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KK: Että on yritystoimintaa edessäkin päin? 

[[MARKO]]: Niin, et se pystyy. 

KK: Ja sillä on äly myös tähän teidän yrittämisen lajiin? 

[[MARKO]]: Niin sillä on, samankaltaisia yrityksiä muutamia. Semmosena se on varmaan mennyt kohta 
kymmenen vuotta. Ja sitten minä yritän itse käydä kaikki veroseminaarit ja tuota mitä on, mitä 
järjestetään. Yrittäjät ja koneyrittäjät... Ei niinku jäis semmonen tuntu että... 

KK: Että itsekin ymmärrät mistä puhutaan? 

[[MARKO]]: Kyllä sanosinpa tuota, että luulen tietäväni. 

KK: Niin ja kyllä sinä tässä vaiheessa varmaan jo tiedät. Mitenkäs sinä tuota sukupolvenvaihdosta 
ajattelet? Olisiko firma näissä mitoissa, jos et olisi tullut mukaan? 

[[MARKO]]: Ei ois. Ei. Ei varmasti. 

KK: Esimerkiksi tuo hankintapalveluhomma, joka on nyt tuossa vaiheessa. Olisiko sitä [[Antti]]? 

[[MARKO]]: Enpä usko ja sitten tuota, varmaan se yksi moto ehkä olisi tarvittu siinä. Ja niinku se [[Antti]] 
sano että ei varmaan oisi mittään älyä. 

KK: Ei olisi motivaatio hävinnyt, olisi ruvennut ajamaan alas firmaa tai myynyt pois? 

[[MARKO]]: Niin. Kyllä minä oon ihan varma, että ei oisi, koska ei varmasti [[Antilla]] olisi ollut 
mielenkiintoa edes sille tasolle yrittääkään. Ja sano, että kaikkien nuiden uusien monitoimikoneiden 
käyttäminen ja järjestelmät ja huollot ja ... yhdistäminen. Pittää olla aika paljon sitä mielenkiintoa.  

KK: Kaikki tietotekniikka, hydrauliikka ja elektroniikka. 

[[MARKO]]: Niin. Se on kuitenkin oma ongelmansa niinku sanotaan, ruveta opettelemaan tekniikka 
tommosesta monitoimikoneesta että saa sen pysymään kunnossa. 

KK: Miten se [[Antti]], onko se perillä mittalaitteista ja muista? 

[[MARKO]]: Ei. Ei. 

KK: Se on sen suosiolla jättänyt nuoremmille? 

[[MARKO]]: Ei oo, ajokonetta pystyy ajamaan ja autoa pystyy ajamaan ja semmonen leka- ja 
rautakankiremontti onnistuu. Mutta ei muu. 

KK: Venttiliipakoihin ja muihin? 

[[MARKO]]: No semmosen tietysti, mutta sähköpuolelle jo menee. Eikä meidän talossa ole ketään 
muuta, kyllä ne minun on hoidettava aina. Sähköelektroniikka ja sähkö. 

KK: Luuletko sinä että tuolla miehissä olisi joku jota kannattaisi kouluttaa? 


