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Leppävirran Vuoden Yksinyrittäjäksi on valittu Fysioterapia Mervi Laatikainen

Vuoden Yksinyrittäjä –palkinto on myönnetty Fysioterapia Mervi Laatikaiselle. Mervi Laatikaisella on jo
kolmenkymmenen vuoden kokemus alalta. Lymfaterapiakoulutuksen hän aloitti 1991. Fysioterapeutiksi
Mervi valmistui ensimmäisten joukossa joulukuussa 1994. Yrittäjyys alkoi heti valmistumisen jälkeen
tammikuussa 1995. Kouluttautuminen on kuulunut yrittäjän arkeen läpi koko uran.
Lymfaterapiakoulutuksissa Mervi on käynyt vuosittain. Samoin oppia hän on hakenut säännöllisesti myös
olkapää-, selkä- ja neurologisperäisten vaivojen hoitoon. Pilates hoitomuotona on ollut erityisen lähellä
Mervin sydäntä jo 18 vuoden ajan ja omaksi harrastukseksi se tuli jo opiskeluaikana. Pilates on tärkeä
hoitomuoto siitäkin syystä, että se auttaa yrittäjää itseään jaksamaan ja pysymään kunnossa.
Yhteisen markkinointinimen Fysioterapia Liikuntaleppis palvelunimen alla toimivat ammatinharjoittajina
fysioterapeutit Mervi Laatikainen ja Kari Vänttinen. Toimitilat yrittäjät hankkivat Vesileppikseltä kesäkuussa
1996. Kysytyimmät hoitomuodot tällä hetkellä ovat: lääkärin lähetteellä tulevat fysioterapiapotilaat,
hieronta-asiakkaat, lymfaterapia-asiakkaat ja pilatesryhmät. Fysioterapian tavoitteena on lihasten
vahvistaminen ja nivelten liikkuvana pitäminen sekä liikkuvuuden ja toimintakyvyn ylläpito. Tärkeimpiä
asiakasryhmiä ovat ikäihmiset / eläkeläiset, työssäkäyvät, trauma-asiakkaat (esim. olkapää tai
polvileikkauksesta toipuvat) sekä kelakuntoutujat.
Yrittäjän toimintaperiaatteestaan ja arvoistaan Mervi kertoo seuraavasti: ”Kouluttaudun jatkuvasti, että
osaisin tehdä työni mahdollisimman hyvin. Haluan tarjota asiakkailleni hyvää oloa ja aitoa kohtaamista.
Pyrin tarjoamaan terapiamuotoja, joiden avulla asiakas voi hoitaa itseään kokonaisvaltaisesti. Haluan toimia
asiakasta kuunnellen yksilön tarpeet huomioiden. Toiminta perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen
ja luottamukseen.”
Korona-aika on tuonut omat haasteensa myös yksinyrittäjän arkeen. Maalis-huhtikuussa 2020 toiminta
pysähtyi hetkeksi. Mervi palasi pian palvelemaan hoitoa tarvitsevia asiakkaitaan, mutta asiakasmäärät
alenivat noin 30 %. Notkahdus kesti noin 3 – 4 kk, jonka jälkeen toiminta alkoi palautua entiselleen
elokuussa 2020. Pandemiasta selvittiin kuitenkin kohtuullisen hyvin. Asiakkaat ovat ymmärtäneet sen, että
hoitoon voivat tulla vain ne, joilla ei ole flunssaoireita.
Kokonaisuudessaan töitä on riittänyt hyvin koko yrityksen historian ajan. Töitä on ollut niin paljon, kuin niitä
on halunnut tai jaksanut tehdä. Tämä kertoo siitä, että palvelu on ollut ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä.
Yrittäjyyden lisäksi Mervillä on riittänyt aikaa myös kunnallispolitiikkaan ja vapaaehtoistyöhön seurakunnan
suntioryhmässä.
Mervi antaa kiitosta Leppävirran Yrittäjät ry:lle ja kunnalle. Erityisesti yrittäjäyhdistyksen kautta saa paljon
hyödyllistä tietoa ja vinkkejä. Kehittämisotetta kannattaa pitää yllä ja vahvistaa edelleen. Hän
peräänkuuluttaa pienyrittäjien yhteistyön lisäämistä ja verkostoitumista sekä pienyrittäjyyden merkityksen
tunnistamista ja tunnustamista. Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kaikkien leppävirtalaisten
yhteinen haaste ja siihen kannattaa satsata. Yksilöille Mervi antaa hyvän neuvon: ”Nyt on kreivin aika
ryhtyä pitämään huolta itsestään ja terveydestään. Kun terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen
vastuulle, niin tarjolla olevien julkisten palveluiden määrä tuskin lisääntyy”.

Leppävirran Yrittäjät ry ja Leppävirran kunta kiittävät ja onnittelevat Fysioterapia Mervi Laatikaista
erinomaisesta ja kehityshakuisesta yrittäjyydestä sekä menestyksellisestä liiketoiminnasta. Palkitseminen
tapahtuu torstaina Hotelli Vesileppiksellä järjestettävässä kutsuvierastilaisuudessa. Vuoden Yksinyrittäjän
nimeäminen on Leppävirran Yrittäjät ry:n ja Leppävirran kunnan tunnustuksenosoitus paikkakunnalla
toimivalle menestyneelle mikroyritykselle.
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