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Yrittäjän 
innostus  
syttyi nopeasti

anna-MaiJa läMSä

Yrittäjät Tapio Ulkuniemi ja Anu Lainio Café Saarasta 
esittelevät ylpeinä Naisten Pankin osakekirjaa.

Café saaran yrittäjä anu Lainio kertoo 
innostuneensa asiakkaasta osakkeenomis-
tajaksi -projektista heti kuultuaan naisten 
Pankista ja sen toimintaperiaatteista. Tär-
keimpänä seikkana Café saaran kiinnos-
tukseen oli naisten Pankin toiminta-aja-
tus. Lainio sanoo syttyneensä heti ajatuk-
selle, että tuetaan ihmisiä auttamaan itse 
itseään paremman elämän alkuun.

”intoa lisäsi tietenkin myös se, että olen 

itse naisyrittäjä. naisyrittäjien asiat ovat 
lähellä sydäntäni, olipa yritys suomessa 
tai kehitysmaassa.”

anu Lainio sanoo uskovansa vakaasti 
naisten Pankin toimintatavalla saavutet-
tavan kauaskantoisempia ja kestävämpiä 
tuloksia kuin suoralla avustamisella.

”Toki ymmärrän, että on tilanteita, jois-
sa myös avustaminen on tärkeää.”

”Yrityksenä halusimme tukea tässä pro-
jektissa arvokasta toimintaa. koen myös, 
että hanke vaikutti positiivisesti yritysima-
goomme ja antoi meille lisäarvoa asiak-
kaidemme silmissä. Lisäksi tietysti keräys 
toi varmasti yritykseemme uusia asiakkai-
ta, jotka eivät ole aiemmin meillä käyneet. 
keräyksen tiimoilta järjestetyt tilaisuudet 
olivat piristysruiske myyntiimme.”

Café saaralla ei ole tarkkaa strategiaa 
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yhteistyökumppaneiden valintaan. Yh-
teistyö harkitaan aina tapauskohtaisesti. 
Yleisperiaate kuitenkin on se, että yhteis-
työkumppanilla on hyvä maine ja vakiin-
tunut asema. Lisäksi yhteistyökuvion or-
ganisoinnin pitää sujua täsmällisesti ja ai-
kataulun mukaan.

”Pyrimme siihen, että molemmat osa-
puolet hyötyvät yhteistyöstä. Hyöty voi 
olla taloudellista, markkinoinnillista ja 
imagoon liittyvää.”

Tässä hankkeessa tärkeänä valintakri-
teerinä oli naisten Pankin hienon perus-
idean lisäksi Pankin hyvä maine. naisten 
Pankki on myös saanut positiivista näky-
vyyttä mediassa, millä oli merkitystä pää-
töstä tehtäessä.

”Tiesin, että lähtiessäni yhteistyöhön 
naisten Pankin kanssa asiat hoituvat luo-
tettavasti ja varmasti. Olimme kokonai-
suudessaan erittäin tyytyväisiä yhteistyö-
hön”, anu Lainio sanoo.

Tyytyväinen Chorn Chhoeuth arvokkaan emakkonsa kanssa.

Chorn Chhoeuthilla on kahdeksan lasta.

anna-MaiJa läMSä
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