
Yrityksen nimi Edustaja Sähköposti Puh. "Hissipuhe"

Kuvattavaksi Oy Sonja Lahtinen sonja@sonjalahtinen.com 0451104765
Valokuvaaja yrityksille! Kun on aika pyyhkiä pölyt ja päivittää 

yrityksen kuvat vuodelle 2023, niin ota yhteyttä minuun. 
Valokuvaan uudet kuvat niin henkilöstöstä kuin yrityksestä paikan 

päällä ja vielä kivuttomasti. Valokuvaaja Sonja Lahtinen, 
Kuvattavaksi Oy.Carbons Finland Oy Markku Suutari Markku.suutari@carbons.fi 0500551954 Carbons biohiilet ovat käänteentekevä ratkaisu parempaan 

kasvuun, puhtaampiin vesiin ja raikkaampaan ilmaan.

Villa Ruths Paula Tervolin Info@villaruths.com 405333833
Villa Ruths kartano sijaitsee Kuusankoskella, jota Vuokrataan 

juhla- ja kokouskäyttöön.
Kartanoon mahtuu 100 hlöä.

Voit halutessasi vuokrata pelkästään kartanon tai ottaa avaimet 
käteen- paketin, jolloin me järjestämme kaiken ruoista 

siivoukseen.
Pihapiiristä löytyy myös uimahalli, jonka vesi on 30c

Riina Järvinen terapiapalvelut Riina Järvinen jarvirii@gmail.com 0409680018

Anwar toor Ay Kashif Ali Kashif.ali89737@gmail.com 040-7077513 We are selling best  pizza and kebab in our town. I hope you will 
visit us and enjoy delicious food.

Kaakon Viestintä Jarkko Mikkola jarkko.mikkola@media.fi 0447517468
Kaakon Viestintää hoitaa markkinoinnin tarpeet monikanavaisesti 

ja kovia ykköstuotteitaan Kouvolan Sanomat, KS Keskiviikko, 
ulkomainonta ja digilehdet hyväksi käyttäen tulokselliseen 

maaliin!
Laaduntekijä Oy/ QL Partners Oy Katja Airaksinen katja.airaksinen@laaduntekija.fi 0405802262 Toimitan myöhemmin

Kymenlaakson Osuuspankki Elina Sutela elina.sutela@op.fi 0442917441 Yhdessä yli kaikkien aikojen

FAB Finance Yrittäjä jaana@fabfinance.fi 0442819174

Virtuaalinen talouspalvelu - FAB Finance huolehtii yrityksesi 
talousasiat täysin sähköisesti. Talouspalvelut teen kiinteällä 
kuukausihinnalla, johon sisältyy läpikäyntipalaveri. Interim 

Controller palvelun avulla saat vuokrattua talouden sparrausta ja 
tunnuslukujen tulkintaa päätöksenteon tueksi. 

Petzoo Sari Kuutti sarij.kuutti@gmail.com 0500364224

Olemme 100% kotimainen lemmikkieläintarvikeliike netissä ja 
kivijalkamyymälässä. Palvelemme Kouvolan keskustassa 

Valtarissa. Myymälästämme löydät kaiken tarvittavan kissoille, 
koirille, jyrsijöille ja kaneille sekä akvaarioharrastukseen.  www.

petzoo.fi kertoo enemmän. 

Citybardurilla Minttu Nulpponen Minttu@bardurilla.fi 0400620899
Kauneusalan liike, jo vuodesta 2009. Tilaa vielä useammalle 
vuokratuolilaiselle, hyvinvoinnin ja kauneudenalan ympärillä 

toimiville ihmisille. 

InCore Oy Anni Karppanen & Niina Karinen info@incore.fi 0503406343

Miltä yrityksesi tulevaisuus näyttää? Miltä haluaisit sen 
näyttävän?

Autamme kirkastamaan yrityksesi tavoitteita, avaamaan 
ajatusjumeja ja luomaan konkreettisia toimintasuunnitelmia kohti 

haluttua muutosta yksilö-, tiimi- ja ryhmävalmennuksen avulla.
Varaa maksuton tutustumisaika info@incore.fi.

KymiTerveys Oy Katri Myllymäki katri.myllymaki@kymiterveys.fi 0503624849

KymiTerveys on paikallinen lääkärikeskus Kuusankoskella. Yleis- 
ja erikoislääkäripalvelut, laboratorio, fysioterapiapalvelut ja 

joustavat työterveyshuollon palvelut helposti ja nopeasti tarpeen 
niin vaatiessa. 

Same-eYes Oy Sami Malmberg Mainostuotanto ja kuva- ja äänituotanto.


