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Sijoittamisen kultaiset säännöt pätevät edelleen

Suunnittele ja hajauta
Hanna Vierumäki

Sijoittamisen kultaiset säännöt pätevät nykyisessäkin markkinatilanteessa. Oulussa toimivan Nordea Private
Banking -konttorin johtaja Hannu
Lappalainen ohjeistaa sijoittajia
suunnittelemaan ja hajauttamaan sijoituksensa.
– Ei kaikkia munia samaan koriin.
Ei tehdä sitä tyypillistä virhettä, että
otetaan vain suomalaisia kohteita ja
vain pari, kolme, Lappalainen neuvoo.
– Jos ostaa 20 suomalaista osaketta,
se ei ole välttämättä vielä hajautusta
ollenkaan. Silloin voi puhua hajautuksesta, jos on 20 osaketta eri markkinoilla, hän jatkaa.
Lappalaisen mielestä valmiiksi hajautetut rahastot ovat hyvä vaihtoeh-

to. Hän kuitenkin korostaa, että sijoittaminen on hyvin yksiköllistä.
– Kannattaa selvittää asiantuntijan
avulla, millainen sijoittaja on. Esimerkiksi jos osakkeet käyvät välillä
pakkasen puolella, niin kestääkö sen.
Jotkut kestävät sen. Ajat kuitenkin
paranevat ja ylös on aina tultu. Nokia
on tästä hyvä esimerkki.
Sijoituskohteita miettiessä kannattaa pohtia myös sitä, milloin haluaisi
päästä nauttimaan tuotoistaan.

Osta, kun on halpaa
Lyhyempiaikaisesta säästämisestä
kiinnostuneelle talletukset voivat olla hyvä vaihtoehto. Siinä on kuitenkin myös varjopuolet.
– Raha menettää ostovoimansa tal-

letuksella. Talletuksen tuoton pitäisi
olla neljä prosenttia tai parempi, että raha säilyisi. Sellaista prosenttia ei
ainakaan Suomen pankeista saa, Lappalainen toteaa.
– Osa rahoista on syytä olla talletuksellakin. Jos esimerkiksi pankki
kaatuu, rahat ovat talletuksella turvassa.
Lappalainen muistuttaa, että säästämissuunnitelmia tehdään myös asiakkaille, jotka haluavat sijoittaa vain
muutaman kympin kuukaudessa. Mitä vähemmän rahaa on, sitä tarkemmin pitää miettiä, mihin ne laittaa.
Lappalaisella on hihassaan vielä
yksi hyvä vinkki sijoittajalle.
– Myy silloin, kun on kallista ja osta, kun on halpaa.
Lappalainen antoi Nivalan Nordean
asiakkaille sijoitusneuvoja torstaina.

Konevälittä
tuntee asia
jo kolmann
polvessa

Vuoden yrittäjä Paavo Pää
viihtyy Asemanseudulla
Matti Heinineva

Nivalan kaupungin vuoden 2012 yrittäjäpalkinnon lauantaina saanut konevälitysyrittäjä Paavo Pääkkö naurahtaa päätyneensä alalle vahingossa.
– Metallimies saatiin houkuteltua
mukaan kolmen henkilön osakeyhtiöön vuonna –78, joka kuitenkin lopetettiin vuonna 1988. Jatkoin sitten siitä yritystoimintaa yksityisenä.
Paavo Pääkön yritys on perustettu tammikuussa 1988. Kokemusta on
siis kertynyt 34 vuoden ajalta. Nykyään Konevälitys Paavo Pääkkö myy
uusia ja käytettyjä maatalouskoneita:
traktoreita, metsäkoneita, perävaunuja ja maanmuokkauskoneita.
– Myimme uusia maatalouskoneita ja otimme myös käytettyjä koneita vaihdossa. Kantapään kautta tähän
hommaan on pitänyt opiskella. Nykyään myyn oikeastaan kaikkea, mitä
maataloudessa tarvitaan.
Yrittäjän mukaan ala on mielenkiintoinen ja vaihteleva, eikä kahta samanlaista työpäivää ei ole. Asiakkaita
yrityksellä on läpi Suomen ja koneita
menee silloin tällöin myös Latviaan.
Käytettyjä koneita yritys myy kappalemääräisesti enemmän kuin uusia.
Pääkön asiakkaat palaavat usein
uudestaan koneostoksille ja samasta perheestä on ollut vuosien aikana

asiakkaita jopa kol
Yrityksen toimint
myös maatalousko
ointi.
– Mukavaltahan
varsinkin, kun ei s
taa, iloitsee yrittäjä
nustuksesta.

Puhelin yhä
kaupankäynni
ykkösväline

Pääkkö toteaa kaup
tuneen vuosien ku
kauppaa käydään m
ka Pääkkö tekeekin
kaikki kaupat puhe
– Ennen piti liik
män, piti käydä asi
somassa, että min
taan. Nyt lähetetä
sähköpostissa, eivä
välttämättä katsom
kaan. Netistä kytä
ja, jonka johdosta
jät toisaalta pysyvä
tasalla.
Internettiä yrittä
mahdollisuutena
hintatason tarkistam
– Onhan se netti
asiakkaat usein sa

Konekapinan su
Hanna Vierumäki

Sijoitusasiantuntija Tarja Kilpeläinen, asiakkaiden varainhoitoon erikoistunut johtaja Hannu Lappalainen, konttorinjohtaja Jaakko Lehtinen ja sijoitusjohtaja Eija Heikkinen antoivat Nordean asiakkaille sijoitusvinkkejä.

Konekapina aloitti Nivalan tapahtumaviikonlopun näyttävästi perjantaina. Tapahtuma veti Aseman seudun jälleen täyteen väkeä.
– Heti puoli kymmenestä lähtien on ollut mieletön posse, Nivalan
Yrittäjien puheenjohtaja Urpo Korkiakoski iloitsee.
Konevarusteen Jarkko Niku on
samoilla linjoilla – väkeä riitti aamusta lähtien. Konevarusteen pihalle pystytetystä kodasta jaettiin puoleen päivään mennessä tuhat annosta
lohikeittoa.
– Tämä on erittäin hyvä tapahtuma. Kauppaakin on tehty, Niku kiittelee.
Hän kertoo, että Konekapina vaikuttaa myyntiin vielä kuukausia ta-

pahtuman jälkeen.
– Ihmiset tulevat
päästä uudestaan m
see.
Nivalalaiset Ma
Hautalahti ovat tu
pinassa.
– Meillä on ollut
dä täällä. Joka kert
Marjatta Hautalaht
– Olemme katse
kaikkea. Paljon on
kaa.
Pariskunnan mie
pahtumassa on, ku
Perjantaina vastaan
valalaisia ja haapaj
– Tämä on tällai
meillä täällä, Marja
teaa.
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Nivalan vuoden yrittäjäpalkinnon saanut Paavo Pääkkö naurahtaa opetelleensa kaupantekoa reilun 34 vuoden ajan.

ne oli kyllä kuvassa nätimmän näköinen. Onhan niitä vanhoja koneitakin
tietysti näin vanhana mukava myydä,
Pääkkö letkauttaa.
Alkuaikoina uusia maatalouskoneita myyviä yrityksiä oli vähemmän,
eikä Pääkkökään muista kilpailijoita
olleen isoja ketjuja lukuunottamatta
liiemmälti.
– Tänä päivänä tarjonta on laajentunut, kilpailu kovaa ja myyjiä vähän
joka kulmalla.
Yrittäjän perhe on apuna yrityksen
hoitamisessa, vastaten muun muassa tietoliikennepuolesta. Tavarantoimittajina yrityksellä ovat Agri-Kymi,
Tem-Tuote, Turun Konekeskus ja lisäksi useita muita toimittajia.
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Eino ja Marjatta Hautalahti ovat tuttu
näky Konekapinassa.
Konevarusteen Jarkko Niku kertoo,
että Konekapinan vaikutus liikkeen
myyntiin kestää kuukausia.

Keskittyminen
tuo asiakkaita
Konevälitys Paavo Pääkön nykyiset
toimitilat Teollisuustiellä on rakennettu vuonna 2010. Sitä ennen yritys on toiminut viidessä eri paikassa,
toiminnan käynnistyttyä aikoinaan
Karvoskylältä vanhalta tiilitehtaalta.
Nykyinen toimipiste Asemanseudulla on otollinen, sillä aseman lähellä on myös muita maatalous- ja
kone- liikkeitä, joiden kanssa yhteistyö on pelannut hyvin. Pääkkö pitääkin samanhenkisten yritysten keskittymistä erittäin hyvänä asiana, koska
asiakkaat voivat kierrellä monessa

liikkeessä samalla reissulla.
– Monta sellaista tapausta on ollut,
että kun joku ajaa ohi ja poikkeaa tässä, niin tuleekin kaupat. Ja kyllä muutenkin joku aina löytää jotakin, kun
liikkeitä on lähekkäin. Niitä mahtuisi
tänne lisääkin.
Konevälitysyrittäjän vapaa-aikaan
työn vastapainona kuuluu kesämökkeily Koivujärvellä Pielaveden ja Kiuruveden rajalla, pyöräily sekä talvisin
hiihtäminen. Lomalle hän lähtee mieluummin pohjoiseen Lappiin patikoimaan, kuin etelän rannoille.
– Sen kummempia suunnitelmia ei
ole, kunhan tässä vain hissukseen ollaan ja puhtia riittää.

Nivalan yrittäjäpalkinto on yrittäjien
aloitteesta jaettu vuodesta 1978 lähtien.
Palkinto on Hituran malmikivilohkare,
johon on kiinnitetty Y-tunnus ja Nivalan vaakuna.
Viime vuonna palkinnon sai Pro Estore
Oy, 2010 Irja ja Heikki Ohtamaan maatila, 2009 Savenmaa Ky, 2008 Champion Door Oy, 2007 Konehuolto Paavo Liinamaa Oy ja 2006 H. Suihkonen
Oy.
2005 palkinnon sai Ryhmäkoti Kestintupa Ky ja sitä ennen Edux-ovet Oy
2004, Kellosepänliike Sammallahti
Oy 2003, Nivalan Terästuote Oy 2002,
Laurilan Kukka ja hautaustoimisto Ay
2001, Suomen Turvakilvet 2000,
Rättyän Sapuska Ky 1999, Rautavarasto T. Ojalehto 1998, Rakennusliike Reijo Jyrkkä 1997, R. Hangasmaa
Oy 1996, Megatyöstö Oy 1995, Keski-Pohjan Lasi Oy 1994, Mecanova Oy
1993, Lipponen V. Ky 1992, Nivalan
Rakennus Oy 1991, Jääskeläisen Autoja maatalouskonekorjaamo 1990,
Ahti Mäntylä Ky 1989, T.A. Saarinen
Oy 1988, Nivalan Leipä 1987, Hannun
Kenkä 1986, Värisävy Oy 1985, Siljamaan Puutarha 1984, Nivalan Kivi Ky
1983, Nivalan Kauppa Oy 1982, Ainasojan Puutyö 1981, Maansiirto L. Kaarlela 1980,
Outi Kangas Ky 1979, Päivärinnan Sähköliike 1978.

