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Liigapalkitsemisravit

Kaustisella
su 21.1.2018

klo 16:00
10 hyvää lähtöä.

Ponilähtö ja
liigapalkitsemiset

alk. klo 17:45.
Tervetuloa!

www.kaustisenravit.fi

Kaustisen 
ravirata

Tavallista parempi ruokakauppa
K O K K O L A

Rautatienkatu 10, 67100 KOKKOLA 
puh. 044 733 2400

rami.appelgren@k-supermarket.fi, 
Palvelemme: 

MA-LA 7-21, SU 12-18
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HERKKUTORILTA
ERÄ PAIKALLISTA

MAITOKOLMIO FIT MAUSTAMATON 
PEHMEÄ RAHKA 
(EI LAKTOOSITON) 
200 G, (2,50/KG) 
YKS. 0,65/PRK (3,25/KG)

TAKUUMUREA  
NAUDAN 
SISÄFILEEPIHVI  
SUOMI 

KIIVI  
KREIKKA/ITALIA, 
500 G (1,98/KG)

GRILLATTU
JYVÄBROILERIN 
REISIKOIPI 
SUOMI

ATRIA  
HERKKULENKKI JA 
KÄRISTEMAKKARA  
750 G-1 KG, (2,99-3,99 /KG) 
RAJ. 2 PKT/TALOUS

TUORE  
MERIMADE  
SUOMI

2
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SUOMI SUOMI

LIHAMESTARI

Tuoreimmat tarjoukset 

K O K K O L A
TARJOUKSET VOIMASSA PE-LA 19.-20.1.2018 ELLEI TOISIN MAINITA

1995 1595
KG KG995

KG SUOMI

TUORE 

KUHAFILEE  
VIRO

TUORE 

LOHIFILEE
NORJA

 

NAUDAN KULMAPAISTI 
MYÖS JAUHETTUNA, SUOMI  

LIHAMESTARI

RUODOTON, EVÄTÖNPARASTA LAATUA, RASVATON,ERÄ
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Edut Plussa-korteilla ja Plussa-pisteet ostoistasi. 

LA
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PE 19
.1.

SU 2
1.1

.

Pehmeä nukkamatto helppohoitoista 

polypropyleeniä. Värit valkoinen ja harmaa.

Leveys 290 cm, syvyys 200 cm. Nahka/keinonahkainen 

näyttävä ja todella tilava sohvakokonaisuus. Kuvan 

kokoonpanolla. Väri musta.

*Tarjoukset normaalihinnoista, 

ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja eikä Huippuetutuotteita.

CALIFORNIA-kulmasohva 

1395,- 
(2804,-) etusi 50%

-40%* -edut ovat 
päiväkohtaisia ja voimassa 

mainitun päivän ajan, 
tuote-edut ovat 

voimassa 22.1. asti. 

PILVI-jenkkisänky 
120 x 200 cm 

299,- 
(820,-) etusi 63%

19.-22.1.
Kaikki sohvat 
ja lepotuolit 
vähintään -40%*

Kaikki vuodesohvat, 
ruokapöydät ja -tuolit 
vähintään -40%*

Kaikki matot 
vähintään -40%*

Kaikki patjat 
vähintään -40%*

NOVO-tuoli 

19,- 
(49,-) etusi 61%

50%

55%

Pilvi-jenkkisängyssä on pussijousitus. 

Verhoiltu tyylikkäällä mustalla kankaalla. 

Hintaan sisältyy jalkasarja. Sijauspatjat 

120 x 200 cm alkaen 99,- (199,-).

M
A 2

2.1.

MOCCA-matto 
160 x 220 cm 

79,- 
(179,-) etusi 55%

Suomen suosituin jo vuodesta 1960

63%

Musta tai valkoinen 

taivutevaneri-

istuin ja kromatut 

metallijalat.
61%

Katso myymälöiden tarkemmat yhteystiedot ja aukioloajat asko.fi /myymalat

Hanna Kauppinen
KOKKOLA (KP)
Kuljetuskalustoa valmistava 
kokkolalainen perheyritys Tyl-
lis on  kasvanut viime vuosina 
hyvää vauhtia. Kesällä 2016 
tuli ajankohtaiseksi mittavan 
laajennusosan rakentaminen, 
mutta toimitusjohtaja Göran 
Tylli ei ollut aivan varma kuin-
ka edetä asiassa.

Hän muisti saamansa yhtey-
denoton vaasalaiselta yritys-
valmennuspalveluita tarjoa-
valta Edupowerilta. Tylli to-
tesi olevansa tilanteessa, jos-
sa mentorointi olisi paikallaan.

– Kun on tällainen perinteikäs 
perheyritys, on hyvä käyttää 
ulkopuolista kumppania, joka 
näkee asiat ehkä eri tavalla. Pe-
rinteet ovat historiaa, ne eivät 
riitä, jos haluaa kehittyä, Tyl-
li kuvailee.

Edupowerin perustaja ja toi-
mitusjohtaja Kim Westerlund 
ja yrityksen projektipäällikkö 
Jyrgen Wiklund nyökyttele-
vät.

– Vaikka yritys olisi kuinka 
vanha tahansa, se ei voi pel-
kästään nojata historiaansa. On 
jaksettava uudistua jatkuvasti. 
Voi valita jatkuvan kehittämi-
sen tai jatkuvan taantumisen, 
miehet sanovat.

Westerlund on tehnyt työtä 
vuodesta 2012 saakka, Wiklund 
liittyi toimintaan viime kesänä. 
Edupowerilla on laaja kirjo asi-
akkaita, pääsääntöisesti Poh-
janmaalla, Etelä-Pohjanmaalla 
sekä Keski-Pohjanmaalla mut-
ta myös muualla Suomessa ja 
ulkomaillakin.

– Tehtävämme on parantaa 
yritysten tulosta eri keinoin, 
jotka pohjautuvat lean-johtami-
seen ja jatkuvaan kehitykseen.

Yhteistyö jatkuu
laatujärjestelmässä
Yhteistyö Tylliksen ja Edupo-
werin välillä eteni siten, että 
osapuolet tapasivat kahden, 

neljän viikon välein, vaihtoi-
vat ajatuksia ja suunnittelivat 
laajennuksen toteuttamista.

Nyt kolmen tuhannen neliön 
laajennusosa on valmistumas-
sa Tylliksen nykyisten toimiti-
lojen takapihalle Niittykadun 
varteen. Investointi on mitta-
va, noin kolmen miljoonan eu-
ron arvoinen.

– Siirrämme uuteen osaan ai-
nakin hitsausrobottimme sekä 
teräsvalmistuksen ja -varaston. 
Nyt meillä on aika ahdasta, Gö-
ran Tylli kertoo.

Laajennus mahtuu hyvin 
omalle tontille, joka on viiden 
hehtaarin kokoinen. Laajen-
nusosan on määrä valmistua 
toukokuun loppuun mennessä.

Tylliksen ja Edupowerin yh-
teistyö jatkuu edelleen, sillä 
nyt he päivittävät yhdessä yri-
tyksen laatujärjestelmää. Ta-
voitteena on, että sertifi kaatti 
on enemmän kuin kehystetty 
paperi toimiston seinällä. Yh-
dessä luodaan ”toimivaa, joka-
päiväistä työkalua”.

Vuonna 1956 perustettu Tyl-
lis työllistää tällä hetkellä noin 
40 työntekijää.

Mentorointi ei toimi
ilman luottamusta
Jotta yritysvalmennus toimisi, 
osapuolten välille on vallittava 
luottamus. Joillekin saattaa ol-
la vaikeaakin päästä ulkopuo-
lisia sisälle vakiintuneisiin toi-
mintamalleihinsa.

– Meidän tehtävämme on heit-
tää ajatuksia, sekä hyviä että 
haastaviakin. Keskustelemme 
paljon, mutta ilman keskinäis-
tä luottamusta ja yhteisymmär-
rystä kehitystä ei tapahdu, Kim 
Westerlund sanoo.

Hän on koulutukseltaan dip-
lomi-insinööri ja työskennellyt 
14 vuotta voimalaitosten myy-
jänä ennen yrityksen perusta-
mista. Jyrgen Wiklund on puo-
lestaan kasvatustieteilijä, joka 
toimi aikaisemmin kymmeni-

sen vuotta opettajana ja rehto-
rina peruskoulussa, lukiossa ja 
kansalaisopistossa. Hänellä on 
myös kokemusta yritysmarkki-
noinnista.

Westerlund vertaa Edupo-

werin työtä personal traine-
rin työhön, jossa toimenpiteet 
määritellään asiakkaan tavoit-
teen mukaan. Henkilöasiak-
kaan sijaan Edupower valmen-
taa kokonaisia yrityksiä, jotka 

nekin koostuvat yksittäisistä 
ihmisistä.

– Ihan kuin personal trainer 
laatii asiakkaalleen henkilö-
kohtaisen valmennusohjel-
man, mekin teemme diagnoo-

sin yrityksestä ja laadimme 
sitten toimenpiteet tarpeiden 
mukaan. Joskus se on voimat-
reeniä, joskus ravintosuunnit-
telua tai yhteen lajiin keskitty-
mistä, Westerlund vertaa.

Paikallisista yrityksistä myös 
muun muassa pietarsaarelaiset 
OSTP ja Fluid-Bag, kruunupyy-
läinen Wikar ja kokkolalainen 
Nordic Brew Craft ovat Edupo-
werin asiakkaita.

Kim Westerlund (vas.), Göran Tylli, Jyrgen Wiklund ja Tommi Grankulla suunnittelivat yhteistyössä Tylliksen mittavan laajennusosan, jonka lattian sementtivalua miehet 
torstaina ihailivat. Kesään mennessä valmistuva laajennus on kolmen tuhannen neliön kokoinen. KP/MARKKU JOKELA

Laajennus muotoutui mentoroinnilla
Tyllis pyysi yritysvalmentajat avukseen miljoonainvestoinnin suunnitteluun

HELSINKI (STT)   
Keskusrikospoliisi vaatii Helsin-
gin Sanomien toimittajan kotiin 
tehdyn erityisen kotietsinnän 
lainmukaisuuden tutkimista kä-
räjillä salaisena, poliisi kertoo 
STT:lle. Poliisi aikoo vaatia myös 
kaikkia asiakirjoja salaisiksi, kos-
ka ne koskevat keskeneräistä esi-
tutkintaa. Aiemmin poliisi kertoi 
vaativansa salaamista vain niil-
tä osin kuin se on välttämätöntä. 

Helsingin Sanomien toimitta-
ja pitää poliisin joulukuun puo-
livälissä kotiinsa tekemää erityis-
tä kotietsintää laittomana. Hän 
pyysi maanantaina Helsingin 
käräjäoikeutta tutkimaan asun-
toonsa tehdyn kotietsinnän ja ta-
kavarikon edellytykset.

Kotietsintä tehtiin Puolustus-
voimien Viestikoekeskusta kos-
kevan uutisoinnin jälkimainin-
geissa. Uutisointia tutkitaan 
epäiltynä turvallisuussalaisuu-
den paljastamisena. Mahdollis-
ta tietovuotoa tutkitaan virkasa-
laisuuden rikkomisena.

Poliisi vaatii HS:n 
toimittajan kotiin 
tehdyn etsinnän 
edellytysten 
tutkimista suljetuin 
ovin


