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Kioskilla myyjän 
tärkein työkalu 
on hymyn lisäksi 
tietokone.

Passeista pullaan

Heini Kuusela
Heinola

Kaupat ja kioskit tarjoa-
vat nykyään monia sellai-
sia palveluita, joita ei aiem-
min ole mielletty niille kuu-
luviksi. Esimerkiksi passia 
ei ole enää pariin vuoteen 
voinut hakea muualta kuin 

R-kioskilta. 
Lisääntyneet pal-

velut tuovat haasteita 
henkilökunnalle. 

Yksi kolmesta Heinolan 
R-kioskeja pyörittävästä 
yrittäjästä, Elina Tuominen, 
sanoo, että uusien työnte-
kijöiden perehdyttäminen 
vaatii enemmän kuin aikai-
semmin. Jos ennen myymi-
nen oli tärkeintä, ovat nyt 
rinnalle nousseet atk-taidot.

– Suurin osa tuotteista 
tulee tietokoneen kautta. 
Kioskillakin moni toiminto 
vaatii sen käyttämistä. Tie-
tokonetta ei saa siis pelätä, 
sanoo Tuominen. 

Tuominen sanoo laske-
neensa aiemmin, että kios-
kilta sai noin kolmeakym-
mentä erilaista palvelua. 
Määrä on siitä edelleen 
kasvanut. 

R-kioski ei ole ainoa, josta 
saa nykyään aiempaa laa-
jempia palveluita. Siwa-lä-
hikaupat tarjoavat Matka-
huollon pakettipalveluita, 
osa myös Postin palvelui-
ta. S-marketeissa S-pan-
kin asiakkaat voivat nostaa 
kassalta rahaa tai tallettaa 
sitä. Pakettiautomaatteja on 
monessa kaupassa.

Tuominen arvelee, että 

ainakin osasyy kauppojen 
palveluvalikoimien laajen-
tumiseen on palveluiden 
ja ostamisen siirtyminen 
nettiin. 

– Netistä ostetaan paljon 
tuotteita. Jos niiden nouto 
postista on työssäkäyvil-
le hankalaa aukioloaikojen 
puitteissa, niin toimitus va-
litaan muualle. 

Heinolan postin ollessa lii-
pasimella R-kioskilla odo-
tellaan yhteydenottoa Pos-
tista. Joillakin paikkakun-
nilla kioskit toimivat jo 
asiamiesposteina. 

– Nyt odotamme, lähteekö 

Posti tarjoamaan täällä R-
kioskille jotakin. 

Siinä tapauksessa, että 
postipalveluita tulisi kios-
kille, torin R-kioskin nykyi-
set tilat  eivät Tuomisen mu-
kaan enää riittäisi. 

– Meillä on jo tällä hetkel-
lä kaikki mahdolliset neli-
öt kattoa lukuun ottamatta 
käytössä. 

Koko torirakennuksen 
kohtalosta on vuosien ai-
kana esitetty yhtä ja toista. 
Yrittäjä ei ole kuitenkaan 
kuullut asiasta toistaiseksi 
mitään uutta.

– Tieto tulee siinä vaihees-
sa, kun tulee lähtö.

Aikaa luovalle 
työlle

Vallu Lukalla ei ole enää 
montaa esitystä Mamma mia! 
-musikaalia jäljellä. Mies jättää 
Svenska teaternin hieman hai-
kein, mutta myös helpottunein 
tuntein. Ensimmäiseksi luvassa 
on lomailua.

SIVUT 4–5

Maidontuottajalla 
riittää maauskoa
Valion hallintoneuvoston jäsen, 
heinolalainen Tuomo Haikonen 
uskoo, että tämänhetkisistä 
vaikeuksista huolimatta maito 
säilyy tulevaisuudessakin maa-
talouden päätuotantosuuntana 
Itä-Hämeessä.

SIVUT 8–9

Synergiaetua 
hakemassa
Vierumäellä harjoitellaan golfi a 
ja tennistä saman katon alla, 
kun golfi n talviharjoittelukes-
kus muutti Vierumäkihalliin. 
Paikkoihin pääsee tutustumaan 
viikonloppuna.

SIVU 10

Uusi PalveluHeinola ilmestyi

Niin kuin hän, joka tei-
dät on kutsunut, on pyhä, 
niin tulkaa tekin pyhik-
si kaikessa mitä teette. 
Onhan kirjoitettu: ”Olkaa 
pyhät, sillä minä olen py-
hä.” 1. Piet. 1: 15-16

Pimeä päättyy kello 8.18 
Aurinko nousee kello 
9.19. Aurinko laskee kel-
lo 14.58. Pimeä alkaa 
15.59.

Tänään Tatu, Daniel, Ta-
neli. Ortodoksiset nimet: 
Taneli.

Nykyään R-kioskilla työskentelevän on paistettava pulliakin. Yrittäjä Elina Tuominen pistää pullat uuniin.

Sami Lettojärvi

Jakelu
Jakelupäivystys 03 7575 285
Heinolan, Hartolan, Sysmän ja Joutsan varhaisjakelu, 
Pertunmaan ja Luhangan viikonloppujakelu: ma–pe klo 
6 .30–10, viikonloppuisin, aattoina ja arkipyhinä klo 7–11.

Sähköposti: jakelupaivystys@esajakelut.fi  
(Nauhoitamme asiakaspuheluita asiakaspalvelun 
koulutustarkoituksiin.)

Jari Niemi
Heinola

Kaupungin uusi palveluha-
kemisto PalveluHeinola on 
ilmestynyt.

Hakemisto on helppo-
käyttöinen palveluluette-
lo, josta on löytää nopeasti 
alueen yrittäjien sekä toimi-

joiden tarjoamat palvelut. 
Hakemistossa on nyt noin 
280 yritystä ja siihen mah-
tuu elinkeinojohtaja Heik-
ki Mäkilän mukaan aina-
kin puolet lisää.

Hakemisto julkaistaan 
sähköisesti muutaman ker-
ran vuodessa, jolloin sen 
tietoja myös täsmätään vas-

taamaan mahdollisimman 
hyvin todellista tilannetta. 

Kaikkiaan Heinolassa 
toimii noin 1 000 erikokois-
ta yritystä: teollisuuden oh-
jausjärjestelmien valmista-
jasta kattopeltien tekijään. 

Erityisen merkittävää on 
monipuolinen puu- ja me-
tallialan osaaminen sekä 

kierrätysteknologiaan pe-
rustuva yritystoiminta. 

Kaupunki tukee yrittä-
jyyttä ja tarjoaa yhdessä 
paikallisten oppilaitosten 
kanssa yrittämistä kannus-
tavan ilmapiirin.

Sijaintinsa ja hyvien pal-
velujensa ansiosta Hei-
nola on Mäkilän mukaan 

erinomainen yrityskau-
punki niin aloittaville, toi-
miville kuin laajentuville 
yrityksille.

PalveluHeinola löytyy 
Heinolan kaupungin net-
tisivustolta (www.heinola.
fi)  ja jatkossa myös Itä-Hä-
me-lehden nettisivustolta 
(www.itahame.fi).


