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Hyvä yrittäjä, olemme käytettävissä! 

Jos sinusta tuntuu, että tarvitset jonkun, jonka kanssa keskustella ajatuksista, ideoista, 
liiketoiminnastasi, jaksamisestasi, yrityksestä luopumisesta tms tässä poikkeuksellisessa ajassa, ole 
yhteydessä. Meillä kaikilla on pitkä ja monipuolinen yrittäjäura ja olemme läpikäyneet menneet lamat 
ja selvinneet niistä loppujen lopuksi voittajina.  

 

Yrittäjän HELP-henkilöt 
 
Jari Paloniemi 

o Toiminut yrittäjänä yhteensä lähes 20 vuotta 
o 90-luvun alussa laman aikaan veti yrittäjille suunnattuja liiketoiminnan koulutuksia 
o Osti ensimmäisen yrityksen 90-luvun puolivälissä, jonka möi siirryttyään kansainvälisen 

yrityksen palvelukseen 
o Perusti toisen yrityksen ennen finanssikriisiä vuonna 2006, toiminta lähti nopeasti liikkeelle 

mutta finanssikriisi pysäytti koko toiminnan yli vuodeksi. Oli myös juuri ennen finanssikriisiä 
ostanut toisen yrityksen, jonka toiminta kantoi finanssikriisin yli 

o Viimeisten 15 vuoden aika ollut mukana neuvonantajana hyvin monenlaisten eri alojen 
yritysten ja yrittäjien muutostilanteissa. 

o Jari p. 040 592 7294, jari.paloniemi@kemijarvi.fi 
 

Timo Tuominen 
o Toiminut Sok/Maan Auto autoliikejohtaja 20 vuotta eri toimipisteissä 
o Timon koulutus Liikkeenjohdon koulutus Jollas instituutti  
o Perusti oman yrityksen juuri ennen 90-luvun laman alkua. Yrityksen liikeidea on tuottaa 

autojen huoltopalveluita. Kasvatti yrityksen 31 toimipisteen ketjuksi. 
o Uusi lama iski 2008, josta selvittiin liikeideaa tarkastamalla. Kehitettiin uusia autoalan 

alihantapalveluita. 
o Nyt on taas mietittävä uutta! 
o Timo p. 0500 602 130, timo.tuominen@evacar.fi 

 

Meiju Honkavuori 
- Toiminut yrittäjänä yhteensä 28 vuotta eri aloilla. Autoalalle vuonna -91 laman kouriin, jolloin 

putken päässä ei näkynyt valoa. Tuolloin maantieteellinen laajennus ja strategian muutos, 
joka pelasti. Autokauppa kasvoi (noin 30 milj.lv ja noin 50 henkilöä töissä). Möivät autokaupat 
2006. 

- Perusti venealan yrityksen 2009 (seuraavan laman aikana). Pyörii yhä.  
- Perusti kiinteistönvälitysyrityksen 2011, työllisti kuusi henkilöä, myi toiminnot 2019. 
- Kouluttautunut yrittäjyyteen, YMBA, HHJ, useita hallituspaikkoja, yrittäjäkouluttajana ja 

mentorina (sekä uudet, että toimivat yritykset) kymmenisen vuotta yrittäjyyden rinnalla. 
- Alun perin terveydenhuollon ammattilainen noin 10v, ja on näin perehtynyt myös ihmiseen. 
- 2020 vuoden alusta täyspäiväisenä yritysneuvojana. 
- Meiju p. 040 481 0573, meiju.honkavuori@kemijarvi.fi 


