
KORONA SEKOITTI KUVIOITA
Koronavirusepidemia on vaikuttanut monen yrityksen 
toimintaan. Tilanteen helpottamiseksi on tarjolla valtion 
koronakriisiin myöntämiä tukia, mutta niistä ei ole kaikil-
le apua. Haukiputaan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jonna 
Kurvinen toivoo, että kriisin myötä väistämättä tule-

viin konkursseihin suhtauduttaisiin 

aiempaa suvaitsevammin. Hän toteaa, ettei konkurssi ole 
häpeä eikä tabu, josta ei voida puhua. 

Haukiputaan Yrittäjäyhdistyksen toimintaan korona vai-
kutti muun muassa niin, että tänä vuonna Haukiputaan 
torilla ei järjestetä vapputapahtumaa.
SIVU 3

- Yksinyrittäjän arkea
- Miten harjoittelija ja harjoitteluyritys voisivat löytää toisensa?
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Apua saa, kun
osaa pyytää
Koronavirusepidemiasta on monenlaista harmia

 » Tuija Järvelä-Uusitalo
 » Haukipudas Yrittää

KORONAVIRUSEPIDEMIA on 
sekoittanut yritysten toi-
mintaa melkoisesti. Moni 
yritys on joutunut supista-
maan tai muuttamaan toi-
mintaansa hallituksen poik-
keusoloihin liittyvien toi-
mien tai muiden epidemi-
asta johtuvien syiden takia. 

Valtio ja kunnat ovat hel-
pottaneet yritysten ahdin-
koa monin tavoin. Valtio on 
myöntänyt suoraa yritys-
tukea, joka maksetaan yk-
sinyrittäjille kunnan kautta, 
1–5 henkeä työllistäviin yri-
tyksiin ELY-keskusten kaut-
ta ja 6–250 henkeä työllistä-
viin yrityksiin Business Fin-
landin kautta. Haukiputaan 
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja 
Jonna Kurvinen tietää, et-
tä kyseisiä tukia on haettu 
ja jo saatukin.

– Olen kuullut, että osal-
le on tullut jo myönteisiä ra-
hoituspäätöksiä. Tuen hake-
minen vaatii hieman selvit-
telyä ja näpyttelyä, mutta to-
ki siihen kannattaa se muu-
taman tunnin työ tehdäkin.

Ongelmallista kyseisissä 
tukimuodoissa Kurvisen 
mielestä on se, että rahoi-
tus on tarkoitettu toimin-
nan kehittämiseen. 

– Täytyy vähän miettiä, 
miten normaalioloissa hy-

vin toimivan yrityksen toi-
mintaa voi kehittää tilan-
teessa, jossa kaikki on kiin-
ni. Olisin kaivannut jonkin-
laista suoraa tukea yrityksil-
le, jotka kärsivät tilanteesta. 

HAUKIPUTAAN, Kiimingin, 
Ylikiimingin, Oulun ja Ou-
lunsalon yrittäjäyhdistykset 
kirjelmöivät maaliskuussa 
toiveistaan Oulun kaupun-
gin päättäjille. Yhdistykset 
esittivät, että kaupunki ni-
meäisi yhdessä yrittäjäyh-
distysten kanssa edustajan 
kaikkiin taloudellisia toimia 
pohtiviin epidemiaan liitty-
viin kriisiryhmiin. Yhdis-
tykset toivoivat myös pitkiä 
maksusopimuksia, nopeita 
maksusuorituksia, hankin-
tojen tekemistä paikallisilta 
yrittäjiltä sekä vuokrahelpo-
tuksia Oulun kaupungin ti-
loissa oleville yrittäjille.

– Kaupunki on perusta-
massa yhdessä yrittäjien 
kanssa työryhmää valmis-
telemaan erityisesti koro-
nan jälkeistä aikaa. Muutoin 
kaupungilta ei ole tullut oi-
kein konkreettista apua. Oli-
sin odottanut enemmän, 
Kurvinen sanoo.

Kurvista harmittaa muun 
muassa se, ettei Oulun kau-
punki ole antanut vuokra-
huojennuksia.

– Koronan takia suljetuis-
sa kaupungin julkisissa ti-

loissa olevien yrittäjien ei 
tarvitse maksaa vuokraa. 
Muiden osalta on kerrottu, 
että he voivat saada piden-
nystä maksuaikaan. Se on 
vain ongelman siirtämistä 
syksyyn, jolloin on muutoin-
kin maksettavana verot ja 
vakuutukset.

Maan hallituksen suun-
nalta Kurvinen olisi toivo-
nut esimerkiksi YEL-vakuu-
tuksen poistamista määrä-
ajaksi. Yksiselitteisiä eivät 
ole olleet myöskään esimer-
kiksi pankkien maksuvapaat 
kuukaudet. 

– On kuulunut, että vaik-
ka valtio tukee pankkeja an-
tamaan maksuvapaita kuu-
kausia, tulee yrittäjillä vas-
taan vakuusvaje niiden saa-
misessa.

SUOMEN YRITTÄJIEN ja Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
toimintaan kriisin aikana 
Kurvinen on erittäin tyy-
tyväinen.

– Molemmista on saanut 
paljon hyödyllistä tietoa ja 
tukea. Nyt on todella saa-
nut rahoilleen vastinetta.

Yrittäjät tukevat myös toi-
nen toisiaan.

– Monet ovat soitelleet ja 
kyselleet asioista. Aina kan-
nattaakin soittaa jos joku 
asia ahdistaa tai on muuten 
mielen päällä. Puhuminen 
auttaa aina. Aina en pysty 

antamaan neuvoja, mutta 
sitten vinkkaan ottamaan 
yhteyttä Suomen Yrittäjien 
asiantuntijoihin. 

Valitettavasti kaikki yri-
tykset eivät selviä korona-
kriisin aiheuttamista talou-
dellisista vaikutuksista. 

– Tulee konkursseja, mut-
ta yrityksiä lopetetaan myös 
muuten. Yritykset, jotka 
ovat miettineet lopettamis-
ta, toteavat herkästi sen ole-
van nyt ajankohtaista. 

Kurvinen toivoo, että täs-
sä maailman tilanteessa ih-
misten suhtautuminen kon-
kursseihin on aiempaa su-
vaitsevampaa. 

– Toivon mukaan enää ei 
ajatella, että konkurssi oli-
si häpeällistä. Konkurssi ei 
voi olla mikään tabu, josta 
ei voida puhua. 

JONNA KURVISEN vetämän 
Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
toimintaan koronakriisi on 
vaikuttanut toistaiseksi eni-
ten vapputapahtuman pe-
ruuntumisen myötä. 

– Vapputapahtuman jär-
jestämättä jättäminen ei 
sinänsä aiheuta tappiota, 
koska se ei tuota meille mi-
tään. Olemme halunneet 
tuoda sillä ja joulunava-
uksella elinvoimaa kyläl-
le. Järjestetään sitten en-
si vuoden vappuna entistä 
suuremmat kinkerit.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jonna Kurvinen on juuri palannut äitiyslomalta kiinteistönvälitysyritykseensä 
JonnaLKV:hen.
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Haukiputaan Yrittäjillä aktiivinen juhlavuosi
 » Pekka Keväjärvi
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT 
RY täytti viime vuonna 40 
vuotta ja kuluneen vuoden 
toteutunut ohjelma osoit-
ti jälleen sen, että järjestö 
on tärkeä osa Haukiputaan 
yhteisöä. Erityisen odotet-
tuja ovat haukiputaalaisten 
piirissä joulunavaus- sekä 
vapputapahtumat. Tarkkaan 
seurattu asia on myös Vuo-
den haukiputaalaisen valin-
ta ja nimeäminen Haukipu-
das-päivien yhteydessä. Sa-
moin Vuoden yrittäjän va-
linta kiinnostaa haukipu-
taalaisia.

Yrittäjäyhdistys ei lopul-
ta järjestänyt viime vuon-
na varsinaisia 40-vuotis-
juhlia, vaan kuluneita vuo-
sikymmeniä muistettiin pit-
kin vuotta eri tapahtumi-
en yhteydessä. Yhdistyksen 
jäsenet kuitenkin juhlivat 
järjestöään Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien (PPY) maa-
kunnan yrittäjäkentälle jär-
jestämän juhlan yhteydessä 
syyskuussa.

VAIKKA yrittäjäyhdistys nä-
kyy yleisölle eri tapahtumi-
nen muodossa, sen ydintoi-
minta on kuitenkin muulla 
suunnalla. Yhdistys on pe-
rustettu edistämään yrittä-
jyyden asiaa omalla alueel-

laan. Tähän liittyen vuoden 
mittaan järjestettiin yrittäjille 
muun muassa erilaisia koulu-
tustilaisuuksia. Määritelmän 
mukaan Haukiputaan Yrittä-
jät ry on Oulun pohjoisosas-

sa, entisen Haukiputaan kun-
nan alueella toimiva yrittäjien 
elinkeinopoliittinen etujärjes-
tö, jonka tehtävänä on valvoa 
yrittäjien ja yritysten toimin-
nallisia ja taloudellisia etuja.

Haukiputaan Yrittäjät ry 
on Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät -aluejärjestön paikallis-
yhdistys, jonka jäsenmää-
rä on vakiintunut noin 220 
jäseneen.

Haukiputaan Yrittäjien 
hallituksen puheenjohtajana 
toimi viime vuonna Jonna 
Kurvinen, varapuheenjoh-
tajina Tiina Sotaniemi ja 
Seppo Pekkala, sihteerinä 

Leena Niemelä ja rahaston-
hoitajana Johanna Rahka-
la. Muut jäsenet olivat Pa-
si Kropsu, Heidi Mäkeläi-
nen, Esa Kaipainen, An-
nukka Jaskari, Päivi Pik-
kuhookana ja Jyrki Drus-
hinin. Lisäksi Jyrki Drushi-
nin toimi myös PPY:N halli-
tuksen jäsenenä ja 2. vara-
puheenjohtajana, varajäse-
nenään Pasi Kropsu. Drushi-
nin toimi myös PPY:n Jäsen-
palveluForumin vetäjänä. 

HAUKIPUTAAN YRITTÄJI-
EN hyväntekeväisyyslahjoi-
tus vuonna 2019 oli televi-
sio, joka lahjoitettiin viralli-
sesti joulunavauksessa Hau-
kiputaan asukastuvan yhte-
ydessä toimivaan Nuorten-
Poppiin. Vuoden yrittäjänä 
palkittiin Liikuntakeskus Co-
re Oy. Vuoden haukiputaalai-
seksi valittiin Pentti Haapa-
kangas. Vappu- ja joulutapah-
tumat vetivät jälleen hyvin 
väkeä. Ruohojuuritason työs-
tä on syytä mainita puheen-
johtaja Jonna Kurvisen käyn-
ti kertomassa yrittäjyydestä 
Kellon koulun yhdeksänluok-
kalaisille maaliskuussa.

Yrittäjäjyhdistyksen ja 
yrittäjien toimintaan vai-
kuttaa vuonna 2020 voi-
makkaasti koronakriisi. 
Esimerkiksi odotettu vap-
putapahtuma jouduttiin pe-
rumaan.

Haukiputaan vuoden yritys oli vuonna 2019 Core Oy ja sen 
yrittäjät Sanna Halonen ja Katri Kivari.

Vuoden 2019 haukiputaalainen -tittelin sai Siikaputaan 
asukasyhdistyksen aktiivi Pentti Haapakangas. Palkinnon 
luovuttivat yrittäjäyhdistyksen Jonna Kurvinen (vas.) ja 
Tiina Sotaniemi.

Haukiputaan Yrittäjien vapputori järjestettiin viime touko-
kuussa neljännen kerran. Musisoijana toimi Jone Kokkonie-
mi, joka sai yleisön joukosta laulukaveriksi Vanessan.

Yrittäjäyhdistyksen järjestämä joulun avaus on tärkeä ta-
pahtuma Haukiputaalla. Joulupukin ja muorin tapaaminen 
oli jännittävää. Viime joulun alla 4-vuotias Lilja ja 6-vuoti-
as Otto Vehkaperä saivat karkit.

Lohitie 5,
Kiviniemi

Ark.  klo  15.00-
La-su  klo 12-

Vaikeista ajoista oppia ja kehitystä
KRIISI tai oikeastaan katastro-
fi on iskenyt meihin lujaa. Huoli 
oman tai läheisen terveydestä ei 
riitä vaan yrittäjän huoli omasta 
ja työntekijöiden taloudesta on nyt 
lähes kaikilla yrittäjillä mielessä. 

Vaikka koronavirus ei heti ole lo-
pettanut kaikkien alojen myyntiä, 
niin silti tulevaisuus mietityttää. 
Jos rajoitukset jatkuvat pitkään on 
kaikilla tiedossa vaikeuksia. Nämä 
negatiiviset asiat ovat varmasti 
kaikilla tiedossa ja ehkä tässä on 
tullut jotain hyvääkin mukana.

MINÄ aloitin juuri työt, ja arki ei oi-
keastaan äitiyslomasta kovin pal-
joa muuttunut. Tai sen verran, et-
tä nyt täällä kotona ollaan kaikki 
ja etänä tehdään koko perhe töitä.

Kotona työt tehdään huomat-
tavasti tehokkaammin. Toisaalta 
koti kiiltää puhtaana, kun vastaan 
tulee se vähän epämiellyttävämpi 

työasia ja hommaa siirretään vii-
meiseen asti.

SAMAAN AIKAAN kotitalouksissa 
säästetään bensakuluissa ja loma-
matkoista. Kotona töitä tehdessä 
on hyvä huolehtia arjen rutiineista 
ja meillä siitä huolehtii nyt 10 kuu-
kauden ikäinen Aino. Herätyskel-
lo herättää joka aamu viimeistään 
seitsemältä ja päivällä ulkoillaan 
vaunulenkillä.

Nyt on hyvä aika huolehtia 
omasta kunnosta ja muistaa, että 
mitä paremmin me voidaan fyysi-
sesti, niin sitä paremmin me sel-
viydytään taudeista. Muun muas-
sa kuntosaliyrittäjät ovat hienos-
ti muuntautuneet ja tarjoavat ryh-
mäliikuntatunteja virtuaalisesti.

ETÄYHTEYDET ovat nyt erittäin 
tärkeässä roolissa ja toivon, että 
nyt opittaisiin myös se, että jokai-

sen palaverin takia ei tulevaisuu-
dessa tarvitse lähteä pitemmän 
matkan päähän vaan päätökset 
voidaan hyvin tehdä sieltä omal-
ta mökiltä käsin.

Toivottavasti kaupunkilaiset 
huomaavat, että väljemmin asu-
minen on turvallista ja tehokasta.

OLI mahtava lukea uutinen, että 
Himalaja näkyy Intiassa 30 -vuo-
den jälkeen. Nyt viimeistään pi-
tää ymmärtää ilmaston tarve täl-
laiselle pysähtymiselle.

Voitaisiinko me tämän kriisin 
jälkeen miettiä, että lomailisim-
me kotimaassa enemmän ja vä-
hentäisimme lentämistä edes yh-
dellä ulkomaanmatkalla?

MONEN YRITTÄJÄN edessä on tällä 
hetkellä muutos. Muutosta yleensä 
pelätään, koska se tuttu toiminta 
on turvallista. Pakon edessä muu-

tokseen on valmis ja siitä voi syn-
tyä paljon hyvää.

Itse aloitin yrittäjänä seitsemän 
vuotta sitten, oikeastaan pakon 
edessä, ja päivääkään en ole katu-
nut. Osa yrittäjistä on jo nyt teh-
nyt muutoksia yritystoiminnas-
saan, mutta sitä juuri valtio meil-
tä yrittäjiltä odottaa. Yrittäjille on 
suunnattu monenlaisia tukipaket-
teja, tukea saa jos on valmis kehit-
tämään toimintaa.

LEHDESSÄ yllättäen puidaan koro-
naa monelta kantilta. Tällä hetkel-
lä meidän on vain luotettava tule-
vaan ja uskottava, että kyllä tästä 
yhdessä selvitään.

Otetaan nyt itselle aikaa ja nau-
titaan kotona olemisesta ja luon-
nosta, sitä meillä onneksi riittää. 
Tänä vuonna emme sitten näe Vap-
putorilla, mutta vaihdetaan kuulu-
misia eri yhteyksien avulla!

Jonna Kurvinen
kiinteistönvälittäjä LKV 

julkinen kaupanvahvistaja
isännöitsijä IAT

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja

AULI HA APAL A

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET



 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

REVONTIEN KULTA JA KEL-
LON yrittäjä Leena Niemelä 
luki nuorena jostakin luontee-
seensa sopivan kuvauksen, jo-
ka jäi motoksi hänen elämän-
polulleen: “Jalat maassa, tuk-
ka tuulessa - enimmäkseen 
hymy huulessa”.

Näillä eväillä hän on pyörit-
tänyt yrittäjänä kulta- ja kel-
losepänliikettä Haukiputaalla 
pian 20 vuotta ja palvellut asi-
akkaita 40-vuotisella asiakas-
palvelukokemuksella. 

Erikoiskauppa ja kivijalka-
myymälä on haastava yhdis-
telmä tämän päivän muut-
tuvassa maailmassa. Vuodet 
ovat opettaneet, että eteen-
päin on mentävä ja luotetta-
va huomiseen. Uusimpana 
huolenaiheena on korona-
tilanteen tuomat haasteet.

Niemelä on kiitollinen, että 
omalla alallaan hän voi työs-
kennellä ja palvella asiakkaita 
positiivisten asioiden parissa, 
kun hankinnassa on koru tai 
kello lahjaksi läheisille tai it-
selle ostetaan jotakin mie-
luista. Hän uskoo vahvuuten-
sa olevan jatkossakin se, että 
voi kivijalkaliikkeessä henki-
lökohtaisesti ja kasvotusten 
palvella ja opastaa asiakkai-
ta, tarjota erikoispalveluita 
ja antaa niille takuun.

YRITTÄJÄNÄ toimiminen 
Haukiputaalla on ollut hä-
nestä antoisaa, sillä asiak-
kaat ovat sitoutuneita, kun 
heitä palvellaan hyvin. Aito 
ystävällisyys, rehellisyys ja 
luottamus puolin ja toisin on 
tuonut asiakkaita ja perhei-
tä useassa sukupolvessa asi-
oimaan liikkeeseen.

– Paristonvaihto kelloi-
hin on päivittäistä, sen saa 
yleensä odotellessa. Teen 
korvien rei’itykset ja kai-
verran lahjatavaroihin. Näi-
tä kaikkia palveluita ei vält-
tämättä verkkokaupasta saa 
ja henkilökohtainen palvelu 
on juuri se, millä elän. Alan 
tuotteita kun löytyy tänä 
päivänä monista verkko-
kaupoista ja kivijalkamyy-
mälöistä ja hinnatkin ovat 
samat. Oman alansa kivi-
jalkaa tukeva verkkokaup-
pa onnistuu hänen mieles-
tään silloin, jos on tarjota 
myös omaa tuotantoa niin, 
että sillä pystyy erottautu-
maan, arvioi Niemelä.

Hän on iloinen, että saat-
toi esimerkiksi vastikään 

palvella puhelimitse kau-
empana asuvaa asiakasta 
toimittamalla lahjan hä-
nen puolestaan täällä asu-
valle syntymäpäiväsakaril-
le, kun juhlat oli koronati-
lanteen takia peruttu. Myös 
lahjakortti on nykyisin suo-
sittu tapa muistamiseen. 

LEENA NIEMELÄ ryhtyi yrit-
täjäksi sattumien summana 
vuonna 2001. Hän oli työs-
kennellyt Suomen Postin 
asiakaspalvelu-, esimies- ja 
konttorinjohtajatehtävissä 
20 vuotta, kunnes posti al-
koi poistaa pankkipalvelui-
ta konttoreistaan.

– Katsoin, ettei tulevai-
suudella siellä ollut tarjo-
ta minulle enempää. Ostin 
veljeltäni kelloliikkeen ja tie 
yrittäjyyteen alkoi.

Yritys oli aluksi nimeltään 
Kelloliike Kylmäaho Ky, ni-
menmuutos Revontien Kulta 
ja Kello Ky:ksi tehtiin vuon-
na 2013 nykyiseen paikkaan 
muutettaessa ajatuksena, et-
tä nimi kertoo niin alan kuin 
sijainnin. Kello- ja kultasep-
päalan palveluita on Hauki-
putaalla ollut 35 vuoden ajan.

Työntekijöitä oli parhaim-
millaan neljä, mutta nykyi-
sin Leena Niemelä työsken-
telee liikkeessä pääasiassa 

yksin. Puoliso auttaa mah-
dollisuuksien mukaan. Per-
heen tuki on kaikki kaikessa.

Yksin työskentely on 
haastavaa turvallisuuden 
ja päätöksenteon kannalta. 
Yksin ollessa on sitoutunut 
liikkeen aukioloaikoihin. Ei 
ole työtoveria, keneltä mie-
lipidettä kysyisi, kaikki asi-
at on ratkaistava itse kuten 
päätökset myytävistä tuot-
teista ja muusta toiminnas-
ta. Vapaapäivät ja lomat ei-
vät ole itsestäänselvyys. 

– Nämä ovat tosiasioita, 
joiden kanssa yrittäjänä pi-
tää vain elää.

ASIAKKAIDEN PALAUTTEET  
ja onnistuneet ostokset aut-
tavat Leena Niemelää jaksa-
maan arjessa. Yhdessä asi-
akkaiden kanssa on koettu 
myös monet muutokset ku-
ten siirtyminen markasta 
euroon, Haukiputaasta Ou-
luun, Nokian myllerrykset, 
pakolaisvirrat ja ostoskes-
kuksien synnyt Oulun alu-
eelle, syntymät ja kuolemat. 

Suurin muutos oli hänen 
mielestään kuntien yhdisty-
minen ja sen tuomat haas-
teet ja päivittäiset ihmet-
telyt “ollakko vai eikö olla”. 
Haukiputaasta tuli kau-
punginosa muiden jouk-

koon, palveluita loppui ja 
asiointia siirtyi verkkoon. 
Edelleen kuulee jo pitkään-
kin Haukiputaalla asuneil-
ta kommentteja, etteivät ole 
huomanneet kelloliikettä ai-
emmin.

 –Asiakkaat tulevat, kun 
heillä on tarve, siksi liike on 
edelleen toiminnassa.

Paikalliset yhdistykset, 
urheiluseurat ja Haukipu-
taan Yrittäjät tekevät par-
haansa Haukiputaan puo-
lesta. Aktiivisuus tuo uusia 
muuttajia ja asiakkaita alu-
eelle ja sitä kautta pystytään 
pitämään palvelutasoa kor-
keammalla kuin peruskau-
punginosassa yleensä, arvi-
oi Niemelä. 

– Asiakkaat ovat elinehto 
alueen yrittäjille. Ellei palve-
luita käytetä, ne loppuvat.

KORONA-AIKA on tuonut uu-
sia huolia kaikkien päivittäi-
seen arkeen. Uutiset ruokki-
vat pelkoa. Huoli on huomi-
sesta, perheestä ja läheisis-
tä, toimeentulosta ja koko 
tulevaisuudesta. Kaikki tä-
mä kysyy jaksamista. 

Yrittäjillä myös usko 
omaan osaamiseen ja am-
mattitaitoon on näinä päi-
vinä koetuksella. Kun kas-
savirta hiipuu ja laskupino 

kasvaa, päässä soi kysymyk-
siä ja asiat tulevat uniin.

– Olkaa yrittäjät rohkei-
ta, ottakaa yhteyttä toisiin, 
puhukaa muiden yrittäjien 
kanssa. Pienillä teoilla on 
suuri vaikutus. Keskustelu 
saattaa avartaa ajatuksia ai-
van uusiin ulottuvuuksiin. 
Toiselta voi kysyä, miten 
olet selvinnyt, keneen voi 
olla yhteydessä, miten tu-
kea haetaan, kuka auttaa, 
voitko auttaa, löytyykö yh-
teisiä intressejä? 

Leena Niemelän mielestä 
on helpottavaa kokea tunne, 
ettei olekaan yksin tai oma 
tekeminen ei ole syy tähän 
tilanteeseen.

HAUKIPUTAAN YRITTÄJIEN 
jäsen Niemelä on ollut liki 
yrittäjätaipaleensa alusta 
lähtien ja toiminut useaan 
otteeseen myös hallitukses-
sa ja pitkään sihteerinä. Tu-
tustuminen alueen eri alan 
yrittäjiin on ollut antoisaa ja 
toisen yrittäjän tuki toiselle 
on ollut tärkeää myös arjes-
sa jaksamisen kannalta.

Jäsenyrittäjänä hän ker-
too päässeensä mukaan tap-
ahtumiin ja koulutuksiin, 
mikä ei olisi muuten ollut 
mahdollista. Syntynyt on 
myös mahtavia, luottamuk-

sellisia ystävyyssuhteita.
– Ilman tätä kaikkea oli-

sin todella yksin yrittäjä.
Hän aikoo jatkossakin 

muistaa oman mottonsa 
ja mennä eteenpäin hymy 
huulilla. Vaikeinakin het-
kinä sopiva ripaus huumo-
ria on paikallaan. Omana 
selviytymiskeinona on myös 
yrittää ottaa hetkestä kiin-
ni vapaa-ajalla.

– Nautin kävelylenkeistä, 
luonnosta ja kotona puu-
hastelusta. Lisäksi auttel-
en vanhempiani ja hoidan 
pyydettäessä lapsenlapsia.
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Harjoittelijat ja harjoittelupaikat
eivät kohtaa toisiaan
 » Tuija Järvelä-Uusitalo
 » Haukipudas Yrittää

TILITOIMISTOYRITTÄJÄ Jo-
hanna Rahkala on huo-
mannut kokemuksensa 
kautta, että harjoittelijat ja 
harjoittelupaikkaa tarjoa-
vat yritykset eivät kohtaa 
toisiaan.

– Meillä on yhtä lukuun 
ottamatta työntekijät tul-
leet aina harjoittelun kaut-
ta. Kun vuosi sitten yrityk-
selleni tuli jälleen tarve rek-
rytoida väkeä, huomasin, et-
tei harjoittelijoiden löytymi-
nen ollutkaan niin helppoa. 

Rahkala laittoi puskara-
dioon kiertämään viestiä 
harjoittelijan tarpeesta ja 
oli asiasta yhteydessä myös 
oppilaitoksiin. Hän toivoo-
kin, että oppilaitokset ja yri-
tykset tekisivät enemmän 
oppilaiden harjoitteluun liit-
tyvää yhteistyötä.

– Oppilaitoksilla on enem-
män yhteistyötä isompien 
yritysten kanssa. Esimer-
kiksi isoissa tilitoimistoissa 
on harjoittelijaryhmiä. Kan-
nattaisi kuitenkin huomi-
oida, että pienemmissäkin 
yrityksissä on kiinnostusta 
harjoittelijoiden ottamiseen 
ja sen kautta työntekijöiden 
rekrytoimiseen.

Hyvä keino pienempien-
kin yritysten harjoittelija-
toiveiden kuuntelemiseen 
voisi Rahkalan mielestä ol-
la oppilaitosten ja yritysten 
yhteiset tapaamiset.

– Niissä voitaisiin käydä 
läpi, minkä tyyppiseen har-
joitteluun ja yritykseen opis-
kelijat haluavat. Jo harjoit-
telupaikkaa valitessa voitai-
siin katsoa, halutaanko yri-
tykseen myös rekrytoida, ja 
onko harjoittelijalla mahdol-
lista jäädä yritykseen töihin. 

RAHKALA ihmettelee miksei-
vät harjoittelupaikat ja har-
joittelijat kohtaa toisiaan.

– Tämä on hämmentävää, 
koska kuitenkin kuulee, et-
tä kaikki eivät edes saa riit-
tävässä ajassa harjoittelu-
paikkaa. Olen kuullut, että 

joidenkin täytyy keskeyttää 
sen takia opiskelu.

Oppimista on monil-
la aloilla siirretty aiempaa 
enemmän työpaikoille, jo-
ten harjoittelulla on entis-
tä merkittävämpi rooli opis-
kelussa. 

– Jos kuvio saataisiin 
saumattomammaksi, mo-
ni opiskelija valmistuisi no-
peammin. 

Rahkala on itse löytänyt 
yritykseensä Tilipalvelut Ti-
lit Tasan Oy:hyn työntekijät 
nimen omaan harjoittelun 
kautta ja vinkkaa sitä muil-
lekin hyväksi keinoksi pal-
kata työntekijöitä. 

– Pienelle yritykselle on 
aikamoinen prosessi laittaa 
työpaikka auki ja käydä läpi 
rekrytointia. Monesti pien-
ten yritysten yrittäjät ovat jo 
työtaakan alla, joten ei heil-
le edes ole järkevää aloittaa 
isoa hakuprosessia. 

Pitkän työkokemuksen 
omaavien ja kaiken osaa-
vien työntekijöiden sijas-
ta työnantajien kannattaa 
Rahkalan mielestä palka-

ta myös vastavalmistunei-
ta juuri harjoittelun kautta.

– Vastavalmistuneita pi-
tää uskaltaa ottaa töihin ja 
käyttää heidän opettami-
seensa aikaa. Se maksaa it-
sensä takaisin. Jos ottaa jo 
kokeneemman työnteki-
jän, menee aikaa myös hä-
nen opastamiseen. 

HARJOITTELUN aikana näh-
dään puolin ja toisin, olisi-
ko työntekijällä mahdollis-
ta työllistyä harjoittelupaik-
kaansa. 

– Pienelle yritykselle työn-
tekijän palkkaaminen har-
joittelun kautta olisi huo-
mattavasti riskittömämpää 
ja vaivattomampaa. Yritys 
löytää sopivan työntekijän 
ja työntekijä sopivan työ-
paikan. 

Rahkala vinkkaa, että 
harjoittelun kautta löytyy 
myös hyviä kesätyöntekijöi-
tä, mikäli vakituiselle työn-
tekijälle ei ole tarvetta. 

Tilit Tasan Oy:ssä on ol-
lut viimeisen vuoden sisällä 
neljä harjoittelijaa. Kahden 

harjoitteluaika on jo päät-
tynyt ja heidät on palkattu 
yritykseen töihin. Kahden 
harjoittelujakso on vielä me-
neillään.

– Mahdollisesti myös nä-
mä kaksi harjoittelijaakin 
palkataan meille, ainakin 
toivon niin. 

Harjoittelijat ovat tulleet 
Tilit Tasan Oy:öön OSAOlta 
ja ja OAMK:sta sekä Mark-
kinointi-Instituutista. 

– Meillä on ollut harjoitte-
lijoita, jotka suorittavat am-
matti- ja ylioppilastutkintoa 
samaan aikaan. He ovat ol-
leet motivoituneita nuoria, 
jotka ovat halunneet nope-
asti työelämään. Sen lisäksi 
meillä on ollut aikuisopiskeli-
joita, jotka ovat jääneet työt-
tömäksi tai vaihtaneet alaa. 

RAHKALA korostaa, että yri-
tykseen tulevalle harjoitte-
lijalle pitää antaa mahdolli-
suus tehdä oikeita töitä.

– Harjoittelijalla ei kuulu 
teettää mitään höpöhom-
mia, vaan oikeasti kysei-
seen tehtävään liittyviä töi-
tä. Harjoittelijalle pitää ol-
la riittävä opastus ja hänen 
työtehtäviensä haasteelli-
suutta tulee lisätä harjoit-
telun aikana. 

Harjoittelijalle Rahkala 
antaa neuvon, että kannat-
taa kertoa työnantajalle toi-
veensa työllistyä harjoitte-
lujakson jälkeen. 

– Sen lisäksi pitää tieten-
kin olla reipas ja oma-aloit-
teinen ja uskaltaa kysyä neu-
voa. On tärkeää, että kom-
munikointi pelaa. Harjoitte-
lijan pitää saada riittävästi 
irti harjoittelustaan ja näke-
mys siitä, minkälaisia työ-
tehtävät oikeasti ovat ky-
seisessä firmassa. Saman-
tyyppisissäkin yrityksissä 
on eroa työskentelyssä.

Rahkala harmittelee, että 
edelleen kuulee, ettei har-
joittelija pääse tekemään 
kunnon töitä.

– Ei ole oikein, jos harjoit-
telija otetaan vain tekemään 
perustoimistotöitä ja keittä-
mään kahvia.

Tilipalvelu Tilit Tasan Oy:n toimistovastaava Kati Kola-Kumpulan (vasemmalta) kahviseurana oli helmikuussa harjoitte-
lijat Jasmiina Kaarivaara ja Hanna Pohjola, harjoittelun jälkeen taloon juuri palkattu Essi Leskinen sekä harjoittelija Hei-
di Hautamäki. Jasmiinankin harjoittelujakso on nyt jo päättynyt ja hän jatkaa yrityksessä työntekijänä. Hannan ja Heidin 
harjoittelujakso on vielä kesken.

Tilipalvelu Tilit Tasan Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rahka-
la on löytänyt yritykseensä työntekijät harjoittelun kaut-
ta ja vinkkaa sitä muillekin hyväksi keinoksi palkata työn-
tekijöitä.

– Asiakkaiden kanssa on koettu monet muutokset kahden vuosikymmenen aikana, toteaa Revontien Kulta ja Kellon yrittäjä Leena Niemelä.

AULI HA APAL A

Kivijalkakauppa ja muutokset
haastavat yksinyrittäjän
“Onneksi elän positiivisten asioiden parissa”

Kivijalkamyymälässä valt-
tina on henkilökohtainen 
palvelu verkkokauppaan 
verrattuna.
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Toimintaterapiasta
tukea arkeen

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

KUIVANIEMELTÄ kotoisin 
oleva, nykyään Haukiputaal-
la perheensä kanssa asuva 
Mari Heinikoski, haluaa 
auttaa muita arjessa selviy-
tymisessä toimintaterapia-
palveluita tarjoavan yrityk-
sensä kautta. 

Heinikoski valmistui toi-
mintaterapeutiksi vuonna 
2009 ja seuraavana vuon-
na hän pääsi Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin 
kehitysvammahuoltoon töi-
hin, jossa hän toimi toimin-
taterapeuttina. Hän myös 
opiskeli ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon työn 
ohessa. Vuoden 2019 Hän 
työskenteli sekä sairaanhoi-
topiirissä esimiestehtävissä 
että yrittäjänä.

– Vuoden 2019 alussa pää-
tin perustaa oman yritykse-
ni MH-Rehan tuottamaan ja 
tarjoamaan toimintatera-
piapalveluita. Viihdyn yrit-
täjänä ja nautin yrittäjyy-
den tarjoamista haasteista.

YRITTÄJYYDEN hyviksi puo-
liksi Heinikoski mainitsee 
vapauden toimia, suunni-
tella ja kehittää kuntoutus 
alaa omien näkemysten mu-
kaisesti. Yrittäjän työpäivät 
vaihtelevat keskenään paljon 
ja siitä hän erityisesti pitää.

Heinikoski tekee töitä asi-
akkaan tarpeet huomioi-
den. Työ toteutuu asiakkai-
den omissa toimintaympä-
ristöissä, missä arjen haas-
teet näkyvät, kuten päiväko-
dissa, koulussa tai kotona. 
Toimintaterapia on suun-
nattu ihmisille, jotka tar-
vitsevat tukea arjen eri toi-
minnoissa. Tavoitteena on 
mahdollistaa itsenäisyyt-
tä omassa arjessa ja toimin-
nassa, eli osallistumisessa 
omaan elämään ja sen va-
lintoihin. 

– Tavoitteet terapialle 
luodaan aina yksilöllisesti 
yhteistyössä asiakkaan ja 
hänen verkon toimijoiden 
kanssa.

Työttömyysprosentti on 
alalla pieni. Tarve toiminta-
terapialle on lisääntynyt eri 
asiakasryhmien kohdalla. 
Haja-asutusalueilla ja niil-
lä paikkakunnilla, joilla ei 
ole koulutusta, on pulaa te-
rapeuteista ja terapiaa on 
haastava saada vaikka mak-
susitoumus olisikin. 

– Toimintaterapian tar-
ve tulee lisääntymään myös 
ennaltaehkäisevässä työs-
sä. Matalan kynnyksen pal-
veluissa etäkuntoutuksen 
mahdollisuutta on lisätty, 
jotta tasa-arvoinen palve-
luiden saatavuus toteutuisi. 

HEINIKOSKi on perusta-
nut myös yhteisen yrityk-
sen, Meaningful Kuntou-
tuksen, Maria Erkkilän 
kanssa. Naiset ovat jo pit-
kään tunteneet toisensa ja 
siksi yhteinen yritys tuntui 

luontevalta. Yrittäjäkaksik-
ko haluaa korostaa asiak-
kaan osallisuutta, kuntou-
tuksen tavoitteellisuutta ja 
vaikuttavuutta.

Heinikoski kertoo, että 
Meaningful Kuntoutus ha-
luaa tuoda oman asiantun-
tijuuden mukaan sekä kun-
toutuksen käytännön työ-
hön, että sen tutkimiseen, 
kehittämiseen ja kouluttami-
seen. Yritys tarjoaa toiminta- 
ja psykoterapiakuntoutusta, 
ohjausta ja koulutusta. 

– Järjestämme syksyllä 
2020 digiriippuvuuden hoi-
to ja kuntoutus -koulutuk-
sen, joka on suunnattu kai-
kille sosiaali- ja terveyden-
huollon alan ammattilaisil-
le sekä varhaiskasvatukses-
sa ja opetustyössä toimiville. 

VAPAA-AIKANSA Heinikoksi 
kertoo viettävänsä perheensä 

ja ystäviensä parissa ulkoillen 
ja liikkuen. Ammatillisesti 
Heinikoskea eteenpäin ajaa 
syvä mielenkiinto kuntouk-
sen kehittämistä kohtaan.

– Olen kiitollinen ja tyyty-
väinen nykytilanteeseen ja 
toivon tyytyväisyyden tun-
teen kantavan myös jatkossa.

Mari Heinikoskella riittää aika moneen hyvän tukiverkoston ansiosta.

Laatua ja loistavaa
palvelua pyöräilyyn
 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAALAISEN Mar-
kus Lukkarilan idea perus-
taa oma pyöräliike, Bike & 
Fix, lähti liikkeelle omista 
tarpeista. Lukkarila perusti 
viime kesänä pyöräliikkeen 
ja hän on ollut tyytyväinen 
päätökseensä olla oman it-
sensä herra. 

– Nyt oli sopiva hetki pe-
rustaa yritys. Aina on tun-
tunut, että ennemmin teen 
itselleni kuin toiselle töi-
tä. Tietenkin vastuuta on 
enemmän, mutta kyllä se 
palkitseekin aivan eri ta-
valla. Seuraan paljon pyö-
rien kehittymistä, että olisi 
aina viimeisintä teknologiaa 
ja tietoa tarjota asiakkaille.

Lukkarila kertoo vastan-
neensa kysyntään liikkeel-
lään. Sähköpyöräilyn ja fat-
bike-pyörien suosio kasvaa 
koko ajan, eikä kunnon pyö-
riä ole saatavilla joka pai-
kassa. Isojen ketjuliikkeiden 
sähkö- ja läskipyöriä on pal-

jon liikkeellä, mutta Lukka-
rila haluaa tarjota myös laa-
dukkaampia, kestävämpiä ja 
yksilöllisempiä palveluita ja 
tuotteita. 

– On mukava saada ihmi-
sille tarjolle tuotteita, joi-
ta ei muuten olisi saatavil-
la alueella. 

BIKE & FIX tarjoaa myös pyö-
rien rengastyöt, jarrut, kau-
sihuollot, osat ja tarvikkeet 
sekä laajan skaalan muita 
palveluita. Tarjolla on myös 
niin suksipaketteja, luistimi-
en teroitusta, kuntoiluväli-
neitä kuin myös laadukkai-
ta Garminin tuotteita kovan 
kysynnän vuoksi.

Yritys myös tarjoaa pyö-
rien vuokrausta edulliseen 
hintaan. Kesäksi yrittäjä 
on miettinyt mahdollisesti 
SUP-lautojen vuokrausta, jo-
ka on myös tällä hetkellä to-
della suosittu liikuntamuo-
to kesäisin. 

YRITYKSEN lippulaivapyörä 
on Maxx Huraxdax els. Pyö-

rää on mennyt eniten, vaik-
ka pyörä on liikkeen kallein. 
Pyörä sopii loistavien omi-
naisuuksiensa ansiosta hy-
vin Suomen maastoon ja ke-
leihin.

Saksalaisen Maxx-merkin 
pyörät saa Oulun alueella ai-
noastaan Bike & Fixin kaut-
ta ja tiedusteluja tulee kau-
empaakin. Pyörä näyttää 
maallikolle sähkömaasto-
pyörän ja fatbiken yhdistel-
mältä, mitä pyörä itse asias-
sa onkin. Pyörällä ajamista 
voisi verrata autojen kunin-
kaan, Ferrarin kyytiin. 

– Kyseiset pyörät tila-
taan kustomoituna asiak-
kaan mittojen ja mieltymys-
ten mukaan. Pyörä vastaa 
maastopyörän kaikkiin tar-
peisiin. Pyörässä on neljä eri 
avustustasoa ja sillä ajami-
nen on nautinto.

LIIKKEESSÄ on tarjolla myös 
kattavasti pyöriä jokaisen 
tarpeisiin. Pyöriä on teräs-
runkoisista BMX-pyöristä 
normaaleihin maasto- ja las-

ten pyöriin ja kaikkeen sil-
tä väliltä. Lukkarila kertoo 
pyörien menevän hyvin kau-
paksi, koronasta huolimat-
ta. Monet haluavat nyt ul-
koilemaan ja pyöräilemään. 

Lukkarila kertoo itsekin 
pyöräilevänsä paljon, noin 
100 kilometriä viikossa, eli 
aina kuin hän omien sano-
jensa mukaan kerkeää. Myös 
hiihto on tullut pitkän tau-
on jälkeen osaksi talvea suk-
sien myymisen alettua liik-
keessä.

Lukkarilalla on 8-vuotias 
poika, joka on myös inno-
kas pyöräiljä. Lukkarila ke-
hottaa vanhempia panosta-
maan lasten pyörään. Hyvä 
ja kestävä pyörä on pidem-
piaikainen ja turvallinen. 

Tulevaisuudessa Lukkari-
lalla on ideana suunnitella 
ja tehdä oma nimikkopyö-
rä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Bike & Fix pyöräliik-
keen löytää Haukiputaalta 
osoitteesta Huvipolku 6. Ti-
loissa toimi aiemmin paikal-
lislehti Rantapohja.

Bike&Fixin yrittäjä Markus Lukkarila ja hänen lippulaivapyöränsä Maxx Huraxdad els.

Toimintaterapian tar-
ve tulee lisäänty-
mään myös ennalta-
ehkäisevässä työssä. 
Matalan kynnyksen 
palveluissa etäkun-
toutuksen mahdolli-
suutta on lisätty, jot-
ta tasa-arvoinen pal-
veluiden saatavuus 
toteutuisi.”

Oulun yksinyrittäjien koronatuen haku auki
 » Haukipudas Yrittää

OULUN KAUPUNKI avasi yk-
sinyrittäjien tukeen liitty-
vän haun viime torstaina. 
Haettava tuki on 2000 eu-
ron suuruinen kertakorva-
us yksinyrittäjän yritystoi-
minnasta aiheutuneisiin 

kustannuksiin. Haettava-
na on yhteensä 2,72 miljoo-
na euroa. Tukea myönne-
tään kaupungille myönnet-
tyjen määrärahojen puit-
teissa hakemusten saapu-
misjärjestyksessä.

Yksinyrittäjän yrityksen 
kotikunnan tulee olla Oulu. 

Tukea voi hakea 30.9.2020 
saakka. Hakulomake ja tar-
kemmat hakuohjeet löyty-
vät osoitteesta: www.busi-
nessoulu.com

Yksinyrittäjällä tarkoite-
taan yksin taloudellista toi-
mintaa harjoittavaa, Suo-
messa toimivaa päätoimis-

ta yrittäjää, jolla ei ole pal-
veluksessaan palkattua työ-
voimaa.

Yrittäjä on päätoiminen, 
jos hän on YEL-rekisterissä 
tai voi esittää vähintään 20 
000 euron vuosittaisen yrit-
täjätulon tai laskutuksen.
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Asiakaslähtöistä palvelua 
ja laatutuotteita
 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

IKKUNOITA JA OVIA sekä nii-
den asennuspalveluita tarjo-
avan Pihlavat Oy:n yrittäjä 
Mikko Kähtävä kertoo pää-
tyneensä ikkuna-alalle mel-
kein 15 vuotta sitten.

Yrittäjä sanoo tehneensä 
ennen uraansa ikkunoiden 
parissa, projektiluonteisia 
töitä atk-alalla. Yksin toi-
mistossa istuminen ei kui-
tenkaan ollut mielekästä. 
Sen jälkeen Kähtävä aloitti 
työt ikkunatehtaalla missä 
kokemusta kertyi paljon eri-
laisista työtehtävistä. Käh-
tävä teki tehtaalla kokoon-
panotöitä laidasta laitaan 
toimien samalla pääluotta-
musmiehenä neljän vuoden 
ajan. Myöhemmin hän siir-
tyi hoitamaan yrityksen jäl-
kimarkkinointia.

– Sen jälkeen avautui 
mahdollisuus myyntityö-
hön ja muutin Haukiputaal-
le noin viisi vuotta sitten.

YRITTÄJÄ kertoo Pihlan tar-
jonneen hänelle edustusta 
Oulussa ja sen lähialueilla 
yrittäjäpohjalta. Aiempaa 
kokemusta Kähtävällä ei 
yrittäjyydestä ollut, mutta 
pitkä kokemus alalta sekä 
jo olemassa ollut laaja tietä-
mys varmisti sen, että hän 
tiesi mitä työ vaatisi. Yrit-
täjyyden parhaiksi puoliksi 
hän kertoo vapauden teh-
dä asiat niin, kuin parhaak-
seen näkee.

– Olen aina halunnut ke-
hittää omaa toimintaani ja 
auttaa ihmisiä parhaani mu-
kaan. Yrittäjyys tuntui sik-
si niin mielekkäältä vaihto-
ehdolta.

KAIKKI Kähtävän yrityksen 
myytävät tuotteet tulevat 
Pihlan omalta tehtaalta. 
Tehdas on toiminut Ruove-
dellä jo yli 40 vuotta. Tuot-
teet valmistetaan kotimai-
sesta puusta ja ovat Avain-
lippu-tuotteita.

Prosessi suunnittelukäyn-
nistä valmiiksi asennettui-
hin tuotteisiin vie noin 4–5 
viikkoa.

Kaikki tuotteet tehdään 
asiakkaan mittojen ja toi-
veiden mukaisesti. Samat 
vakituiset asentajat hoita-
vat kaikki asennuskohteet 
ja he ovat myös yrittäjäpoh-
jalla toimivia tekijöitä. Asen-
tajat ovat kaikki kokeneita 
alan ammattilaisia.

– Laadukas asennustyö 
ja erinomaiset tuotteet kil-
pailukykyisin hinnoin ovat 
valttimme. Omalta osalta-

ni myös toiminnan asiakas-
lähtöisyys ja vankka koke-
mus kuuluvat vahvuuk-
siimme. Tästä osoituksena 
sain Pihlalta viime vuon-
na kunniakirjan parhaista 
asiakaskokemuksista ko-
ko maassa.

PIHLAVAT OY lahjoittaa jo-

kaisesta tehdystä kaupasta 
30 euroa Oulun yliopistol-
lisen sairaalan lasten veri- 
ja syöpätautien osastolle.

Kähtävä kertoo asian ole-
van hänellä todella henki-
lökohtainen ja tärkeä, sil-
lä hänen keväänsä on kulu-
nut suurilta osin kyseisellä 
osastolla, perheenjäsenel-

lä todetun harvinaislaatui-
sen syövän vuoksi.

Hän kertoo haluavan-
sa antaa takaisin osastol-
le missä tehdään mahta-
vaa työtä.

– Toivon voivani auttaa 
edes vähän lapsia ja heidän 
vanhempiaan, jotka ovat sa-
massa tilanteessa meidän 
kanssamme.

KORONAN vaikutukset nä-
kyvät myös yrittäjän ar-
jessa.

Asiakaskäyntejä on nor-
maalia vähemmän ja asia-
kaskäyntejä tehdessä, täy-
tyy olla todella varovainen. 
Palvelu tapahtuu vain täy-
sin terveenä ja riskiryhmiin 
kuuluvien remonttien ajan-
kohtaa suositellaan siirret-
täviksi. 

Yrittäjä tarjoaa kasvo-
maskit myös asiakkaan 
suojaksi.

Tulevaisuudessa Pihlavat 
Oy aikoo jatkaa samaan toi-
mivaksi todettuun malliin ja 
kehittyä joka osa-alueella.

– Tuotevalikoima laajenee 
ja asiakaspalvelun laatuun 
panostamme vielä entistä-
kin enemmän.

Pihlavat Oy:n tuotteisiin, palveluihin ja toteutettuihin töi-
hin voi käydä tutustumassa osoitteessa pihlavat.fi

Mikko Kähtävä päätyi ikkuna-alalle 15 vuotta sitten.

Laadukas asennustyö ja erinomaiset tuot-
teet kilpailukykyisin hinnoin ovat valttimme. 
Omalta osaltani myös toiminnan asiakasläh-
töisyys ja vankka kokemus kuuluvat vahvuuk-
siimme. Tästä osoituksena sain Pihlalta viime 
vuonna kunniakirjan parhaista asiakaskoke-
muksista koko maassa.”

Ydinosaamisena
mielenterveystyö
 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

PSYKOLOGIPALVELUITA ja 
kulttuuriprojekteja tarjoa-
va Jussi Tukiainen kertoo 
omasta toiminnastaan ja tu-
levaisuuden toiveistaan. 

Psykologi Jussi Tukiai-
nen on syntynyt Helsingis-
sä ja viettänyt lapsuutensa 
Keravalla. Lapsuuden kesät 
kuluivat serkkujen kanssa 
Haukiputaalla Niemeläntör-
mällä mummolassa. Ylioppi-
laaksi Tukiainen kuitenkin 
kirjoitti Haukiputaan luki-
osta, koska hänen perheen-
sä oli muuttanut lukion puo-
livälissä tänne. 

– Sukujuureni ovat isoäi-
din kautta Haukiputaalla ja 
Ahvenanmaalla. Toisen iso-
äidin kautta Lapissa ja iso-
isät ovat idästä. Enoni mu-
kaan äitini isän juuret ovat 
Intiassa.

TUKIAINEN on toiminut elä-
mänsä eri vaiheissa erilai-
sissa työsuhteissa. Yrittä-
jyyttä on ollut kunnallisen 
työn ohella muun muassa 
kulttuuriprojekteissa. Pe-
rusosaamisen yrittäjyyteen 
hän kuitenkin kertoo tul-
leen kuntasektorin töiden 
kautta. 

– Näin olen uskaltanut 
siirtyä yrittäjäksi. Koulu-
psykologina Haukiputaal-
la opin paljon oppilashuol-
losta ja Haukiputaalaisten 
nuorten haasteista. 

Yrittäjyys merkitsee Tuki-
aiselle sitä, että on vapaus 
järjestää oma kalenterinsa. 
Se, että töitä on saanut teh-
dä oman tahdin mukaan ja 
mieluisissa tehtävissä, on ol-
lut yrittäjyyden isoja etuja. 
Osaamisen rajat ovat kuiten-
kin hyvä tiedostaa haastatel-
tava muistuttaa. Esimerkik-
si verotus ja kirjanpito ovat 
sellaisia asioita, jotka on hy-
vä antaa tehtäväksi niille, 
jotka sen osaavat. 

– Keskityn ydinosaami-
seeni, joka on mielenterve-
ystyö ja siihen liittyvät toi-
minnot. 

TÄRKEIMMÄKSI oivalluksek-
seen Tukiainen kertoo sen, 
että koko elämä on opiske-
lua, valmista päivää ei ole 
ja aina oppii uutta. Vastoin-
käymisten kohdalla on hy-
vä pysähtyä ja miettiä, mitä 
opinkaan tästä? Yrittäjä ker-
too toivovansa vielä kerran 
mahdollisuutta työskennel-
lä kansainvälisissä tehtävis-
sä mielenterveystyössä, esi-
merkiksi Afrikassa. Tulevai-
suuden suunnitelmissa oli 

saada yksi unelma valmiik-
si, eli väitöskirja.

– Alakosken rannassa ole-
vaa taloa on tarkoitus hie-
man laajentaa. Suunnitel-
mat tulevaisuuteen pitävät 
vireänä ja antavat voimaa ja 
motivaatiota. 

Pitkään psykologina toi-
minut yrittäjä suosittelee 
alaa kaikille jotka, ovat kiin-
nostuneita ihmisistä, jaksa-
vat opiskella useita vuosia ja 

joita kiinnostaa tiede nimel-
tä psykologia. Tukiainen li-
sää tieteen kehittyvän ko-
ko ajan ja sen seuraaminen 
pitää osaamisen ajan tasal-
la ja työn mielenkiintoisena. 

TUKIAISELLA on perheensä 
kanssa asunto myös Egyp-
tissä ja hän kertookin viet-
tävänsä enenevässä määrin 
aikaa ulkomailla. Tukiainen 
kertoo Egyptin olevan heil-

le rakas maa, ja Hurghadan 
luonnon olevan uskomaton 
meren ja autiomaan yhdis-
telmä. 

– Ateenassa meillä on 
myös paljon ystäviä. Käy-
tämme kotikylän matkatoi-
mistopalveluita aina matka-
tessamme maailmalle. 

Tukiainen nostaa esiin ko-
ronan vaikutuksista ihmis-
ten mentaliteettiin muun 
muassa turhautuneisuuden 
ja henkisen laman. 

– Korona varmasti aiheut-
taa myös arvojen uudelleen 
pohtimista, mikä täällä on 
oikeastaan tärkeää? Luonto-
arvot varmasti nousevat tär-
keiksi, samoin ihmissuhteet, 
ainakin minun kohdallani.

Jussi Tukiainen muistuttaa, että terveyden eteen pitää tehdä töitä päivittäin ja kulttuuri-
virikkeet ovat myös tärkeitä kaikille.

Korona varmasti aiheuttaa myös arvojen uu-
delleen pohtimista, mikä täällä on oikeastaan 
tärkeää? Luontoarvot varmasti nousevat tär-
keiksi, samoin ihmissuhteet, ainakin minun 
kohdallani.”



10 HaukipudasYRITTÄÄ Nro 1 — 23.4.2020 11HaukipudasYRITTÄÄNro 1 — 23.4.2020

KUMPPANISI  
KRIISITILANTEESSA
Palvelemme yrityksiä kaikissa häiriötilanteeseen 
liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijamme  
auttavat maksuttomasti mm. rahoitus- ja  
tukihakemuksien laadinnassa. Ota yhteyttä,  
kun tarvitset apua tai neuvoa:  
www.businessoulu.com/tietoayrityksille

Muistathan myös  
sähköiset palvelumme
Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja tontti pörssin, 
kattavan yrittäjän tietopaketin sekä ajantasaista tietoa 
esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksista.

LÄHETÄ MEILLE 
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com CHAT

businessoulu.com   

LIIKETOIMINTAMALLI
Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi tär-
keimmät osa-alueet, kuten ansaintalogiikan, 
kohdemarkkinat, jakelukanavat, kustan-
nusrakenteen ja rahoitustarpeet. Liiketoi-
mintamalli auttaa sinua hahmottamaan 
mahdolliset ongelmakohdat ja kertomaan 
suunnitelmistasi uskottavasti. Katso myös 
sähköinen Yritystulkki- palvelumme.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN
Saat meiltä käytännönläheisiä neuvoja 
yrityksesi perustamiseen liittyvissä asioissa, 
kuten perustamisasiakirjojen laadinnassa, 
talouslaskelmissa, rekisteröinneissä ja vakuu-
tusasioissa. Katso myös sähköinen Yritystulkki- 
palvelumme.

YRITYSRAHOITUS
Kartoitamme yhdessä yrityksesi käynnistä-
miseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät 
rahoitustarpeet ja -vaihtoehdot. Autamme 
suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa 
sekä julkisen ja yksityisen yritysrahoituksen 
hakemisessa. 

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
Autamme digitaalisen liiketoiminnan ja kau-
pallisen osaamisen kehittämisessä. Aiheina 
ovat mm. brändin rakentaminen, näkyvyys, 
kaupallisten kanavien kehittäminen sekä 
digitaalisten työkalujen hyödyntäminen. 
Järjestämme infotilaisuuksia, valmennuksia 
ja neuvontaa mm. digitaaliseen kaupan-
käyntiin ja markkinointiin liittyen. 

VIENNIN EDISTÄMINEN
Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä 
yrityskentässä, jotta alueemme yritykset 
verkottuvat eri puolille maailmaa. Teemme 
vienninedistämismatkoja, tapaamme poten-
tiaalisia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia 
sekä avustamme myyntineuvottelujen 
järjestämisessä.

OMISTAJANVAIHDOKSET
Opastamme sekä myyjiä että ostajia 
sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupois-
sa. Käytössämme on laaja verkosto alan 
asiantuntijoita, joiden kanssa toteutamme 
omistajanvaihdokset sujuvasti. Katso myös 
sähköinen palvelumme BusinessPlaza.

SIJOITTUMISPALVELUT
Selvitämme alueen liiketoimintamahdolli-
suudet ja autamme verkostoitumaan, kun 
olet tuomassa tai perustamassa yritystä Ou-
luun. Autamme löytämään sopivat toimitilat 
tai tontin sekä osaavaa työvoimaa.

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 työhyvinvointi. 

INNOVAATIO- JA  
VERKOSTOITUMISPALVELUT
Tarjoamme menetelmiä ideointiin, yhteiske-
hittämiseen sekä testaamiseen ja kokeiluihin 
aidoissa ympäristöissä. Mahdollistamme uusien 
ideoiden ja ratkaisujen etsimisen yrityksen 
ulkopuolelta osallistamalla eri sidosryhmät. 
Järjestämme myös fasilitoituja työpajoja.

REKRYTOINNIT
Olemme työnantajan tukena rekrytoinnissa. 
Autamme yritystäsi löytämään sopivan työnte-
kijän ja selvitämme rekrytoinnin taloudellisten 
tukien mahdollisuudet.

REKRYTOINNIN TALOUDELLISET TUET
Työttömän työnhakijan työllistämiseen on 
mahdollista saada palkkatukea, kuntalisää 
tai työllistämisbonusta. Työllisyyspalveluissa 
selvitetään sopivimmat tukimuodot sekä tukien 
määrä ja kesto.

REKRYTOINTITAPAHTUMAT
Järjestämme vuosittain useita rekrytointita-
pahtumia. Tilaisuuksia voidaan järjestää myös 
räätälöidysti yrityksesi tarpeisiin.

KONGRESSIT JA TAPAHTUMAT
Tarjoamme asiantuntemusta kokousten,  
kongressien ja muiden tapahtumien järjestä-
misessä. Verkotamme järjestäjän paikallisiin 
palveluihin ja autamme tarvittaessa toteu-
tuksen suunnittelussa, hakuprosessissa sekä 
markkinointimateriaalin laatimisessa. 

businessoulu.com | businessasema.com | yrityspalvelutoulu.fi

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE

Yhdessä tästä selvitään
YRITTÄJÄJÄRJESTÖN työ ja tekemi-
nen muuttui maaliskuussa hetkes-
sä, kun koronaepidemia rajoituksi-
neen tuli Suomeen. Tapahtumat ja 
perusedunvalvonta ovat jääneet si-
vummalle ja teemme käytännössä 
kriisityötä yrittäjien eteen.

Yrittäjien neuvontapalvelut ovat 
erityisen tärkeässä roolissa, sa-
moin yhteiset webinaarit ja ver-
taistuki. Me myös soittelemme päi-
vittäin yrittäjille ja kyselemme, mi-
ten he jaksavat ja voivat. 

KERÄÄMME koko ajan tietoa yri-
tysten tilanteesta. Tilannekuva al-
kaa olla selvillä. Kriisissä ensim-
mäiseksi piti löytää selviämiskei-
not yrityksiin, joissa korona aihe-
utti välittömän kassakriisin asiak-
kaiden ja liikevaihdon loputtua.

Yrittäjille on nyt suunnattu hal-
lituksen toimesta tukipaketti. No-

peimmat ovat jo ehtineet riemui-
ta saamastaan tuesta ja osa pettyä 
hylättyyn hakemukseen. Kaikki-
aan noin puolet yrityksistämme 
aikoo tukea hakea. Tämän lisäksi 
yrittäjät ovat tehneet maksujärjes-
telyjä pankkien kanssa ja muutoin-
kin jaksottaneet kuluja pyytämäl-
lä maksuaikaa tai jopa huojennus-
ta maksuihin eri tahoilta.

KRIISI tulee näkymään yrityksis-
sämme monin eri tavoin. Osa tu-
lee selviämään kriisistä voittaji-
na ja osa yrityksistä tulee kaatu-
maan. Nyt on myös ymmärrettä-
vä, että yrittäjälle tässä ei ole ky-
symys pelkästään kassakriisistä ja 
sen hoitamisesta. Monelle on kyse 
yrittäjän koko elämäntyöstä ja in-
tohimosta. Intohimo on ollut teh-
dä merkityksellistä työtä ja palvel-
la hyvin asiakkaita. Nyt näitä asi-

akkaita ei ole. Mitä pidempi krii-
sistä tulee, niin sen vaikeammak-
si kaikki menee.

 Mitä kauemmin kriisi kestää, 
sen isompi tulee olemaan myös ky-
symys, miten me jaksamme hen-
kisesti tämän kriisin yli. Yrittä-
jän hyvinvointi huolettaa. Yrittä-
jägallupissa noin neljännes yrit-
täjistä ilmoitti, että ovat jatku-
vasti rasittuneita tai lähellä lop-
puun palamista. Apua kaivataan 
myös hyvinvointiin ja jaksamiseen. 
Nykyisten palveluidemme lisäk-
si olemme työstämässä nopeasti 
ESR -hanketta, joilla jaksamista 
voidaan tukea. 

HYVINVOINTIA tukevaa apua tule-
vat yrittäjät tarvitsemaan epidemi-
an aikana ja sen jälkeen. Jaksami-
seen auttaisi ennen kaikkea se, et-
tä saataisiin tietoa epidemian kes-

tosta ja keinoista, joilla päästään 
palaamaan normaaliin. Odotet-
tavissa on, että rokotus saadaan 
vasta v. 2021. Tällä tyylillä ei sin-
ne voida sinnitellä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 
missio on olla läsnä yrittäjän arjes-
sa. Kun tunnemme yrittäjän arjen, 
voimme sitä toimillamme paran-
taa. Olemme yrittäjäverkosto, jo-
ka haluaa auttaa yrittäjän ulos täs-
tä kriisistä joko jatkamaan omaa 
yritystoimintaa tai rakentamaan 
uutta tulevaisuutta.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖN tuki on nyt 
monelle yrittäjälle tärkeässä roo-
lissa. Täällä tsempataan ja luo-
daan uskoa tulevaan. Toivoa on 
helpompi pitää yhdessä yllä. Ku-
ten eräs yrittäjä äsken sanoi: ”Yk-
sin ei kannata nyt jäädä, yhdessä 
tästä selvitään.”

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yrittäjille tarjolla maksutonta koulutusta
 » Teea Tunturi
 » Haukipudas Yrittää

OPINNOT HELPOTTAVAT 
yrittäjän tietä yrittäjänä 
käytännössä, sillä ne laa-
jentavat osaamista ja anta-
vat hyvän pohjan oman työn 
tekemiselle antaen työkalu-
ja niin oman yrittäjäosaa-
misen kuin liiketoiminnan 
kehittämiseen.Valtio tarjo-
aa myös yrittäjille mahdolli-
suuden kouluttautua valtion 
tukemana oman työn ohes-
sa. Erilaisia koulutusmah-
dollisuuksia yrittäjä löytää 
itselleen vaikkapa TE-kes-
kuksen tai kunnan yritys-
palveluiden kautta. 

Rastor-instituutin asiak-
kuuspäällikkö Ismo Salme-
la oli kertomassa Haukipu-
taan Yrittäjät ry:n aamupa-
lalle kokoontuneille yrittä-
jille kouluttautumisen tär-
keydestä ja mahdollisuudes-
ta ilmaiseen koulutukseen. 
Tarjolla Rastor-Instituuril-
la on yrittäjyyden ammatti-
tutkinnon ohella muun mu-
assa esimiestyön, yritysjoh-
tamisen, digimarkkinoin-
nin ja myynnin koulutuksia. 

– Ennen vanhaan tehtiin 
niin, että opeteltiin yksi am-
matti ja sitä tehtiin loppu-
elämän ajan. Nyt työelämä 
on muuttunut ja yhden ih-
miselon aikana ehtii usein 
olla monen alan töissä. Ih-
misten ammattiosaamista 
pitää päivittää, samalla ta-
voin kuin kännyköitä ja mui-
ta laitteita. Koulutus on tär-
keää, että mieli pysyy vir-
keänä. Yrittäjille varsinkin 
myös siksi, että oma osaa-
minen pysyy kilpailun vaati-
malla tasolla, Salmela sanoo.

Rastor-instituutti tukee 
koulutuksella yrittäjiä yri-
tyksen muutostilanteissa. 
Yleisimmin yrittäjät aloit-
tavat opintojaan Salmelan 
mukaan silloin, kun yritystä 

ollaan perustamassa tai vas-
ta perustettu. Toinen ajan-
kohta on se, jos oma toimi-
ala jotenkin muuttuu tai toi-
mintoja ja liikeideaa tarvit-
see uudistaa.

– Jos markkinoiden muu-
tos tuo tarvetta kehittää tai 
monipuolistaa omaa osaa-
mistaan. Jos yritys kasvaa 
ja menestyy ja pitää miettiä 
laajentamista, silloin monet 
hakeutuvat koulutukseen. 
Samoin koulutukseen ha-
keutuvat alanvaihtajat.

Kouluttautumisen tarve 
tulee Salmelan mukaan yl-
lättäen myös silloin, kun ol-

laan jo hiljalleen siirtymäs-
sä eläkkeelle.

KÄYTÄNNÖSSÄ yrittäjä 
maksaa koulutuksestaan 
pienen omavastuuosuuden. 
Esimerkiksi oppisopimuk-
sella voit opiskella kun si-
nulla on mm. toimiva yritys, 
y-tunnus, olet YEL -vakuu-
tettu ja teet vähintään 25 
tuntia viikossa töitä yrityk-
sessäsi. Oppisopimuskoulu-
tuksessa yrittäjää tukee, oh-
jaa ja sparraa myös työpaik-
kaohjaaja, kokenut yrittäjä. 
Myös yritystoimintaa har-
kitseville ja suunnittelevil-
le löytyy valtion tukemaa 
koulutusta.

Tutkinnon suorittamisen 
jälkeen yrittäjän on haku-
kriteerien täyttyessä mah-

dollista hakea työllisyysra-
haston myöntämää ammat-
titutkintostipendiä.

Salmelan mukaan monel-
le tulee yllätyksenä se, että 
opiskelu ei ole koulunpen-
killä istumista. 

– Harvoin on sellaista, et-
tä pitää olla tiettyyn aikaan 
tietyssä paikassa. Pääasias-
sa asiat tehdään etänä itsel-
leen sopivana ajankohtana. 
Lähipäivien päätarkoitus on 
se, että verkostoidutaan ja 
opiskellaan ryhmässä.

Haukiputaalainen optik-
ko Katja Luhtanen kertoi 
muille yrittäjille kokemuk-
siaan kaupan erikoisammat-
titutkinnon opiskelustaan.

– En tiennyt mahdollisuu-
desta mitään, ennen kuin 
Rastorin edustaja tuli liik-
keeseen minulle tästä kerto-
maan. Yllätys oli, että se on 
tosiaan ilmaista yrittäjälle. 

Opinnoista oli Luhtasel-
le omien sanojensa mukaan 
valtavasti apua omassa työs-
sään liittyen yritysjohdolli-
siin ja esimiestehtäviin.

– Suosittelen kyllä täydes-
tä sydämestäni muillekin 
yrittäjille näitä koulutuksia. 

Luhtasella meni opin-
noissaan noin 1,5 vuotta. 
Salmela kertoo, että suurin 
osa opinnot kestää vuoden 
päivät.

– Tyypillisesti opiskelui-
hin kuuluu 6–8 lähipäivää.

Oikea hetki Salmelan mu-
kaan yrittäjälle on hakeutua 
koulutukseen silloin, kun it-
sestä siltä tuntuu.

– Jos motivaatio on ole-
massa, silloin kannattaa 
opiskella. Silloin homma 
sujuu ja siitä on itselle eni-
ten hyötyä.

Yrittäjien aamukahvilla kuultiin tietoisku koulutuksesta sekä keskusteltiin ajankohtaisista asioista maaliskuun alkupuolella.

Rastor-instituutin asiak-
kuuspäällikkö Ismo Salme-
la totesi yrittäjien aamupa-
lalla, että verkostoituminen 
ja kouluttautuminen ovat 
tärkeitä asioita yrittäjille 
myös jaksamisen ja hyvin-
voinnin näkökulmasta.

TEEA TUNTURI

KOLUMNI
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Vuokraamme muokattavia toimitiloja 
yrityksille Oulun alueella. 
• Tuotantotiloja
• Toimistotiloja
• Yhdistelmä- ja monitiloja
• Liiketiloja
• Varastotiloja

TOIMITILAA 
TARPEESI MUKAAN

15–4000 m² 

Vuokraa heti omasi: Potential.fi

HaukipudasYRITTÄÄ
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