OSTETAAN – MYYDÄÄN –
ANNETAAN – VAIHDETAAN
OSTETAAN
Itseohjautuva,
idearikas, ihana
sekä reipas
työntekijä!
Nimim. Matrocks

VAIHDETAAN
Empaattinen,
iloinen ja topakka
puhetaiteilija
Laura kahteen
samanlaiseen!

040 554 4204

OSTETAAN
Tämä on Susanna. Susanna
on rautainen ammattilainen.
Susanna on myös rock. Onko
sinulla Susanna? Tarjoa!

OSTETAAN
Luotettava, pätevä
ja taitava
erityisliikunnan
ohjaaja Kalle.
Ilmianna ystäväsi!

MYYDÄÄN
Aikansa palvellut,
vanha, käytetty ja
kulunut liikeidea
edullisesti.
Nimim. Virikekana

OSTETAAN
Aikaa. Mielellään
päiväaikaa, 2-4h.
Myös ilta-aika käy!
Nimim. 24h

ANNETAAN
Norovirus! Halusit
eli et. Ja pyykkiä.
Nimim. Äiti on
vähän väsynyt

MYYDÄÄN
Sukkia! 67 kpl,
kaikki parittomia.
Koot 22-45.
Nimim. Pyykkäri

MYYDÄÄN
Musiikkia
elämään!
Aleksis hoitaa
asiakkaat vaikka
laulaen.

MYYDÄÄN
Lempeän lämpöinen
lastenhoitaja Aata. Tarvitsetko
apua rakkaiden riiviöiden
kanssa? Aata auttaa!

VAIHDETAAN
Hatara, pätkivä,
epäluotettava
MUISTI toimivaan.
Nimim. Ai niin!

NOSTALGIAPALSTA
OSTETAAN
Pätevä, kätevä ja
maalaisjärjellä varustettu
varhaiskasvattaja Piia.
Yksi löytyy jo!
Perheyritys
Matrocksin
matka nykyaikaan.

1980
Toimitusjohtaja Paula
kiekaisi ensi-kiekaisun
Tampereen Yliopistollisessa Keskussairaalassa,
kauniina
toukokuun
päivänä. Kätilö totesi,
että tuo tyttö ei tule
nälkään
kuolemaan.

riveissä. Kummallakaan
ei ollut mitään erityislahjakkuutta, mutta molemmat olivat yleistouhukkaita kaikessa.

2005
Perustettiin Kulttuuriosuuskunta, mikä toimi
yrittäjyyden korkeakouluna. Myynnissä oli tuotannollisia, ohjelmallisia
ja esittäviä palveluja.

1983

2007

Yrityksen toinen perustaja ja omistaja Akseli
katsoi
ensikatsannon
maailmaan etelä- ja keski-pohjanmaalaisista sukujuuristaan huolimatta
Oulun Yliopistollisessa
Keskussairaalassa.

Ensimmäiset
Pirkanmaan
Extra-avustajat
päästettiin kentälle tuottamaan laadukkaita tuetun vapaa-ajan palveluita
asiakkaille

1980-1990
-luvuilla
Paula tutustui yrittämisen kiemuroihin raahautumalla ala-asteikäisenä lauantai-aamuisin
Tammelan torille myymään äitinsä Antiikki-,
osto- ja myyntiliike
Leskirouvan
parasta
tavaraa. Aina ei kello
aamuviiden paikkaa irronnut ja niin sitä palattiin takaisin Peltolammille TKL:n bussilla.
Akseli taasen opetteli
johtajuutta ja vastuunottoa paikallisen partion

pakamarin PINKKeimmäksi yhteistyökumppaniksi.

Perheyrityksen kolmas
potentiaalinen jatkaja
syntyi Taysissa. Nyt oli
syntynyt tarpeeksi jatkajia ja oli aika keskittyä
firman kehittämiseen.

Paula valittiin Tampereen Seudun Vuoden
Yrittäjänaiseksi

2017

2011

NYT

2012
Aloitettiin esteetön matkatoiminta Matti-bussilla ja perheyrityksen
toinen
potentiaalinen
jatkaja syntyi Vammalan Aluesairaalassa.

2013
Matrocks Oy valittiin
Pirkanmaan Nuorkaup-

PUUHANURKKA

2016

Yritykseen
palkattiin
ensimmäinen työntekijä.

Perheyrityksen ensimmäinen potentiaalinen
jatkaja syntyi Taysissa.

Ei vaihto- tai palautusoikeutta! Pidätämme oikeudet muutoksiin.

2014

Vuonna 2007 alkaneet
asiakassuhteet
ovat
muuttaneet muotoaan.
Pikkupojista on kasvanut aikuisia miehenalkuja ja aikuinen nainen
lähestyy
eläkeikää.

2009

ANNETAAN
Nauruterapiaa! Huonoja
vitsejä, tilannekomiikkaa
ja kyseenalaista musisointia.
Kysy Selmaa!

Matrocks on koko ajan
kasvava PK-yritys, joka
on saavuttanut tukevan
jalansijan omassa toimintasektorissaan
ja
jonka henkilökunta on
luonnollisesti priimaa!

Vastaus: Matrocksin bussi on _________________________
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