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Vihtiläisiä yrityksiä

Visuviestintä
on erikoistunut
julkaisuihin
Taina Ståhl viihtyy yksinyrittäjänä
– toimisto kotona Olkkalassa
■ Olkkalalaisella
Taina
Ståhlilla on yhden naisen
mainostoimisto Visuviestintä Oy, joka tekee graafista suunnittelua laidasta laitaan.
– Olen erikoistunut erilaisten julkaisujen ulkoasun suunnitteluun, taittotyöhön ja toteutukseen.
Valtaosa asiakkaista on julkiselta puolelta, mutta teen
myös yrityksille mainontaa.
Taina suunnittelee julkaisuja esimerkiksi valtion
laitoksille ja kaupungeille.
Osa painetaan, mutta suurin osa julkaisuista tehdään
nykyään verkkoon.

Olen kiitollinen,
että on töitä
Taina viihtyy yksinyrittäjänä. Pari vuotta sitten hän
siirsi toimistonsa kokonaan
kotiin Olkkalaan.
Visuviestinnällä on jonkin verran asiakkaita Vihdissäkin.
– Asiakaskuntani on pääosin Helsingissä. Tänä koronavuonna työnkuva on
muuttunut, ja tapaamiset
järjestetään Teams-kokouksina.
Keväällä korona vaikutti
Visuviestinnän työtilanteeseen, mutta syksy on ollut

Mainostoimistoyrittäjä, graafinen suunnittelija Taina Ståhl tekee töitä lähellä luontoa, keskellä Olkkalan maalaismaisemaa. Työhuoneena on lasiseinäinen viherhuone, jonka lämpötila pysyy sopivana ilmalämpöpumpulla. – Kuvat: Sonja Ståhl.
hyvinkin työntäyteinen.
– Olen tosi iloinen ja kiitollinen, että on töitä! En
markkinoi, vaan tyytyväiset
asiakkaat tuovat uusia töitä. On mukavaa huomata,
että joku on suositellut.
Taina ei yleensäkään tiedä töitään kolmea kuukautta kauemmas, mutta on oppinut elämään asian kanssa
ja luottamaan.

Visuviestintä
perustettu 1988

Vapaa-aikanaan Taina Ståhl nauttii luonnossa liikkumisesta. Korona-aika lopetti uimahallissa ja Hiiden Opiston ompelukurssilla
käymiset.

Mainostoimisto Visuviestintä Oy on perustettu jo
vuonna 1988 Lohjalla. Se
siirtyi sukupolvenvaihdoskaupan myötä Taina Ståhlille vuonna 2006. Työntekijöitä oli alkuun kaksi,
mutta he lähtivät opiskeluja perhekuvioiden vuoksi
muualle.
– Aloitin Nummelassa
Kalkkimäentiellä, jossa Visuviestintä toimi seitsemän
vuotta. Sitten ostin kirkolta
Kauppa-aukion laidalta toimistotilan, jossa meni samoin seitsemän vuotta.
Taina oli jo pitkään tehnyt kesät töitä kotona Olk-

kalassa. Kun 20-neliöiseen
viherhuoneeseen asennettiin ilmalämpöpumppu, siitä tuli ympärivuotinen työtila. Kirkonkylän työtilansa Taina myi maaliskuussa.

Ura alkoi
Peuranjäljessä
Taina suoritti somistajakoulutuksen ja Pekka Halosen akatemian graafisen
suunnittelun linjan sekä
suoramarkkinointitutkinnon.
– Aloitin Nummelassa Ari Peuran mainostoimisto Peuranjäljessä 1988.
Siellä oli urani ensimmäiset
Mac-tietokoneet, edistykselliset ’’linnunpöntöt’’.
Taina siirtyi töihin Helsinkiin, Edita Oy:n kirjankustannuspuolelle.
– Ensin markkinointisihteeriksi, sitten graafiseksi suunnittelijaksi vuodesta
1998 lähtien.
Taina on koko ajan kouluttanut itseään: esimerkiksi verkkoviestinnän ammattitutkinnon hän teki vuonna 2016.

Yrittäjyys alkoi
kiinnostaa
Taina Ståhl (54, o.s. Reinikka) perusti perheen ja
sai kaksoset vuonna 2002.
– Olin kolme vuotta hoitovapaalla, ja sinä aikana
Editassakin tapahtui paljon. Halusin olla enemmän lasten kanssa, ja vuonna 2005 aloin miettiä yrittäjyyttä.
Taina kävi yritysneuvonnassa, jossa kysyttiin haluaisiko hän ostaa toimivan yrityksen. Ensisäikähdyksen jälkeen, yön yli nukuttuaan Taina tarttuikin
asiaan.
Ostajaehdokkaita oli muitakin, mutta Visuviestinnän perustajapariskunta halusi myydä Tainalle.
– Se varmaan vaikutti,
että olin erikoistunut julkaisupuolelle kuten hekin.

Lapsuudenkotia
remontoitiin
Taina ja Martti Ståhl
muuttivat Olkkalaan vuonna 2000 Espoosta.
– Olen syntyjäni täs-

tä paikasta. Remontoimme
vanhan rintamamiestalon
ja laajensimme sitä myöhemmin.
Porista kotoisin oleva
Martti Ståhl, Trelleborgin
myyntipäällikkö, on hänkin jo kotiutunut vihtiläiseksi. Hän harrastaa enduroa ja cross countrya Nummelan Moottorikerhossa ja
on menestynyt kisoissakin.

Lapsille ajokortit
ikäpoikkeusluvalla
Ståhlien lapset Sonja ja
Sami ovat jo 18-vuotiaita.
Isän äidinkielen mukaisesti
kaksoset ovat käyneet ruotsinkieliset koulut. Sonja on
nyt lukiossa Kauniaisissa,
Sami Helsingin Töölössä.
– Sonja ajoi mopoautokortin ja Sami mopokortin
15-vuotiaina. Koska Olkkalasta ei pääse kouluun julkisilla, 17-vuotiaina kumpikin sai ajokortit ikäpoikkeusluvalla. Se on helpottanut kulkemisia, kertoo Taina Ståhl. – mkl

Joutsenet vetivät
lähtiessään lumi- ja
jääpeitteen maahan
Suuri määrä laulujoutsenia ja muita lintuja levähti Vanjärvellä
Jokikuntalainen Paavo Koli teki 8.12. tiistaina
huomion Vanjärven kiertäeessään, että
laulujoutsenten päämuutto oli meneillään. Koli
tarkkailee säännöllisesti lintuja järvellä.
■ - Lepäilemässä oli Vanjärvellä ja lähipelloilla noin
270 laulujoutsenta, sekä lisäksi 10 kyhmyjoutsenta,
noin 30 kanadanhanhea ja
noin 20 sinisorsaa. Talvi ja
jäät siis painoivat päälle,
Paavo Koli sanoo.
Runollisesti sanotaankin,
että kun joutsenten syysmuuton päämuutto käynnistyy, niin linnut vetävät
lähtiessään lumi- ja jääpeitteen perässään maahan.

Pelloilta löytyi ruokaa
Paavo Koli kertoo, että
puidut pellot houkuttivat jousenet ruokailemaan
Vanjärven
läheisyyteen.
Vaikka jäätä alkoi loppuviikosta ilmestyä järven pintaan niin suliakin paikkoja edelleen löytyi, ja torstaina 10.12. järvellä näkyi vielä muutamia joutsenia.
- Osa joutsenista jää Suomeen ja ne talvehtivat vir-

taavissa joissa hyvillä ruokapaikoilla. Jopa Lapista
löytyy joutsenia, jotka pysyttelevät siellä läpi talven,
Koli toteaa.

Keväällä nähdään
Laulujoutsenet muuttavat
lounaaseen pääosin marraskuussa, mutta muutto
voi jatkua vielä alkutalvellakin. Valtaosa joutsenista
talvehtii eteläisellä Itämerellä ja Pohjanmeren rannikolla, pieni osa viipyy jäätilanteen salliessa myös Suomessa. Kevätmuuttajat palaavat pääosin maalis- ja
huhtikuussa. -to

Jokikuntalainen lintutarkkailija Paavo Koli kertoi, että joutsenia oli Vanjärvellä vielä torstaina vaikka jääpeitettä alkoi muodostua järven pintaan. Puidut pellot järven läheisyydessä houkuttelivat
joutsenia ruokailemaan.

