Turkulainen diplomikosmetologi Sirpa Jyrkkänen on ainoana
turkulaisena yrittäjänä mukana Taivas + Helvetti kirjassa

Terho Puustisen ja Mika Mäkeläisen kirja kertoo kaunistelematta 21 suomalaisen yrittäjän tarinan.
Vain reilu kuukausi sitten julkaistu kirja on jo saavuttanut huiman suosion.
– Tutustuin Terho Puustiseen viime vuonna Eurooppalaisen yrittäjyyden päivillä, ja puoli vuotta
myöhemmin hän soitti ja pyysi mukaan kirjaan. Kun kuulin minkälaisesta jutusta on kyse ja keitä yrittäjiä on
jo mukana, ei minun tarvinnut kahta kertaa miettiä, Jyrkkänen kertoo.
Mukana kirjassa on myös muun muassa Roviota perustamassa ollut Niklas Hed ja yrittäjä Jari Sarasvuo.
Kirjasta ainutlaatuisen tekee se, että jokaista myytyä kirjaa kohden, lahjoitetaan yksi kirja lukiosta tai
ammattikorkeakoulusta valmistuvalle nuorelle.
– Kirja on yhteenveto suomalaisesta yrittäjyydestä, sillä mukana on eri-ikäisiä naisia ja miehiä sekä isompia
ja pienempiä yrittäjiä ympäri Suomea. Kirja ei silottele asioita, vaan siinä kerrotaan tositarinoita rehellisesti
ja avoimesti. Tästä ei ole tehty oppikirjaa, Jyrkkänen sanoo.
25 vuotta kauneusalan yrittäjänä toiminut Jyrkkänen päätyi alalle puoli vahingossa.
– Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen työskentelin pankissa, eikä se tuntunut yhtään omalta jutulta. Tiesin
kuitenkin, etten pääse papereillani kauppakorkeakouluun. Yhtenä päivänä seisoskelin töiden jälkeen
bussipysäkillä ja törmäsin naapurintyttöön, joka opiskeli kosmetologiksi ja houkuttelit minutkin hakemaan
kouluun.

– Tajusin heti koulussa, että tämä on minun juttuni. Menestyin koulussa hyvin ja minulla oli työpaikkakin
valmiina ennen valmistumista.
Jyrkkänen valmistui vuonna 1984 ja siitä seuraavat neljä vuotta hän työskenteli työntekijänä turkulaisessa
kauneushoitolassa. Yrittäjyys alkoi kuitenkin pian kiinnostaa nuorta naista.
– Yhtenä päivänä ilmoitin pomolle, että aion laittaa oman yrityksen pystyyn.
Soitin yrittäjänä toimivalle isälleni, että takaako hän lainani ja isä suostui. Kyllä siinä yhden unettoman yön
vietin miettiessäni mitä tuli tehtyä. Heittäydyin täysin tuntemattomaan tekemättä mitään sen kummempia
laskelmia.
Aluksi Jyrkkänen työskenteli yhdessä huoneessa asianajotoimiston yhteydessä.
Pikkuhiljaa asiakaskunta kasvoi ja naisen piti hankkia itselleen myös työntekijöitä. Nyt Kauneushuone Sirpa
Jyrkkänen sijaitsee Yliopistonkadulla sadan neliön tiloissa, ja yrityksessä on Jyrkkäsen lisäksi kaksi
työntekijää.
– Isäni oli myös yrittäjä, joten näin jo lapsena yrittäjyyden epävarmuuden, eikä se pelottanut. Välillä meni
paremmin ja välillä huonommin, mutta kaikesta selvittiin. Nyt lapseni näkevät samaa arkea.
Välillä ei ole ollut rahaa maitopurkkiin ja toisinaan ostetaan uudet mopot.
Kolmen lapsen äiti kokee saaneensa yrittäjyydestä paljon.
– Sen lisäksi, että olen saanut elätettyä oman ja työntekijöideni perheet, olen saanut paljon henkistä
rikkautta asiakkailta. Tapaan päivittäin ihania ihmisiä joiden kanssa voin puhua lähes kaikesta.
Minulla on asiakkaita jopa 25 vuoden takaa.
Jyrkkänen uskoo Taivas + Helvetti kirjan olevan monelle yrittäjyyttä miettivälle silmiä avaava teos.
– Kirja ei suoraan kannusta, eikä kiellä ryhtymästä yrittäjäksi.
Se enemmänkin rohkaisee ja pistää miettimään. Ei tarvitse olla kympin oppilas pärjätäkseen yrittäjänä.
Riittää, että on intoa ja uskallusta. Tämä on mielestäni tärkeä viesti nuorille.
Taivas + Helvetti kirjan kaksi ensimmäistä painosta myytiin heti loppuun ja nyt myynnissä on jo kolmas
painos. Kirja on tarkoitus kääntää syksyllä myös englanniksi.
Kirja on poikinut myös uuden yhteiskunnallisen The Pop Up Company -yrityksen. Pop-up Companyn
tavoitteena on muun muassa auttaa tuhansia suomalaisia nuoria lähtemään niin sanotuiksi pop-up –
yrittäjiksi ilman isoja investointeja.
– The Pop Up Companyssa riittää, että on rohkeutta, yrittäjähenkisyyttä ja ideoita. Uskon, että tästä tulee
iso juttu sitten kun homma lähtee kunnolla käyntiin, Jyrkkänen toteaa.

