
Heti alkaa ajatella, että miten 
tämä on mahdollista. Mutta se 
on. Iida Kujanpää, 26-vuotias 
nuori on melko tuore yrittäjä 

Helsingistä. Hän perusti iloista 
ja luotettavaa senioripalvelua 

tarjoavan Ilostu Oy:n.

Iida on kotoisin Lapualta ja muuttanut heti yo-
kirjoitusten jälkeen Helsinkiin keväällä 2011. Hän 
on opiskellut Helsingissä avoimessa yliopistossa 
psykologian ja kasvatustieteiden perusopinnot, 
suorittanut taloushallinnon yo-merkonomin tut-
kinnon ja viimeisimpänä liiketalouden trade-
nomin tutkinnon, jossa suuntautui yrittäjyyteen.

Kysymykseen ”Mistä yrittäjyys tuli mieleen?” 
hänellä on selvä vastaus. 
”Tajusin opiskellessani, että yrittäjyys on minua 
varten ja opintojeni aikana keksin myös sen, mitä 
haluan tehdä.” Heti valmistuttuaan Iida perus-
ti marraskuussa 2016 senioreille tukipalveluja 
tuottavan yrityksen, Ilostu Oy:n. Ilostu Oy on pi-
an 2 vuotta ja viimeisen reilun puolen vuoden 
aikana on palkannut jo kaksi muuta työntekijää! 

Onko taustassasi yrittäjyyttä? 
Oletko kasvanut niin sanotusti yrittäjäksi?
”Ei erityisemmin. Yrittäjyys ei ole lähisuvussani näy-
tellyt suurta roolia, mutta papallani oli Kauhaval-
la oma tilitoimisto siihen saakka, kunnes hän jäi 
eläkkeelle. Isäni on hyvin yrittäjämyönteinen. Hän 
uskaltaa unelmoida suuria ja kehittelee jatkuvasti 
kaikenlaisia ideoita. Luulen, että minussa on pal-
jon samaa kuin hänessä ja usein sparrailemme ide-
oita yhdessä. Hän on suuri tuki. Hän näkee Ilostu 
Oy:n vision ja mission samoin kuin minä – se te-
kee keskustelemisesta helppoa.”

 
Ilostu Oy tuottaa senioreille uudenlaisia palve-
luja: ei-sairaanhoidollisia tukipalveluja moni-
puolisesti ja joustavasti – aidosti seniorin tar-
peiden ehdoilla. Palvelut kattavat esimerkiksi 
kahvitteluseuran, seuraa kaupungille tai ostok-

sille, ruokakauppa-avun tai saattoavun lääkäriin, 
kukkien istutuksen, kaappien perkaamisen, ar-
jen organisoinnin, siivouksen sekä kaikenlaiset 
muut arjessa avustavat tehtävät.

Tämähän kuulostaa lupaavalta ja siltä, mitä mo-
net ikäihmiset nimenomaan ovat kaivanneet.
”Meiltä seniorin luona käy sama henkilö, jonka 
kanssa helposti muodostuu molemmille aito, ar-
vokas ja tärkeä ystävyyssuhde”, kertoo Iida. ”Tu-
tun henkilön kanssa arjen askareiden hoitami-
nen ja suunnittelu on helppoa, mukavaa ja 
joustavaa, kun tuntee toisen arvot, kodin 
ja tavan toimia. Se lisää myös turval-
lisuuden tunnetta”, hän jatkaa. Iida 
kertoo, että ”Olemme kuulleet asi-
akkailtamme palautetta siitä, miten 
tärkeää on voida jatkaa keskustelua 
jokaisella tapaamis kerralla, eikä aina 
tarvitse kertoa samoja asioita, pääse-
mättä niissä koskaan eteenpäin.” Asi-
akkaat arvostavat myös monipuolisuut-
ta ja joustavuutta.

 Tukipalvelut lisäävät henkistä – ja sitä kautta 
myös fyysistä – hyvinvointia ja terveyttä. Palve-
lut lisäävät myös kotona-asumisvuosia, kun so-
vitut tapaamiset oman ilostuttajan kanssa tuo-
vat senioreille heidän kaipaamaansa rutiinia se-
kä iloa, turvaa ja seuraa arkeen.

 Eräs työn innostava puoli Iidalle on, että hän 
on jo useiden asiakkaiden kanssa löytänyt yh-
teisiä tuttuja, paikkakuntia ja sukuja. On usein 

tullut todettua, miten pieni maailma on. Yhdis-
tävät tekijät ovat senioreille todella tärkeitä ja 
niistä on todella mukavaa keskustella heidän 
kanssaan ja parhaassa tapauksessa vielä ”sa-
malla murteella”.

 ”Olen itsekin muutamien asiakkaiden kans-
sa löytänyt yhteisiä tekijöitä, jotka liittyvät Etelä-
Pohjanmaahan ja Lapuaan”, Iida innostuu. Iidal-
le on tullut ajatus, että onkohan Helsingin Etelä-
pohjalaiset ry:n jäsenissäkin juuri näitä palvelu-
ja kaipaavia senioreita. Iida sanoo ponnekkaasti 

”Uskon vahvasti, että Etelä pohjalaisia se-
nioreita kiinnostaa tietää, että senio-

reille on olemassa tuki palveluja, joi-
ta kehitetään pohjalaisin ottein 
ja nimenomaan pääkaupunki-
seudullakin.” ▼

Nuori pohjalainen yrittäjä Helsingissä – 
mitä ihmettä?

Ilostu Oy on iloisia ja 
monipuolisia tukipalveluja 

seniorin kotiin tarjoava yritys.

Ilostu Oy:n palveluja ovat mm. juttu seura, ulkoi-
luseura, kaupassakäyntiapu, saattoapu esim. lää-
käriin, kukkien istutus ja hoito, silitys apu, pyykki-
huolto, siivousapu sekä lähes kaikki arjessa aut-
tavat ei-sairaanhoidolliset tehtävät.
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