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Onko kaiken aina pakko muuttua?
Jännittävät kunnallisvaa-
lit olivat ja menivät, pääsi-
äinen oli ja meni. Ihmismie-
li on siinä mielessä erikoi-
nen, että se heti miettii seu-
raavaa tapahtumaa ennen 
kuin edellinen on kunnol-
la edes ohi. No, seuraavak-
si on jo vappu! Ihan heti ei 
uskoisi näillä lumimäärillä. 
Sen verran kurkkasin Hau-
kiputaan torialuetta, että 
järjestetäänkö Vapputorille 
lapsille kaiken muun kivan 
lisäksi vielä lumivuorenval-
loitusta ja pulkkamäki. Luo-
tetaan, että vielä aurinko ja 
vesisateet ehtivät tehdä ih-
meitä vapuksi.

Toivottavasti olet saanut 
nauttia kevätauringosta ja 
välillä vähän ladata akku-
ja loppukevääseen. Jo pieni 
maisemanvaihdos tai muu-
tamat vapaapäivät tekevät 
ihmeitä niin mielelle kuin 
keholle. Arki on sen verran 
kiireistä, että pitää muistaa 
välillä olla vain hetkessä, 
läsnä. Eikä kiirettä helpota 

yhtään, kun pitäisi pysyä ke-
hityksessäkin mukana. Fa-
cebook on jo aika päiviä sit-
ten pölyyntynyt aikajäänne 
nuorisolla ainakin. Nyt pitää 
osata käyttää vähintäänkin 
WhatsAppia, Instagramia, 
Twitteriä, Snapchatia ja mo-
nia muita sovelluksia, jotta 
pysyy ajan hermolla. Ei siis 
ihme, jos välillä tuntuu, että 
putoaa kärryiltä. Osaatko si-
nä downshiftata? Vai, onko 
se joutilaiden hommaa, niin 
kuin vanhempi sukupolvi 
sanoisi. Tästäkin huomaa, 
kuinka maailma on muut-
tunut. Arvostetaan erilai-
sia asioita.

Paljon onnea kaikille kun-
nallisvaaleihin osallistuneil-
le ehdokkaille! Olet tehnyt 
tärkeää työtä, kun asetuit 
ehdolle. Henkilökohtaises-
ti arvostan suuresti! Onnea 
teille, jotka pääsitte myös lä-
pi. Tästä alkaa neljän vuo-
den kova työ. Toistan it-
seäni, kun peräänkuulutan 
edelleen, että yhteistyöllä 

varmasti taakkaa on kevy-
empi kantaa. Haukiputaan 
Yrittäjien paikallisyhdistyk-
sen yksi tärkeä tehtävä on 
pyrkiä kehittämään alueen 
elinkeinoelämää ja varmis-
taa alueen pysyminen elin-
voimaisena. Näin ollen yh-
distys haluaakin olla muka-
na kuntapäättäjien kanssa 
yhdessä miettimässä ja an-
tamassa näkökulmia Hauki-
pudasta koskeviin asioihin.

Haukiputaan Yrittäjien 
ry:n sääntömääräisessä ke-
vätkokouksen yhteydessä 
onkin hedelmällinen tilai-
suus käydä vuoropuhelua 
uusien kaupunginvaltuutet-
tujen kanssa Haukiputaan 
kehittämisestä ja asioiden 
eteenpäin viemisestä päättä-
jätaholle asti. Löydät kutsun 
kokoukseen tästä lehdestä 
sivulta 11 ja kotisivuiltam-
me osoitteesta www.hauki-
putaanyrittajat.fi.

Haukiputaan keskustan 
kaavoitusasiat ovat tällä 
hetkellä kuumeisesti suun-

nittelutyön alla. Jos meillä 
ei ole houkuttelevia asunto-
ja ja ihmisiä keskustan alu-
eella, on turha miettiä, ku-
ka niitä palveluita tarvit-
see, tai kuka käyttää kau-
niita puistoalueita. Tyhjäksi 
jäävät. On kyettävä mukau-
tumaan, korjaamaan suun-
taviivoja ja osattava tarvit-
taessa riisua tutut ja turval-
liset historianviitatkin har-
teilta, kun mietitään alueen 
tulevaisuutta. Putous-hah-
mon Aina Inkeri Ankeisen 
hokema ”Onko kaiken aina 
pakko muuttua?” on hyvä 
kysymys. 

Vastauskin on aika help-
po. Meidän on pysyttävä 
maailman ja aluerakentei-
den muutosten tahdissa, jot-
ta voimme vastata jälkipol-
viemme tarpeisiin.

Koulutus on tärkeässä 
roolissa. Tarvitsemme eh-
dottomasti nuoria Haukipu-
taalle. Lukio ja ammattikou-
lu on turvattava peruspal-
veluina alueemme nuorille. 

Todella huolestunut saa ol-
la toisen asteen, ammatti-
koulujen leikkauksista. Siel-
tä kasvaa elinkeinoelämälle 
ja yrityksille korvaamaton-
ta työvoimaa. Olen läheltä 
seurannut niin lukiolaisen 
nuoren elämää kuin ammat-
tikoulua hyvänä valintana 
pohtivaa nuorta. Mielestäni 
lukiossa on aika paljon nuo-
ria, jotka olisivat halunneet 
valita ammattikoulun suun-
nan, mutta eivät koe ”istu-
vansa” sen syliin. Miten saa-
daan ammattikoulun veto-
voima tälle kohderyhmäl-
le houkuttelevaksi? Niil-
le, jotka ovat ripeäotteisia 
käytännön tekijöitä enem-
män kuin lukuihmisiä. Kai-
kille ei myöskään sovi kak-
soistutkinnon suorittami-
nen. Nuorisossa on meidän-
kin tulevaisuus. Säästöjä ja 
leikkauksia tehdessä on hy-
vä miettiä todelliset sääs-
töt ja kulut, ei ainoastaan 
istuvan hallituksen aikana 
tehtyinä säästöinä, vaan pi-

temmällä aikajänteellä. Työ-
sarkaa riittänee jo pelkäs-
tään siinä.

Toivotan kaikille aurin-
koista kevättä ja iloista vap-
pumieltä. Tulethan sinäkin 
vapputorille. Nähdään siellä!

Tiina Sotaniemi
puheenjohtaja

Haukiputaan Yrittäjät ry

Yrittäjäyhdistykseen kuulumisesta
on monenlaista hyötyä
PEKKA KEVÄJÄRVI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjät järjes-
ti puheenjohtajansa Tiina 
Sotaniemen johdolla maa-
liskuun lopulla lämminhen-
kisen aamupalatilaisuuden 
vanhoille, uusille sekä toi-
minnasta kiinnostuneille, 
mutta vielä yhdistykseen 
liittymättömille yrittäjille. 
Tapahtuma oli osa Suomen 
Yrittäjien valtakunnallista 
jäsenhankintaviikkoa.

Samanttassa järjestetty 
tilaisuus haluttiin pitää hel-
posti lähestyttävänä ja kes-
kustelevana. 

Niinpä Tiina Sotaniemi ei 
ryhtynytkään pitämään aa-
mutuimaan yrittäjäyhdis-
tyksen ja -järjestön asiois-
ta kalvosulkeisia eikä po-
werpointeja esitellyt Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
Kirsi Anttilakaan.

Anttila kuitenkin muis-
tutti, että yrittäjäyhdistyk-
set pystyvät tarjoamaan jä-
senilleen paljon muutakin 

kuin vain taloudellisia jä-
senetuja.  Kyse on myös ver-
kostoitumisesta sekä yhtei-
söllisyydestä.

Yhteisöllisyys ja verkos-

toituminen tulivatkin esiin 
aamiaispöydässä, kun kes-
kustelu kiertyi yrittäjäkuu-
lumisiin ja esimerkiksi sii-
hen, miten alueen kulutta-

jat saataisiin ymmärtämään 
paikallisten palvelujen käy-
tön merkitys ja se, kuinka 
hyvin haukiputaalaiset yrit-
täjät ovat valmiita palvele-

maan asiakkaitaan. Osa 
yrittäjistä innostui aamiai-
sen yhteydessä suunnittele-
maan yhteismarkkinointia.

Yrittäjäjärjestöltä ja sen 

yhdistyksiltä saa varteen-
otettavaa apua moniin yrit-
täjyyteen liittyviin kysy-
myksiin. 

Erilaiset alennukset ja 
edut ovat oma lukunsa, mut-
ta tärkeimpiä lienevät kui-
tenkin yritysten kehittymis-
tä edistämään luodut erilai-
set neuvontapalvelut. Niis-
tä voi saada todellista hyö-
tyä yritystoimintaan.

Parhaiten palveluista ja 
eduista saa tietoa yrittäjä-
järjestön valtakunnallisil-
ta, alueellisilta ja paikalli-
silta verkkosivustoilta, jol-
lainen löytyy myös Hauki-
putaan Yrittäjiltä. Yrittäjä-
järjestö toimii myös pienem-
pien yritysten edunvalvon-
tajärjestönä.

Haukiputaan yrittäjäyh-
distyksessä on pitkälti kol-
mattasataa jäsentä ja se kuu-
luu maakunnan suurimpien 
yhdistysten joukkoon. Maa-
kunnan yhdistyksessä, Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjis-
sä, on yhteensä yli 4 000 jä-
sentä.

Haukiputaan Yrittäjäyhdistyksen aamupalatilaisuudessa eivät kaikki mahtuneet pöydän ääreen. Seisomassa yhdistyk-
sen puheenjohtaja Tiina Sotaniemi.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

PEKK A KEVÄJÄRVI

Tuotanto ja ulkoasu: Rantapohja Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
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Vappuna Haukiputaalla
Stand up -koomikko Matti Patronen yrittäjyyden jäljillä
TEEA TUNTURI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan vapputapah-
tuman juontaa tänä ke-
väänä Naurun tasapainon 
voittaja, Haukiputaan oma 
poika, stand up -koomikko 
Matti Patronen. Viimeisen 
vuoden merivartijan työn si-
jaan komiikalla itsensä elät-
tänyt Patronen on oman yri-
tyksensä pyörittämisen li-
säksi pikku hiljaa lähtenyt 
mukaan myös Haukiputaan 
Yrittäjien toimintaan.

– On hienoa saada paik-
kakunnan yrityksille kas-
vot ja oppia tuntemaan mui-
ta alueen yrittäjiä, joita on-
kin muuten tosi paljon, Pat-
ronen sanoo.

Hänellä olisi ollut intoa 
lähteä mukaan yrittäjien 
kuntokampanjaan, mutta 
tiivis toukokuun puoliväliin 
kestävä Naurun tasapainon 
kevätkiertue, jossa on kaik-
kiaan 32 keikkaa, piti mie-
hen muualla.

Monta
rautaa tulessa

Matti Patrosella on kiertu-
een ja keikkojen ohella työn 
alla muun muassa Oulun 
Komediapatterin elokuis-
ten festareiden suunnitte-
lua, Suomi nauraa -keikkai-
lua ja Haukiputaan Viihde-
piikkareiden kanssa käyn-
nissä oleva yhteistyö. Lisäksi 
tulevat firmakeikat ja muut 
yksittäiset tapahtumat.

– Yrittäjänä haluan kehit-
tyä ja kehittää samalla omaa 
brändiäni. Moni alalla tekee 
töitä palkkiopalvelun kaut-
ta, mutta itse halusin perus-
taa osakeyhtiön, jonka kaut-
ta on helpompi kehittää ja 
kasvattaa toimintaa. Mie-
lessä on esimerkiksi tapah-
tumatuotantoa, mainosalaa, 
verkkokauppaa sekä kirjoi-
tustöitä. Nyt keikkaa kui-
tenkin riittää, ja uskon, et-
tä tästä löytyy vielä pitkäk-
si aikaa, Patronen valottaa 
suunnitelmiaan.

Yrityksessä osa-aikaisena 
työntekijänä on Matti Patro-
sen vaimo, joka hoitaa suu-
ren osan toimistotöistä ku-
ten laskutukset ja palkan-
maksun. Tilitoimisto taas 
tekee kirjanpidon. Ohjelma-
toimiston kanssa yhteistyö 
on tiivistä.

– Yllätys tässä yrittäjyy-
dessä oli se, miten kallista 
on pitää työntekijää, sivuku-
lut ovat aika suuret. Mutta 
en valita, isompi asia on se, 
että itsellä on vapaus tehdä 
asioita omalla aikataululla. 

Pelkäsin byrokratiaa, mutta 
helposti olen päässyt kiinni 
kaikkeen, homma sinällään-
hän oli jo ennestään tuttua.

Patronen kertoo, että ku-
luneen vuoden ykköshetkiin 
kuului huhtikuun alun lop-
puun myyty kiertuekeikka 
Oulussa Madetojasalilla.

– Tuttuja oli paljon ylei-
sössä ja lataus ihan oman-
laisensa.

Patronen
juontaa vappuna

Yrittäjien vapputorilla Hau-
kiputaalla maanantaina 1.5. 

kello 11–14 Matti Patronen 
juontaa koko päivän. Paikal-
la on torimyyjiä, esiintyjiä, 
lapsille poniajelua ja -ratsas-
tusta sekä tietysti ilmapallo-
ja ja hattaraa. Haukiputaan 
Heitto ja Punainen Risti jär-
jestävät toiminnallisen puu-
haradan torialueelle. Jore 
Siltala laulaa ja laulattaa to-
riyleisöä. Saattavatpa Silta-
la ja Patronen keksiä jotain 
yhteistäkin ohjelmaa. Juon-
tokeikkoja Patrosella on ku-
luneen vuoden aikana ollut 
joitakin, mutta kysymykses-
sä on kuitenkin vähän har-
vinaisempi työtehtävä.

– Tavoitteena on päivän 
mittaan tuoda haukiputaa-
laisia yrityksiä ja yrittäjiä tu-
tuiksi tapahtumakävijöille, 
Patronen kertoo.

Haukiputaan yrittäjien 
puheenjohtaja Tiina Sota-
niemi sanoo, että vapputori 
järjestetään nyt toista ker-
taa aiemman kesäpäivän si-
jaan.

– Saimme viime vuonna 
paljon kiitosta tästä iloises-
ta ja positiivisesta tapahtu-
masta. Tuntuu, että vappu 
on sopiva ajankohta koota 
ihmiset yhteen nauttimaan 
hyvästä tunnelmasta.

Haukiputaan Yrittäjien vapputapahtuma oli viime vuonna menestys.

Torilla pärähtää. Matti Patrosen juonto ei varmasti jätä ke-
tään kylmäksi vapputorilla.

– Saimme viime vuon-
na paljon kiitosta täs-
tä iloisesta ja positii-
visesta tapahtumas-
ta. Tuntuu, että vap-
pu on sopiva ajan-
kohta koota ihmiset 
yhteen nauttimaan 
hyvästä tunnelmas-
ta.”

Tiina Sotaniemi

TEEA TUNTURI

HAUKIPUTA AN YRIT TÄJÄT
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Vaalit menivät yrittäjien kannalta hyvin
TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Juuri käydyt kuntavaalit 
menivät yrittäjien kannal-
ta hyvin. Suomen kaikkien 
kuntien 8 999:sta uudesta 
valtuutetusta noin 2 100 on 
yrittäjiä. Se on 23 prosent-
tia kaikista valtuutetuista. 
Määrä nousi nykyisistä val-
tuustoista noin kaksi pro-
senttiyksikköä.

– Olemme tulokseen erit-
täin tyytyväisiä. Tulos ker-
too siitä, että äänestäjät-
kin näkevät elinvoiman ra-
kentamisen olevan kunnan 
keskeinen tehtävä, Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja 
Mikael Pentikäinen sanoo.

Oulun valtuutetuista yrit-
täjä on 10 prosenttia. Mää-
rä on selvästi pienempi kuin 
esimerkiksi naapurikunnas-
sa Iissä, jossa yrittäjävaltuu-
tettujen osuus on 17 pro-
senttia.

– Yrittäjien määrä valtuus-

toissa on perinteisesti suu-
rempi maalaiskunnissa kuin 
kaupungeissa. Iin valtuus-
tossa on aiemminkin ollut 
vahva yrittäjäedustus. Val-
tuuston puheenjohtajakin on 
yrittäjä, Pentikäinen sanoo.

Moni yrittäjä kokee 
olevansa torppari

Kilpailukykysopimus tuli 
vuodenvaihteessa voimaan 
useimmilla työpaikoilla pit-
kän neuvotteluväännön jäl-
keen. Seuraavalta neuvotte-
lukierrokselta yrittäjien toi-
mitusjohtaja toivoo muun 
muassa malttia ja joustoa.

– Toivomme syksyn palk-
kakierrokselta maltillisuut-
ta, sillä palkkarintamalla ei 
ole varaa riehaantumiseen. 
Toisekseen toivomme, et-
tä työehtosopimukseen li-
sättäisiin paikallista sopi-
mista. Jokaisella yrityksellä 
on erilainen kilpailutilanne 
ja tarve hakea joustoja saa-

dakseen kilpailuetua yrityk-
sensä tilanteeseen.

Pentikäinen toivoo, että 
keskustelu Suomen pitkän 
tähtäimen työmarkkinamal-
lista käynnistyisi mahdolli-
simman pian.

– Suomessa on maailman 
jäykin palkanmuodostus, 
Euroopan keskitetyin työ-
markkinamalli sekä ainut-
laatuinen yleissitovuus, jo-
ka pakottaa suuren määrän 
yrityksiä noudattamaan so-
pimuksia, joiden neuvotte-
luihin he eivät ole osallistu-
neet. Siinä on yksi selittävä 
tekijä korkeaan työttömyy-
teemme.

Uuden mallin tulee yrit-
täjäjärjestön mielestä an-
taa enemmän liikkumati-
laa yrittäjille.

– Yrityksille täytyy antaa 
enemmän liikkumatilaa, ja 
työpaikoille aito sopimisen 
mahdollisuus. Mitä nopeam-
min muutoksia pystytään 
tekemään, sitä pienempi las-

ku nykyisestä joustamatto-
muudesta koituu.

Pentikäinen korostaa, että 
yrittäjäjärjestö ei ole yhteis-
tä sopimista vastaan.

– Sitä emme ole missään 
tapauksessa, mutta ajatte-
lumalli, jossa asioista ei an-
neta sopia, ei ole tätä maa-
ilmaa. Nyt moni yrittäjä ko-
kee olevansa torppari, joka 
ei saa sopia asioita oman 
henkilökuntansa kanssa.

Yhdistyksen koko ei 
ratkaise toimivuutta

Suomen Yrittäjillä on 397 
paikallisyhdistystä, mikä 

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisellä on sukutaustaa Oulun seudulle. Hänen Kemistä lähtöisin olevan                       isoäitinsä sisar oli aikoinaan sekä Kuivaniemen että Iin seurakunnan ruustinna. Sukusiteitä on myös Pudasjärvelle, josta 
hänen vaimonsa on kotoisin.

Yhdistyksen pienuus 
ei tarkoita, etteikö se 
voisi saada paljon ai-
kaan.”

Mikael Pentikäinen
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R-KIOSKI KELLO
KYLÄTIE 1, 90820 KELLO
MA-LA 8–21  |  SU 9–21

TERVETULOA KELLON ÄRRÄLLE!
Kismet 15 kpl 10 € tai 3 kpl 2 €  

Pehmis 2,50 €
Lämmintä välipalaa:  

pizzapala 1,50 € panini 4,90 €,  
lihapiirakka 2,50 €, hodari 2,50 €

TERVETULOA KELLON ÄRRÄLLE!
3 kpl 2 €  

4,90 €

R-KIOSKI KELLO
KYLÄTIE 1, 90820 KELLO

  SU 9–21

2,50 €
4,90 €, 

Vaalit menivät yrittäjien kannalta hyvin
on enemmän kuin kuntien 
määrä. Tämä selittyy muun 
muassa sillä, että kuntalii-
tosten yhteydessä entisiin 
kuntiin on jäänyt omat yh-
distyksensä. Näin on muun 
muassa Oulun seudulla, jos-
sa Oulun liitoskunnissa on 
omat yrittäjäyhdistyksensä. 
Samoin on Iissä ja Kuivanie-
mellä molemmissa omansa. 
Osa yhdistyksistä on hyvin-
kin pieniä toimijoita, mut-
ta Pentikäinen ei pidä sitä 
välttämättä huonona asi-
ana.

– Yhdistyksen pienuus 
ei tarkoita, etteikö se voisi 
saada paljon aikaan. Esimer-
kiksi Kuivaniemen yhdis-
tys on hyvä esimerkki siitä, 
kuinka pieni toimija järjes-
tää isot Kuivaniemen mark-
kinat. Paikallisesti osataan 
arvioida, mikä on millekin 
yhdistykselle paras toimin-
tamalli.

Oli yhdistys iso tai pieni, 
on toimivan yrittäjäyhdis-

tyksen takana motivoitu-
neet yrittäjät.

– Motivointi ja terve kier-
to ovat tärkeitä toiminnan 
kehittämisen kannalta. Mei-
dän ja aluejärjestöjen tehtä-
vänä on sitten tukea paikal-

lisyhdistyksiä.
Yrittäjäyhdistysten yksi 

tärkeimmistä tehtävistä on 
vaikuttaminen.

– Yhdistyksen täytyy kye-
tä käymään vuoropuhelua 
päättäjien kanssa siitä, mi-

tä kunnassa pitää tehdä yri-
tystoiminnan edistämiseksi. 
Toisekseen pitää pystyä ra-
kentamaan yrittäjäverkosto-
ja. Yrittäjät tarvitsevat toi-
sia yrittäjiä yhteistyöhön ja 
liikekumppaneiksi.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisellä on sukutaustaa Oulun seudulle. Hänen Kemistä lähtöisin olevan                       isoäitinsä sisar oli aikoinaan sekä Kuivaniemen että Iin seurakunnan ruustinna. Sukusiteitä on myös Pudasjärvelle, josta 
hänen vaimonsa on kotoisin.

MERI UT TI

Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjäyhdistysten yksi tärkeimmistä tehtävistä on vaikutta-
minen.

JYRI PITK ÄNEN
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Yrittäjät
kuntoon
yhteisellä
projektilla
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

– Nyt nyrkkeillään! Ilmoit-
taa Sanna Halonen lii-
kuntakeskus Coreen Kel-
loon huhtikuisena lauan-
taina illansuussa saapuneil-
le haukiputaalaisille yrittä-
jille. Nyrkkeily oli suurim-
malle osalle  entuudestaan 
outo laji, mutta treenin jäl-
keen salilta poistui hikisiä ja 
tyytyväisiä osanottajia. Mo-
net jäivät miettimään myös 
nyrkkeilyharrastuksen aloit-
tamista. 

Haukiputaan Yrittäjien 
helmikuussa käynnistynee-
seen ja kolme kuukautta kes-
tävään kuntoiluprojektiin 
osallistuu  kolmekymmen-
tä yrittäjää. 

– Innostus on ollut suur-
ta, osanottajilla on mahtava 
tsemppi päällä, kehuu pro-
jektin vetäjä, yrittäjä San-
na Halonen Coresta. Monet 
ovat saaneetkin projektin 
myötä hyvän sysäyksen lisä-
tä arkeensa liikuntaa ja pa-
rantaa ruokailutottumuk-
siaan.

Kolmen viikon välein 

projektiin kuuluvissa yh-
teistreeneissä osanottajat 
tutustutetaan eri liikuntala-
jeihin, joita ovat tähän men-
nessä olleet kuntonyrkkei-
lyn lisäksi kahvakuula, si-
säpyöräily ja bodypump. Yh-
teistreenien lajeja ei ole etu-
käteen kerrottu, jotta lajin 
outous tai ennakkoluulot ei-
vät karsisi osanottoa.

Ruokailu ja
liikunta tarkkailussa

Kaikille osanottajille teh-
tiin kehonkoostumusmit-
taus ennen projektin alkua 
ja se tehdään myös lopussa. 
Jokainen sai mittausten pe-
rusteella laaditun henkilö-
kohtaisen ohjelman liikku-
miseen ja ruokavalioon omi-
en tavoitteiden ja mahdolli-
suuksien puitteissa.

Sanna Halosen mukaan 
projektin yksi suurimmis-
ta haasteista on juuri ruo-
kailutottumukset ja niiden 
parantaminen. 

Monella on ongelmana, 
että aamulla ja päivällä ei 
syödä kunnolla tai syödään 
ravintoköyhästi. Tämä kos-

tautuu illalla, jolloin tulee 
syötyä liian paljon. Kun syö 
säännöllisesti ja hyvin, vi-
reystila paranee ja jaksaa  
myös liikkua.

Kuntotestausten perus-
teella suurin kehityskohde 
on saada viskeraalisen ras-
van osuutta kehosta pienem-
mäksi. 

Viskeraalinen rasva-ar-
vo kertoo elämäntavoista 
ja -tottumuksista.

Yksi tärkeä neuvo on ollut 
myös, että kaikkia liikuntaa 
ja ravintoa koskevia muu-
toksia ei tarvitse tehdä ker-
ralla, vaan ne voivat tapah-
tua pikku hiljaa ja vaiheit-
tain. Ajankäyttö on yrittä-
jille myös usein haasteellis-
ta. Kyse voi olla myös asioi-
den laittamisesta tärkeys-
järjestykseen.

– Tavoitteena on muokata 
elämäntapoja pysyvästi pa-
remmiksi, ohjeistaa Sanna.

Yrittäjät
unohtavat itsensä

Mistä kuntoiluprojekti sai 
alkunsa? Haukiputaan Yrit-
täjien puheenjohtaja Tiina 

Sotaniemi kertoo, että hän 
sai idean  kuntoprojektista 
sen tosiasian ja tiedon va-
lossa, että arjen keskellä ja 
asiakkaista huolehtiessaan 
yrittäjät unohtavat usein it-
sensä ja omasta kunnostaan 
huolehtimisen.

Porukassa yhteisellä kun-
toiluprojektilla voitaisiin 
saada toisilta motivaatiota  
ja samalla avautuisi myös ti-
laisuus tutustua toisiin pai-
kallisiin yrittäjiin ja verkos-
toitua keskenään.

Laajan ja pitempikestoisen 
kuntoiluprojektin käynnis-
tämisen mahdollisti Hau-
kiputaan yrittäjien saama 
toiminta-avustus Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien hy-
vinvointirahastosta.

Haukiputaalaiset yrittäjät 
kiinnostuivat heti yhteises-
tä kuntohankkeesta. Ryhmä 
tuli nopeasti täyteen, ja pro-
jektiin on sitouduttu.

– Mietimme yhdistyksessä 
nyt mahdollista jatkoa täl-
le projektille tai innostavaa 
jäsenetua yrittäjälle pysyä 
liikunnan parissa ja jatkaa 
sitä osana omaa elämänta-
paa, kertoo Tiina.

“Porukassa helpompi  
lähteä liikkeelle” 

– Kun sain viestin, että Hau-
kiputaan yrittäjillä on alka-
massa tällainen kuntokam-
panja, ajattelin, että miksi-
päs ei, kertoo yrittäjä Teija 

Yks, kaks, isku! Pauli Klemetti näyttää Kimmo Soilunaholle ja muille osanottajille, mikä liikesarja tehdään seuraavaksi. Kuntonyrkkeily on hyvä laji esimerkiksi nis-
ka- hartiaseudun jumeihin ja liikkuvuuden parantamiseen.

Sanna Halonen ja Pauli Klemetti tutustuttamassa yrittäjiä kuntonyrkkeilyn saloihin lii-
kuntakeskus Coressa.



Soini FotoSoini -valokuvaa-
mosta, jolla on toimipaikat 
Kellossa ja Oulussa.

Teija uskoo, että kaikki 
yrittäjät taistelevat saman 
ongelman kanssa ja mietti-
vät, mistä järjestää aikaa lii-
kunnalle ja itsestä huolehti-
miselle. 

– Kiva, että kaikille teh-
tiin alussa kuntotesti ja se 
tehdään  myös lopussa, sa-
noo Teija. 

Yhteisen kampanjan puit-
teissa monelle on varmasti 
helpompi aloittaa liikunta 
ja lähteä liikkeelle. 

Hän itse tosin on liikku-
nut aina, joten kynnys lii-
kuntaan ei ollut siinä mie-
lessä korkealla. 

Teija Soini odottaa kunto-
projektilta tilaisuutta myös 
tavata ja tutustua muihin 
haukiputaalaisiin yrittäjiin, 
joihin ei ehkä muutoin olisi 

mahdollisuutta.
Kuntokampanjaan mu-

kaan lähtenyt  yrittäjä Mar-
jo Manninen parturi-kam-
paamo Tiffanystä kertoo, et-
tä kuntoilu on aiemminkin 
kuulunut hänen arkeensa, 
mutta monesti liikkeelle läh-
teminen yksikseen on hidas-
ta. Hänen yrityksellään on 
toimipaikat Rajakylässä ja 
Tuirassa.

– Tällainen kampanja tar-
joaa hyvän sauman lähteä 
liikkeelle. Yhteistreeneissä 
on myös ollut sellaisia laje-
ja, joihin en omatoimisesti 

olisi lähtenyt mukaan. Uu-
det lajit ovat olleet mukavia, 
kehuu  Marjo. 

Kuntoprojektin innosta-
mana Marjo on hankkinut 
kuntosalikortin, joten siinä-
kin mielessä kuntoiluprojek-
tilla on ollut jo suurta vaiku-
tusta hänen arkeensa.

Rantapohja on seurannut 
Haukiputaan yrittäjien 
kuntoiluprojektin etene-
mistä. Projektista kertovan 
juttusarjan viimeinen, tulok-
sista kertova juttu ilmestyy 
toukokuun lopussa.
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Mietimme nyt mah-
dollista jatkoa tälle 
projektille.”

Tiina Sotaniemi

Yks, kaks, isku! Pauli Klemetti näyttää Kimmo Soilunaholle ja muille osanottajille, mikä liikesarja tehdään seuraavaksi. Kuntonyrkkeily on hyvä laji esimerkiksi nis-
ka- hartiaseudun jumeihin ja liikkuvuuden parantamiseen.

Valokuvaaja Teija Soini on 
yksi kuntoprojektiin osallis-
tuvista yrittäjistä.

Tällainen kampan-
ja tarjoaa hyvän sau-
man lähteä liikkeelle. 
Yhteistreeneissä on 
myös ollut sellaisia 
lajeja, joihin en oma-
toimisesti olisi lähte-
nyt mukaan. Uudet 
lajit ovat olleet mu-
kavia.”

Marjo Manninen

AULI HA APAL A
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Yrittäjillä mahdollisuus saada lisäkoulutusta monilta tahoilta
TEIJO KEMPPAINEN

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Yrittäjänä toimiville ja yrit-
täjiksi haluaville on tarjol-
la laaja valikoima erilaisia 
koulutuksia ja kursseja. Se-
minaareja, kursseja ja kou-
lutuksia tarjoavia tahoja on 
niitäkin lukuisia.

Haukipudas Yrittää otti 
yhteyttä muutamiin koulu-
tusta ja kursseja järjestäviin 
tahoihin.

Tukeakin
saa

Päivi Lappalainen ELY-
keskuksen yritysten kehit-
tämispalveluista kertoo, et-
tä yrittäjille on tarjolla yri-
tyksen kehittämiseen tar-
koitettuja koulutusohjelmia.

– Meillä on pk-yritysten 
johdolle ja avainhenkilöil-
le tarjolla kolme koulutus-
ohjelmaa: talouden ja tuot-
tavuuden johtaminen, kas-
vuun johtaminen sekä mark-
kinoinnin ja asiakkuuksien 
johtaminen.

Koulutukset koostuvat lä-
hikoulutuspäivistä (10–14 
päivää) ja yrityskohtaisista 
konsultointipäivistä, jotka 
ovat koulutuksesta riippu-
en kaksi tai kolme päivää.

– Ryhmäkoko on 10–20 
henkeä. Koulutuksiin on ol-
lut osallistujia hyvin, sanoo 
Lappalainen.

Koulutukset ovat voimak-
kaasti tuettuja. Valtio mak-
saa koulutuksen hinnasta 
70%.

– Muut kulut maksaa yrit-
täjä itse, kertoo Päivi Lap-

palainen.
Kesäkuussa Oulun alu-

eella alkaa markkinoinnin 
ja asiakkuuksien johtami-
sen koulutus, ja syksylle on 
suunnitteilla talouden ja 
tuottavuuden johtamisen 
koulutus. Lisätietoa löytyy 
sivulta www.yritystenkehit-
tamispalvelut.fi.

Herättelyä ja
sytykkeitä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien toimitusjohtaja Marjo 
Kolehmainen kertoo, että 
PPY järjestää pääosin semi-
naareja ja verkostoitumisti-
laisuuksia.

– Toimintamme on enem-
män sytykkeiden antamis-
ta kuin varsinaista koulutta-
mista, Kolehmainen sanoo.

Tilaisuuksissa käsitellään 
erilaisia yrittäjiä ja yritystoi-
mintaa käsitteleviä aiheita, 
kuten omistajanvaihdoksia, 
markkinointia ja rahoitusta.

– Tilaisuuksissa on ollut 
yrittäjiä hyvin paikalla, jo-
ten kysyntää on, kertoo Ko-
lehmainen.

PPY:iin kuuluville jäsen-
yrittäjille tilaisuudet ovat 
pääsääntöisesti maksutto-
mia.

– Kouluttajat ja puhujat 
ovat yhteistyökumppanei-
tamme ja alan asiantunti-
joita, sanoo Kolehmainen.

Kesäkuun alussa alkaa yh-
teistyö Rastorin kanssa tuo-
tekehittäjäammattitutkin-
non osalta. Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien nettisivu on 
www.ppy.fi.

Toimitusjohtaja Markku 

Eläinlääkäriasema Herttainen
aukeaa toukokuussa Haukiputaalle
BusinessOululta merkittävää apua yrityksen perustamisessa
INKERI HARJU

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Toukokuussa Haukiputaan 
keskustaan avataan pien-
eläimille suunnattu eläin-
lääkäriasema Herttainen. 
Uuden yrityksen perusta-
jana toimii eläinlääkäri Ka-
mila Bernasiewicz.

Toiminta on tarkoitus 
aloittaa vapun jälkeen, mut-
ta nettisivut ja ajanvaraus 
ovat auki jo huhtikuun lo-
pulla.

Alussa asemalla toimii yk-
si eläinlääkäri, yrittäjä itse, 
sekä yksi hoitaja Tiina Oja-
la. Tarkoituksena kuiten-
kin olisi laajentaa toimin-
taa kahteen eläinlääkäriin ja 
kahteen hoitajaan mahdol-
lisimman pian. Silloin vas-
taanotto voisi olla auki myös 
viikonloppuisin.

Herttainen tulee olemaan 
erittäin laadukkaasti varus-
teltu. Sinne on hankittu täy-
sin uudet laboratoriolaitteet, 
anestasia- ja seurantalait-
teet sekä ultraäänilaite.

– Vaikka olemme pie-
ni paikka, hoidon laadusta 
emme tingi, Bernasiewicz 
painottaa.

Herttaisen tavoitteena on, 
että heille on helppo tulla 
tai soittaa, silloin kun lem-
mikillä on hätä.

– Koen ettei asiakasläh-
töisyys ja lämpimät asiakas-
suhteet sulje pois ammatti-
maisuutta, hän jatkaa.

Lääkäriaseman tärkeim-
piä arvoja ovatkin ammatti-

taito, riippumattomuus se-
kä eläinrakkaus.

Tavallisten eläinlääkäri-
palvelujen lisäksi Herttai-
nen aikoo tarjota myös mm. 
pentutreffejä sekä pitää lu-
entoja.

Bernasiewiczillä on laaja 

asiantuntemus mm. eläin-
ten iho-ongelmista ja aina-
kin siitä aiheesta hän tah-
too kertoa kiinnostuneille 
laajemmin.

Avajaispäivä kahvituksi-
neen pidetään Herttaises-
sa toukokuun alkupuolella, 

tarkka päivämäärä ilmoite-
taan myöhemmin.

Suomi ja suomen 
kieli viehättivät

Bernasiewicz itse on kotoi-
sin Puolasta, jossa valmistui 
eläinlääkäriksi 2013.

Hän ihastui Suomeen ja 
etenkin Ouluun käydessään 
täällä lomalla ja päätti, et-
tä haluaa joskus asua Suo-
messa.

– Aloin saman tien opis-
kella suomea, ja ihastuin 
kieleen heti, vieraat kielet 
ovat muutenkin minulle vä-
hän kuin harrastus, Berna-
siewicz naurahtaa.

Opiskelu tuottikin tu-
losta, ja Bernasiewicz pääsi 
kahdesti harjoitteluun Suo-
meen. 

Valmistuttuaan 2013 hän 
osti yksisuuntaisen lipun 
Suomeen ja on asunut Ou-
lussa siitä asti.

– Päivääkään en ole katu-
nut, vaikka 4 vuotta on jo ta-
kana, hän sanoo.

Suomessa Bernasiewicz on 

Kamila Bernasiewicz ja syksyllä kotiin tullut mustasnaut-
seri Minttu.

Rakastan kuitenkin 
työtäni, ja pidän Ou-
lun alueesta, joten 
aloin miettiä muita 
vaihtoehtoja harjoit-
taa ammattiani tääl-
lä.”

Kamila Bernasiewicz

K AMIL A BERNASIEWICZ
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Yrittäjillä mahdollisuus saada lisäkoulutusta monilta tahoilta
Oikarinen Pohtosta kertoo 
Pohton järjestävän ammatti- 
ja erikoisammattitutkinto-
ja näyttötutkintoina muun 
muassa johtamiseen ja esi-
miestyöhön. Tarjonnassa on 
myös seminaareja yritystoi-
mintaan liittyvistä asiois-
ta, kuten projektinhallin-
nasta, neuvottelutaidoista ja 
esimiestyöstä. Yrityskohtai-
sia valmennuksia tarjotaan 
muun muassa kustannustie-
toisuudesta.

– Avoimet koulutukset 
ovat lähinnä Oulussa, yri-
tyskohtaisia koulutuksia jär-
jestämme ympäri Suomea, 
Oikarinen lisää.

Pohton tarjonta perustuu 
kysyntään, jota on riittänyt.

– Toimimme hyvin yri-
tyslähtöisesti, sanoo Oika-
rinen.

Pohton kautta ammatti- 
ja erikoisammattitutkinto-
ja on mahdollista suorittaa 
oppisopimuksella. Tällä ta-
voin koulutuksesta koituvat 
kustannukset pienenevät.

– Koulutus on aina inves-
tointi, mutta oppisopimus-
koulutus tulee opiskelijal-
le hyvin edulliseksi, Oika-
rinen kertoo.

Pohton koulutustarjon-
taan voi tutustua koulu-
tuskalenterista, joka löytyy 
osoitteesta www.pohto.fi.

Räätälöityä
valmennusta

BusinessOulun yrityske-
hitysasiantuntija Markku 
Uimonen sanoo Busines-
sOulun järjestävän valmen-
nuksia ja koulutuksia yrittä-

jien tarpeen mukaan.
– Koulutuksia voidaan jär-

jestää joko yksittäisille yri-
tyksille tai usean yrityksen 
henkilökunnalle kerralla, 
kertoo Uimonen.

Yleensä Oulun Teknolo-
giakylässä Linnanmaalla 
järjestettävien koulutusten 
toteuttaja on Euroopan sosi-
aalirahaston osarahoittama 
Tuottava Muutos -projekti.

– Viime vuonna koulu-
tustarjontaa oli ohjelmas-
sa runsaasti. Tänä vuonna 
toiminta keskittyy yritys-
kohtaiseen valmennukseen, 
ja räätälöimme valmennuk-
set tarpeen mukaan, Uimo-
nen sanoo.

Tuottava Muutos -projek-
ti saa ESR:n rahoitusta, joka 
näkyy koulutusten matalis-
sa osallistumismaksuissa.

– Hinta on noin 20 % nor-
maalihinnoista.

Uimosen mukaan sosiaa-
lisessa mediassa markkinoi-
misen, verkkokaupan ja pää-
omasijoittamisen valmen-
nukset ovat olleet erittäin 
kysyttyjä. Lisätietoa Busi-
nessOulun toiminnasta löy-
tyy osoitteesta www.busi-
nessoulu.com.

Jutussa esiteltyjen lisäksi yrit-
täjille sopivia kursseja tai kou-
lutuspalveluita voi kysyä Ou-
lun seudun ammattiopistolta, 
Oulun Aikuiskoulutuskeskuk-
selta, Oulun seudun ammatti-
korkeakoulusta, Oulun Kaup-
pakamarista ja Micropolikses-
ta. Lisäksi Oulun kauppakor-
keakoulu tarjoaa yrittäjyys-
opintoja sivuaineena yliopis-
ton opiskelijoille.

Eläinlääkäriasema Herttainen
aukeaa toukokuussa Haukiputaalle
BusinessOululta merkittävää apua yrityksen perustamisessa

”Asiakas on tärkein”
INKERI HARJU

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Kellon R-kioskin yrittäjinä 
ovat vuoden alusta asti toi-
mineet Ismo Piri poikansa 
Antti Pirin kanssa.

Iistä kotoisin olevat Pirit 
tarttuivat innolla tilaisuu-
teen, kun mahdollisuus Kel-
lossa avautui. Ajatus R-kios-
kikauppiaaksi ryhtymisestä 
oli Ismo Pirin mukaan pyö-
rinyt mielessä jo noin vuo-
den verran.

Nyt hieman yli kolme kuu-
kautta kauppiaan vaihtumi-
sen jälkeen Ismo Piri vaikut-
taa tyytyväiseltä.

– Asiakkaita käy ihan lai-
dasta laitaan, lapsista eläke-
ikäisiin, kaikki heistä erit-
täin mukavia ihmisiä, Ismo 
Piri kehuu.

R-kioskiketjun konseptiin 
kuuluu tuotevalikoiman jat-
kuva päivittäminen sekä uu-
sien tuotteiden etsiminen. 
Kioskilta saa tavallisen vali-
koiman lisäksi mm. eväskas-
seja, hodareita, paikan pääl-
lä leivottua pullaa sekä nyt 
uutuutena pehmis-jäätelöä.

Myös matkakorttien la-
taaminen, pakettipalvelut 
sekä VR-lippupalvelut kuu-
luvat kioskin palveluihin.

Hyvillä mielin
kesään

Ismo Piri kertoo, että tule-
vaa kesää kohti mennään 
positiivisin odotuksin.

– Toivon, että töitä on pal-
jon ja asiakkaita jonoksi asti, 
me ei Antin kanssa vierok-
suta suurtakaan työmäärää, 
Ismo Piri miettii.

Tuore kauppias kokee 
kioskien tulevaisuuden 
valoisana, vaikka suurien 
kauppojen aukioloaikojen 
vapautus astuikin voimaan.

– Asiakkaat ovat löytäneet 
meidän laajan tuotevalikoi-
man sekä isoihin marketei-
hin verrattuna meidän suuri 
valtti on asioinnin nopeus.

’’Nopea ja mukavaa on asi-
ointi’’- tunnuslause ei Pirin 
mukaan ole mikään turha 
slogan, vaan jokainen asi-
akas pyritään palvelemaan 
yksilönä.

– Asiakas on yrityksessä 
aina se tärkein, halutaan et-
tä meillä asioinnista jää hy-
vä mieli, Piri painottaa.

Ismo Pirillä onkin vank-
ka asiakaspalvelukokemus, 
sillä hän on työskennellyt 
mm. pitseriayrittäjänä, lei-
rintäalueyrittäjänä sekä hoi-
toalan tehtävissä. Myös Ant-
ti Piri kokee asiakaspalvelu-
alan omakseen.

R-kioski on Suomen suu-
rin franchisingketju, joka 
edellyttää yrittäjiltään rei-

pasta ja energistä kauppi-
ashenkeä, kokemusta yrit-
täjyydestä sekä työtä pel-
käämätöntä ja positiivista 
henkeä.

Vastaavasti Piri kertoo 
ketjun tarjoavan vahvan 
brändin, kehittyvän myy-
mäläkonseptin sekä yrittä-
jälle todella hyödyllisiä tu-
kipalveluita. Kauppiaspa-
rin kova työ onkin jo tuotta-
nut hedelmää, kun Kellon R-
kioski voitti kahden viikon 
Veikkauksen keno -myynti-
kisan omalla alueellaan, jo-
hon kuuluu karkeasti noin 
80 muuta kioskia.

– Kyllähän tuollainen voit-
to aina kannustaa eteenpäin 
sekä motivoi tekemään vie-
läkin enemmän, Ismo sanoo.

Isä ja poika ryhtyivät kioskiyrittäjiksi

Ismo (oik.) ja Antti Piri (vas.) ovat työskennelleet kioskiyrit-
täjinä vuoden alusta. Uusia yrittäjiä kävi Haukiputaan Yrit-
täjät ry:n puolesta onnittelemassa Jyrki Drushinin.

Toivon, että töitä on 
paljon ja asiakkaita 
jonoksi asti.”

Ismo Piri

työskennellyt mm. eläinlää-
kärikeskus Evidenciassa Ou-
lussa sekä Haukiputaalla.

Kuitenkin viime talvena 
alkoi tuntua, että ketjussa 
työskentely ei ehkä ole se 
omin juttu.

– Rakastan kuitenkin työ-
täni, ja pidän Oulun aluees-
ta, joten aloin miettiä mui-
ta vaihtoehtoja harjoittaa 
ammattiani täällä, Berna-
siewicz selittää.

Apua yritystä
perustaessa

Bernasiewiczillä ei ollut ai-
empaa kokemusta yrittämi-
sestä tai yrityksen perusta-
misesta, joten hän etsiä apua 
netistä.

– Googlailin tietoa yrityk-
sen perustamisesta ja siinä 
törmäsin BusinessOuluun, 
yllätyin suuresti, kun huo-
masin, että sen palvelut ovat 
maksuttomia, hän kertoo.

Bernasiewicz tapasi Busi-
nessOulun Timo Paakko-
lan kahdesti.

– Yllätyin erittäin positii-
visesti, sain sitä kautta pal-
jon sekä hyviä neuvoja ja 
apua paperihommissa, et-
tä tärkeää henkistä tukea, 
Bernasiewicz kiittää.

Hän suosittelee Busines-
sOulun apua kaikille, jotka 
vähänkään harkitsevat yri-
tyksen perustamista.

– Heiltä saa ammattimais-
ta palvelua ja heillä on toimi-
piste Haukiputaallakin, Ber-
nasiewicz kehuu.

HAUKIPUTA AN YRIT TÄJÄT

HaukipudasYRITTÄÄ
Ilmestyy seuraavaN kerraN torstaINa 15.6. 
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Julkinen hankinta
matkalla  digiaikaan
Suomessa hankintaan vuo-
sittain julkisin varoin pal-
veluita ja tavaroita noin 35 
miljardin euron edestä. Uu-
sittu hankintalaki tuo täs-
tä potista entistä suurem-
man osan myös pk-yritys-
ten ulottuville. 

Potti ei kuitenkaan tule 
yrittäjille kuin Manulle il-
lallinen, vaan se tuo muka-
naan myös aimo annoksen 
uuden opettelua. Niin työ-
kalujen kuin kulttuurinkin 
suhteen.

Työkaluista yksi mielen-
kiintoisimmista on julkis-
ten hankintojen sähköistä-
minen. Toki aikaisemmin-
kin sähköisyyttä on ollut, 
usein se on ollut pikem-
minkin sähköistä tunnel-
maa hankkijoiden ja tarjo-
ajien välillä. 

Nyt kuitenkin puhutaan 
hankintojen konkreettises-
ta sähköistämisestä. Kaik-
ki hankintaan liittyvä do-
kumentaatio pidetään säh-
köisenä. Tähän myös uusi 
hankintalaki ja -direktiivi-
kin ottavat kantaa. Yhteis-

hankintayksiköiden on pi-
tänyt siirtyä sähköiseen tie-
tojenvaihtoon jo huhtikuun 
17. päivänä tänä vuonna ja 
muiden hankintayksiköiden 
vuoden 2018 huhtikuun 17. 
päivänä kaikissa EU-kyn-
nysarvon ylittävissä han-
kinnoissa.

Vaikka laki koskee vain 
EU-kynnysarvon ylittäviä 
hankintoja, niin jokainen 
järkeä käyttävä hankin-
tayksikkö siirtyy kilpailut-
tamaan kaikki hankintan-
sa sähköisesti. 

Hankintojen hoitami-
nen sähköisten järjestelmi-
en kautta nimittäin säästää 
aikaa ja aika on rahaa. Ajan 
säästön lisäksi nämä järjes-
telmät vähentävät virheiden 
mahdollisuutta.

Yrittäjien kannattaa ottaa 
kaikki hyöty irti digitalisaa-
tion tuomista mahdollisuuk-
sista. Ensimmäinen asia on 
vahtipalvelut. Miksi käyt-
tää aikaa tarjouspyyntöjen 
etsimiseen Hilma-palvelus-
ta, kun työn voi tehdä haku-
robotit. Hakurobotit tarjoa-

vat myös lisäpalveluita, ku-
ten opastusta julkisiin han-
kintoihin ja apuja kumppa-
niyritysten löytämiseen. Ro-
botit tuovat yrittäjän sähkö-
postiin tiedon julkaistuista 
tarjouspyynnöistä ja linkit 
kilpailutusohjelmiin. Hilma 
ilmoitusten lisäksi osa ha-
kuroboteista tuo myös tie-
don pienhankinnoista ja ne-
hän usein eniten pk-yrityk-
siä kiinnostavatkin.

Digitalisaation tarkoitus 
on poistaa hukkaa. Nyt käy-
tössä olevat sähköiset jär-
jestelmät tuovat huomatta-
vaa helpotusta tarjoaville 
yrityksille. Enää ei tarvit-
se miettiä millainen etusi-
vu tarjoukseen tulee, onko 
se oikeanlainen, muistinko 
kaikki tarvittavat liitteet. 
Sähköisissä järjestelmissä 
vastataan siihen mitä kysy-
tään, kaikki tarjoukset me-
nevät hankintayksikköön 
saman muotoisina ja ohjel-
ma ei anna lähettää vajaasti 
täyttyä tarjousta eteenpäin.

Tarjouksen tietojen vuo-
tamistakaan ei enää tarvit-

se pelätä, sillä tarjoukset 
eivät ole hankintayksikön 
käytettävissä ennen mää-
räajan umpeutumista. Iso 
hyöty on myös se, että tar-
joukset siirtyvät bitteinä, ei 
enää postituksia tai tarjous-
ten viemistä yksikköihin ja 
kaiken lisäksi ohjelma vielä 
kuittaa tarjouksen vastaan-
otetuksi, enää ei tarvita edes 
varmistussoittoja.

Tiina Talala
hankinta-asiamies

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

KOLUMNI

”Navetta on aina navetta”
Ravintolan uusi omistaja jatkaa perinteitä
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan keskustassa 
toimiva Ravintola Navetta 
on vaihtanut omistajaa. 

Uusi omistaja on hauki-
putaalainen Suvi Siltala. 
Ravintolan hän osti pit-
kän uran ravintolayrittä-
jänä toimineelta Anneli 
Kuivakselta, joka perus-
ti ravintolan vanhaan na-
vettarakennukseen vuonna 
1988 silloisen yhtiökump-
paninsa Sinikka Louhe-
laisen kanssa.  

Anneli oli välillä jonkin 
aikaa pois, mutta toimi sit-
ten ravintoloitsijana Nave-
talla huhtikuun alussa ta-
pahtuneeseen omistajan-
vaihdokseen asti.

Suvi Siltala haluaa jat-
kaa idyllisen, laajalti tun-
netun ja hyvän ruuan mai-
neessa olevan ravintolan 
perinteitä historiallisessa 
miljöössä.

– Navetta on aina navet-
ta. Toki myös uusia kehit-
tämisideoita on, lähden 

toteuttamaan niitä asi-
akkaita kuunnellen, lu-
paa Suvi.

Suvi Siltala on ravintola-
alan ammattilainen, pito-
palveluyrittäjä ja myös va-
lokuvaaja. 

Viime syksynä hän alkoi 
etsiä pitopalveluyrityksel-
leen toimitiloja ja selvisi, 

että Navetta on myytävänä.
– Tämä paikka soveltuu 

hyvin ravintolatoiminnan 
ohella myös pitopalveluun 
ja liikeideaani, iloitsee Suvi. 

Paikka on hänelle entuu-
destaan tuttu ja tietyllä ta-
paa ympyrä sulkeutui, sil-
lä ravintola-alaa opiskelles-
saan hän teki ensimmäisen 

työharjoittelujaksonsa Ra-
vintola Navetalla.

Haave omasta
ravintolasta toteutui

Alku on ollut uudelle yrittä-
jälle kiireistä, mutta todella 
mielenkiintoista. Suvi ker-
too olevansa intoa täynnä.

Ravintola Navetan uusi omistaja Suvi Siltala aikoo kehittää ravintolaa edelleen ruoka
ravintolana. Mukaan on tullut myös pitopalvelu.

AULI HA APAL A



11HaukipudasYRITTÄÄNro 1 — 27.4.2017

Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana kenties 
kansainväliset markkinat? Laadukkaat yrityspalvelumme 
ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina liikeidean 
sparraamisesta lähtien.

Tutustu myös sähköisiin palveluihimme. Tarjoamme käyttöösi 
mm. toimitila- ja tonttipörssin, kattavan yrittäjän tietopaketin 
sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksista.

AUTAMME 
YRITYSTÄSI 
KASVAMAAN

BusinessOulu @BusinessOulu_

”Navetta on aina navetta”
– Oma ravintola on ollut 

tietenkin aina haaveena. 
Hienoa, että täällä on en-
nestään osaava ja ammatti-
taitoinen henkilökunta, mi-
kä helpottaa alkuun pääsyä, 
sanoo Suvi. Ravintola toimii 
jatkossakin tutulla Ravin-
tola Navetta -nimellä. Yhti-
ön nimeksi Suvi otti Särky-
neen Pyörän Karjatilan, jo-
ka oli käytössä myös ravin-
tolan perustamisvaiheessa.

Ravintolassa työskentelee 
hänen itsensä lisäksi kolme 
kokkia, joista yksi on uusi, ja 
kolme tarjoilijaa.

Navetalla jo tehty pieniä 
uudistuksia, ruokalista on 
uusittu ja lounas on muuttu-
nut buffet-tyyppiseksi. Ruo-
kalistalla on säilytetty tuttu-
jakin annoksia tai niihin on 
tehty pieniä muutoksia. Lis-
talta löytyy edelleen esimer-
kiksi paikan kuuluisin annos 
Navetan pannu, ja sinne on 
palautettu Pollen pihvi. Tule-
vaan listaan liitetään muita-
kin vanhoja klassikoita kuten 
härkäruukku ja kanaleipä.

A’la carte -lista ja lounaslis-

ta löytyvät myös netistä, ku-
ten myös tiedot esiintyjistä 
tai kauden erikoismenuista. 
Esimerkiksi koko pääsiäisvii-
kon ravintolassa oli tarjol-
la lammasta ja karitsaa eri 
muodoissa. Pubin puolella on 
nyt mahdollista tilata myös 
”Pub-listalta” pienempiä hiu-
kopala-annoksia.

Alusta asti  hyvistä 
raaka-aineista

Lähtökohtana ruokien val-
mistuksessa Navetalla on, 
että kaikki tehdään alusta 
asti itse maustesekoituksista 
lähtien tuoreita kotimaisia 
raaka-aineita käyttäen ja lä-
hialueiden tuottajia suosien.

– Tavoitteena on kehittää 
toimintaa ruokaravintola-
painotteisesti siten, että ra-
vintola on perheitä ja kaiken 
ikäisiä, niin nykyistä kuin 
uusia asiakkaita, palveleva 
paikka, sanoo Suvi.

Navetalla on paikkoja ala-
kerrassa ruokasalin tiloissa 
yhteensä 70-80 ja ”ylisillä” 
45-50. Ravintola toimii en-

tiseen tapaan myös juhlien 
pitopaikkana tarjoiluineen 
ja nyt sieltä voi tilata myös 
pitopalvelua kotiin tai juh-
lapaikoille.

Elävää musiikkia on tar-
koitus järjestää ainakin pa-
ri kertaa kuukaudessa ka-
raokea unohtamatta. Tu-
levia tapahtumia on 28.4. 
Voitto Leppäsen tahditta-
mat Navetan vapputanssit 
ja 19.5. esiintyy duo Stage 
Addicts! Ulkoterassi on ta-
voitteena avata vapuksi, mi-
käli sää sallii.

– Suunnitelmissani on ke-
hittää yhteistyötä paikallis-
ten yrittäjien ja muiden toi-
mijoien kanssa esimerkik-
si tapahtumien puitteissa, 
kertoo Suvi.

”Sormet multaan ja 
varpaat veteen”

Anneli Kuivas on jäänyt 
viettämään vapaavuosia yli 
40-vuotisen ravintolauran 
jälkeen.

– Minusta piti tulla jump-
paopettaja, mutta kun menin 

ravintolaan töihin, sille tielle 
jäin, hän naurahtaa.

Anneli aikoo iskeä heti 
miten kevään tullen sormet 
multaan ja huilutella varpai-
ta Kiiminkijoessa. Hän us-
koo, että aika ei tule pitkäksi, 
vaan tekemistä riittää.

– Asiakkaille kuuluu kiitos 
kaikista näistä vuosista, hän 
sanoo. Viime viikolla hän tou-
husi kuitenkin vielä Navetalla, 
sillä käytännön asioiden jär-
jesteleminen uuden omista-
jan kanssa vie oman aikansa.

Anneli toivoo, että hauki-
putaalaiset käyttäisivät oman 
paikkakunnan palveluita.

– Se on ainut keino, että 
palvelut säilyvät kylällä. Sit-
ten kun on lappu luukulla, 
on turha enää murehtia kai-
ken loppumista.

Anneli kertoo, että kau-
empaa Navettaan tulleet 
ruokailijat ovat ihmetelleet 
Haukiputaan keskustan hil-
jenemistä.

– Ehkä me itse täällä em-
me sitä huomaa niin helpos-
ti, kun kaikki on tapahtunut 
vähitellen, pohtii Anneli.

Navetan historiaa
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Ravintola Navetta Hauki-
putaalla tunnettiin aikai-
semmin Herralan tilana. 
Vanhimmat tilaa koskeneet 
merkinnät löytyvät vuoden 
1852 kirkonkirjoista. 

Herralan talon pihapii-
riin kuulunut navetta ja 
muut rakennukset olivat 
keskeisessä roolissa muun 
muassa hevosmarkkinoi-
den aikaan. Hevoset vaih-
toivat omistajaa ja hevos-
miehillä oli samalla oiva ti-
laisuus vaihtaa kuulumisia 
– jo silloin kokoonnuttiin 
seurustelemaan navetalle. 

Vuonna 1850 Kirkkotien 
varrelle rakennettu kivina-

vetta toimi karjatilana vuo-
teen 1982 asti. Historial-
linen rakennus jäi muuta-
maksi vuodeksi tyhjilleen, 
kunnes navetta myytiin ja 
tilat kunnostettiin ravinto-
laksi vuonna 1988.

Ravintola Navetta tuo 
tuulahduksen mennees-
tä Haukiputaan keskustan 
kyläkuvaan. Rakennukel-
la on pitkä historia. Navet-
ta kuului aikoinaan Herra-
la tilan rakennuksiin. 

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Haukiputaan Yrittäjät ry:n

sääntömääräinen kevätkokous torstaina 11.5.2017 Best 
Western Hotel Samanttassa.
Alkaen klo 7:45: aamupalaa tarjolla.
Paikalla OP Oulu kertomassa Pohjola Sairaalasta ja palve-
luista yrittäjille.
Kevätkokous: esillä sääntömääräiset asiat.
Paneelikeskustelu: kaupunginvaltuutetut ja yrittäjät.

Tervetuloa!
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Meiltä saat myös maatyöt samaan sopimukseen.
Tutustu myytäviin kohteisiin kotisivuillamme.

. . .juuri sellaisena
kuin haluat

YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI
TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN

HaukipudasYRITTÄÄ Ilmestyy seuraavaN kerraN
torstaINa 15.6. 




