Muutoksille
myönteinen
Mäkinen
Edessäni istuu päivettynyt mies. Heikki Mäkinen on juuri saapunut
puolisonsa kanssa Malediiveilta. Samoilta saarilta syntyi miehen esikoisteos
Pahan atolli. Omakohtainen kertomus ei kuitenkaan ole, vaan fiktiivinen
tarina - ja yksi miehen monista toteuttamistaan unelmista.

M

netta kaukaloissa niittävät Ville Varakas, Turo Asplund,
Janne Keränen ja Lennart Petrell.

atka atolleille ja kansien väliin on ollut vaiherikas. Heikki naurahtaa itsekin tuumiessaan, että
josko joku olisi yliopistossa puurtavalle hänelle
kertonut elämänsä poluista ennakkoon, ei olisi
saattanut niihin uskoa.

Uusi elämä Oripäässä
Nykyisen vaimonsa Heikki tapasi vuonna 1998. Puolisolla
oli aina ollut oma hevonen ja toiveissa siinsi paikka, missä
myös raamikkaan nelijalkaisen olisi mahdollisuus majailla
kesäaikaan. Pitkän etsinnän jälkeen se löytyi, kummallekin
aikaisemmin tuntemattomasta maalaispitäjästä, Oripäästä.
- 2010 muutettiin Oripäähän. Ei meillä ollut tänne mitään siteitä, kummallekin täysin uusi paikkakunta. Itse olen
suorastaan kaupunkilaiskakara, Turussa syntynyt ja siellä
lähes koko elämäni asunut, Heikki naurahtaa.

Tammikuussa 1989 nuorukaisen kädessä kiiltelivät Turun
yliopiston oikeustieteen kandidaatin tutkintopaperit.
- Taustaltani olen siis lakimies. Valmistuttuani menin
avustavaksi lakimieheksi turkulaiseen lakiasiaintoimistoon.
Siellä oli kaksi kotimaan asianajoryhmää ja yllättäen kummankin ryhmän vetäjä lähti puolen vuoden päästä pois.
Minä sain paikan toisen ryhmän vetäjänä.
Etevä lakimies eteni varatuomariksi ja avasi pian sen jälkeen oman toimistonsa. Lokakuussa 1992 avattu lakiasiaintoimisto kasvoi hiljalleen kolmen juristin ja kahden
palkkasihteerin työllistäväksi.
- Vuonna 2003 tuli tunne, että elämässä pitää olla muutakin.

Heikillä on aina ollut paljon koiria ja Oripäähän muuttoa
edeltävänä vuonna perheeseen oli kotiutunut ensimmäinen bordercollie, eli lammaspaimenkoira.
- Tila kun löytyi, ajattelin että otan muutaman lampaan
kans. No sehän lähti täysin lapasesta!
Vuonna 2012 jääkiekkoagentuuri sai jäädä ja varatuomari
ryhtyi täyspäiväiseksi lampuriksi. Parhaimmillaan Mäkisen
tilalla käyskenteli yli 90 uuhta. Laidunpellot vuokrattiin
kolmeksi vuodeksi ”vanhalta isännältä”, kuten Heikki vuokranantajaa lempeästi kutsuu. 2015 kolkutellessa loppuaan
isäntä ilmoitti, että on päättänyt myydä pellot.
- Silloin päätimme, ettemme lähde ostamaan ja laitoimme
lampaat pois. Liekö sattumaa, vai avoimin katsein eletyn
elämän mallikasta suuntavainua, seuraavana keväänä
avautuivat jälleen uudet ovet.

Mäkinen teki ison päätöksen. Hän irtisanoi toimistonsa
henkilökunnan ja ryhtyi päätoimisesti jääkiekkoilijoiden
agentiksi, pestiin jota hän oli osa-aikaisesti toimittanut jo
muutaman vuoden ajan.
- Parhaimmillaan hoidin yli 70 pelaajan asioita, Heikki
muistelee.
Mäkinen on vuosien mittaan saatellut menestykseen useita kiekkokansalle tuttuja nimiä. Edelleen asiakkaina mai-
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taan, että ollaan siellä asiakkaana. Olemme saaneet palvelua silloin kun on tarvittu, asiat ovat hoituneet, eikä ole
tarvinnut miettiä kuka meidän asioita hoitaa.
- Kala-alallakin asiat tapahtuvat nopeasti, ei ole aikaa vitkutella. Ei tule mitään, jos sovitaan jonnekin kuukauden
päähän tapaaminen.

- Olin oman lakiasiaintoimiston alkuvuosista lähtien hoitanut turkulaisen Osuuskunta Lohikunnan asioita. Firmassa
toimitusjohtajana työskenteli Hasse Berglund ja hän oli jo
hetken mittaillut, ettei oikein löydä kunnollista seuraajaa.
Pääsiäisenä 2016 toimitin hänelle lampaanlihaa ja hän kysyi ryhtyisitkö toimitusjohtajaksi! Mäkinen pyysi saada harkita asiaa tovin ja Berglund antoi aikaa aina pääsiäisen yli.
- En miettinyt kuin yhden yön ja soitin, että joo mä tuun,
Heikki muistelee.

Ketteryys ja henkilökohtaisuus ovatkin asioita, joita Mäkinen arvostaa pankkipalveluissa.
- Paljonhan asiat hoituvat jo tietokoneella ja tekniset palvelut kaiketi hoituisivat missä tahansa. Mutta tärkeää on
nimenomaan se, että on kasvot. Kaikkea ei tarvitse aina
selittää ja tunnetaan valmiiksi toisemme ja asiat. Kun
tarvitset apua, tiedät kehen otat yhteyttä - on oma yhteyshenkilö, joka aidosti välittää. Henkilökohtaisuus on tärkeää, puolin ja toisin tarvitaan toisiamme, Heikki kiittelee
kumppanuudesta.

Osuuskunnasta Osakeyhtiöksi
Lohikunnan toimialana on kalanjalostus. Yli 90 % tuotteista on kirjolohta, valtaosin suomalaista. Yritys ostaa kalat
suoraan kasvattajilta, jalostaa ne esimerkiksi fileiksi tai
muuhun muotoon ja myy edelleen.
- Pääasiassa myymme tukkukaupoille, valmisruokateollisuus on iso asiakaskunta. Sen lisäksi ovat muut jalostajat,
esimerkiksi savustajat sekä Turun alueen kaupat, Mäkinen
luettelee.

Yhdessä asiaa eteenpäin.

Hieno haavekuva vei Pahan atolliin
Kuluvan vuoden elokuussa ilmestyi Heikki Mäkisen esikoisromaani Pahan atolli. Teos sijoittuu Malediivien paratiisisaarelle, jonne on rikkoontunut toisesta maailmasta
saapunut luotaaja. Kahden maailman törmätessä alkaa
verinen taistelu, jossa vieraan vallan pahuus näyttäytyy
julmana.
- Ristiriita lähti houkuttelemaan: pienessä paikassa, joka
lähtökohtaisesti on paratiisi, mitä jos täällä tapahtuisi jotain, jotain pahaa sattuisi. Siellä ei ole myös mitään yhteyksiä, mitä sitten jos se eristetään? Tarinaan ei sopinut
toinen ihminen pahuudeksi, joten uhka muualta tuli hyvin
luontevasti, esikoiskirjailija Mäkinen kertoo selvästi innostuen.

Heikki Mäkinen kokee elämänsä
rikkaaksi ja monien unelmien jo
toteutuneen.”
Tulevaisuuden suuri tavoite on saada kalaraaka-aine hyödynnettyä itse sataprosenttisesti. Ekologiset näkökulmat
ovat yritykselle tärkeitä.
Heikin siirtyessä puikkoihin toiminta oli osuuskuntamuotoista. Tarmokas mies päätti alkaa ajaa Lohikuntaa osakeyhtiöksi.
- Oikeastaan olimme vähän kummajainen kalanjalostusalalla. Ala on kovin kilpailtu ja muut toimijat olivat osakeyhtiöitä. Osuuskuntamuoto on haastava, koska sen tulee
tuottaa jäsenilleen jotakin ja toimimme kuitenkin näillä kilpaillulla markkinoilla.

Idea tarinaan syntyi lomamatkalla, juurikin valkoisen hiekan rannoilla ja turkoosien vesien ympäröimällä saarella.
Haave oman kirjan kirjoittamisesta on kytenyt jo pitkään.
- Aina on ollut sellainen haave. Juristina on myös tottunut
kirjoittamaan, ja vaikka se hyvin erilaista, kirjoittaminen
kuitenkin on tuttua. Reissuilla ovat kulkeneet paljon matkassa omat lempikirjailijat, kuten Stephen King ja John
Grishamn.

Lohikunta on perustettu jo vuonna 1975, kotimaisen kirjolohen kasvattajien omistamaksi yhteisorganisaatioksi.
- Tuolloin kasvattajat olivat älyttömän pieniä. Vuosien saatossa pienet kasvattajat olivat kaikonneet ja myös tarve
osuuskunnalle oli jäänyt pois. Osuuskunnan jäljellä olevat
jäsenet olivat kaikki yrityksiä tai yrittäjiä, nyt he ovat osakeyhtiön osakkeenomistajia. Lakikin jo vaatii niin, muistuttaa varatuomari Mäkinen.

Sanasta miestä. Idean saatuaan oli aika tekoihin.
- Kirjoitin Pahan atollin kolmessa viikossa. Olimme viime
keväänä puolison kanssa Malediiveilla ja sieltä palattuamme minulla oli pitämättömiä lomia. Päätin aloittaa ja kun
sain muutaman sivun kirjoitettua, se lähti vaan kulkemaan.
Tarina lähti viemään mua!

Heikki Mäkisen aloittaessa Lohikunnan ohjaksissa myös
toinen asia oli hänelle hyvin pian erittäin selvää.
- Lohikunta oli toisen pankkiryhmän asiakas. Toimitusjohtajan näkökulmasta olimme siellä vain yksi satojen joukossa, palvelua emme saaneet ja ihmiset pankissa vaihtuivat
koko ajan. Silloin otin Joukoon yhteyttä!

Heikki oli aloitellut esikoisteostaan jo kolmisen vuotta
aikaa, mutta tuolloin se ei saanut tulta alleen. Nyt hän
muutti alkua ja tarina uusine juonenkäänteineen sai muotonsa vain päivissä.
- Kolmen viikon jälkeen olin kieltämättä tosi väsynyt, aika
lyhyeksi jäivät yöunet. Pääsiäisenä 2019 valmistui kirjoitustyö.
Pahan atollin Heikki julkaisi omakustanteena.

Mäkinen kertoo, että oli tuolloin tuntenut Oripään Osuuspankin jo oman tilan yritystoiminnan kautta ja Joukon tämän lisäksi myös kunnan asioissa. Heikki oli vakuuttunut.
- Olen huomannut, että Oripään Osuuspankissa arvoste-
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- Jos jotain on elämästä oppinut, ei koskaan voi sanoa ei.
Ei voi ikinä tietää mitä elämä tuo tullessaan. Saatan hypätä vaikka mihin, katsotaan nyt mitä kehkeytyy.
Kaikki on mahdollista!

- Se on ehkä yksi mun huono piirre, oon kärsimätön enkä
kauheasti jaksa odottaa, Heikki pohtii oman kirjailijatunnettuutensa kannalta. Palaute esikoiskirjasta on ollut
pelkästään positiivista, sekä kirjastot että kirjan itselleen
hankkineet ovat kaikki kehuneet. Erityisesti on kerrottu
teoksen vievän mukanaan.
- En toki olisi kirjaa julkaissut, jos en olisi itse siihen uskonut. Mutta palaute tuntuu hienolta, kirjailija Mäkinen
hymyilee.

Pokkareiden suurkuluttajana yksi haave on saada omatkin
tarinat matkamiehen taskuun mahtuviksi pehmeäkantisiksi, parhaimmassa tapauksessa käännettynä myös muille
kielille. Myös seuraava teos on jo työn alla, kolmasosa kirjoitettuna.
- Romaanin työnimi on Sarjamurhaajan tunnustus. Esikoisessa pahuus oli ulkomaailmasta, tässä pahuus on ihmisten välillä. Idea tarttui kirjailijan kynään jälleen matkatessa
maailman turuilla.
- Aihe tuli, kun kävimme keväällä pitkällä viikonloppulomalla Puolassa ja siellä Auschwitz’ssa. Jäi miettimään, miten ihminen voi olla tällainen, Heikki hiljentyy.

Kaikki on mahdollista
Heikin kanssa keskustellessa on nopeasti selvää, että asiat
eivät hänellä yleensä jää haaveiden tasolle, osaamista ja
tahtoa löytyy moneen. Mies lausuukin itse, että kaikki mihin hän ryhtyy, hän pyrkii tekemään täysillä.
- Oon luonteeltani sellainen, että en ole koskaan pelännyt
lähteä uuteen, tai ajattele etten kykene. Oon valmis mihin vaan, ja jos en osaa jotain, niin opettelen. En kaihda
isojakaan muutoksia. Täytyy kokeilla ja haastaa itseään,
Mäkinen summaa elämänfilosofiaansa.

Tarina sijoittuu New Yorkiin ja taustoittuu todellisuudessa tapahtuneilla sarjamurhilla. Mies myöntää ulkomaiden
inspiroivan häntä.
- New York ei ole entuudestaan tuttu kaupunki. Olen kyllä
miettinyt, että pitäisikö tehdä nopea reissu tunnelman hakemiseksi, Heikki pohtii.
…arvaatteko miten mahtaa käydä?

Filosofia on vienyt pitkälle. Heikki Mäkinen kokee elämänsä
rikkaaksi ja monien unelmien jo toteutuneen. Lienee paradoksaalista kysyä, onko vielä jotain mitä hän odottaa.
- Enää ei sellaisia haaveita, mitä ei ois hirveästi tehnyt. Ja
oon myös saanut ne asiat tehdä, joita olen kaivannutkin.
Ei siis ole mitään sellaista mikä on jäänyt tekemättä. Silti
olen avoin kaikkeen - en myöskään koe, että nyt on kaikki
on valmista.

Tuomari, koirankouluttaja, agentti, lampuri, toimari ja kirjailija. Ja ne vasta elämässä tähän saakka. Vaan ennen
kaikkea Heikki Mäkinen on - eläjä.

Ajanvarauksen tekeminen
• Kirjaudu verkkopalvelutunnuksillasi osoitteeseen
www.op.fi -> oikeasta reunasta.
• ”Asiakaspalvelu” -laatikon alta ”Varaa aika”.
• Valitse ajanvarauksen aihe ja siirry tarkastelemaan
vapaita aikoja.
• Varaathan ajan aiheesi mukaan, esim. kortin tilaus:
”Tilit, kortit ja maksaminen”.
• Valitse neuvottelun muoto, eli tuletko käymään,
soitammeko sinulle vai tapaammeko verkkoneuvottelussa.
• Tämän jälkeen valitse sinulle sopiva aika.
• Neuvottelun aihe -kenttään on hyvä avata ajanvarauksesi
sisältö tarkemmin, jotta voimme valmistautua tapaamisen
jo etukäteen.
• Vahvista lopuksi ajanvaraus.
• Nähdään ja kuullaan!
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