (InfoTrends). Tulostuksenhallin-
tapalvelut auttavat yrityksiä ennakoimaan ja hallinnoimaan 
tulostuskustannuksia. Brother MPS-tulostuksenhallintapalvelu 
on esimerkki näistä palveluista.   

KUINKA MONESSA YRITYKSESSÄ TIEDETÄÄN, kuinka paljon 
kullakin tulostimella tulostetaan, kuinka paljon tulostetaan 
väreissä ja miten paljon kuluu värikasetteja ja paperia? Vas-
taavatko työryhmätulostimiksi määritellyt tulostimet niille 
asetettuja vaatimuksia? Tulostuksenhallintapalvelut paljas-
tavat, ovatko tulostimesi käyttötarpeisiisi nähden liian suuria, 
pieniä, kalliita käyttää vai soveltuvatko ne toimistoosi erittäin 
hyvin. 

NÄISSÄ ASIOISSA BROTHER LUOTTAA voimakkaasti pai-
kallisiin osaajiin, jotka tuntevat asiakkaat hyvin ja heidän ym-
päristönsä. On tärkeää tunnistaa asiakkaan tulostustarpeet ja 
tarjota asiakkaalle yksilöityjä ratkaisuja, jotka auttavat yritystä 
keskittymään omaan liiketoimintaansa yhä paremmin.

TULE JA HAASTA MEITÄ ROHKEASTI! 
ODOTAMME YHTEYDENOTTOASI. YHTEISTYÖSSÄ.

− yhteistyössä 
asiakkaan parhaaksi

tukemaan 
liiketoimintaasi



Julkaisuliiketoiminnan yksikkö 
julkaisee kymmentä eri lehteä, 
niiden omia verkkopalveluita ja 
kaikkien lehtien yhteistä KP24.
fi -verkkopalvelua sekä tuottaa 

mainostoimistopalveluja. Painoliiketoi-
minta koostuu mm.  Botniaprintin paino-
tehtaasta, jakeluyksiköstä ja Lönnbergin 
painotehtaista Helsingissä ja Ylivieskassa.

Konserni toimii usealla eri paikkakun-
nalla ja siksi konsernilla oli selkeä tarve 
ottaa käyttöön tehokas ja keskitetty tulos-
tuksenhallintajärjestelmä yksiköihinsä. Ko-
silan ICT-kehittäjänä työskentelevä Mar-
kus Ketola vastasi tulostuksenhallintajär-
jestelmän kilpailutuksesta ja hankinnasta. 
Kilpailutuksessa järjestelmän toimittajaksi 
valikoitui Keski-Pohjanmaan Konttoripiste 
ja Konica Minoltan monitoimilaitteet.

– Konttoripisteen tarjous oli koko-
naisuudeltaan selkeästi sellainen, mitä 
me tarvitsimme ja halusimme. Haimme 
tulostuksenhallintajärjestelmään uusia 
ratkaisumalleja, jotka Konttoripiste kehitti 
meille, koska se tuki myös Konttoripisteen 

Konttoripiste ja Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserni 

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserni on alueemme suurin moni-

mediatalo, jonka pääliiketoimintaan kuuluvat julkaisu- ja painolii-

ketoiminta sekä digitaalinen liiketoiminta. Digitaalisen liiketoimin-

nan yksikkö on Kosila Digimedia, jonka toiminta koostuu yrityksille 

tarjottavien digitaalisten kaupan ja asioinnin ratkaisuista ja asiak-

kaiden digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä.

toimintaa. Nyt he pystyvät tarjoamaan 
näitä ratkaisumalleja myös muille asiak-
kailleen, Ketola perustelee valintaa.

Ketola on tyytyväinen uusittujen lait- 
teiden toimintavarmuuteen, helppokäyt-
töisyyteen, toimitusten sujuvuuteen kym-
meneen eri toimipisteeseen ja Konttori-
pisteen asiantuntemukseen.

– Uusien ratkaisujen ansiosta meillä 
ei ole nyt huolta laitteiston ylläpidosta. 
Konsernin kaikki monitoimilaitteet ovat 
yhteydessä toisiinsa sisäisen verkon ja 
Kokkolassa sijaitsevan SafeQ-palvelimen 
kautta. Laitteet ovat yhteydessä myös 
Konttoripisteen järjestelmään, jolle ne il-
moittavat, jos tarvitsevat esimerkiksi huol-
toa tai lisää väriä. Tämä on vapauttanut 
resursseja laitteiden perus ylläpidosta 
muihin toimintoihin, Ketola selventää.

– SafeQ-tulostuksenhallinnan avulla 
olemme saaneet pienennettyä myös esi-
merkiksi väritulostusmääriä. Pääsemme 
helposti kiinni siihen, mitä monitoimilait-
teilla tehdään ja voimme hallitusti ohjata 
väritulostamista.

YHTEISTYÖLLÄ APUA ALUEEN 
YRITYSTEN TIEDONHALLINTAAN

Samalla kun tulostuksenhallintajärjes-
telmä uusittiin, Konttoripiste ja kirjapai-
nokonsernin digitaalisen liiketoiminnan 
yksikkö Kosila löysivät myös keinoja yh- 
distää osaamisensa alueen yritysten aut-
tamiseksi. Konttoripisteellä on paljon asi-
akkaita ympäri maakuntaa ja alueen yri-
tysten haasteet ovat tuttuja.

Yksi iso haaste yrityksille on tehokas 
tiedonhallinta, johon Konttoripiste tarvitsi 
ratkaisua paitsi omaan käyttöönsä myös 
asiakkailleen. Kosila tarjosi ratkaisuksi 
M-Files tiedonhallintajärjestelmää. Siitä 
asiakassuhde syveni nopeasti strategi-
seksi kumppanuudeksi.

– Yrityksillä on paljon dokumentaatio-
ta. Siksi tiedostojen löytäminen on usein 
haasteellista ja hukassa oleva dokumentti 
saattaa tuhlata useammankin henkilön 
työaikaa. M-Files järjestää kaiken tiedon 
sisällön eikä sijainnin mukaan. Käyttäjän 
ei siis tarvitse muistaa minne mikäkin tie-

yhteistyössä tulos- 
tuksenhallinnasta 
tiedonhallintaan

TIEDONHALLINTA
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dosto on tallennettu tai mikä versioista 
on viimeisin, Kosilan myyntipäällikkö Jari 
Lundell kehuu.

– Kun yhdistämme osaamisemme, 
alueemme yrityksille Konttoripisteen ja 
Kosilan yhteistyö näyttäytyy yhden luu-
kun periaatteena. Konttoripiste voi tarjota 
asiakkailleen tehokasta tiedonhallinta-
järjestelmää toimistotekniikan lisäksi ja 
me tarjoamme asiantuntevat tukipalvelut 
tiedonhallintajärjestelmän koodauksessa, 
käyttöönotossa ja koulutuksessa. Mo-
lemmat yritykset toimivat alueellisesti ja 
näin tukipalvelut sekä laitteistoihin että 
ohjelmistoihin löytyvät aivan läheltä, Lun-
dell jatkaa.

Kosila on tehnyt OEM-partnerina lä-
heistä yhteistyötä M-Filesin kehittäneen 
ohjelmistotalon kanssa vuodesta 2010 
saakka.

– Kosila ei ohjelmoi itse M-Filesia 
vaan me kehitämme esimerkiksi ohjelmis-
toja, joihin M-Files on sisäänrakennettuna. 
Teemme räätälöityjä ratkaisuja ja mää-
rittelemme yhdessä asiakkaan kanssa, 

mitkä ominaisuudet ohjelmistosta pitää 
ottaa käyttöön, Lundell kertoo.

– Meillä on hyvä yhteys M-Filesiin 
ja siellä ollaan herkällä korvalla meidän 
suuntaamme. Viemme usein kehitysideoi-
tamme eteenpäin.

Lundell löytää M-Filesista paljon mui-
takin hyviä ominaisuuksia sen lisäksi, että 
haettu tieto löytyy dokumenttien sisällön 
eikä sijainnin perusteella. M-Files on in-
tegroitu Microsoft Office -ohjelmistoihin. 
Ohjelmistoa on helppo käyttää tutussa 
työympäristössä esimerkiksi Wordissa, Ex-
celissä tai Powerpointissa. Tiedonhallinta 
syntyy dokumenttien tallennusvaiheessa 

"Yrityksille Konttoripisteen ja Kosilan yhteistyö näyttäy-

tyy yhden luukun periaatteena. Konttoripiste voi tarjota 

asiakkailleen tehokasta tiedonhallintajärjestelmää ja me 

tarjoamme tukipalvelut."

lisäämällä muutama tieto dokumentin me-
tadataan. Tallentaessa syntyvät kätevästi 
myös dokumenttien suojausluokitukset. 
Lisäksi tiedostoista on aina olemassa vain 
viimeisin versio, mutta tarvittaessa aiem-
mat versiot saa esiin.

– Ja ennen kaikkea M-Files toimii 
kaikissa laitteissa ja järjestelmissä paikas-
ta riippumatta eli dokumentteihin pääsee 
käsiksi missä vain ja milloin vain. Doku-
mentit ovat samaan aikaan turvallisesti 
suojattu ja helposti saatavilla, Lundell 
summaa lopuksi. ★

Kosilan myyntipäällikkö Jari Lundell ja ICT-

kehittäjä Markus Ketola tietävät, että tehokas 

tiedonhallinta on tärkeää yrityksille.
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– Energy Towerin tarina sai alkunsa mar-
raskuussa vuonna 2014. Olin käymäs-
sä Kokkolassa Port Towerissa ja siellä 
ylimmässä kerroksessa sain ahaa-elä-
myksen, että tarvitsemme tällaisen vas-
taavan Pyhäjoelle. Kysyin kunnanjohtaja 
Matti Sorosen mielipidettä ja sen jälkeen 
aloimme etsiä kiinteistölle sopivaa tonttia, 
muistelee Energia Kiinteistöt Oy:n yksi 
perustajista Jukka Juola.

Sopiva tontti löytyi ja nyt 8-tien var-
rella seisoo joulukuussa 2015 valmistunut 
Energy Tower, jonka omistavat Energia 

toimistokalusteet ovat 
tärkeä osa toimistohotellia

Energia Kiinteistöt Oy tuottaa innovatiivisia kiinteistöratkaisuja. 

Kiinteistöjen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrkimyksenä on 

hakea optimaalinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin ja alusta saakka 

huolehtia myös kiinteistöjen vuokralaisten kytkeytymisestä uuteen 

ympäristöönsä. Tällä periaatteella on toteutettu Pyhäjoella Ollin-

mäen teollisuusalueella sijaitseva toimistohotelli Energy Tower.

LAADUKKAAT JA KÄYTÄNNÖLLISET

Gisella Ohvo ja Jukka Juola tietävät, että 

toimistohotellissa valmiit kalusteratkaisut ovat 

olennainen osa hyvää palvelua.

TOIMISTOKALUSTEET
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Kiinteistöt Oy ja kunnallinen Pyhäjoen 
Teollisuusuyhtiö Oy. Paikallisten asuk-
kaiden ”Toveriksi” ristimä toimistohotelli 
rakennettiin palvelemaan selkeää tar-
koitusta.

– Energy Tower on rakennettu Pyhä-
joen ydinvoimalahankkeen innoittamana 
ja ydinvoimalaa rakentavien yhtiöiden tar-
peita varten. Ideana oli se, että saamme 
heti kerättyä ensimmäiset tulijat toimisto-
hotelliin, jotta yritykset voivat verkostoitua 
keskenään, Juola kertoo.

Yritykset löysivätkin nopeasti Energy 
Toweriin. Rakennuksen ylimmän kerrok-
sen avokonttori on Fennovoiman Hanhi-
kivi 1 -ydinvoimalaitoksen toimittaja RAOS 
Project Oy:n käytössä ja toinen kerros 
ydinvoimalan pääurakoitsija Titan-2:n käy-
tössä. Lisäksi tiloissa on vuokralaisina 
usea Hanhikivi 1 -hankkeen aliurakoitsija.

– Huoneet loppuivat kesken. Olisi 
pitänyt tehdä korkeampi torni saman tien, 
vaikka kyseessä onkin Pyhäjoen ensim-
mäinen rakennus, jossa on hissi, Jukka 
Juola nauraa.

KALUSTERATKAISUT 
TOTEUTETTIIN YHTEISTYÖLLÄ

Kun kiinteistö suunnitellaan alusta asti op-
timaalisesti asiakkaan tarpeisiin, olennai-
nen osa hyvää kokonaispalvelua on myös 
se, että kiinteistö on kalustettu valmiiksi 
yritysten tarpeisiin. Energy Towerin kalus-
tus toteutettiin kokonaisratkaisuna yhteis-
työssä Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen 
ja kalustevalmistaja Adin kanssa. Energy 
Towerin puolesta kalustohankinnan vas-
taavana projektissa oli Gisella Ohvo.

– Konttoripisteen Hannu Vanhala 
esitteli meille Adin kalusteita ja saimme 
myös koekäyttää nii- 
tä. Pidimme myös 
muutaman puhelin-
neuvottelun Adin si-
sustussuunnittelijan 
kanssa, jotta tiesim-
me mitä vaihtoehtoja 
on tarjolla. Totesimme 
Adin kalusteet mielui-
siksi ja käytännöllisiksi ja ne myös vakuut-
tivat laadullaan, Ohvo kertoo.

– Meillä oli rakennuksen pohjapiirus-
tus, johon teimme itse ensin omat suun-
nitelmamme. Lähetimme meidän piirus-
tukset Adille ja sieltä tuli takaisin heidän 
ehdotuksensa. Näin muokkasimme suun-
nitelmaa puolin ja toisin muutaman kerran.

Isoin haaste oli saada tietty määrä 
työpisteitä mahtumaan määrättyihin ti-
loihin ja juuri siinä Adista oli paljon apua.

– Kolmannen kerroksen avokonttori 
oli erityisen haasteellinen, koska siellä 
on paljon työntekijöitä. Kaikki piti saada 
mahtumaan ja kaikille piti saada myös 
oma työrauha. Siihen tuli hyviä ratkaisuja 
Adilta, Ohvo kehuu.

Energy Towerissa vuokralla olevat 
yritykset ovat vaativia asiakkaita. Koska 
kyseessä on nimenomaan toimistoho-
telli, vaatimukset kalusteratkaisuillekin 
ovat kovat.

– Voisi sanoa, että paikalla olevat 
yritykset ovat hyvällä tavalla vaativia 
asiakkaita. He kiinnittävät esimerkiksi 
erityistä huomiota ergonomiaan. Kaik-

ki kalusteet pitää olla juuri sopivia. Sen 
takia on ollut erittäin hyvä, että yhteistyö 
kalustetoimittajan kanssa sujuu ja olemme 
saaneet Hannun kanssa hioa pienetkin 
yksityiskohdat viimeisen päälle. Hannu on 
tikkana paikalla, kun soitamme hänelle, 
Jukka Juola kiittää. ★

"Kolmannen kerroksen avokonttori oli erityi-
sen haasteellinen, koska siellä on paljon työn-
tekijöitä. Kaikki piti saada mahtumaan ja kai-
kille piti saada myös oma työrauha. Siihen tuli 
hyviä ratkaisuja Adilta"

Gisella Ohvo on tyytyväinen Adin 

kalusteiden ergonomiaan ja erityisesti 

sähköpöytien käytännöllisyyteen.
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Konttoripisteen 
osaaminen kiinnosti

suurteollisuusalueen yrityksiä

Kokkolan suurteollisuusalueen (KIP) teollisuuslaitokset tarvitsevat monia erityis-

osaamista vaativia tukipalveluita. Keski-Pohjanmaan Konttoripiste järjesti yh-

dessä kahden muun paikallisen yrityksen, Protectin ja Meriuksen kanssa, loka-

kuussa esittelytilaisuuden suurteollisuusalueen yrityksille. Järjestäjät kertoivat 

osanottajille toiminnastaan osoituksena siitä, että paljon teollisuuden tarvitse-

maa huippuosaamista on hankittavissa omasta takaa Kokkolasta.

TEKSTI JA KUVA | JORMA UUSITALO
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- Halusimme järjestää täy-
den kympin tietopäivän 
koska tiedämme, että 
yritystemme tieto, osaa-

minen ja palvelu tarjoavat teollisuudelle 
kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joiden avulla 
teollisuusyritykset voivat parantaa tuotta-
vuuttaan, huolehtia kilpailukyvystään ja 
luoda uutta työtä ja vaurautta, sanoi Kont-
toripisteen toimitusjohtaja Tuomo Lahti.

Kokkolan Yrittäjien puheenjohtaja 
John Hagnäs oli tyytyväinen siihen, että 
paikalliset yritykset verkostoituvat nyt näh- 
dyllä tavalla.

- Tällaisia tilaisuuksia tarvitaan enem-
män, koska juuri näin saadaan kysyntä ja 
tarjonta kohtaamaan. Tästä kaupungista 
todellakin löytyy monipuolisesti korkea-
tasoista osaamista, jonka ansiosta iso-
jenkaan yritysten ei tarvitse lähteä ha-
kemaan palveluntuottajia kehäkolmosen 
sisäpuolelta, sanoi Kokkolan Yrittäjien 
puheenjohtaja John Hagnäs.

Hagnäs tuntee hyvin myös tilaisuu-
den järjestäneiden Keski-Pohjanmaan 
Konttoripisteen, Meriuksen ja Protectin 

erityisvahvuudet. Jokaiselle kolmelle yri- 
tykselle on hänen mukaansa tunnus-
omaista uusimpien teknologioiden hyö-
dyntäminen.

- Konttoripisteen aloittaessa yritys 
myi toimistotarvikkeita, ja elektroniset kir-
joituskoneet tekivät tuloaan. Nyt puhutaan 
edistyksellisistä monitoi-
milaitteista, tiedonhallin-
nasta ja IT-palveluista. 
Protect on puolestaan 
kasvanut turvallisuuspal-
veluidensa ja PRO24-jär-
jestelmän ansiosta var-
sinkin Kokkolan ulkopuo-
lella. Meriuksen esitys laserkeilauksen ja 
3D-mallennuksen mahdollisuuksista oli 
suorastaan pelottavaa katsottavaa kun 
miettii, mitä kaikkea uudet teknologiat 
mahdollistavat, Hagnäs hämmästeli.

Hän kannusti yleensäkin yrityksiä 
hyödyntämään digitalisaatiota omissa rat- 
kaisuissaan. 

- Ne yritykset, jotka lähtevät rohkeasti 
kehittämään uutta, saavat merkittävän kil-
pailuedun verrattuna niihin yrityksiin, jotka 

tyytyvät tekemään asiat kuten ennenkin, 
Hagnäs korosti.

Protectin toimitusjohtaja Pertti Salo 
muistutti, että paikallisten asiantuntijoiden 
on tärkeää paitsi kertoa osaamisestaan 
teollisuudelle, verkostoitua myös kes-
kenään.

- Meistä jokainen haluaa auttaa omia 
asiakkaitaan mahdollisimman kokonais-
valtaisesti. Vaikka Protect menee yrityksiin 
turvallisuusasioissa, usein tulee ilmi, että 
asiakkailla on muunkinlaisia tarpeita, jotka 
voivat liittyä vaikkapa juuri IT-palveluihin 
tai 3D-mallentamiseen. Siksi on tärkeää, 
että meistä mahdollisimman moni tietää, 
mitä kaikkea erikoisosaamista asiakkaat 
voivat saada paikallisesti, Salo korosti. ★

"Ne yritykset, jotka lähtevät rohkeasti kehit-
tämään uutta, saavat merkittävän kilpailu-
edun verrattuna niihin yrityksiin, jotka tyy-
tyvät tekemään asiat kuten ennenkin."

NÄKYMIÄ HUIPULTA

MITÄ?
Keski-Pohjanmaan Konttoripiste, Merius ja Protect järjestivät maanantaina 
10.10.2016 täyden kympin tietopäivän Port Towerissa. Tapahtumassa koh-
tasivat suurteollisuuden edustajat ja teollisuudelle tukipalveluja tuottavat 
paikalliset asiantuntijayritykset.

MIKSI?
Järjestäjät halusivat kertoa, että asiantuntijayritysten tieto, osaaminen ja 
palvelut tarjoavat teollisuudelle kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joiden avulla 
ne voivat jatkossakin nostaa tuottavuuttansa ja huolehtia kilpailukyvystään. 
Alueeltamme löytyy teollisuussuunnittelun, yritysturvallisuuden ja toimisto-
tekniikan kivenkovaa asiantuntijuutta tinkimättömällä palveluasenteella. 

KENELLE?
Kaikille huippuosaajille, jotka halusivat hyödyntää hienon mahdollisuuden 
tehostaa toimintaa, verkostoitua ja viisastua yhdessä!

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen 

Tuomo Lahti (vas.), Meriuksen Hannu 

Sarja ja Protectin Pertti Salo esit-

telivät yritystensä osaamista alueen 

teollisuudelle Port Towerissa.
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Tänä päivänä Keski-Pohjan-
maan Konttoripiste on täyden 
palvelun toimistotekniikan ja 
it-palveluiden asiantuntijayri-

tys, joka toimii viidellä paikkakunnalla 
Kokkolassa Pietarsaaressa, Kannukses-
sa, Ylivieskassa ja Raahessa.  Yritys on 
kasvanut tasaisesti 30 toimintavuoden 
aikana ja erityisesti viime vuosina kiih-
tyneellä vauhdilla, mutta hallitusti sekä 
liikevaihdon että henkilöstön osalta.

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste valittu 

vuoden yritykseksi Kokkolassa 

Kokkolan yrittäjät ja Kokkolan kaupunki ovat valinneet vuoden 

yrittäjäksi vuonna 2016 Tuomo Lahden ja Keski-Pohjanmaan 

Konttoripiste Oy:n. Konttoripiste aloitti toimintansa vuonna 

1985, jolloin avattiin ensimmäinen myymälä Kokkolan Ranta-

kadulla. Viime vuonna yritys vietti siis 30-vuotis juhlavuottaan.

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen 

henkilökunta iloitsi valinnasta vuoden 

yritykseksi Kokkolassa  syksyn

yrittäjäjuhlassa. Kuva: Teemu Hujanen
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Palkintoraadin mukaan Keski-Pohjanmaan Konttoripisteellä 
on useita vahvuuksia, joiden perusteella palkinto myönnettiin. 
Kasvun lisäksi yrityksessä on panostettu henkilökunnan hyvin-
vointiin hyvin suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.  Ja hyvien 
tulosten karttuessa samaa asennetta on viety jopa asiakkaiden 
pariin. Keski-Pohjanmaan Konttoripiste toimii selvästi inno-
vatiivisemmin ja monipuolisemmin kuin toimialalla on totuttu 
odottamaan.

Yritys aloitti toimintansa konttoritarvikkeiden myynnillä ja 
vuosien varrella se on kehittynyt ajan vaatimusten mukaisesti 
tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaillensa panos-
tamalla muun muassa henkilökunnan koulutukseen ja osaami-
seen. Tänä päivänä Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on täyden 
palvelun toimistotekniikkaan ja It-palveluihin keskittynyt yritys.

– Konttoripiste on yritys, joka edustaa jatkuvuutta, yritys 
joka kehittyy, kasvaa ja työllistää ja tottakai yrityksen talous on 
kunnossa. Kokkolan Yrittäjät haluaa antaa tästä systemaatti-
sesta työstä tunnustuksen ammattitaitoiselle yrittäjälle. Lisäksi 

haluamme kiittää siitä, että yritys työllistää paikkakunnalla ja 
toimii esimerkkinä muille, Kokkolan Yrittäjien puheenjohtaja 
John Hagnäs totesi palkintoa luovuttaessaan.

– Lämmin kiitos asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillem-
me ja tukijoukoille kotona. Haluamme jatkossakin olla luot- 
tamuksenne arvoisia. Uskomme vahvasti, että 30 vuotta kan-
tanut, pitkiin asiakas-, toimittaja- ja työsuhteisiin perustuva 
toimintatapamme tulee korostumaan jatkossa entistäkin vah-
vempana. Nämä ovat arvoja, joista pidämme kiinni ja joiden 
päälle rakennamme yhdessä myös huomista, kiittää vuoden 
yrittäjäksi valittu Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen toimitus-
johtaja Tuomo Lahti.

– Kasvun lisäksi olemme panostaneet henkilökunnan hy- 
vinvointiin hyvin suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Hen- 

kilökunta on yrityksemme tärkein voimavara Kiitokset erinomai-
selle henkilökunnallemme. Meillä on asiakaslähtöinen asenne 
ja tekemisen meininki ja tämä palkinto on meidän kaikkien 
yhteisen tekemisen tulos, Lahti kertoo.

Juhlassa pitämässään kiitospuheessa Tuomo Lahti kertoi 
myös luottavansa positiivisen ajattelun voimaan.

– Jotta positiivisuus ja yhteinen tekemisen meininki saa-
daan kantavaksi voimaksi, tarvitaan jokaisen panos. Alueel-
tamme löytyy valtava määrä eri alojen osaajia. Puhutaan hyvää 
ja verkostoidutaan, suunnataan energiamme tekemiseen ja 
tulevaisuuteen, mietitään yhdessä tulevaisuuden tavoitteita, 
jotka ovat tarpeeksi kunnianhinmoisia ja massasta erottuvia, 
Lahti lähetti terveisiä alueen yrityksille. ★

"Meillä on asiakaslähtöinen asenne ja tekemisen 
meininki ja tämä palkinto on meidän kaikkien 
yhteisen tekemisen tulos."

Tuomo Lahti pitämässä kiitospuhetta. 

Kuva: Teemu Hujanen
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Kuka on Timo Kuivanto omin sanoin kerrottuna?
– Olen 48-vuotias kolmen lapsen isä, joka asuu Kokkolassa 

Kirkonmäen kupeessa. Töissä olen Konttoripisteen aktiivinen 
myyntimies, joka suhaa alueella Keski-Pohjanmaa, Järviseutu, 
Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa niin vanhojen asiakkai-
den luona kuin hankkimassa uusiakin.
Entä työkaverien sanoin kerrottuna?

– Jaa… Toki toivoisin tähän kaikkia positiivisia komment-
teja. Kuvittelisin, että työkaverit pitävät mukavana, reiluna ja 
jämptinä työkaverina. Tuomon mukaan olen porukan lyömätön 
tarinan iskijä.
Mitä teet tarkemmin sanottuna työksesi Konttoripisteellä?

– Teen myyntityötä pääosin pk-yrityksille, mutta jonkin 
verran myös julkishallinnon puolelle. 
Olet ollut töissä Konttoripisteellä 25 vuotta. Mikä on 
pitkäjänteisyytesi salaisuus?

– Kyllä se varmasti on positiivinen ajattelu ja periksi an-
tamattomuus. Kun aloitin työt vuonna 1991, olimme Suomessa 
keskellä syvää lamaa. Muutama vuosi tuntui siltä, että hak-
kaamme päätä seinään. Mutta siinä ei auttanut muu kuin tehdä 
vain omaa pärstää tunnetuksi ja kertoa että tällainenkin yritys 
on olemassa. Siitä se sitten pikkuhiljaa lähti vuoden 95–96 
paikkeilla, kun talouskin lähti nousuun ja samalla tietysti myös 
yritys alkoi kasvaa. Silloin kun minä aloitin, meitä oli mukana 
kolme ihmistä, joista minä olin ensimmäinen palkattu työnte-
kijä. Pikkuhiljaa porukkaa alkoi tulla lisää esimerkiksi huollon 
puolelle ja nyt meitä on töissä 11 henkilöä.
Mikä on parasta työssäsi?

– Parasta on vaihtelevuus. Jos suunnittelet tulevan päivän 
tietyllä tavalla tänään, ei se kuitenkaan käytännössä mene niin. 

Timo Kuivanto on viihtynyt 
Konttoripisteellä 25 vuotta

Aina tulee asiakkailta pyyntöjä ja yhteydenottoja, joihin pitää 
reagoida ja jotka tekevät päivistä mielenkiintoisia. Pyrin ole-
maan puoli päivää viikossa konttorilla, mutta kyllä aika menee 
suurimmaksi osaksi tuolla kentällä ja se on tuonut sen vaihtele-
vuuden tähän hommaan. Jos olisin vain päivystänyt konttorilla 
25 vuotta, niin voi olla että puoletkin siitä olisi riittänyt.
Millainen työnantaja Konttoripiste on?

– Jos näin pitkään on viihtynyt, niin voi kyllä sanoa että 
Tuomo on reilu. Jos pomon ja työkavereiden suhteen ei olisi 
niin sanotusti paketti kohdallaan, en todennäköisesti olisi näin 
pitkään viihtynyt. Kyllähän joka paikassa on todettu, että sillä 
porukalla jonka kanssa hommia tehdään, on tosi iso merkitys. 
Eli työkavereitten kanssa tullaan hyvin toimeen.
Miltä alan muutos näyttää, kun katsot nyt 25 vuotta 
taaksepäin?

– Sehän on ollut hurja. Toki ala oli haasteellinen silloinkin 
kun, aloitin ja tekniikka kehittyi koko ajan. Mutta nyt tuntuu, että 
se kehittyy aina vain nopeammassa syklissä. Siinä meillä on 
haastetta, että pysymme ajan tasalla sekä myynnillisesti eli sen 
puolesta mitä tarjoamme, mutta myös ylläpito- ja tukipalveluilla 
on iso merkitys tänä päivänä. Niiden takia panostamme paljon 
henkilökunnan koulutukseen.
Mikä on myyntimiehen paras kikka?

– Kyllä se on positiivinen ajattelu, rehellisyys ja nopea 
reagointi kontakteihin ja kyselyihin. Ei kannata lähteä vetä-
mään mitään roolia vaan olla oma itsensä. Paras kikka on 
olla kikkailematta. ★ 

HENKILÖKUNTA

Positiivinen 

ajattelu  

pitkäjänteisyyden 

salaisuus
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Tuomo Lahti 
Kokkola 
Toimitusjohtaja/myynti 
Yrittäjä 
Puh. 0400 667 593 
tuomo (at) kpkp.fi 
Harrastukset: monipuolinen liikunta 
Motto: Positiivisuus kantaa

Timo Kuivanto
Kokkola, Myynti 
Talossa 25 vuotta
Puh. 040 550 5793
timo (at) kpkp.fi
Harrastukset: liikuntaa monipuolisesti, 
erityisesti laskettelu
Motto: Ajattele positiivisesti

Hannu Vanhala
Raahe, Myynti
Talossa 3 vuotta
Puh. 050 582 8718
hannu (at) kpkp.fi
Harrastukset: jääkiekko, jalkapallo, 
metsästys
Motto: Periksi ei anneta

Tiina Möttönen
Kokkola-Pietarsaari
Myyntisihteeri 
Talossa 15 vuotta
Puh. 040 867 6220
tiina (at) kpkp.fi
Harrastukset: monipuolinen liikunta
Motto: Asioilla on tapana järjestyä

Arja Keränen
Kokkola
Myyntiassistentti 
Talossa 7 vuotta
Puh. 044 311 4990
arja (at) kpkp.fi
Harrastukset: monipuolinen liikunta
Motto: Pysy aina omana itsenä

Pertti Joki
Kokkola, Järjestelmäasiantuntija
Talossa 23 vuotta
Puh. 0400 301 957
pertti (at) kpkp.fi
Harrastukset: jousiammunta
lukeminen, tiede
Motto: Tarpeeksi kun yrittää niin osuu

Jarkko Pelto-Arvo
Kokkola
Tekninen asiantuntija 
Talossa 10 vuotta
Puh. 0400 973 290
jarkko (at) kpkp.fi
Harrastukset: liikunta
Motto: Tekemällä oppii

Jani Määttänen
Ylivieska, IT-asiantuntija
Talossa 3 vuotta 
Puh. 040 736 2099, jani (at) kpkp.fi
Harrastukset: frisbee golf, 
squash, biljardi
Motto: Päällystetyllä tiellä on helppo 
kulkea, mutta siinä ei kasva kukkia.

Kenneth From
Pietarsaari, Tekninen palvelu 
Talossa 20 vuotta
Puh. 040 527 7315
kenneth (at) kpkp.fi
Harrastukset: juoksu, uinti,
työn alla Ford Fairlane 1957
Motto: Kaikki ihmiset ovat lupauksis-
saan samanlaisia. Ero on töissä.

Mika Pentinmikko
Kannus, Ylivieska, Tekninen palvelu 
Talossa 3 vuotta
Puh. 044 729 1540
mika (at) kpkp.fi
Harrastukset: moottoripyöräily
Motto: hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty

Miiko Seppänen
Kokkola
Tekninen palvelu 
Talossa huhtikuusta 2016
Puh. 040 139 2771
miiko (at) kpkp.fi
Harrastukset: kuntosali, pyöräily,
Motto: Älä odota tulevaa vaan elä nyt
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Kokkola

Heinolankaari 12
67600 Kokkola
puh. (06) 832 5100
fax. (06) 832 5164

Pietarsaari

Kauppiaankatu 2
68600 Pietarsaari
puh. (06) 781 0002

Raahe

Rantakatu 8 A
92100 Raahe (Softpolis)
puh. 050 582 8718

Ylivieska

Riihikatu 8 A 0
84100 Ylivieska
puh. 040 736 2099

Kannus

Siltakatu 4
69100 Kannus 
(Osuusmeijerin talo)
puh. 044 729 1540

Toimistosi ratkaiseva tekijä
www.kp-konttoripiste.fi


