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Elämä jatkuu 
kaupungistumisesta 
huolimatta 
KÄYNNISSÄ OLEVA kaupungistuminen on vahva voima. Useiden arvioiden 
mukaan vuoteen 2030 mennessä noin 70 % suomalaisista asuu kaupungeissa. 
Alueellista eriytymistä ei tapahdu pelkästään maaseudun ja kaupunkien välillä 
vaan myös kaupungeissa, joiden reuna-alueet autioituvat.

KAUPUNGIT KÄYVÄTKIN nyt kovaa kisaa vetovoimatekijöistä ja investoinneis-
ta. Keskeistä tulevaisuuden kannalta on se, mitä tapahtuu pienille ja keskisuu-
rille kaupungeille. Väki muuttaa sinne, missä töitä on tarjolla. Kaupungissa ta-
voitellaan myös parempaa elämänlaatua, koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia 
sekä sosiaalista verkostoa. 

JUURI NYT muuttoliike on yhtä nopeaa kuin 1960-luvulla. Ilmiö synnyttää voit-
tajia ja häviäjiä, jos mittarina käytetään asuntojen hintojen muutosta. Pääkau-
punkiseudulle muuttaa lähes 20 000 asukasta joka vuosi. 

MONI MIETTII, mitä tämä tarkoittaa omalle kodille ja omalle asuinalueelle. 
Nykykehitystä voi olla vaikea hyväksyä, jos koti sijaitsee hiipuvalla alueella. 
Paikalliset muutokset elinkeinorakenteessa näkyvät nopeasti. Esimerkiksi Sak-
san autoteollisuuden vaikeudet heijastuvat nopeasti Uudenkaupungin työpaik-
koihin ja aluekehitykseen. Uusi sellutehdasinvestointi taas voi piristää toisen 
alueen vuosikymmeniksi. Alueen tulevaisuuden arvioinnissa työpaikkojen ja 
asuntojen hintatason kehitys ovat edelleen rehellisiä mittareita. 

VAIKKA KEHITYKSEN trendi on selvä, koko Suomea ei voi laittaa samaan kau-
pungistumismuottiin. Maallamme on nimittäin luontaisia vahvuuksia eri puolilla 
Suomea. Noin kolmasosa pienyrityksistä on maaseudulla. Myös suomalaiset 
raaka-aineet ja teollisuus sijaitsevat kaupunkien ulkopuolella. Hienoja alueelli-
sia esimerkkejä löytyy Googlen Kymenlaakson-investoinneista, Äänekosken su-
persellutehtaasta sekä Lapin matkailun kansainvälisestä nosteesta.  

ITSENÄISEN SUOMEN historia on ollut täynnä muutoksia. Tähän lehteen haas-
tateltu satavuotias Sylvi Heini on elänyt läpi niiden kaikkien. Hänelle globaali 
kaupungistumisilmiö on vain yksi rikka rokkaan. 

ITSE USKON, että Suomen maaseudun puhdas vesi, ilma ja ruoka ovat tulevai-
suudessa merkittäviä valttikortteja. Vaikka kaupungistuminen muokkaakin ta-
louskasvun edellytyksiä, yhteistyössä yritysten kanssa kunnilla on keinot pysyä 
vetovoimaisina. Keskeistä on työpaikkojen syntyminen.

POP PANKIT ovat tukeneet toimialueidensa elinvoimaisuutta 
ja työpaikkojen syntymistä läpi vuosien. Taas 
kerran muutos näyttää haastavalta, mutta 
periksi ei anneta – nytkään!

Erinomaista alkusyksyä! 

POP Pankkiliitto 
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo 
p. (09) 6811 700
etunimi.sukunimi@poppankki.fi  
www.poppankki.fi

Päätoimittaja Hanna Siimes
Toimitus ja taitto OSG Viestintä
Kannen kuva Satu Kemppainen 
Paino PunaMusta  
Painosmäärä 61 000 kpl

Anna palautetta koivunlehti@osg.fi 
Osoitelähde POP Pankkien 
asiakasrekisteri 

Onko osoitteesi muuttunut tai  
haluatko peruuttaa lehden? 
Ilmoitathan osoitteenmuutoksen 
tai lehden peruutuksen omaan 
POP Pankkiisi.

Anna palautetta, 
ja vinkkaa 

juttuaiheesta
Tässä Koivunlehdessä on arjen  
talouteen liittyviä artikkeleita.  

Otamme mielellämme vastaan juttu-
aiheita ja palautetta lehdestä. 
Niitä voi lähettää osoitteeseen 

koivunlehti@osg.fi |

POP Pankki Facebookissa
@poppankki Instagramissa
@POPPankki Twitterissä
POP Pankki -ryhmä LinkedInissä 

mailto:etunimi.sukunimi@poppankki.fi
http://www.poppankki.fi
mailto:koivunlehti@osg.fi
mailto:koivunlehti@osg.fi


Sylvi Heini vannoo kohtuullisuuden 
nimiin, eikä hemmotellut itseään edes 
satavuotislahjalla. – Mitäpä tässä nyt 
lahjoja tarvitsee! hän hymyilee.
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E ihän se syntymäpäivä ole sen erikoisempi 
kuin muutkaan päivät. Ei pidetä sitä nyt mi-
nään ihmeenä, vaan otetaan mahdollisimman 

loivasti, naurahtaa elokuussa sata vuotta täyttänyt 
Sylvi Heini. 

Heini on kotoisin Mäntyharjulta, mutta muutti 
koulujen päätyttyä Lahteen. Hän työskenteli muun 
muassa kotiapulaisena monessa paikassa ja auttoi 
isäntäväkeä niin kotitalous- kuin navettahommissa-
kin. Tulevaisuus vaikutti valoisalta. Sitten taivaan-
rantaan ilmestyi synkkiä pilviä. Talvisodan syttyes-
sä Heini oli kaksikymmentävuotias.

– Mieheni sai sodassa osuman selkäänsä ja haa-
voittui. Hän onneksi selvisi siitä, mutta nuo ajat oli-
vat todellista taistelua myös itselleni. Olimme ra-
kentamassa omaa kotia, kun sota ja 
haavoittuminen muuttivat elämän 
kulkua. Kaikki meni uusiksi. Se oli 
vaikeaa aikaa, hän muistelee.

Ylä- ja alamäet ovat opettaneet ot-
tamaan elämän sellaisenaan vastaan.

– Mitäs niistä menneistä. Nyt mi-
nä elän tätä elämää ja menen eteen-
päin, Heini toteaa.

ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA
Nyt Heini asuu yksin kerrostaloasunnossa.

– Pärjään täällä oikein hyvin. On keittiö, olohuo-
ne ja makuuhuone, ja neljännestä kerroksesta on hy-
vä katsella liikennettä ja elämää. Kauppareissut ja sii-
voamiset hoidan itse. Ei tässä ole mitään hätää, kun 
vain terveyttä riittää. Ainakaan tähän asti ei ole ollut 
moittimista sen suhteen.

Asunnon keskeinen sijainti ja palveluiden lähei-

Menneet sata vuotta ovat tarjonneet SYLVI HEINILLE paitsi elämän 
ylä- ja alamäkiä myös näköalan Suomea mullistaneisiin tapahtumiin. 

Tärkein oppi on hänen mielestään kuitenkin  
taito olla murehtimatta menneitä ja jatkaa eteenpäin.

Teksti JUHO HEIKKINEN  Kuva SEBASTIAN RATU

"Mitäs niistä 
menneistä!"

syys helpottavat arkea. Raha-asiat hoituvat muka-
vasti läheisessä Lammin POP Pankissa. Heini on ol-
lut tyytyväinen siihen, että voi asioida itselleen so-
pivalla tavalla. Arjen sujumisen kannalta on tärke-
ää, että edelleen löytyy asiakaslähtöistä ja joustavaa 
palvelua.

– Ainakin minun kohdallani kaikki on toiminut 
hyvin. Sen kuin menen paikan päälle ja kerron, mi-
tä tarvitsen.

EI ENEMPÄÄ KUIN TARVITSEE
Heini on elänyt läpi 1930-luvun talouskasvun, soti-
en jälkeisen kriisin ja jälleenrakennuksen, 1980-lu-
vun nousukauden ja uudet talouskriisit. Hän on op-
pinut, ettei tavallisen kansalaisen kannata seurata lii-

kaa suhdanteiden vaihteluita, vaan 
panostaa omasta taloudestaan huo-
lehtimiseen.

– Olen keskittynyt oikeastaan 
vain siihen, miten itse käytän rahaa. 
Kun elanto on ollut tiukassa, olen 
oppinut elämään sen mukaan, mi-
tä on saatavilla. Melko vähällä pär-
jään edelleenkin, koska en harrasta 
mitään hullutuksia, hän naurahtaa.

Kokemusten myötä Heini on todennut, että koh-
tuullisuuteen pyrkiminen kannattaa elämässä yli-
päätään.

– Vaikka tarjolla olisi runsautta, ei kannata ottaa 
enempää kuin itse tarvitsee. Sillä pärjää aika pitkälle.

Tulevaisuuteen Heini suhtautuu leppoisasti.
– Menen päivän kerrallaan. Viime aikoina olen 

laiskotellut ja nautiskellut vapaa-ajasta, ja luultavas-
ti jatkan samaan malliin. |

”Ei tässä 
ole mitään 
hätää, kun 

vain terveyttä 
riittää."
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AJANKOHTAISTA

Tarkista turvasi 
sairauden ja yllätysten 

varalta

• POP Vakavan sairauden vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus syöpään, 
sydäninfarktiin tai MS-tautiin sairastumisesta, sepelvaltimoiden ohitusleikka-
uksesta, munuaisten vajaatoiminnasta, aivohalvauksesta tai suuresta elinsiir-
rosta. Veroton korvaus on 20 000, 40 000 tai 60 000 euroa.

• POP Perusturvasta saat esimerkiksi 500 euron kuukausikorvauksen, jos jou-
dut sairauslomalle tapaturman vuoksi. Korvaukset voit käyttää haluamallasi 
tavalla. Tapaturmaisen vammautumisen tai kuolemantapauksen jälkeen mak-
setaan kertakorvaus.

POP Lainavakuutuksen, POP Perusturvan ja POP Vakavan sairauden vakuutuk-
sen myöntää AXA. Työttömyyden, sairausloman, sairaalahoidon ja vakavan 
sairauden korvaushakemukset voi täyttää myös verkkokorvauspalvelussa osoit-
teessa clp.partners.axa/fi. Kielivaihtoehtoina ovat suomi ja ruotsi. Apua ja lisä-
tietoja saa arkipäivisin AXAn korvauspalvelun numerosta 010 802 841. Puhelu 
palvelunumeroon maksaa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti. Hinnat sisäl-
tävät  alv 24 %. Kuolemantapausten ja tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus-
hakemukset vastaanotetaan edelleen paperisilla lomakkeilla.|

POP Avainta on  
helppo käyttää

Sairaudet ja tapaturmat eivät tapahdu suunnitellusti.  
Siksi on tärkeää suojata talous ja läheisten arki jo hyvissä 
ajoin. POP Pankki tarjoaa ratkaisuja esimerkiksi sairauden  

ja muiden yllättävien tapausten varalle.

POP MOBIILI on POP Pankin monipuolinen mobiili-
pankki. POP Mobiili tarvitsee toimiakseen Android-pu-
helimen, jossa on vähintään käyttöjärjestelmä 6.0, tai 
iPhonen, jossa on vähintään käyttöjärjestelmä 11.0. 
Verkkopankin selainversiota on jatkossakin mahdollista 
käyttää myös vanhemmilla mobiililaitteilla.| 

Tilaa uutiskirje!
HALUATKO KUULLA tuoreimmat POP Pankin uutiset 
uutiskirjeessä? Tilaa POP Pankin uutiskirje osoitteesta: 
www.poppankki.fi/uutishuone/tilaa-uutiskirje. |

POP PANKIN tunnuslukukorttien 
käyttö muuttui syyskuussa, kun EU:n 
maksupalveludirektiivi alkoi edellyt-
tää entistä varmempaa maksu- ja 
tilitapahtumien vahvistamista. POP 
Pankki tarjoaa asiakkailleen vah-
van sähköisen tunnistamisen kritee-
rit täyttävän POP Avain -tunnuslu-

kusovelluksen, jolla asiointi sujuu vaivattomasti ja 
turvallisesti.

Ilmaisen POP Avaimen avulla POP Pankin asi-
akkaat voivat tunnistautua verkkopankkiin ja POP 
Mobiiliin sekä vahvistaa maksunsa ja verkkokaup-
paostoksensa. Sillä voit tunnistautua myös moniin 
viranomaispalveluihin, kuten verottajan ja Kelan pal-
veluihin. POP Avain -tunnuslukusovellus toimii älypu-
helimilla ja tableteilla (iOS ja Android). Sovelluksen 
voi ladata puhelimen sovelluskaupasta. Käyttöönotto 
edellyttää POP Pankin verkkopankkitunnuksia ja tun-
nuslukukorttia. 

Mikäli asiakkaalla ei ole älypuhelinta tai muutoin 
mahdollisuutta POP Avain -tunnuslukusovelluksen 
käyttöön, saa tunnuslukukortin rinnalle lisävahvistus-
menetelmän, jonka avulla voi vahvistaa verkkomak-
sut ja tilitapahtumat myös jatkossa. Lisävahvistusme-
netelmän käyttöönotto edellyttää, että yhteystiedot 
ovat ajan tasalla. Ne voi päivittää verkkopankin koh-
dassa Omat tiedot, nimen alta aukeavasta valikosta.

Lue lisää maksupalveludirektiivin muutoksista  
sivulta 20. |

Lataa POP Mobiili 

POPMobiili

POPAvain

Hyvä tulos
POP PANKKI -ryhmän puolivuositulos julkaistiin elo-
kuun 16. päivä. Lähes kaksinkertaistunut tulos oli si-
joitustoiminnan hyvän kehityksen, uusien digitaalisten 
tuotteiden ja positiivisesti kehittyneen vakuutustoimin-
nan ansiota.

POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 18,8 
miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaa-
valla ajanjaksolla oli 10,8 miljoonaa euroa. Lii-
ketoiminnan tuottoja kertyi 9,4 miljoonaa euroa 
enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 68,8 
miljoonaa euroa. Merkittävä osa tulosparannuksesta 
muodostui sijoitusten nettotuottojen kasvusta. Myös 
korkokate vahvistui.

POP Pankki -ryhmän luottokanta oli kesäkuun lo-
pussa 3,6 miljardia euroa ja sen riskitaso pysyi ma-
talana. Yhteenliittymän vakavaraisuus säilyi vahva-
na. Ydinvakavaraisuus CET 1 oli 20,3 prosenttia.| 
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Autovakuutus vähän 
ajaville jopa -25 %

25 % 
POP Vakuutuksen autovakuutuksessa maksat 
vain omista ajokilometreistäsi. Kaikki alle  
20 000 km vuodessa ajavat saavat alen-
nuksen, joka parhaimmillaan on jopa 25 %.

83 % 
Liikennevakuutuksen huippubonus on 
83 %. Myös kakkosautoosi. 

POP Pankin asiakkaille lisäalennus vapaaehtoi-
sista kaskovakuutuksista -20 % koodilla NET1.* 
Lunasta osoitteessa popvakuutus.fi.

*Alennus koskee 1. vuoden maksuja, eikä sitä voi käyttää liikennevakuutukseen, määräaikaiseen matkavakuutukseen tai jo voimassa oleviin sopimuksiin.

ALENNUS HUIPPUBONUS
20 % 
LISÄALENNUS 

Vakuutukset myöntää Suomen Vahinkovakuutus Oy.

popvakuutus.fi
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Selviytyjät Suomi oli kevätkaudella 
maan katsotuimpia viihdeohjelmia. 
Ohjelman juontaja Juuso Mäkilähde 
sanoo, että hyvät katsojaluvut ovat 
paras palkinto rankasta työstä. 
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Selviytyjät-televisiosarjan juontajan JUUSO MÄKILÄHTEEN 
mukaan kaupunkiviidakossa ja paratiisisaarella pätevät 
suurelta osin samat lait. Hyvät ihmissuhdetaidot auttavat 
aina eikä vihamiehiä kannata hankkia. 
Teksti MAIJA RAUHA  Kuvat  SATU KEMPPAINEN JA NELONEN MEDIA 

VIIDAKKO 
OPETTAA

R adiotoimittaja ja juontaja Juuso Mäki-
lähde vetää Radio Suomipop-kanaval-
la Juuso ja Tinni Showta arki-iltapäivi-
sin. Vielä paremmin hänet tunnetaan 
televisiotöistään, sillä hän on juontanut 

muun muassa Idols Suomea sekä Suomen surkein 
kuski -ohjelmaa, ja Selviytyjät Suomi oli kevätkau-
della Juuson tietojen mukaan maan katsotuin viih-
deohjelma. Tosi-tv-sarjan kolmas tuotantokausi alkoi 
hiljattain Nelosella.

Juuso vietti talvella ja keväällä kaikkiaan kuusi 
viikkoa Filippiineillä Selviytyjien kuvauksissa. Sen 
jälkeen Suomen kesän 30 asteen helteet tuntuivat hä-
nestä suorastaan vilpoisilta. Piti etsiä pitkähihaista 
päällepantavaa, koska elimistö oli sopeutunut vielä 
kovempiin helteisiin.

– Kuvauksissa on rankkaa, mutta silti lähden joka 
kerta innoissani, kun uutta kautta aletaan kuvata. Sar-
jasta on tullut minulle tärkeä, hän sanoo. 

Ensimmäisellä kerralla lähtö ei tosin ollut itsestään 
selvää. Juuso pohti, voiko hän lähteä niin pitkäksi 
ajaksi pois perheen luota, varsinkin, kun puoliso oli 
raskaana. Puoliso kuitenkin kannusti, joten Juuso läh-
ti matkaan ja ehti takaisin ajoissa.

KUUMUUS PEHMENTÄÄ PÄÄN
Kuusi viikkoa työtä putkeen ilman vapaapäiviä vaa-
tivissa olosuhteissa kysyy juontajalta kovaa kuntoa. 
Juuso valmistautuu liikkumalla tavallista enemmän 
ennen lähtöä ja pyrkii kuntoilemaan myös perillä. 
Hän rytmittää rasituksen, levon, ruokailun ja nes-
teytyksen huolellisesti, jotta pystyy työskentelemään 
polttavan auringon alla.

– Jos juot liian vähän vettä, olet nopeasti pahassa li-
rissä. Kun pää kuumenee helteessä, aivot suojaavat it-
seään sulkemalla toimintoja pois käytöstä. Se vaikeut-
taa esimerkiksi muistamista. Olen tehnyt juontajan 
töitä Suomessa 10 vuoden ajan ilman muistiongelmia, 
mutta tämä ei olekaan tavallinen tuotanto. Skarppina 
pysymiseen pitää keskittyä eri tavalla kuin yleensä.

Kuvausten keskivaiheilla Juusolle saattaa tulla vai-
kea hetki. Väsymys ja koti-ikävä iskevät, ja hän ihmet-
telee, miksei ole kotona lastensa luona vaan kikkailee 
monen tuhannen kilometrin päässä viidakkosaarella. 
Kun siitä pääsee yli, loppu sujuu jo helpommin. Ko-
tiinpaluun jälkeen palautuminen vie viikkoja. Mies 
on täysin sippi eikä jaksa olla täysillä mukana per-
heen touhuissa.

– Selviytyjien tekeminen on kuitenkin ammatilli-
sesti äärimmäisen kiinnostavaa. Kansainvälinen yh-
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Juuso Mäkilähde kertoo olevansa järkevä rahankäyttäjä. Eläkerahoja hän tienaa muun muassa 
osakkeisiin sijoittamalla.

teistyö on osa työn viehätystä. Kuvauspaikat raken-
netaan amerikkalaista Selviytyjien tuotantoa varten, 
ja muiden maiden tuotannot hyödyntävät niitä. Kes-
kustuotanto on kansainvälinen. Tällä kertaa kuvattiin 
Tanskan ja Suomen Selviytyjiä yhtä aikaa.

– Toinen vetovoimatekijä on Selviytyjien nerokas 
formaatti. Saamme seurata kilpailun edistymistä live-
nä, ja se on vähintään yhtä koukuttavaa kuin tv-oh-
jelman katsominen. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Ku-
ka voittaa kisan ja miten kilpailijat äänestävät? Se on 
kuin lautapeliä potenssiin tuhat.

VAIN PELAAMALLA VOI VOITTAA
Selviytymisen laeissa on Juuson mukaan paljon sa-
maa, oltiinpa kaupunkiviidakossa tai viidakkosaa-
rella. Peliä ei voiteta pelkällä lihasvoimalla, vaan pi-
tää olla älliä ja sosiaalisia taitoja. On tultava muiden 
kanssa toimeen ja hankittava liittolaisia. Vihamiehiä 
ei kannata kerätä.

– Puhumalla pääsee yleensä pitkälle. Selviytyjissä 
ei kuitenkaan voi tietää varmasti, millainen toiminta 
johtaa finaaliin. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa pelata, 
koska menestymiseen vaikuttavia tekijöitä on paljon.

Toisin kuin arkielämässä, pelissä menestyminen 
edellyttää melkein aina juonimista ja omien suunni-
telmien salaamista. On makuasia, pitääkö sitä epäre-
hellisyytenä vai pelin sääntöjen syvällisenä ymmär-
tämisenä. 

– Ei Monopolissakaan pyydetä anteeksi, kun kans-
sakilpailija osuu hotelliin ja häneltä pitää periä vuok-
raa. Voittaminen ja häviäminen kuuluvat pelin hen-
keen, eikä peliliikkeitä mielestäni tarvitse pyytää an-
teeksi, Juuso sanoo.

Nyt nähtävällä tuotantokaudella on mukana se-
kä suurelle yleisölle tuntemattomia kilpailijoita että 
useimmille tuttuja julkisuuden henkilöitä. Juuso ker-
too, että etenkin tavikset olivat innoissaan viidakko-
saarelle pääsystä. Monelle valinta 5 000 hakijan jou-
kosta oli elinikäisen unelman täyttymys, eivätkä al-
keelliset olot tulleet heille yllätyksenä. Julkkiskilpai-
lijoiden joukossa on nähty niitäkin, jotka eivät ole 
juurikaan valmistautuneet. 

– Jos itse olisin lähdössä kilpailijaksi, harjoittelisin 
erätaitoja etukäteen. Tulen sytyttämisen ja laavun ra-
kentamisen olisi hyvä olla hallussa. Yllättävän mo-
nelta suomalaiselta puuttuvat erätaidot kokonaan, 
Juuso toteaa.

VILLI LUONTO VOI YLLÄTTÄÄ
Se, mikä televisiossa näyttää ihanalta hiekkarannalta, 
on todellisuudessa villiä luontoa. Käärmeitä, tuhatjal-
kaisia, skorpioneja ja meduusoja ei poisteta saarilta 
ennen kilpailijoiden tuloa. He elävät aidosti alkeelli-
sissa olosuhteissa, eikä palmun takaa vedetä esiin il-
mapatjoja kuvausryhmän lähdettyä. Kilpailijat viet-
tävät yöt keskenään.

– Toki he pystyvät kutsumaan apua paikalle, jos 
jotakin sattuu. Esimerkiksi edellisellä kaudella yhtä 
kilpailijaa puri käärme. Auttajia on aina varalla hätä-
tilanteita varten. Kilpailijoille myös kerrotaan etukä-
teen, miten luonnon vaarallisten elementtien kanssa 
kannattaa toimia, Juuso lieventää.

Juuson mukaan suurin yllätys kilpailijoille on 
yleensä viidakkosaaren ilmasto. Filippiineillä on to-
della kuumaa ja kosteaa.

– Kuumuus ei välity tv-ruudun kautta, joten kat-
sojien on helppo hymyillä kilpailijoiden hikikarpa-
loille. Totuus on, että tällä kaudella mitattiin varjossa 
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5 €
Lähtisin jätskille lasten kanssa. 
Jäätelö ei maistu yhtä hyvältä 
yksin.

50 €
Pojalta puuttuu sukkia ja t-pai-
toja, ja tyttö tarvitsee legging-
sejä. Hoitaisin nämä.

500 €
Ostaisin himoitsemani 
golfetäisyysmittarin, jota en 
saanut synttärilahjaksi, vaikka 
kerrankin olin kertonut toiveen 
etukäteen.

5 000 €
Tämä kuluisi koko perheen 
aktiivilomaan Lapissa. Olen 
tosi innostunut hiihdosta, 
ja pyrimme rajoittamaan 
lentomatkailua.

50 000 €
Osakesäästäminen on tällaisel-
le tavalliselle tallaajalle aika 
hidasta, sillä ylimääräistä ei 
niin hirveästi ole. 50 000 eu-
roa sijoittaisin osakesalkkuuni.

500 000 €
Rakennuttaisin perheelleni 
unelmien hirsitalon. 

5 milj. €
Jättäisin kaiken ja lähtisin 
Espanjaan golfaamaan – no 
ei nyt sentään. Toteuttaisin 
kaikki edellä mainitut ja lisäksi 
vähentäisi työntekoa, jotta 
voisin viettää enemmän aikaa 
perheen ja ystävien kanssa.|

JUUSO 
mitä tekisit, jos saisit…

Selviytyjien kuvauksissa on rankkaa, mutta Juuso Mäkilähde lähtee silti innoissaan matkaan, kun uutta kautta 
aletaan kuvata. – Sarjasta on tullut minulle tärkeä, hän sanoo. 

”Jos itse olisin 
lähdössä 

kilpailijaksi, 
harjoittelisin 

erätaitoja 
etukäteen."

olevassa ohjaamoteltassa tavallisena kuvauspäivänä 
43 astetta lämmintä. Voin vain kuvitella, mitä aurin-
gon paahteessa oli. Kosteus lisäksi voimistaa lämmön 
vaikutusta, hän kertoo.

– Toinen yllätys on kilpailun rankkuus. Kilpailu-
tehtävät ovat varsinkin kauden alussa hyvin fyysisiä. 
Niiden suorittaminen niissä olosuhteissa on niin vaa-
tivaa, ettei ole mikään ihme, jos kilpailija pyörtyy ra-
situksesta kesken suorituksen, hän jatkaa.

SÄÄSTÄVÄISELLÄ ON MISTÄ OTTAA
Selviytyjissä kilpailijat saavat tietyn määrän riisiä 
ja vehnäjauhoja, joiden pitää riittää pitkälle. Säästä-
minen ja kulutuksen säännöstely 
ovat niissä olosuhteissa itsestään-
selvyys. Niin ne ovat Juusollekin 
arkielämässä.

– Olen järkevä rahankäyttäjä, 
joskin puolisoni on vielä tarkem-
man euron nainen. Lukion kolman-
nella elin vuoden ajan todella vä-
hällä, koska en kehdannut pyytää 
vanhemmiltani rahaa. En aina pys-
tynyt nostamaan rahaa pankkiauto-
maatilla, koska tilillä oli vähemmän 
kuin pienin mahdollinen nosto. Se oli niin ahdista-
vaa, että päätin, etten halua uudelleen samaan tilan-
teeseen, hän selittää.

Juuso on huono ostamaan itselleen mitään, eikä 
hän helposti keksi tavaraa, jota ilman ei voisi olla. Pie-
nen miettimisen jälkeen hän sentään keksii, että kel-
lo on hänelle välttämätön. Esimerkiksi puhelin ei ole 

– kotona ollessaan hän katsoo sitä vasta lasten men-
tyä nukkumaan.

– Jos jotakin tarvitsen niin urheilua ja musiikkia. 
Musiikki auttaa kaikkeen, sitä kuuntelen paljon. Eni-
ten pulaa minulla on omasta ajasta, kuten varmaan-
kin useimmilla pienten lasten vanhemmilla. Hiljat-
tain golfasimme lapsen kummisedän kanssa aurin-
gonlaskuun asti ja söimme päälle illallisen. Se oli hy-
vä päivä.

PITKÄJÄNTEISTÄ SIJOITUSTA
Juuso ei luota suomalaiseen eläkejärjestelmään, jo-
ten hänestä on järkevämpää sijoittaa osakkeisiin kuin 

maksaa eläkemaksuja. Pikavoitto-
jen perään hän ei ole, vaan sijoittaa 
25 vuoden tähtäimellä.

– Tykkään varautua tulevaisuu-
teen. En liputa sen puolesta, että 
elämä tehdään lapsille liian helpok-
si, mutta haluan, että voin myös 
auttaa heitä taloudellisesti, jos heil-
le tulee tiukka paikka.

Juuso hoitaa muut pankkiasian-
sa nettipankin tai puhelinsovelluk-
sen kautta, mutta lainaneuvottelut 

hän haluaa neuvotella henkilökohtaisesti. Puheen 
ammattilainen uskoo, että puhumalla on mahdollis-
ta vaikuttaa lainan ehtoihin. 

– Sovellukset ovat kätevä tapa hoitaa asioita. Yrit-
täjänä minulla on puhelimessa myös kirjanpito-oh-
jelma. Taksien sekä tv- ja radiokanavien sovellukset 
ovat ahkerassa käytössä, hän kertoo.|
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OMA TALOUS

SÄHKÖINEN  
BUDJETTITYÖKALU

Takuusäätiön kehittämä Penno 
tekee budjetoinnista helpom-

paa. Kun syötät tulosi ja menosi, näet 
helposti, mistä rahat tulevat ja minne ne 
menevät. Lisäksi voit asettaa säästä-
mistavoitteen ja seurata edistymistäsi. 
Penno on suomenkielinen ja ilmainen 
palvelu.

SÄÄSTÄMISOPPIA  
JAPANISTA

Japanilainen säästämisen 
taito nousi maailmanlaajui-
seksi ilmiöksi, kun Fumiko 

Chiban kirja Kakeibo (Bazar Kustannus, 
2018) julkaistiin. Kirja auttaa pohtimaan 
säästämisen kohdetta ja keinoja. Kakei-
bo lupaa johdattaa lukijansa älykkään 
kuluttamisen polulle.

PERINTEISELLÄ  
TYYLILLÄ MAALIIN

Helpoimmillaan kirjanpi-
don voi merkitä ruutuvih-

koon. Valmiit lomakkeet ja taloussuun-
nitelmat kuitenkin auttavat ja voivat 
kannustaa kohti seuraavaa tavoitetta. 
Ilmaisia mallipohjia kirjanpitoon löydät 
esimerkiksi Marttojen ja Takuusäätiön 
verkkosivuilta.

Oman lompakon valtiaaksi
Näiden sovellusten, nettisivujen ja kirjojen vinkeillä nouset kukkarosi kuninkaaksi. 

POP Mobiili on kätevä

”ASIAKKAAMME OVAT otta-
neet uudistuneet POP Mobii-
lin ja POP Avaimen positiivi-

sesti vastaan. Uusia käyttäjiä tulee koko 
ajan lisää. Pääsääntöisesti asiakkai-
demme palaute on, että mobiiliasiointi 
on todettu helpommaksi kuin pelkästään 
verkkopankin käyttö. Varsinkin nuorten 
mukaan uusittu POP Mobiili on valovuo-
sia edellä vanhaan verrattuna. POP Mo-
biilin käyttö on turvallista ja jopa turval-
lisempaa kuin pelkästään tietokoneella 
asiointi.

TIETYSTI OSALLA asiakkaistamme ja 
varsinkin ikääntyneillä, joilla ei ole tie-
tokonetta tai älypuhelinta, on haasteita 
digitaalisten palvelujen käyttöönotos-
sa. Henkilökuntamme opastaa mielel-
lään sähköisessä asioinnissa. Asia on 
hyvä ottaa puheeksi palveluneuvojiem-
me kanssa. 

ITSE TYKKÄÄN uudesta POP Mobiilis-
ta todella paljon. Ilmoittauduin heti tes-
tikäyttäjäksi, kun pilottiversio oli siinä 
vaiheessa. Uudistuneessa mobiilipankis-
sa on mukana kaikki olennaiset asiat eli 

tilit, maksaminen sekä tilisiirrot ja lisäk-
si voi hoitaa POP Vakuutuksen vakuu-
tusasioita. Nyt on esimerkiksi helppoa 
siirtää lapsen tilille rahaa, vaikka kau-
passakäyntiä varten, koska käteistä on 
harvoin kukkarossa mukaan annettavak-
si. Myös laskunmaksu on helppoa, kun 
skannaa viivakoodin.

POP MOBIILISSA ON mielestäni intuitii-
vinen käyttöliittymä. Varsinkin nopea si-
säänkirjautuminen sormenjäljellä on kä-
tevä. Tunnuslukuja tarvitaan sitten vasta 
myöhemmin asioiden hoitamisessa. POP 
Mobiili ja POP Avain kannattaa ilman 
muuta ladata. 

KÄYTÄN ARJESSANI monia mobii-
lisovelluksia. Pääosin ne ovat sosi-
aalisen median appeja, mutta myös 
palveluja, joihin liittyy maksaminen. 
Puhelimestani löytyvät esimerkiksi pysä-
köintiin ja taksintilaamiseen liittyvät so-
vellukset.”|

Kari Hernesniemi
markkinointipäällikkö
Pohjanmaan Osuuspankki
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Sienisato  
houkuttelee metsään

SIENIKIRJA PUHELIMESSA
Herkulliset ruokasienet on hyvä  
tuntea ja myrkkysienet oppia 

kiertämään kaukaa. Sieniopas-
mobiilisovellus auttaa tunnistamaan 

lajin. Jos et ole varma löytämäsi sienen 
lajista, jätä se metsään. Mobiili- 

sovellus on maksullinen ja saatavilla 
Androidille, iOSille ja Windowsille.

LASKE HIILIJALANJÄLKESI
Hiilijalanjälkemme on noin  

10 000 kiloa vuodessa. Luku syntyy, 
kun lasketaan yhteen asumisen, 

ruoan ja muun kulutuksen tuottamat 
ilmastopäästöt. Oman hiilijalanjäljen 
koon voi laskea netissä esimerkiksi 

Sitran Elämäntapatestillä tai WWF:n 
Ilmastolaskurilla.

LISÄTURVAA METSÄRETKELLE
Karttasovellukset ovat hyvä lisä 

perinteiselle kartalle ja kompassille. 
Kannattaa myös ladata 112 Suomi 

-sovellus ja tutustua sen käyttöön 
jo ennakkoon. Kännykässä kulkee 

kätevästi mukana myös POP Mobiili, 
joten pankki- ja vakuutusasioita voi 
hoidella vaikka keskellä metsää.

NYT POP

Saappaat jalkaan, kori käteen ja kohti syksyistä sienimetsää. Muista 
kuitenkin sujauttaa myös älypuhelin anorakkisi taskuun.  

Näiden sovellusten avulla tunnistat vieraat sienet  
ja selviät kiperimmistäkin tilanteista.

Teksti TIINA PALKKI  Kuva DREAMSTIME
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POP Pankin rahastotarjonta monipuolistui keväällä 11 uudella tuotteella. 
Rahastosäästämisessä on keskeistä hajauttaa sijoittaminen eri omaisuuslajien 
lisäksi ajallisesti ja maantieteellisesti. Tärkeintä on aloittaa säästäminen nyt, 
koska sijoittaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tavoitteet ovat vuosien tai 

vuosikymmenten päässä. Tarvittaessa säästöt saa käyttöönsä nopeasti.
Teksti JOHANNA PELTO-TIMPERI Kuvat MATTI WESTERLUND

Aloita nyt – 
pitkäjänteisyys sopii  
rahastosäästämiseen 

– Sijoittamisen voi helposti aloittaa varaamalla ajan 
sijoitusneuvojalle POP Pankin konttoriin. Tällöin käy-
dään yhdessä läpi, kuinka ison riskin sijoittaja on val-
mis ottamaan ja miten suurta tuottoa hän odottaa si-
joituksesilleen. Pankki antaa jokaiselle asiakkaalle yk-
silöllisen sijoitusneuvon. Sijoituksen markkina-arvo 
voi heilahdella sijoitusaikana paljonkin, mutta ajal-
linen hajautus, omaisuuslajihajautus sekä maantie-
teellinen hajauttaminen tasoittavat asiakkaan riskiä 
pitkällä aikavälillä. 

PITKÄJÄNTEISTÄ JA TAVOITTEELLISTA
 – Rahastosäästäminen kannattaa aloittaa heti, kos-
ka kuukausisäästämisestäkin voi kertyä pitkällä ai-
kavälillä mukava potti. Aina ei tarvita isoa alkupää-
omaa, vaikka se arkijärjellä saattaakin tuntua ristirii-
taiselta ajatukselta. 

Härmä kannustaa vaivatto-
maan ja pitkäjänteiseen rahas-
tosäästämiseen, jossa tavoitteet 
ovat vähintään viiden vuoden 
päässä, mutta mieluiten kauka-
na tulevaisuudessa. On hyvä 
seurata maltilla markkinatilan-
teiden vaihtumista ja sijoitetun 
pääoman mahdollista laskua esi-

merkiksi osakerahastoissa. Kuukausisäästäjähän saa 
saman rahaston osuuksia halvemmalla, kun sen ar-
vo laskee.  

– Oman riskinsietokyvyn tunnistaminen on yksi 
tärkeimmistä asioista säästämisessä. Riskitaso ja tuot-
to-odotukset saattavat olla liian korkeita, jos kurssi-
heilunta vaikuttaa negatiivisesti mielialaan tai unen 
laatuun. Tämä on hyvin yksilöllistä. POP Pankin sijoi-
tusneuvojat auttavat asiakkaita myös silloin, kun osa-
kemarkkinoilla kuohuu. Apua saa silloinkin, jos sijoi-
tuksia on tarve lunastaa eli myydä, ja toteuttaa unel-
mia, joita on säästämisen alkuvaiheessa tavoiteltu.|

K ehityspäällikkö Nuutti Härmä POP Pankkilii-
tosta innostaa tutustumaan POP Pankin laa-
jaan rahastovalikoimaan ja uusiin osake- ja 

korkorahastoihin. Nyt tarjolla on esimerkiksi maa-
ilman suurimman osakemarkkina-alueen Pohjois-
Amerikan POP Amerikka -sijoitusrahasto, korke-
ampaa riskiä edustavat mielenkiintoiset kehittyvien 
markkinoiden rahastot sekä muut POP Rahastojen si-
joitusvälineet, jotka jakautuvat korkorahastoihin, osa-
kerahastoihin sekä yhdistelmärahastoihin. 

Härmä kertoo, että suosituiksi ovat nousseet myös 
UB Reaaliomaisuusrahastot, joissa etenkin metsään si-
joittava rahasto on houkutellut runsaasti sijoituksia. 
Lisäksi uuteen POP Yrityslaina -rahastoon ja moniin 
maantieteellisesti kiinnostaviin rahastoihin, kuten 
POP Aasiaan, ovat asiakkaat jo tehneet merkintöjä. 

– Valikoima on niin monipuolinen ja maantieteelli-
sesti laaja, että lähes kaikille sääs-
täjille ja sijoittajille löytyy var-
masti sopiva tuote tai yhdistelmä 
tuotteita, Härmä miettii.

HAJAUTUS TUO TURVAA   
Säännöllinen rahastosäästämi-
nen tarkoittaa toistuvaa sijoitta-
mista, jossa kuukausittain talle-
tetaan tietty summa valittuun rahastoon tai useam-
paan rahastoon. 

– Säästämisen voi aloittaa vaikka 50 eurolla kuu-
kaudessa, tosin nykyään 100 euroa on suosittu käytän-
tö. Yleensä säästäminen aloitetaan tekemällä sijoitus-
suunnitelma POP Pankin asiantuntijoiden kanssa. Al-
kuun voi lähteä myös verkkopankissa omatoimisesti, 
jos tuotteet ja sijoittaminen ovat entuudestaan tuttuja. 

POP Rahastoissa varat on hajautettu, joten kaik-
ki rahat eivät ole kiinni yhdessä osakkeessa. Salkun-
hoitajat hoitavat varoja systemaattisesti ja ammatti-
maisesti.

”Salkunhoitajat 
hoitavat varoja 

systemaattisesti ja 
ammattimaisesti."

POP Rahastoja hallinnoi Aktia Ra-
hastoyhtiö Oy tai Sp-Rahastoyhtiö 
Oy. UB Rahastoja hallinnoi UB 
Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen his-
toriallinen kurssikehitys ei ole tae 
tulevasta kehityksestä. Rahastojen 
arvo voi nousta tai laskea. Rahas-
tot eivät ole Sijoittajien korvaus-
rahastosuojan eikä talletussuojan 
piirissä. Tätä viestiä ei ole tarkoi-
tettu sijoitusneuvonnaksi eikä sitä 
tule pitää yksilöllisenä neuvona 
ostaa tai myydä rahoitusvälinei-
tä. Jos haluat keskustella lisää 
rahastosäästämisestä, ota yhteys 
omaan POP Pankkiisi, autamme 
mielellämme. 
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Rahastoihin säästäminen kuukausittain 
vuosien ajan on pitkäjänteistä, mutta pal-
kitsevaa. Monipuolinen hajautus ajallisesti, 
omaisuusluokittain ja maantieteellisesti on 
oleellista. Unelmiaan voi lähteä toteuttamaan 
50 euron kuukausittaisella summalla. Uusia 
rahastosäästämisen kohteita ovat esimerkiksi 
maantieteellisesti kiinnostava POP Amerikka 
ja POP Aasia.
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Vapaana  
laiduntavat 

HEREFORDIT

Herefordit ovat rauhal-
lisia ja luottavat hoi-
tajiinsa. Paula ja Jussi 
Harju ovat kasvattaneet 
lihakarjaa Teuvalla jo 
kymmenisen vuotta.
Patrik Harju viihtyy 
hyvin tilan töissä.
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H arjun tilalla oli aikaisemmin lypsykarjaa, mut-
ta maidontuotannon jatkaminen olisi vaatinut 
isoja laajennuksia ja investointeja. Isäntäpari ei 

kuitenkaan halunnut luopua karjanpidosta, joten siir-
tyminen herefordeihin kävi luontevasti. Varsinkin Jus-
sia kiinnostivat rodun luonne ja maukas liha.

– Nämä ovat rauhallisia eläimiä. Lypsylehmät 
ovat formulaykkösiä näihin verrattuna. Herefordit 
luottavat kasvattajaansa ja ovat helposti ohjailtavia. 
Lapsetkin voivat niitä paijata. Karja laiduntaa tou-
kokuusta lokakuun loppuun. Vasikat syntyvät piha-
tossa keväällä. Talveksi eläimet tuodaan pihattoon, 
mutta sieltäkin ne menevät mielellään ulos jaloittele-
maan, Jussi kertoo.

Nyt tilalla on reilut 30 emolehmää sekä vasikoi-
ta. Jussi kertoo määrän olevan sopiva yhden sonnin 
laumaksi. 

Harjun tila muodostaa teuvalaisen Tannerin tilan 
kanssa Laidun Hereford Oy:n. Mukana on myös kak-
si luomulihaa tuottavaa yhteis-
työtilaa. Laidun Hereford tuot-
taa ja jalostaa kasvattamansa pih-
vikarjanlihan. Tuotteita myydään 
suoramyyntinä kuluttajille ja esi-
merkiksi ravintoloihin, verkko-
kaupassa ja nyt myös uusien Mi-
nitori-automaattien kautta. Vali-
koimassa on muitakin paikalli-
sia elintarvikkeita, kuten juustoja, 
hilloja ja mehuja sekä gluteenittomia leivonnaisia.

SYKSY ON KIIREISTÄ AIKAA
Harjun tilalla Paula vastaa päivittäisestä eläintenhoi-
dosta ja Jussi viljelystä. Tilalla on lisäksi turve- ja ener-
giantuotantoa, jotka ovat isännän hoidossa. Jussi on 
ottanut vastuun myös pakasteautomaattien maahan-
tuonnista ja käyttöönotosta. 

– Kesällä ja syksyllä on aina kiireistä, mutta talvella 
elämä sujuu rauhallisemmin, Paula toteaa. 

Syyskuussa Harjun tilalla on rehut jo tehty. Puin-
nit ovat loppusuoralla, ja kuivaamo käy täysillä. Kar-
ja on edelleen rauhaisasti laitumella. Vasikat erotetaan 
emoistaan vasta juuri ennen pihattokauden alkua.

LEIKKAAMO KÄYNNISTYI ELOKUUSSA
Laidun Herefordin toiminta laajeni elokuussa, kun 
työt käynnistyivät omassa leikkaamossa Kauhajoel-
la. Kaksisataaneliöisen leikkaamon kapasiteetti riit-
tää myös muilta tiloilta tulevan tarkastetun lihan ja-
lostamiseen. Omia ruhoja on vajaat sata ja kaikkiaan 
ruhoja voidaan käsitellä vuodessa 400. Tuotantolai-
toksessa on tilat myös lihan kypsennykseen ja pak-

Laitumella seisoskeleva jämäkkä lihakarja ja komea sonni ovat  
pysäyttävä näky. Harjun tilalla Teuvalla on kasvatettu herefordeja reilut 
kymmenen vuotta. JUSSI ja PAULA HARJU jalostavat itse lihatuotteita ja 

kehittävät myös myyntikanavia. Tila edustaakin nykyaikaista ja  
monimuotoista maataloustuotantoa.
Teksti JOHANNA PELTO-TIMPERI  Kuva JARNO PELLINEN

kaamiseen. Laidun Herefordin tuotteet valmistetaan 
omilla resepteillä, jotka on suunniteltu huippukokki 
Markus Maulavirran kanssa.

– Meillä on ulkopuolisia työntekijöitä, koska ei 
ole tarkoitus nääntyä työtaakan alle. Emme voi mil-
lään vastata kaikesta itse, kun myyntikanaviakin on 
monta. Kesän tapahtumat olemme hoitaneet edelleen 
omin voimin. Mahdollisuuksien mukaan palkkaam-
me lisää väkeä.

Jussi kertoo, että tuotantolaitoksen rakentaminen 
oli uskomattoman kova rutistus ja aikaakin meni en-
nakoitua enemmän, jotta kaikki toimii pykälien mu-
kaisesti. 

Oman tuotantolaitoksen rakentaminen oli tarpeen, 
jotta toimintaa voidaan monipuolistaa ja laajentaa. Jus-
si toteaa, että tuotannon tukijalkojen tulee olla leveällä 
ja niiden pitää tukea toisiaan. Jatkossa kasvua haetaan 
Minitori-automaateista. 

– Toiminta on lähtenyt yllättävän hyvin alkuun. 
Testasimme ja koekäytimme auto-
maatteja ensin Seinäjoella, ja seu-
raavaksi automaatteja tulee pää-
kaupunkiseudulle vuoden 2020 
aikana. Logistiikka on jo kunnos-
sa, joten automaattien täyttö on-
nistuu vaivattomasti, Jussi kertoo.

Hän uskoo automaattimyyn-
nin kannattavuuteen ja tulevai-
suuteen, ja arvelee muidenkin 

tuottajien ottavan uuden myyntikanavan käyttöön.

POP PANKKI ON LÄHELLÄ
Toiminnan monipuolistaminen vaatii investointe-
ja. Esimerkiksi leikkaamon ja tuotantotilojen laajen-
nus oli Laidun Herefordille merkittävä taloudellinen 
satsaus. Jussi ja Paula ovat Suupohjan Osuuspankin 
asiakkaita, ja Teuvan konttorin Johanna Rintarunsa-
la on ollut mukana tilan kehittämisessä ja rahoituk-
sen suunnittelussa. 

Harjut toteavat, että on luontevaa valita paikallinen 
pankki, jossa asiat hoituvat mutkattomasti.

– Saimme esimerkiksi leikkaamon suunnittelun 
yhteydessä pankista asiantuntevaa strategista apua, 
kun kävimme läpi suunnitelmiamme. Keskustelut 
olivat tarpeellisia.

Jussi arvostaa, että arjen kiireen keskellä saa jous-
tavaa ja henkilökohtaista palvelua. 

– Vaikka käytämme sähköisiä pankkipalveluja laa-
jasti, on hyvä tietää, että konttorikin on lähellä niin 
Teuvalla kuin Kauhajoellakin. Kaikkien kolmen yri-
tyksemme raha-asiat sekä omat tilimme ovat POP Pan-
kissa, Jussi kertoo.|

”Tuotantolaitoksen 
rakentaminen  

oli uskomattoman 
kova rutistus."
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POP-verkostosta 
maailmalle

• Lataa POP Mobiili App Storesta tai 
Google Playsta. Sovelluksella hoi-
dat lasku- ja vakuutusasiasi käte-
västi missä vain. 

• POP Pankin blogeissa kerrotaan 
mielenkiintoisista ilmiöistä ja ihmi-
sistä. Tiedätkö esimerkiksi, mitä ro-
bottitekniikan kehityksellä voidaan 
saada aikaan? 

• POP Pankin rahastovalikoima kat-
taa jo lähes koko maailman. Ra-
hasto-osuudet voit merkitä tai muut-
taa rahaksi helposti POP Pankin 
verkkopankissa. 

Vilkaise, miltä POP Pankin arki ja juhla näyttävät.  
Kurkista kulissien taakse Instagramissa.

POP Rahastovalikoima ulottuu nyt Aasiasta Amerikkaan. Rahastoja voi hallinnoida  
kätevästi POP Pankin verkkopankissa ja mobiilipankissa. Kannattaa lukea myös  

POP Pankin Lähellä ihmistä -blogia, joissa kerrotaan vaikkapa turvallisista 
pikalainakäytännöistä ja käteisen merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

Teksti OSSI MUURINEN  Kuva DREAMSTIME

@poppankki Instagramissa

Asiat lyhyesti ja ytimekkäästi – suoraan sinulle.

@POPPankki twiittaa

Tuoreinta tietoa avoimista työpaikoistamme ja 
yrityskuulumisista. Verkostoidu poppilaisten kanssa.

POP Pankki -ryhmä LinkedInissä

JUST POP

Seuraa meitä Facebookissa, niin tiedät, mistä 
POP Pankissa puhutaan. Ajankohtaiset asiat ja 
mielenkiintoiset sisällöt yhdessä paikassa.

POP Pankki Facebookissa
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SVENSKRESUMÉ

J Juuso berättar att Selviytyjät Suomi 
var landets populäraste underhåll-
ningsprogram på våren. Den tred-

je säsongen av denna dokusåpa starta-
de nyligen på Nelonen. Juuso tillbringa-
de sammanlagt sex veckor i Filippinerna 
på vintern och våren då Selviytyjät spe-
lades in.

– Inspelningarna är tuffa, men ändå 
är jag ivrigt med varje gång vi börjar 
spela in en ny säsong. Serien har blivit 
viktig för mig, säger han. 

Enligt Juuso är reglerna som gäller 
överlevnad i hög grad likadana oavsett 
om man befinner sig i en stadsdjung-
el eller på en tropisk ö. Man vinner inte 
tävlingen enbart med muskelkraft utan 
man måste ha huvudet på skaft och soci-
ala färdigheter. Det är viktigt att komma 
till rätta med andra och bilda pakter. 
Fiender ska man helst inte ha. Till skill-
nad från det verkliga livet krävs det näs-
tan alltid intriger och hemliga planer om 
man vill komma långt. Det är en smak-
sak om man betraktar detta som oärlig-
het eller djup insikt om spelets regler. 

De tävlande under denna säsong är 
både personer som är okända för all-
mänheten och kändisar som de flesta 
känner igen. Att bli vald bland 5 000 
sökande var för många en livslång dröm 
som gick i uppfyllelse och de primitiva 
förhållandena var ingen överraskning 
för dem. Bland kändisdeltagarna har 
det också funnits sådana som kommit 

med så gott som oförberedda. 
För deltagarna är klimatet på en tro-

pisk ö vanligen den största överrask-
ningen. I Filippinerna är det mycket hett 
och fuktigt. En annan överraskning är 
hur tuff tävlingen är. 

Deltagarna får en viss mängd ris och 
vetemjöl som måste räcka länge. I såda-
na förhållanden är det en självklarhet att 
spara och reglera konsumtionen. Detta 
är självklart även i Juusos vardag.

– Jag använder pengar på ett förnuf-
tigt sätt, men min fru är ännu sparsam-
mare. När jag gick i trean i gymnasiet 
hade jag mycket knappt om pengar 
hela året eftersom jag inte dristade mig 
att be mina föräldrar om pengar. Ibland 
kunde jag inte lyfta pengar i en bankau-
tomat eftersom jag hade mindre pengar 
på kontot än den lägsta uttagsgränsen. 
Detta gav mig stor ångest och jag be-
stämde att jag inte vill hamna i samma 
situation på nytt, förklarar han.

Juuso litar inte på det finländska pen-
sionssystemet utan tycker det är förnuf-
tigare att placera i aktier än att betala 
pensionsavgifter. Han är inte på jakt ef-
ter snabbvinster utan placerar med siktet 
inställt 25 år framåt.

Juuso sköter sina bankärenden via 
nätbanken eller mobilappen, men låne-
förhandlingar vill han sköta personligen. 
Som yrkestalare tror han att det går att 
påverka lånevillkoren genom att tala.|

Överlevnadsreglerna 
lär man sig i djungeln

POP Nyckel är  
lätt att använda

POP BANKEN ändrade an-
vändningen av nyckelkodskor-
ten i september då EU:s direk-
tiv om betaltjänster började 
kräva att betalnings- och kon-
totransaktioner bekräftas på 
ett ännu säkrare sätt. POP Ban-
kens kunder kan använda kod- 

appen POP Nyckel som uppfyller kriterierna för 
stark autentisering. Men den är det enkelt och 
tryggt att sköta ärenden.

Med hjälp av den avgiftsfria appen POP 
Nyckel kan POP Bankens kunder identifiera sig 
i nätbanken och POP Mobil samt bekräfta sina 
betalningar och onlineinköp. Med den går det 
också att identifiera sig i tjänster hos många 
myndigheter, till exempel skattemyndigheten och 
FPA. POP Nyckel kan användas med smarttele-
foner och surfplattor. Kunder som inte har smart-
telefon eller som av någon annan orsak inte kan 
använda appen POP Nyckel får en extra metod 
för bekräftelse vid sidan om nyckelkodskortet. 
Med metoden kan nätbetalningar och kontotrans-
aktioner bekräftas även framöver.|

Enligt JUUSO MÄKILÄHDE, programledare för tv-serien 
Selviytyjät, gäller till stor del samma regler i en stadsdjungel som 
på en paradisö. Man har alltid nytta av social kompetens och 
fiender ska man helst inte skaffa sig.  

Börja nu – fondsparande 
förutsätter långsiktighet

POP BANKENS fondutbud utökades med 11 nya 
produkter på våren. I fondsparandet är det vik-
tigt att sprida placeringen på olika placeringsob-
jekt men även tidsmässigt och geografiskt. Det 
viktigaste är att börja spara nu, eftersom place-
ring är långvarigt arbete där målen ställs flera 
år eller årtionden framåt. Vid behov får man 
snabbt tillgång till sina besparingar.

Utvecklingschef Nuutti Härmä vid POP Bank-
förbundet uppmanar kunderna att göra sig för-
trogna med POP Bankens omfattande utbud 
av fonder och nya aktie- och räntefonder. Nu 
erbjuder vi till exempel placeringsfonden POP 
Amerika i världens största aktiemarknadsområde 
Nordamerika, intressanta fonder med högre risk 
på tillväxtmarknader samt övriga placeringsverk-
tyg i POP Fonder som är fördelade på räntefon-
der, aktiefonder och kombinerade fonder. 

Härmä berättar att även UB Realtillgångsfon-
der har blivit populära och särskilt fonden som 
placerar i skog har lockat till sig en stor mängd 
placeringar. Kunderna har också gjort teck-
ningar i den nya fonden POP Företagslån och 
många geografiskt intressanta fonder, till exem-
pel Asien. 

– Eftersom utbudet är mycket mångsidigt och 
geografiskt vidsträckt hittar alla sparare och pla-
cerare säkert en lämplig produkt eller en kombi-
nation av produkter, anser Härmä.|

POPAvain

Juuso Mäkilähde.
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”Pankkiasiointi onnistuu 
entiseen tapaan, ja kaikki 

pankin kanavat ovat 
käytössä.”

POP Pankki tarjoaa asiakkailleen vahvan sähköisen tunnistamisen kriteerit täyttävän POP Avain -tunnuslukusovelluksen.
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Maksupalvelulain PSD2-uudistus yhtenäistää EU:n maksuliikennemarkkinoita 
ja parantaa verkkomaksamisen turvallisuutta vahvan tunnistautumisen 

avulla. Lakiasiantuntija ULLA-MAIJA NIEMI POP Pankki -ryhmästä 
kertoo, mitä muutos tarkoittaa POP Pankin asiakkaille. 

Pankkiasiat voi edelleen hoitaa ilman älypuhelinta.

Teksti JOHANNA PELTO-TIMPERI Kuva DREAMSTIME

PSD2  
vahvistaa 

tunnistautumista

MITÄ PSD2-DIREKTIIVI TARKOITTAA?
– Pankin asiakkaan kannalta katsottuna PSD2 tarkoit-
taa, että hän voi käyttää pankkitiliään myös muiden 
toimijoiden kuin oman tilipankkinsa verkkopalvelus-
sa. Tällöin yhteyttä pankkiin ei luoda verkkopankin 
kautta, vaan kolmannen osapuolen kautta, jolloin yh-
teys muodostuu erillisen rajapinnan avulla. Maksami-
sen turvallisuuden takaamiseksi lainsäädäntö koros-
taa asiakkaan tunnistamista ja maksujen vahvistamis-
ta myös pankkien omassa toiminnassa. Näin taataan 
maksamisen turvallisuus.

Asiakas tarvitsee tunnuslukusovelluksen tai tun-
nuslukukortin kirjautuessaan kolmansien osapuolten 
palveluihin, kuten esimerkiksi Kelan tai verohallin-
non palveluihin. Verkkopankkitunnukset POP Pan-
kin asiakas saa edelleen omalta pankiltaan. 

MITÄ POP PANKIN ASIAKKAAN TULEE TEHDÄ?
- Ensimmäiseksi kannattaa ladata POP Avain -tun-
nuslukusovellus. POP Avain täyttää vahvan tun-
nistamisen kriteerit ja se kannattaa ottaa viimeis-
tään nyt käyttöön. POP Avaimen rinnalle tullaan 
tuomaan vaihtoehtoinen tunnistautumismenetelmä 
niille käyttäjille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
älypuhelinta. 

Vaihtoehtoisesta tunnistautumismenetelmästä, sen 
aikataulusta ja yksityiskohdista tiedotetaan myöhem-
min. Vaihtoehtoisen menetelmän käyttöönottoon as-
ti tunnuslukukortin ja käyttäjätunnuksen yhdistelmä 
säilyy toiminnassa normaalisti. 

MITEN ASIOINTI JATKOSSA ONNISTUU?
– Pankkiasiointi ei katkea. Verkossa käytössä ovat 
POP Mobiili ja verkkopankki. Verkkoasioinnin hel-
pottamiseksi kannattaa tietysti ladata POP Avain. Jos 
se ei ole mahdollista, tunnuslukukorttia voi käyttää 
normaalisti tunnistautumiseen. Konttoreissa asioin-
tiin direktiivi ei tuo muutoksia.

MITÄ VAHVA TUNNISTAUTUMINEN TARKOITTAA?
– Sähköisessä tunnistamisessa tulee käyttää välinei-
tä ja menetelmiä, joilla varmistetaan, että asioivalla 
henkilöllä on oikeus tilin käyttöön. Tunnistamisme-

netelmänä voidaan käyttää tietoa, kuten salasanaa tai 
PIN-koodia tai esimerkiksi asiakkaalla olevaa välinet-
tä, kuten matkapuhelinta, jossa on POP Avain -tun-
nuslukusovellus tai kaupan maksupäätteellä makset-
taessa korttia. Kolmas tapa liittyy ominaisuuteen eli 
vaikkapa sormenjälkeen tai kasvotunnistukseen. Jot-
ta tunnistaminen on vahvaa, pitää siinä käyttää kah-
ta edellä mainituista kolmesta tunnistamiselementis-
tä. Tämän takia tunnuslukukortin käyttöönkin tarvi-
taan muutoksia.

MITÄ HYÖTYÄ MUUTOKSESTA ON?
– Muutoksen tarkoituksena on parantaa kuluttajien 
oikeuksia ja edistää pankkitoimialan kilpailua, jol-
loin myös palveluvalikoima laajenee. Jatkossa asia-
kas voi tarkistaa saldonsa ja tilitapahtumansa oman 
pankkinsa tarjoamien palveluiden lisäksi kolmannen 
osapuolen palveluntarjoajan palveluissa. On odotet-
tavissa, että perinteisten pankki- ja luottokorttien se-
kä verkkomaksunapin rinnalle syntyy uusia, pankis-
ta riippumattomia tapoja maksamiseen. Palveluita 
voivat pankkien lisäksi tarjota muun muassa finans-
siteknologiatoimijat.

Uusia palveluja ovat esimerkiksi maksutoimek-
siantopalvelut, jotka mahdollistavat maksujen käyn-
nistämisen suoraan asiakkaan tililtä ilman korttia tai 
tilipankin tarjoamaa niin sanottua verkkomaksunap-
pia. Tämä ei juurikaan muuta asiakkaan aikaisemmin 
käyttämiä verkkokaupan maksutapoja. Tilitietopalve-
lun avulla taas eri pankeissa olevien tilien tiedot ovat 
samalla kertaa katsottavissa. Uusia ovat myös kort-
tipohjaiset maksuvälineet, jotka mahdollistavat sen, 
että asiakas voi varmistaa tili- ja maksutilanteensa 
myös toisen pankin tililtä. Näiden palveluiden ym-
pärille syntyykin uudenlaisia palvelukokonaisuuksia.

MITÄ MUUTA OLISI HYVÄ TIETÄÄ?
Jatkossa kolmannella osapuolella on pääsy asiakkaan
tilitietoihin, mutta vain luvan kanssa. Asiakas päät-
tää aina itse mitä palveluja ottaa käyttöönsä ja kenel-
le avaa pääsyn tilitietoihin. Asiakkaalla on siis entis-
tä enemmän valinnanvaraa ja myös vastuuta omista 
palveluistaan. |POP Pankki tarjoaa asiakkailleen vahvan sähköisen tunnistamisen kriteerit täyttävän POP Avain -tunnuslukusovelluksen.
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PAIKALLISTA&TUTTUA

TIIA MUSTONEN ei ole asunut päivääkään Siilinjärvel-
lä, mutta silti hän on tyytyväinen Siilinjärven Osuuspankin 
asiakas. Kuinka tämä on mahdollista?

– Perheeni muutti Siilinjärvelle ja vaihtoi samalla pank-
kiasioiden hoitamisen Siilinjärven POP Pankkiin. Näin 
myös minusta tuli POP Pankin asiakas. Minun ja pankin 
välillä on satoja kilometrejä, mutta teknologia mahdollis-
taa sen, etten tarvitse fyysistä konttoria asiointiin. Asun nyt 
Varsinais-Suomessa Raisiossa.

Päivittäisten tiliasioiden lisäksi Mustosella on POP Pan-
kissa opintolaina ja hiljattain hankittu asuntolaina. Pankki-
asiat hoituvat nopeasti puhelimitse, verkkopankissa ja nyt 
myös POP Mobiilissa. Asuntolainapapereiden allekirjoitta-
minen onnistui vaivatta lähimmässä POP Pankin konttoris-
sa, jonne matkaa oli vain 10 kilometriä.

– Ei ole tullut mieleen vaihtaa pankkia, sillä Siilinjär-
ven POP Pankin palvelu on ammattitaitoista ja yksilöllistä. 
Olemme aina löytäneet yhdessä parhaan ratkaisun raha-
asioiden hoitamiseen. Minulle on tullut tunne, että olen tär-
keä asiakas.|

Koonnut TIINA PALKKI Kuvat POP PANKIT JA MARKKU LESKINEN

Konneveden Osuuspankki 110 vuotta
Heinäkuussa vietettiin Konnevedellä 110-vuotissyntymäpäiviä juhlavasti Sa-
vottamarkkinoiden aikaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Kuvassa hallituk-
sen puheenjohtaja Mikko Varis (vas.) ja hallintoneuvoston puheenjohtaja 
Pekka Liimatainen, toimitusjohtaja Ari Heikkilä (oik.) sekä 40-vuotisen hal-
lintouran tehneet hallituksen jäsenet Matti Oittinen ja Timo Rossi.|

Etäpankki on lähellä

”Taitavat ja mukavat työntekijät. Palveluiden helppo 
saatavuus, yksilöllisyys ja joustavuus.”

Parasta POP Pankissa:

Kolme syytä käyttää  
POP Mobiilia:

1 Kirjautuminen on nopeaa  
ja kirjautumistapoja on monta.

2  En pärjäisi ilman POP Avain -sovellusta.  
Se nopeuttaa laskujen maksua huomattavasti.

3 Uusi visuaalinen ilme on miellyttävä.  
Näkymää saa myös muokattua.

Parasta asuntosäästämisessä:
”Minulla on ollut vuosia ASP-tili. Säästöjen ja POP Pan-
kin asuntolainan avulla aloitimme juuri yhdessä puolisoni 
kanssa omakotitalon rakentamisen. Tämä on ollut unel-
mamme.”|

Pohjanmaan Osuuspankki liikkuu 
Pohjanmaan Osuuspankin henkilökunta on mukana Liikkuva Suomi –ohjel-
massa. Elokuussa pankkilaiset kilpailivat leikkimielisissä POPPI-olympialaisis-
sa, jonka lajeja olivat pituushyppy takaperin, keihäänheitto jäätelötikulla se-
kä tarkkuusheitto frisbeegolf-kiekoilla. Finaalissa aivonystyrät saivat vauhtia 
muun muassa palapelien rakentamisessa ja päässälaskussa.|

Suupohjan 
Osuuspankki 
monessa mukana 
Suupohjan Osuuspankki on 
pyörittänyt Onnenpyörää ja 
lennättänyt Poppikaijaa monis-
sa tapahtumissa, kuten Karijoen 
Rompepäivillä ja Helsingin  
Lasten Festareilla.|

Tiia Mustonen hoitaa monet pankkiasiat mobiilisti.
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RISTIKKO

Voita elämys!
Palauta täytetty ristikko 1.11.2019 mennessä 
ja voit voittaa lippu.fi:n lahjakortin (arvo 50 
euroa). Merkitse kuoreen POP Pankki/Koivunlehti, 
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo. Voit myös skannata 
ristikon ja lähettää osoitteeseen koivunlehti@osg.fi.  
Palkinto arvotaan kaikkien vastanneiden kesken. 
Voittajalle ilmoitamme asiasta henkilökohtaisesti. 
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Onnea voittajalle!

Nimi..........................................................

Osoite........................................................

.................................................................

Sähköposti..................................................

Puhelinnumero.............................................

Ratkaisu 2/19

POP Pankin uutiskirjeestä saat  
viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi. 

 Kyllä, haluan tilata POP Pankin uutiskirjeen.
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Vakuudeton kulutusluotto

Lainapäätös heti netistä 
ja rahat nopeasti tilillesi.

laina.poppankki.fi 

Lainan myöntää Bonum Pankki Oyj, joka on osa POP Pankki -ryhmää.

Laina 
loman 
jälkeiseen 
elämään.

Kaikkien 
pankkien 
asiakkaille


