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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Yrittäjät yhteisellä aamupalalla
Teea TunTuri

Haukipudas YriTTää

Yrittäjän päivää juhlittiin 
tänä syksynä Suomessa jo 
21. kerran. Haukiputaan 
Yrittäjät ry juhli Yrittäjän 
päivää yhteisen aamupalan 
merkeissä hotelli Samant-
tassa. Kolmisenkymmentä 
haukiputaalaisyrittäjää is-
tui yhteisen pöydän ääreen 
tutustumaan toisiinsa, vaih-
tamaan kuulumisia ja po-
risemaan yrittäjän arjesta.

Katja Aspegren ja Tii-
na Sotaniemi uskovat, et-
tä Haukiputaalla ymmär-
retään paikallisten palve-
luiden käyttämisen tärkeys.

Optikko Duon Katja As-
pegren pitää yrittäjien yhtei-
siä vapaamuotoisia tapaami-
sia hyvänä vertaistukena, jo-
ka lisää yhteishenkeä ja tuo 
tsemppiä omaan arkeen.

– Mielestäni henki hauki-
putaalaisten yrittäjien kes-
ken on kohentunut viimeis-
ten vuosien aikana, kun näi-
tä yhteisiä kokoontumisia on 
järjestetty. Täällä yrittäjät 
ovat aktiivisia, Aspegren sa-
noo.

Haukiputaan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Tiina Sotaniemi 
vahvistaa Katja Aspegrenin 
käsityksen siitä, että juuri va-
paamuotoisuus ja vertaistuki 
ovat sitä, mitä yrittäjät kai-
paavat.

– Olemme saaneet selkeää 
viestiä siitä, että näitä mata-
lan kynnyksen tapaamisia 
kaivataan, Sotaniemi kertoo.

Haukiputaan Yrittäjillä 

on noin 220 jäsenyritystä, 
ja määrän lasku on saatu 
taittumaan. Erilaisten ta-
pahtumien, koulutuksen ja 
esimerkiksi kuntoiluprojek-
tin avulla Haukiputaan Yrit-
täjät ovat viime aikoina ha-
keneet kasvua järjestäyty-
misasteeseensa.

Yhteisillä
tulilla
Kiimingin Yrittäjät ry ja 
Haukiputaan Yrittäjät ry et-
sivät yhteisvoimin keinoja 
yhdistystensä toiminnan el-

vyttämiseen ja uusien jäsen-
ten saamiseksi mukaan toi-
mintaan. Nämä kaksi yhdis-
tystä ovat myös mahdolli-
sesti lähestymässä Iin Yrit-
täjät ry:tä, jotta koko alueen 
toimintaa voitaisiin kehit-
tää yhteistyössä yrittäjien it-
sensä haluamaan suuntaan.

Yhdistysten aktiiviset pu-
heenjohtajat kiiminkiläinen 
Miika Sutinen ja haukipu-
taalainen Tiina Sotaniemi 
kertoivat, että alueen yrit-
täjistä vain yllättävän pieni 
osa on kiinnostunut Suomen 
Yrittäjien tarjoamasta edun-

valvonnasta tai paikallista-
son toiminnasta vertaistu-
kineen ja tapahtumineen.

Syyskuun puolivälissä Hau-
kiputaan ja Kiimingin yrittä-
jäyhdistykset järjestivät Koi-
telissa yhteisen syyspäivän, 
jossa makkaranpaiston lo-
massa jutusteltiin muun mu-
assa siitä, millaista yhteistyö-
tä yhdistyksissä voitaisiin 
tehdä, jotta voimavarat tu-
lisivat käytettyä järkevästi.

– Tarkoitus on, että yrittä-
jät eri yhdistyksistä tulisivat 
toisilleen tutuksi ja voisivat 
auttaa niin, etteivät kaikki 
kohtaisi samoja kompastus-
kiviä, kiiminkiläinen yrittä-
jä Rauno Salmela sanoo.

Hän kuvailee varsinkin 
yksinyrittäjän tai pienyrit-
täjän helposti ajautuvan ra-
vihevosilmiön kouriin, jos-
sa laput silmillä mennään 
eteenpäin, eikä huomata 
ympäröivää maailmaa.

– Yhteistyö ja tutuksi tu-
leminen ovat tärkeitä juttu-
ja. Hymyssä suin asioiden te-
keminen yhdessä palkitsee, 
Salmela sanoo.

Kolmisenkymmentä haukiputaalaista yrittäjää nautiskeli aamupalaa Samanttassa Yrittäjän päivänä. Tärkeintä yhteisessä 
hetkessä on verkostoituminen ja tutustuminen muihin yrittäjiin.

Putaan Radio Väiski Oy 
on Vuoden yrittäjä
Tuija järvelä-uusiTalo, 

Teea TunTuri

Haukipudas YriTTää

Haukiputaan Yrittäjät ry on 
valinnut Jyrki Drushinin 
ja Vesa Mäkisen Putaan 
Radio Väiski Oy:n, kansan 
suussa Väiskin Koneen, Vuo-
den 2018 yrittäjäksi. Perus-
teluina nimitykselle maini-
taan muun muassa se, et-
tä yritys on toiminut koko 
olemassa olonsa ajan Hauki-
putaalla ja tarjonnut laadu-
kasta palvelua paikkakun-
nalla asiakkailleen. Toimi-
ala on kokenut vuosien saa-
tossa suuria muutoksia, ja se 
onkin erittäin voimakkaas-
ti kilpailtu ala, joka on ollut 
muun muassa ulkomaisten 
pääomaketjujen ja nettikau-
pan puristuksessa.

Huomionarvoista on 
myös, että Putaan Radio 
Väiski Oy on Oulun talous-
alueella ainoa alansa kivi-
jalkamyymälä, Haukipu-
taan Yrittäjät toteaa. Li-
säksi esiin nostetaan yrit-
täjien tapa tehdä työtä täy-
dellä sydämellä ja palvella 
asiakkaitaan niin sanotus-
ti lattiatasossa. Hyvä mai-
ne ja erinomainen palvelu on 
kiirinyt myös Haukiputaan 
rajojen ulkopuolelle, niinpä 
asiakkaita löytyykin ympä-
ri maakuntaa.

Jyrki Drushinin ja Ve-
sa Mäkisen vuodesta 1994 
luotsaama yritys vaihtoi 
tämän vuoden keväällä 
toimintansa Veikon kone 
-ketjuun. Yrittäjien mukaan 

muutos sujui jopa ennakoi-
tua paremmin ja myynti ke-
hittyi koko kesän ja syksyn 
hyvin.

Tulossa
40-vuotisjuhla

Väinö Drushinin perusti 
Väiskin TV ja koneen vuon-
na 1979 Haukiputaalle T-
Market Santalan kellariin, 
josta siirryttiin nykyiseen 
toimitilaan 1984. Nyt Jyr-
ki Drushinin on yrityksen 
toimitusjohtaja ja Vesa Mä-
kinen hallituksen puheen-
johtaja. 

Yrittäjien lisäksi liikkeessä 
työskentelee Markus Haa-
rala, jonka vastuulla ovat 
puhelin- ja datapuolen tuot-
teet.

– Ehkä se, että me yrittä-
jät olemme täällä sorvin ää-
ressä ja teemme itse kaikki 
hommia on yksi merkittävä 
juttu menestyksen kannal-
ta. Täällä tutut ukot ovat ai-
na vastassa ja vastaavat pu-
helimeen, Drushinin sanoo.

Monet perheet ovatkin 
asiakkaita jo kolmannes-
sa polvessa, joka erityisesti 
lämmittää yrittäjien mieltä.

Miehet tietävät myös, et-
tä viime vuosien aikana ko-
tiseutuhenki on kasvanut 
ja paikallisten palveluiden 
säilyminen ovat asukkaille 
tärkeitä. Edustajilta ja asi-
akkailta yritys on saanut 
vahvaa palautetta siitä, et-
tä myymälä on hyvässä kun-
nossa ja tuotteet selkeästi 
esillä.

– Meillä on aiemminkin 
ollut kilpailuvalttina, että 
tavaran saa heti mukaan-
sa, eikä sitä tarvitse odottaa 
viikkoa paria. Uuden brän-
din alla meillä on käytös-
sämme tarkkaa dataa siitä, 
mikä menee kaupaksi. Ja jos 
ei jotain tiettyä mallia löydy 
liikkeestämme, saa sen tie-
tenkin tilaamalla, Drushi-
nin kertoo.

– Ensi vuosi on juhlavuo-
si. Yrityksen perustamisesta 
tulee 40 vuotta, ja me olem-
me olleet tässä yrittäjinä jo 
pian 25 vuotta, Vesa Mäki-
nen sanoo.

Juhlavuoden kunniak-
si toukokuulle on luvas-
sa 40-vuotiskampanja tar-
jouksineen.

Pitkä ura
takana

Molemmilla yrittäjillä on 
pitkä ura takanaan kodin-
konekaupan parissa. Vesa 
Mäkinen on ollut saman yri-
tyksen palveluksessa jo 31 
vuoden ajan.

Jyrki Drushinin on aloit-
tanut alalla isänsä liikkees-
sä Haukiputaalla armeijan 
jälkeen vuonna 1983, jos-
ta hän siirtyi Kemijärvel-
le isänsä toiseen myymä-
lään. Tämän jälkeen hän te-
ki mutkan alan parissa Ro-
vaniemelle ja Ouluun, pala-
ten Haukiputaalle takaisin 
vuonna 1994.

Vuosien varrella Väiskillä 
on tehty monenlaista kaup-
paa. Miehet kertovat, että 

joitakin vuosia sitten myy-
tiin paljon esimerkiksi digi-
kameroita ja autonavigaat-
toreita. Nyt niitä ei myydä 
juuri ollenkaan, sillä älypu-
helin korvaa ne molemmat.

– Puhelimien ja tablettien 
myynnin ansiosta olemme 
saaneet paljon uutta, nuo-
rempaa asiakaskuntaa. Pu-
helinpuoli kasvaa järjetöntä 
vauhtia, mutta asettaa sa-
malla myös uusi haasteita 
markkinointiin, Mäkinen 
kertoo.

Sekä Drushinin että Mä-
kinen ovat yrittäjäuransa ai-
kana oppineet ottamaan ai-
kaa itselleen kovasta yrittä-
misen palosta huolimatta. 

Mäkinen rentoutuu Palja-
kassa mökkeillen ja lasketel-
len sekä veneillen Martin-
niemessä. Myös lasten har-
rastukset ottavat aikansa. 
Drushinin puolestaan har-
rastaa monipuolisesti liikun-
taa ja musiikkia sekä on mu-
kana niin Haukiputaan Yrit-
täjien kuin Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjienkin toimin-
nassa.

– Yrittäminen pitää vi-
reessä, mutta silti se tun-
tuu siltä, että nuorempana 
ehti samassa ajassa tehdä 
enemmän asioita kuin nyt, 
Mäkinen naurahtaa.

Haukiputaan Veikon Ko-
neen verollinen myynti on 
noin 1,4 miljoonaa euroa 
vuodessa.

– Kyllä siinä pakettia tu-
lee sisään ja lähtee uloskin 
melkoisen paljon kolmeen 
mieheen, yrittäjät pohtivat.

Vuoden 2018 yrittäjät Vesa Mäkinen ja Jyrki Drushinin (oik.) sekä työntekijä Markus Haarala (keskellä) ottavat palkin-
non vastaan lämpimin ajatuksin ja sillä mielin, että 40 vuoden ikään tulevassa yrityksessä on tehty asiat niin kuin pitää, 
muuten ei tässä oltaisi.

Teea TunTuri

Teea TunTuri

laitetaan hyvä kiertämään
Jouluvaloja alkaa pikkuhil-
jaa syttyä koteihin ja liike-
tiloihin. Niillä on jotenkin 
seesteinen vaikutus, vaik-
ka joulun alla kiire tuntuu-
kin hiipivän ihon alle.

Monille yrittäjille joulu 
tietää vuoden kiireisintä 
aikaa ja joulumyyntiin pa-
nostetaan paljon. Tsemppiä 
kaikille joulusesonkiin! Toi-
vottavasti saadaan valkoi-
nen lumihuntu hieman va-
laisemaan joulumaisemia ja 
lisäämään joulun tunnelmaa 
hyvissä ajoin.

Jouluaiheen ympärillä on 
myös kädessäsi oleva yrittä-
jälehtemme, kun perintei-
nen joulunavaus on jälleen 
ensi viikolla. Torin täydel-
tä odotamme väkeä paikalle 
kuten aikaisempinakin vuo-
sina. Tulethan sinäkin!

Syksy on tunnetusti yrit-

täjäyhdistykselle vilkas ajan-
jakso. On tapahtumia ja ko-
kouksia sekä tehtävä pää-
töksiä. Haukiputaan Yrit-
täjien syyskokouksessa va-
litaan ensi vuodelle halli-
tuksen uusi kokoonpano ja 
myös omalta osaltani olen 
luopumassa puheenjohtajan 
tehtävistäni. Täytyy sanoa, 
että kolme vuotta on kulu-
nut nopeasti. Nyt on hyvä 
aika antaa tilaa uudelle.

Olen äärimmäisen kiitol-
linen kaikille, jotka olette 
olleet puheenjohtajan mat-
kani aikana tukena ja apu-
na monissa tilanteissa. Ilok-
seni huomaan, että teitä on 
todella paljon. Luottavaisin 
mielin katson tulevaan ja 
luovutan vastuun uudelle 
puheenjohtajalle.

Meillä on hieno poruk-
ka ollut tekemässä pyytee-

töntä ja hyvää työtä yrittä-
jien ja paikallisten toimin-
tojen eteen Haukiputaalla. 
Uskon, että näin asiat jat-
kuvat tulevaisuudessakin. 
Lämmin kiitos erityisesti 
hallitusjäsenille sujuvasta 
ja hienosta yhteistyöstä näi-
den vuosien aikana. Hauki-
putaan porukka onkin saa-
nut kiitosta ja kehuja myös 
muilta hyvästä yhteishen-
gestä erilaisissa yrittäjien 
tapahtumissa ja varmasti 
ihan aiheesta. Olen ylpeä 
teistä jokaisesta!

On aina hieno hetki jul-
kistaa syksyllä yrittäjien va-
linnat Vuoden Yrittäjän ja 
Vuoden haukiputaalaisen 
osalta. Heistä saatte lukea 
ensikäden tiedon tästä leh-
destä. Paljon onnea ja me-
nestystä myös tulevaan heil-
le. Kyllä meillä on upeita ih-

misiä tekemässä Haukipu-
dasta tunnetuksi!

Toivotan kaikille hyvää 
joulun aikaa ja lämmintä 
joulumieltä. Pidetään toi-
sistamme huolta ja laitetaan 
hyvä kiertämään. 

Tänä vuonna yrittäjät to-
teuttavat omalta osaltaan 
hyväntekeväisyyttä konk-
reettisella lahjalla, joka koh-
distetaan ikäihmisten huo-
lenpitoon.  Joulunavaukses-
sa lahjoitamme Haukipu-
taan vanhusten asumispal-
veluihin pyörätuolin, jonka 
myötä toivomme sen tuovan 
paljon iloa ja piristystä mo-
nelle asukkaalle.

Lämpimin jouluajatuksin,

Tiina Sotaniemi
puheenjohtaja

Haukiputaan
Yrittäjät ry

Haukiputaalaisia ja kiiminkiläisiä yrittäjiä kokoontui syys-
kuun puolivälissä Koiteliin.

Mielestäni henki hau-
kiputaalaisten yrittä-
jien kesken on kohen-
tunut viimeisten vuo-
sien aikana, kun näi-
tä yhteisiä kokoontu-
misia on järjestetty. ”
- Katja Aspegren



Joulunavaustapahtuma 
alkaa Haukiputaan torilla 
15.11. kello 17. 

Tapahtuman aluksi ohjel-
massa on Haukiputaan Yrit-
täjät ry:n hyväntekeväisyys-
lahjoitus. 

Yhdistys lahjoittaa pyö-
rätuolin ikäihmisten ulkoi-
luttamista varten Haukipu-

taan ikäihmisten asumispal-
veluihin.

– Halusimme osoittaa tä-
mänvuotisen hyväntekeväi-
syyslahjoituksemme johon-
kin konkreettiseen paikalli-
seen kohteeseen ja päädyim-
me tällä kertaa auttamaan 
vanhuksia, kertoo Hauki-
putaan yrittäjäyhdistyksen 

puheenjohtaja Tiina Sota-
niemi.

Toritapahtumassa on mu-
kana lähes kaksikymmen-
tä torimyyjää. Kojuissa on 
myytävänä muun muassa 
karamellejä, vaatteita, mak-
karaa ja monenlaisia perin-
teisiä torituotteita. Paikalla 
on myös Haukiputaan Yrit-

täjien teltta, jossa toimii in-
fopiste.

Joulunavauksessa esiin-
tyy myös Haukiputaan Län-
situulen koulun lapsikuoro. 
Tapahtuma päättyy kello 19 
näyttävään ilotulitukseen. 
Ilotulitus järjestetään torin 
vieressä entisen kunnanvi-
raston paikalta.
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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

Tiedot tuhottava turvallisesti
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

EU:n uusi tietosuoja-asetus 
edellyttää, että salassa pi-
dettävät tiedot poistetaan 
asianmukaisesti. 

Asetuksella parannetaan 
yksilön tietosuojaa ja ajan-
tasaistetaan sääntely vas-
taamaan uutta teknologi-
aa.  EU:n uuden tietosuoja-
asetuksen soveltaminen al-
koi toukokuussa.

Yritysten näkökulmasta 
asetus kiristää henkilötie-
tojen käsittelyyn ja tietojen 
turvalliseen tuhoamiseen 
liittyviä vaatimuksia.

Nyt yksilöllä on oikeus 
pyytää yritykseltä selvitys-
tä omien tietojensa käytöstä 
ja vaatia niiden poistamista. 
Yrityksen pitää pystyä myös 
osoittamaan, että tiedot on 

pyydettäessä tuhottu asian-
mukaisesti. 

Maanlaajuisesti ja paikal-
lisesti yhteistyökumppanei-
den kanssa toimiva Encore 
Tietoturvapalvelu  tuhoaa 
asiakirjat, tuotekehitysdo-
kumentit, prototyypit, muis-
titikut, puhelimet, tietoko-
neet, työvaatteet ja muun 
luottamuksellista tietoa si-
sältävän materiaalin asetuk-
sen edellyttämällä tavalla.

Materiaali
kierrätetään

Materiaali kerätään lukitta-
vaan, RFID-tunnisteella va-
rustettuun keräyssäiliöön ja 
kuljetetaan umpikorillisella 
autolla tuhottavaksi tilas-
sa, johon pääsevät vain ni-
metyt, vaitiolositoumuksen 
tehneet työntekijät. 

– Asiakas voi luottaa sii-
hen, että kun hän luovut-
taa meille salassa pidettä-
vää materiaalia, se tuhotaan 
asianmukaisesti, tähdentää 
avainasiakaspäällikkö Jen-
ni Kivi Encore Palveluilta.

Yrityksen verkkopalvelus-
ta asiakas saa raportin, joka 
osoittaa, että tietoturvama-
teriaalit on tuhottu asian-
mukaisesti. Asiakirjat sil-
putaan pehmopaperin raa-
ka-aineeksi, muovimateriaa-
li murskataan energiahyöty-
käyttöön ja arvokkaita ma-
teriaaleja sisältävät kova-
levyt hyödynnetään raaka-
aineena.

– Palvelumallimme huo-
mioi tiukimmatkin turval-
lisuusvaatimukset. RFID-
tunnisteiden avulla voidaan 
todentaa, milloin materiaa-
li on noudettu asiakkaalta ja 

milloin se on tuhottu, sel-
ventää Encore Palvelujen 
Henna Lindberg.

Encore Palveluilla on oma 
moderni tuhousyksikkö Ou-
lussa ja yritys tekee yhteis-
työtä tarkoin valittujen 
kumppaneiden kanssa. En-
core Tietoturvapalvelu on 
saatavilla Haukiputaalla SR 
Jätehuollolta.

Palvelun yhteyshenkilö, 
yrittäjä Pasi Kropsu kertoo, 
että saatavilla on eri kokoi-
sia tietoturvasäiliöitä, jot-
ka ovat kooltaan 40, 140 ja 
240 litran suuruisia sekä ar-
kistohävityksiin soveltuvia 
660-litraisia säiliöitä.

– Säiliöt toimitetaan asi-
akkaalle, noudetaan pois ja 
toimitetaan edelleen Enco-
relle jatkokäsittelyyn sisäl-
lön tuhoamiseksi, kuvailee 
Kropsu toimintamallia.

Pasi Krospu SR-Kiinteistöhuollosta kertoo, että yrityksen palveluvalikoimaa on laajennet-
tu niin, että asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin myös tietoturvan piiriin kuulu-
van materiaalin osalta.

AULI HA APAL A

Joulupukki ja 
joulumuori
yllättävät
joulun-
avauksessa

TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Joulupukki ja joulumuori 
yllättävät tämänvuotisessa 
Haukiputaan Yrittäjien jär-
jestämässä joulunavaukses-
sa. Kaksikko saapuu torstai-
na 15.11. joulunavaukseen 
Petteri-poron sijasta oululai-
sella sähkökelkka Sledgolla.

– Näin pääsemme varmas-
ti perille kaikenlaisilla ke-
leillä. Sähkökelkka luistaa 
oli lunta tai ei, eikä tämä ajo-
neuvo saastuta Haukiputaan 
puhdasta ilmaa, joulupukki 
kertoo aikeistaan.

Joulupukki ja muori saa-
puvat paikalle kello 17.15. 
He siirtyvät katokseen jutut-
tamaan lapsia. Lapset pää-
sevät veloituksetta myös 
tontun kuljettaman sähkö-
kelkan kyytiin. Joulupukki 
ja -muori sekä sähkökelk-
ka ovat torilla kello 18.45 
saakka.

Oli lunta tai ei, tontun, joulupukin ja muorin kelkka luistaa, sillä he saapuvat Haukiputaan joulunavaukseen kuvassa
näkyvällä sähkökelkalla. Tonttu myös ajeluttaa kelkalla lapsia.

JUHA R ÄT Y

Joulupukki kuuntelee joulunavauksessa lasten toiveita. Muori jakaa perinteiseen tapaan 
karkkeja. 

ARKISTOKUVA: RIT VA PIRI
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Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka kaikenikäisille 
Kuukauden 1. sunnuntaina klo 16–18 
seurakuntakeskuksessa 
Olkkarin jälkeen mahdollisuus osallistua 
messuun kirkossa klo 18.

Kuukauden 3. sunnuntaina klo 16–18 
Kellon seurakuntakodilla
Olkkari perhejumalanpalveluksen, 
yhdessäolon ja ruokailun merkeissä.

OLKKARI

Ei ennakkoilmoittautumista.
Osallistuminen on maksutonta.

Kiinteistönvälitystä korkein tavoittein
Terhi haapakoski

haukipudas yriTTää

Jonna Manninen esittelee 
toimistotilansa sisustusta 
innostuneesti. Koko seinän 
täyttävä kuva merenranta-
maisemasta kielii Jonnan 
lapsuusmuistoista Hauki-
putaan Halosenniemessä.

– Lapsuudessani vietin 
paljon aikaa merellä ja me-
ren rannalla, joten halusin 
sen teemaksi oman yrityk-
seni markkinointiin. Kaup-
pakansionikin on koristel-
tu merellisellä kuvituksel-
la, Jonna kertoo.

Jonna on kokenut kiin-
teistönvälittäjä, ja muuta-
ma kuukausi takaperin hän 
perusti oman yrityksensä 
JonnaLKV:n. Välitysalalla 
Jonna on kuitenkin ollut jo 
10 vuotta – aluksi vuokra-
taloyhtiössä palveluneuvo-
jana ja myöhemmin toimi-
nimellä franchise-kiinteis-

tönvälittäjänä.
Jonna kertoo päätyneen-

sä kiinteistönvälitysalalle 
kiinnostuksen ja sattuman 
kautta. Hän kertoo, että on 
nuoresta asti ollut kiinnos-
tunut asuntokaupasta ja 
kiinteistönvälittäjän työs-
tä. Kun Jonna sai ensimmäi-
sen työpaikkansa välitys-
alalta, hän tiesi löytäneen-
sä oman polkunsa.

– Työni on aivan ihanaa. 
Olen aina tykännyt tehdä 
hyvää ihmisten eteen, ja täs-
sä työssä parasta onkin näh-
dä asunnon myyjän tai os-
tajan onni.

Melkein kymmenen vuo-
den jälkeen Jonna halusi 
tehdä urallaan jotakin ihan 
omaa, joten oman yrityksen 

perustaminen oli luonnolli-
nen askel. JonnaLKV tarjoaa 
kiinteistönvälityksen lisäk-
si myös asiakirjaosaamista, 
jonka markkinointiin yrit-
täjä aikoo panostaa entistä 
enemmän.

 Jonnan tavoitteet yrityk-
sen suhteen ovat selkeät.

– Minulla on visio siitä, et-
tä saisin JonnaLKV:stä ra-
kennettua vahvan brändin. 
Olisi mahtavaa, että kun jo-
ku sanoisi olevansa Jonnal-
la töissä, niin kaikki tietäi-
sivät heti, että mitä hän te-
kee ja missä.

Järjestötoiminta 
lähellä sydäntä

Jonna läpäisi laillistetun 
kiinteistönvälittäjän ten-
tin ensi yrittämällä. Useam-
man vuoden kokemuksella 
varustettu välittäjä kertoo 
silti oppivansa uutta työn-
sä ohessa päivittäin.

– Joskus tulee vastaan asi-
oita, joita ei itse vielä tiedä. 
Apuahan saa aina kun sitä 
pyytää, ja minua kiinnos-
taa täydentää ammattitai-
toani ja oppia muilta.

Jonnan kiinnostuksen-
kohteisiin kuuluu välitys-
alan lisäksi myös järjestö-
toiminta ja yhteiskunnalli-
nen vaikuttaminen. Hän on 
vuosien varrella ollut muka-
na muun muassa opiskelija-
kunnan hallituksessa, kun-
nallisvaaliehdokkaana ja si-
tä kautta sivistyslautakun-
nassa sekä Oulun Sivakan 
hallituksessa.

Tällä hetkellä Jonna toi-
mii Halosenlahden kyläyh-
distyksen sekä Haukiputaan 
yrittäjien varapuheenjohta-
jana.

– Olen ehdottomasti jär-
jestöihminen, mutta nyt jär-
jestötoimintaa on ollut pak-
ko jättää vähemmälle. Pa-
nostan jatkossa omaan yri-

tykseeni sekä Haukiputaan 
Yrittäjien toimintaan. Olen 
vuosien varrella oppinut, et-
tä on osattava ottaa aikaa 
myös ihan vaan itselle.

Jonna kertoo tulevaisuu-
dessa harkitsevansa työn-
tekijän palkkaamista yri-
tykseensä, sillä töitä riit-
täisi kahdellekin välittäjäl-
le. Lähitulevaisuuden suh-
teen yrittäjä heittäytyy sa-
laperäiseksi.

– Odotan ensi vuotta in-
nolla. Saa nähdä, mitä uut-
ta tulee tapahtumaan niin 
Haukiputaan Yrittäjien kuin 
oman työnikin osalta.

Kiinteistönvälittäjä Jonna 
Manninen haluaa raken-
taa yrityksestään tunnetun 
brändin.

Minulla on visio 
siitä, että saisin 
JonnaLKV:stä raken-
nettua vahvan brän-
din.” 

Terhi ha apakoski

Tero Seppänen on Vuoden haukiputaalainen
TuiJa JärVeLä-uusiTaLo

haukipudas yriTTää

Voimanostaja Tero Seppä-
nen oli hämmentynyt kuul-
lessaan, että Haukiputaan 
Yrittäjät palkitsee hänet tä-
nä vuonna Vuoden haukipu-
taalaisena.

– Olen ollut monena vuon-
na mukana Haukipudas-päi-
villä, jossa Vuoden haukipu-
taalainen palkitaan. En ollut 
ajatellut, että minäkin voi-
sin olla palkittavana.

Haukiputaan Yrittäjät pe-
rustelee Seppäsen valintaa 
sillä, että hän on saavutta-
nut useita arvokisamitale-
ja ja tuonut Haukipudasta 
esille sekä kilpailijana että 
tuomarina. “Tero on erittäin 
mukava ja helposti lähestyt-
tävä, joten varmasti kaikki 
voimanostoporukoissa tie-
tävät kuka ja mistä hän on 
kotoisin”, toteaa yrittäjäyh-
distys valintaperusteissaan.

Oma seura
Haukiputaalle

Yksi valintaperusteista oli, 
että pitkään voimanostoa, 
voimapunnerrusta ja penk-
kipunnerrusta harrastanut 
Seppänen oli perustamassa 
urheiluseura Haukiputaan 
Voimailijoita neljä vuotta 
sitten. Yrittäjät kiittävät, 
että seuran myötä Seppä-
nen kannustaa nuoria mu-
kaan puhtaaseen urheiluun. 
Seuran jäsenet tekevät anti-
dopingsopimuksen.

– Kuulosti, että lajin har-
rastajia löytyisi, mutta heil-
lä oli iso kynnys lähteä mu-
kaan kaupungin seuroihin. 
Omassa lähiseurassa har-
rastajilla on tuki ja valmen-
nus lähellä, kertoo Seppänen 
seuran taustoista.

Ennen omaa seuraa Sep-
pänen edusti eteläsuomalai-
sia seuroja.

– Siinä mielessä silloin 
oli helppoa, että ei tarvin-
nut kuin urheilla ja kilpail-
la, nauraa Haukiputaan Voi-
mailijoiden puheenjohtajana 
sen perustamisesta lähtien 
toiminut Seppänen.

Haukiputaan Voimailijois-
sa on noin 25 aktitiivista jä-

sentä, joista noin 15 kilpai-
lee. Seura järjestää myös it-
se kilpailuja kotisalillaan Lii-
kuntakeskus Coressa.

– Ensi vuoden marraskuus-
sa saamme järjestääksemme 
ensimmäiset näin pohjoises-
sa järjestettävät toistovoi-
mapunnerruksen SM-kisat. 
Pystymme järjestämään ne 
omalla porukalla lisättynä 
lähipiirin talkoolaisilla.

Seppänen on tyytyväinen, 
että talkoolaisia löytyy, sillä 
se ei nykyään ole itsestään-
selvyys.

– Monessa seurassa on 
törmätty siihen, ettei saa-
da talkooväkeä. Ennen jär-
jestettiin isojakin kilpailu-

ja, mutta nyt ihmisillä ei 
enää ole aikaa. Vapaaeh-
toistyöllä saataisiin kylil-
lekin elämää.

Martinniemestä
maailmalle

Tero Seppäsellä on klassi-
sesta penkkipunnerrukses-
ta MM-kullat vuosilta 2012 
ja 2018 sekä EM-kulta vuo-
delta vuodelta 2017. Voima-
nostosta hänellä on MM-ho-
pea vuodelta 2015. Suomen-
mestaruuksia Seppäsellä on 
useita sekä penkkipunner-
ruksesta, voimanostosta et-
tä voimapunnerruksesta.

Viimeisin mitali Seppäsel-

Tero Seppänen palkitaan Vuoden 2018 haukiputaalaisena lauantaina Haukipudas-päivillä.

le tuli lokakuun lopussa, kun 
hän otti kultaa maksimivoi-
mapunnerruksen SM-kisois-
ta. Seuraavat kisat ovat hel-
mikuussa, jolloin on vuoros-
sa klassisen penkkipunner-
ruksen SM-kisat.

 Painoharjoittelun hän 

aloitti 14-vuotiaana Mar-
tinniemen koulun salilla.

– Joku kipinä tuli, että pi-
ti painoja alkaa nostella. Ka-
vereiden kanssa vertailtiin, 
paljonko kukin nostaa. Sii-
hen jäi äkkiä koukkuun.

Seppänen uskoo, että laji 

pysyy hänen mukanaan jat-
kossakin.

– Voimailua voi harras-
taa kaiken ikäiset. Kisois-
sakin on jopa 80-vuotiaita 
ikäisekseen hyväkuntoisia 
harrastajia.

Seppänen auttaa mielel-
lään muita lajin pariin. Hän 
pitää myös hyvänä, että 
vaikka laji ei olekaan suu-
ren yleisön suosiossa, löytyy 
siitä tietoa vaikkapa netistä. 

Kun hän itse aloitteli lajia, 
haettiin ohjeita kavereilta ja 
harvoista urheilulehdistä.

– Painojen kanssa kun 
treenataan, on maltti valt-
tia. On oltava äärimmäisen 
huolellinen, sillä riski louk-
kaantua on suuri. Nyt kun 
ajattelen, treenasin itsekin 
aikoinani päin seiniä. Ku-
vittelin, että on vain hyvä 
kun kroppa on kipeänä, en-
kä tiennyt olevani jatkuvas-
sa ylikunnossa.

– Kuten muissakin lajeis-
sa, myös palautumisen ja ra-
vinnon merkitys ovat suu-
ria. Ja täytyy opetella oike-
at tekniikat ennen kuin läh-
tee hulluttelemaan.

Ei mihinkään
Haukiputaalta

Tero Seppänen on syntynyt 
Haukiputaan Martinniemes-
sä. Vuodesta 2001 lähtien 
hän on asunut Kellon Kivi-
niemessä.

– Kävin neljä vuotta ete-
lässä opiskelemassa, mutta 
tulin kiireen vilkkaa takai-
sin. En halua lähteä täältä 
minnekään. Meri on lähel-
lä ja täältä pääsee kohtuuhy-
vin liikkumaan muuallekin.

Seppänen toimii Lassila & 
Tikanojalla tuotantopäällik-
könä. Työn päälle on treenit 
neljä kertaa viikossa.

– Niiden lisäksi harras-
tuksiin kuuluu kotiaska-
reita ja moottoripyöräilyä, 
Vuoden haukiputaalainen 
kertoo.

Tero Seppänen voimanoston SM-kisoissa Sotkamon Vuokatissa vuonna 2016.

Voimanostaja Tero Seppänen aloitti painoharjoittelun nuo-
rena Martinniemen koulun salilla. Nyt kotisali löytyy Kellos-
ta. Kuvassa maailmanmestari on poikansa Eeli Seppäsen 
kanssa.

Kävin neljä vuotta 
etelässä opiskelemas-
sa, mutta tulin kii-
reen vilkkaa takaisin. 
En halua lähteä tääl-
tä minnekään. Me-
ri on lähellä ja tääl-
tä pääsee kohtuuhy-
vin liikkumaan muu-
allekin.”

LUOTETTAVA TALOUSHALLINNON KUMPPANI
YRITYKSESI KAIKISSA VAIHEISSA

TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY
www.tilitkarppinen.fi

040 1320 500

TuiJa JärVeL ä-uusiTaLo

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Haukiputaan Yrittäjät ry
SYYSKOKOUS

ti 20.11. Lounas-kahvila Nyymannissa
Esillä sääntömääräiset asiat. Ohjelma: • Yhdistys tarjoaa 
jouluaterian jäsenilleen alk. klo 17.30 • Vuoden Yrittäjä 
2018 palkitseminen. Syyskokous aloitetaan klo 18.00. 
Jos osallistut jouluaterialle, ilmoittautumiset ennakkoon/
erityisruokavaliot ti 13.11. mennessä sihteerillemme Leena 
Niemelälle: sihteeri.haukiputaanyrittajat@gmail.com
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Rakkaus hevosiin
johti yrittäjyyteen
Terhi haapakoski

haukipudas YriTTää

Hevoshieroja Heidi Lähte-
vänojan päivän ensimmäi-
nen asiakas odottaa ABC-rat-
sutalleilla omassa pilttuus-
saan. Ravuritamma Liisalle 
hierontahetket ovat mielui-
sia, ja hevonen köpötteleekin 
hierontapaikalle jo tottunein 
askelin. Lähtevänojan aloit-
taessa hieronnan sulkeutu-
vat Liisan silmät, ja hevonen 
rauhoittuu nauttimaan hie-
rontahetkestä.

Heidi Lähtevänoja perus-
ti reilu vuosi sitten toimini-
miyrityksensä RentoRavin, 
jonka kautta hän tarjoaa eri-
laisia hevospalveluja Oulus-
sa ja sen lähiseuduilla.

– Tällä hetkellä tarjoan 
hevoshierontaa, irtokenkä-
ystä sekä monipuolisesti tal-
litöitä. Lisäksi olen aloitta-
nut kengittäjäkoulutuksen, 
joten kengityspalvelut tule-
vat palvelutarjontaan pian, 
Lähtevänoja kertoo.

Pudasjärveltä lähtöisin 
oleva yrittäjä on kasvanut 
hevosten keskellä, ja rakka-
us eläimiä kohtaan on säily-
nyt aikuisuuteen asti. Lähte-
vänoja on opiskellut nuore-
na hevostenhoitajaksi ja he-
vostalousyrittäjäksi, ja hevo-

shierojan pätevyyden hän 
sai viime jouluna.

– Hevosalan työ on lap-
suuden haave, johon tuntui 
ajankohtaiselta ryhtyä nyt 
lasten saannin jälkeen. He-
voset ovat tulleet jo osak-
si elämäntapaa, kun niiden 
kanssa on koko elämänsä 
viettänyt.

Lähtevänojan mukaan ar-
ki yrittäjänä on sujunut mu-
kavasti. 

Työn parhaiksi puoliksi 
hän mainitsee totta kai he-
voset, mutta toteaa myös 
työajan vapauden olevan 
positiivinen asia.

-Jos olen arkena kiireinen 
esimerkiksi lasten harras-
tusten takia, voin tehdä töi-

tä viikonloppuisin. Usein he-
vosten omistajatkin ilahtu-
vat viikonloppuajoista, sil-
lä he saavat silloin mahdol-
lisuuden tulla seuraamaan 
hierontaa itse.

Hieronnan
tavoitteena
rento ravi

Hevoshieronnan suosio on 
viime vuosina levinnyt kil-
pahevosten piireistä myös 
ratsuhevosten keskuuteen. 
Lähtevänojan mukaan hie-
ronnan vaikutusta hevosen 
suorituskykyyn on alettu 
ymmärtää paremmin, jo-
ten palvelulle on myös ky-
syntää.

– Kun hevonen kilpailee ja 
sen kanssa treenataan pal-
jon, niin lihakset kaipaa-
vat huoltoa ja palautumis-
ta, ihan kuten liikkuvalla ih-
miselläkin. Itse hieron kaik-
kia hevosia rotuun, ikään 
tai käyttöön katsomatta, ja 
käytän hieronnassa klassi-
sia otteita.

Lähtevänoja varaa yhden 
hevosen hierontaan aikaa 
noin puolitoista tuntia. Yrit-
täjän päivät venyvät toisi-
naan pitkiksi, kun asiakkai-
ta sattuu samalle päivälle 
useita.

– Tässä työssä on aika lail-
la kiinni koko ajan, mutta 
minua se ei haittaa. Yhtenä-
kään aamuna ei ole harmit-
tanut töihin lähteä.

Lähtevänojan mukaan jo-
kainen päivä tuo tullessaan 
uutta, sillä yhdenkään hevo-
sen lihasongelmat eivät ole 
samanlaisia. 

Yrittäjän tavoitteista kie-
lii hauskasti yrityksen nimi.

– Kaikkien asiakkaiden 
kanssahan me pyrimme ren-
toon raviin, jota lihaskipu-
jen aiheuttamat kireydet ei-
vät hidasta. On tosi palkit-
sevaa, kun hevosen ongel-
man löytää ja sille saa an-
nettua avun, Lähtevänoja 
kertoo hymyillen.

Ravuritamma Penelopes Ranch eli Liisa on hevoshieroja Hei-
di Lähtevänojan vakioasiakas.

Terhi ha apakoski

Perheyritys
silmien asialla
Terhi haapakoski

haukipudas YriTTää

Haukiputaan Optiikka on 
palvellut asiakkaitaan jo 
kolmenkymmenen vuoden 
ajan. Perheyritykseksi ra-
kentunut liike tarjoaa pal-
veluita silmälääkäristä op-
tikkopalveluihin ja silmä-
lasien valmistukseen. 

Perinteitä kunnioittava 
liike on rakentanut vankan 
jalansijan Haukiputaan kes-
kustaan.

Optometristi Riku Vatjus 
on työskennellyt Haukipu-
taan optiikalla 15 vuoden 
ajan, ja vastaa tällä hetkel-
lä liikkeen toiminnasta ko-
konaisuudessaan. Silmälää-
kärin palveluita tarjoaa edel-
leen Vatjuksen isä Esko, jo-
ka on yksi liikkeen alkupe-
räisistä perustajista.

Vatjuksen mukaan perhe-
yritys on vuosien saatossa 
kehittynyt esimerkiksi pal-
velutarjonnaltaan – liikkeen 
auetessa kolmekymmentä 
vuotta sitten ei siellä ollut 
esimerkiksi silmänpohjaka-
meraa. Vatjus kertoo, että 
liike pyrkii pysymään ajan 
tasalla niin palveluiden kuin 
laitteistonkin osalta.

– Vaikka olemmekin hy-
vin perinteikäs liike, emme 

koskaan tingi palveluiden 
määrästä tai laadusta. Var-
sinkin pienellä paikkakun-
nalla palvelu ja oikeat tuot-
teet ovat tärkein valtti.

Tuotteita liikkeestä löytyy-
kin – Vatjuksen mukaan hyl-
lyssä ostajaa odottelee yli 900 
kehystä. Liikkeestä löytyy 
harvoin kahta samanlaista 
kehystä, sillä Vatjus haluaa 
tarjota asiakkailleen yksilöl-
lisiä silmälaseja. Hän kertoo 
olevansa tyytyväinen siihen, 
että saa itse olla vastuussa 
liikkeen kehysvalikoimas-
ta ja lasien valmistuksesta.

– Nykyään silmälasit tee-
tetään usein muualla kuin 
liikkeessä, mistä ne oste-
taan. Täällä meillä on pi-
detty perinteistä kiinni, ja 

asiakkaan lasit valmistetaan 
itse paikan päällä.

Vakioasiakkaat 
piristävät työpäivää

Vatjuksen mukaan optiik-
kaliikkeessä työhön vaihte-
lua tuovat ennustamatto-
mat asiakasmäärät sekä ke-
hysmuodin vaihtelu.

– Suosituin kehysmal-
li vaihtelee paljonkin. Tällä 
hetkellä se on kevyt, metalli-
nen ja pelkistetty. Pari vuotta 
sitten muodissa olivat paksut 
ja vahvat kehykset.

Asiakasmääriä Vatjuksen 
mukaan on hankala enna-
koida, mutta muutamana 
edellisenä vuonna kiireisin-
tä aikaa on ollut alkuvuosi 

tammi-helmikuussa. Tuleva 
joulusesonki ei optometris-
tiä siis jännitä, mutta hän 
vinkkaa liikkeestä löytyvän 
myös lahjakortteja pukin-
kontin täytteeksi. 

Vatjus kertoo, että alun pe-
rin hänet optiikka-alalle sai 
hakeutumaan silmälasien 
valmistus. Hän katseli vie-
restä, kun liikkeen entinen 
optometristi valmisti laseja, 
ja työn pikkutarkkuus kiehtoi 
Vatjusta. Lasien valmistus on 
edelleen Vatjuksen lempiasi-
oita työssä, mutta myös asi-
akkaat piristävät työpäiviä.

– Haukiputaalla ihmiset 
ovat hirveän mukavia, en-
kä usko, että esimerkiksi 
Oulun keskustassa sijaitse-
vassa liikkeessä saisi näin 
tuttavallista suhdetta asi-
akkaisiin. Aina ei aikaa va-
raamaan saapuneen asiak-
kaan nimeä tarvitse edes ky-
syä, kun hänet tuntee jo en-
tuudestaan hyvin.

Vatjus kertoo, että liik-
keellä menee oikein hyvin, 
ja hän itse aikoo jatkaa liik-
keessä työskentelyä niin pit-
kään kuin mahdollista. Hän 
toivoo, että tulevaisuudessa 
liikkeelle löytyisi innokas 
jatkaja tarjoamaan hauki-
putaalaisille laadukkaita op-
tikkopalveluja.

Riku Vatjus kertoo, ettei perinteistä kiinni pitäminen sulje 
pois laadukasta palvelua tai laajaa tuotevalikoimaa.

Terhi ha apakoski

Uudesta kummasta välttämättömyydeksi
haukiputaan sähköosuuskunta 100-vuotias
Tuija järvelä-uusiTalo

haukipudas YriTTää

“Uusi kumma”, sanottiin 
Haukiputaan Joki- ja Saha-
kylissä vuodenvaihteessa 
1918–1919, kun sähköva-
lot syttyivät ensimmäistä 
kertaa. Edellissyksynä pe-
rustettu Haukiputaan Säh-
köosuuskunta osti virran 
Haapalahden sahalta.

Materiaalipula ja voima-
laitoksen pienuus hidasti-
vat verkoston laajenemis-
ta. Vuonna 1922 perustet-
tiin Kellon Sähköosuuskun-
ta ja sähköä saatiin Oulus-
ta kellolaisten linjaa pitkin.

Sata vuotta myöhemmin 
hehkulamput ovat vaihtu-
neet halogeenien kautta 
ledeihin ja Kellon Sähkö-
osuuskunta on sulautunut 
Haukiputaan Sähköosuus-
kuntaan, jolla on nyt lähes 
10 000 asiakasta. Vuosiin 
mahtuu huimia kehitys-

harppauksia, joiden myötä 
sähköstä on tullut välttä-
mättömyys.

– Aikoinaan sähköt saat-
toivat olla pois päältä pari-
kin päivää ennen kuin joku 
tuli niitä peräämään. Tänä 
päivänä puhelin soi jo kah-
den minuutin sisään sähkö-

katkoksesta, sanoo Hauki-
putaan Sähköosuuskunnan 
toimitusjohtaja Juha Sipola.

Sähköntoimitusvarmuus 
onkin asia, johon erittäin 
säädellyllä sähkönjakelu-
alalla on pitänyt viime vuo-
sina investoida. Kaava-alu-
eiden sähkönkäyttäjistä pi-

täisi puolet olla säävarman 
verkon piirissä ensi vuoden 
loppuun mennessä ja kaikki 
kymmenen vuoden kuluttua.

– Energiaviraston velvoit-
teiden hoitaminen on yksi 
keskeisimmistä haasteista 
jakeluverkkoyhtiöissä. Sää-
varman verkon rakentami-

nen tulee sitomaan kohtuul-
lisen paljon asiakkaidemme 
varoja, joita keräämme siir-
tolaskun muodossa. Osuus-
kunnan jakeluverkkoa on ke-
hitetty pitkäjänteisesti koko 
ajan, joten tasaisella rakenta-
mistahdilla saavutamme ase-
tetut tavoitteet, Sipola lupaa.

Osuuskunnan
historiassa
liitospaineita

Mutkiakin sataan vuoteen 
mahtuu. Yksi merkittävä, 
kivuliaaksi kuvattu tapah-
tuma oli, kun Kellon Säh-
köosuuskunta pieneni puo-
lella Pateniemen ja Kuivas-
järven alueiden liityttyä Ou-
luun vuonna 1965. Kivuton-
ta ei ole aina ollut sen jäl-
keenkään.

– Ajansaatossa on Hauki-
putaan Sähköosuuskuntaa 
monta kertaa yritetty usealla 
tavalla sulauttaa suurempaan 

yksikköön. Onpa jopa Hauki-
putaan kunnanhallitus eh-
dottanut sähköosuuskunnan 
kunnallistamista 1970-luvul-
la, kertoo Sipola.

Viime vuosilta yksi merk-
kipaalu oli yhteistyön aloit-
taminen sähkönmyynnin 
osalta vuonna 2003, jolloin 
Haukiputaan Sähköosuus-
kunnasta tuli Oulun Säh-
könmyynti Oy:n osakas.

Uusia
mahdollisuuksia 
selvitettävä

Haukiputaan Sähköosuus-
kunnan hyviin puoliin kuu-
luu, että se pystyy tarjoa-
maan jäsenistölleen lähialu-
een palveluja kilpailukykyi-
sin hinnoin. 

Uusia mahdollisuuksia on 
kuitenkin selvitettävä jat-
kuvasti ajan hermolla pysy-
äkseen. Jo lähitulevaisuu-
dessa Haukiputaan Sähkö-

osuuskunta päättää, lähtee-
kö se rakentamaan valokui-
tuverkkoa.

– Olemme tutkineet eri-
laisia malleja lähteä rakenta-
maan asiakkaillemme valo-
kuituyhteyksiä. Tässä on jo-
tain saman tapaista kuin sil-
loin sata vuotta sitten, kun 
öljyvalo korvattiin sähköva-
lolla. Asia on niin merkittä-
vä, että se täytyy valmistel-
la hyvin. Jos kaikki menee 
suunnitelman mukaisesti, 
olemme ensi vuoden alku-
puolella päätösvaiheessa.

Sähköisen liikenteen li-
sääntyminen lisää alan mie-
lenkiintoa.

– Valokuituverkon lisäksi 
meidän on selvitettävä koko 
ajan myös uusia tarkkaan 
harkittuja, toimintaam-
me sopivia liiketoimintoja. 
Sähköinen liikenne lisään-
tyy koko ajan, mikä tarkoit-
taa vääjäämättä sähkönkäy-
tön kasvua.

Haukiputaan Sähköosuuskunta juhli 100-vuotistaivaltaan 
syyskuussa järjestämällä avoimien ovien päivän, jossa vie-
raili noin tuhat henkilöä.

30 vuotta Haukiputaan 
Sähköosuuskunnan palve-
luksessa ollut Juha Sipola 
on johtanut yhtiötä viime 
joulukuusta lähtien. 

sari k aNGasTuija järvel ä-uusiTalo

Terhi ha apakoski
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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

KOLUMNI

Tiedätkö sinä yrityksesi arvon?
Jos joku tulisi luoksesi ja ky-
syisi sinulta paljonko yrityk-
sesi maksaa, osaisitko vas-
tata realistisen hinnan os-
tajaehdokkaalle? On arvioi-
tu, että Suomessa tehdään 
2 500–3 000 yrityskauppaa 
vuodessa ja se on todettu ole-
van liian vähän. Omistajan-
vaihdoksia voitaisiin tehdä 
tuosta määrästä tuplat.

Myyjät ovat sanoneet, et-
tä yrityksen myynnissä vai-
keinta on jatkajan löytämi-
nen, kun taas ostajat sano-
vat, että yritykset ovat lii-
an kalliita. Myyjien on hy-
vä muistaa, että ostajat eivät 
maksa ylimääräistä, myynti-

hinnassa tulee olla vain ja ai-
noastaan liiketoiminta ja sen 
ydin. Ostaja ei maksa siitä, 
mitä yrittäjä tuntee yritystä 
kohtaan niin ikävältä kuin se 
kuulostaakin.

Yrityksen arvonmäärityk-
siä voi tehdä monella taval-
la, olen kuullut sanottavan, 
että on sata eri tapaa laskea 
yrityksen arvo. Ei ole siis ih-
me, että prosessi kuulostaa 
hankalalta ja aikaa vievältä. 
Arvonmääritys onkin hyvä 
tehdä yhdessä asiantuntijan 
kanssa, asiantuntijaa käyttä-
mällä yrittäjä säästää aikaa, 
rahaa ja hermoja. Prosessi on 
johdonmukaista ja turvallis-

ta. Ostajan on myös helpom-
pi lähteä rahoittajan luokse, 
kun arvonmääritys on tehty 
asiantuntijan kanssa.

Yrityksen arvo on hyvä ol-
la yrittäjän tiedossa vaikka 
ei olisi myymässäkään yri-
tystä. Tällöin yritys on hy-
vässä kunnossa ja jatkuvuus 
varmistettu. Myyntikuntoi-
sessa yrityksessä on huomioi-
tu toiminnan prosessit, yri-
tyksen omaisuus, taloudelli-
set dokumentit ja sopimus-
asiakirjat. Kun yrittäjä seu-
raa yrityksensä taloustieto-
ja säännöllisesti ja suunnit-
telee tulevaisuutta tilitoimis-
ton kanssa, pitää liiketoimin-

tasuunnitelman ajan tasalla 
niin ollaan jo pitkällä.

Valitettavan usein kuulen 
tarinoita siitä, että kirjanpi-
toraportteja ei osata lukea oi-
kein. Restartup -vaihtoehto 
yrittäjyydelle -hanke tarjo-
aa apua tähän yrityskaupan 
tehneille henkilöille. Kuu-
den kuukauden tehostartti 
Boost camp antaa eväitä juri-
diikkaan, talousosaamiseen, 
henkilöstöjohtamiseen sekä 
myyntiin ja markkinointiin.

Jokainen joka lähtee yrittä-
jäksi, joutuu jossain vaihees-
sa luopumaan yrityksestä ta-
valla tai toisella, yrityksen 
myynti on yksi erittäin hyvä 

vaihtoehto siihen. Omistajan-
vaihdosprosessi lähtee käyn-
tiin siitä, kun yrittäjä tekee 
päätöksen myynnistä. Tä-
män jälkeen lähdetään vie-
mään asiaa eteenpäin ja yri-
tys laitetaan tarpeen vaati-
essa myyntikuntoon.

Myyntikuntoon laitta-
minen voi viedä useamman 
vuoden, joten tähän on hy-
vä varautua, lähde siis ajois-
sa liikkeelle.

Hinta on aina ostajan ja 
myyjän välinen asia, mutta 
on hyvä pitää mielessä kysy-
mys: ”Kuinka paljon sinä oli-
sit valmis maksamaan omas-
ta yrityksestäsi?”

Paula Pihlajamaa
kehityspäällikkö,

omistajanvaihdokset
Pohjois-Pohjanmaan 

Yrittäjät

Vuosikymmenet yrittäjien asialla
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry on 80-vuotias
Kauppa oli pitkään kaupun-
kielinkeino ja sitä ei sallittu 
harjoitettavan maaseudulla. 
Käsityöläisistä mm. suuta-
rit, räätälit ja sepät saivat 
toimia maaseudulla. Maa-
kunnissa tuotettiin tavarat, 
jotka kuljetettiin ja myytiin 
kaupungeissa.

Vasta 1859 asetus rajoituk-
sineen mahdollisti kauppojen 
perustamisen maaseudulle. 
Tätä ennen markkinat tar-
josivat talonpojille mahdol-
lisuuden käydä kauppaa ja 
näin onnistuttiin rikkomaan 
kaupunkien kauppamonopo-
lia. Merkittävimpiä mark-
kinoita järjestettiin Pohjois-
Pohjanmaalla 1700-luvulta 
alkaen Iissä, Limingassa ja 
Pyhäjoella. Oulu ja Raahe 
olivat 1700-1800 -luvuilla 
tunnettuja pohjoispohjalai-
sia kauppa- ja merenkulku-
kaupunkeja.  Kaupan sään-
telyyn ei oltu tyytyväisiä ja 
uudistuksia kaivattiin.

Vuonna 1869 perustettiin 
Hantverks- och Fabriks-Fö-
reningen i Uleäborg, myö-
hemmin Oulun Teollisuus-
yhdistys. Kaupan puolella 
perustettiin pieniä kauppi-
asyhdistyksiä 1890-luvulla 
ja valtakunnallisen yhteis-
työn tarpeeseen kutsuttiin 
ensimmäinen maakauppi-
askokous koolle 1900 Jyvä-
kylään ja Ouluun 1918 en-
simmäinen valtakunnalli-
nen kokous. Yrittäjäliikkeitä 
syntyi tarpeeseen ja vasta-
toimena osuustoiminnalle. 
Yrittäjien etujärjestön var-
haisimpana edeltäjänä syn-
tyi 16.12.1933 Yksityisyrit-
täjäin liitto. Oulussa loka-
kuun 23. lokakuuta allekir-
joitettiin Yksityisyrittäjäin 
Oulun Aluejärjestön perus-
tamisasiakirja ja annettiin 

lähtölaukaus Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjät aluejär-
jestön toiminnalle. Perus-
tamisasiakirjan allekirjoit-
tivat kauppiaat E. Moila-
nen, O.V. Liimatainen ja 
johtaja Pekka Lukkarila.

Naiset mukaan

Vaikka kauppiaat ja koko 
kansa kärsivät sodasta ja 
säännöstelystä, sota-aika-
nakin aluejärjestön hallitus 
kokoontui ja päätti järjes-
tää maanpuolustuksellisissa 
merkeissä Yksityisyrittäjäin 
viikon keräämällä jäsenil-
tään rahaa avustuksina Ou-
lun ja Raahen sotilaspiireil-
le maanpuolustustyön tuek-
si. Heti sodan jälkeen kiinni-
tettiin erityisesti huomioita 
siihen, että naiset ja nuoret 
saatiin mukaan yrittäjätoi-
mintaan. Oulun Yrittäjänai-
set kerho perustettiin syk-
syllä 1947 ja lähes samoihin 
aikoihin yrittäjänaiskerhot 
perustettiin maakuntaan, 
Raaheen ja Pudasjärvelle.

1950-luvun alkuvuosina 
koettiin nousukausi ja uusia 

tuulia maailmalta tuli myös 
yrittäjyyteen. Korkeasuhdan-
ne merkitsi kuitenkin kiih-
tyvää inflaatiota. Yrittäjien 
huolena oli kasva verotus ja 
yhteiskunnan elinkeinoelä-
män ohjailu. Hankinnat pu-
huttivat yrittäjiä jo tuolloin ja 
mm. koulutarvikehankinnat 
koettiin puolueellisiksi, sillä 
ne hankittiin osuuskaupoil-
ta eikä yksityisiltä yrittäjil-
tä. Osuuskauppojen erioike-
uksien poistamista ajettiin, 
ja 1954 annettun osuustoi-
mintalain koettiin tuovan ta-
savertaisuutta yksityisyrittä-
jän ja osuustoiminnan välille.

Pohjois-Suomen aluejärjes-
töjen edustajat kävivät myös 
jättämässä kirjelmän aina 
pääministeritasolle alueen 
kehittämiseen liittyen. Ta-
louspolitiikan epävakaus, 
työelämätaistelut ja elin-
keinoelämän tarpeiden lai-
minlyönti huolettivat myös 
tuolloin yrittäjiä. Järjestön 
sisäisiä toimia pyrittiin ke-
hittämään ja rakentamaan, 
kiinnitettiin huomiota jäsen-
palveluihin, koulutukseen ja 
tiedotukseen. Yrittäjät akti-

voituivat myös yhteiskun-
nan muilla sektoreilla. Saa-
dakseen paremmin äänen-
sä kuuluviin Yksityisyrittä-
jäin Liitto käynnisti kerä-
yksen yrittäjäehdokkaiden 
vaalikampanjan tukemiseksi. 
Eduskuntavaalit 1958 olivat 
yrittäjille pettymys ja ilma-
piiri yrittämistä kohtaa al-
koi muuttua nihkeämmäksi.

Vuodet 1960–1969

Järjestötoiminnassa ja sen 
kiinnostavuudessa oli vaih-
teluita, mikä näkyi jäsen-
määrässä. Kiistatonta oli 
kuitenkin, että ilman yrit-
täjien asioita ajavaa järjestöä 
moni asia yhteiskunnassa oli-
si mennyt yrittäjille epäedul-
lisempaan suuntaan. Yrittä-
jäkunnan moninaisuudesta 
huolimatta keskinäistä yh-
teenkuuluvuutta oli raken-
nettu onnistuneesti. Mark-
kinatalouden oppeja haet-
tiin ulkomailta ja ulkomaan-
kauppaa vauhdittivat erilai-
set sopimukset, jotka eten-
kin auttoivat vientiteollisuut-
ta ja näin muitakin toimijoi-

ta. Suomea uudistettiin voi-
makkaasti ja yrittäjäjärjes-
tössä tehtiin työtä yrittäjien 
asioiden puolesta mm. 1966 
taisteltiin Yritteliäisyyden 
viikolla vapaan kilpailun ja 
talousjärjestelmän puoles-
ta. Yrittäjäviikon tapahtu-
ma oli tärkeä yhteisen näky-
misen kannalta. Aluejärjes-
tö muutti nimensä valtakun-
nallisen järjestön uudistuk-
sen myötä 1965 Oulun Seu-
dun Yrittäjät ry:ksi ja uusien 
sääntöjen myötä jäsenmää-
rä lähti kasvuun, kun alue-
järjestö alkoi koota yhteen 
paikkakuntien yrittäjäyhdis-
tyksiä. Alueellaan aluejärjes-
tö alkoi huolehtimaan valta-
kunnallisen järjestön Yrittä-
jäin Liiton antamista tehtä-
vistä mm. valistus-, julkai-
su ja tiedotustoiminnasta, 
kokouksista, puhe- ja esitel-
mä- sekä neuvontatilaisuuk-
sista. Vuonna 1967 itsenäi-
syyden juhlavuonna koros-
tettiin yrittäjyyttä itsenäi-
syyden voimana.

Yrittäjäaate vahvistuu

Oulun Seudun Yrittäjien toi-
minta keskittyi pääsääntöi-
sesti Oulun seudulle, jonkin 
verran Raaheen tai maaseu-
dulle. Toimivia paikallisia 
yrittäjäyhdistyksiä löytyi kui-
tenkin 70-luvulla maakun-
nassa mm. Haapavedeltä ja 
Kuusamosta. Haukiputaalla 
yrittäjäyhdistys on toiminut 
1970-luvun lopulta lähtien.

Toimintaa haluttiin akti-
voida koko Suomessa ja pe-
rustettiin muutamien vaihei-
den ja nimenmuutosten kaut-
ta 1972 Yrittäjäin Keskusliit-
to. Suomen Yrittäjäjärjestöjen 
Liitto jakoi maan neljään etu-
piiriin ja nämä kokoontuivat 

joitakin kertoja vuodessa, te-
kivät yhteisiä kannanottoja ja 
esityksiä järjestö- ja yrittäjä-
politiikkaan liittyen. Vuonna 
1977 Suomen Yrittäjäjärjes-
töjen Liitto ja Yrittäjäin Kes-
kusliitto yhdistyivät uudek-
si Suomen Yrittäjäin Keskus-
liitoksi (SYKL).

Uuden keskusliiton suun-
nitelmissa oli, että yrittä-
jäyhdistyksiä perustettai-
siin joka kuntaan. Näin läh-
ti liikkeelle nykyisinkin toi-
minnassa olevien paikallis-
yhdistysten toiminta.1979 
päätettiin siirtyä jäsenmak-
sujen perinnässä keskitet-
tyyn järjestelmään ja tämä 
osaltaan vahvisti järjestön 
kolmiportaista toiminta-
mallia. Yrittäjäliikkeen ase-
man vahvistumisen ja yh-
denmukaistamisen myötä 
saatiin myös yrittäjän ää-
ni paremmin kuulumaan ja 
yrittäjien edunvalvontatyö 
pääsi todella vauhtiin. Pääs-
tiin vaikuttamaan paikalli-
sella-, alueellisella- ja valta-
kunnallisella tasolla. Yrittä-
jäjärjestön luottamushenki-
löverkosto vahvistui ja lisä-
si järjestötyön näkyvyyttä. 
Järjestötyössä oli mukana 
värikkäitä persoonia ja alu-
eensa vaikuttajia. Työtä oli 
paljon tehtävänä, mutta ai-
na jotakin saatiin tehtyäkin.

Sari Reinikainen-Laine
yhteyspäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Kirjoitus pohjautuu Jou-
ko Hannulan Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjille tekemään his-
toriikkiin Muutoksen vuosi-
kymmenet 1938–2000, KL-
Paino Ylivieska 2000. Kirjoi-
tus on lyhennelmä.

Oululaisia kauppiaita Iin markkinoilla 1880- luvun alussa. 
(Pohjois-Pohjanmaan museo) Kuva löytyy teoksesta Muu-
toksen vuosikymmenet 1938-2000.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät juhlivat 80-vuotistaival-
taan syyskuussa Oulussa. 
Yrittäjiä oli viihdyttämässä 
mm. Laura Voutilainen.
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