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Tuore yrittäjä
odottaa mielenkiintoisia aikoja
Retkeily, liikunta, metsät ja luonto – niistä on joensuulainen
yrittäjä, Heikki Hamunen tehty. Metsillä on suuri merkitys Hamusen
vapaa-ajan harrastuksissa, mutta on niillä tärkeä rooli myös hänen
henkilökohtaisen taloutensa kannalta. Hamunen paiskii töitä
vuoden alussa perustamassaan yrityksessä ja odottaa tulevaisuudelta mielenkiintoisia aikoja. Työt eivät kuitenkaan määrittele
hänen polkujensa suuntaa, vaan kuten hän itse asian muotoilee:
”Nyt, työkokemuksen ja kontaktiverkoston kartuttua yritän itse
rakentaa työmahdollisuuksia muun elämän luomissa puitteissa”.
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uonto, talous ja tekniikka. Siinä yhdistelmä, joka sai Heikki Hamusen aloittamaan metsätieteiden opinnot Joensuun
yliopistossa 1990-luvun alussa. Vaikka
Helsinki ja kaupallisen puolen opinnot houkuttelivat toisaalla, veti Joensuu pidemmän korren mahdollistamalla vapaamman opintojen
suunnittelun sekä opintojen ja muun elämän
yhteensovittamisen. Hamunen on ollut valintaansa tyytyväinen.
Kiinnostus vieraisiin kulttuureihin sai
Hamusen painottamaan opinnoissaan kielten
opiskelua – hän myös ajatteli, että hyvä kielitaito voisi avata ovia työelämään. ”Tämä linjaus osui nappiin”, Hamunen kertoo. Häneltä
sujuu englanti ja saksa ja lisäksi hallussa ovat
myös ruostunut ruotsi, venäjän aakkosia sekä
”sumuinen muistikuva swahilin alkeista”.
Opintojensa aikana Hamunen asuikin
ulkomailla yhteensä 1,5 vuotta. Hän oli ensin
Saksassa opiskelijavaihdossa, minkä jälkeen
”kontaktit ja kiinnostus kansainväliselle
puolelle lisääntyivät entisestään”. Niinpä hän
ehti olla myös Sveitsissä työharjoittelussa ja
stipendiaattina, Tansaniassa keräämässä graduaineistoa sekä töissä Luxemburgissa.
”Ei ollut pöllömpi ajatus käydä oman kylän
ulkopuolella”, Hamunen miettii. ”Tärkein
anti lie se, että muistaa kuinka asiat näyttävät
maailmalta katsottuna usein erilaiselta kuin
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kotitalon ikkunasta”, hän jatkaa. Ei asuminen
ulkomailla silti aina helppoa ollut – päinvastoin, rankkaakin se oli. Oli kuitenkin arvokasta
huomata pärjäävänsä.

Kotiseudulle Pohjois-Karjalaan
Heikki Hamusen tie on vienyt hänet moniin
erilaisiin paikkoihin. Omien sanojensa
mukaan näin on käynyt pitkälti ajautumisteorian mukaisesti. Silti hän on viihtynyt
kaikissa paikoissa, oli kyseessä pieni itäsuomalainen kirkonkylä, keskieurooppalainen
miljoonakaupunki tai kenttäleiri Itä-Afrikan
kuumuudessa.
Vaikka asuinpaikat ovat olleet kovin erilaisia, niin ”ihmiset ovat kuitenkin aika lailla
samanlaisia”. Kiertolaisvuosien jälkeen elämän helppous pienemmillä paikkakunnilla saa
kuitenkin Hamusen mielessä yhä enemmän
painoarvoa. ”Kolilla tai Joensuussa pääsee
eroon ihmisvilinästä hyvinkin nopeasti. Tämä
miellyttää”, hän myöntää. Juuriltaan Hamunen ei siis ole näillä näkymin lähdössä – haussa
on omakotitalo Joensuun seudulta, mieluiten
järvimaisemalla.
Vaikka Hamunen nauttii pienen paikkakunnan rauhallisesta elämänmenosta, ei hän silti
laakereillaan lepää. Päinvastoin, aktiivinen
joensuulainen viettää lomiaan metsänhoitajaavovaimonsa kanssa retkeillen ja urheillen,

vuodenajasta riippumatta. ”Yritän päästä
liikkumaan vuodenajan mukaan joko suksilla,
pyörällä, melomalla, luistimilla tai jalan”,
Hamunen kertoo. Onpa hän juossut maratonejakin. Lisäksi hän osallistuu mielellään
erilaisiin liikunta- ja seikkailutapahtumiin, ja
tänä vuonna suunnitelmissa ovat mm. Pogostan Hiihto Ilomantsissa, Sulkavan Soutu sekä
Kalevan Kierros.

Elämän tähtihetkiä
Hamunen on päässyt todistamaan ammattitaitonsa monissa erilaisissa työtehtävissä.
Vaikutuksen hän pääsi tekemään aikoinaan
myös Iisalmen paikallisradiossa, Radio Salmisen aamuvisassa, jossa yhtenä aamuna
haettiin erään eläimen nimeä. Elämän tähtihetkiin kirjattiin taas yksi tapahtuma, kun
Hamunen pääsi linjoille ja vastasi oikein: ”Ips
typographus”.
Elämän kohokohtiin lukeutuu myös oman
yrityksen perustaminen. Hamusen ura yrittäjänä on vasta aluillaan – Simana Oy:n hän
perusti tämän vuoden alussa. Kysyttäessä
miten hän päätyi yrittäjäksi, hän vastaa, että
”keskustelut kollegoiden ja ystävien kesken
käynnistivät jo pari vuotta sitten ajatuksen
omasta firmasta”. ”Viime syksynä tuli sopiva
hetki irrottautua silloisesta pestistä Kolin
matkailuyhdistyksessä ja lähteä viemään ideaa
omasta yrityksestä käytäntöön”, hän jatkaa.
Yrittäjyys ei kuitenkaan ole ollut Hamusen
elämässä päätavoite. ”Yrittäjäksi ryhtymisen
kynnystä mataloittivat myönteiset keskustelut
potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Solmitut
pidempiaikaiset toimeksiannot antoivat
uskoa, että homma toimii”, Hamunen kertoo.
Yrityksensä välityksellä Hamunen tarjoaa
asiantuntijapalveluita, muun muassa metsäja ympäristökysymyksissä, sisällöntuotantoa
sekä palveluita matkailun, retkeilyn ja liikunnan parissa. Tavoitteena on myös kansainvälinen yhteistyö.
Hamunen toivoo, että ”yrityksen avulla pystyisin rakentamaan koko elämää mielekkääseen vormuun”. ”Tavoitteena on, että yrittäjänä voi elää elämää, johon kuuluu vapaa-aikaa
ja joka sallii muunkin kuin työn tekemisen. Jos
tällainen ei onnistu, niin sitten pitää miettiä
muita ratkaisuja”, Hamunen jatkaa vakaasti. •
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