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Haukiputaan Yrittäjien 
myöntämän vuoden 2019 
yrittäjäpalkinnon saaja on 
Liikuntakeskus Core. 10 
vuotta paikkakunnalla toi-
mineella yrityksellä on toi-
mipaikat Haukiputaalla ja 
Kellossa.

Perusteluina valinnalle 
ovat yksityisen yrityksen 
menestyksekäs toiminta, jo-
ta on pystytty laajentamaan 
ja monipuolistamaan. Core 
on tehnyt isoja investointe-
ja ja pystynyt vastaamaan 
alan kilpailuun. Yritys tu-
kee ja edistää  myös nuorten 
liikuntaharrastusta, osal-
listuu hyväntekeväisyys-
työhön ja tekee yhteistyö-
tä muiden yrittäjien kanssa.

Coren yrittäjät Sanna Ha-
lonen ja Katri Kivari ovat 
positiivisia ja energisiä keu-
lahahmoja, jotka ajan hen-
gen mukaisesti osaavat hyö-
dyntää myös somen markki-
nointikanavia, todetaan pe-
rusteluissa.

Sanna Halonen ja Kat-
ri Kivari ovat iloisen yllät-
tyneitä valinnasta. Corella 
on seitsemän päätoimista 
työntekijää. Osaavaan jouk-
koon kuuluu kaikkiaan noin 
20 työntekijää, kun mukaan 
lasketaan liikuntakeskuk-
sissa työskentelevät eri la-
jien tuntiohjaajat ja perso-
nal trainerit, jotka toimivat 
omilla toiminimillään.

kYmmenen vuoden aikana 
lajien kirjo on laajentunut ja 
erilaisten valmennusryhmi-
en suosio kasvanut Coressa. 
Tuoreen kävijätilaston mu-
kaan liikuntakertoja Hauki-
putaalla ja Kellossa on noin 
500 päivässä. Toimipaikat 
ovat avoinna 24/7.

Core tarina alkoi Hauki-
putaalla vuonna 2010. Kel-
lon liikuntakeskus valmis-
tui 2015 ja laajennus tehtiin 
2017. Neliöitä Kellossa on 
2200 ja Haukiputaalla 600. 
Kellon konseptiin kuulu-
vat myös kauneus- ja hyvin-
vointipalvelut, liikuntakes-
kuksen yhteydessä olevissa 
vuokratiloissa toimii seit-
semän eri hyvinvointialan 
yritystä.

Sanna Halonen ja Katri 
Kivari kertovat, että Kelloon 
on tulossa uutta toimintaa. 
Core vastaa haasteeseen li-

sätä lasten ja nuorten kiin-
nostusta liikuntaan ja mah-
dollistaa koko perheen osal-
listumisen liikunnallisiin 
harrastuksiin.

Tä l lä v i ikol la avau-
tuu  Junnu- ja SkabaCOR-
nEr, jonne tulee liikunnal-
linen pelitila iWall. Junnu-
CORnErissa on perheen pie-
nimmille erillinen leikkitila, 
jossa on alkuun ainakin kah-
tena iltana viikossa paikal-
la ohjaaja. Kertoja lisätään, 
jos on tarvetta. 

Näillä toimilla halutaan 
mahdollistaa se, että äidit 
ja isät voivat lähteä yhdes-
sä lasten kanssa harrasta-
maan. Kulku tiloihin tapah-
tuu sisäkautta.

katri kivarille ja Sanna 
Haloselle liikunta on työ ja 
jokaiseen päivään kuuluva 
elämäntapa. Liikunta tuo 
hyvää oloa ja lisää kokonais-
valtaista hyvinvointia. Tämä 
onkin missio, jonka toteutu-
mista Coressa halutaan tu-
kea tarjoamalla monipuoli-
sia liikuntamahdollisuuk-
sia. Tärkeää on myös, että 
palvelut ovat saavutettavis-
sa läheltä.

– Meidän sloganimme on: 
Hymy hyvästä olosta, kertoo 
Sanna Halonen.

– Täällä ei näe  huonotuu-
lisia kävijöitä. Jos tullessa 
joku on kiireinen tai väsy-
nyt, viimeistään lähtiessä 
olo on parempi, kertoo Kat-
ri Kivari.

Sanna Haloselle liikun-
nallinen ala on ollut itses-
tään selvää jo pienestä pi-
täen. Siitä hän kiittää pap-
paansa, joka inspiroi  häntä 
liikunnan pariin opettamal-

la muun muassa hiihtämistä 
ja viemällä yleisurheilukisoi-
hin. Urheilussa kilpailleel-
le ja monipuolisesti eri laje-
ja harrastavasta Sannasta 
kivoimmalta tällä hetkel-
lä tuntuu liikunta musiikin 
tahdissa ja sen tuoma rento-
us, fiilis ja tunnelma.

Katri Kivari  harrasti nuo-
rena ratsastusta eikä osan-
nut vielä silloin kuvitella, et-
tä liikunnasta tulisi hänel-
le myös ammatti. Sysäys tuli 
koululiikuntatunnilta, kun 
opettaja vei oppilaat kunto-
salille tutustumaan kunto-
nyrkkeilyyn.

CoreSSa halutaankin tarjo-
ta yhteistyömahdollisuuksia 
kouluille tutustua kuntosa-
liharjoitteluun. Paljon pa-
lautetta on tullut siitä, että 
nuoret,  joita koululiikunta 
ei ole innostanut, ovat kiin-
nostuneet uudesta lajista.

Katri Kivari itse on tällä 
hetkellä erityisen innostu-
nut sisäpyöräilystä. Core on 
aiemmin tukenut Team Ryn-
keby -hyväntekeväisyyspyö-
räilyä, ja ensi kesän ajossa 
Katri on itse mukana.

Coressa on järjestetty hy-
vätekeväisyystempauksia 
muun muassa PoPoPet:in hy-
lättyjen eläinten hyväksi te-
kemän työn tukemiseen ja 
lahjoittamalla vaatteita Pu-
naiselle Ristille. Tulossa on 
miesasiakkaiden aktivoima 
Movember-tempaus mar-
raskuussa.

Coren tulevaisuudennäky-
mät näyttävät hyviltä, sillä 
hyvinvoinnin trendi jatkuu 
ja ja asiakasmäärät ovat kas-
vussa. Paikkakunnalle tul-

lut toinen liikuntakeskus ei 
ole vaikuttanut yrityksen 
toimintaan negatiivisesti, 
vaan päinvastoin, sillä kil-
pailu ja harrastusmahdolli-
suuksien lisääntyminen on 
omiaan lisäämään liikun-
tainnostusta.

Liikuntapalvelujen käyt-
täjät ovat  nykyisin melko 
tasan puoliksi naisia ja mie-
hiä. Vuodenajoista sesonkia 
on tammikuu ja syksy. Kau-
sivaihtelut ovat kuitenkin 
tasoittuneet, sillä on oival-
lettu, että säännöllinen lii-
kunta on kunnon ja hyvin-
voinnin kannalta tärkeää.
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puHeenjoHtajan terveiSet

Täällä ei näe  huono-
tuulisia kävijöitä. Jos 
tullessa joku on kiirei-
nen tai väsynyt, vii-
meistään lähtiessä 
olo on parempi.”
- Katri Kivari

Pyöreitä vuosia
Viime lehdessä kirjoitin 
odottamisen ilosta ja kesällä 
perheeseemme syntyi sitten 
odotettu tyttövauva. Elä-
mänarvot menivät kerral-
la uusiksi ja olen ollut erit-
täin tyytyväinen, että olen 
saanut nauttia vauva-ajasta 
kotona. Yrittäjänä se ei aina 
ole helppoa, mutta luotetta-
va työntekijä mahdollistaa 
tämän. Vaikka tiesin, että 
vauva sitoo äitiä, niin kyllä 
se yllätyksenä tuli, kuinka 
paljon työtä kotona riittää. 
Tätäkin kirjoitusta on kir-
joitettu Ainon kanssa mo-
neen otteeseen. Hetkittäin 
on saattanut tullakin olo, et-
tä pääsisipä töihin levähtä-
mään. Kesän aikana yhdis-
tyksen asioita on hoitanut 
hallitus, mutta suurin kii-

tos kuuluu varapuheenjoh-
taja Tiina Sotaniemelle, et-
tä mahdollisti yhdistyksestä 
lyhyen äitiysloman puheen-
johtajalle.

40 vuotta sitten syntyi 
Haukiputaan Yrittäjien yh-
distys ajamaan muun mu-
assa yrittäjien arvostuksen 
lisäämistä. Vuosien aikana 
yhdistys on järjestänyt eri-
laisia toritapahtumia ja ke-
hittänyt yhteistyötä kunnan 
päättäjien kanssa.

Samojen asioiden äärellä ol-
laan yhä tänä päivänä. Hauki-
putaan Yrittäjät ovat vappu-
tapahtumalla ja ensi viikol-
la järjestettävällä joulunava-
uksella halunneet pitää ky-
lää elinvoimaisena. Ouluun 
liittymisen jälkeen on ollut 
haasteita saada ääntä kuulu-

viin kaupungin virkamiehil-
le, mutta yhteistyössä muiden 
Oulun alueen paikallisyhdis-
tysten ja asukasyhdistyksen 
kanssa tullaan varmasti saa-
maan tuloksia.

Haukiputaan Yrittäjiin 
kuuluu tällä hetkellä yli 220 
yritystä eri aloilta. Suurim-
maksi osaksi kuluttajille nä-
kyvät varmasti kivijalkaliik-
keet ja tässä lehdessä poh-
dimme yhdessä toimitta-
jan kanssa näiden kannat-
tavuutta. Toivon, että hau-
kiputaalaiset yhä käyttäi-
sivät paikallisia palveluja.

Haukipudas Yrittää -leh-
teä on tehty nyt muutaman 
vuoden yhteistyössä Ran-
tapohjan kanssa ja lehden 
teko on onnistunut erin-
omaisesti. Ja miksipä se ei 

onnistuisi jo 50 vuotta täyt-
täneen paikallislehden kans-
sa. Kiitos yhteistyöstä ja on-
nea Rantapohjalle!

Vuoden Yrittäjä on va-
littu nyt 40. kerran ja tänä 
vuonna palkinto menee 10 
vuotta täyttäneelle Liikun-
takeskus Corelle. Energisil-
le yrittäjille Katrille ja San-
nalle paljon onnea, jatkakaa 
samaan malliin! Lehdessä 
julkaistaan ja haastatellaan 
myös Vuoden haukiputaa-
lainen 2019, onnea Pentti 
Haapakankaalle pääsystä 
niin sanotusti isokenkäis-
ten joukkoon. Palkinto jae-
taan ylihuomenna, lauantai-
na 9.11. Haukipudas -päivil-
lä klo 12.00 Jatulissa. Tule-
han sinäkin paikalle!

Haukiputaan Yrittäjien 

syyskokous on vielä tälle 
vuodelle edessäpäin. Mar-
raskuun lopussa pidettäväs-
sä kokouksessa päätetään 
tulevan vuoden suunnitel-
mista ja valitaan uusi halli-
tus. Tänä vuonna useampi 
hallituksen jäsen on jättäy-
tymässä taka-alalle ja uu-
sia hallituksen jäseniä kai-
vataan mukaan. Olisiko si-
nusta mukaan hallitukseen? 
Yhdistyksen toimintaan kai-
vataan aina uusia toimijoi-
ta ja kiireiden keskellä teh-
dään jokainen se mihin pys-
tytään. Suurimpia ponnis-
tuksia ovat varmasti tapah-
tumat, mutta nekin menevät 
jo hyvällä rutiinilla.

Joulunavauksessa tänä-
kin vuonna nähdään joulu-
pukki ja ilotulitus, toivotta-

vasti myös tämä kaunis tal-
visää suosii meitä ensi vii-
kolla. Torilla taas nähdään 
ja mukavaa joulunodotus-
ta kaikille!

Jonna Kurvinen
puheenjohtaja

Haukiputaan Yrittäjät ry
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joS eläkkeelle jääminen, su-
kupolvenvaihdos tai yrityk-
sen myynti ovat yrittäjäl-
lä lähiajan suunnitelmissa, 
kannattaa asioiden valmis-
telu aloittaa riittävän hyvis-
sä ajoin.

Ennakoinnin tärkeys pä-
tee myös omasta työkun-
nosta ja hyvinvoinnista 
huolehtimisessa. Kunnos-
ta ja terveydestä kannattaa 
pitää huolta hyvissä ajoin, 
eikä vasta sitten, kun jota-
kin ongelmia ilmaantuu. Ta-
vallista on, että yrityksestä 
huolehditaan niin hyvin, et-
tä henkilökohtainen hyvin-
vointi unohtuu.

Näitä asioita tähdennet-
tiin Kunnon keikka -kiertu-
eella Jatulissa Haukiputaal-
la alkusyksystä. Tempaus oli 
kaikille ilmainen ja avoin, 
mutta suunnattu erityises-
ti yrittäjille.

Kunnon keikalla yrittä-
jät saattoivat mittauttaa 
omaa kuntotasoa InBody-
mittauksilla. Yrityksen ti-
lannetta saattoi kartoittaa 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien asiantuntijoiden avus-
tuksella.

– Yrittäjien on hyvä tie-
tää, että tukea ja opastus-

ta on aina saatavilla, muis-
tutti kehityspäällikkö Paula 
Pihlajamaa Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjistä. Myös pai-
kallisyhdistyksillä on suuri 
rooli avun, neuvojen ja ver-
taistuen tarjoajana.

Arvioiden mukaan viiden 
vuoden kuluessa 32 prosent-
tia Pohjois-Pohjanmaalla 
toimivista yrittäjistä aikoo 
luopua yrityksestään. Osa 
muutoksista tapahtuu su-
kupolvenvaihdoksella, osa 
yrityksistä myydään ja osa 

lakkautetaan.
Olipa sitten kyse mistä ta-

hansa muutoksesta, myös 
henkiseen valmistautumi-
seen kannattaa varautua ja 
antaa aikaa.

– Muutos on suuri, kun 
yhtäkkiä ei olekaan kiire 
eikä puhelin soi, sanoi Pih-
lajamaa.

inBodY-terveYSmittauS 
on hyvä työkalu nähdä mis-
sä mennään oman kunnon 
suhteen tai seurata muutok-

sia, olipa sitten tavoitteena 
kunnon kohentaminen tai 
painon pudottaminen. Mit-
taus voi olla hyvä sysäys li-
sätä liikuntaa tai kiinnittää 
huomiota ruokavalioon.

Aikuisliikunnan kehittä-
jä Ilkka Kurttila Pohjois-
Pohjanmaan Liikunta ry:stä 
kertoi, että mittauksia teh-
dään myös työpaikoilla. Eri 
ammattiryhmissä on suu-
ria eroja peruskuntotasossa 
riippuen siitä, onko työ fyy-
sistä. Kaikista yleisin ongel-

ma työikäisen keskuudessa 
on ylipaino.

Kunnon keikka -kiertuet-
ta toteuttaa kuntien kanssa 
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät, Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ja Urheilu ry, Ou-
lun Seudun muistiyhdistys/
Suomenselän muisti ja Kun-
nossa kaiken ikää (KKI) -oh-
jelma.

Haukiputaan Yrittäjien 
vuoteen on kuulunut mo-
nenlaisia yleisölle näkyviä 
ja vain jäsenistölle tarkoi-

tettuja tapahtumia. Esimer-
kiksi syyskuussa järjestet-
tiin yrittäjille aamukahviti-
laisuus, ja haukiputaalaisia 
yrittäjiä oli näkyvästi muka-
na taannopsessa maakun-
nallisessa yrittäjäjuhlassa.

Aivan vasta koettiin Ran-
tapohjassa iloinen yllätys, 
kun puheenjohtaja Jonna 
Kurvinen ja sihteeri Lee-
na Niemelä toivat yrittä-
jäyhdistyksen tervehdyksen 
50-vuotta täyttäneelle pai-
kallislehdelle.

- Neuvoja ja tukea kannattaa kysyä aina tarvittaessa. 
Muutosvaiheisiin on hyvä valmistautua hyvissä ajoin, neu-
voo kehityspäällikkö Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjistä.

Jonna Kurvinen ja Leena Niemelä toivat Rantapohjalle 50-vuotislahjaksi Hauensilmä-tau-
lun ja kauniit kukat. Rantapohjan päätoimittaja Pekka Keväjärvi puolestaan luovutti yrit-
täjäyhdistykselle sille varta vasten tuunatun Rantapohjan etusivun.

AULI HA APAL A TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO

liikuntakeskus Core 
Haukiputaan
vuoden Yrittäjä

Yrittäjäpalkinnosta yllättyneet Coren yrittäjät Sanna Halonen (vas.) ja Katri Kivari halua-
vat levittää liikunnan iloa ja sen tuomaa hyvää oloa järjestämällä liikuntamahdollisuuk-
sia, jotka ovat saavutettavissa läheltä. Corella on toimipaikat Haukiputaalla ja Kellossa.

AULI HA APAL A

Monipuolinen»
Core
• Coren Kellon toimipaik-

ka: kuntosali, painon-
nosto ja voimailu, jum-
pat, sisäpyöräily, toi-
minnallinen harjoittelu, 
kamppailulajit.

• Haukipudas: kuntosa-
li, jumpat, sisäpyöräily. 
Molemmissa valmen-
nusryhmiä ja personal 
trainer -toimintaa.
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HITSAUSPALVELU

Kivijalkaliikkeet kaupan murroksen pihdeissä
»» TEEA TUNTURI
»» HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjät 
rY:n puheenjohtaja Jon-
na Kurvinen uskoo, että 
vaikka kivijalkaliikkeet ovat 
Haukiputaallakin kohdan-
neet niin Ritaharjun palve-
luiden paranemisen kuin 
Oulun kuntaliitoksen muu-
kaan tuomat haasteet, suu-
rin vastus on silti kaupan 
yleinen murros verkkokaup-
poineen. 

– On kuitenkin selvää, et-
tä Ideapark vetää puoleen-
sa Haukiputaan lapsiperhei-
tä, ja tämä näkyy alueen ki-
vijalkaliikkeissä, Kurvinen 
toteaa. 

Hänen mukaansa kurjim-
mista vuosista ollaan kui-

tenkin jo päästy ohi.
– Pienet yrittäjät tekevät 

työtä omalla persoonallaan 
ja kilpailevat palvelulla verk-
kokauppoja ja isoja kauppa-
keskuksia vastaan.

Kurvinen kertoo, että 
haukiputaalaiset yrittäjät 
ovat ylpeitä tekemästään 
työstä ja haluavat tuoda 
työtään esiin muun muas-
sa joulutapahtuman ja mui-
den tempausten kautta.

– Haluamme yhdessä pi-
tää Haukiputaan elinvoi-
maisena. Toimimme aktii-
visesti ja luomme mahdol-
lisuuksia uusien yrittäjien 
tulla alueelle. 

Jonna Kurvisen mukaan 
kivijalkaliikkeiden aseina 
tulevaisuudessa ovat henki-
lökohtaisen palvelun lisäk-
si erilaiset elämykset, moni-

puolinen markkinointi sekä 
yrittäjien yhteiset ponnis-
telut Haukiputaan elinvoi-
man hyväksi.

– Monesti kuulee, että ih-
miset tulevat kauempaakin 
tänne hakemaan palvelua. 

kivenä kengässä hiertävät 
kaavoitusasiat, joiden Kur-
vinen toivoisi sujuvan jou-
hevammin.

– Haukiputaan kaavoitus 
on yrittäjien näkökulmasta 
hieman repaleinen ja toivoi-
simme nopeampia ratkai-
suja, jotka toisivat erilaisia 
mahdollisuuksia. 

Tällä hetkellä Haukipu-
taan keskustan Revontien 
puoleinen alue alkaa olla 
täynnä elämää. Tyhjät lii-
ketilat ovat enää harvinai-
suus. Toisella puolella osin 

vanhat liiketilat ovat tyh-
jillään, eivätkä houkuttele 
uusia yrittäjiä. 

– Kaiken kaikkiaan posi-
tiivisella mielellä ollaan ja 
yhteistyötä kivijalkaliikkei-
den yksinyrittäjien kesken 
kehitellään. 

Kenties ilmastokeskuste-
lukin sataa kivijalkaliikkei-
den laariin, sillä onhan kes-
tävämpää kehitystä, jos os-
tokset tehdään ilman autoi-
lua tai pitkiä logistisia ket-
juja omalta asuinalueelta.

Monesti kuulee, että 
ihmiset tulevat kau-
empaakin tänne ha-
kemaan palvelua.”

Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtaja Jonna Kurvinen näkee, että kivijalkaliikkeiden valttikorttina on henkilökohtainen 
palvelu. 

TEEA TUNTURI

joulu saapuu torille
»» TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO
»» HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan tori täyttyy 
jouluisesta tunnelmasta tor-
stai-iltana 14.11. Haukipu-
taan Yrittäjien järjestämäs-
sä joulunavaustapahtumas-
sa on luvassa torimyyntiä, 
laulua, arvontaa ja tietenkin 
joulupukki ja muori.

– Viime vuoden kokemuk-
sen mukaan torstai osoit-
tautui hyväksi joulunavaus-
päiväksi, koska silloin ei ole 
päällekkäisyyksiä muiden 
tapahtumien kanssa, sanoo 
Haukiputaan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Jonna Kurvi-
nen.

Tapahtuma alkaa kello 17, 
jolloin ohjelmassa on Hau-
kiputaan Yrittäjien hyvän-
tekeväisyyslahjoitus.

– Tänä vuonna kohdis-
timme hyväntekeväisyys-
lahjamme nuorille. Olem-
me lahjoittaneet television 
Nuorten Poppiin, kertoo 
Kurvinen.

Joulupukki ja muori saa-
puvat paikalle kello 17.15. 

He ottavat perinteiseen 
tapaan jouluisessa teltas-
sa vastaan lasten tervei-
siä ja toiveita kello 18.45 
saakka.

Joulunavauksessa pääsee 
nyt yleisön toiveesta joulun 
tunnelmaan myös joululau-
luja laulamalla. Paikalla on 
Jore Siltala, joka laulattaa 
perinteisiä joululauluja kel-
lo 17.30 alkaen.

torilla on parinkymme-
nen yrittäjän tai yhdistyk-
sen kojua. Haukiputaan Yrit-
täjät myyvät tapahtumassa 
arpoja, joiden voitot arvo-
taan kello 18.45.

– Arpajaisissa on voittoina 
muun muassa kinkku, jou-
lukuusi ja lahjakortti. Kin-
kun voi hakea myöhemmin 
kaupasta ja joulukuusikin on 
lahjakorttina. Arpajaisemme 
ovat olleet suosittuja vappu-
torilla, joten otimme ne mu-
kaan nyt myös joulutorille, 
Kurvinen kertoo.

Joulunavaus päättyy kel-
lo 19 ilotulitukseen entisen 
kunnanviraston paikalta.

Joulupukki ja joulumuori ottavat jouluisessa teltassa vastaan lasten terveisiä ja toiveita.Viime vuonna Haukiputaan joulunavausta vietettiin vesisateessa. Tälle vuodelle odotetaan talvisempaa keliä.

Maarit Jämsä myi viime vuoden joulunavauksessa havuko-
risteita.

TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO



lavoilla, laivoilla kuin tans-
siravintoloissa.

Uran huippukohta oli Pit-
käsen mukaan vuoden 2006 
tienoilla, kun hänen ensim-

mäinen singlensä, Mielettö-
myys, nousi Radio Suomen 
soitetuimpien listaykkösek-
si. Seurasi lisää uusia kappa-
leita ja vuonna 2007 ensim-
mäinen albumi, Yksinäisin 
tyttö kaupungin.

Vuonna 2010 Pitkänen 
meni naimisiin ja seuraavi-
na vuosina syntyivät lapset. 
Keikkailu jäi, mutta laulu-
taitoa Pitkänen piti yllä lau-
lamalla kuorossa. Vuonna 
2013 perhe muutti Porvoos-
ta takaisin Oulun seudulle.

– Äitiyslomien aikana olin 
opiskellut bioresonanssitera-
peutiksi ja aloin ottaa asiak-
kaita vastaan kotona. Biore-
sonanssiterapeuttina tutkin 
kehon tasapainoa sormien 
ja varpaiden akupisteiden 
kautta, hän tiivistää.

Pitkänen oli ajatellut, et-
tä liekki esiintymiseen oli 
jo sammunut, mutta vuosi-
en kotona olon jälkeen jokin 
veti takaisin lavoille, ja hän 

päätti osallistua uudestaan 
tangokisoihin vuonna 2015.

– Lähdin ilman odotuksia 
ja kilpailu menikin ihan lois-
tavasti. Pääsin Seinäjoen fi-
naaliin saakka, ja se olikin 
sitten uusi alku tällä alalla.

Tällä heTkellä Pitkänen 
tekee oman toiminimensä 
kautta bioresonanssitera-
peutin töitä kotonaan sekä 
keikkailee silloin tällöin ta-
saisesti pitkin vuotta.

– Olen nauttinut tästä yrit-
täjän vapaudesta, että pystyn 
ottamaan asiakkaita kotiini 
lasten koulupäivien aikana. 
Yrittäjyys on ollut minulle 
kantapään kautta opettelua, 
sillä minulla ei ole yrittäjän 
mallia lähipiiristä.

Keikkoja Pitkänen teki-
si mielellään enemmänkin. 
Jos laulaja saisi aina itse va-
lita, mieluiten hän esiintyi-
si pienehkössä, kynttilöin 
valaistussa tilassa laula-

en tekstilähtöisiä ballade-
ja, jotka koskettavat pintaa 
syvemmältä.

– Eihän tämäkään työ mi-
tään ruusuilla tanssimista 
aina ole. On pitkiä ajomat-
koja ja valvomista, mutta 
sen keikoilla tapahtuvan 
vuorovaikutuksen takia tätä 
haluaa tehdä. Että saa ylei-
sölle hyvän mielen.
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Asiat hoituvat
parhaiten yhteis
työllä ja sovussa.

Pentti haapakangas on Vuoden haukiputaalainen
”Yhteisöllisyyttä tarvitaan”

»» AULI HAAPALA
»» HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

haukiPuTaan yriTTäjäT 
on valinnut Vuoden 2019 
haukiputaalaiseksi Siika-
putaan asukasyhdistyk-
sen puheenjohtajan Pent-
ti Haapakankaan. Perus-
teena on aktiivisuus ja pro-
moottorina toimiminen Sii-
kaputaan tulvauoman kun-
nostushankkeessa.

Siikapudas-hankkeen ta-
voitteena on parantaa Kii-
minkijoen vanhan tulvau-
oman virtaamaa, kalakan-
taa ja siistiä suiston ym-
päristöä. Huomionosoitus 
ojennetaan perinteisesti  
Haukipudas-päivien myy-
jäisissä  lauantaina 9.11. kel-
lo 12 Jatulissa.

Parikymmentä vuotta vi-
reillä ja toiveena ollut tär-
keäksi koettu hanke on to-
teutunut kolmessa vaiheessa 
niin, että viimeiset työt saa-
daan valmiiksi ensi vuoden 
syksyyn  mennessä riippuen 
Ely-keskuksen rahoituspää-
töksestä.

Pentti Haapakangas on 
hämmästynyt ja yllättynyt 
Vuoden haukiputaalainen 
-tittelistä.

– Tietenkin tuntuu mu-
kavalta ja lämmittää miel-
tä tällainen huomionosoi-
tus, mutta mietin, olenko 
sen todella ansainnut, poh-
tii Haapakangas.

–  Ilman siikasaarelaisten 
hyvää yhteisöllisyyttä ja tii-
mityöskentelyä tämä han-
ke olisi jäänyt toteutumat-
ta. Asukkaiden lisäksi kii-
tos kuuluu myös Elylle, Ou-

lun kaupungille, jakokunnal-
le ja muille yhteistyökump-
paneille.

Tänä päivänä ja tulevai-
suudessa kyläläisten omaa 
aktiivisuutta ja työpanos-
ta tarvitaan yhä enemmän, 
ilman niitä monet hank-
keet jäävät tekemättä, us-
koo Haapakangas. 

Hän haluaa lausua ison 
kiitoksen myös Raili-vai-
molle. Siikapudas-hanke on 
vienyt voimia ja aikaa, mi-
kä on ollut pois perheeltä. 
Vaimo on myös asukasyh-
distyksessä rahastonhoita-
jana ja antanut vahvan tu-
kensa hoitaessaan maksa-
tusasioita.

– Siikapudasta on nyt vuo-
desta 2016 eli kolme vuot-
ta tiiviisti jauhettu, mutta 
maali häämöttää, huokai-
see Haapakangas. 

Hankkeen eteenpäin vie-
misessä on hänen mukaan-
sa vaadittu malttia ja sinnik-
kyyttä pitää yhteyksiä viran-
omaisiin.  Byrokratian ja lu-
paprosessien selvittäminen 
on vaatinut paljon aikaa ja 
kärsivällisyyttä. 

– Jos välillä jokin menee 
karikolle, ei kannata lannis-
tua, vaan jatkaa työtä, sanoo 
Haapakangas.

Hän huomasi, että rat-
kaisevaa on esittää valmiit 
suunnitelmat ja kustannus-
laskelmat, kun jotakin han-
ketta lähtee ajamaan. Var-
muus pitää olla myös sii-
tä, että asukkaiden talkoo-
työ ja omarahoitusosuus to-
teutuu.  Siikasaaren alueen 
asukkaita ja väkeä sekä yh-
teisöjä laajemminkin osallis-

tui keräykseen, jolla koottiin 
omarahoitusosuutta. 

 
SiikaPuTaan tulvauoman 
kunnostushankkeen koko-
naiskustannukset ovat tä-
hän mennessä noin 60 000 
euroa, josta asukasyhdistyk-
sen oma osuus on  30 pro-
senttia, mikä katetaan tal-
kootyöllä ja omarahoituk-
sella.  Avustusta kohteeseen 
saatiin Ely:ltä sekä Oulun 
kaupungin kyläyhdistyksille 
osoitetuista varoista.

Ensimmäisessä vaihees-
sa 2017 asennettiin noin 
400 metrin pituinen putki 
Kiiminkijoesta Alakoskelta 
Keiskanlampeen ja Hauki-
putaantien alitse, jotta vesi 
saatiin juoksemaan parem-
min. Tuloksia virtaaman pa-
ranemisesta oli pian näh-
tävillä, kuten myös kalojen 
nousua.

Seuraavaksi tehtiin mai-
semointi- ja puhdistustöitä  
Siikasaaren alasuistossa ja 
jatkettiin Huvipolun-Hau-
kiputaantien alueella.  Asu-
kasyhdistys on palkannut 
kesäisin myös nuoria ympä-
ristön siistimistöihin.

Kolmanteen vaihteeseen 
2020 kuuluu puhdistus- ja 
maisemointitöiden lisäksi 
kutusorakkojen ja pohjakyn-
nysten rakentamista tulvau-
omaan.

Myös aiemmin on asukas-
yhdistys kantanut huolta 
Kiiminkijoesta ja Siikapu-
taasta. Pentti Auranahon 
johdolla on niitetty kaislaa 
Kiiminkijoesta Siikasaaren 
kohdalla monena kesänä. 
Siikaputaan uoman kunnos-

tukseen ja ylläpitoon tullaan 
tarvitsemaan kyläyhdistyk-
sen omaehtoista panostus-
ta, joka on ehtona Elyn avus-
tuksen saamiseen.

 
PenTTi haaPakangaS on 
syntynyt Pattijoella. Hauki-
putaan Asemakylälle perhe 
muutti vuonna 1955 van-
hempien saadessa työpaikat 
maaseutuammattien kurssi-
keskuksesta. Isä Vilho toimi 
autoasentajakurssin opet-
tajana ja autokoulunopet-
tajana, äiti Anneli pääkir-
janpitäjänä. 

Ammatiltaan Pentti Haa-
pakangas on koneteknikko. 
Avioitumisen ja valmistu-
misen jälkeen hän aloit-
ti työt Tornion Outokum-
mun jaloterästehtaalla, mis-
tä  jäi eläkkeelle 38 vuoden 
jälkeen 2012. Pian sen jäl-
keen Haapakankaat muut-
tivat Haukiputaalle läheis-
ten toiveesta.  Kun muut-
toauto lähti Torniosta koh-
ti lapsuus- ja nuoruusmai-
semia, oli 12.12.2012 kello 
12, ja se oli ihan sattumaa. 

Haapakankaan perhee-
seen kuuluvat vaimo,  tytär 
Sari ja poika Tommi sekä 
neljä lastenlasta, jotka ovat 
kaikki poikia.

Työssään kylmävalssaa-
mon leikkauslinjojen vas-
taavana mestarina ja pro-
jekti- ja koulutustehtävis-
sä Pentti Haapakangas oli 
tottunut suunnitelmallisuu-
teen ja täsmällisyyteen, mis-
tä on ollut apua myös Siika-
putaan hankkeessa.  Luon-
teeltaan rauhallinen ja neu-
votteleva mies myöntääkin, 

että ei auta hermostua, vaik-
ka mitä on vastassa. Asiat 
kun etenevät parhaiten yh-
teistyössä ja sovussa.

Kylätoiminta ja luotta-
mustoimet tulivat tutuiksi 
jo Torniossa kyläyhdistyksen 
sihteerinä ja mieskuorossa, 
missä hän toimi myös kuo-
ron isäntänä ja sihteerinä. 

– Heti Haukiputaalle tul-
lessa aloitin Haukiputaan 
Mieskuorossa, jonne oli 
paikka varattu etukäteen, 
vaikken tiennyt läpäisenkö 
vaativan laulutestin. Läpäi-
sin, myhäilee Haapakangas, 
joka toimii myös kuoron mu-
siikkilautakunnan sihtee-
rinä. Kuorolla oli äskettäin 
85-vuotisjuhlakonsertti.

Mieskuoro on Haapakan-
kaalle henkireikä ja mielui-
nen harrastus, jonka avulla 
voi rentoutua ja pitää päänu-
pin vireänä vielä eläkkeel-
läkin.

kunhan Siikapudas-projek-
ti saadaan päätökseen hän 
toivoisi kyläläisten ottavan 
enemmän vastuuta uoman 
ylläpitoon ja pitämään Siika-
pudas viihtyisänä ja houkut-
tavana asuinympäristönä.

– Kun on vuosia 70 lasis-
sa, täytyy ottaa oma jaksa-
minen ja terveys huomioon, 
hän huomauttaa.

Alueella on tulossa myös 
toinen ison luokan kunnos-
tushanke Jakokunnan omis-
tamalla mataloituneella jo-
kisuiston alueella, johon on 
jo suunnitelmat valmiina. 
Sen Haapakangas uskoo to-
teutuvan myös hyvällä yh-
teishengellä ja -työllä.

Vuoden haukiputaalainen -titteli menee tänä vuonna Siikapudas-hankkeen promoottoril-
le Pentti Haapakankaalle, joka uskoo kyläläisten yhteistyön ja -hengen voimaan.  Luonto, 
liikunta ja mieskuorolaulu ovat miehelle läheisiä ja tärkeitä harrastuksia.

AULI HA APAL A

aurinkotyttö viihtyy tunnelmakeikoilla
»» MAIJA PYLVÄS
»» HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

kun Tiina Pitkänen oli 
parikymppinen, kehotti äi-
ti laulavaa tytärtään hake-
maan artistikoulutukseen 
Ikaalisiin. Yo-merkonomik-
si opiskellut Pitkänen työs-
kenteli kirjanpitäjänä, ja lau-
lu oli ollut ykkösharrastus 
lapsesta asti.

– Ajattelin, että kunhan 
käyn kokeilemassa. Jälkeen-
päin olen kuullut, että oli sii-
nä hilkulla, että pääsin si-
sään. Yksi valitsijoista kui-
tenkin sanoi, että tuossa ty-
tössä on jotakin, hän on sel-
lainen aurinkotyttö, Pitkä-
nen muistelee laulajanuran-
sa alkutaivalta.

Pitkänen päätti jo aluksi, 
ettei vertaisi itseään mui-
hin, sillä suurin osa samaan 

aikaan aloittaneista oli jo 
kokeneita esiintyjiä. Vuo-
den lopussa sisukas nainen 
palkittiin stipendillä, kos-
ka hän oli kehittynyt eni-
ten esiintyjänä. Koulutuk-
sen jälkeen Pitkäsellä oli tar-
koitus palata Ouluun, kun-
nes hänelle yllättäen tarjot-
tiin koulutusassistentin töi-
tä Ikaalisissa.

– Sehän oli minulle pa-
raatipaikka, kun siellä kävi 
levy-yhtiöiden tyyppejä ja 
muita alan toimijoita. Pääsin 
verkostoitumaan ja samalla 
edistämään omia juttujani.

TangolaulukilPailuun 
Pitkänen osallistui ensim-
mäisen kerran vuonna 2005 
ja pääsi semifinaaliin, min-
kä jälkeen nainen päätti to-
della raivata itselleen tien 
laulajana. Samoihin aikoihin 

perustettiin HMC-musiikki-
yhtiö, jonka kanssa laulaja-
lupaus sai levytyssopimuk-
sen ja keikkailu alkoi toden 
teolla. Tuli esiintymisiä niin 

Laulamisen lisäksi Tiina Pitkänen tekee oman toiminimensä kautta 
bioresonanssiterapeutin töitä kotonaan. Ennen joulua häneltä ilmes-
tyy myös uusi joulusingle.

Tiina Pitkänen
• 42 vuotta
• Syntynyt Pudasjärvellä.
• Asuu Kellossa.
• Laulaja ja bioresonans-

siterapeutti.
• Harrastaa lastensa 

kanssa ulkoilua ja kun-
tosalia. Laulaa Iso Ilo 
-kuorossa.

• Perheeseen kuuluu 
mies, kaksi lasta ja 
mäyräkoira.

HaukipudasYRITTÄÄ



8 HaukipudasYRITTÄÄ Nro 2 — 7.11.2019 9HaukipudasYRITTÄÄNro 2 — 7.11.2019

Lepolan tila tarjoaa moni-
puolisesti maalaiselämyksiä

»» MAIJA PYLVÄS
»» HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Vettä tihuttaa ja sää on 
syksyisen alakuloinen. Le-
polan tilan pihaan kään-
nyttäessä vastassa olevat 
eläimet eivät näytä kuiten-
kaan sadetta säikähtävän. 
Kymmenet kanat tepaste-
levat ympäriinsä pitkin pi-
hamaata, hieman kauem-
paa kajahtaa lammaskuo-
ro ja 26-vuotias ponivanhus 
maiskuttaa heinää aitauk-
sessaan. Haukiputaalaisten 
Taina Hulanmäen ja Jan-
ne Immosen pihapiiri on 
kuin mikäkin maalaisidyl-
li, jossa eläinten määrä on 
lisääntynyt niin, ettei niis-
tä enää lukua pidetä.

– Aluksi otettiin viisi ka-
naa, mutta nyt on vähän 
enemmän tätä eläinkuntaa. 
Koiria on toki ollut jo ennen 
kuin muutettiin tänne, pa-
riskunta kertoo.

Haukiputaan keskustassa 
asuneet Hulanmäki ja Immo-
nen hankkivat tilan Immo-
sen kaverin sisarelta kolmi-
sen vuotta sitten. Myytävänä 
ollut remontoitu maalaistalo 
ihastutti heti ensikäynnillä ja 
mieleen tulvahti ideoita, joi-
ta pihapiiriin voisi toteuttaa.

– Tämä oli vähän niin 
kuin tarkoitettu meille. 
Janne oli haaveillut jo pi-
tempään vähän syrjemmäs-
sä asumisesta enkä minä-
kään mikään kaupunkilais-
tyttö ole. Tykätään molem-
mat olla luonnossa ja rauhal-
lisessa ympäristössä.

Into tilan kehittämiseen 
kasvoi pikkuhiljaa. Ensin pa-
riskunta alkoi myymään ka-
nanmunia hyvin pienimuo-
toisesti. Kiinnostus lähi-
ruokaan innosti laittamaan 
mansikkapellot kuntoon ja 
toissa kesänä hankittiin en-
simmäiset mehiläispesät. 
Myös vadelmapensaista on 
tullut satoa myyntiin asti.

– Hunajalle kysyntä on 
ollut tosi kova, joten pesiä 
laitetaan vielä lisää. Mansi-
koita on tulossa ensi kesänä 
myös itsepoimittavaksi, Im-

monen vinkkaa.
Tekemistä on riittänyt ja 

riittää jatkossakin. Varsin-
kin keväällä ja kesällä tultu-
aan myyntialan päivätyös-
tään Immonen jatkoi työnte-
koa omilla tiluksillaan. Yh-
tenä sivutyönään mies tekee 
akvaariohuoltopalvelua, joka 
sisältää akvaarioiden toimi-
tukset ja huollot paikanpääl-
lä. Hulanmäki työskentelee 
puolestaan taloushallinnon 
parissa, mutta on opiskellut 
myöhemmin puutarhuriksi 
ja jäänee jossain vaiheessa 
kokopäiväisesti tilalle töi-
hin. Ensi vuoden puolella ti-
lalle on tulossa työharjoitte-
lija ja tulevaisuudessa kesä-
sesongille palkattaneen ke-
sätyöntekijä.

Vielä Lepolan tila ei ole 
ollut virallisesti auki, vaan 
erikseen sovittaessa sieltä 
on voinut käydä ostamas-
sa tuotteita ja ihastelemas-
sa eläimiä. Ympäri vuoden 
avoinna oleva kotieläinpi-
ha on tarkoitus avata lop-
puvuoden aikana.

– Tavoitteena on tarjota 
monipuolisesti maalaiselä-
myksiä. Monenlaisia juttuja 
on suunnitteilla. Tulossa on 
myös myymälä ja grillikota, 
jossa voi paistaa makkarat 
ja viettää muutenkin aikaa.

Perheen 3- ja 6-vuotiaat 
lapset osallistuvat innok-
kaasti eläintenhoitoon. Eläi-
miä ollaan hankkimassa vie-
lä lisää.

– Seuraavaksi on tulos-
sa minipossuja Keski-Suo-
mesta, kunhan saadaan ti-
lat niille valmiiksi. Sisäti-
loihin laitetaan jossain vai-
heessa myös matelijoita ja 
muita pieneläimiä.

Hulanmäen mukaan On-
kamon kylälle on muuttanut 
viime vuosina paljon väkeä ja 
uusiakin taloja on rakenteil-
la. Perhe on sopeutunut hy-
vin hieman syrjäisempään 
asumiseen, vaikka kulkemi-
set vievätkin oman aikansa.

– Täältä ei niin vain läh-
detä kylille, mutta eipä ole 
myöskään liikennevaloja kul-
kua hidastamassa. Toisaal-
ta ei mene kuin reilu 10 mi-
nuuttia, niin pääsee jo moot-
toritielle, Immonen sanoo.

Taina Hulanmäellä ja Janne Immosella on monenlaisia suunnitelmia tilalleen. Kotieläin
piha on tarkoitus avata loppuvuoden aikana.

MAIJA PYLVÄS

Ihmisläheinen isännöitsijä
»» JARKKO HARJUMAA
»» HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

KahVIPöytäKesKusteLun 
kautta isännöintialalle pää-
tynyt Henri Ruotsalainen 
ryhtyi yrittäjäksi reilu vuo-
si sitten. Haukiputaalaisen 
tavoitteena on vankistaa ja-
lansija alalla.

Kaupan alalla työskennel-
lyt Henri Ruotsalainen is-
tahti muutama vuosi sitten 
kahvipöytään entisten kol-
legoidensa kanssa kohtalok-
kain seurauksin.

Samoissa tiloissa isännöit-
sijänä työskennellyt Jani 
Saarenpää ilmoitti, että 
isännöintipuolelle olisi hy-
välle työntekijälle tarvetta.

Kahvikuppi tyhjäksi ja 
alanvaihto oli tosiasia. Vaih-
dos sujui kivuttomasti, sil-
lä Ruotsalainen oli jo kiin-
teistönvälittäjänä työsken-
nellessään seuraillut isän-
nöintialaa sivusilmällä, jo-
ten haukiputaalainen vält-
tyi suuremmilta yllätyksiltä.

Ruotsalainen työskente-
li ensin muutaman vuoden 
palkkatöissä ja hankki alan 
ammattitutkinnon, mutta 
reilu vuosi sitten hän päätti 
alkaa yrittäjäksi Tuttu Isän-
nöinti -nimen alla.

– Pitkällä tähtäimellä aja-
teltuna en ole jäämässä vie-

lä lähivuosina eläkkeelle. Toi-
von mukaan teen pitkän uran 
alalla. Yrittäjyys oli itseäni 
motivoiva vaihtoehto. Voin 
kehittää toimintaani halua-
maani suuntaan ja olen itse 
vastuussa kaikesta, 36-vuoti-
as Ruotsalainen kertoo.

Askarruttavassa tilantees-
sa apu on lähellä: Ruotsa-
lainen ja Saarenpää pyörit-
tävät omia yrityksiään sa-
massa tilassa.

– Meillä ei ole kilpailuase-
telmaa keskenään. Olemme 
sopineet yhteiset pelisään-
nöt, ja kummatkin halua-
vat toisilleen pelkkää hyvää, 
Ruotsalainen hymyilee.

ruotsaLaIsen mukaan 
isännöintialalla työskente-
ly ei sovi kaikille. Työ voi ol-
la ajoittain henkisesti ras-
kasta ja pääkoppa voi joutua 
koetukselle. Tiivis rumba al-
kaa yleensä kevään korvilla.

– Taloyhtiöiden tilikaudet 
päättyvät pääosin vuoden 
vaihteessa. Sen jälkeen on oh-
jelmassa tilinpäätösten tekoa, 
hallituksen kokouksia, yhtiö-
kokouksia, kokouksissa pää-
tettävien korjausten toimeen-
panemisia ja niin edelleen.

Vaikka ensimmäinen kevät 
oli Ruotsalaiselle raskas, ei 
hän sortunut yhden vuoden 
kiroukseen. Hommat jatkui-

vat entistä tarmokkaammin.
– Seuraava kevät oli jo pal-

jon helpompi. Osasin enna-
koida ja suunnitella asioita jo 
valmiiksi. Pystyin orientoitu-
maan jo hyvissä ajoin siihen, 
että keväästä tulee hektinen.

VaLtaosa Ruotsalaisen 
isännöimistä taloyhtiöistä 
sijaitsee korkeintaan 10-20 
kilometrin etäisyydellä Hau-
kiputaan keskustasta. Toi-
minta on ajoittain hyvinkin 
ihmisläheistä.

– Osa asiakkaistani käy 
joskus paikan päällä toimis-
tossa kyselemässä ja juttele-
massa. Sen verran liikenee 
aina aikaa, että ehtii muu-
taman sanan vaihtaa.

Helppo tavoitettavuus on 
Ruotsalaiselle tärkeää.

– Asiakkaan ei tarvitse 
soittaa ensin keskukseen, 
josta puhelu yhdistyy sih-
teerille ja sitten vasta mi-
nulle. Ihan sama, millä asi-
alla asiakas on, puhelu tulee 
aina suoraan minulle, jol-
loin voin heti reagoida asi-
aan. Uskon, että sitä myös 
arvostetaan.

Hyvä suhde asiakkaisiin 
on avainasemassa. Seura-
ukset ovat usein kauaskan-
toisia.

– Puskaradioon voi aina 
luottaa, kun tekee työt hy-

vin. Haukipudas on kuiten-
kin sen verran pieni paik-
ka, että sana kiirii helposti.

ruotsaLaIsen tavoitteena 
ei ole kasvattaa liiketoimin-
taa valtakunnalliseksi ket-
juksi. Tärkeämpää on saa-
da vakiinnutettua pysyväs-
ti oma paikka alalta.

Mahdollista työntekijän 
palkkausta isännöitsijä ei ole 
vielä pohtinut.

– Ensimmäisen työnteki-
jän palkkaukseen liittyy ai-
na isot riskit. Yrityksen toi-
minta muuttuisi muuten-
kin melko paljon. Toimin-
nan pyörittäminen vaatisi 
ihan erilaisen massan asi-
akkaista, mikä ei ole Hau-
kiputaan kokoisessa paikas-
sa välttämättä mahdollista.

Tähän mennessä kaikki 
on sujunut Ruotsalaisen mu-
kaan suunnitellusti ilman 
suurempia hankaluuksia. Ja-
lansija on vankka ainakin 
paikallisissa yrittäjäpiireis-
sä: muutama kuukausi sitten 
Ruotsalainen liittyi Hauki-
putaan Yrittäjiin.

– Haluan antaa pienen tu-
keni, kun he ajavat yrittäji-
en yhteisiä asioita. He ovat 
järjestäneet myös mielen-
kiintoisia tapahtumia, jois-
sa varmasti käyn jatkossa, 
Ruotsalainen sanoo.

Yrittäjänä työskennellessään Henri Ruotsalainen voi tehdä töitä toimistollaan päivällä tai vaikka keskellä yötä.

JARKKO HARJUMA A



Kävin pari viikkoa sitten Jy-
väskylässä Kasvu Open Kar-
nevaaleilla. Kasvu Open on 
Suomen kaikille pk-yrityk-
sille avoin ja maksuton kas-
vun sparrausohjelma. Kar-
nevaali on vuoden huipen-
tuma, kohtaamispaikka kas-
vuyrityksille, liike-elämän 
asiantuntijoille ja lupaavil-
le uusille kyvyille.

Olin karnevaaleilla ensim-
mäistä kertaa katsomassa, 
mistä kaikessa on kyse. Etu-
käteen odotin eniten kulu-
neen vuoden aikana sadan 
(100) lupaavimmaksi vali-
koituneen kasvuyritysjou-
kon pitchauksia, enkä suot-
ta! Yritykset kisasivat kah-
dessa sarjassa: uusien yri-
tysten start up -sarjassa ja 
jo pitempään toiminnas-
sa olleiden yritysten start 
again -sarjassa, jossa yrityk-
set olivat kehittäneet liike-
toimintaansa jollakin tuo-

te- tai palveluinnovaatiol-
la tavoitteena löytää uutta 
kasvua yritykseen.

Olin todella vaikuttunut 
pitchaajien innosta, heittäy-
tymiskyvystä, asiantunti-
juudesta, sinnikkyydestä ja 
tavasta hyödyntää verkosto-
ja. Kenellekään, joka kuun-
teli erityisesti start again 
-sarjan pitchauksia, ei jää-
nyt epäselväksi, että yrit-
täjillä sykki sydän yrittä-
jyydelle.

Tapahtuman jälkeen jäin 
miettimään, kuinka usein 
uuteen kasvuun päätyneet 
yritykset ovat olleet tilan-
teessa, jossa he vakavas-
ti pohtivat, onko liiketoi-
minnalla oikeasti kannat-
tavaa tulevaisuutta? Kuinka 
usein yrittäjä on pohtinut, 
että pitäisikö todeta, ettei 
tästä mitään tule ja laittaa 
pillit pussiin? Ja sitten jos-
takin on virinnyt idea, aja-

tuksen raakile uudesta inno-
vaatiosta ja businessmahdol-
lisuudesta! Siinä vaiheessa 
on kuvaan astunut varmasti 
yrittäjyyteen oleellisena asi-
ana kuuluva innostuminen, 
jonka erottaa onnistumises-
ta vain ensimmäinen kir-
jain. On tarvittu asiantunti-
juutta viedä ideaa pitemmäl-
le, olla lannistumatta epäili-
jöiden skeptisistä sanoista, 
ja toisaalta taas on osattu 
tarttua verkostojen apuun.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjillä on käynnissä Kas-
vun kartta -hanke yritys-
ten kasvun tueksi. Marras-
kuun puolessa välissä auke-
aa yrityksille mahdollisuus 
hakea tukea kasvun haastei-
siin ja liiketoiminnan kehit-
tämiseen, ja samoin aukeaa 
haku tammikuussa start-
taavaan kasvuyritysten val-
mennusohjelmaan. On tär-
keää, että yrityksillä ja yrit-

täjillä on mahdollisuus saa-
da tukea liiketoimintaan-
sa. Ettei aina tarvitse olla 
ihan yksin tai vain oman yri-
tyksen väen kesken. Että on 
mahdollisuus saada vertais-

tukea ja sparrausta, vahvis-
tusta omaan tekemiseen tai 
ehkä näkemys, joka voi joh-
dattaa aiottua parempaan 
lopputulokseen. Tuki, oli-
pa se sitten mitä tahansa, 
on kullan arvoista meidän 
jokaisen jaksamiselle, mut-
ta erityisesti yrittäjälle. Sil-
lä on suora vaikutus ihmi-
sen hyvinvointiin ja jaksa-
miseen.

Väsynyt tai pahimmassa 
tapauksessa uupunut ihmi-
nen ei jaksa olla luova. Ilman 
luovuutta ei synny ideoita ja 
ilman ideoita ei tule inno-
vaatioita. Ilman innovaati-
oita olisi moni Kasvu Open 
Karnevaalin start again 
-sarjassa pitchannut yritys 
hyvin toisenlaisen tulevai-
suuden edessä kuin he nyt 
ovat. Sen sijaan, että heillä 
oli luovuutta ja voimavaro-
ja kehittää uutta, lopputu-
los voisi olla give up. Siihen 

meillä ei ole varaa. Muiste-
taan siis pitää huolta itses-
tämme. Löydetään aikaa kii-
reen keskellä myös palautu-
miselle. Uskalletaan priori-
soida itseämmekin - koska 
olemme sen arvoisia.

Mari Viirelä
projektipäällikkö

Kasvun kartta -hanke
Pohjois-Pohjanmaan 

Yrittäjät
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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

Tapahtuman jälkeen 
jäin miettimään, 
kuinka usein uuteen 
kasvuun päätyneet 
yritykset ovat olleet 
tilanteessa, jossa he 
vakavasti pohtivat, 
onko liiketoiminnalla 
oikeasti kannattavaa 
tulevaisuutta? Kuin-
ka usein yrittäjä on 
pohtinut, että pitäisi-
kö todeta, ettei tästä 
mitään tule ja laittaa 
pillit pussiin?

KOLUMNI

Start up vai give up?

MatkaMajakka – palvelua
30 vuoden kokemuksella

»» AULI HAAPALA
»» HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

HaUKIpUtaaLLa toimi-
va MatkaMajakka viet-
ti  30-vuotissynttäreitään 
aiemmin syksyllä. Matkatoi-
misto on erikoisuus alallaan, 
sillä yrityksellä on ollut alus-
ta asti toimisto paikkakun-
nalla ja kivijalassa palvel-
laan jatkossakin.

Vaikka matkailualalla on 
tapahtunut paljon muutok-
sia niin Suomessa kuin maa-
ilmallakin, MatkaMajakas-
sa katsotaan tulevaisuuteen 
luottavaisina. Paikallisen, 
yksityisen täyden palvelun 
toimistossa on erikoistuttu 
ja toiminnan peruspilarina 
on yksilöllinen henkilökoh-
tainen palvelu, johon luote-
taan myös jatkossa.

Asiakkaat haluavat edel-
leenkin matkavarauksis-
sa myös henkilökohtais-
ta palvelua ja räätälöityjä 
matkoja. 

Yrityksellä on myös omaa 
matkatuotantoa niin ulko-
maan kohteisiin kuin koti-
maahan. Matkatoimiston 
asiakkaina ovat niin yksi-
tyiset henkilöt, yritykset, 
yhteisöt ja ryhmät.

– Hyvällä mielellä läh-
demme kohti uusia haas-
teita ja uudelle vuosikym-
menelle, toteaa alusta asti 
matkatoimistoa luotsannut 
yrittäjä Sirpa Liedes. Yrit-

täjäparina hänellä on ol-
lut vuodesta 2010 asti Arja 
Järvenpää. Markkinoin-
tipäällikkönä työskentelee 
Heini Isoherranen. 90-lu-
vun alussa Sirpa Liedeksen 
yrityskumppanina oli Tui-
ja Niskala.

MatkaMajakan järjestämä 
30-vuotisjuhlamatka tehtiin 
Saksaan ja Luxemburgiin. 

Ryhmämatkat musiikkita-
pahtumiin ovat olleet suo-
sittuja, ensi kesänä sellainen 
tehdään Savonlinnan oop-
perajuhlille, missä esiintyy 
Karita Mattila. Yhteistyös-
tä ja tämänhetken hyvin-
vointitrendistä kertoo Mat-
kaMajakan ja haukiputaalai-
sen Liikuntakeskus Coren 
yhdessä järjestämät matkat, 

joiden ohjelmassa on myös 
lomaliikuntaa. Seuraava yh-
teismatka tehdään Gran Ca-
narialle helmikuussa.

Kevätmatkan kohteena 
huhtikuussa on Slovenian 
Ljubljanaan. Matkoja on teh-
ty esimerkiksi Norjan Lofoo-
teille, Ranskan Provenceen 
ja Italiaan. Kohteiden valin-
nassa kuunnellaan asiakkai-

den toiveita  ja pyritään löy-
tämään myös uusia mielen-
kiintoisia kohteita. Tammi-
kuun matkamessut on mat-
katoimistoväellekin tapah-
tuma, missä kuullaan alan 
uusimmista tuulista.

30 vUOtta sitten idea mat-
katoimiston perustaminen 
lähti haukiputaalaisen yrit-

täjäparin Aino ja Erkki Tu-
rulan ajatuksesta. He eh-
dottivat Oulussa Lomamat-
koilla työskennelleelle Sirpa 
Liedekselle, että eikö Hauki-
putaalle kannattaisi perus-
taa matkatoimisto.

Näin tehtiin, ja Sirpa Lie-
des ja Aino Turula avasivat 
MatkaMajakan Kirkkotiel-
lä 1989. MatkaMajakalla on 
paljon pitkäaikaisia vakitui-
sia asiakkaita aivan alusta 
saakka. Toimisto sijaitsee 
nykyisin Revontie 15:ssä.

MatkaMajakka sai Hau-
kiputaan yrittäjäpalkin-
non vuonna 2005. Finnair 
on myös valinnut Matka-
Majakan Pohjois-Suomen 
piirin vuoden matkatoi-
mistoksi.

Pohjoisesta lähdettäessä 
jatkolentojen sopivuus ja 
ajankohdat ovat merkittä-
viä, ja käytämmekin siksi 
pääasiassa Finnairin lento-
ja, toteaa Sirpa Liedes.

Pohjoisesta matkaavat ar-
vostavat myös suoria lento-
ja Oulusta matkakohteisiin. 
Tämänkin suhteen on hyviä 
uutisia, sillä MatkaMajakan 
yhteistyökumppaneina ole-
vat matkanjärjestäjät kuten 
Apollo-matkat lisää suoria 
lentoja Oulusta.

MatkaMajakka kuuluu 
Suomen matkatoimistoalan 
liittoon, yksityisten matka-
toimistojen CTG-ketjuun ja 
Haukiputaan yrittäjiin.

MatkaMajakassa palvelevat Heini Isoherranen (vas.), Sirpa Liedes ja Arja Järvenpää.
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