
Yrityksen nimi Edustaja Sähköposti Puh. "Hissipuhe"

Vau Graphics Oy Anita Shadrina anita@vaugraphics.com 0504340701

Zoo-dog ky/Petzoo Sari Kuutti sarij.kuutti@gmail.com 0500364224

Lemmikkieläinliike Kouvolan ytimessä, menkää petzoo.fi niin 
tiiätte tarkeemmin. Oli siula koira, kissa, jyrsijä, kani, kala tai 

matelija niin meiltä löytyy eväät ja tarviikkeet. Ja ennenkaikkea 
tieto ja taito varsinkin ruokinnasta, ihan top 10 ammattitaidossa. 

Ootko käynyt meillä, haastan käymään ..

Sini.zen Oy Sini Immonen sini@sinizen.fi 0440209855
Autan yrittäjiä luomaan luottamusta, näkyvyyttä ja myyntiä 

herättävää viestintää – ilman stressiä. Sini.zenin pääpalveluina 
viestintävalmennukset, sisällöntuotanto ja viestinnän suunnittelu. 

Tulosmarkat Oy Marja-Leena Joukainen ml.joukainen@tulosmarkat.fi 400650464
Autan yrityksiä parantamaan tulosta. Keinoina esimerkiksi ELY-

keskuksen Yritysten kehittämispalvelut (Analyysi ja Kasvu) sekä 
henkilöstön valmennukset.

TJ.Kurvinen Oy Tommi Kurvinen transportkurvinen@gmail.com 040-7405002

LITTLEBIT DESIGN OY Anniki Jensen-Munk info@littlebitdesign.com 0503757254

Luovan alan yritys Kuusankosken Taideruukilta.  Siellä syntyy 
jotain mieletöntä, järkevää ja järjetöntä. Littlebit Design on 

luovuutta ja tahtoa, hikeä ja tuskaa, naurua ja asennetta. Koruja 
on laidasta laitaan, mutta ei kaikkea kaikille vaan oikeat korut 

oikeille käyttäjille. 
Tule paikanpäälle!

TulosTaitoa Oy Mika Lokkila mika.lokkila@tulostaitoa.fi 0500550213

TulosTaitoa Oy tarjoaa kattavasti erilaisia palveluja yrityksille ja 
kiinteistöyhtiöille yli 30 vuoden kokemuksella. Palveluitamme 
ovat: Sähköinen taloushallinto, veroneuvonta, konsultointi, 

osakassopimukset, yrityskaupat, kiinteistömanageeraus sekä 
riskienhallintapalvelut meklaripalveluna. 

Pohjola Vakuutus Tero Hytönen tero.hytonen@pohjola.fi 0503822656

UpeSystems Oy Urpo Kuokka urpo.kuokka@upesystems.fi 0405882963

Puurin Kanala Ari Puuri puurinkanala@gmail.com 0500142024

Kymenlaakson Osuuspankki Henni Seppälä henni.seppala@op.fi 0505991273

Pato Klubi / Creanda Oy Amanda Kareenkoski Amanda.kareenkoski@creanda.fi / info@patoklubi.
fi 0406806775

Mainostoimisto Creanda, graafisen suunnittelun palvelut 25 
vuoden kokemuksella. Teen yritysilmeet, esitteet ja 

markkinointimateriaalit olemassaolevan ilmeen mukaisesti tai 
autan terävöittämään yritysilmettä. Pato klubin kokous- ja 

tapahtumavaraukset myös minun kauttani. 
P&T Kuusankoski Immo Hietakallio immo.hietakallio@pandt.fi 0452029595 Oma puheenvuoro

StriiMouse Emmi Hietala info@striimouse.com 0407436881

StriiMouse on pieni, voisi sanoa jopa hiiren kokoinen yritys, joka 
tekee striimausta, valo- ja videokuvausta, graafista suunnittelua, 
digitointia ja nettisivuja. Yrityksille tarjoamme mm. yritysvideoita, 

tuotevideoita sekä henkilöstö-  ja dronekuvausta.
Same-eYes Oy Sami Malmberg sami.malmberg@same-eyes.com 0400754370 Mainostuotanto ja kuva- ja äänituotanto.


