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Sitä, joka uskoo häneen, 
ei tuomita, mutta se, joka 
ei usko, on jo tuomittu, 
koska hän ei uskonut Ju-
malan ainoaan Poikaan. 
Joh. 3: 18

Pimeä päättyy 2.38. Au-
rinko nousee kello 4.05. 
Aurinko laskee kel-
lo 22.23. Pimeä alkaa 
23.51.

Tänään Minna, Vilma, 
Miina, Mimmi, Vilhelmii-
na. Ortodoksiset nimet: 
Viljo, Alf, Jyrki, Yrjö.

Timo Korhonen
Heinola, Hartola

Heinolalaiset Sari Ikonen 
ja Marko Koivula aloit-
tavat Hartolan R-kios-
kin kauppiaina kesäkuun 
alussa. Hartola siirtyy vii-
meisenä Päijät-Hämeen 
25 kioskista yrittäjävetoi-
seksi. R-kioski haluaa ker-
tomansa mukaan ketjut-
taa kaikki Suomen Ärrät 
kauppiasvetoisiksi.

Aiempaa kokemusta yrit-

tämisestä Ikosella ja Koi-
vulalla ei ole, asiakaspal-
velusta eri aloilta sitäkin 
enemmän. Ennen Harto-
laa Koivula totutteli Ärrä-
maailmaan työharjoittelus-
sa Tommolan R-kioskilla ja 
Ikonen yrittäjäkoulutuk-
sessa R-kioski oy:n pääkal-
lopaikalla Vantaalla.

– Haluamme kokeil-
la oman yrityksen pyö-
rittämistä ja kehittämis-
tä. R-ketju tuntui parem-
malle ratkaisulle kuin suo-
raan tyhjästä yrittäjyyden 
aloittaminen, perustele-
vat avoliitossa elävät Iko-
nen ja Koivula yrittäjäksi 
ryhtymistään.

– Työtä tulee olemaan 
paljon ja laitamme itsem-
me täysillä likoon. Työt ei-
vät kumminkaan lopu kios-
kille, vaan niitä on tehtävä 
kotonakin. Mitä enemmän 
teemme itse, sen teemme 
itsellemme, mutta emme 
kuitenkaan asiakkaiden 

kustannuksella, Koivula 
kertoo.

Bonuksena tulee vielä pen-
delöinti Heinolan ja Harto-
lan välillä. Ikonen ja Koivu-
la ovat varautuneet pitkiin 
työpäiviin, mutta pääsään-
töisesti he tekevät päivät 
puoliksi. Näin taakka ei 
kasva kummallekaan koh-
tuuttomaksi. Molemmat te-
kevät aktiivisesti töitä tis-
kin takana. Paperityöt te-
kee se, joka ehtii niitä 
enemmän pyöritellä.

– Kyllä aloitus Hartolassa 
vähän jännittää, miten asi-
at lähtevät luistamaan. Ide-
oita ja ajatuksia on, toivot-
tavasti edes osa niistä pää-
see toteutuksen asteelle, 
Ikonen sanoo.

– Tietoa on tullut paljon 
ja pää on pyörällä. Kios-
kien harjoittelujaksot ovat 
olleet todella tarpeellisia, 
sillä niistä saa tärkeää ko-
kemusta arjen toimintaan. 

Hartolan Ärräkin yrittäjälle
Kaikki Suomen 
R-kioskit 
halutaan kaup-
piasvetoisiksi. 
Hartolan Ärrä 
siirtyy yrittäjälle 
ensi viikolla.

Vantaalta sai todella tärke-
ää tietoa kaikista yrittäjyy-
teen liittyvistä asioista. Tie-
toa ja asioita opittavina on 
niin paljon, ettei kaikkea 
edes ehdi kunnolla hah-
mottamaan harjoittelujen 

aikana, Ikonen myöntää.

Vaikka moni asia askarrut-
taa vielä mieltä, harjoitte-
lujaksot R-kioskeissa ja 
yrittäjyyteen perehdyttä-
minen antavat selkänojaa.

– Ja onneksi taustalla on 
R-kioskiketjun tukiorgani-
saatio, jonka puoleen voim-
me aina kääntyä ja saada 
apua tarvittaessa. Myös toi-
set kauppiaat ovat tärkeä-
nä tukena, Koivula kertoo.

Kuumaa keskustelua kauppapaikoista
Sosiaalisessa mediassa käydään 
kiivasta keskustelua siitä, halu-
aako R-kioski oy todellakin ir-
rottaa kaikki Suomen Ärrät yrit-
täjävetoisiksi.

Esille nousee muun muas-
sa tapa, jolla R-kioski oy jakaa 
liikepaikkoja yrittäjille. Harto-
laan haettiin kauppiasta vuosia. 
Sysmän Ärrässä kauppias aloit-
ti viime vuonna. Arvostelijoiden 
mukaan yhtiö pitää itsellään 
kannattavimmat liikepaikat ja 
työntää muut kauppiaille.

R-kioski oy:n aluepäällikkö 
Kari Kilponen kiistää väitteet. 
Ärrä-ketjussa on Suomessa yh-

teensä 630 kioskia, joista 80 
on vielä vailla yrittäjää eli osa-
na R-kioski oy:n omaa liiketoi-
mintaa.

– Haluamme aivan kaikki R-
kioskit kauppiasvetoisiksi. Ku-
kaan ei kuitenkaan kiistä si-
tä, että vain yrittäjän kovalla 
omalla työpanoksella huonom-
min menestyvät liikepaikat voi-
vat tuoda voita leivän päälle, 
Kilponen sanoo.

R-kioskit toimivat niin sano-
tulla franchising-periaatteel-
la. Kauppiasvetoiset kioskit ovat 
itsenäisten yrittäjien omistuk-
sessa olevia osakeyhtiöitä. R-

kauppiaan sopimuskumppa-
ni on R-kioski oy, joka hallitsee 
ja pyörittää ketjua. Yritys kuuluu 
norjalaiseen Reitan Group -per-
heyhtiöön.

Franchising on malli, jossa yrit-
täjä hankkii toimiluvan eli oi-
keuden ja velvollisuuden käyttää 
ketjun tavaramerkkiä ja toimin-
tatapoja yritystoiminnassaan. 
Tästä oikeudesta yrittäjä pulittaa 
korvauksen, joka voi olla vuo-
sittainen maksu tai prosentuaa-
linen osuus myynnistä tai voi-
tosta. Koulutus ja tukipalvelut, 
kuten markkinointi ja kirjanpito, 
on usein liitetty sopimukseen.

Heinolalaiset Marko Koivula ja Sari Ikonen aloittavat kesäkuun alussa Hartolan Ärrän kauppiaina.

Timo Korhonen

Kela säästää karsimalla 
vastauslähetyskuorten käyttöä
STT
Helsinki

Kela vähentää vastauslä-
hetyskuorien ja -tunnusten 
käyttöä. Kelasta arvioidaan, 
että vastauslähetysten kar-
siminen tuo ensi vuonna 
860 000 euron säästöt.

Kelan lähettämissä kirjeissä 
on tähän saakka ollut yleen-
sä vastauslähetyskuori tai 
ohje, kuinka Kelalle vasta-
taan vastauslähetystunnuk-
sen avulla. Tulevaisuudessa 
vastauskuoria tarjotaan vain 
tietyissä tilanteissa, kuten 
erityistä tukea tarvitseville.


