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Sisäinen valmennus onSisäinen valmennus on

ryhmätyötä

Jaana Väliviita-Peltonen työsken-
telee Helsinki-Vantaan Techno-
poliksessa, jonka siisteydestä hän 

toimipisteen kohdevastaavana huolehtii. 
Siivoustyön ohessa Väliviita-Pelto-
nen osallistuu Silva Cleanin sisäiseen 
valmennukseen. Silvalainen noin 20 
hengen valmennusryhmä kokoontuu 
kerran kuukaudessa puoleksi päiväksi 
pohtimaan työn ja menestymisen 
kannalta keskeisiä asioita monesta eri 
näkökulmasta.

”Olen huomannut, että valmennuk-
sen ansiosta yksittäisten henkilöiden ja 
erillisten asioiden sijoittaminen suurem-
paan kokonaisuuteen on huomattavasti 
selkeytynyt”, kertoo Väliviita-Peltonen. 
”Tapaan työssäni päivittäin ihmisiä, 
jotka mielikuvatasolla yhdistävät Silva 
Cleanin ainoastaan minuun. Tällaisissa 
tapauksissa minulla on yrityksen koko-

naismaineen kannalta suuri vastuu. 
Mikäli sattuisin käyttäytymään epä-
ammattimaisesti, ei vahinko olisi aino-
astaan minun, vaan myös edustamani 
yrityksen”, toteaa Väliviita-Peltonen. 

Siivoojan työ vaatii todella hyvää 
psykologista silmää ja kykyä tulla toi-
meen välillä melkoistenkin persoonal-
lisuuksien kanssa. Valmennusryhmässä 
keskustellaan vilkkaasti työntekijöiden 
ja asiakkaiden välisestä vuorovaiku-
tuksesta. Luonnollisesti menestyvän 
liiketoiminnan kannalta onnistuminen 
asiakasrajapinnassa on kaikkein tär-
keintä – hyvin tehty siivoustyö ei yksin 
riitä, vaan onnistumiseen tarvitaan myös 
inhimillistä otetta.

”Päivittäinen siivoustyö on erittäin 
itsenäistä. Juuri tästä syystä onkin mie-
lenkiintoista ja opettavaista kuulla työto-
vereiden näkemyksiä työstään ja vertailla 
omia kokemuksia muiden samalla alalla 
työskentelevien ihmisten kanssa”, sanoo 
Väliviita-Peltonen.

”Valmennuksessa oppii katsomaan 
asioita useasta eri näkökulmasta. Kaikki 
esille tulevat asiat eivät toki ole uutta, 
vaan koen valmennuksen myös vahvis-
taneen entistään näkemystäni siitä, että 
peruspositiivinen ihminen ei koskaan 
joudu sellaiseen pulaa, mistä hän ei 
hymyllä selviäisi”, naurahtaa Väliviita–
Peltonen. n
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Silva Clean panostaa 
yrityksen henkilökunnan  
jatkuvaan sisäiseen 
valmennukseen. 
Valmennuksen tavoite on 
rakentaa yritykselle entistä 
vahvempi kasvualusta, 
jossa työntekijät ovat 
täysipainoisesti mukana.

Jääkiekkoilija 
Hayley Wickenheiser:

Luotan itseeni 
enkä anna periksi

Teksti: Elina Nihtilä
Kuvat: Pekka Kiirala

Silva Cleanissa on tehty seuraavat 
nimitykset:
Marc Sirviö palveluohjaajaksi
Emilia Sirén iltavastaavaksi
Jaana Väliviita-Peltonen kohdevas-
taavaksi
Jelena Liepins palveluohjaajaksi
Anastasia Menna palveluohjaajaksi
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Wickenheiser viihtyy hyvin Kirkko-
nummella. Hayley kehuu suomalaisia, 
jotka ovat ottaneet hänet ennakko-
luulottomasti vastaan. Hän kokee saa-
vansa pelaajana arvostusta taidoistaan, 
eikä vain huomiota osakseen naispe-
laajana miesten sarjassa. 

Rakkaudesta 
jääkiekkoon
Hayleyn jääkiekkoura edellyttää jous-
tavuutta häneltä itseltään ja perheeltä: 
Kanadassa kotia pitävät 3-vuotias 
Noah-poika sekä Hayleyn aviomies 
Tomas. Pelikauden aikana saattaa 
kulua pitkiä jaksoja, ettei perhe pääse 
tapaamaan toisiaan.  

Hayleyn puhuessa jääkiekosta Hayleyn puhuessa jääkiekosta 
kuulee usein sana intohimo. Hän 
sanoo nauttivansa sydämensä pohjasta 
pelaamisesta ja kun pelaaminen tuot-
taa näin paljon iloa, jaksaa menestyk-
sen eteen tehdä töitä.  

”Luotan itseeni ”Luotan itseeni ”Luotan itseeni 
enkä anna enkä anna enkä anna 

periksi”periksi”periksi”periksi”

Nyt vaaditaan 
todellisia 
ratkaisuja

H allituksessa pohditaan tänä päivänä 
kuumeisesti yrittäjyysohjelman 
sisältöä.  Kuinka edistää yrittä-

jyyttä ja kasvattaa toimivien yritysten 
määrää? Uusia ja menestyviä yrityksiä 
syntyy liian vähän. Vain dynaamiset ja 
kasvavat yritykset rekrytoivat lisää työvoi-
maa. Verotulot kasvavat vain, jos työnteko 
lisääntyy. Samalla pienenevät työttömyyden 
hoidosta aiheutuvat kustannukset.  

Vuoden aikana yksityiseltä sektorilta on 
hävinnyt runsaat 50 000 työpaikkaa, eikä 
uusia näytä syntyvän tilalle. Se miksi työ-
paikkoja häviää johtuu tietysti siitä, että 
kysyntä joustaa  nopeammin kuin kustan-
nukset, siis lähinnä palkat. Palkat joustavat 
hitaammin, mikä näkyy infl aation myötä 
pienempinä korotuksina pitkällä aikavä-
lillä. Tämä on johtanut siihen, että työpaik-
koja vähentämällä saadaan kustannuksia 
pienemmäksi. Toisaalta teolliset työpaikat 
näyttävät siirtyvän halvemman työvoiman 
maihin.  

Kuinka on mahdollista, että tämän 
päivän Suomessa on vajaat puoli miljoonaa 
ihmistä ilman työtä ja erilaisilla työllistä-
villä kursseilla? Samaan aikaan tekemä-
töntä työtä kyllä löytyy. Etenkin Etelä-
Suomessa on tietyillä aloilla huutava pula 
työntekijöistä. Pääkaupunkiseudulla on 
tietysti omat erityishaasteensa, joista yksi 
on eittämättä suuret asumiskustannukset.

Palvelualoilla on ollut niukkuutta 
työvoimasta pari vuosikymmentä. Työn 
tekeminen ei houkuttele, kun muutenkin 
pärjää. Lisäksi harmaa talous voi tänä päi-
vänä paremmin kuin koskaan. Pieni posi-
tiivinen signaali hallitukselta oli veroasteen 
lasku, mutta todellisia rakenteellisia uudis-
tuksia kaivataan nopeasti lisää.  

Jukka Varis

Eikä motivaatiossa puutteita voisi Eikä motivaatiossa puutteita voisi 
ollakaan, sillä ammattijääkiekkoilijan ollakaan, sillä ammattijääkiekkoilijan 
on jaksettava rutiininomaista elämää on jaksettava rutiininomaista elämää 
päivästä toiseen: aamulla harjoitellaan päivästä toiseen: aamulla harjoitellaan 
joukkueen kanssa jäällä, keskipäivällä joukkueen kanssa jäällä, keskipäivällä 
nousevat puntit kuntosalilla, sen jäl-nousevat puntit kuntosalilla, sen jäl-
keen nukutaan päiväunet ja illalla keen nukutaan päiväunet ja illalla 
toistuvat harjoitukset jäällä. toistuvat harjoitukset jäällä. 

Tähtäimessä vuosi Tähtäimessä vuosi 
2010
Hayleyn näkee uransa jatkuvan aina-Hayleyn näkee uransa jatkuvan aina-
kin vuoden 2010 olympialaisiin saakka. kin vuoden 2010 olympialaisiin saakka. 
Kisat pidetään silloin Vancouverissa Kisat pidetään silloin Vancouverissa 
kanadalaisen kotiyleisön edessä.  kanadalaisen kotiyleisön edessä.  

Olympiakisoissa pelaaminen on Olympiakisoissa pelaaminen on 
sytyttänyt Hayleyn aina. Uransa huip-sytyttänyt Hayleyn aina. Uransa huip-
puhetkeksi hän mainitsee vuoden 2002 puhetkeksi hän mainitsee vuoden 2002 
olympialaiset Salt Lake Cityssä, jossa 
Kanadan joukkue Hayleyn johdolla 
voitti altavastaajan asemasta USA:n ja 
sai kaulaansa kultamitalin. 

Päättäväisyydellä 
eteenpäin
Hayleyn jääkiekkoura alkoi pelaajana 
poikien joukkueissa, joissa hän joutui 
aina huomion keskipisteeksi. Eikä kyse 
ollut aina pelkästään kannustuksesta, 
sillä usein ihmeteltiin sitä, ettei tyttö 
ollut valinnut lajikseen taitoluistelua. 

Hayleyn mukaan vihjailut vain 
lisäsivät hänen päättäväisyyttään. 
”Minulla on erittäin vahva usko itseeni 
ja kykyihini. Jaksan tehdä ahkerasti 
töitä, enkä anna helposti periksi. Pit-
käntähtäimen tavoitteeni motivoivat 
minua.”, Hayley kuvaa itseään.   

Jääkiekkoilijoiden itseluottamusta 
koetellaan erityisesti tappion hetkillä. 
”Silloin on vain pakko ylläpitää positii-
vista mieltä ja yrittää onnistua pienissä 
asioissa, esimerkiksi syötöissä. Pienten 
onnistumisten kautta on helpompi 
saada koko tilanne hallintaansa”, 
Hayley korostaa. 

Alkaneeseen kauteen Hayley suh-
tautuu luottavaisin mielin ja keskittyy 
täysillä jääkiekkoon. Hän on harjoitel-
lut parhaansa mukaan, eikä näe mitään 
syytä, miksei pystyisi parantamaan 
suorituksiaan entisestään viime kau-
desta.  n

Pääkirjoitus

Teksti: Marjo Hevonoja-Mäki
Kuvat: Pekka Kiirala

Jääkiekkoilija Hayley Wickenheiser 
ammattilaisena miesten sarjassa

S
iirtyessään Kirkkonummelle Wickenheiserilla oli taka-
naan vaikuttava ura naisten jääkiekkosarjoissa: paikka 
Kanadan naisten maajoukkueessa 15-vuotiaasta lähtien, 
neljä maailmanmestaruutta ja yksi olympiakulta. Kaikissa 
arvoturnauksissaan Hayley on valittu tähtikentälliseen. 

”Olympiavoiton jälkeen aloin tähytä eurooppalaisille pelikentille. 
Tarvitsin uusia haasteita yltääkseni yhä parempiin suorituksiin”, 
Hayley kertoo. 

Ensimmäisen ottelunsa Kirkkonummen Salamissa Hayley pelasi 
tämän vuoden tammikuussa. Loppukaudesta hän otti paikkansa jouk-
kueessa yltäen 2+9 tehopisteeseen. Joukkueena Salamat menestyi niin 
hyvin, että aloitti tämän kauden sarjaporrasta ylempänä, Mestiksessä.  

Peliälyä ja tarkkoja syöttöjä
Hayley kuvaa omaa rooliaan pelinrakentajaksi. Hänellä on pelisilmää, 
kykyä ennakoida tilanteita ja jakaa muille nappisyöttöjä. Aloituksia 
Hayley on ollut voittamassa joukkueelleen useita ja jos Salamat pelaa 
ylivoimapeliä, niin maalintekopaikkoja on kentällä usein järjestele-ylivoimapeliä, niin maalintekopaikkoja on kentällä usein järjestele-
mässä numero 22, Wickenheiser.   

”Eurooppalainen pelityyli sopii minulle mainiosti. Pohjois-Ameri-
kan fyysistä voimaa suosivaan peliin verrattuna täällä on enemmän 
merkitystä peliälyllä ja kiekon käsittelytaidoilla, jotka ovat vahvuuk-
siani”, Hayley pohtii.  

Ensimmäistä kertaa maa-
ilmassa nainen pelaa-
massa ammattilaisena 
keskushyökkääjänä 
miesten sarjassa. Tämä 
oli uutinen, joka kiinnitti 
jääkiekkoilevan maailman 
huomion tämän vuoden 
alussa Suomeen ja Kirk-
konummelle, jonka oman 
seuran HC Salamien kes-
kushyökkääjänä aloitti 
kanadalainen Hayley 
Wickenheiser.

Hayley loistaa 
taidoillaan. Myös kova taidoillaan. Myös kova 

laukaus on yllättänyt laukaus on yllättänyt 
monet miespelaajat.monet miespelaajat.
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Raisa Koivisto 
palveluesimies

Palveluesimies Raisa Koiviston 
työ on säännöllistä yhteyden-
pitoa asiakkaisiin ja kohteiden 
siivoojiin. Liikkuvaisesta työs-
tään pitävä Raisa aloitti teh-
tävässään kaksi vuotta sitten. 
Vastuulla on  useita siivous-
kohteita pääkaupunkiseudulla. 

Tuukka SaarelaTuukka Saarela
kesätyöntekijä

Tuukka Saarela on viettänyt hel-
teisen kesän toimistosiivouksen 
parissa. Varsinaisesti Turussa 
asuvan oikeustieteen opiskelijan 
tilipussi ja kokemukset karttuivat tilipussi ja kokemukset karttuivat 
tänä kesänä Silvan leivissä. Kesä-tänä kesänä Silvan leivissä. Kesä-
työpaikka löytyi lehti-ilmoituksen työpaikka löytyi lehti-ilmoituksen 
perustella ja pääkaupunkiseudun perustella ja pääkaupunkiseudun 
ehdottomasti paras valtti oli Van-ehdottomasti paras valtti oli Van-
taalla asuva tyttöystävä.

Silvaplee

P idän eniten työssäni… ihmisten 
kanssa työskentelystä. Monien 
kanssa on tultu hyviksi tutuiksi. 

Mikä Silvassa innostaa? Hyvä ja rento 
porukka, joka tekee työnsä hyvin. Kaikilta 
löytyy myös yhteistyökykyä. Mikä siivo-
usalassa viehättää? Itsenäisyys. Entisenä 
siivojana tiedän, että omaan  työhönsä 
voi vaikuttaa paljon. Viiden vuoden 
kuluttua… olen toivottavasti samassa 
työssä, mutta oppinut jotain uutta työhön 
liittyvää. Perjantai-iltaisin minä yleensä… 
menen aikaisin nukkumaan. Olen usein 
tosi poikki! Työni on antoisaa, mutta myös 
aina mielessä. Mikä on kulkuvälineesi?
Auto. Ajan vaaleanvihreällä Fiat Bravalla, 
jossa soi usein hyvinkin kovalla suo-jossa soi usein hyvinkin kovalla suo-
mipoppi. Tärkein harrastuksesi? Luen Luen 
kausittain ahmimalla kirjoja. Päätalot on kausittain ahmimalla kirjoja. Päätalot on 
luettu jo moneen kertaan. Tykkään myös luettu jo moneen kertaan. Tykkään myös 
kutoa perheenjäsenilleni kaikenlaista. kutoa perheenjäsenilleni kaikenlaista. kutoa perheenjäsenilleni kaikenlaista. 

tiin fi llaroimaan perheen kanssa. Kesälo-
mani huippuhetki oli… yhdessäolo per-
heen kanssa. Lomailimme mm. Sallassa, 
jossa kokeilin perhokalastusta. Syöttiin 
tarttui heti harjus. Syksyssä on kaikkein 
parasta… viilenevät säät. Sain kesällä 
riittävän annoksen aurinkoa. Mitä halu-
aisit oppia seuraavaksi? Jotain työhöni 
liittyvää. Osallistuisin mielelläni esim. 
siivouskohteiden määritykseen. Mitä aiot 
tehdä tänä iltana? Tavallisia arkiaskareita, 
haen lapset hoidosta ja pesen pyykkiä. 
Huomenna aloitan taas kuntosaliharjoit-
telun. Arjen kiireet unohtuvat, kun… 
perhe on yhdessä koolla esim. poikieni 
lätkämatsissa.lätkämatsissa.

K esän ikimuistoisimmat hetket esän ikimuistoisimmat hetket 
työssä ja vapaa-aikana? Mieleen  Mieleen 
on jäänyt pysyvästi ensimmäinen on jäänyt pysyvästi ensimmäinen 

yksin tehty työpäivä, silloin olin aluksi 
hieman hukassa. Vapaa-ajan puolella 
Ruisrockissa oli hyvä meininki. Muuten-
kin kesällä tapahtui paljon, kun eri puo-
lilta Suomea olevat kaverini kokoontuivat 
kesäksi Helsinkiin. Mikä on ensimmäinen 
ajatuksesi aamulla herätessäsi? Olen 
hieman huono heräilemään. Yleensä 
on niin kiire, etten ehdi juuri mitään 
ajattelemaan. Kahvi on plussaa. Miten 
sovellat ammattimaisia siivousotteita 
kotona? Periaatteeni on, etten vie töitä 
kotiin. Siivous on enemmän tyttöystä-
väni harteilla. Itse pysyttelen pääasiassa 
ruuanlaittopuolella. Ateria, josta itse 
olisin myyty… muodostuu lohimedal-

jongeista, valkosipuliperunoista ja perin-
teisestä kermajäätelöstä. Buenos Aires, 
Amsterdam vai Tokio? Amsterdam vai Tokio? Buenos Aires, Buenos Aires, 
mutta vielä mieluummin Rio de Janeiro, 
joka on unelmieni matkakohde. Missä 
olet erityisen hyvä? Olen hyvä kuun-
telija. Älyttömintä elämässä… on sota. 
Perustuslaki, viidakonlaki vai Murphyn 
laki? Ilman muuta Murphyn laki, se on 
näistä ainut, joka toimii varmasti. Perus-
tuslaki on sanahelinää ja viidakonlaki ei 
sovi minulle. Ystäväni pitävät minua... 
hankalana kaverina. Ja oikeassa ovat! 
Mikä siivousväline haluaisit olla? Sanko, 
se on tiivis ja varma juttu. Mitä kuuluu 
opiskelijan syksyyn? Kavereiden kanssa 
on tarkoitus lähteä syys-lokakuussa reis-
suun. Äkkilähtö ja aurinko sopivat hyvin 
matkasuunnitelmiin.

I lmastomme innoittamana esitän 
lukijoille seuraavia kysymyksiä:

– Kannattaako jääskrapa ja sisälämmitin 
siirtää autosta pois muutaman ”lämpi-
män”  kuukauden ajaksi?

– Miksi keväällä huomaa kuinka lähellä 
syksy on?

– Voisiko kesää kutsua esim. ”lumetto-– Voisiko kesää kutsua esim. ”lumetto-
maksi ajaksi” tai ”vihreäksi talveksi”maksi ajaksi” tai ”vihreäksi talveksi”

– Miksi kesä-elokuussa esiintyvää pak-– Miksi kesä-elokuussa esiintyvää pak-
kasta sanotaan hallaksi?kasta sanotaan hallaksi?

– Ehtiikö routa todella sulaa parin kuu-– Ehtiikö routa todella sulaa parin kuu-
kauden aikana?kauden aikana?

– Oletteko jo miettineet, laitatteko jou-– Oletteko jo miettineet, laitatteko jou-
lulaatikot itse?lulaatikot itse?

– Voisiko joulukalenterin aloittaa jo – Voisiko joulukalenterin aloittaa jo 
juhannuksena?juhannuksena?

– Miks leivo yms. lentää Suomehen?– Miks leivo yms. lentää Suomehen?

Hyvää talven jatkoa!Hyvää talven jatkoa!

Tällä palstalla mainio markkinarat-
summe Markku Mäkinen ammentaa 
eväspussistaan vinkkejä kotisiivoojan 

tai muuten vain askaroivan avuksi. 

MäkisenMäkisenMäkisenMäkisen
eväät

Mäkisen
eväät

Mäkisen
eväät

ihmisten Mihin lähtisit unelmalomalle? Skotlan-

MäkisenMäkisenMäkisen

Siistolat

evääteväätevääteväätPiirros: Juha RätyPiirros: Juha RätyPiirros: Juha RätyPiirros: Juha RätyPiirros: Juha RätyPiirros: Juha RätyPiirros: Juha RätyPiirros: Juha Räty

T
echnopolis Oyj on 
Suomen johtava tek-
nologiayritysten toi-
mintaympäristöihin mintaympäristöihin 
erikoistunut yhtiö, joka 

vaikuttaa Helsinki-Vantaal la, Espoossa 
ja Oulussa. Vuokraamiensa tilojen 
lisäksi Technopoliksessa toimivien 
yritysten ulottuvilla on monipuolisia 
yritys- ja yksilöpalveluita. Esimerkiksi 
tietoliikenne-, puhelin-, aula-, posti-, 
kiinteistö- sekä kokous- ja ravintola-
palvelut. 

”Palvelujen ansiosta asiakasyrityk-
semme voivat keskittyä täysipainoisesti 
ydinosaamiseensa. Yritykset välttyvät 
myös ylimääräisiltä investoinneilta, kun 
esimerkiksi puhepalvelut uusimpine ja 
säännöllisesti vaihtuvine laitteineen 
kuuluvat vuokrasopimukseen”, kertoo 
Technopoliksen palvelupäällikkö Sari 
Uusitupa. 

”Palvelujemme kirjo on melkoinen. 
Monet niistä toteutetaan niin sujuvasti 

ja huomaamatta – ikään kuin taikasau-
van heilautuksella, että välillä palveluita 
pitää suorastaan itsestään selvyyksinä. 
Miellyttävän huonelämmön takana Miellyttävän huonelämmön takana 
on kiinteistöhuolto ja edustavan yleis-
ilmeen varmistaa ammattitaitoinen 
siivooja”, Uusitupa konkretisoi. 

”Technopolis toimii yhdessä huo-
lellisesti valitun kumppaniverkoston 
kanssa, joten sen tiloissa toimivat 
yritykset voivat luottaa palveluntar-
joajiin. Yritykset voivat luonnollisesti 
valita myös itse tarvitsemansa pal-
veluntoimittajat, mutta esimerkiksi 
kumppanimme Silva Clean huolehtii 
Technopoliksen yleistilojen lisäksi 
lähes kaikkien Helsinki-Vantaan 
Techno poliksessa toimivien yritysten 
siisteydestä”, toteaa Uusitupa. 

Technopoliksen kiinteää kumppani-
suhteita täydentää asiantuntijaverkosto, 
johon kuuluu palveluyrityksiä matka-
toimistoista aina viherpalveluihin. 

Technopolis asiakasyritysten lisäksi 

Langaton internetyhteys, 
tyylikäs ympäristö, 
jäähdytys ja ilmanpuhdistus, 
pöytiintarjoilu, ystävällinen 
henkilökunta, jylhät maisemat 
ja vain kivenheiton matka 
lentokentälle. Tunnelmaa 
voisi verrata oleskeluun 
viiden tähden hotellissa. Tällä 
kertaa kyse ei kuitenkaan 
ole korkeatasoisesta lomasta 
vaan arkisesta työpäivästä 
uutuuttaan hohtavassa 
Vantaan Technopoliksessa.

Technopoliksen arkkitehtuuri on 
suomalaiseen tyyliin pelkistettyä ja 

alueen luontoon kuuluvat männyt ja 
peruskalliot on huomioitu, kertoo 

palvelupäällikkö Sari Uusitupa.

Asiakaslähtöisten palvelujen

TechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolisTechnopolis 
– olkaa hyvä!– olkaa hyvä! 

Teksti: Elina Nihtilä
Kuvat: Pekka Kiirala
 Technopolis

myös muut yritykset ja yksityishenkilöt 
voivat halutessaan vuokrata Technopo-
liksen yleisiä tiloja lyhytaikaiseen käyt-
töön, kuten esimerkiksi kokouksiin ja töön, kuten esimerkiksi kokouksiin ja 
juhlatilaisuuksiin.

Moderni lento-
kenttäkaupunki
Helsinki-Vantaan lentokentän lähialu-
een kehittämishankkeen, Aviapoliksen 
edetessä myös Vantaan Technopolis 
laajenee pala palalta. Uuden talon 
rakentaminen aloitetaan aina, kun 
rakennuksen varausaste on riittävän 
korkea. Tavoitteena on rakentaa noin 
puolen kilometrin mittainen ja 65 000 
kerrosneliön kokonaisuus, jossa tule-
vaisuudessa työskentelee noin 3 000 
henkilöä. Lentokentän läheisyyteen on 
rakentumassa monipuolinen ja vilkas 
pienoiskaupunki, jota kannattaa tulla 
katsomaan kauempaakin. n
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P
äivän ruokalistalla on 
Kaliforniasta pakastee-
na kuljetettuja kal-
mareja. Akvaristi on 
päivän ai kana valmis-

tellut ruoan, syöttänyt rauskujen lisäksi 
muita Sea Lifen asukkaita, tarkistanut 
altaiden suodatuksen toimivuuden, 
mitannut vesistä erilaisia pitoisuuksia 
ja imuroinut altaiden pohjia.  

”Ihan tavallinen työpäivä Meri-
maailma Sea Lifessa. Minun ja toisen maailma Sea Lifessa. Minun ja toisen 
akvaristin tehtävä on huolehtia kalojen 
hyvinvoinnista ja viihtymisestä. Palkit-
sevinta työssä on se, että huomaa kalo-
jen olevan tyytyväisiä”, kertoo akvaristi 
Jaakkola. 

Merimaailma Sea Lifessa asuu noin 
100 eri lajia trooppisten merien erikoi-
suuksista tuttuihin Itämeren silleihin. 
Näyttelyyn on valittu sellaisia lajeja, 
jotka ovat ulkonäöltään näyttäviä ja 
joille on mahdollista järjestää luonnolli-
sia olosuhteita vastaava elinympäristö.

Akvaristin arki
Haivauva Emman ja muiden kalojen hoitoaHaivauva Emman ja muiden kalojen hoitoaHaivauva Emman ja muiden kalojen hoitoaHaivauva Emman ja muiden kalojen hoitoaHaivauva Emman ja muiden kalojen hoitoaHaivauva Emman ja muiden kalojen hoitoaHaivauva Emman ja muiden kalojen hoitoa

Teksti: Marjo Hevonoja-Mäki
Kuvat: Pekka Kiirala

”Kannattaa siirtyä vähän sivummalle, 
ettei kastu. Kohta pärskähtää!”, 
ohjaa Merimaailma Sea Lifen opas 
yleisöä rauskualtaan äärellä. Vesi 
altaassa toden totta loiskuaa, kun 
tarjolla on päivän ateria, josta 
haluavat kiihkeästi osansa niin 
pisterauskut, silokampelat kuin 
Hulda-Hummerikin. Ruokaa kaloille 
on tarjoamassa vanhempi akvaristi 
Jouni Jaakkola

Perheenlisäystä 
Sea Lifessa 
Kalojen poikasten annetaan aluksi 
kasvaa rauhassa näyttelytilojen ulko-
puolella. Kolme pientä epolettiparta-
haita Emma, Hanna ja Vilma ovat jo 
siirtyneet yleisön nähtäville tietämättö-
minä omasta erityisasemastaan: ne ovat 
ensimmäisiä Suomessa ja Helsingin 
Sea Lifessa munituista koteloista kas-
vaneita poikasia. Tavallisempaa on, että 
Merimaailmaan tulee uudisasukkaita 
muista akvaarioista tai kalatukuista. 

”Akvaristin huippuhetkiä on saada 
lisääntymään joku konstikas laji, esi-
merkiksi merihevonen. Lisääntyäkseen merkiksi merihevonen. Lisääntyäkseen 
niitä on ruokittava 4 – 5 päivässä, veden 
laadun on oltava kohdallaan ja altaan 
riittävän rauhallinen ja tilava pariu-
tumista edeltävään kututanssiin sekä 
sitä seuraavaan koiraan usean viikon 
haudontaurakkaan – merihevosilla 
nimittäin koiras hoitaa mätimunat poi-
kasiksi”, Jaakkola kertoo. 

Sea Lifen yleisösuosikit, viiksihait, 
eivät ole vielä saaneet jälkeläisiä, muttei 
ajatus mahdoton ole. Pariskunta näyt-
tää viihtyvän keskenään, kyhjöttää kylki 

kyljessä altaan pohjalla, eikä hätkähdä 
uteliaita katselijoita. ”Näistä kahdesta 
kerrottakoon, että toinen oli meille 
tullessaan nimeltään Bill ja toinen Ben, 
mutta Bill osoittautuikin myöhemmin 
naaraaksi”, Jaakkola kertoo. 

Vastauksia 
yleisökysymyksiin 
Akvaristi Jaakkola on aina yleisöä koh-
datessaan valmis kertomaan hoidokeis-
taan. Asiantuntemusta akvaarioista ja 
kaloista on kertynyt jo nuoruusvuosista 
lähtien, jolloin akvaarioharrastus alkoi. 
Nykyisin akvaristin kotona asuu myös 
viljakäärmeitä. Matelevista perheenjä-viljakäärmeitä. Matelevista perheenjä-
senistä haluavat kuulemma huolehtia 
myös Jaakkolan perheen lapset. 

Viljakäärmeisiinsä akvaristi kertoo 
kiintyneensä, mutta suhde hoidokkei-
hin Sea Lifessa on etäisempi. ”Eivät 
kalat ole käärmeiden lailla persoonalli-
suuksia. Ne eivät kykene ajattelemaan, 
vaan toimivat vaistonvaraisesti lajilleen 
tyypillisellä tavalla. Eikä sitä paitsi 
läheistä suhdetta pysty luomaan akvaa-
riolasin läpi”, Jaakkola naurahtaa. n

Sea Lifen 
oppaat yleisön 
palveluksessa 

Jos akvaristien tehtävänä on huoleh-
tia kalojen hyvinvoinnista, Sea Lifen 
oppaiden vastuulla on yleisön viih-
tyminen. Kaikki 30 opasta ovat hyvin 
koulutettuja vastaamaan yleisön kysy-
myksiin. 

”Haluamme tarjota yleisölle elä-
myksiä merenalaisesta maailmasta, 
mutta myös tärkeää tietoa merestä ja 
sen eläimistä”, Merimaailma Sea Lifen 
toimitusjohtaja Allan Malmström tii-
vistää.

Elämyksiä tarjoavan Sea Lifen näyt-
telytiloilta vaaditaan siisteyttä. Tilat 
siivotaan aamuisin ennen ovien avau-
tumista yleisölle. 

”Erikoismateriaalista tehty latti-
amme on haastavaa pitää puhtaana. 
Siivouksen haasteita on ratkottu 
yhdessä Silva Cleanin kanssa”, Malm-
ström kertoo. 

Myös oppaat huolehtivat näytte-
lytilojen siisteydestä. He pyyhkivät 
akvaarioiden laseja silloin kun yleisön 
opastukselta jää aikaa. n

Akvaristille on tärkeintä kalojen 
hyvinvointi.

P
erustasolla yleisosaami-
nen on hyvä asia. Kui-
tenkin mitä syvemmälle 
ammatissa mennään, si-
 tä yksityiskohtaisempia 

erikoistaitoja tarvitaan. Lääkäri on aina 
lääkäri, mutta parhaan lopputuloksen 
kannalta olisi toivottavaa, että esimer-
kiksi silmäleikkaukset, sydänleikkauk-
set ja polvileikkaukset suorittaisi oman 
erikoisalansa spesialisti, joka käyttäisi 
myös nukutuslääkärin apua.

Siivouspalveluiden oikeaoppinen 
toteuttaminen vaatii runsaasti tausta-
työtä ja tietämystä. On oltava täsmäl-
linen ja huolellinen. Tunnettava konei-
den ja laitteiden toiminta sekä erilais-
ten aineiden vaikutukset erityyppisiin 
pintoihin ja likoihin. On ajateltava ja 
toimittava taloudellisesti, tehokkaasti 
ja ympäristöä säästäen sekä tultava 
toimeen erilaisten ihmisten kanssa 
vaihtelevissa tilanteissa.

Siivouspalveluiden toimialalla on 
kahdentyyppisiä yrityksiä: jotkut pitäy-
tyvät liiketoimintamallinsa mukaan 
ainoastaan tietyissä tehtävissä ja toiset 
näyttävät olevan tuhattaitureita kai-
kissa alaan edes jotenkin linkittyvissä 
palveluissa. 

Yksin tuikimme, 
mutta yhdessä 
loistamme
Vankka ydinosaaminen on Silva Clea-
nin ehdoton vahvuus ja kilpailuetu. 
Silva Clean on täyden palvelun sii-

Selkeää Selkeää Selkeää Selkeää Selkeää Selkeää Selkeää Selkeää Selkeää Selkeää 
Ydinosaamista Ydinosaamista 

voustalo, jonka omat peruspalvelut on 
kannattavasti keskitetty siivoukseen. 
Siivouspalvelujen lisäksi esimerkiksi 
pesulapalvelut ja vaihtomattojen toimi-
tukset toteutetaan yhdessä huolellisesti 
valittujen kumppaneiden kanssa.

Ei riitä, että muuraa, rappaa, hitsaa, 
toppaa lintuja ja on hyvä tinuri, ellei 
moniosaaminen ole yhtä syvää kuin 
leveääkin. Sen sijaan oikeiden kump-
paneiden kanssa verkostoituminen 
takaa asiakkaalle laadukkaat ja jousta-
vat palvelut. Omia ydinpalveluita tuke-
van yhteistyöverkoston huolellinen 
valinta on tie menestykseen. Asiakas 
saa kaikki haluamansa palvelut yhdellä 
puhelinsoitolla, ja voi lisäksi luottaa 
asiantuntevaan ja tasalaatuiseen pal-
veluun. Jokainen Silva Cleanin kanssa 
yhteistyössä toimiva palveluntoimittaja 
on Silvan tapaan omaan alaansa kes-
kittynyt erikoisosaaja. 

Toimistoilla, liikekeskuksilla ja 
monilla muilla toimitiloilla on omat 
tarpeensa kiinteistöjen puhtaanapidon 
ja huollon suhteen. Jokaista asiakasta 
voi ja täytyy palvella yksilöllisten tar-
peiden ja toivomusten mukaan. Pit-
källe tuotteistettu standardisuoritus ei 
riitä. Yhä useammin palvelut räätälöi-
dään kiinteistökohtaisesti. Tässä onnis-
tuminen vaatii aina aitoa ymmärrystä 
ja kiinnostusta asiakkaiden tarpeita 
kohtaan – oma ydinosaaminen ja luo-
tettava kumppaniverkosto yhdistyvät 
laajaksi ja tarkoituksenmukaiseksi pal-
velurintamaksi, jota ei ole rakennettu 
laadun kustannuksella. n
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Sisäinen valmennus onSisäinen valmennus on

ryhmätyötä

Jaana Väliviita-Peltonen työsken-
telee Helsinki-Vantaan Techno-
poliksessa, jonka siisteydestä hän 

toimipisteen kohdevastaavana huolehtii. 
Siivoustyön ohessa Väliviita-Pelto-
nen osallistuu Silva Cleanin sisäiseen 
valmennukseen. Silvalainen noin 20 
hengen valmennusryhmä kokoontuu 
kerran kuukaudessa puoleksi päiväksi 
pohtimaan työn ja menestymisen 
kannalta keskeisiä asioita monesta eri 
näkökulmasta.

”Olen huomannut, että valmennuk-
sen ansiosta yksittäisten henkilöiden ja 
erillisten asioiden sijoittaminen suurem-
paan kokonaisuuteen on huomattavasti 
selkeytynyt”, kertoo Väliviita-Peltonen. 
”Tapaan työssäni päivittäin ihmisiä, 
jotka mielikuvatasolla yhdistävät Silva 
Cleanin ainoastaan minuun. Tällaisissa 
tapauksissa minulla on yrityksen koko-

naismaineen kannalta suuri vastuu. 
Mikäli sattuisin käyttäytymään epä-
ammattimaisesti, ei vahinko olisi aino-
astaan minun, vaan myös edustamani 
yrityksen”, toteaa Väliviita-Peltonen. 

Siivoojan työ vaatii todella hyvää 
psykologista silmää ja kykyä tulla toi-
meen välillä melkoistenkin persoonal-
lisuuksien kanssa. Valmennusryhmässä 
keskustellaan vilkkaasti työntekijöiden 
ja asiakkaiden välisestä vuorovaiku-
tuksesta. Luonnollisesti menestyvän 
liiketoiminnan kannalta onnistuminen 
asiakasrajapinnassa on kaikkein tär-
keintä – hyvin tehty siivoustyö ei yksin 
riitä, vaan onnistumiseen tarvitaan myös 
inhimillistä otetta.

”Päivittäinen siivoustyö on erittäin 
itsenäistä. Juuri tästä syystä onkin mie-
lenkiintoista ja opettavaista kuulla työto-
vereiden näkemyksiä työstään ja vertailla 
omia kokemuksia muiden samalla alalla 
työskentelevien ihmisten kanssa”, sanoo 
Väliviita-Peltonen.

”Valmennuksessa oppii katsomaan 
asioita useasta eri näkökulmasta. Kaikki 
esille tulevat asiat eivät toki ole uutta, 
vaan koen valmennuksen myös vahvis-
taneen entistään näkemystäni siitä, että 
peruspositiivinen ihminen ei koskaan 
joudu sellaiseen pulaa, mistä hän ei 
hymyllä selviäisi”, naurahtaa Väliviita–
Peltonen. n
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Silva Clean panostaa 
yrityksen henkilökunnan  
jatkuvaan sisäiseen 
valmennukseen. 
Valmennuksen tavoite on 
rakentaa yritykselle entistä 
vahvempi kasvualusta, 
jossa työntekijät ovat 
täysipainoisesti mukana.

Jääkiekkoilija 
Hayley Wickenheiser:

Luotan itseeni 
enkä anna periksi

Teksti: Elina Nihtilä
Kuvat: Pekka Kiirala

Silva Cleanissa on tehty seuraavat 
nimitykset:
Marc Sirviö palveluohjaajaksi
Emilia Sirén iltavastaavaksi
Jaana Väliviita-Peltonen kohdevas-
taavaksi
Jelena Liepins palveluohjaajaksi
Anastasia Menna palveluohjaajaksi


