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TÃYDELLISTÃ OHJELMAPALVELUA
Beat Incognito
Viikonlopun mökkimatkojen lisäksi Kalle Spiik vaimoineen tekee veneellä muita lyhyempiä reissuja ja
pidemmän, jopa parin viikon pituisen matkan.

- Kun perjantaisin irrotan köydet laiturista, olen vapaa.
Yrittäjä Karl-Magnus, Kalle, Spiikin ja perheen alus, kookas alumiininen moottorivene, oli
perheen kelluva kesämökki vuosikaudet. Nyt jo yli 40-vuotias rouva vei vanhempia ja neljää
lasta pitkin poikin saaristoa.

Lisää ykköstarjouksia

LUETUIMMAT UUTISET
Työehtosopimuksiin omavastuuta
sairauspoissaoloista
Meri opettaa elämän perustotuudet
Näin suojaat kodin ja mökin kesälomalla

Kesämökki Paraisilla valmistui muutama vuosi sitten, ja lasten aikuistuttua Kalle matkaa sinne
viikonlopuiksi puolison kanssa veneellä keväisin ja syksyisin. Kesällä veneen kotisatama on
juuri mökkisaaressa.

UUSIMMAT KOMMENTIT

- Laskeudumme viikonlopun viettoon levollisesti, ja vauhtia on korkeintaan 9 solmua.

Ruukin Majatalo monipuolistaa Meri-Teijon
palvelutarjontaa

Tuolla vauhdilla matka taittuu puolessatoista tunnissa.

Turku tavoittelee edelläkävijyyttä
oppisopimusten käyttöönotossa

Kalle on meren kasvatti. Kesät Paraisilla pienestä pitäen viettänyt mies on kohdannut koko
elämän tunnekirjon merellä, veneessä, saaristossa. Hän kertoo kokemusten, olipa keskellä
vihaa tai rakkautta, opettaneen ymmärtämään itseään. Henkiseen kasvuun jo 30 vuotta
ponnistellut Kalle on elämän rankasti ravistelema, mutta oma minä ja rajat ovat tulleet tutuiksi.
Nykyään Kalle ja vaimo tekevät veneellä viikonlopunvieton lisäksi muita pienempiä matkoja ja
viikosta pariin kestävän pidemmän reissun. Viime kesän taival vei Viroon. Porvoo –
Kööpenhamina – Tukholma - Uusikaupunki –piirin sisälle jäävällä alueella veneseikkailunsa
kokenut kippari toteaa maailman kauneimman saariston löytyvän Hangon ja Maarianhaminan
väliseltä alueelta.
Kohtaamisen kaunis hetki
Iso ja painava alus on vaikea kiinnittää laajan tuulipinnan takia. Vettä on oltava yli 1,20 metriä,
että kulku ja rantautuminen sujuvat. Päätöksenteko veneessä on Kalle Kipparilla, joka
tunnustaa olevansa autoritäärinen kapteeni. Yhdessäoloon ja seurusteluun liittyvistä asioista
sovitaan yhdessä, mutta kiperissä tilanteissa kapteeni päättää ja sanoo, miten tehdään.
- Uusi päätös on kyettävä tekemään sekunnissa, sillä harhaileva iso vene voi tehdä pahaa
jälkeä. Veneilijöiden olisi hyvä harjoitella rantautumisia ja keskustella työnjaosta etukäteen.
Silloin ei reagoitaisi hankalissa tilanteissa tunteiden pohjalta huutamalla, piruilemalla tai
passivoitumalla. Veneily ja yrittäminen ovat toisiinsa verrannollisia: ensin selkiytetään
päämäärä, sitten valitaan reitti ja sovitaan tehtäväjaosta. Eri tilanteissa tehdään rohkeasti
nopeitakin päätöksiä ja joskus priorisoidaan asiat ja tekemiset uudestaan.

http://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/8724
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Liikkeenjohdon konsulttina toimivan yrittäjän päätavoite on saada asiakasyrityksen henkiset ja
fyysiset voimavarat parhaaseen mahdolliseen käyttöön siten, että toiminta on tuloksellista ja
ihmiset voivat hyvin.
Kokenut veneilijä on myös sitä mieltä, että ihmiset hankkivat liikaa mukavuuksia ja vempaimia
veneilyyn ja mökkeilyyn. Tällä tavalla vapaa-ajasta tulee arjen jatkumo, ja veneilyn, luonnon ja
saariston rikkaus voi jäädä sivuseikaksi.
- Mutta oman itsen kohtaaminen voi olla pelottavaa. Pysähtyminen, se ettei tee ja puuhaa
koko ajan jotain, on monelle paniikin paikka, Kalle pohtii.

HYVÄ TIETÄÄ
Rakennusalan veronumero ja ulkomaisen
työntekijän rekisteröinti
Palkanmaksua koskevat työsopimuslain
säädökset muuttuvat 1.7.2013
Lomalle levollisin mielin – arkistoi työpöytäsi
järjestykseen

UUSIN DIGILEHTI

Perheen kanssa veneily on tilaisuus kohdata perheenjäsenet toisella tavalla. Arkirutiinien
rikkomisella on mahdollisuus kokea asioita ja onnea yksinkertaisesti ja aidosti. Sopeutuminen
veneessä ja ulkopuolella oleviin olosuhteisiin auttavat olemaan läsnä tässä ja nyt.

6/2013
Varsinais-Suomen Yrittäjä
to 10.6.2013

- Kiinnitymme usein luonnonsatamiin, ja otamme ne vastaan sellaisina kuin ne ovat. Saariston
kauneus ja ainutlaatuisuus löytyvät joka paikasta kun osaa katsoa.
Parasta meressä ovat sen arvaamaton voima, ääni ja tuoksu:
- Meri on kuin itse elämä. Sen olomuoto muuttuu eri olosuhteissa, mutta sisin on sama.
Hienointa meressä on se, että se on. –a-ss.

HYVÄT YRITYKSET
Modernia apteekkitoimintaa
Uudenkaupungin apteekki
Unelma omaksi Orikedolta
Triangle Motor Company
Ajatuksesta konkreettiseksi tuotteeksi
Insinööritoimisto Petteri Oy
Jokainen asiakas on yhtä tärkeä
Paino-Kaarina
Idäntie Ky hoitaa meriliikenteen
erikoiskuljetukset
Idäntie Ky

Hangon ja Maarianhaminan väliseltä alueelta löytyy maailman kaunein saaristo.

Olemme Facebookissa

Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
Tykkää

Varsinais-Suomen Yrittäjälehti

- Viron reissulla Itämerellä keinuminen irrotti likaa tankeista. Tähän vaikuttaa ilmeisesti sekin, että aiemmin
veneissä sai käyttää polttoöljyä, nykyään vain dieseliä, joka on puhtaampaa ja irrottaa tankeista
epäpuhtauksia. Jouduin kaksi kertaa vaihtamaan karkeasuodattimet reissumme aikana, Kalle Spiik kertoo.

Julkaistu 18.06.2013

"Sosiaalinen media,
liiketoiminnan
digitalisoituminen ja
viestinnän maailman murros
vaikuttavat syvästi
viestintään ja tiedonkulkuun
yhteiskunnassamme. Oletko
sinä tullut miettineeksi,
miten sosiaalinen media voisi
helpottaa myös arkista
työskentelyä?", kysyy Minna
Valtari sosiaalisen median
kolumnissaan.
Varsinais-Suomen
232 henkilöä tykkää sivusta Varsinais-Suomen Yrittäjälehti.
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Facebookin yhteisöliitännäinen

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.
Nimimerkki

Roskapostitarkistus. Kirjoita terhi väärinpäin
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Lisää kommentti

Turun alueellisen
meriteollisuuden
kilpailukykyohjelman
projektiryhmä luovutti
maanantaina 17.6.
raporttinsa Turun
kaupunginjohtajalle sekä
Varsinais-Suomen
telakkatyöryhmälle.
Ohjelmassa Turkua
ehdotetaan Euroopan
johtavaksi meriteollisuuden
keskukseksi.
Turusta Euroopan johtava
meriteollisuuden keskus
www.turku.fi

Facebookin yhteisöliitännäinen

Twiitit

Seuraa käyttäjää @ylehti

V-S Yrittäjälehti

10. toukokuuta

@ylehti

Nuoret ja yrittäjät keskustelevat
työelämästä Uudessakaupungissa
bit.ly/1341BmQ #yrittäjyys

V-S Yrittäjälehti @ylehti 8. toukokuuta
Palveluiden järjestäminen ja
tuottaminen pidettävä erillään
bit.ly/15H7Fsd #yrittäjyys

V-S Yrittäjälehti @ylehti 8. toukokuuta
Twiittaa käyttäjälle @ylehti
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