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Moro,
Olen Jesse Poutala ja tällä viikolla tutustutaan pikaisesti yritykseeni Jeesi-Service
Oy:hyn. Olen 36-vuotias syntyperäinen punkalaitumelainen. Perheeseeni
kuuluvat vaimo ja kolme lasta. Asumme rakentamassamme omakotitalossa
Vihalaidassa.

Yritykseni Jeesi-Service Oy:n perustin maaliskuussa 2008 kaverini Eetu Suomisen
kanssa. Molemmilla oli kokemusta maanrakennus- ja murska-alalta, sekä ajatus
siitä, mitä murskamontuilla kaivattaisiin. Tuumasta toimeen ja kolikolla
arpomaan titteleitä sekä perustamaan yritystä ja hakemaan rahoituksia ja
kontakteja.

Eetun jäädessä pois yrityksestä vuonna 2011, vastuu siirtyi kokonaan minulle.
Yhteistyötä tehdään kuitenkin viikoittain, hänen työskennellessään nykyään
Suomen kulutusosassa.

Liikkeelle lähdimme ”tyhjästä” ja ensimmäisenä hankimme 3-akselisen
umpikaappikuorma-auton, jonka kalustimme työkaluilla ja tarvikkeilla, jotta
saimme toiminnan käynnistettyä (kuvat 1 ja 2).

Vielä samana vuonna huomasimme, että tarvitsisimme työssä myös omaa
nostokalustoa. Sopivasti Destia oli huoltoautoa vaille ja saimme myytyä heille
rakentamamme auton, näin löytyi tilaisuus ruveta etsimään päivitystä kalustoon.
Alkuvuodesta 2009 löysimme meille uuden kuorma-auton ja perävaunun
Tilburista Hollannista, josta sen kävimme hakemassa. Ja jälleen sai ruveta
rakentamaan liikkuvaa ”korjaamoa” uudestaan. Tämä auto on vastannut hyvin
tarpeita ja on käytössä edelleen (kuvat 3-5).

Jotta pystyimme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin paremmin, tarvitsimme
myös kiinteät toimitilat. Vuonna 2010 vuokrasimme kunnalta tilat Nummen
teollisuusalueelta, jossa toimimme vuoteen 2021 asti.
Vuonna 2017 kesällä yrityksen kalusto täydentyi isommalla nosturiautolla. Ostin
auton ”romuna” Vaasasta ja rakensimme sen täysin uudestaan omaan käyttöön
sopivaksi. Tällä kykenimme laajentamaan toimintaa niin murskainhuoltojen kuin
paikallisten asiakkaiden nostotöidenkin osalta (kuvat 6-8).

Vuonna 2021 minulle tarjoutui tilaisuus ostaa koko hallikiinteistö ja laajentaa
toimitiloja ja toimintaa. Tällä hetkellä Jeesi-Service Oy työllistää itseni lisäksi neljä
henkilöä ja toiminta koostuu suurin piirtein puoliksi halli- ja kenttätyöskentelystä
(kuva 9).

-Jesse Poutala, Jeesi-Service Oy
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Normaali työpäivä alkaa hallilta yleensä aikavälillä 5.00–8.00. Reissupäivinä töihin
lähdetään kahden miehen voimin, sillä yksinään nämä hommat eivät kunnolla
onnistu. Reissussa normaali päivä koostuu murskainten terien tai jonkin
komponentin, kuten dieselmoottorin vaihdosta tai erilaisista korjaushitsauksista.
Reissupäivä alkaa hallilta ja päättyy hallille, yleensä vielä saman vuorokauden
aikana, toisinaan kuitenkin tehdään isompia projekteja ja reissussa ollaan
muutama päivä. 

Työkohteet sijoittuvat pääsääntöisesti Etelä- ja Keski-Suomen alueelle. Reilun
kymmenen vuoden aikana asiakaskunta on melko vakiintunutta ja heidän
työmaiden vaihtuessa seuraamme perässä vähän kauemmaksikin.

Viime viikko oli omalta osaltani hyvin reissupainotteinen, sillä yksi työntekijä oli
talvilomalla ja kaksi sairaana. Maanantaina olimme Tampereella vaihtamassa
murskan teriä. Tiistaina vuorossa oli terien vaihto Espoossa. Keskiviikkona olin
hallilla, jolloin huolsimme omaa kalustoa sekä poltin levyleikkeitä seuraavan
viikon työkohteeseen. Torstaina teimme Rengossa kuntokartoitusta latvialaisille
murskaimen ostajille, ja perjantai meni Närpiössä terän vaihdossa.
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Hallipäivät puolestaan alkavat kahvikopista kahdeksan aikoihin. Hallilla ei tehdä
samaa työtä jokaisena päivänä, joten työtehtävät jaetaan aamulla kiireellisyyden
mukaan.

Hallipäivät voivat koostuvat muun muassa murskainten laajemmista kunnostus-
ja korjaustöistä, erilaisten metallirakenteiden ja kulutusosien valmistamisesta
sekä koneiden huolloista- ja korjauksista. Myös erilaiset nostotyöt lähialueella
työllistävät yritystä jonkin verran. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennusten
kattotuotteiden nostot, runkorakenteiden nostot ja viljasiilojen pystytykset.
Yrittäjän töihin tämän lisäksi kuuluu työmaiden valmistelut, laskutuksen
hoitaminen ja laskujen maksaminen sekä osien tilaamiset ja tarjouksien
tekemiset.
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Marraskuussa 2021 sain vastaanottaa Punkalaitumen Vuoden Yrittäjän palkinnon.
Koen olevani vahvasti etuoikeutettu, kun 13 vuoden yrittäjyyshistoriani jälkeen
sain vastaanottaa Vuoden Yrittäjän palkinnon. Minun yritykseni Jeesi-Service Oy
on tällä kertaa huomattu.

Viime vuonna tuli täyteen kymmenen vuotta siitä, kun sain ensimmäisen
Punkalaitumella myönnetyn Nuori yrittäjä -palkinnon. Muistellessani
tapahtumaa, nousee mieleen muistoja siitä, kuinka luulin jo tietäväni, miten tämä
homma toimii. Miten väärässä olinkaan. Esimerkiksi uudestaan kävelemään
opettelu ja 5kk sairasloma vajaa kolmekymppisenä pistää yritystoiminnan kovalle
koetukselle, etenkin taloudellisesti.

Tästä selvittiin kuitenkin hyvien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden avulla.
Jokainen vastoinkäyminen opettaa uusia tapoja ratkaista ongelmia ja pistää
miettimään, miten hommaa tulisi jatkossa kehittää.

Vain yrittäjä itse tietää, mitä yrittäminen tarkoittaa. Yrittäminen ei todellakaan ole
kaikille sopiva uravalinta. Yrittäjyys vaatii riskinottohalua. Yrittäjyys on jotakin
sellaista, mikä on syvällä yrittäjän dna:ssa. Itse olen kolmannen polven yrittäjä.
Yrittäjyyttä ja ammattitaitoa kannattaa ja pitääkin opiskella. Oikeaa asennetta ja
elämäntapaa ei kuitenkaan opi kirjoista. Yrittämiseen liittyy vastuuta, ahkeruutta
ja sisukkuutta. Yrittäjän on otettava vastuu omasta työstään ja usein myös
muiden työstä. Vain hyvä palvelu menestyy markkinoilla. Palkka tulee, jos
tilauksia on tullut, hinnoittelu on tehty oikein ja työ hyväksytty laskutukseen.

Työssäni yrittäjänä parasta on vaihtelevat työpäivät, jonkun isomman projektin
onnistuminen ja itselle työskentely. Toki varmasti olisi helpompiakin tapoja
ansaita leipänsä, mutta sen verran tunnen itseäni, että en ehkä olisi se helpoin
työntekijäkään. Syitä olla yrittäjä on varmasti yhtä monta kuin on yrittäjääkin.
Meitä kaikkia yrittäjiä yhdistää varmasti yksi ominaisuus: Emme ole oikein
koskaan tyytyväisiä ja hommat ovat aina kesken. Me kuljemme eteenpäin ihan
oman fiiliksen ja luonteemme vetämänä.

Lisäksi meitä kaikkia yrittäjiä yhdistää varmasti toinenkin asia. Jokaisella
yrittäjällä, jopa toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimivalla
omistajayrittäjällä, on ainakin yksi pomo, jonka sana painaa kaikkein eniten. Se
sana on asiakkaan sana. Halu palvella ja sopiva nöyryys asiakkaidemme edessä on
ainoa keino rakentaa pitkäjänteistä menestystä.

Yrittäjyys ja yrittäminen vaatii myös perheeltä ja läheisiltä yrittäjähengen ja -arjen
ymmärtämistä.
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Jeesi-Service Oy:n uusien toimitilojen myötä on tullut mahdollisuus vuokrata
tiloja myös muille yrittäjille. Tällä hetkellä Jeesi-Service Oy:n tiloissa toimii viisi
muuta paikkakuntalaista yritystä. Vapaana olisi vielä 360 neliötä lämmintä
tuotantotilaa.

Viime kesänä aloitettuja hallin ja piha-alueiden parannuksia ja muutoksia on
tarkoitus jatkaa. Esimerkiksi lämmön tuottaminen öljyllä tulee päivittää
kustannustehokkaampaan vaihtoehtoon.

Suunnitelmissa on myös pyrkiä lisäämään hallin käyttöastetta haalimalla isompia
työkokonaisuuksia. Tämä edellyttää myös sopivan lisätyövoiman löytymistä
yritykseen. Päivitettyämme uudempaan CNC-ohjattuun plasma- ja
kaasuleikkauslaitteeseen pystymme toimittamaan erilaisia levyleikkeitä yrityksille
ja yksityisille toimijoille.

Vahvuutena Punkalaitumella toimimiseen näen edulliset toimitilojen hinnat,
keskeinen sijainti ja luotettavat yhteistyökumppanit. Paikallisten yrittäjien kanssa
yhteistyö on ollut toimivaa ja toivon yhteistyön jatkuvan sekä lisääntyvän
tulevaisuudessa.

Mikäli sinulla on kysymyksiä yritykseeni liittyen tai ajatuksia/ehdotuksia, miten
Jeesi-Service voisi palvella sinuakin, ota yhteyttä: jesse@jeesi-service.fi. Kiitos
mielenkiinnosta yritystäni kohtaan.
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