
Apupoika Noppanen Ky



▪ Y-tunnus: 2269998-3

▪ Osoite / kotipaikka: Parrutie 10, 80100 Joensuu

▪ Perustamisvuosi: 2009

▪ Henkilöstömäärä: 1

▪ Toimiala: Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2)

▪ Yrittäjä: Pertti Haaranen

▪ Yrittäjän yhteystiedot: p. 0400 278 764, apupoika.noppanen@telemail.fi

▪ Myynnin kohde: Kauppa-auton liiketoiminta, sis. toimintakunnossa oleva 

auto, laitteet ja kalusteet. Kommandiittiyhtiön toiminta myydään 

liiketoimintakauppana, jolloin voit ostaa vain oleellisen osan toimintaa.

▪ Myynnin syy: Eläköityminen

Perustiedot: Apupoika Noppanen Ky



▪ Apupoika Noppanen tulee, kun on luvannut ja toimittaa 
tarpeen ja kysynnän mukaan!

▪ Toimintaan on kuulunut päivittäistavaroiden ja 
elintarvikkeiden toimittamisen lisäksi myös erinäisten 
toiveiden täyttämistä, oli se lampun vaihtoa tai parin 
puuklapin tekoa yms.

▪ Päivätyö on rentoa riemua erilaisten ihmisten, kuten 
mökkiläisten ja vanhusten parissa ja se tuo vireyttä ja 
vaihtelua arkeen.

▪ Vastaavan lystiä työtä ei ole juuri missään. Jokainen aamu 
avautuu uudella maisemataululla, työssä viihtyy ja omassa 
kaupassa löytyvät elintarvikkeetkin läheltä.

▪ Koska vanhuksia ei haluta jättää pulaan pelkästään yrittäjän 
ikääntymisen takia, on jatkaja haussa!

Apupoika Noppasen palvelulupaus





▪ Mikäli sinussa on asiakaspalvelijan sekä kauppiaan vikaa ja 
haluat rennon mutta viihtyisän toimintaympäristön, on 
kauppa-autotoiminta erinomainen vaihtoehto urallesi! Työ on 
itsenäistä ja vapaata. 

▪ Pääset vaikuttavaksi osaksi helpottamaan mökkiläisten ja 
vanhusten arkea ja tuet omalla toiminnallasi paikallisia 
toimijoita.

▪ Valmis toiminta antaa pohjaa laajennuksille esimerkiksi 
ajoreittejä lisäämällä ja verkkokaupan tai sosiaalisen median 
tehokkaalla hyödyntämisellä. 

▪ Nykyiset ajoreitit ovat Joensuusta pohjoiseen Ahmovaaraan ja 
Enoon sekä etelään Hammaslahti-Tikkala-Rääkkylä-Liperi. 
Yrittäjä ajaa tällä hetkellä vain nämä kaksi reittiä kahtena 
päivänä viikossa. Jatkajalla on mahdollisuuksia lisätä ajopäiviä 
ja näin kasvattaa toimintaansa. 

Miksi Apupoika Noppanen Ky?



▪ Yrityksen vahvuuksia ovat sen joustava, 
luotettava, tinkimätön sekä laadukas palvelu.

▪ Nykyinen kauppa-auto on Mercedes-Benz Vario
612D, ns. klassinen sotilaskotimalli. Auto on 
pienehkö, mikä tarkoittaa, että myös kulut ovat 
pienet. Jatkaja voi halutessaan myös päivittää 
auton isompaan, jolloin tämän auton ei tarvitse 
kuulua kauppaan. 

▪ Nykyinen yrittäjä on lupautunut opettajaksi ja 
tueksi jatkajalle.

▪ Toiminta sopii myös hyvin toisen yrityksen osaksi 
tai jatkeeksi – esimerkiksi tilaustavaran 
toimittajaksi.

Miksi Apupoika Noppanen Ky?



▪ Hygieniapassi

▪ C-ajokortti auton ajoon

▪ Ammattipätevyyskurssien suoritus

Visioita tulevalle

▪ Panostamalla markkinointiin saadaan 
varmasti lisää asiakaspotentiaalia 

▪ Verkkosivujen ja sometilien luonti sekä 
aktiivinen ylläpito on suositeltavaa

Vaatimuksia työhön



Apupoika Noppanen Ky, Pertti Haaranen

p. 0400 278 764, apupoika.noppanen@telemail.fi

Business Joensuu Oy / Juha Saastamoinen

p. 050 382 5503 / juha.saastamoinen@businessjoensuu.fi

Business Joensuu Oy / Jouko Piirainen

p. 0400 264 434 / jouko.piirainen@businessjoensuu.fi

Esite: Joonas Hiltunen

Kuvat: Joonas Hiltunen

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tutustumaan!



www.jatkis.netwww.pkyrittajat.fi

Sujuvia yrityskauppoja


