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Tänään vietetään yrittäjän päivää - “Kauppiaana haluan antaa yritykselleni kasvot” 
 

 
 
Tänään vietetään vuosittaista yrittäjän päivää, jonka tarkoitus on juhlia yrittäjiä ja edistää yrittäjyyden 
arvostusta. Nesteen asemien kauppiaita on yli 200, ja he pitävät huolta Suomen laajimmasta 
liikenneasemaverkostosta. Kauppiaat myös työllistävät suuren joukon vakituisia ja kesätyöntekijöitä. 
 
Yksi pitkän linjan asemayrittäjistä on Sirpa Kaalikoski, joka on pyörittänyt Nesteen Kärkölän asemaa 
jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kaalikosken vanhemmat perustivat paikkakunnalle 
liikenneaseman jo vuonna 1978. 
 
“Yrittäjäperheen lapsista tulee usein itsestäänkin yrittäjiä, ja sama tapahtui myös minulle: olen 
syntynyt kauppiaaksi ja siirtänyt asenteen eteenpäin pojalleni, jolla on myös oma yritys. Pidän 
yrittäjyyttä elämäntapana, jossa pääsee näkemään työnsä hedelmät ja määrittelemään itse päivänsä. 
Toisaalta yrittäjänä en voi koskaan työpäivän päätteeksi vain sulkea ovea takanani. Sanonta, että 
yrittäjä on vapaa päättämään siitä, milloin jättää lomansa pitämättä, pitää hyvin paikkansa”, Kaalikoski 
kertoo. 
 
Kaalikoski näkee yrittäjyyden yhteiskunnan perustana, johon suhtaudutaan yleisesti positiivisesti. 
 
“Yrittämiseen liittyy kuitenkin paljon säädöksiä ja byrokratiaa, jotka rajoittavat toimintaa ja jotka ihmiset 
kokevat hankaliksi. Epävarmuutta lisäävät erityisesti isot investoinnit ja palkkojen sivukustannukset. 
Yrittäjien lapsille yrittäjäksi ryhtyminen on siksi ehkä helpompaa, että he ovat kasvaneet yrittäjyyden 
hyviin ja huonoihin puoliin ja sietävät paremmin siihen liittyvää epävarmuutta”, Kaalikoski jatkaa. 
 
Asemaliiketoiminnan muutoksen vuosikymmenet 



 

 

 
Kuluneet vuosikymmenet ovat muuttaneet radikaalisti asemaliiketoimintaa, mikä on näkynyt myös 
Kärkölässä. 
 
“Vielä 1970-luvulla bensiinin myynti oli rahasampo, mutta tänä päivänä katteet ovat huomattavasti 
pienempiä. Alalla on myös nykyään vähemmän liikkumatilaa, ja aseman pyörittäminen vaatii isoja 
investointeja ja esimerkiksi ympäristömääräysten tiukkaa huomioimista. Uralleni on sattunut 
muutamakin lama, mutta onneksi minulla on ollut samassa liiketilassa myös muuta liiketoimintaa, 
kuten nyt K-Rauta ja monipuolinen kahvilaravintola. Joku kohta on aina kantanut 
matalasuhdanteissakin”, Kaalikoski sanoo. 
 
Kaalikoski työllistää Kärkölän asemalla 16 vakituista työntekijää ja neljä ruuhka-apulaista. 
 
“Uskon, että asemaliiketoiminnan tulevaisuus on kaksijakoinen. Toisaalta se jakaantuu yhä 
suurempiin ketjuasemiin, toisaalta tilausta on myös pienemmille ja persoonallisemmille paikoille. 
Etenkin rekkakuskit ja paljon tien päällä liikkuvat kaipaavat jälkimmäisiä. Heille tuttu kassaihminen tai 
perinteinen kotiruoka on tekijä, joka saa heidät pysähtymään tietyllä asemalla kerta toisensa jälkeen. 
Kotimaisuus, kodinomaisuus ja tietty tuttavallisuus ovat ainakin meidän asiakkaillemme tärkeitä”, 
Kaalikoski summaa. 
 
“Viisaus asuu Nesteen nurkkapöydässä” 
 
Kärkölän liikenneasema on saanut paikallisten suussa lempinimen Nesteen parlamentti. Asemasta on 
muodostunut kohtaamispaikka, jossa ihmiset kahvittelevat ja yhdistykset pitävät kokouksiaan. 
 
“Meillä on täälläpäin sanonta, että viisaus asuu Nesteen nurkkapöydässä. Asiakkailta kuulee 
jatkuvasti hauskoja tarinoita, ja joskus itsekin pääsen nauramaan niin että vedet valuvat silmistä. 
Kauppiaana haluan antaa yritykselleni kasvot. Pidän kunnia-asiana sitä, että tunnen asiakkaani ja että 
he tuntevat minut”, Kaalikoski päättää. 
 
Lue lisää: 
Yrittäjän päivän kotisivut 
Nesteen asemat tarjoavat kesätöitä yli 450 nuorelle tänä kesänä 
 
Neste lyhyesti 
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien 
tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa 
laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan 
yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun 
uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. 
Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja 
arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen 
mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com 


