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LUKIJALLE

Yllätyin, kun minulle esitettiin ajatus Procemexin 20 ensimmäisen vuoden tapahtumien kirjoittami-

sesta kirjaksi. Tuli mieleeni, että oikea ajankohta olisi vasta paljon myöhemmin. Keskustelut ja asian 

tarkempi pohtiminen auttoivat ymmärtämään, että yrityksen tarinan kertomisen paras ajankohta on 

monestakin syystä nyt.

Alkuvaiheiden seikkailurikkaiden tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden kanssa aikaansaadun 

kansainvälistymisen ja kasvun lisäksi kiinnittäisin lukijoiden huomiota erityisesti yrityksen arvo-

maailmaan ja sen periytymiseen Hildeco Oy:stä Anja Hildéniltä.

 

Kiitos, että olet osa Procemexin tarinaa.

Mika Valkonen

toimitusjohtaja

DEAR READER,

I was surprised when it was suggested to me that a book should be written on the first twenty years of 

Procemex. At first, I thought that the right time for this would not be until much later. After discus-

sion and more reflection, however, I came around to the idea that, for many reasons, the time to tell 

the company’s story is indeed now.

In addition to the adventuresome early phases and the internationalisation and growth achieved with 

our partners, I would particularly like to highlight for readers the company’s values and their inher-

itance from Hildeco Oy and Anja Hildén.

 

Thank you for being part of the Procemex story.

Mika Valkonen

President and CEO
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TAANTUMAN KAUTTA KASVUUN

NAISSAARESTA JYSKÄÄN

Procemexin perustajat Mika Valkonen, Jorma Snellman, Reijo Kumpulainen ja Juha Toivonen olivat 

yhtiön ainoat työntekijät kahden ensimmäisen toimintavuoden ajan. Jari Ritoniemi oli koko ajan 

vahvasti mukana, mutta oman yrityksensä kautta. Vuonna 2002 joukkoon liittyi projektipäällikkö 

Juha Kantala ja kolme vuotta myöhemmin Heidi Hinttala.

Heidi Hinttala tunsi yhtiön perustajat vuosien takaa. Yhdeksänkymmentäluvun lopulla Hinttala etsi 

vientiin liittyvää työtä ja hän lähetti avoimen hakemuksen viiteenkymmeneen Kauppalehdessä lis-

tattuun keskisuomalaiseen kasvuyritykseen. Työnhaku onnistui ja Hinttala aloitti työt Hildecossa 

huhtikuun alussa vuonna 1998. Kun Valkonen, Snellman, Kumpulainen ja Toivonen lähtivät perus-

tamaan Procemexia, Hinttala jäi Honeywellille. Vuosia myöhemmin Hinttala törmäsi ruokakaupassa 

Reijo Kumpulaiseen. Vanhat työtoverit päivittivät kuulumisia ja pian Hinttalaa pyydettiin töihin en-

tisten hildecolaisten perustamaan Procemexiin. 

Heidi Hinttala tuli vuoden 2005 alussa Procemexille hoitamaan projektien logistiikkaa. Hän järjestää 

edelleen tuotteiden kuljetusketjun Jyväskylästä eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaille ja huo-

lehtii vientiin liittyvistä dokumenteista. Omien töiden lisäksi pienessä firmassa piti hoitaa monia 

muitakin asioita ja tarttua toimeen siellä, missä tehtävää oli. Uusia asioita tuli koko ajan eteen, niistä 

otettiin selvää ja sitten tehtiin.

Syksyllä taloon palkattiin toinen projektipäällikkö, Miika Hämäläinen. Hän oli töissä paperitehtaalla, 

jossa käytettiin Procemexin järjestelmää. Siellä hän tutustui Mika Valkoseen, joka pyysi nuorukaista 

käymään Procemexilla. Hämäläinen meni tutustumaan firmaan ja huomasi yllätyksekseen olevansa 

työpaikkahaastattelussa. Hämäläisen isä, joka oli itse ostanut Procemexin radanvalvontajärjestel-

män, kannusti poikaansa tarttumaan työtilaisuuteen, ja niin hän teki. 

Keväällä 2006 Tuija Ylösestä tuli Procemexin ensimmäinen 

asentaja. Hänkin oli perustajien vanha tuttu Hildecosta. 

Siihen aikaan Ylönen hoiti kotona pieniä lapsia ja teki 

samalla kokoonpanotyötä Hildecolle kotoa käsin. Myö-

hemmin Ylönen oli töissä vuokratyöfirmassa. Yhtenä 

maanantaina hän meni työkalupakin kanssa annet-

tuun osoitteeseen tietämättä sen enempää tulevista 

hommista. Keikkatyöpaikan ovella oli vastassa vanha 

tuttu, Reijo Kumpulainen. Vuokratyö jatkui muuta-

man viikon ajan, mutta sitten huomattiin, että Ylöstä 

tarvitaan talossa jatkuvasti – ja tarvitaan edelleen. 

Procemexin työntekijämäärä kasvoi tasaisesti ja rauhalli-

sesti. Aikanaan Roiboxilla Kuopiossa työskennelleet Petri Kar-

hula ja Jorma Lyyra tulivat kehittämään vianilmaisujärjestelmää 

alkuvuodesta 2007. Silloin Procemexilla Naissaaressa työskenteli 

kymmenen ihmistä.

Procemex toimi Jyväskylän itäpuolella Naissaaressa historiallisessa miljöössä kosken ja voimalai-

toksen kupeessa. Kirrinpolulla isoja kaappeja kannettiin rappusissa eikä Naissaaressa ollut sen hel-

pompaa. Vanhan talon ovi oli niin matala, ettei kahden metrin korkuinen kaappi mahtunut siitä 

läpi pystyasennossa. Koska talo oli suojelukohde, ovea ei saanut laajentaa. Niinpä kaapit kaadettiin 

Olen tottunut siihen, että miesvaltai-
sella alalla naisen osaamista koetellaan. 
Kun tapasin Juha Kantalan ensimmäisen 
kerran, hänellä oli 230 voltin kumikaapeli 
kädessään. ”Terve, sinä olet varmaan se 
uusi työntekijä”, sanoi Kantala ja jatkoi: 
”Miten tämä kytketään?” ”Taas tätä samaa 
testaamista ja kyseenalaistamista”, ajat-
telin ja näytin, kuinka homma tehdään. 
Jälkeenpäin selvisi, että Kantala kysyi 
neuvoa ilman taka-ajatuksia. – Tuija Ylönen
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work, and customer service. The goal is a comprehensive 

understanding of the customer’s needs. 

Johanna Liikanen first came to Procemex as a summer in-

tern in 2008 and four years later, took a permanent posi-

tion. Over the years, she has worked in financial management 

and exports, amongst other areas. Now Liikanen works in ser-

vice operations, on sales support, tenders, and various kinds of 

development projects. Service sales include spare parts and service 

visits – i.e. training or maintenance carried out at the mill, system 

extensions, updates and service agreements. 

Pekka Laakso came to Procemex in 2007, when the company was moving from Nais-

saari to the Jyskä industrial area. Laakso has assembled and serviced PCs and worked as a system tes-

ter in production. He has also worked to some extent as a project manager and created remote support 

systems for customers. 

For a couple of years, Laakso led a service team and also learned aftersales issues, covering everything 

that is sold for the systems after the projects are completed. This involves additional cameras, soft-

ware updates, maintenance, and spare parts. Laakso currently supervises a project and maintenance 

team, as well as partly supervising remote support. 

The people working here are great. They 
are people who are good in our own 
work community and with customers 
too. Customers often ask for the same 
project manager for a new project, 
someone they have worked with before. 
They say how pleased they were – how 
skilled the project manager was and 
how well they worked together. We 
employees are the face of the company 
for the customer. – Johanna Liikanen

We carry out good projects and 
get follow-up orders. That is how 
we succeed. – Mika Valkonen
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TULEVAISUUS
 

Olemme kokeneet yhdessä monia mielenkiintoisia vaiheita näiden kahden vuosikymmenen aikana. 

Aika tuntuu jälkikäteen katsottuna lentäneen siivillä ja siksi on ollut hyvä pysähtyä toviksi mietti-

mään mitä kaikkea olemme saaneet aikaiseksi – nämä ovat olleet monin tavoin hienoja vuosia.

 

Pyrkimyksenä toiminnassamme on ollut pitää matkassa Hildecosta periytyneitä arvoja. Anja Hildén 

toteaa kirjan alkupuolella, että Hildecossa oli suuri onni, että yhtiöön löytyivät juuri oikeat ihmiset. 

Tässä historia toistaa itseään - myös Procemexiin ovat löytyneet juuri oikeat ja sitoutuneet osaajat. 

 

Menneitä muistellessa olen ammentanut myös tulevaan ja siksi ajattelenkin, että kaikkein mielen-

kiintoisimmat vaiheet ovat vasta tulossa. Maailma ja markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa  ja sen 

haastamina löydämme yhdessä uusia mahdollisuuksia kehittää Procemexia, itseämme ja toisiamme. 

 

Mika Valkonen

toimitusjohtaja

THE FUTURE
 

Together, we have experienced many interesting phases throughout these two decades. In retrospect 

the years seem to have flown by, and it was a good idea to stop for a moment to think about what we 

have achieved. These have been great years in many ways.

 

Our operations aim has always been to hold on to the values inherited from Hildeco. Anja Hildén has 

noted in this book that Hildeco was very lucky to have found the right people. Here, history repeats 

itself: Procemex has also found the right committed professionals. 

 

In remembering the past, I have also looked to the future, and that is why I believe our most inter-

esting times remain ahead of us. The world and the markets are constantly changing, and together, 

we take this as a challenge to find new opportunities to develop Procemex, ourselves and each other. 

 

Mika Valkonen

President and CEO
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