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Yrittäjä Anita Huotari on sukunsa ensimmäinen yrittäjä.
Kuhmosta kotoisen oleva Anita halusi palavasti opiskella
ranskan ja venäjän kieltä. Haaveena oli hankkia arkkitehdin
tai tulkin ammatti. Hän päätyi Jyväskylän yliopistoon
lukemaan ranskaa ja venäjää ja valmistui opettajaksi. Sitä
työtä hän tosin ei ole tehnyt päivääkään.
Toisena haaveena Anitalla oli lähteä
Leningradiin töihin. Sekin toteutui ja
hän teki tulkin töitä suomalaisissa
rakennusyrityksissä lähes kolmen
vuoden ajan. Venäjällä hän asui yli
seitsemän vuotta tehden myös hallinnollisen assistentin sekä projektija markkinointipäällikön töitä. Tänä
aikana Neuvostoliitosta tuli Venäjä
ja Leningradista Pietari.
Suomeen palattuaan vuonna 1995
Huotari muutti Vantaalle, Hiekkaharjuun. Työpaikkana oli mainostoimisto, jossa hän toimi yhteyspäällikkönä. Venäjän kielen taitoisena
hän työskenteli myös ympäristöministeriössä ylitarkastajan viransijaisena. Vuonna 2000 hän jatkoi
työuraansa Pöyry Oyj:ssä viestintäpäällikkönä, kunnes jäi äitiyslomalle
vuonna 2002. Kaksosten syntymän
jälkeen kotona vierähti viisi vuotta.
Pöyrylle Huotari ei enää palannut,
vaan ryhtyi miettimään mitä haluaisi tehdä.

Yrittäjäksi vuonna 2007
– Olin jo pidempään haaveillut yrityksen perustamisesta mutta en
ollut keksinyt mitä yritykseni tekisi.
Sisustaminen on aina ollut luontaisesti osa elämääni, joten siinä se
oli, Anita kertoo. Hän otti yhteyttä
Vantaan Sanomissa esiintyneeseen
sisustussuunnittelija Niina Ahoseen. Ahonen pyysi Anitan mukaansa muutamalle työkeikalle ja vähän
ajan kuluttua hän antoi tälle oman
kohteen hoidettavaksi.
Sitten oli oman yrityksen perustamisen vuoro. Sisustus Unelma on
perustettu vuonna 2007. Toiminta
lähti käyntiin lähinnä harrastuspoh-

jalta. Sisustussuunnittelijan koulutuksen hän hankki myöhemmin.
Yritys tekee tila- ja sisustussuunnittelua yksityisille ihmisille ja yrityksille. Toiminta kattaa tällä hetkellä
pk-seudun sekä Tuusulan, Keravan
ja Järvenpään. Anita suunnittelee ja
myy myös keittiöitä ja liukuovikaapistoja.
Kun Anita perusti yrityksensä, hän
päätti jo silloin, että ei koskaan palkkaa työntekijää.
– Haluan vastata vain itsestäni. En
halua, että kukaan on minusta riippuvainen tai minä kenestäkään, hän
toteaa. Yrityksen tavoittelema liikevaihto on 100 000 euroa ja suunnitelmia hän tekee noin 50 vuodessa.

Budjetissa pysytään
– Työ on luovaa ja asiakkaat ovat
todella mukavia. Pystyn auttamaan
ihmisiä, Anita summaa. Yrittäjästä
on erittäin kiva löytää asiakkaille
sellaisia ratkaisuja, joita he eivät
olisi itse havainneet. Keskusteltuaan asiakkaan kanssa tai käytyään
katsomassa kohdetta Huotari tekee
sisustustarjouksen. Tarjous sisältää
tarpeen mukaan tilasuunnittelua,
uusien ja jo olemassa olevien huonekalujen sijoittelua. Myös matot,
verhot, kiintokalusteet, laatat, tapetit, seinävärit sisältyvät tarjoukseen
niin, että kokonaisuudesta tulee
harmoninen ja käytännöllinen.
Tarjouksen hyväksymisen jälkeen
alkaa asiakkaan toivoman tyylin
mukainen suunnittelutyö, jossa
huomioidaan
asiakkaan
hankkeeseen määrittelemä budjetti.
– Ehdotan tuotteita asiakkaan bud-
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jetin mukaan. Jotkut haluavat kallista, jotkut edullista, Anita toteaa.
Remonttiapua saa myös tarvittaessa Anitan yhteistyökumppaneiden
kautta. Sisustus Unelma ei hoida
asiakkaan ja remonttiyrityksen välisiä sopimuksia, vaan asiakas on
suoraan yhteydessä remonttiyritykseen. Aika yleistä on, että asiakkaat hoitavat itse maalaukset
ja tapetoinnit. Sekä asiakkaat että
suunnittelija ovat tyytyväisiä, kun
lopputuloksena on toimiva, kaunis
ja oikean hintainen remontti tai sisutus.
Visuaalisen silmän omaava yrittäjä
viihtyy vapaa-ajallaan myös puutarhassa. Muutamia pihasuunnitelmiakin hän on tehnyt. Tulevaisuudessa
toivelistalla on saada enemmän
toimitilasuunnitelmia työn alle. Järjestötyö on myös lähellä sydäntä ja
tänä vuonna hänet valittiin Vantaan
Yrittäjänaisten puheenjohtajaksi.
– Omassa kodissa en enää liiemmin
sisusta, meillä on kaikki aina samalla tavalla, yrittäjä nauraa. Sisustussuunnittelun ohessa Anita pyörittää
harrastuksena pienimuotoista majoitustoimintaa, jossa on iloa aiemmin hankitusta kielitaidosta. Kansainvälisiä asiakkaita Vantaalla
riittää. 
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Teiden ja moottoriteiden rakentamiseen erikoistuneen GRK Infra Oy:n toimitiloja laajennettiin noin 300 m2.
Isosta avonaisesta tilasta (kuva yllä) tehtiin lasiseinämän avulla yrityksen aula ja kahvihuone (kuva alla).
Toiselle puolelle jäi avotoimisto. Lisäksi tuli neuvotteluhuoneita ja työhuoneita. Sisustuksessa hyödynnettiin
yrityksen työmailta otettuja kuvia sekä referenssikuvia.
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