
- Saimme nlitä kolme kappaletta, jotka oli
myyty ennen puolta päivää. Toimituksia oli
pakko siirtää, että saimme pldettyä edes yhden

niistä mallina, Pakarinen paljastaa.

Lamauuodet jäivät mieleen

Valmistumisen jälkeen Laxell pääsi töihin Salon

Kotikoneen sivutoimipisteeseen, joka sijaitsi
kauppakeskuksen yhteydessä. Hän vastasi
yksin 25 neliön kokoisen liikkeen toiminnasta
aamuyhdeksästä iltakahdeksaan.

- Jossain vaiheessa päätin, että nyt pitää

ruveta tekemään töitä omaan laskuun. Ehdotin
liikkeen omistajalle yrityskauppoja, jotka alle-
kirjoitettiin huhtikuussa 1972. Näin sai alkunsa

Radio-Laxeil.

Pitkään yrittäjyysputkeen mahtui sekä

hyuiä että huonoja aikoja. Laxe11 oli 197O-luvun

lopulla mukana perustamassa Tekniset-ketjua
ja hän toimi Kodin Tekniset ry:n hallituksessa
1980-luvu1le saakka. Mieleen ovat painuneet

uusien liiketllojen hankinnat sekä 1990-luvun

lama, joka taittoi monen yrittäjän selän. Per-

heen suosituksesta sekä kilpailun kiristymisen
myötä Laxe11 alkoi harkita ydtyksen myymistä.

Liike vaihtoi lopulta omistajaa vuonna 2000 ja
toimii nykyisin osana Gigantti-ketjua.

Pakarisen yrittäjyys hidastui vuonna 1980

sydäninf arktin myötä. Lääkäreiden suosituk-
sesta stressaava työ sai vaihtua kevyempiin
PR-tehtäviin. Veikon Koneen ohjat otti Pekka,
Veikon vanhin poika. Parikymppinen nuoru-
kainen oli kasvanut kodinelektroniikkakaupan
maailmaan, joten tulosta alkoi syntyä nopeasti.

- Eräänä päivänä liikkeen pihaan ajoi
rekka, joka oli täynnä stereoita. Kuski kertoi,
että toinen samanlainen oli vielä matkalla.
Pekka sanoi minulle, että nyt alamme myymään

näitä laitteita. Minulla rupesi siinä tilanteessa
päätä särkemään, Pakarinen naureskelee.

Saavuttaessa 199O-luvulle Veikon Kone oli
vakiinnuttanut paikkansa kodinelektroniikka-
liikkeiden ykkösketjussa. Suuret myymälätilat ja
omat keskusvarastot takasivat tuotteiden dittä-

JoUKo LAXELL: Olemme käyneet
yhdessä katsomassa nyrkkeilyä kaksissa

olympialaisissa. Muistatko, minkä mitalin
Jyri Kjäll toi Suomelle

Barcelonasta vuonna 'l 992?

Kulta se ei ainakaan ollut.
Veikkaisin, että se oli

pronssi.
- Veikko Pakarinen

vyyden. Samoihin aikoihin Pakarinen jäi eläk-
keelle. Yrityskauppojen seurauksena ketju on

ny§isin osa pörssiyhtiönä tunnettua Soneraa.

- Ei se minua harmita ollenkaan. Käyn
edelleen Veikon Koneessa ostamassa yhtä sun

toista, sanoo Pakarinen.

Eduskunnasta perheen pariin

Kauppiasuran loppupuolella Laxellia pyydettiin
ehdolle Salon kaupunglnvaltuustoon. Perheen

rohkaisemana tapahtunut slirtyminen kunnal-
lispolitiikan pariin poiki hallituspaikan vuonna
2000 sekä kansanedustajan pestin neljä vuotta
myöhemmin. Laxell valittiin toiselle kaudelle
vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Hän ei aset-

tunut enää ehdolle vuonna 2Ol 1. PäätÖksen

takana ollvat terveydelliset syyt sekä halu kes-
kittyä kotiin ja perheeseen.

- Politiikkaan meneminen oli minulle help-
poa, siIlä minulla oIi hyvät välit ihmisiin. Tiesin
myös paljon markkinoinnista, mitä vaalikam-
panjointikin omalla tavallaan on, pohtii Laxell.I
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