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SIVU

”Jos ruukkukasvit 
alkavat kasvaa jo 
helmikuussa, tulee 
varhainen kevät.”
Vanhan kansan luonto-
tietoutta

                              
Ystävänpalsta

Lämmin viesti ystävälle
ympäri Suomen.

Ilmoitus ystävänpalstalla;
soita p. 010 230 8800 tai

lähetä viestiä:
pogosta@pogostansanomat.fi

Pogostan Sanomat
Kauppatie 29, 82900 Ilomantsi

www.pogostansanomat.fi, pogosta@pogostansanomat.fi

Hyvää 
ystävänpäivää

kaikille!

Maunu Laakso

Hyvää 
ystävänpäivää
Anjalle
Lappeenrantaan!

Martti

Hyvää
ystävänpäivää

kaikille ystävilleni
sekä sukututkimus-

ystäville!

Anneli Turunen

Sydämellinen 
KIITOS
kaikille 

merkkipäivääni 
muistaneille!
Matti Juvonen

Hoito- ja hyvinvointipalvelu
Solarus

Ylätie 44 B, Ilomantsi • Kauppakatu 25 C, Joensuu 
www.solarus.fi • puh.  040 913 4272

voimassa helmikuun ajan!

Ystävälle tai itselle
intialainen käsihieronta 28€

(norm. 35 €)

KUKITA YSTÄVÄ!

Salakan Puutarha ja Hautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalveluautauspalvelu
Ruskosillantie  8, 
82900 Ilomantsi                                p. 013-881 055
sp@salakanpuutarha.fi                                  www.salakanpuutarha.fi

Tervetuloa puutarhataloon!

Värikkäät tulppaanikimput
Leikkoruusut, neilikat
ym. leikkokukat
Kauniit kukka-asetelmat
Kukkivat ruukkukasvit
Viherkasveja

Kevään siemenet
saapuneet!

AUKIOLOAIKAMME 
OVAT MUUTTUNEET 

Toimistomme on 
avoinna 

pääsääntöisesti:
• ma-pe klo 8.00-15.00

Pogostan Sanomat
Kauppatie 29, 82900 Ilomantsi

MERVI NEVALAINEN

Ilomantsin R-kioskin yrit-
täjät Ulla Huotari ja Hel-
ka Sivonen saivat tun-
nustusta työstään. Kioski 

kuuluu alueeseen, jossa on 
kaikkiaan 51 R-kioskia. 

– Alue on tosi laaja. Siihen 
kuuluu yrityksiä Kuopiosta, 
Jyväskylästä, Äänekoskelta 
sekä Kiteeltä, luettelee yrittäjä 
Ulla Huotari. 

Palkintoja jaettiin viime 
viikolla olleilla ärräpäivillä 
kahdeksassa kategoriassa. 
Ilomantsilaiset kauppiaat va-
littiin vuoden 2015 delimyy-
jiksi. 

– Ensin piti olla alueen 
valinta, jolla pääsi Suomen 
parhaan kisaan. Alueellisia 
voittoja meillä oli kolmessa 
kategoriassa. Delimyyjän li-
säksi koulutetuin- ja kahvi-

leipämyyjä -osioissa. 
Valtakunnallisessa kisassa 

Ilomantsin kioski oli kaikis-
sa kolmessa osiossa kolmen 
parhaan joukossa. Voitto irto-
si Delimyyjä -osiossa. 

Voittoperusteluissa tode-
taan, että kioski on ottanut 
myyntiinsä paninit, hodarit, 
voileivät. Myyntikehitys on 
ollut kiitettävää ja myynti on 
kolminkertaistunut. 

– Ennen alueellista voittoa 
oli tarkastettu, mistä myynnin 

kasvaminen voisi johtua. Oli-
siko vierestä lakkautettu joku 
myymälä tai jotain vastaavaa. 
Meillä oli päinvastoin, seinän 
taakse avattiin uusi kahvila. 

Kovasti töitä
Perusteluissa mainittiin 
myös, että yrittäjien oma pää-
tös ja usko tekemiseen vaikut-
taa onnistumiseen. 

– Monet muutkin olivat 
ottaneet paninit ja hodarit 
myyntiin, mutta me onnis-
tuttiin niiden myynnissä par-
haiten. 

Ärräpäivillä julkaistu voitto 
tuntui mukana olleesta Ulla 
Huotarista aivan uskomatto-
malta. 

– Ei olla lannistuttu vaan 
kovasti on tehty yrityksen 
menestymisen eteen työtä ja 
nyt tuli huikea palkinto. On 
ilo nähdä, että pienelläkin 

paikkakunnalla voi menestyä. 
Näin vain vietiin voitto suuri-
en asutuskeskusten kioskeil-
ta, naiset iloitsevat. 

Huotari laittoi voitosta tie-
don tekstiviestillä Helka Sivo-
selle, joka vastasi ”hyvä me”.

– Eipä siinä kiireisenä per-
jantaiaamuna muuta ehtinyt 
tehdä, myhäilee tuolloin työ-
vuoroon jäänyt Sivonen. 

Kun yrittäjät aloittivat tuo-
reen pullan myynnin, niitä 
saattoi mennä kaksi päivässä. 

– Sydän verta valuen pis-
tettiin tavaraa roskiin, mutta 
ei lannistuttu. Nyt pullia voi 
mennä 30 päivässä. 

Kolmatta vuottaan ärrä-
kauppiaina toimivat Huotari 
ja Sivonen antavat menes-
tyksestään vilpitöntä kiitosta 
asiakkailleen. 

– Ilman heitä tätä menesty-
mistä ei olisi tullut. 

Ponnistelut 
tuottaneet tulosta
Pienen paikkakunnan kioski pärjäsi suurien joukossa. 

”Alueellisia voit-
toja meillä oli 
kolmessa kategori-
assa.”
Ulla Huotari

Ilomantsin ärräkioskin kauppiaat Ulla Huotari ja Helka Sivonen iloitsevat saamastaan huomiosta, joka on tullut kovalla työllä. 
KUVA: MERVI NEVALAINEN


