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HITSAUSPALVELU

Uutta potkua bisnekseen koulutuksella
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Yrittäjille ja yritystoimin-
taa suunnitteleville suun-
natut koulutukset koetaan 
tarpeellisiksi tilaisuuksik-
si saada tietoa tarjolla ole-
vista neuvontapalveluista 
ja tukimahdollisuuksista. 
Myös toisten yrittäjien ta-
paaminen ja verkostoitumi-
nen nähdään tärkeäksi.

Kiinnostusta ja tarvetta 
on, vahvisti Haukiputaan 
yrittäjien varapuheenjohta-
ja Jonna Manninen.

Haukiputaalla järjeste-
tyn Uutta potkua bisnek-
seen -koulutustilaisuuden 
aiheena olivat maaseutura-
haston yritystuet ja julkiset 
hankinnat. Henkilökohtai-
sella “yritysneuvontaklini-
kalla” saattoi asiantuntijan 
kanssa jutella myös yksityi-
sesti. Aiemmin koulutusta 
on saatu myös uudesta tie-
tosuoja-asetuksesta.

Tavoitteena
työpaikat

Haukiputaan tilaisuudessa 
todettiin, että monesti kas-
votusten saatava tieto on pa-
rempi kuin netistä etsittä-

vä.  Aina ei edes tiedä, mis-
tä hakea.

Uutta potkua bisnekseen 
-koulutuskierros järjestet-
tiin seitsemällä paikkakun-
nalla Oulun seudulla ja ta-
pahtumat onnistuivat hy-
vin.

Haukiputaalla tietoa oli-
vat jakamassa Noora Huo-
tari ja Kaisa Myllykangas 
ProAgria Oulusta, Paula 
Pihlajamaa Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjistä ja Timo 
Paakkola Oulun Uusyritys-
keskuksesta.

Maaseuturahaston yritys-
tuet tarjoavat mahdollisuuk-
sia aloittaville, laajentaville 

ja toimintaansa kehittävil-
le yrityksille. Yritysten pe-
rustamista ja investointeja 
tuetaan, jotta maaseudulle 
syntyisi lisää yritystoimin-
taa ja työpaikkoja.

Maaseudun yritykset voi-
vat hakea yritystukia han-
kintoihin kuten maatila-
tuotteiden tai luonnon ke-
ruutuotteiden jatkojalosta-
miseen tai uusien koneiden 
ja laitteiden investointiin.

– Toivon mukaan saimme 
yrittäjät innostumaan kehit-
tämään yritystoimintaan-
sa eteenpäin, totesi Noora 
Huotari.

Oulun seudun Leaderin 

alueeseen kuuluvat Pudas-
järvi, Ii, Kempele, Muhos, 
Utajärvi ja Oulu (Pois lukien 
Oulun ydinkeskusta).

– Yritysasiantuntijalta 
sain sellaisen tsemppauk-
sen, että kyllä tää mun jut-
tu voi oikeasti lähteä etene-
mään, totesi yksi osanotta-
jista.

Kaikki maaseudun yritys-
tuet ovat jatkuvasti haetta-
vissa ELY-keskuksen tai pai-
kallisten Leader-ryhmien 
sähköisen HYRRÄ-palvelun 
välityksellä.

Paula Pihlajamaa kannus-
ti pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä lähtemään rohkeasti 

mukaan myös julkisten han-
kintojen kilpailuun. Hankin-
nat voi jakaa myös osiin si-
ten, että toteuttajana on 
useampi yritys yhdessä.

Hyönteisistä
elinkeino?

Yksi laajeneva toimiala on 
hyönteisten kasvatus. Hyön-
teisistä tehtyjen elintarvik-
keiden kysyntä kasvaa, ja 
nykyisellään niihin käyte-
tyt sirkat tulevat pääasiassa 
Thaimaasta ja Hollannista.

– Pohjois-Pohjanmaalla on 
muutamia yrittäjiä aloitta-
nut hyönteisten kasvatuk-

sen. Myös Oulun pohjois-
puolella on ollut kiinnostus-
ta uuteen alaan, kertoo Noo-
ra Huotari.

Kevään koulutuskierrok-
sen järjesti Oulun seudun 
BiotalousLeader ja Yritys-
Agro II -hankkeet, ProAgria 
Oulu ja Oulun Maa- ja koti-
talousnaiset.

YritysAgro-hanke jatkaa 
toimintaansa vielä vuoden 
verran.

Tarjolla on maksutonta 
ensivaiheen ohjausta toi-
mintaansa aloittavalle tai 
kehittävälle yrittäjälle.

Lisätietoa: http://www.
proagriaoulu.fi/fi/yritys-
agro-2/ ja www.oulunseu-
dunleader.fi ja www.oulun-
seudunuusyrityskeskus.fi/

Noora Huotari innosti yrit-
täjiä kehittämään yritystoi-
mintaansa.

Haukiputaalaisia yrittäjiä osallistui Samantassa järjestettyyn koulutukseen. Evääksi saa-
tiin hyviä vinkkejä ja tarpeellisia yhteystietoja.

AULI HA APAL A

Viime vappuna Haukiputaan yrittäjien järjestämällä vapputorilla kävi noin tuhat henkilöä.

Vappua juhlitaan yhdessä
TUIJA-JÄRVELÄ UUSITALO

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Väki kokoontuu vappupäivä-
nä yhteiseen iloiseen tapah-
tumaan Haukiputaan torille. 
Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja Tiina Sota-
niemi lupaa, että torilla on 
mukana kaikki odotetuim-
mat ohjelmanumerot.

–  Suosituimmat toimin-
not vapputorilla ovat lapsil-
le ratsastus ja poniajelu se-
kä hattarat ja muut herkut. 
Aikuiset pitävät erityisesti 
esiintyjistä. Ohjelmassa on 
ollut joka vuosi hyvät mu-
siikkiesitykset.

Vappuhahmokisassa 
kaikki palkitaan

Tänä vuonna vappulavalle 
nousee pääesiintyjänä Hau-
kiputaan Mieskuoro. Mu-
siikkia tarjoilee myös Jor-
ma Jämsä, joka kiertää ylei-

sön joukossa harmonikkan-
sa kanssa.

Uutena ohjelmanumerona 
vapputorilla on leikkimieli-
nen vappuhahmokisa lapsil-
le ja lapsenmielisille.

Jokainen voi keksiä oman 
hahmon ja esitellä sen ylei-
sölle joko hahmoksi pukeu-
tuneena tai omissa vaatteis-

saan. Idea kisaan on tullut 
television Putous-ohjelmas-
ta, johon on viime vuosina 
otettu mukaan myös lapsi-
hahmoja.

– Nuorempi ikäpolvi omaa 
rohkeaa heittäytymistä, jos-
ta meillä vanhemmillakin 
olisi paljon oppimista.

Hahmokisassa kaikki 

osallistujat palkitaan.
– Jos pupu meinaa tulla 

pöksyyn lavalle noustessa, 
meillä on oma hahmo avus-
tamassa ja tukemassa. Men-
nään tyylillä ”saa mokata”, 
niin ei tule liiaksi suoritus-
paineita isommillekaan, So-
taniemi sanoo.

Sää vaikuttaa 
yleisömäärään

Vappua vietetään torilla ren-
nossa meiningissä.

Jär jestäji l le tärkein-
tä on, että väki saadaan 
liikkeelle.

– Sää ja keli vaikuttavat 
tapahtuman onnistumi-
seen. Jännityksellä mietin 
lumen määrää ja lumikaso-
ja, miten ne saadaan hoidet-
tua. Aikaisempina vuosina 
sääolosuhteet ovat suosi-
neet meitä kivasti. Toivo-
taan aurinkoista päivää täl-
lekin vuodelle.

Yrittäjien teltalla pyöritellään hattaroita viimevuotiseen 
tapaan. Kuvassa hattaranteossa Heidi Mäkeläinen.

Poniajelu ja ratsastus ovat vapputorilla lasten suosikkiohjelmanumero.

TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Uskallatko jättäytyä uutispimentoon?
Valtava määrä isoja asioita 
on nyt ajankohtaisia yrit-
täjän arjessa. Seuraava on 
esimerkiksi uusi tietosuoja-
laki, GDPR, joka astuu voi-
maan toukokuussa. Sitä aja-
tellen yhdistyksemme jär-
jesti myös koulutuksen jä-
senilleen.

Paikallisyhdistyksemme 
yksi tärkeä tehtävä onkin 
järjestää muun muassa il-
maisia koulutuksia jäsenil-
leen ja pitää yrittäjät ajan ta-
salla asioista. Niihin kannat-
taa osallistua, koska ilman 
jäsenyyttä vastaavista kou-
lutuksista saa maksaa usei-
ta satoja euroja.

Toinen iso keskustelunai-
he, joka on alkanut hajottaa 
jo poliitikkojenkin rivejä, on 
sote. Se on uudistus, joka tu-
lee vaikuttamaan suuresti 
yrittäjiin, erityisesti pien-
yrittäjiin. Miten? Ei kukaan 
tiedä varmuudella. Kun ny-

kyisen sote-palvelujen vas-
tuullisten määrä putoaa va-
jaasta kahdesta sadasta 18 
toimijaan ja yli 400 organi-
saatiosta tulee 18, niin jo-
kainen voi yrittää kuvitella, 
minkä määrän euroja tuon 
myllyn läpivieminen syö.

Olin kuuntelemassa asi-
antuntijan luentoa sotesta 
ja osuva vertaus ylipäätään 
koko uudistuksen suuruu-
desta oli se, että sitä voi ku-
vailla Suomen mittapuuhun 
suhteutettuna vastaavak-
si asiaksi kuin Neuvostolii-
ton hajoaminen oli aikanaan 
maailmanhistorian mitta-
kaavassa. Jotain on kuiten-
kin pakko tehdä, koska täl-
lä rakenteella ei tulla pärjää-
mään. Jos sote tulee, korjail-
laan lastentauteja siihen lä-
hes seuraava vuosikymmen. 
Kallista touhua. Tulevat vaa-
lit ja vaaliohjelmat tulevat 
pyörimään varmasti tämän 

teeman ympärillä vahvasti. 
Yrittäjien on hyvä olla vai-
kuttamassa ja tuomassa ää-
nensä kuuluville. Oletko aja-
tellut ehdokkuutta?

Paikallisyhdistyksen ta-
solla pyrimme ensisijaisesti 
miettimään ja vaikuttamaan 
oman alueemme yrittäjyys-
kehitykseen. Keskusteluka-
navaa on saatu nyt onnek-
si auki päättäjätaholle, kun 
mietitään kaavoituksia eri-
tyisesti pienyrittäjän näkö-
kulmasta. On todella tärke-
ää tehdä yhteistyötä asian 
eteen ja miettiä varsinkin 
Oulun reuna-alueiden kans-
sa yhdessä, miten voimme 
vaikuttaa asiaan paikalli-
sesti ja ennen kaikkea konk-
reettisesti.

Viime aikoina itselläni on 
ollut kieltämättä tietoähky 
kaikesta uutisoinnista. Us-
kaltaako olla seuraamatta 
uutisia muutaman päivän? 

En ihmettele, jos joku pu-
toaa kärryiltä tämän päivän 
uutisvirrasta ja mediatulvas-
ta. Minulla oli tilaisuus ta-
vata yrittäjä, joka kertoi pi-
täneensä taukoa sanomaleh-
tien lukemisesta ja televisi-
on katsomisesta kymmeni-
sen vuotta ja totesi, että pa-
latessaan takaisin sanoma-
lehtien uutisten pariin ei ol-
lut jäänyt oman bisneksensä 
ja minkään muunkaan oleel-
lisen asian kannalta ollen-
kaan ajan tasalta, millä olisi 
ollut suurta merkitystä hä-
nelle. Ja kyseessä on kuiten-
kin raudanluja ammattilai-
nen. Ihailen hänen asennet-
taan ja mielen tyyneyttä. En 
yhtään vähättele uutisten 
seuraamisen tärkeyttä yrit-
täjän kannalta, mutta välillä 
voi pieni tauko ja lepo uutis-
tulvasta tehdä hyvää.

Vietin viikonlopun erä-
maassa. Ilman uutisia. Sen 

verran oli aikataulua, kun 
joogaohjaajamme sanoi jät-
täessään salin oven auki, et-
tä aikataulu on jokaisella, 
kun tulee paikalle oman ai-
kataulunsa mukaan. Voisiko 
tätä soveltaa työssä ja kou-
lussa vai olisiko täysi kaa-
os valmis? Kiire oli joka ta-
pauksessa pois. Uskon, että 
aito läsnäolo ja mielenrauha 
luovat onnellisuuden poh-
jan kaiken materian edel-
le. Näillä sanoilla saateltiin 
minut tänäkin aamuna työ-
päivään. Arvostan suuresti.

Luoko uutispimento sinul-
le stressiä vai lepoa. Sitä on 
hyvä pohtia jokaisen omal-
la kohdallaan.

Perinteeksi muodostu-
nut Vapputori on ensi tiis-
taina Haukiputaalla. Uu-
tena ohjelmassa on leikki-
mielinen Vappuhahmo-ki-
sailu. Kyseessä on siis heit-
täytymisen haastetta ja otat 

vain tervettä lapsenmielistä 
asennetta mukaan, se riit-
tää. Tehdään yhdessä jälleen 
ikimuistoinen ja onnistunut 
Vapputori.

Nähdään ja hymyillään 
Vapputorilla!

Tiina Sotaniemi
puheenjohtaja

Haukiputaan Yrittäjät ry

Oulun seudun Leade-
rin alueeseen kuu-
luvat Pudasjärvi, Ii, 
Kempele, Muhos, Uta-
järvi ja Oulu (Pois lu-
kien Oulun ydinkes-
kusta).
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Tarjoamme yksilöllistä hammashoitoa  
Haukiputaalla. Uutta meillä: kestävät keraamiset 
täytteet ja kruunut yhdellä käyntikerralla!
Tervetuloa hakemaan syy hymyyn!

Meiltä saat nyt myös K-Plussaa hammashoidostasi.

HAE KAUNIS HYMY 

Haukiputaan  
Hammaslääkärikeskus
Kirkkotie 4, Haukipudas
haukiputaanhammas.fi

VARAA AIKA 
NETISSÄ TAI

08 547 2972

Monipuolinen väestörakenne on yritystoiminnalle mahdollisuus Haukiputaalla
TEEA TUNTURI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan 19 348 asuk-
kaasta 16-64-vuotiaita on 
lähes 58 prosenttia. Eläke-
ikäisiä on 15 prosenttia ja 
loput lapsia ja nuoria. Ko-
konaisväkimäärä on melko 
vakaa, mutta kääntyi pari 
vuotta sitten lievään las-
kuun. Oulun kaupungin ylei-
sen kehityksen tapaan olete-
taan, että vuonna 2035 elä-
keikäisiä on Haukiputaalla-
kin noin 20 prosenttia vä-
estöstä.

Suomen Yrittäjien ekono-
misti Petri Malinen näkee 
Haukiputaan kaltaisen mo-
nipuolisen väestörakenteen 

mahdollisuutena alueen yri-
tystoiminnalle.

– Toisin kuin joillain muil-
la alueilla Haukiputaalla 
on kysyntää monenlaisil-
le yrityksille ja palveluil-
le. Toisaalta palvelujen hie-
man aleneva kokonaiskehi-
tys voi olla itseään ruokkiva 
negatiivinen kierre, ja olisi-
kin tärkeää varmistaa alu-
een elinvoimaiset palvelut, 
jotka houkuttaisivat lisää 
väkeä, Malinen summaa.

Nuorten yrittäjä-
aktiivisuus on 
selvässä kasvussa

Väestön pikkuhiljaa ikäänty-
essä nuorten yrittäjien mää-

rä luontaisesti kasvaa. Tä-
hän vaikuttaa myös se, että 
yrittäjyys on eri tutkimus-
ten mukaan tähän saakka 
ollut tavallisempaa keski-
ikäisillä ja vanhemmilla ikä-
ryhmillä kuin nuorten kes-
kuudessa. Petri Malinen us-
koo, että Haukiputaan kal-
tainen monipuolinen väestö-
rakenne edesauttaa myös si-
tä, että vanhoille yrityksille 
löytyy haasteista huolimat-
ta muita alueita helpommin 
jatkaja. Väestön ikääntymi-
nen voi parhaassa tapauk-
sessa ja hyvin hallittuna joh-
taa uudenlaisiin yritysideoi-
hin ja innovaatioihin.

– Nuorten yrittäjyysaktii-
visuus on selvässä kasvussa 

ja nuorille yrittäjyys on yhä 
useammin varteenotettava 
vaihtoehto, eli kyllä nuoret 
aloittavat aiempaa useam-
min yrittäjinä.

Malisen mukaan yrittä-
jyyskasvatukseen panosta-
minen on edelleen yksi tär-
keimpiä keinoja yritystoi-
minnan nostamiseksi.

– Sen avulla voidaan sa-
manaikaisesti purkaa tur-
hia esteitä tai pelkoja yrit-
täjyydestä ja luoda realistis-
ta kuvaa yrittäjyyden vaa-
timuksista. Lisäksi yritys-
toiminnan alussa erilaisel-
le tiedolle ja tuelle on suuri 
tarve. Eräs hyväksi havait-
tu tapa auttaa yrittäjäuran 
alussa  olevia on vertaistu-

ki, jota myös Suomen Yrittä-
jät antaa Nuorten yrittäjien 
verkoston avulla.

Laaja ikärakenne
monipuolistaa
palveluita

Väestön ikärakenne on vain 
yksi tekijä yritysrakenteen 
painottumisen osalta, ja yri-
tystoimintaan vaikuttavat 
useat eri asiat. Laaja ikära-
kenne mahdollistaa kuiten-
kin erilaisiin asiakastarpei-
siin vastaamisen.

– Tällainen laaja-alainen 
väestöpohja on myös vähem-
män suhdanneherkkä kuin 
hyvin yksipuolinen väestö-
pohja, Malinen painottaa.

– Sinänsä ikäihmisten pie-
ni määrä ei ole negatiivinen 
asia edes erilaisten heil-
le suunnattujen palvelujen 
näkökulmasta. Ikääntymi-
nen jatkuu Haukiputaalla 
niin kuin muuallakin, mutta 
voidaan olettaa, että jatkos-
sa ikäihmiset ovat kiinnos-
tuneita aiempaa enemmän 
käyttämään erilaisia palve-
luja, joten heissä on tulevai-
suuden kasvava potentiaali, 
Petri Malinen uskoo.

Laaja-alainen väestöpohja 
on Suomen Yrittäjien eko-
nomisti Petri Malisen mu-
kaan Haukiputaan yritys-
toiminnalle todellinen mah-
dollisuus.

MARKUS SOMMERS

Haukiputaan Yrittäjillä tapahtumarikas vuosi 2017
PEKKA KEVÄJÄRVI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan yrittäjäyh-
distyksen vuodesta 2017 
muodostui tapahtumari-
kas. Kaikkiaan erilaisia ta-
pahtumia ja toimia oli yli 20. 
Vuoden 2017 yrittäjäyhdis-
tys toimi Tiina Sotanie-
men johdossa. Hänet va-
littiin jatkamaan tehtäväs-
sään yhdistyksen syyskoko-
uksessa.

Suurelle yleisölle näky-
vimpiä tempauksia olivat ke-
vään vapputapahtuma sekä 
marraskuinen joulunavaus. 
Yrittäjäyhdistys oli vahvasti 
mukana myös Haukiputaan 
Pallon järjestämässä kesä-
kuisessa Kesäpudas-tapah-
tumassa sekä Haukipudas-
päivillä, missä julistettiin 
yrittäjien valinta Vuoden 
Haukiputaalaiseksi. Hän 
on muusikko Jore Siltala. 
Samassa yhteydessä luovu-

tettiin Suomi 100 -kunnia-
maininta taiteilija Kari Hol-
malle. Vuoden haukiputaa-
laiseksi yrittäjäksi yhdistys 
valitsi marraskuussa K&H 
Erikoisrakenne Oy:n.

Näkyvyyttä saatiin lisää 
mm. perustamalla Hauki-
putaan Yrittäjät ry:lle Face-
book-sivusto. Haukipudas 
Yrittää -lehtiä yrittäjäyh-
distys julkaisi 3 kappaletta 

yhteistyössä Rantapohjan 
kanssa. Lisäksi yhdistyksellä 
on oma verkkosivu. Hauki-
putaan Yrittäjät rakensi toi-
mivuoden aikana myös yh-
teyksiä yhteiskunnallisiin 
päättäjiin.

Jäsenistölle tarkoitettu-
ja tilaisuuksia järjestettiin 
vuoden aikana useita. Eri-
tyistä kiitosta sai yrittäjille 
suunnattu kuntoiluprojek-

ti, johon kuului 6 ohjattua 
tuntia sekä henkilökohtai-
set ohjeistukset sekä mit-
taukset.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
kulunutta vuotta 2017 käy-
tiin läpi yhdistyksen sään-
tömääräisessä kevätkoko-
uksessa 18.4. 

Paikalla oli myös Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien toi-
mitusjohtaja Marjo Koleh-
mainen. Maakunnan yrit-
täjäyhdistys käy läpi suurta 
hallintomuutosta 80-vuotis-
juhlavuonnaan.

Kokouksessa käydyssä 
keskustelussa arvioitiin, et-
tä Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien jäsenistölleen tarjo-
amat edut ovat huomatta-
vasti laajemmat kuin monel-
la muulla maakunnallisessa 
yrittäjäjärjestöllä.

Haukiputaan Yrittäjät ry 
kuuluu maakunnan suurim-
piin paikallisyhdistyksiin yli 
200 jäsenellään.

Joukko haukiputaalaisia yrittäjiä osallistui viime vuonna yrittäjäyhdistyksen järjestämään kuntoiluprojektiin.

Haukiputaan Yrittäjät ry piti kevätkokouksensa 18.4.

AULI HA APAL APEKK A KEVÄJÄRVI

Yrittäjäpalkintoa vastaanottamassa olivat Leena ja Keijo Kiviniemi (oik.) ja Petri Hannula K&H Erikoisrakenne Oy:stä.

PEKK A KEVÄJÄRVI

Symppis-kodilta saapuneet tiernapojat olivat Haukiputaan 
Yrittäjien joulutapahtuman yleisömagneetti.

Haukiputaan yrittäjäyhdistys valitsi Jore Siltalan Vuoden 
Haukiputaalaiseksi.

RIT VA PIRI TEEA TUNTURI
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LUOTETTAVA TALOUSHALLINNON KUMPPANI
YRITYKSESI KAIKISSA VAIHEISSA

TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY
www.tilitkarppinen.fi

040 1320 500

Keväistä
mieskuorolaulua 
Haukiputaan
vappujuhlassa
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Mieskuoro tuo 
keväisen laulutervehdyksen 
Haukiputaan vappujuhlaan. 
Luvassa on perinteisiä keväi-
siä lauluja, yksi rakastetuim-
mista on Laulu leivon soi.

– Kun kutsu kuului, tu-
lemme esiintymään Hauki-
putaan vappujuhlaan oikein 
mielellämme, sanoo kuoron 
puheenjohtaja Hannu Luh-
taniemi. 

Haukiputaan torin esiin-
tymislavalle nousee niin 
suuri joukko mieskuorolai-
sia kuin kynnelle kykenee ja 
ehtii. Ainakin osa mieskuo-
rolaisista on vappuaamuna 
kymmeneltä laulamassa Ou-
lun kaupungintalon portail-
la, jonne alueen kuoroja ko-
koontuu perinteisesti ka-
jauttamaan keväisiä sävel-
miä yhteisvoimin.

– Sieltä sitten tulemme 
oman paikkakunnan vap-
pujuhlaan. Kuoroa johtaa 
“keikkajohtaja” Juha Ki-
vari. Myös kuoron taiteel-
linen johtaja Mihkel Kol-
dits tulee Haukiputaalle, 
mikäli muista kuorotapah-

tumista ennättää.
– On hienoa, että Hauki-

putaalla järjestetään vappu-
juhlat, kehuu Luhtaniemi.

Kahtena aikaisempana 
vappuna Haukiputaan juh-
lassa ovat esiintyneet Viih-
depiikkarit ja Jore Siltala.

Kuorolla edessä 
juhlavuosi

Ensi vuonna 85-vuotisjuhla-
vuottaan viettävä mieskuo-

ro on pitänyt yllä mieskuo-
rolaulun ja vapun yhteispe-
rinteitä vuosikymmeniä. En-
simmäiset vapun esiintymi-
set olivat Kerholan portailla 
vappuaamuna. Myös muilla 
kylillä käytiin laulamassa ex 
tempore.

– Yleisö on ollut tietenkin 
satunnaista, nyt on mahta-
vaa, että Haukiputaan to-
rilla on paljon väkeä, sillä 
esiintyvä kuoro toivoo aina 
voivansa laulaa mahdolli-
simman suurelle kuulijakun-
nalle, toteaa Luhtaniemi.

Haukiputaan Mieskuoro 
on toteuttanut viime vuo-
sina suuria projekteja, joista 
viimeisin oli marraskuussa 
Madetojasalissa nähty Ta-
pio Rautavaara -musikaali 
yhteistyössä Kai Lehtisen 
kanssa. Kuoro valmistautuu 
esittämään musikaalin lop-
pukesästä Toppilan Möljäl-
lä 10.8.

Kuluvan kevään ohjel-
maan kuuluu perinteisiä 
esiintymisiä seurakunnan 
kevään tapahtumissa. Mies-
kuoro toimii myös tilaus-
kuorona.

Juuri nyt pohdinnassa on 
pyrkiikö Haukiputaan Mies-

kuoro mukaan Tallinnan 
laulujuhlille vuonna 2019. 
Kuorot tähän eurooppalais-
ten kuorojen kavalkadiin va-
litaan hakemusten ja ennak-
koon lähetettävän videotal-
lenteen perusteella.

– Mikäli lähdemme laulu-
juhlille, merkitsee se vuoden 
kestävää valmistautumista 
ja harjoittelua.

Varmaa jo on, että kuoron 
juhlavuotena 2019 on luvas-
sa kaksi juhlakonserttia, 
joista toinen on hengellis-
ten laulujen konsertti Hau-
kiputaan seurakuntakes-
kuksessa ja viihteellisempi 
konsertti Madetojansalissa.

Vappu ja mieskuorolaulu kuuluvat yhteen. Ensi vuonna 85-vuotisjuhlavuottaan viettävällä Haukiputaan mieskuorolla oli 
tapana jo vuosikymmeniä sitten käydä laulamassa vappuaamuna Martinniemen Kerholan portailla ja myös muilla kylil-
lä. Valokuva on 1950-luvulta. Kuvan on ottanut Åke Engström ja se on tallessa mieskuoroon kuuluvalla Matti Teräksellä. 
Nyt mieskuoro laulaa oman paikkakunnan vappujuhlassa, joka yrittäjien järjestämänä toteutetaan nyt kolmannen ker-
ran torialueella.

Tuunausta tekstiileistä
moottorikelkkoihin
ELMO RAUTIO

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Liikuntakeskun Coren ylä-
kerrassa kuuluu tekstiilipai-
nokoneen iloinen piippaus. 
Haukiputaalainen yrittäjä 
Jenni Kivari työskentelee 
viimeisimmän tilauksensa 
parissa.

– Tässä tulee t-paitaan ja 
housuun yrityksen logo, Ki-
vari esittelee.

Tekstiili & Tarratupa Jas-
minne on Kivarin yksityis-
yritys. Yrityksen toiminta-
ajatuksena on tarjoata niin 
yrityksille, yhteisöille ja yk-
sityishenkilöille mahdolli-
suus somistaa omaisuut-
taan.

– Myyn tekstiilejä sekä 
teen painatuksia ja brodee-
rauksia niihin. Teen myös 
tarroja ja käyn teippaile-
massa niitä asiakkaiden 
luona. Lisäksi suunnittelen 
mainoksia,esitteitä ja käyn-
tikortteja, Kivari luettelee.

Aikoinaan toisessa mai-
nosalan yrityksessä osaa-
misensa hankkinut Kivari 
päätyi perustamaan oman 

yrityksen silloisen työnan-
tajan lopetettua toimintansa 
Haukiputaalla. Heinäkuus-
sa tulee täyteen kaksi vuot-
ta oman yrityksen johdossa.

Brändäystuotteiden lisäk-
si valikoimaan tuli uutuute-
na muun muassa moottori-
kelkkojen tuunaukset. Yrit-
täjä kehaiseekin, että hänen 
yhteistyönsä haukiputaalai-
sen freestyle-hyppyihin eri-
koistuneen moottorikelk-
kailija Aleksi Rehun kanssa 
synnytti suoranaisen muo-

ti-ilmiön.
– Esimerkiksi sarjakuva-

hahmosta voidaan luoda 
pohja, jolla tuunataan ko-
ko kelkka erikoismateriaa-
lilla, joka kestää motocross-
käytössä. Aleksille kun täl-
lainen tehtiin, niin pian nii-
tä halusivat muutkin, yrittä-
jä kertoo.

Myös vaatekauppana yri-
tys on laadukkaita ja kestä-
viä vaatteita kaipaavien asi-
akkaiden suosiossa. Yrittä-
jä kertookin vaatemyynnin 

käsittävän noin puolet yri-
tyksen liikevaihdosta. Asi-
akkaina on muun muassa 
paljon eri aktiivilajeja har-
rastavat henkilöt.

Tulevaisuudessa Kivarin 
tähtäimessä on liiketoimin-
nan laajentaminen ja muun 
muassa vakinaisen työnte-
kijän palkkaaminen. Haa-
veissa on myös kaluston uu-
sinta, mikä mahdollistaisi 
isompien tuote-erien val-
mistamisen.

Nettikauppa on jo vuosien 
ajan syönyt jalansijaa kivijal-
kakaupoilta. Muun muassa 
ulkomaisissa nettikaupois-
sa kuluttajia houkuttelevat 
suomalaisittain hyvin edul-
liset hinnat. Yrittäjä kuiten-
kin uskoo, että tilausta on 
edelleen laadukkaille tuot-
teille ja ihmisläheiselle pal-
velulle.

– Kyllähän Kiinasta voi ti-
lata halpoja paitoja, mutta 
eivät ne kymmentä pesua 
enempää kestä. Meidän pai-
dat kestävät helposti sen sa-
ta pesua. Siitä kannattaa 
muutama euro enemmän 
maksaakin, Kivari päättää.

Tuttuun hautaustoimistoon
on hyvä turvautua
ELMO RAUTIO

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan keskustassa 
sijaitseva Hautaustoimisto 
Kropsu on toiminut samal-
la tontilla  yli  puolen vuosi-
sadan ajan.

Vuonna 1964 perustettu 
yritys on ehtinyt saattaa vii-
meiselle matkalleen edes-
menneitä paikkakuntalai-
sia jo useasta sukupolvesta. 

Yritys on vanhin Haukipu-
taan Yrittäjät ry:hyn kuulu-
vista yrityksistä.

Ulla Kropsu on työsken-
nellyt hautausurakoitsijana  
40 vuotta. 

Kunnioitettavan työuran 
salaisuutena hän arvioi ole-
van tunnettavuus. Pysy-
vyys ja jatkuvuus ovat tär-
keitä asioita erityisesti hau-
tausalalla.

– Kropsu nimenä ollut jo 
pitkään tunnettu ja yritys-
kin pysynyt aina samalla 
tontilla. Ihmiset tietävät ja 
tuntevat paikan, joten tänne 
on helppo tulla, Ulla Krop-
su pohtii.

Hautaustoimiston toimi-
alaan kuuluu hautauspalve-
lujen kokonaisvaltainen hoi-
taminen. 

Yritys järjestää kaiken ai-
na arkuista ja kukkalaitteis-
ta muistotilaisuuskoristelui-

hin. Myös pitopalvelu,  pe-
runkirjoitukset ja hautaki-
vet on mahdollista saada 
Kropsun kautta ulkoistet-
tuna palveluna. 

Tarkoituksena on, että 
omainen saa kaikki tarvit-
semansa palvelut samasta 
paikasta.

Kropsun mukaan työssä 
tärkeintä on ennen muuta 
ihmisläheisyys. Hautaus-
urakoitsija on usein ensim-
mäisiä ulkopuolisia, joiden 
kanssa läheisensä menettä-
neen omaiset ovat kontak-
tissa. Tämä vaatii yrittäjäl-
tä hyvää ihmistuntemusta ja 
empatiakykyä. Työ on myös 

palkitsevaa.
– Vaikka tämä on henki-

sesti välillä raskas ammat-
ti, niin harvassa ammatissa 
pääsee niin ihmistä lähel-
le. Harvoin ihmiset tulevat 
keskustelemaan niin syväl-
lisiä asioita esimerkiksi kuk-
kakaupan tiskille, Kropsu 
kuvailee.

Hautaustoimisto Kropsu 
tuli aikoinaan haukiputa-
laaisille tunnetuksi myös ky-
län parhaana kukkakaup-
pana. Kukkabisneksen yrit-
täjä joutui kuitenkin lopet-
tamaan kymmenisen vuot-
ta sitten allergioiden vuok-
si. Maine elää silti edelleen 

sitkeästi.
– Edelleen tulee silloin 

tällöin asiakas ihmettele-
mään, että eikö täältä saa-
kaan enää kukkia, Kropsu 
naurahtaa.

Kropsun nimi tulee näky-
mään Haukiputaan katuku-
vassa vielä tovin. Eläkkeelle 
asti yrittäjä ei ole vielä asioi-
ta ajatellut. Työuraa on jäl-
jellä vielä monta vuotta  että 
puheet sukupolvenvaihdok-
sesta ovat ennen aikaisia.

– Se on täysi kysymys-
merkki. Ainakin minä hoi-
dan nämä hommat loppuun, 
lapset saavat sitten itse päät-
tää mitä tekevät.

Tekstiilipainatukset ovat vain jäävuoren huippu Jenni Kiva-
rin mainosalan yrityksen tarjonnassa.

Ulla Kropsu on toiminut hautausurakoitsijana pian 40 vuotta.

ELMO R AUTIO

ELMO R AUTIO

Haukiputaan Mieskuo-
ro valmistautuu esiinty-
mään Haukiputaan vappu-
juhlissa. Kuorolla on edessä 
myös 85-vuotisjuhlavuosi, 
kertoo puheenjohtaja Han-
nu Luhtaniemi. 

TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO

Yleisö on ollut tie-
tenkin satunnaista, 
nyt on mahtavaa, et-
tä Haukiputaan to-
rilla on paljon väkeä, 
sillä esiintyvä kuoro 
toivoo aina voivansa 
laulaa mahdollisim-
man suurelle kuulija-
kunnalle.”

Hannu Luhtaniemi



8 HaukipudasYRITTÄÄ Nro 1 — 26.4.2018 9HaukipudasYRITTÄÄNro 1 — 26.4.2018

OS

TA OMALT
A SEUDULT

A 
•

KOLUMNI

Amis uudistuu yhdessä työelämän kanssa
Vuoden 2018 alussa voi-
maan astui uusi laki am-
matillisesta koulutukses-
ta. Uudistetun lain myötä 
koko ammatillinen koulu-
tus on yhden lainsäädännön 
alla, eli laissa ei määritellä 
erikseen nuorten ja aikuis-
ten ammatillista koulutusta. 
Ammatillisen koulutuksen 
uudistus haastaa ammatil-
lista koulutusta ja yrityksiä 
yhä laajempaan yhteistyö-
hön. Miten yritys voi hyö-
dyntää koulutussopimusta 
ja oppisopimusta osaavien 
työntekijöiden saamiseksi? 
Mitä mahdollisuuksia yrit-
täjällä on itsensä tai työnte-
kijöidensä kouluttamiseen?

Uudistus vaatii edelleen 
uutta ammatillista muu-
tosjohtajuutta, ohjaajuutta, 
opettajuutta ja sitoutunutta 
jatkuvaa yhteiskehittämistä 
työelämän kanssa. Amma-
tillisten opiskelijoiden mie-
luisat polut ovat yksilöllisiä. 
Opiskelija hankkii sitä osaa-
mista mikä puuttuu ja mil-

lä työllistyy tai sijoittuu jat-
ko-opintoihin. Muutoksessa 
onnistuminen vaatii avoin-
ta koulutusalat ja tutkinnot 
ylittävää yhteistyötä sekä 
ennakkoluulotonta oppimis-
ympäristöjen hyödyntämis-
tä. Muutos vaatii oman te-
kemisen uudelleen arvioin-
tia. Uudistetaan oma teke-
minen vastaamaan työelä-
män ja yhteiskunnan tarpei-
ta. Muotoillaan prosessit yh-
dessä työelämän kanssa. En-
nen kaikkea muutos vaatii 
opiskelijalta omaa vastuul-
lista sitoutumista oman elä-
män hallintaansa ja osaami-
sen kartuttamiseen yhdes-
sä oman lähipiirin kanssa. 
Opiskelija tekee sen mihin 
omassa henkilökohtaisessa 
suunnitelmassaan sitoutuu.

Yrityksissä tulee tunnis-
taa osaamis- ja työvoimatar-
ve sekä yrittäjän oman osaa-
misen kehittäminen tai yri-
tyksen liiketoiminnan uu-
distaminen. Samalla varmis-
tetaan tulevien työntekijöi-

den kouluttaminen ja toimi-
alan kiinnostavuus nuorten 
keskuudessa sekä vahviste-
taan omaa työnantajabrän-
diä. Oman alueen oppilai-
tokset informoivat omasta 
koulutustarjonnasta aktii-
visesti ja ajantasaisesti.

Tavoitteena uudistuksessa 
on lisätä oleellisesti amma-
tillisen koulutuksen jousta-
vuutta ja tehokkuutta. Työ-
paikalla tapahtuvan oppi-
misen lisääminen ei kuiten-
kaan tarkoita opiskelijoiden 
automaattista siirtämistä 
yritysten koulutettavaksi, 
vaan koulutussopimukset 
ja oppisopimukset kartoite-
taan aina kunkin opiskelijan 
yksilöllisistä lähtökohdista 
ja yritysten tarpeista. Kai-
kille opiskelijoille tehdään 
henkilökohtainen osaami-
sen kehittämissuunnitelma.

Opiskelija suorittaa opin-
toja yksilöllisesti tutkinnon 
osa kerrallaan hänelle sopi-
valla tavalla. Mikäli opiske-
lijalla on aiemmin hankittua 

osaamista työn, opintojen, 
vapaaehtoistoiminnan tai 
harrastusten kautta, hänen 
osaamisensa tunnistetaan 
ja tunnustetaan. Aiemmin 
hankitun osaamisen arvi-
ointi ja tunnustaminen kos-
kettavat kaikkia opiskelijoi-
ta, ei vain aikuisia. Tutkin-
to tai sen osat suoritetaan 
aina näyttöjen avulla. Näy-
tössä henkilö osoittaa osaa-
misensa madollisimman ai-
doissa työtilanteissa ja -ym-
päristöissä.

Koulutuksenjärjestäjät or-
ganisoivat osaamisen näy-
töt sekä myöntävät todis-
tukset. Näytöissä tulee olla 
aina mukana myös työelä-
män edustaja. Koulutuksen-
järjestäjät tarvitsevat ver-
kostoihinsa tuhansia yritys-
ten edustajia, jotka halua-
vat osallistua ammatillisen 
koulutuksen kehittämiseen 
ja laadun varmistamiseen.

Yrittäjän oppisopimus-
koulutus säilyy lainsäädän-
nössä. Yrittäjä voi opiskel-

la yritystoimintansa ohes-
sa yrittäjän oppisopimuksel-
la esimerkiksi yrittäjän am-
mattitutkinnon. Yrittäjän 
oppisopimuksella on mah-
dollista opiskella myös val-
taosaa muista ammatillisis-
ta tutkinnoista. Yrittäjäopis-
kelijalle voidaan myös nime-
tä opintojensa tueksi ver-
taisyrittäjä mentoriksi. Use-
at koulutuksen järjestäjät 
maksavat mentorille pien-
tä korvausta.

Koulutussopimuksessa ja 
oppisopimuksessa työpai-
kalle nimetään työpaikka-
ohjaaja tukemaan opiske-
lijaa työtehtävissä ja oppi-
misessa. Työpaikalle oppi-
jan ottaminen yritykseen on 
yrittäjälle vapaaehtoista ja 
opiskelijan voi itse valita. 
Koulutuksenjärjestäjä vas-
taa opintojen etenemisestä 
sekä opintoihin liittyvästä 
ohjauksesta. Yritykselle ei 
makseta koulutuskorvaus-
ta koulutussopimusopiske-
lijasta. Oppisopimuskoulu-

tuksessa maksetaan koulu-
tuskorvausta.

Henkilö voi myös omaeh-
toisesti työn ohessa hankkia 
osaamista esim. opiskele-
malla iltaisin tai viikonlop-
puisin. Mahdollista on myös 
opiskella aikuiskoulutustu-
ella (yrittäjällä yrittäjän ai-
kuiskoulutustuki). Tällöin 
työ tai yritystoiminta kes-
keytyy tai vähenee oleel-
lisesti ja opiskelusta tulee 
päätoimista.

Jatkuva dialogi oppilai-
toksen ja yrityksen välillä 
on tärkeää. Yhteydenpidon 
avulla samalla tulee enna-
koiduksi alueen yrittäjien 
koulutustarpeita. Onnistu-
neesta yhteistyöstä hyötyy 
osaamista vahvistanut opis-
kelija, joka työllistyy ja uu-
si osaaminen palvelee myös 
yrityksen ja koko yhteisön 
etua.

Koulutuksen rahoitukses-
sa siirrytään tuloksellisuut-
ta painottavaan rahoitus-
malliin. Puolet rahasta tulee 

oppilasmäärän perusteella. 
Toinen puoli pääasiassa suo-
ritettujen tutkintojen, tut-
kintojen osien, työllistymi-
sen tai jatko-opintoihin siir-
tymisen perusteella. Suo-
men Yrittäjät ajoi tätä mal-
lia, koska se lisää koulutuk-
sen järjestäjän vastuuta sii-
tä, että koulutetaan ammat-
teihin, joilla työllistyy.

Suomen Yrittäjät on pal-
kannut vuodeksi 2018 kaksi 
amis-asiantuntijaa opetus- 
ja kulttuuriministeriön tu-
ella perehdyttämään ja ak-
tivoimaan työelämää am-
matillisen koulutuksen hyö-
dyntämisessä uusien työpai-
kalla tapahtuvien oppimi-
sen muotoihin käytännössä.

Teemme yhteistyötä ope-
tushallinnon ja työelämäjär-
jestöjen kanssa mm. osallis-
tumalla uudistukseen täy-
täntöönpanoon liittyvien ti-
laisuuksien toteuttamiseen 
eri puolella Suomea.

Tavoitteena on tiivistää 
koulutuksen ja työelämän 

yhteistyötä niin, että ope-
tus- ja ohjaushenkilöstön 
työelämäyhteydet ja samal-
la työ- ja elinkeinoelämä saa 
tietoa ammatillisen koulu-
tuksen reformin mukanaan 
tuomista mahdollisuuksis-
ta. Tavoitteena on hyödyn-
tää tiivistyvää yhteistyötä 
myös osaamistarpeiden en-
nakoinnin ja työelämän ke-
hittämisen tukena. Tarjo-
amme apuamme sekä yrit-
täjille että koulutuksenjär-
jestäjille esim. yhteistyöti-
laisuuksien järjestämisessä.

Merja Paloniemi
asiantuntija

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät ja

Suomen Yrittäjät

Lääkäriasema DocTener avasi
yrittäjiensä kotipaikkakunnalle
TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Kaksi vuotta Kiimingis-
sä toiminut lääkäriasema 
DocTener avasi toimipisteen 
maaliskuussa myös Hauki-
putaalla. Tänne päädyttiin 
Kiimingistä saatujen hyvi-
en kokemusten myötä.

– DocTenerin toiminta on 
saanut Kiimingissä hyvän 
jalansijan, tyytyväisiä asi-
akkaita on paljon. Uskoim-
me, että samanlaista palve-
lua tarvittaisiin myös muilla 
paikkakunnilla. Itse asum-
me mieheni Jouni Luokka-
lan kanssa Haukiputaalla, 
joten olemme nähneet tääl-
lä tarpeen lääkärin iltavas-
taanotolle, kertoo toimitus-
johtaja Anne Luokkala.

DocTener etsi tiloja myös 
Iistä.

– Emme saaneet sieltä ti-
loja kohtuullisella hinnalla, 
toisin kuin Haukiputaalta, 
Luokkala kertoo.

Hyvää palvelua 

DocTenerin nimi tulee sa-
noista doc-lääkäri ja latinan-
kielisestä sanasta tener-lem-
peä. Lääkäriasema markki-
noi itseään hyvän palvelun 
lääkäriasemana.

– Ajatuksen takana on ko-
konainen kuva ihmisestä. 
Ihminen on kokonaisvaltai-
nen olento, joka muodostuu 
fyysisestä, psyykkisestä ja 

sosioemotionaalisesta osa-
alueista. Nämä ovat kaik-
ki sidoksissa keskenään ja 
vaikuttavat kaikki toisiinsa. 
Kun ihmisellä on esimerkik-
si paljon fyysisiä kipuja, voi 
se tehdä hänestä ärtyneen, 
Luokkala sanoo.

Hyvän palvelun lääkäri-
aseman tavoitteena on, et-
tä asiakas nähdään kokonai-
sena ihmisenä eri osa-alueet 
huomioiden.

– Se tarkoittaa lempeää, 
ymmärtäväistä ja hyväksy-
vää kohtaamista aina ajan-
varaustilanteesta vastaan-
ottokäyntiin ja mahdollisiin 
jälkikontrolleihin asti. Tämä 
kaikki on näyttäytynyt asi-
akkaille hyvänä palveluna ja 
aitona välittämisenä. Niistä 
olemme saaneet paljon hy-
vää palautetta. Välittämis-
tä tarvitaan paljon tänä päi-

vänä levottomankin maail-
man keskellä.

Uusi lääkäriasema toimii 
Haukiputaalla sairaanhoi-
to- ja kotipalveluja tarjoavan 
Walkea Sydän Oy:n tilois-
sa Haukiputaan Vanhusten-
taloyhdistyksen talossa Re-
vontiellä. Toiminta on läh-
tenyt liikkeelle odotetusti.

– Muutama ilta on ollut 
tosi kiireinen, mutta välil-
lä on myös ollut hiljaisem-
piakin iltoja. Kiimingissä-
kin oli aluksi hiljaisempaa, 
mutta asiakasmäärät kas-
voivat tietoisuuden uudes-
ta palvelusta levitessä, Luok-
kala kertoo.

DocTenerissä työsken-
televät yleislääkäri Jouni 
Luokkala, yleislääkäri Ju-
hani Metsola ja yleislääke-
tieteen erikoislääkäri Mari-
anne Rasi, joka toimii joh-

tavana lääkärinä. Heillä kai-
killa on päivätyö muualla, 
joten DocTener toimii iltai-
sin neljästä alkaen. Lääkärit 
tekevät myös kotikäyntejä.

– Suunnitelmissa on saada 
työterveyspalvelut mukaan 
palveluihimme. Sitten tääl-
lä tulee olemaan työterveys-
hoitaja sekä mahdollisesti 
myös työterveyslääkäri töis-
sä päiväsaikaan.

Yrittäjien tavoitteena on 
myös laajentaa lääkäriase-
maansa.

– Etenemme pikkuhiljaa, 
jotta näemme miten toimi-
pisteet alkavat pyöriä, ja 
saamme rauhassa palvella 
asiakkaita. Tavoitteenam-
me on tulevaisuudessa pal-
vella Oulun seudulla ja sen 
lähikunnissa tarjoten yleis-
lääkärin iltavastaanotto- ja 
työterveyspalveluita.

DocTenerissä palvelevat yleislääketieteen erikoislääkäri 
Marianne Rasi, toimitusjohtaja Anne Luokkala, yleislääkäri 
Jouni Luokkala ja yleislääkäri Juhani Metsola.

AULI HA APAL A

Liikku otettiin hyvin
vastaan Haukiputaalla
TEEA TUNTURI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Virpiniemeläisten Johanna 
ja Heikki Riihijärven luot-
saama kuntokeskus Liikku 
avasi Haukiputaan keskus-
tan tyhjillään olleeseen lii-
ketilaan uuden, reilun tu-
hannen neliön kuntosalin 
helmikuun puolivälissä. Rii-
hijärvien mukaan Hauki-
putaan Liikku on lähtenyt 
käyntiin oikein hyvin

– Olemme saaneet siitä 
erinomaista palautetta ja 
jäsenmäärät kasvavat ko-
ko ajan. Tavoitteenamme 
on luoda matalan kynnyk-
sen viihtyisiä kuntokeskuk-
sia, joihin on helppo tulla ja 
joissa treeni sujuu, sanoo Jo-
hanna Riihijärvi.

Kuntokeskuksia
ympäri maan

Haukiputaan Liikun avaa-
minen oli osa laajenemis-
suunnitelmaa, jonka jäl-
keen vuonna 2022 Liikulla 
olisi kuntokeskuksia ympä-
ri Suomen yhteensä jopa 50. 
Tämän vuoden uusien ava-
uksien jälkeen niitä on to-
dennäköisesti jo lähes 20.

 – Huhtikuun alussa avat-
tiin Liikku Pori, joka on tä-
män vuoden neljäs avatta-
va keskus. Aikaisemmin on 
Haukiputaan lisäksi avat-
tu Seinäjoki ja Kaarina. Elo-
kuussa avaamme useita uu-

sia keskuksia muun muassa 
Kokkolaan, Ylivieskaan, Ylö-
järvelle ja Imatralle. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tavoit-
teemme vuodelle 2018 eli 12 
uutta Liikkua on aivan aika-
taulussa. Hyvältä näyttää, 
kertoo Johanna Riihijärvi.

Johanna ja Heikki Rii-
hijärvi perustivat ensim-
mäisen Liikun Ouluun Ala-
sintielle 2010. Vuosi sitten 
yritys lähti kimppaan Gor 
Group -konsernin kanssa sy-
nergiaetuja tavoitellen. Rii-
hijärvet omistavat yritykses-

tään edelleen 30 prosenttia 
ja vastaavat operatiivisesta 
toiminnasta.

– Liikunta- ja terveysalal-
la on yhteinen tulevaisuus, 
joten näemme, että hyödym-
me valtavasti asemastamme 
Gor Groupin tytäryhtiönä, 
Johanna Riihijärvi kertoo.

Vankkaa
osaamista taustalla

Liikuntakeskusmaailma on 
tullut Johannalle tutuksi jo 
nuorempana, jolloin hän on 

työskennellyt perheyrityk-
sen palloiluhallilla ja isänsä 
kanssa luotsannut oululais-
ta liikuntakeskus Hukkaa.

Riihijärvet asuivat Heikin 
jääkiekkouran aikana Rans-
kassa useita vuosia, ja tuol-
loin sikäläinen kuntosali-
maailma tuli heille tutuk-
si. Oman liikuntakeskuksen 
luomisessa Heikin pitkäs-
tä ammattilaiskiekkoilijan 
urasta on ollut paljon apua.

– Päätettiin, että halutaan 
olla kaupungin paras sali, 
jossa on parhaat laitteet, ei 
ryhmäliikuntaa, ei henkilö-
kuntaa, keskimääräistä suu-
remmat tilat ja hyvä hinta-
laatusuhde. Saleilla työsken-
televät itsenäiset personal 
trainer -yrittäjät, jotka saa-
vat Liikulta tilat ja markki-
nointiapua.

– Valmentajat luovat osal-
taan salin henkeä, he ovat 
salin kasvot, Johanna Rii-
hijärvi toteaa.

Haukiputaalainen yrittäjäpariskunta Johanna ja Heikki Rii-
hijärvi luotsaa Liikkua kohti uusia paikkakuntia ja uuden-
laisia kokonaisuuksia. 

K ATI LEINONEN

Päätettiin, että ha-
lutaan olla kaupun-
gin paras sali, jossa 
on parhaat laitteet, 
ei ryhmäliikuntaa, ei 
henkilökuntaa, kes-
kimääräistä suurem-
mat tilat ja hyvä hin-
ta-laatusuhde. ”

Johanna Riihijärvi

Muutama ilta on ollut 
tosi kiireinen, mutta 
välillä on myös ollut 
hiljaisempiakin ilto-
ja. Kiimingissäkin oli 
aluksi hiljaisempaa, 
mutta asiakasmäärät 
kasvoivat tietoisuu-
den uudesta palvelus-
ta levitessä.”

Anne Luokkala
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Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana 
kenties kansainväliset markkinat? Laadukkaat yritys-
palvelumme ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina 
liikeidean sparraamisesta lähtien.

AUTAMME  
YRITYSTÄSI KASVAMAAN

LIIKETOIMINTAMALLI
Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi 
tärkeimmät osa-alueet, kuten ansainta-
logiikan, kohdemarkkinat, jakelukanavat, 
kustannus rakenteen ja rahoitustarpeet. 
Liiketoiminta malli auttaa sinua hahmot-
tamaan mahdolliset ongelmakohdat ja 
kertomaan suunnitelmistasi uskottavasti.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN
Saat meiltä käytännönläheisiä neuvoja 
yrityksesi perustamiseen liittyvissä asioissa, 
kuten perustamisasiakirjojen laadinnassa, 
talouslaskelmissa, rekisteröinneissä ja 
vakuutus asioissa.

YRITYSRAHOITUS
Kartoitamme yhdessä yrityksesi käynnistä-
miseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät 
rahoitustarpeet ja -vaihtoehdot. Autamme 
suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa 
sekä niin julkisen kuin yksityisenkin yritys-
rahoituksen hakemisessa.

SIJOITTUMISPALVELUT
Kun olet tuomassa tai perustamassa 
yritystäsi Ouluun, selvitämme alueen 
liiketoiminta mahdollisuudet ja autamme 
verkostoitumaan. Autamme löytämään 
sopivat toimitilat tai tontin sekä osaavaa 
työvoimaa yritykseesi. 

Tutustu myös  
sähköisiin palveluihimme

Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja 
tontti pörssin, kattavan yrittäjän tietopa-
ketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi 
rahoitusmahdollisuuksista.

oulu.combusinessoulu.com |  CHAT

VIENNIN EDISTÄMINEN
Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yritys-
kentässä, jotta alueemme yritykset verkottuvat 
eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistä-
mismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteis-
työkumppaneita ja rahoittajia sekä avustamme 
myyntineuvottelujen järjestämisessä.

OMISTAJANVAIHDOKSET
Opastamme sekä myyjiä että ostajia sukupol-
venvaihdoksissa ja yrityskaupoissa. Käytös-
sämme on laaja verkosto alan asiantuntijoita, 
joiden kanssa toteutamme omistajanvaihdok-
set sujuvasti.

TYÖNANTAJAPALVELUT
Tarjoamme työllistämisen neuvontapalveluja 
ja helpotamme rekrytointia esittelemällä sopi-
via ehdokkaita työllisyyspalvelujen työnhakija- 
asiakkaista. Selvitämme mahdollisuudet 
rekrytoinnin taloudellisiin tukiin ja autamme 
niiden hakemisessa, kun palkkaat työllisyys-
palvelujen työnhakija-asiakkaan.

LIIKETOIMINNAN VALMENNUKSET
Toteutamme yhteistyökumppaneidemme 
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaa-
miseen liittyviä koulutus- ja valmennusoh-
jelmia. Aiheina ovat mm. myyntivalmiudet ja 
markkinointi, vienti, yritysrahoitus, yritys- ja 
sopimusjuridiikka sekä erityisesti työhyvin-
vointi. Tarjoamme myös tuettuja asiantuntija-
palveluita eri osa-alueilla.

INNOVAATIO- JA  
VERKOSTOITUMISPALVELUT
Järjestämme ideoiden, osaajien ja yritysten 
kohtaamisia, jotka synnyttävät uutta liiketoi-
mintaa eri alojen rajapinnoilta. Avullamme 
löydät myös oikean testaamis- tai kehittämis-
palvelun yhteisöstämme.

VIESTINTÄ- JA MEDIAPALVELUT
Viestimme tapahtumista ja ajankohtaisista 
asioista uutiskirjeiden ja sosiaalisen median 
kautta. Välitämme myös yritysten tiedotteita 
medialle ja julkaisemme tärkeimmät uutiset 
omissa kanavissamme.

OULUN SEUDUN MARKKINOINTI
Tule mukaan vaikuttamaan ja tekemään 
ennakkoluulotonta viestintää Oulun seudun 
markkinointiin, jonka toimenpiteet suunni-
tellaan yhdessä vuodeksi kerrallaan. Saat 
yrityksellesi näkyvyyttä keskeisissä medioissa 
ja tapahtumissa. Samalla saat tukea myyntiin 
ja verkostoitumiseen sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti.

TAPAHTUMA-ASIANTUNTIJA
Oulu Convention Bureau (OCB) tarjoaa  
puolueetonta asiantuntija-apua kokouksen, 
kongressin tai muun tilaisuuden järjestäjälle 
Oulussa. Autamme suunnittelu- ja hakupro-
sessissa sekä markkinoinnissa ja etsimme 
vaihtoehtoja tapahtumasi toteuttamiseksi. 

LÄHETÄ MEILLE 
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE

Kääpätie 10 | 90820 Kello | GSM 0400 401 601 
www.avanttila.fi

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

. . .juuri sellaisena
kuin haluat

YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI
TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN

Tietosuoja-asetus
koskettaa
jokaista yrittäjää
MIRKO SIIKALUOMA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Toukokuun 25. päivänä voi-
maan astuva EU:n uudis-
tettu tietosuoja-asetus vai-
kuttaa kaikkien asiakas- ja 
palkkatietoja käsittelevien 
yrittäjien arkeen. Yrittä-
jiä aiheeseen kouluttaneet 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät ja Bit Kompis suosittele-
vat asetukseen tutustumis-
ta kaikille.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät ja Bit Kompis Ab kier-
sivät alkuvuodesta maakun-
nassa kouluttaen paikallis-
yhdistysten yrittäjiä uuden 
tietosuoja-asetuksen saloi-
hin. Haukiputaan koulutus-
tilaisuuteen osallistui noin 
30 yrittäjää.

– Tietosuoja-asetus kos-
kettaa kaikkia yrittäjiä. Jo-
kaisella yrityksellä on asiak-
kaita, ja henkilöiden nimiä 
ja osoitteita käsitellään. Asia 
kannattaa ottaa vakavasti 
alusta asti, ettei tule ikäviä 
yllätyksiä jälkeenpäin, Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
järjestöpäällikkö Kirsi Ant-
tila korostaa.

– Yrittäjän kannattaa sel-
vittää asetuksen määrittele-
mät minimivaatimukset ja 
tehdä tarvittavat muutok-
set, jotta voi nukkua yön-
sä rauhassa, Anttila muis-
tuttaa.

Muuttuva
käsite

Tietosuoja-asetuksen uu-
distuksen myötä henkilö-

tiedon käsite muuttuu: jat-
kossa henkilötiedoksi käsi-
tetään mikä tahansa tieto, 
jolla yksin tai yhdistettynä 
muuhun tietoon henkilö voi-
daan yksilöidä yksiselittei-
sesti. Henkilötiedon käsite 
koskee myös yrityksen yh-
teyshenkilöitä.

– Jo palkkoja maksavan 
yrityksen kohdalla se, miten 
palkkatietoja käsitellään ja 
liikutellaan, tulee olla doku-
mentoituna. Jos tilitoimis-
to hoitaa palkka-asiat, niin 
yrityksellä ja tilitoimistol-
la on syytä olla sopimus sii-
tä, kenen vastuulla ne tie-
dot ovat missäkin vaihees-
sa, Kirsi Anttila nostaa esi-
merkkinä.

Yritysten kannalta mer-
kittävin muutos on juurikin 
dokumentoinnin tarpeen li-
sääntyminen. Tietosuoja-
asetuksen mukaan asiakas-
rekisteriä ylläpitävän yrityk-
sen tulee kuvata tietosuoja-
käytäntönsä ja toimia niiden 
mukaan. Yrityksen täytyy 
kirjata mitä henkilötietoja 

kerätään, mihin niitä käy-
tetään, miten niitä käsitel-
lään ja suojataan.

– Tietosuoja-asetus pai-
nottaa käsiteltävän tiedon 
minimoinitia, eli kerätään ja 
käsitellään ainoastaan käyt-
tötarkoituksen mukaisia tie-
toja sekä siivotaan rekiste-
reistä tarpeettomat ja van-
hentuneet tiedot. Vanhen-
tuneet tiedot tulee jatkossa 
siivota säänöllisesti pois re-
kistereistä, Jarkko Juntu-
nen Bit Kompiksesta kertoo.

Neuvoja
yhdistykseltä

Tietosuoja-asetuksen taus-
talla on henkilötietojen kä-
sittelyn yhdenmukaista-
minen EU:n alueella, käsit-
telytoimien läpinäkyvyy-
den varmistaminen rekis-
teröidyille päin sekä varau-
tuminen henkilötietoihin 
kohdistuvien rikosten yleis-
tymiseen.

– Kyberrikollisuus on ar-
kipäivää Pohjois-Pohjan-

maan alueella, muistutta-
vat Bit Kompiksen Jarkko 
Juntunen ja Heikki Nurmi.

Monien yritysten kohdal-
la henkilötietoja löytyy esi-
merkiksi asiakas- ja työnte-
kijärekistereistä. Uudistuk-
sen myötä henkilöllä on oi-
keus vaatia nähtäväksi it-
sestään asiakasrekisteriin 
kirjattuja tietoja koneluet-
tavassa muodossa sekä tul-
la unohdetuksi rekisteristä.

Jos tietosuoja-asiat mie-
tityttävät Kirsi Anttila suo-
sittelee tutustumaan Suo-
men Yrittäjien sivuilta löy-
tyvään tietosuojakäsikirjaan 
sekä webinaareihin. Anttila 
kannustaa ottamaan askar-
ruttavissa asioissa yhteyttä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät ry:n puoleen.

– Olipa mikä tahansa as-
karruttava asia, niin mei-
hin voi ottaa yhteyttä tai 
voi käydä paikanpäällä toi-
mistolla. Autamme löytä-
mään tarvittavan asiantun-
tijan, Anttila lähettää ter-
veisinä.

Kirsi Anttila suosittelee yrittäjiä tutustumaan EU:n uudistuneeseen tietosuoja-asetuk-
seen. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. auttaa paikallisyhdistysten toimijoita ongelmati-
lanneissa.

Tietosuoja-asetuksen taustalla on henkilötietojen käsit-
telyn yhdenmukaistaminen EU:n alueella.

Yrittäjän kannattaa 
selvittää asetuksen 
määrittelemät mini-
mivaatimukset ja teh-
dä tarvittavat muu-
tokset, jotta voi nuk-
kua yönsä rauhassa.”

Kirsi Anttila

ARKISTOKUVA

MIRKO SIIK ALUOMA
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KUNTOKESKUS

Vauhti, voima ja hiki, siinä ne on hyvän treenin 
tunnusmerkit. Liikussa on vaativallekin 
treenaajalle sopivat laadukkaat laitteet, joilla 
tuloksia kyllä syntyy. 

Parasta on 
tehokas treeni

LIIKKU HAUKIPUDAS
Kirkkotie 1

Avoimet ovet
Tervetuloa tutustumaan 
vappuna 1.5. klo 11–14 

toritapahtuman yhteydessä!


