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Kakolanruusu ja Liedon Säästöpankki:

Tästä selvitään yhdessä
Ravintola Kakolanruusu avattiin Kakolanmäellä ensimmäisen
kerran 2017 vappuna tilapäisissä pop-up -tiloissa, ja toisen kerran vappuna 2019 nykyisessä sijainnissaan vanhassa vankilassa.
Yrittäjinä toimivat samat miehet
kuin ravintola Kaskiksessa: Erik
Mansikka, Topi Pekkanen ja Simo
Raisio - sekä jälkimmäisten puolisot Sanna Gullstén ja Suvi Raisio.
Mittavaan investointiin osakkaat hakivat vuokraisäntä Olli
Ojalan suosituksesta yritysrahoitusta Liedon Säästöpankilta.
- Aiempaan pankkiimme verrattuna Liedon Säästöpankki tuntui heti samanoloiselta paikalliselta toimijalta kuin mekin - mutta myös riittävän väkevältä kumppanilta, jolla on muskeleita silloin, kun tarvitaan, Topi Pekkanen toteaa.
Kakolanruusun toiminta lähti
hyvin käyntiin ja se nostettiin nopeasti maan parhaimpien ravintoloiden listalle.
- Oli siinä ollut haastettakin.
Asiakaspaikkoja on 112, lisäksi sadan hengen kabinetti sekä
kesäaikana sadan hengen terassi. Heti alkuun palkkasimme 16
kokkia ja saman verran salin puolelle.
Sitten tuli tämä kevät ja korona. Ravintola on nyt suljettu ja 50
nuorta ammattilaista lomautettu.
- Vuokraisäntä ymmärsi heti,
että vuokranmaksua on siirrettävä jonnekin hamaan tulevaisuuteen. Toivomme, että myös pan-

kin kanssa löydettäisiin sellainen
yhteinen ymmärrys, ettei kolmekaan kuukautta tällaista erikoistilannetta meitä kaada. En oikein jaksa uskoa, että niin kävisi, Topi Pekkanen miettii.

Pankki pystyy auttamaan
Kaikkien etu on nyt pitää yritykset pystyssä, toteaa Maija Koivunen Liedon Säästöpankin yritysliiketoiminnasta.
- Koronakriisi on tämän ajan
vitsaus, mutta Liedon Säästöpankki on 125-vuotias ja kovia
aikoja on eletty ennenkin.
Pankille nopein tapa tukea
yrityksiä on lainojen lyhennysvapaat.
- Heti kriisin ensi vaiheissa teimme satoja sopimuksia
lyhennysvapaista
kuukausista
myös pk-yritysten kanssa.
Liedon Säästöpankki haluaa
auttaa yrittäjiä löytämään ratkaisuja tässä vaikeassa tilanteessa.
- Nyt voidaan hyödyntää esimerkiksi normaalia laajemmin
Finnveran takauksia koronaviruksesta aiheutuviin käyttöpääomarahoituksiin.
Edellytyksenä tällöin on, että yrityksen liiketoiminta on ollut ennen koronaa terveellä pohjalla ja kannattavaa, Koivunen toteaa.
- Rahoitushakemuksiin pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti, mutta tällä
hetkellä meillä on ruuhkaa, ja
pyydämme asiakkailtamme siksi kärsivällisyyttä.

ilmoitus
Vaikka tänä keväänä ei
Kakolanruusussa juhlitakaan,
yrittäjä Topi Pekkalan ja
yrityskonttorin myyntijohtaja
Maija Koivunen Liedon
Säästöpankista uskovat
parempien aikojen
pian koittavan.

Kriisistä syntyy
uutta ajattelua
Lainaraha on tosin maksettava
myös takaisin. Siksi se ei ole Kakolanruusun yrittäjille ykkösvaihto, Topi Pekkanen sanoo.
- Olemme hakemassa Business Finlandin kehittämisrahoitusta, jonka avulla liiketoimintaa
voi jalostaa vastaamaan tätä tilannetta. Tutkimme esimerkiksi take away -toiminnan aloittamista ja liiketoiminnan kasvattamista Kakolaan syksyllä avattavan hotellin myötä.
Koronakriisistä voi seurata jotain hyvääkin.
- Tämän jälkeen osataan arvostaa suomalaista työtä ja paikallista kivijalkaa. Itse kukin voisi miettiä, miten tuoda iloa ja samalla elvyttää esimerkiksi ostamalla kevään juhliin lahjoiksi lahjakortteja paikallisiin yrityksiin,
yrittäjä ja pankin yrityskonttorin
myyntijohtaja ideoivat yhdessä.

www.kakolanruusu.fi
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