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– UUDENKAUPUNGIN ALINAssA 
tämä maanantai tarkoitti, että toinen myy-
jistä, joka teki kolme päivää viikossa töitä, 
joutui jäämään kotiin karanteeniin ikänsä 
vuoksi. Kuusi linja-autoryhmää peruutti Ali-
naan tulonsa kevään aikana. Kolme sovittua 
muotinäytöstä peruuntui. Ilmoitin toiselle-
kin myyjälle, että hän on seuraavalla viikolla 
talvilomalla sekä sen jälkeen lomautettuna, 
Alinan kauppias Outi Nurmi kertoo.

– Soitin pankkiin, ja pyysin vapautusta 
lainanlyhennyksistä kesäkuuhun asti. Laitoin 
työeläkeyhtiöihin myös maksujen siirtotoi-
vomuksen. Kaksi TETtiläisen/työhöntutus-
tujan viikot peruuntuivat. Anoin pankista 
lainaa, sillä kevääksi tilatut kengät saapuivat 
15 kollin päivävauhdilla sisään.  Koronan 
alettua tavaraa oli tullut niin paljon, että las-
kupino näytti 250.000 euroa, Nurmi jatkaa.

Ensimmäisen pandemiapäivän loput-
tua Alinan kassaan oli tullut 88,45 euroa.  
Yleensä tähän aikaan sinne olisi kertynyt 
2 500 – 3 000 eur /pv.  Mitäs nyt? Ajatteli 
Nurmi.

– sUUrIN OsA TyössäKäyvIsTä 
ihmisistä valitti tulojen romahtamisesta 
päivärahoille – se ei ollut omassa elämässä-
ni prioriteetti ykkönen. Päätin, että pärjään 
hyvin pienelläkin henkilökohtaisessa elämäs-
säni, mutta suurin huoli oli kenkäkaupastani, 
Outi Nurmi kertoo.

Kenkäkaupan kirjanpitäjä ehdotti, että 
Alina haettaisiin selvitystilaan.  Hänen 
mielestään se oli ainoa vaihtoehto, liike 
ei tulisi selviytymään. Nurmi ei suostunut 
tähän vaihtoehtoon, vaan pisti mietintä-
hatun päähänsä. Nurmi ei missään nimessä 
halunnut jättää tavarantoimittajille laskuja 
maksamatta, sillä hän arvostaa ja kunnioit-
taa suuresti heitä myös ystävinä.

Pankin erinäisten kommelluksien ja 
virheiden jälkeen Nurmi päätti jättää 
pankkilainan hakemisen, vaikka olisi saanut 
Finveran takauksen 150 000 euron lainalle, 
jonka oli suunnitellut maksavansa puolessa 
vuodessa takaisin. – PERKELE, selviän ihan 
itse, Nurmi ajatteli silloin.

Siitä sitten alkoi touhuaminen, ensin hän 
asetti myynnin päivätavoitteeksi 
300 eur/pv maaliskuun loppuun asti.  
Se onnistui, joten huhtikuussa hän päätti 
korottaa tavoitetta 1 000 eur/pv. Ja jälleen 
seuraavassa kuussa 2 000 eur/pv onnis-
tuen siinäkin.

MITEN TäMä OLI MAhDOLLIsTA? 
– No Facebook-markkinoinnilla tietenkin. 
Alinalla on siellä seuraajia lähes 3 000. 
Kerroin kauhean tilanteemme rehellisesti 
ja kerroin ongelmistamme.  Asiakkaamme 
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Maanantaina
16. maaliskuuta
suomessa alkoi 
virallisesti korona-
pandemia.  Mm. hallitus 
teki päätöksen, että kaikki 
70-vuotiaat ovat riski-
ryhmäläisiä – pitää eristäytyä 
ja suojautua.
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Outi Nurmi toimitti asiakkailleen 
kotiovelle ostokset, jos asiakas niin toivoi. 
Hän myös lyhensi liikkeen aukioloaikoja 
ehtiäkseen viemään tilaukset.

innostuivat pelastamaan Alinan, Outi 
Nurmi kertoo iloisena.

– Aloitin ensin Outlet-myymälästäm-
me. Keräsin sieltä edullisia kenkiä ja laitoin 
niitä Facebookin myyntiin.  Illat pakkasin 
ja lähetin kenkiä ympäri Suomea tilaajille.  
20 euroa oli suosituin tilaus.  Totta kai 
otin lähetyskulut, jos lähetin jonnekin. 
Sitten oli yksi hauska tuote, Björn Borgin 
muovinen släpäri, myin niitä noin 200 pa-
ria hintaan 19,90.  Se oli hauskaa!  Tilasin 
lisää kaikille halukkaille, Nurmi kertoo.

Nurmi laittoi myös lehteen ilmoituk-
sen, että voi antaa kotisovitukseen kenkiä 
ja toimittaakin illalla kotiovelle kassissa, 
jos asiakas niin toivoo. Lukuisia kasseja oli 
Alinan kassan vieressä koko 10 viikkoa. 
Samalla Nurmi vähensi liikkeen aukiolo-
aikoja kummastakin päästä, ehtiäkseen 
toimittaa tilaukset.

Myös ALINAN NETTIKAUPPA 
vilkastui markkinoinnista. – Tein itsestäni 
mallin ja otatin kuvia paikallisista vaate-
kaupan asuista.  Ja asuihin sopivat kengät 
Alinasta.  Niitä sitten Facebookiin.  Tästä 
tuli vilkkautta sivuille ja kauppoja syntyi. 
Myös vaatekauppa hyötyi. Vastasin kaikkiin 
asiakkaiden kyselyihin ja kommentteihin 
heti – jopa yölläkin. Olin päättänyt onnis-
tua. Ja onnistuin!  Toukokuun myynti oli jo 
lähes normaalitasolla.  Olin tehnyt tämän 
kaiken yksin, Nurmi hehkuttaa.

Kenkäkauppa Alina sai myös Ely-
keskukselta 5 020 euron koronatuen. 
Myyjät palasivat kesäkuun alussa töihin.  
Myös Outlet-myymälä avautui. Kotimaan 
matkailu sai kauppaa syntymään Uudes-
sakaupungissa, jossa turisteja oli sankoin 
joukoin kesällä. – Heinäkuun lopussa oli 
kaikki laskut maksettu. Alina oli pelastunut, 
kertoo Nurmi asiakkailleen kiitollisena. 

– Huh! Olen selviytyjä! Outi Nurmi 
vielä summaa.  

Outi Nurmi teki 
itsestään mallin. Hän 
otatti kuvia paikallisista 
vaatekaupan asuista 
ja lisäsi asuihin sopivat 
kengät Alinasta. 
Onnistuneesta 
hankkeesta myös 
vaatekauppa 
hyötyi. 

Outi Nurmi keräsi 
Outlet-myymälästään 
edullisia kenkiä ja laitoi 
myyntiin Facebookin.  
Kauppa kävi. 
Illat hän pakkasi ja 
lähetti kenkiä ympäri 
Suomea tilaajille. 


