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YRITYKSET ESITTELYSSÄ!

Broman Group Oy:llä on eri puolilla maata 18 Motonetin myymälää ja 13 AD Varaosamaailman
myymälää. Joensuun yksikkö sijaitsee Tulliportinkadulla. Kuvat: Ville Timonen (Mainostoimisto
Fabrik) ja Broman Group Oy.

Broman Group on
pohjoiskarjalainen
menestystarina
Toukokuun 14. päivänä tuli
täyteen 45 vuotta menestyvää
pohjoiskarjalaista yrityshistoriaa. Kauppaneuvos Väinö H.
Broman perusti vuonna 1965
Pielisensuun Auton, jonka toimialana oli alun perin autojen
vähittäiskauppa. Varaosien ja
tarvikkeiden osuus kaupasta
alkoi kuitenkin nopeasti kasvaa,
ja jo 1970 -luvun puolivälissä
autokauppa jäi kokonaan pois
yrityksen toiminnasta.
Tällä hetkellä Broman Group
Oy on Suomen johtava autovaraosa- ja tarvikekaupan yritys.
Konsernin liikevaihto saavuttaa
tänä vuonna 150 miljoonan euron
rajan ja yhtiö työllistää lähes 600
ammattilaista.
- Voittoa on tullut viimeisimmän viiden vuoden aikana
enemmän kuin edellisen 40
vuoden aikana yhteensä, toteaa
hallituksen puheenjohtaja Väinö
H. Broman.
Huhtikuussa 2007 Broman
Group teki historiansa suurimman yrityskaupan hankkimalla
omistukseensa Motonet-liikeketjun. Samoihin aikoihin tehtiin
päätös voimavarojen keskittämisestä yhteen liiketoimintaalaan. Tytäryhtiö TKP-tools
Oy myytiin kokonaisuudessaan

Ahlsell AB:lle.
Broman Group keskittyy jatkossa kehittämään AD Varaosamaailma- ja Motonet-ketjujaan.
- Toimipisteitämme on tällä
hetkellä 22 paikkakunnalla.
Pääkaupunkiseudulla on nyt
viisi myymälää, mutta sinne
mahtuu niitä mainiosti kaksinkertainenkin määrä. Toinen kiinnostava suunta on Kemi-Tornio,
toimitusjohtaja Harri Broman
suunnittelee.
Hyvinkäälle valmistuu vielä
tämän vuoden puolella logistiikkakeskus, jolla on kokoa
noin 13 000 neliömetriä, siis
varsinainen hehtaarihalli.
- Logistiikkakeskuksen paikka
on etelässä, sillä kasvustaan huolimatta Joensuun osuus toiminnoista on enää viitisen prosenttia,
Bromanit kertovat.

Monipuolista tarvikekauppaa
Broman Groupilla on eri
puolilla maata 18 Motonetin
myymälää, uusin avattiin Hyvinkäälle 3. päivänä kesäkuuta.
Lisäksi ketjuun kuuluu 13 AD
Varaosamaailman myymälää.
Niiden yhteydessä on korjaamoja
ja huoltopisteitä, mutta merkittävä osuus tuloksesta koostuu

eri puolilla maata sijaitsevista
yrittäjäasiakaskorjaamoista.
Motonetin myynnistä autojen
varaosien osuus on enää ”vain”
60 prosenttia.
- Loppu on muun muassa
veneily-, kalastus- ja moottoripyörätarvikkeiden kauppaa,
Harri Broman listaa.
Autojen varaosamyyntiä laskee
kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut tekniikan
huikea kehitys. Vikojen määrityksetkin tehdään nykyisin
tietokoneella.
- Tee se itse – autoilijat ovat
vähenemään päin, toimitusjohtaja vahvistaa.

Yrittäjyys verenperintönä
Kauppaa tehdään Bromaneilla
jo ties kuinka monennessa polvessa. Jo Väinö H. Bromanin äiti
Ery Broman kuului joensuulaiseen Cederbergien kauppias- ja
sahanomistajasukuun. Tällä hetkellä johtokolmikkoon kuuluu
Väinö H:n ja Harrin lisäksi Eero
Broman. Vuonna 2000 konserni
sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Vuonna 2002 konsernin
nimi muuttui Pielisensuun Autosta Broman Groupiksi. Viime
vuonna konsernille myönnettiin

Väinö H. Broman (vas.), Eero Broman ja Harri Broman ovat
yhden pohjoiskarjalaisen menestystarinan arkkitehtejä.
kaupanalan valtakunnallinen
kasvuyrityspalkinto.
- On tehty hyviä asioita oikein
ja oikeaan aikaan. Päätösten
pitää olla yksimielisiä ja ostosten pääosin omalla pääomalla
tehtyjä, kauppaneuvos Väinö H.
Broman tiivistää.

Esimerkiksi veteraaneja on
huomioitu jo 1970-luvulta lähtien. Mielestäni se kuuluu ihan
luonnollisina osana yrityksen
toimintaan, sanoo toimitusjohtaja Harri Broman.
ARMAS HÄRKÖNEN

Toisetkin huomioidaan

Fakta:

Menestyksenkin keskellä Broman Groupissa otetaan toiset
huomioon. Esimerkiksi maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen tukemista ei voi olla huomaamatta. 45 -vuotisjuhliensa
kunniaksi konserni lahjoitti seitsemään eri kohteeseen yhteensä
100 000 euroa. Saajina olivat
muun muassa JR9 perinneosasto veteraanien kuntoutukseen,
Pohjois-Karjalan Prikaati ja
Pohjois-Karjalan sotilaspoikien
perinnekilta suojeluskunnan
aluehistoriikkia varten. Mistä
tällainen maanpuolustusinto ja
veteraanien kunnioitus oikein
kumpuaa?
- Kyllä se nousee sieltä äidin
ja isän kasvatuksen pohjalta.

Broman Group Oy
• johtava autovaraosa- ja
tarvikekaupan yritys Suomessa.
• 18 Motonetin myymälää
ja 13 AD Varaosamaailman
myymälää
• Toiminta alkoi 14.5.1965
nimellä Pielisensuun Auto
• Työllistää lähes 600 henkilöä
• Perustaja kauppaneuvos
Väinö H. Broman
- edusti Suomea olympiahaulikossa Roomassa v. 1960
• Toimitusjohtaja Harri Broman, varatoimitusjohtaja
Eero Broman

Kansallisen veteraanipäivän juhla Lieksassa
Lieksan kirkossa pidetyn juhlan
alussa seppelepartiot lähettänyt
Lieksan rajavartioalueen päällikön sijainen Rauno Kinnunen
totesi, että veteraanien joukossa
paljon on niitä, jotka kertovat
sotakokemuksistaan ja niitä, jotka
eivät kerro. Kertojille muisteleminen lienee eräänlaista terapiaa.
- Meidän velvollisuutemme on
huolehtia loppuun saakka vielä
jäljellä olevista veteraaneista.
Eikä meidän koskaan tule unohtaa
heidän sankaritekojaan. Viettäkäämme tätä veteraanipäivää
arvokkaasti ja lähetän seppelepartiot matkaan.
Lieksan kaupungin tervehdyksen tuonut kaupunginhallituksen
jäsen Reijo Kortelainen luetteli lukuisan joukon veteraanijärjestöjä,
jotka perustettiin sodan jälkeen

ajamaan veteraanien asioita.
- Veteraanien korkean iän vuoksi asioiden hoito on siirtymässä
nuorempien sukupolvien hoitamaksi perinnetyöksi. On tärkeää,
että veteraanien kertomia tarinoita
tallennetaan tulevien sukupolvien
luettavaksi ja kuultavaksi. Tätä
perinnetietoa on kerätty veteraaneja haastattelemalla peräti
15000 nidettä. Ne ovat sähköisessä muodossa ja saadaan Lieksan
rajaperinnetalon käyttöön.
Lieksan ortodoksisen seurakunnan ja Suomen ortodoksisen
kirkon tervehdyksen juhlaan toi
kirkkoherra Lars Ahlbäck.
- Juhlapäivän teema ”kuule
tuhannet tarinat” on hyvä onnistunut valinta. On oikein, että nämä
tarinat kerrotaan ja kuullaan.
Ortodoksinen kirkko kunnioittaa

jokaisen pois nukkuneen muistoa.
Rukouksessa verrataan kodin,
isänmaan ja perheen puolesta
henkensä antaneita jopa pyhiin
marttyyreihin, sillä suurempaa
rakkautta ei ole kuin, että antaa
henkensä toisen puolesta.
Lieksan luterilaisen seurakunnan tervehdyksessä pastori Lea
El Bardi totesi, että seurakunnan
edustajana hänkin on työnsä
kautta saanut kuulla tarinoita,
ei tuhansia, mutta lukuisia kuitenkin.
- Olen myös ylpeä ja otettu
siitä, että olen saanut olla mukana
näissä arvokkaissa tilaisuuksissa.
Suomussalmella syntyneenä ja
siellä sotatapahtumien tarinoihin
ja muistomerkkeihin tutustuneena, olen melko hyvin perillä
sodan kulusta. Raatteen taistelu-

Seppelepartiot: Juho Pehkonen (vas.), Mika Ropponen, Hannes
Moisseinen, Arja Kiiskinen, Pentti Joska ja Lea El Bardi.
jen muistomerkki ja kaatuneista
kertovat tuhannet kivet saavat
hiljentymään ja kunnioittamaan
menneitä tapahtumia.
Arvokkaan veteraanipäivän
musiikkitarjonnasta vastasi Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri

johtajanaan Minna Kajander.
”Hurttiukko”, ”Narvan marssi”
ja ”Suomalainen marssi” tutuimmasta ja perinteisemmästä
päästä.
Teksti ja kuva:
Raine Turunen

