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Pieksämäen vuoden yrittäjä -palkinto toimitusjohtaja
Jari Jukaraiselle — Osmotex Oy on perheyritys jo
kolmannessa polvessa
Pieksämäellä juhlitaan lauantaina kolmen yrittäjäyhdistyksen pyöreitä vuosia.
A r j a Re i n i k a i n e n

Osmotex on perheyritys, jossa nuori polvi on vahvasti mukana toiminnassa. Kuvassa koko perhe, johon kuuluvat Nico Jukarainen, Piatta
Jukarainen, Anni Jukarainen, Anne Jukarainen, Jari Jukarainen ja Rosa Jukarainen.

Pieksämäen vuoden yrittäjä on Osmotex Oy:n toimitusjohtaja Jari Jukarainen.
Vuoden yrittäjä palkittiin lauantaina Ravintola Savonsolmussa, jossa juhlitaan kolmea yrittäjäyhdistystä.
Pieksämäen Yrittäjät täyttyy 90, Pieksämäen Yrittäjänaiset 70 ja Jäppilän Yrittäjät 30 vuotta.
Jukaraisten perheyrityksellä on vahva usko kivijalkakaupan kannattavuuteen. Vajaan kuukauden kuluttua
vietetään Säästötalo Äijäparkin uuden, noin 2  500 suuruisen liiketalon avajaisia Länsiväylän varrella.
—  Myymälä on näkyvällä paikalla, kauniisti toteutettu rakennus, josta eittämättä muodostuu yksi
Pieksämäen elinkeinoelämän maamerkeistä, todetaan Pieksämäen Yrittäjien tekemän valinnan perusteissa.

Vajaan kuukauden kuluttua vietetään Säästötalo Äijäparkin uuden, noin 2 500 suuruisen liiketalon avajaisia Länsiväylän varrella.

Verkkokauppa kasvaa tasaisesti
Kivijalkakaupan ohella yritys panostaa voimakkaasti verkkokaupan kehittämiseen.
Verkkokauppa merkitsee tällä hetkellä jo kolmannesta yrityksen liikevaihdosta.
—  Verkkokauppa on kasvanut 15 prosenttia viime vuodesta, ja kasvu jatkuu tasaisen, kertoo verkkokaupasta
vastaava Nico Jukarainen.
Kesäkuussa yritys avasi verkkokaupan Ruotsiin.
Jari Jukarainen ei mielellään puhu julkisuudessa yrityksensä tulosluvuista, mutta yrittäjäyhdistys toteaa
valintaperusteissaan, että toiminta on ollut taloudellisesti tuloksellista jo useana vuonna peräkkäin.
Yritys työllistää yhteensä nelisenkymmentä työntekijää.

Jatkajia yritykselle riittää omasta takaa
Osmotex on yritys, jossa ei vielä aikoihin tarvitse murehtia siitä, löytyykö yritykselle jatkajaa.
Yrityksen toiminnassa ovat kiinteästi mukana Jari ja Anne Jukaraisen kaikki kolme lasta, Rosa,Piatta ja
Nico Jukarainen. Mukana on myös Nico Jukaraisen vaimo Anni Jukarainen.
Jari Jukarainen luottaa nuoriinsa ja on antanut kaikille omat vastuualueensa yrityksessä.
Osmotex Oy on Osmo Jukaraisen vuonna 1955 perustama tekstiilialan yritys. Vuonna 1990 toiminta laajeni
päivittäis- ja sekatavarakaupaksi Poistari-nimisinä myymälöinä Hankasalmelle, Pieksämäelle ja Mikkeliin.

Myöhemmin myymälöiden Poistari-nimi muuttui Säästötaloksi.
Nykyisin Osmotex Oy:llä on kolme vaatekauppaa ja kaksi Säästötaloa sekä verkkokauppa.
Kivijalkamyymälä yrityksellä on Pieksämäen lisäksi Juvalla ja Hankasalmella.
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