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Matinea

Mikko Ahvenainen

Niina Mikkonen ja Harri Salminen vaihtoivat pääkaupunkiseudun aikataulutetun elämän omaehtoiseen kiireeseen. Kolista on tullut heille niin tärkeä paikka, että sen maiseman näkeminen saa yhä hengityksen salpaamaan.
Teksti ja kuva: Mikko Ahvenainen
Luonto-Kolin kasvusysäys
-hankkeen projektipäällikkönä
tutuksi tullut Nina Mikkonen,
48, ja hänen puolisonsa Harri
Salminen, 58, jättivät puolenkymmentä vuotta sitten pääkaupunkiseudun taakseen ja muuttivat asumaan Kolin kupeeseen.
Toukokuun alussa pariskunta
aloitti uutena yrittäjänä Juuan
Kopravaarassa sijaitsevassa loma- ja kurssikeskus Koli Freetimessa. Matkailuyrittäjän paikoin rankasta arjesta huolimatta
uusi elämä on ollut molemmille
unelmien täyttymys.
– Koko prosessi lähti liikkeelle siitä, kun ryhdyimme miettimään, onko elämä pääkaupunkiseudulla ihmisten vilinässä,
pakokaasussa ja kivitalojen keskellä sitä, mitä me haluamme,
Mikkonen muistelee.
– Olemme kuitenkin äärimmäisen luontoihmisiä. Parhaat
hetkemme olemme viettäneet
kesämökillä luonnon ääressä. Siellä voi nauttia luonnosta
sen kaikessa monimuotoisuudessaan.
Alkuvaiheessa pariskunta
pyöritteli mielessään lukuisia vaihtoehtoja, haaveili osin
mahdottomia ja suunnitteli ostavansa jopa maatilan Virosta.
Kun Mikkonen sai pestin vuonna 2011 käynnistyneestä Kolin
matkailuhankkeesta, palaset alkoivat loksahdella kohdalleen.
Salminenkin ihastui Kolin alueeseen välittömästi, vaikka näki
sen ensimmäisen kerran keskellä pimeintä ja lumettominta talvea.
– Harri totesi samoin tein, että tänne me tullaan, Mikkonen
naurahtaa.
Luontoon pääsee toki Kehä
III:n sisäpuoleltakin mutta ei
niin vaivattomasti kuin Kopravaaran Valkealammen rannasta,
jossa ei tarvitse kuin avata ovi
ja marssia metsään – tai työkätä vene vesille ja lähteä soutelemaan.

Unelma
löytyi
arjesta
Matkailu: Päivä rankametsässäkin on
Koli Freetimen uusille yrittäjille juhlaa.

– Pääkaupunkiseudulla puhdas luonto tarkoittaa sitä, että
aina pitää hypätä autoon ja lähteä jonnekin.
– Asuimmehan mekin lähellä Viikin puistoa ja Vanhankaupunginkoskea, mutta ei siellä
saanut koskaan olla yksin. Aina
kuuluu meteliä, pärinää ja ihmisten ääniä, Mikkonen sanoo.
– Ja vaikka johonkin Sipoon
korpeen pääsee helposti, niin ei
sielläkään saa olla yksin. Polut
ovat kuin moottoriteitä, Salminen täydentää.

Molemmat ovat työskennelleet
aikaisemmin yritysmaailmassa,
Mikkonen erilaisissa myynnin
ja markkinoinnin tehtävissä,
myynnin kouluttamisesta sen
kehittämiseen ja johtamiseen.
Salminen on työskennellyt Fazer
Makeisten myynnissä ja markkinoinnissa.
– Työpäivät tovat pikkuisen
erilaisia kuin mitä ne olivat ennen. Mietitään esimerkiksi sitä, mitä tein eilen: kävin rankametsässä hakemassa kärryllisen
puita ja heinitin retkipolkua. Se

on jotenkin juhlaa. Vaikka paita
on märkä takaisin tullessa, niin
hiki on tullut hyötyliikunnasta,
Salminen tuumaa.
– Mukavampihan se on saada
paita märäksi tuolla tavalla kuin
mitä se oli vanhassa elämässä.
Tappelit ja väänsit sopimuksia ja
hikoilit sen vuoksi, kun mistään
ei tule mitään, näin kärjistettynä
esimerkkinä, Mikkonen vertaa.
Pariskunta osti Kopravaaran
entisen kyläkoulun ympärille
rakennetun loma- ja kurssikes-

kuksen sen perustajalta, eläkkeelle jääneeltä Toivo Turuselta.
Uudet yrittäjät pääsivät puikkoihin heti kesän sesongin toukokuisille alkumetreille.
– Vaikka tässä on välillä ollut
todella kiirettä, niin sekuntiakaan en vaihtaisi pois, Mikkonen hymyilee.
– Keskikesälläkin mökit olivat
täynnä, oli paljon telttoja ja matkailuautoja. Sai juosta aamusta
iltaan, mutta se oli niin erilaista juoksemista kuin mihin me
olemme tottuneet.
– Aiemmin deadlinet olivat aina odottamassa, piti tehdä asioita tiettyyn aikaan mennessä.
Ovathan ne tässäkin, mutta
saamme nyt itse määritellä aikarajamme varsin pitkälle, Salminen järkeilee.
Kolin kansallismaisema avautuu vajaan kymmenen kilometrin päässä Kopravaarasta, josta
on suurin piirtein saman verran matkaa Ukko-Kolille kuin
Loma-Kolilta. Pariskunta mieltääkin itsensä täysin kolilaisiksi
yrittäjiksi.
– Emme näe, että paikka olisi
mitenkään syrjässä Kolista. Ukko-Koli on tietysti alueen ydin,
mutta Kolin vaarat levittyvät laajalle alueelle, ja me olemme juuri
tässä, Kolin valaistun ladun toisessa päässä. Se on kuitenkin
yksi alueen valtteja näin matkailua ajatellen, Mikkonen sanoo.
Mikkosen runsaan parin vuoden projektityöskentelyn aikana
pariskunta ehti samota ympäri
alueen retkeilykohteita.
– Onhan Koli aivan äärimmäisen kaunis paikka. Olen ehtinyt käydä sen huipulla vaikka
kuinka monta kertaa, mutta silti hengitys salpautuu joka kerta, kun sitä maisemaa katselee,
Mikkonen ihastelee.
– Eikä se ole pelkästään kansallismaisema, vaan täällä on
niin paljon kauniita maisemia.
Esimerkiksi Räsävaaran näkötornista on aivan uskomaton
näköala, eivätkä ihmiset edes
tiedä, että se on siellä.

Yleensäkin jo pelkkä korpi
on Salmisen mielestä niin hieno: kun siellä kävelee, katselee
sammalpeitteistä metsää ja miehenkorkuisia muurahaiskekoja.
– Oikeastaan joka kerta kun
pääsemme liikkumaan luonnossa, muistutamme toisiamme
siiitä, että ai kuinka me saammekin asua tällaisessa paikassa, joka herättää aina esiin niin
positiivisia asioita.

Kun saamme
puhallettua
yhdessä Kolille
hyvää yrittämisen
henkeä, saamme
myös lisää matkailijoita.

”

Luonto-Kolin kasvusysäys
-hankkeessa Mikkonen pääsi
seuraamaan alueen kehitystä aitiopaikalta. Projektityö vahvisti
hänen luottamustaan Kolin alueen matkailumahdollisuuksiin.
– Luontomatkailu kasvaa kaiken aikaa. Uskon vahvasti, että

tämänkaltaiset paikat ovat tulevaisuudessa tärkeitä nuoremmille ihmisille eli heille, joita
voisi kutsua vihreäksi sukupolveksi. He arvostavat puhdasta
luontoa ja vihreitä arvoja.
– Myös itsestään huolehtiminen tulee tärkeämmäksi kaiken
aikaa. Ihmiset haluavat olla paremmassa kunnossa, he haluavat liikkua, ja totta kai myös
se korostaa tämän paikan merkitystä.
– Täällä voi pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan monella eri
tavalla, niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Matkailun kehittyessä myös
Kolin alueen palvelutarjonta
kasvaa. Jo liiketoimintasuunnitelmaa tehdessään Mikkoselle
ja Salmiselle oli selvää, etteivät
lähiseudun yrittäjät ole heidän
kilpailijoitaan vaan yhteistyökumppaneita.
– Meidän kilpailijat eivät ole
Kolilla. Kilpailijat ovat jossain
muualla, olipa se sitten Rukalla, Levillä, Vuokatissa, Playa del
Inglesissa tai kotona löhöilyssä.
– Kun saamme puhallettua
yhdessä Kolille hyvää yrittämisen henkeä, saamme myös
lisää matkailijoita. Siitä ropisee
jokaiseen laariin. Me saamme
osamme, ja niin saavat muutkin
yrittäjät niin Kolilla kuin myös
esimerkiksi Juuassa.

Tietokulma

Koli Freetime Oy
■ ■Yrittäjät Nina Mikkonen s.
1966 ja Harri Salminen s. 1957.

■ ■Toiminnan periaatteena laatu
ja siisteys.

■ ■Tarjoaa kurssi-, leiri- ja majoituspalveluja Juuan Kopravaarassa. 56 virallista vuodepaikkaa liki hotellitasoisista huoneista huokeaan ryhmämajoitukseen.

■ ■Koli Freetime tuottaa palvelunsa itse, aina aamupalan sämpylöistä illalliseen asti.

■ ■Maksimikapasiteetti noin 90
yöpyjää. Myös karavaanialue ja
leirintäalue telttailijoille.

■ ■Yrittäjien unelmana tasapaino työn ja vapaa-ajan suhteen:
”Se on kai tässä ja nyt. Emme
osaa unelmoida tällä hetkellä
muusta kuin arjesta, jota tällä
hetkellä elämme”.

