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Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset on valinnut vuoden yrittäjänaiseksi Parolan Rottingin yrittäjän,
Anitta Herrasen.
Parolan Rottinki Oy:n tarina:
Vanhempani Toini ja Aulis Herranen ryhtyivät rottinkiyrittäjiksi vuonna 1967 Hattulan Parolassa.
Olen vauvasta saakka kasvanut rottingin kyljessä. Lapsena leikin rottinkiraaka-aine kasojen päällä ja
myöhemmin heti, kun kynnelle kykenin olin sitomassa tuoleihin eri sidososia valmistuksen eri
vaiheissa. Valmistuttuani yo-merkonomiksi Hml:an kauppaoppilaitoksesta aloitin työt isäni ja äitini
yrityksessä. Sain ylennyksen ja tein toimistotöitä sekä vastailin puhelimeen. 1986 vuoden aikana
yritys koki historiansa suurimman mullistuksen. Saimme tiedon, että Indonesian hallitus ei myynyt
enää raaka-ainetta meille eikä muillekaan rottinkipajoille. Sen jälkeen olimme pakotettuja siirtämään
valmistus Indonesiaan, rottingin lähteille, jossa rottinki luonnonvaraisena kasvaa.
2000-luvun alussa lunastin yrityksen kaikki osakkeet itselleni ja siitä innostuneena lähdin
kehittämään Parolan Rottinkia. Alku oli hankalaa, yritys teki tappiota ja rottinkikalusteet eivät olleet
muodissa. Muovirottinki oli tullut voimakkaasti pinnalle ja kaikki halusivat uutena materiaalina
hankkia niitä. Vierailtuani ensimmäistä kertaa valmistajiemme luona, aloin samalla etsiä uusia
tuotteita mallistoomme. Kävin alan messuilla Indonesiassa, Singaporessa sekä Euroopassa. Kävin
tapaamassa valmistajia Indonesiassa ja valitsin niiden joukosta meidän arvoihimme sopivat
yhteistyökumppanit. Etsin rottinkiin materiaalina yhteensopivia muita tuotteita, kuten tekstiilejä ja
puutuotteita. Perustin halliemme yhteyteen ns. ”outlet” -myymälän kuluttajille. Pian tämän jälkeen
perustin myös ensimmäisen verkkokaupan vuonna 2014, hyvin varoen tosin, olimmehan perinteinen
tukkuliike, joten en halunnut järkyttää tukkuasiakkaitamme. Pian huomasin, että vähittäiskauppa
olisi näin pienelle yritykselle paras vaihtoehto. Sen toteutimme vuonna 2018 poikani Laurin
suunnittelun sekä osittaisen toteuttamisen avulla ja sen jälkeen on tullut mukavaa kasvua vuosi
vuodelta.
Nykyisin vannon sosiaalisen median, sisällöntuotannon sekä brändäyksen voimaan, jolla olemme
saaneet erittäin hyviä tuloksia. Toki kaikessa yrittäjätoiminnassa yrittäjän oma intohimo on koko
liiketoiminnan kehittämisen perusedellytys ja sitä minulla riittää, intohimoa yrityksen kehittämiseen.
Olen ollut erittäin onnekas ja olen kohdannut oikeita, taitavia ihmisiä juuri oikeana aikaan. Siitä olen
äärimmäisen kiitollinen sekä myös hyvistä työntekijöistäni. Meillä on pieni työyhteisö ja yhteen
hiileen puhaltaminen työyhteisön sisällä on todella tärkeää pienyrityksessä. Nykyisin korostan myös
yhteistyön merkitystä erilaisten yritysten välillä. Sillä voi saada suuria muutoksia ja ideoita sekä
myyntiä aikaan.
Yrittäminen vie paljon aikaa ja se on mielestäni (ainakin minun kohdallani) lähes elämäntapa.
Ajatukset ovat vapaallakin työssä. Malliston kehittelyssä tai muussa ajatuksessa, miten voisimme
palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Kiitän tästä huomionosoituksesta ja otan sen nöyrin
mielin vastaan. Mielestäni tämä palkinto kuuluu ihan kaikille yrittäjille ja eritoten naisyrittäjille.
Naisissa on voimaa ja yhdessä olemme enemmän.
Kuva:
https://photos.app.goo.gl/BSmf8J3KsTi75AZEA

Jenna Leino Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaisten puheenjohtajaksi
Parolantien Kukkapalvelun yrittäjä Jenna Leino on valittu Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaisten
puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Ulla Heikkilä-Jurvanen, Isa Karlsson ja Anna-Liisa Lötjönen valittiin
hallitukseen uusina jäseninä. Uudestaan hallitukseen, toiselle kaudelle valittiin Minna Mänty-Sorvari.
Yrittäjänaisten hallituksessa jatkaa Tuulikki Heikkilä, Päivi Kankaanmäki, Minna Lindberg ja Miina
Vuorela. Rahastonhoitajana ja rekisterivastaavana jatkaa Raili Viljanen. Valinnat tehtiin
Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaisten vuosikokouksessa 12.11.2020
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