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Tiina Wangel perusti Vääksyn Lää-
kärikeskuksen, koska halusi tarjo-
ta terveydenhuoltopalveluita yhden 
luukun periaatteella. Yritys on pe-
rustettu vuonna 2006 Vääksyyn, ja 
kasvutarina on ollut huikea. Alus-
sa kolme henkilöä työllistänyt yritys 
on laajentunut  ja nykyisin Vääksyn 
lääkärikeskuksessa toimii kaiken-
kaikkiaan 26 työntekijää ja ammatin-
harjoittajaa. Sairaanhoitajana pitkän 
työkokemuksen hankkineelle Tiinalle 
yrityksen perustaminen kotipaikka-
kunnalle Vääksyyn oli helppoa. 

Henkilökohtaista palvelua  

 — Kasvumme alkoi, kun ammattilaiset 
alkoivat ottaa yhteyttä ja tarjota palve-
luitaan. Nykyisin Vääksyn Lääkärikes-
kuksessa on tarjolla mm. yleislääkäri- 
ja hoitajapalveluita sekä monipuolisesti 
erikoisalojen palvelut.  — Olemme per-
heyritys, ja mieheni Michael toimii vas-
taavana lääkärinä. Sairaaloiden hier- 
arkisuuden sijaan voimme käyttää laa-
jan osaamisemme, verkostot ja yhteis-
työtahot asiakkaamme ja potilaamme 
hoitamiseen ja sairauksien ennaltaeh-
käisemiseen. Toimintamme perustuu 
henkilökohtaiseen ja yksilölliseen pal-
veluun, Tiina toteaa. 

 — Alusta asti meillä on ollut tosi pal-
jon yhteistyökumppaneita, isoja ja pie-

niä yrityksiä, julkinen sektori ja kolmas 
sektori. Näen rikkautena verkoston - 
kaikkea meidän ei tarvitse osata, mut-
ta verkoston avulla saamme asiakkaille 
laajan kattauksen palveluita, Tiina mai-
nitsee.

 — Yritän olla joka päivä mukana po-
tilastyössä, se on mun työn rikkaus. 
Tykkään potilaitten kohtaamisesta.
Tiina kertoo työstään. 

— Pienen paikkakunnan rikkaus on 
että potilaat ovat 11 vuoden aikana tul-
leet tutuiksi, tiedän äänen perusteella 
kuka soittaa. Nyt meille tulee asiakkai-
ta jo kolmannessa polvessa, Päijät-Hä-
meestä, Jyväskylästä ja Tampereelta-
kin. Asiakkaat haluavat käyttää tuttuja 
lääkäreitä ja muita terveydenhuollon 
ammattilaisia, Tiina toteaa.

Energiaa harrastuksista
ja järjestötoiminnasta

Supernainen Tiina saa energiaa juok-
semisesta, ja maratoneita on kertynyt 
jo useampi plakkariin. — Olen pienestä 
asti pitänyt juoksemisesta, ja aamulenk-
ki koiran kanssa kuuluu arkirutiineihini. 
Osallistun myös parhaillaan Asikkalassa 
pyörätiehankkeeseen, jonka tavoitteena 
on tehdä pyörätie Vääksystä Vierumäel-
le, Tiina kertoo.

Suomen yrityskannasta 93% on mikro-
yrityksiä, joihin suuri osa naisyrittäjistä-
kin kuuluu. —Olemme myös mikroyritys 
ja monesti päätökset tehdään suuryri-
tykset ja julkinen sektori edellä. Olen 
mukana Suomen Yrittäjien hallitukses-
sa ja Päijät-Hämeen yrittäjien puheen-
johtaja. Arvostan suuresti yrittäjiä ja käy-
tän yrittäjävetoisia palveluita. Minulla on 
huoli pienyrittäjistä, lainsäädännön pai-
ne on tosi kova. Pitäisi huomata pienyrit-
täjien merkitys Suomelle muussakin kuin 
pelkissä juhlapuheissa. Maamme tarvit-
see kaikenkokoisia yrityksiä, Tiina tote-
aa.

Yrittäjänaisille Tiina lähettää terveisiä: 
Pidetään lippu korkealla, Suomi tarvit-
see naisyrittäjiä.

Pikatulehdusarvon mittaus 

LSYN JÄSENESITTELY 
Tiina Wangel
Sairaanhoitaja, yrittäjä
Vääksyn Lääkärikeskus
Honkaniementie 7, Vääksy

Vääksyn Lääkärikeskuksessa on  tarjolla mm. 
yleislääkäri- ja hoitajapalveluita. Näiden lisäksi 
erikoisaloina ovat ortopedia, sisätaudit, geriatria, 
urologia, syöpätaudit, psykiatria, ihotaudit, radio-
logia ja gynekologin palvelut. Tämän lisäksi on il-
mailu- ja merimieslääkäripalvelut. Fysioterapia, 
laboratoriopalvelut ja työterveyshuolto.

Motto: 
”Turha mennä nurkan taa urputtamaan, 
jos ei ole itse valmis tekemään mitään”.

Jäsenilta Vääksyn Lääkärikeskus ti 16.1 klo 18.00 
Pieni iltapala ja kahvit alkuun, samalla kerromme toiminnastamme työterveyshuol-
topalveluistamme. Kaikille halukkaille tarjoamme pika Hemoglobiini -mittauksen. 
Tervetuloa!


