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Lahdessa kosmetologikou-
lussa oppinsa saanut ja 
yritystoimintansa aloitta-
nut Jonna Ullgren viettää 
marraskuussa Nurmeksessa 
yrityksensä Kauneushoitola 
Jonna-Miian 15-vuotissynty-
mäpäivää.

Yrittäjyyteen Ullgren pääsi 
tutustumaan jo työharjoitte-
lunsa aikana Lahdessa. Hän 
sai sieltä hyvät eväät kaune-
ushoitolan perustamiseen, 
mikä tapahtui vuonna 1998.  

– Ensimmäisen lapsen 
syntymän jälkeen tuli sopi-
va tilaisuus muuttaa takai-
sin kotiseudulle ja pohtia  
tulevaisuutta. Lähisuku oli 
ratkaiseva tekijä paluumuut-
topäätöksessä. Yritys oli tuol-
loin hetken telakalla, kunnes 
vuonna 2004 Sokos Hotel 
Bomban kylpylän tiloista va-

pautuivat tilat alan yrittäjältä. 
– Alussa tein kuusipäiväis-

tä työviikkoa, mutta nykyisin 
lyhyempää, jotta jää aikaa 
myös perheelle ja itselle, Ull-
gren kertoo. 

Vapaa-aika kuluu lasten 
harrastusten ehdoilla. Kun 
aikaa jää, niin yrittäjä hem-
mottee itseään ”omilla mini-
lomilla” eli paikallisilla palve-
luilla, kuten hieronnalla.

Luonnonmukaisesti
Kauneushoitola Jonna-Miian 
palvelutarjontaan kuuluvat 
meikkaukset, kasvo-, jalka- 
ja käsihoidot, pigmentoinnit 
sekä ihokarvojen poistot. 
Suosituimpia hoitoja ovat täl-
lä hetkellä ripsien ja kulmien 
värjäykset sekä jalkahoidot. 

Uutena Jonna-Miian pal-
velutarjonnassa on mikro-

neulaus, jossa mikroskoop-
pisten neulakanavien kautta 
stimuloidaan ihoa uudistu-
maan ja korjaamaan itseään 
luonnollisesti ja turvallisesti. 

– Luonnonmukaisuus on 
alan kasvava suuntaus. Tar-
jolla on yhä enemmän luon-
nontuotteista valmistettuja 
tuotesarjoja, kuten vartalojo-
gurtteja, saippuoita, öljyjä ja 
kuorintavoiteita. Myös kesto 
on päivän sana kauneuden-
hoitoalalla. Jopa kuukauden 
kestäviä kestoripsivärejä on 
tulossa markkinoille, Jonna 
Ullgren kertoo 

Hänen kokemuksensa yrit-
täjyydestä ovat positiivisia, 
vaikka lomavapaat ja -rahat 
onkin otettava aina omasta 
pussista. Bomballa naapuri-
yritysten palvelut täydentävät 
toisiaan ja yhteistyö auttaa 

markkinoinnissa. Yrityksen 
sijainti on loistava, ei pelkäs-
tään hoitolan ikkunasta siin-
tävän upean järvimaiseman 
ansiosta.

ANNE KOKKONEN
Kirjoittaja on Pikesin seutu-
markkinoija, joka teki jutun 
tutustuessaan Ylä-Karjalassa 
lehden tekemiseen.

Hemmottelua Pielisen äärellä

Jonna Ullgren kertoo, että kauneudenhoidossa kasvavana 
suuntauksena on luonnonmukaisuus. KUVA: ANNE KOKKONEN

PERTTI MERILÄINEN

Suomen kristillisde-
mokraatteja edustava 
europarlamentaarik-
ko Sari Essayah har-

mittelee sitä, että Euroopan 
unioni koetaan liian usein 
vain pikkuasioita koskevia 
direktiivejä suoltavana byro-
kratiakoneistona. 

– Meidän poliitikoidenkin 
on kyllä otettava vastuuta 
tästä kehityksestä, hän sa-
noi vieraillessaan lauantaina 
Nurmeksessa.

Essayah muistutti, että 
EU:n suurin idea on varmis-
taa rauhantila maanosassa 
lisäämällä valtioiden välistä 
yhteistyötä.

Demokratian asialla
Unioni on Sari Essayahin 
mukaan voinut edistää de-
mokratiaa alueensa ulkopuo-
lellakin. 

– Eurooppa on maailman 
suurin kehitysavun antaja. 
On huolehdittava siitä, että 
samalla pystytään vaikutta-
maan yhteiskuntien demo-
kratiakehitykseen, hän sanoi.

Essayahia huolestuttaa 
muun muassa Egyptin tilan-
ne. Hän arvosteli vallasta syr-
jäytettyä muslimiveljeskun-
taa pyrkimyksistä estää op-
position toiminta ja kaapata 
kaikki valta itselle. Toisaalta 
hän myönsi, että demokra-
tian vastaisia ääri-ilmiöitä, 
kuten rasismia ja antisemi-
tismiä, esiintyy myös Euroo-
passa.

– Mutta niihin voimme 
EU:ssa vaikuttaa, kuten on 
tehty Unkarissa, hän kertoi.

Ei liittovaltiolle
Uudelle kaudelle parlament-
tiin pyrkivä Sari Essayah 
vastustaa EU:n kehittymistä 
liittovaltioksi. 

– Keskitetty malli ei ole hy-

väksi. Eniten hyötyä on siitä, 
kun EU pysyy valtioiden yh-
teistyöelimenä.

Yhteistyötä tarvitaan hä-
nen mukaansa esimerkiksi 
rikollisuuden torjunnassa.

– On tärkeää myös kehit-
tää sisämarkkinoita, koska 
ne hyödyttävät suomalais-
yrityksiä.

Kolmanneksi vaalitee-
makseen hän on nostanut 

eurooppalaisen arvopohjan 
korostamisen.

– Arvot kumpuavat kristil-
lisyydestä, ja niihin kuuluvat 
demokratia ja ihmisoikeuksi-
en kunnioittaminen.

Vaalit iso haaste
Kristillisdemokraattien puo-
luevaltuusto nimeää ensi 
kevään europarlamenttivaa-
lien ensimmäiset ehdokkaat 
tämän kuun lopulla.

Edellisissä vaaleissa Sari 
Essayah valittiin parlament-
tiin puolueen solmittua vaa-
liliiton perussuomalaisten 
kanssa. Essayah myöntää, 
että seuraavat vaalit ovat 
kr ist i l l isdemokraatei l le 

haasteellisemmat, sillä ai-
nakin tämänhetkisen tiedon 
mukaan puolue on menossa 
vaaleihin omalla listalla.

Puolueen eduskunta- ja 
kunnallisvaalikannatus riit-
täisi ehdokkaan läpiviemi-
seen, mutta EU-vaaleissa 
tilanne on toinen, koska ää-
nestysprosentit ovat jääneet 
alhaisiksi.

– Moni ajattelee, että ää-
nestämättä jättäminen on 
kannanotto, mutta se on 
vallan antamista niille, jotka 
äänestävät, Essayah muis-
tuttaa.

Mepit yhteistyössä
EU-parlamentin on tämän 

kuun aikana määrä vahvis-
taa yhteisön budjetin raa-
mit. Nettomaksaja Suomi 
onnistui Sari Essayahin mu-
kaan rajoittamaan budjetin 
kasvun yhteen prosenttiin. 
Essayah nosti saavutukseksi 
myös sen, että Suomen maa-
taloutta tuetaan jatkossa lä-
hes nykyiseen tapaan.

– Suomalaismepit saivat 
aikaan sen, ettei tule turve-
maiden kyntökieltoa, joka 
olisi merkinnyt uudispellon 
raivaamisen loppumista. 
Toinen onnistuminen oli 
tukien sitominen edelleen 
tuotantoon, jolloin tuki tulee 
viljelystä eikä pellon omis-
tuksesta.

EU:n suuri idea muistettava
Sari Essayah vastustaa liittovaltiokehitystä ja korostaa EU:n merkitystä rauhan varmistajana.

”Keskitetty malli 
ei ole hyväksi.”
Sari Essayah

Sari Essayah sanoi, että Syyriassa uhkaa syntyä erittäin vakava humanitaarinen kriisi. Pakolaisten määrä voi kasvaa jopa 
kolmeen miljoonaan. KUVA: PERTTI MERILÄINEN

Hyundai i30 Wagon 1,6 -12
CRDi 94 kW Comfort aj. 40 tkm,
aut. ilmast., 2x renkaat,
vakionop. säädin,
uudempi korimalli 22.900,-

Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 -12
Laureate 6-vaiht. aj. 46 tkm,
aj. 46 tkm, neliveto,
tehdastakuu 22.900,-

Dacia Lodgy 1.2 TCe 115 -13
7-paikk. tila-auto
aj. 1 tkm,
2x renkaat 22.790,-

Nissan Qashqai 1.6 2WD -10
Acenta aj. 30 tkm,
2x renkaat, peruutus-
kamera, navi, vetok. 21.900,-

Suzuki Swift 4WD 1.2 VVT -13
GL 5D aj. 500 km,
2x renkaat aluvantein,
moottorilämmitin 20.200,-

Mitsubishi Pajero Sport -02
2.5 TD aj. 330 tkm,
aut. ilmast., 2x renk.,
alennusvaihteisto 9.900,-

Peugeot 407 STW 2.0 -06
HDI 136 aj. 270 tkm,
ilmast., 2x renkaat,
vakionopeudensäädin 7.900,-

Subaru Impreza 1.6 4-veto -99
farmari aj. 153 tkm,
neliveto, 2x renkaat,
huoltokirja, vetokoukku 5.900,-

Citroen Xsara 1.6 farmari -03
aj. 102 tkm, ilmastointi,
2x renkaat 4.700,-

Ford Focus 1.8 farmari -02
aj. 210 tkm, ilmastointi,
2x renkaat 4.690,-

Toyota Corolla 1.3 sedan -98
aj. 159 tkm, 2x renkaat 3.900,-

VW Golf 1.6 5D -99
aj. 215 tkm, 2x renk., loh-,
kolämm.+sisäp., huoltok. 4.500,-

Hyundai Getz 1.1 3D -07
aj. 63 tkm, ilmastointi,
2x renkaat 7.900,-

Dacia Sandero 1.6 Hi-Flex -11
(myös E85 biobensa) aj. 31 tkm,
ilmast., 2x renkaat,
huoltokirja 10.900,-

VW Golf 1.2 TSi 5D DSG -11
automaattivaiht. aj. 120 tkm,
2x renkaat, huoltokirja 16.500,-

Mazda 2 1.3 3D -08
aj. 43 tkm,
ilmastointi, 2x renkaat 11.900,-

VW Transporter Caravelle -06
1,9 TD aj. 330 tkm, ilmast.,
huoltokirja, 2x renkaat 21.900,-

Isuzu D-Max 4-ov 2.5 TD -10
4x4 (2h p-auto) aj. 109 tkm, 
farmikate, 2x renk. 
sis. väh.alv:a 4.238,71 eur 21.900,-

MB Sprinter 216 CDI 2.7 -04
Aut. (156 hv) aj. 495 tkm,
ilmast., huoltok., 2x renk. 12.900,-

Fiat Scudo 1.9 TD -99
aj. 210 tkm, 3-paikkainen,
vetok., turbo, 2x renkaat  3.900,-

Mazda Pick-Up B2200 -96
Diesel aj. 230 tkm,
2x renkaat, farmikate  2.900,-

Minibussit (1+8 h):

Pakettiautoja:

Pontiac Trans Sport 7-paikk.  ..-95 2.990,-
Citroen Xsara Picasso 2,0 HDI  -01 2.490,-
BMW 316 farmari  .....................-98 2.490,-
Hyundai Accent II 1,5  ..............-01 1.990,-
Nissan Almera 1,6 4-ov.  ..........-98 1.890,-
Toyota Carina E 1,6 sedan  ......-94 1.890,-
Nissan Micra 1,0 2-ov. LX  .......-94 1.590,-
Nissan Primera 1,6 4-ov. sed.  -97 1.590,-
Seat Toledo 1,9 D SE 4-ov.  ......-97 690,-
Nissan Datsun Cherry 1,5 GL  .-86 690,-

Vaihtoautoja

Teollisuustie 10, 75530 NURMES
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