
-LEHTIKiiminki
Kiimingin Yrittäjät ry:n julkaisu Nro 1/20207. TOUKOKUUTA

PERUUKO KORONA KIIMINKIPÄIVÄT?
                                                                                                                        SIVU 7



 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN YRITTÄJIEN pu-
heenjohtaja Sirpa Eskola 
kertoo, että korona toi mu-
kanaan yrittäjille hyvin mo-
nenlaisia tilanteita, kuten 
normaalistikin varsin he-
terogeenisessä yrittäjäyh-
teisössä.

–  Korona iski osaan 
meistä kovasti, mutta on 
myös yrityksiä, joiden toi-
minta ei ole koronasta 
kärsinyt ja joillain on saa-
ttanut liiketoiminta jopa 
kasvaa tämän myötä, Es-
kola sanoo.

Pahimmillaan tilanne joh-
taa hänen mukaansa siihen, 
että kaikki yritykset eivät 
selviä tilanteesta, mutta Es-
kola jaksaa toivoa, että nor-
maaliin aikaan pystytään 
palaamaan mahdollisim-
man pian. 

– Ihan samanlaiseen em-
me ehkä palaa ikinä, mutta 
lähelle sitä kuitenkin. Us-
kon, että tämä tilanne on 
kääntänyt ihmisten katseita 
paremmin omien lähipalve-
luiden suuntaan, kun liikku-
mista on rajoitettu. Se saat-
taa pitkässä juoksussa jopa 
vahvistaa esimerkiksi Kii-
mingin palvelutarjontaa.

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. Myös monet 
kiiminkiläisyritykset ovat 
hakeneet ja saaneet rahal-
lista tukea vaikeaan tilan-
teeseen.

– Hankaluutta tukien 
hakemisessa ehkä alun 
perin aiheutti se, että kes-
ti hieman aikaa ennen kuin 
selkeytyi se, että mistä ja 
minkälaisia tukia kukin 
yrittäjä voi hakea. Muun 
muassa yhtiömuodot ja liik-
etoiminnan laajuus vaikutti-
vat siihen, että minkälaista 
tukea on saatavilla.

Eskolan mukaan Suomen 
Yrittäjien Oulun alueen eri 
yhdistykset ovat joiltain 
osin yhdistäneet voimiaan 
koronan edessä muun mu-
assa viestinnän osalta. Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjät on 
puolestaan pitänyt yhdis-
tykset ja yrittäjät ajantasal-
la tarjolla olevista tuista se-
kä välittänyt tietoa alueelta 
Suomen Yrittäjien suuntaan. 

– On järkevä toimia yh-
dessä, jotta saamme äänem-
me paremmin kuuluville.

Kiimingin, Haukiputaan 
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.

KIIMINGIN YRITTÄJÄT on 
perunut jäsenistön yhtei-
set salivuorot loppukevääl-
tä ja siirtäneet hallituksen 
kokoukset verkkoon. 

– Edistyksellisintä oli eh-
kä se, että pidimme jopa vi-
rallisen kevätkokouksem-
me etänä. Etäkokous toimi 
kyllä hyvin, joten olen tyy-
tyväinen, että rohkaistuim-
me näin tekemään. Korona-
tilanne on aiheuttanut käy-
tännön toimiin melkoisen 
digiloikan, joten luulen, et-

tä kokoustamme jatkossakin 
vaikkapa hallituksen kesken 
toisinaan etänä.

Eskola näkee hyvänä, että 
kriisin myötä etätyöt mah-
dollistava teknologia tulee 
kaikille tutummaksi, ja sen 
myötä voi jatkossa ihmisten 
autoilu sinne ja tänne vähen-
tyä. 

– Tilanne on myös pak-
ottanut uudenlaiseen inno-
vointiin myös omien töiden 
kohdalla, joten uskon, että 
tästä jotain hyvääkin lopulta 
seuraa. Nyt pikkusen vielä 
mietityttää, että mitä se on, 
mutta tulevaisuus näyttän-
ee senkin, Eskola kommen-
toi epävarmaa tilannetta.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Voihan koronakevät!
YKSI OSA pienyrittäjyyden ydintä on ky-
ky mukautua muutoksiin ja tehdä päätök-
siä ympäröivien olosuhteiden mukaisesti. 
Minulla on nyt takana 12 vuotta pienyrit-
täjänä, ja vuosiin on mahtunut hurja mää-
rä muutoksia. Yleiset taloustilanteet ovat 
vaihdelleet, yrityksen taloudelliset tilan-
teet ovat vaihdelleet, työntekijät ja toimi-
paikat ovat muuttuneet, on ollut ylä- ja ala-
mäkeä, hyviä ja huonoja investointeja. Ne 
ovat kuitenkin aina olleet tilanteita, joihin 
olemme voineet yhtiökumppanini kanssa 
itse vaikuttaa, ja reagoinnilla eteen tullei-
ta mutkia suoristaa.

 
TÄNÄ KEVÄÄNÄ perjantai 13.3. oli päivä, 
jolloin rehellisesti sanottuna koin, että nyt 
tilanne ei enää ole omissa käsissämme. Ko-
ronavirus ja sen tuomat kokoontumisrajoi-
tukset saapuivat Suomeen, ja kaikki tilauk-
semme peruuntuivat. Noin viikossa kalente-
ri oli tyhjentynyt lähes kokonaan ensi syk-
syyn saakka. Kaikki meni.

Tunne oli niin epäuskoinen, että kuljin 
ensimmäisen ”koronaviikon” kuin sumussa. 

Teimme pikavauhtia lomautuksia, ja kaiken 
toiminnan alasajoa ja sen lisäksi tuijotim-
me epäuskoisina uutisia. Onko tämä totta, 
kauanko tässä menee, onko edessä yritys-
toiminnan lopettaminen?

 Pahinta oli se, että olo oli niin voimaton. 
Väitän, että yksi yrittäjiä yleisesti yhdistä-
vä tekijä on kyvykkyys ja idearikkaus, mut-
ta koronan edessä oli hyvin aseista riisuttu 
olo. Miten me voitamme tämän?

 
AIKA PIAN rajoitusten jälkeen valtio avasi 
haun yrityshankkeille, joilla oli tarkoitus 
tukea koronakriisissä olevia yrityksiä. Ko-
kosimme kaikki voimavaramme ja mietim-
me yhtiökumppanini kanssa, miten voisim-
me kehittää liiketoimintaamme näinä kuu-
kausina, kun muita töitä ei ole. 

Hankkeen suunnittelu oli vaikeaa ja epä-
tietoisuus tulevasta vaivasi, mutta hakemus 
tuli tehtyä ja lähetettyä. Positiivinen tuki-
päätös pelasti meidät. Olen kiitollinen siitä, 
että kaikkien työpaikat säilyivät ja olemme 
täällä edelleen, kun asiakkaamme palaavat 
normaalien tilaustensa pariin.

 YRITTÄJYYS on tätä: riskin ottamista, il-
man työttömyysturvaa elämistä, muutok-
siin sopeutumista ja vastuun kantamista 
niin itsestä kuin työntekijöistä. Yrittäjyys 
on myös yhdistelmä vapautta, luovuutta ja 
toimeen tarttumista, onnistumisia ja iloa. 
Se on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa 
satojen tuhansien työpaikkojen muodossa, 
palvelujen ylläpitäjänä ja verojen maksajana.

Tärkein toiveeni tässä hetkessä onkin, 
että jokainen elinkelpoinen yritys löytäi-
si itselleen sopivan tukielementin korona-
kriisin yli ja, että valtio pitäisi omalta osal-
taan huolen siitä, että yhtään turhaa kon-
kurssia ei nähdä.

 Tiukkoina hetkinä elämässä auttaa tämä 
lyhyt ja kaiken kiteyttävä lause: This too 
shall pass. Ja sitten alkaa uusi aika.

 
Hyvää kevättä kaikille toivottaen

Sirpa Eskola
tapahtumatuottaja, elämäntapayrittäjä

Kiimingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja

Kiimingin Yrittäjät on pian nelikymppinen
 » Pekka Keväjärvi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY:TÄ 
lähestyy tasavuosien juhli-
minen, sillä yrittäjäyhdistys 
on ensi vuonna nelikymppi-
nen. Viime vuosi oli yhdis-
tykselle 38. toimintavuosi. 
Yhdistyksen jäsenmäärä on 
varsin hyvä. Viime vuoden 
lopulla se oli 164.

Viime vuonna Kiimingin 
Yrittäjien hallituksessa toi-
mivat Miika Sutinen (pu-
heenjohtaja), Sirpa Eskola 
(varapuheenjohtaja), Jukka-
Pekka Pihlaja, Vesa Oja-
la (sihteeri) Sirpa Runtti 
(rahastonhoitaja) Paula Pa-
roll, Nina Valkola, Jouni 
Nissi, Teuvo Järvenpää ja 
Riina Järvinen.

Kiimingin Yrittäjien jäse-
nillä oli myös vastuutehtäviä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien (PPY) hallinnossa. Mii-
ka Sutinen toimi PPY:n hal-
lituksen varapuheenjohtaja-
na ja Lauri Mikkonen sen 
jäsenenä sekä Mari Halko-
la ja Kaisuleena Joenvää-
rä varajäseninä.

Yhdistyksen hallitus ko-
koontui viime vuonna kuu-
si kertaa. 

Lisäksi järjestettiin sään-
tömääräinen kevätkokous 
ja sääntömääräinen vuo-
sikokous loppuvuodesta.

YRITTÄJÄYHDISTYKSEN tär-
kein suurelle yleisölle tar-
koitettu tapahtuma on ollut 
Kiiminkipäivät. Niitä vietet-
tiin viime kesänä 45. kerran.

Tapahtuma alkoi pieni-
muotoisista messuista, jois-
ta se on kasvanut kolmipäi-
väiseksi monipuoliseksi ta-
pahtumaksi. 

Kävijöitä Kiiminkipäivät 
on houkutellut joka kesä tu-
hansia.

Yksi kesätapahtuman tär-
keistä ohjelmanumeroista 
on ollut Kiimingin vuoden 
yrittäjäpalkinnon luovut-
taminen. 

Viime vuonna Vuoden 
yrittäjäksi valittiin apteek-
kari Antti Laurikainen. 
Hän on toiminut Kiimin-
gissä apteekkarina vuodes-

ta 2016 lähtien.

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY jär-
jesti viime vuonna jäsenkun-
nalleen monentyyppisiä ta-
pahtumia. Yrittäjien kunto-
saliryhmä kokoontui viikoit-
tain Come On Fit -kuntosa-
lilla, jalkapallovuoro oli vii-
koittain ja jäsenistölle järjes-
tettiin erilaisia koulutuk-
sia. Yhdistyksen kevätmat-
ka tehtiin Nizzaan ja Mo-
nacoon.

Yhdistyksen julkaise-
ma Kiiminkilehti ilmestyi 
kolme kertaa. Tänä vuonna 
niitä tehdään yhteistyössä 
Rantapohja Oy:n kanssa.

TÄKSI VUODEKSI yhdistyk-
sen kokoonpano muuttui si-
ten, että Go Arcticin Sirpa 

Eskola valittiin yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi. 
Entinen puheenjohtaja Mii-
ka Sutinen jatkaa edelleen 
yhdistyksen hallituksen jä-
senenä.

Muut Kiimingin Yrittäjät 
ry:n hallitukseen valitut kii-
minkiläisyrittäjät ovat Pau-
la Paroll, Jukka-Pekka Pih-
laja, Teuvo Järvenpää, Nina 
Valkola, Kirsi Pulli, Sirpa 
Runtti, Elina Kokkoniemi 
ja Marke Rautiala.

Osa yrittäjäyhdistyksen 
toimintaa on ollut stipendi-
en myöntäminen paikallis-
ten oppilaitosten oppilail-
le. Viime vuonna niitä jaet-
tiin kuusi kappaletta Laiva-
kankaan ja Jokirannan kou-
lujen sekä Kiimingin lukion 
oppilaille.

Kiiminkipäivät on kerännyt vuosittain yhteen tuhansia ihmisiä.

ARKISTOKUVAT: TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO

Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen, Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen ja Ou-
lun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen 
palkitsivat Kiimingin Vuoden yrittäjän Antti Laurikaisen 
(oik.) viime kesänä Kiimkipäivien esiintymislavalla.

Koronan vaikutukset 
yritysten tilanteisiin 
ovat moninaiset

Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Sirpa Eskola jaksaa toivoa, että normaaliin aikaan päästäisiin kriisistä mahdollisim-
man pian. Hän kertoo, että poikkeustilanne synnyttää uudenlaisia toimintatapoja sekä innovaatioita.

ARKISTOKUVA: TERHI OJAL A

Uskon, että tämä ti-
lanne on kääntänyt 
ihmisten katseita pa-
remmin omien lä-
hipalveluiden suun-
taan, kun liikkumista 
on rajoitettu. Se saat-
taa pitkässä juoksus-
sa jopa vahvistaa esi-
merkiksi Kiimingin 
palvelutarjontaa.”

Kiiminki-lehti on Kiimingin Yrittäjät ry:n lehti

Vastaava toimittaja: Sirpa Eskola

Tuotanto ja ulkoasu: Rantapohja Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
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Gallup: Yrittäjä, miten voit?
Kysyimme paikallisilta yrittäjiltä sii-
tä, miten he huolehtivat työhyvinvoin-
nistaan. 

Minna Korpela,
Vyöhyketerapia Minna Korpela 

– Työskentelin ennen yrittäjän uraa sai-
raalassa, ja siellä hyvä ilmapiiri työkaverei-
den kesken oli tärkeää työhyvinvoinnille. 
Nyt kun teen töitä yksin koen, että asiakas-
kontaktit ylläpitävät hyvinvointiani. Myös 
laadukkaat työvälineet, ergonomia ja riit-
tävä liikunta ovat korostuneet, kun teen 
töitä käsilläni. 

– Vaikka yrittäjänä ajatukset ovat työs-
sä vapaa-ajallakin eikä varsinaista työaikaa 
ole, on minulla vapaus tehdä työtä omaan 
tahtiin. Pidän siitä, että voin tehdä töitä ri-
potellen pitkin päivää.

Sampo Moilanen,
Pohjoisen Metsälannoituspalvelu Oy

– Työpäivien aikana istun suuren osan 
ajasta työkoneen kyydissä. Pitkien päivi-
en jälkeen istumisen tuntee kehossa, ja sil-
loin kaipaa liikuntaa. Välillä työkoneessa is-
tuminen käy yksinäiseksi, joten vastapai-
noksi pidän yllä hyviä sosiaalisia suhteita.

– Yrittäjällä työn ja vapaa-ajan raja ei ole 
välttämättä selvä. Työstä pitäisi pystyä jos-
kus irrottautumaan täysin esimerkiksi vii-
konlopun tai viikonkin ajaksi, jotta olisi taas 
mielekkäämpää palata töihin. 

Raija Neuvonen,
Kauneushoitola Mirandas

– Työhyvinvointiini haasteita tuovat työs-
kentelyasennot, sillä työskennellessäni kä-
teni ovat ylhäällä ja hartiat jännittyneenä. 
Minulla ei myöskään ole työkavereita, mut-
ta onneksi voin muualla olevien kollegojen 
kanssa jutella ja vaihtaa ajatuksia. Lisäksi 
minulla on koira, jonka kanssa ulkoilusta 
on muodostunut henkireikä.

Yksinyrittäjänä työasiat ovat aina mat-
kassa, joten yleinen hyvinvointi vaikuttaa 
myös työhyvinvointiin. Hyvinvoinnista on 
tärkeä huolehtia, mutta helppoa se ei ole. Pi-
täisi olla joku muistuttamassa, että välillä 
on hyvä ottaa aikalisä.

Jarmo Pekkala,
Ni-Ro Oy/OuluZone

– Työhyvinvoinnin kannalta tärkeää on 
minusta se, että työ on mielekästä eikä tun-
nu pakonomaiselta. Huolehdin näistä asi-
oista varmistamalla, että töissä hommat 
pelaavat. Työssäni hyvinvointia ylläpitää 
myös asiakkaiden kanssa jutteleminen ja 
kokemusten jakaminen, se on mukavaa. 

– Parin vuoden yrittäjyyden jälkeen ko-
en, että yrittäjänä toimiminen on antoisaa, 
enkä ole kokenut erityisiä työhyvinvoinnin 
haasteita. Satunnaista lupa-asioista johtu-
vaa paineen tunnetta lukuun ottamatta ko-
en voivani hyvin – työni on monipuolista 
eikä käy tylsäksi.

Minna Korpela. Sampo Moilanen.

Raija Neuvonen. Jarmo Pekkala.

Ajankäyttö ja uupuminen 
ovat yrittäjien työhyvin-
voinnin suurimpia haasteita
 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

YRITTÄJIEN yleisimmät työ-
hyvinvoinnin ongelmat liit-
tyvät ajankäyttöön ja sen 
ongelmiin. Yrittäjien työ-
hyvinvointia on mitattu 
Suomen Yrittäjien Kantar 
TNS:llä teettämissä Yrittä-
jägallup-kyselyissä vuonna 
2017 sekä tämän vuoden 
maaliskuussa. Kyselystä käy 
ilmi, että suuri osa yrittäjis-
tä painaa pitkää työpäivää, 
mutta pitää vuosittain vain 
vähän lomaa. 

– Ajankäytön ongelmat 
näyttävät toistuvan vuodes-
ta toiseen kyselyissä. Yritys-
toiminta tahtoo viedä muka-
naan, ja pohdittavaksi jää, 
että jääkö yrittäjillä aikaa 
mihinkään muuhun, Suo-
men Yrittäjien asiantunti-
ja Harri Hellstén toteaa.

Hellstén muistuttaa, että 

suuret työtuntien määrät ei-
vät automaattisesti tarkoita 
hyvinvoinnin heikkenemis-
tä: osa tekee pitkää päivää 
puhtaasta intohimosta omaa 
työtä kohtaan. Ongelmaksi 
työajan venyttäminen kään-
tyy, kun yrittäjä koettaa rat-
kaista esimerkiksi yrityksen 
taloudellisia ongelmia teke-
mällä liikaa töitä.

– Siitä syntyy herkästi 
oravanpyörä, jossa työajan 
venyttäminen ei tuota tu-
losta ja yrittäjän kunto heik-
kenee koko ajan liian työn-
teon seurauksena. 

HUOLI yrittäjien väsymises-
tä onkin viimeisimmän Yrit-
täjägallupin mukaan todelli-
nen, sillä yhä useampi yrit-
täjä kokee olevansa jaksa-
misen äärirajoilla. Vuonna 
2017 kyselyyn vastanneis-
ta yrittäjistä 12 prosenttia 
koki olevansa joko huolis-

saan jaksamisestaan tai lä-
hellä loppuun palamista. Tä-
män vuoden kyselyssä mää-
rä oli tuplaantunut.

– Kysely toki tehtiin ko-
ronapandemian alkuhavi-
noissa, joten ei tiedetä, pal-
jonko se on vaikuttanut vas-
tauksiin ja yrittäjien oloti-
laan tulevasta. Jos yrittäjä 
on ollut ennen poikkeusti-
laa veitsenterällä, niin ko-
ronatoimet ovat voineet ol-
la viimeinen niitti jaksami-
seen, Hellstén pohtii. 

APUA JA TUKEA jaksamisen 
ongelmiin haetaan verrat-
tain harvoin: vaikka 38 pro-
senttia kyselyyn vastanneis-
ta yrittäjistä kertoi olevansa 
toisinaan ylirasittunut, vain 
10 prosenttia ilmoitti ha-
kevansa apua jaksamiseen. 
Hellsténin mukaan harvalla 
etenkään pienyrittäjistä on 
työterveyshuollon palvelui-

ta käytössä, ja sosiaaliturva-
vakuutuksiin ei panosteta. 

– Avun hakeminen niissä 
tilanteissa, kun jaksamisen 
kanssa on ongelmia voi olla 
haasteellista. Moni pelkää 
menettävänsä tuloja ja asia-
kassuhteita etenkin pitkien 
sairauspoissaolojen vuoksi. 

Hellsténin mukaan yleis-
päteviä ohjeita yrittäjän työ-
hyvinvoinnin lisäämiseen 
on hankala antaa, sillä yrit-
täjien tilanteet ovat yksilölli-
siä ja vaihtuvia. Pitkälle pää-
see kuitenkin, kun varaa ai-
kaa työnteon lisäksi palau-
tumiseen sekä psyykkisen 
ja fyysisen kunnon hoita-
miseen. 

– Kannustaisin yrittäjiä 
myös todella pohtimaan, 
ratkeavatko ongelmat aina 
työtunteja lisäämällä. Jos 
tekee töitä virkeänä ja hy-
väkuntoisena, niin se voi ol-
la tuottavampaa kuin se, et-

tä tekee pitkää päivää jatku-
vassa ylirasitustilassa.

Yrittäjägallupiin vastan-
neet yrittäjät kokevat tois-
ten yrittäjien tarjoaman 
vertaistuen olevan yksi tär-
keimpiä tukimuotoja jaksa-
misen tueksi. Hellstén muis-
tuttaa, että vertaistuen rin-
nalla yrittäjille on tarjolla 
ammattiapua niin taloudel-
lisiin kuin henkisen jaksami-
senkin ongelmiin.

Ajankäytön ongelmat 
näyttävät toistuvan 
vuodesta toiseen ky-
selyissä. Yritystoimin-
ta tahtoo viedä mu-
kanaan, ja pohditta-
vaksi jää, että jääkö 
yrittäjillä aikaa mi-
hinkään muuhun.”

Yrittäjien työhyvinvoinnin ongelmat liittyvät usein työssä jaksamiseen ja liian pitkien työpäivien puurtamiseen.

TERHI OJAL A
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Kiiminkipäivät nostaa 
tänä vuonna esiin
lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia

 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

JÄRJESTYKSESSÄÄN JO 46. 
Kiiminkipäivät järjestetään 
tänä vuonna 7.–8. elokuuta 
Kiimingin Syketalon ympä-
ristössä. Kiimingin Yrittäji-
en suurinta vuosittaista voi-
mainponnistusta on aloitet-
tu suunnitella toden teolla 
jo alkuvuodesta.

Koronan ilmaantuminen 
mukaan kuvioihin aiheutti 
pientä hidastumista valmis-
teluissa, mutta tällä hetkel-
lä järjestelyt ovat normaaliin 
tapaan käynnissä. 

– Yhdistyksemme halli-
tus päätti juuri viime viikol-
la jatkaa tapahtuman järjes-
telyjä ja odottaa valtion lisä-
tietoja mahdollisista linjauk-
sista loppukesälle. Tällä het-
kellä elokuun tapahtumia ei 
ole rajattu pois, mutta jääm-
me odottamaan lisätietoja, 
joita on luvattu touko-, kesä-
kuun vaihteessa, Kiimingin 
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja 

Sirpa Eskola kertoo.

TÄMÄN VUODEN Kiimin-
kipäiville on perjantaille 
suunniteltu lapsille ja nuo-
rille kohdistuvaa harrastus-
mahdollisuuksien esittelyä. 
Mukaan ovat lähdössä to-
della monet alueen eri ta-
hot, joilla on tarjolla nuo-
rille harrastuksia. Kiiminki-
päiville muun muassa Oulu-
Zone tuo pienen karting-ra-
dan ja autot testikäyttöön. 

– Mukana on uusia ja van-
hoja yhteistyökumppanei-
ta ja kaikilla on intoa ja iloa 
Kiiminkipäivien kehittämi-
seen, Eskola iloitsee.

Lauantai mennään hä-
nen mukaansa perinteisen 
kaavan mukaan markkina-
meininkeineen kaikkineen, 
ja illan päätähtenä esiintyy 
Katri Ylander.

Kiiminkipäivät tehdään 
talkoovoimin, ja mukana 
järjestelyissä on useita kym-
meniä yhdistyksen jäseniä. 
Lisäksi palkattuna henkilö-

kuntana ovat muun muassa 
turvajärjestelyistä huolehti-
vat henkilöt. 

JOS KIIMINKIPÄIVÄT joudut-
taisiin tältä vuodelta peru-
maan, niin silloin tapah-
tuma siirrettäisiin järjes-
täjiensä mukaan vuodella 
eteenpäin niin suurelta osin 
suunnitellunkaltaisena kuin 
mahdollista.

Eskola myöntää, että epä-
tietoisuus on tällä hetkellä 
tapahtumajärjestäjälle ras-
kasta, koska valmisteluja pi-
tää jatkaa, mutta mielessä 
pyörii aina peruuntumisen 
mahdollisuus. 

– Tilanne on koko maail-
massa nyt hyvin erikoinen, 
joten kyllä me tämän kans-
sa pärjäämme. Sen mukaan 
mennään mitä yleinen ti-
lanne vaatii. Jos tapahtu-
ma joudutaan perumaan, 
niin aina tulee uusi vuosi 
ja uusi tapahtuma. Pääasia 
on, että kaikki pysyvät ter-
veenä, hän sanoo.

Järjestyksessään 46. Kiiminkipäivät pidetään elokuussa, ellei maan hallitus päätä muuta. 
Luvassa on uudenlaista ohjelmaa perinteisen rinnalle.

ARKISTOKUVA

Hyvinvointia hakemassa
Kiimingissä hyvinvoinnista voi huolehtia monipuolisesti

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGISSÄ JA JÄÄLISSÄ 
hyvinvoinnistaan huolehti-
valla on valinnanvaraa, sillä 
alan yrityksiä löytyy useita 
eri palveluilla varustettuina. 
Hyvinvointialaan luetaan 
kaikki ihmisen hyvinvoin-
tia tukevat palvelut, eli tut-
tujen sosiaali- ja terveyspal-
veluiden lisäksi muun muas-
sa liikuntapalvelut sekä eri-
laiset hemmottelupalvelut. 

Kiimingissä ja Jäälissä on 
hyvinvointipalveluja tarjoa-
via yrityksiä on niin terve-
ys- kauneus kuin kuntoilu-
puolelta. Etenkin parturi-
kampaamoissa on mistä va-
lita: pelkästään Kiimingin 
keskustan alueella on kuusi 
hiustenhoitoon keskittyvää 
yritystä. Alueella on myös 
kauneudenhoidon yritys-
toimintaa sekä jalkahoitola.

Hierojistakaan ei kiimin-
kiläisillä ole pulaa. Hieron-

ta-alan yritystoimintaa on 
sekä Kiimingissä että Jää-
lissä, ja osa hierojista ja yri-
tyksistä tarjoaa hieronnan 
lisäksi muita oheispalveluja, 
kuten fysioterapiaa ja aku-
punktiota.

Hieronnan lisäksi Kii-
mingissä on saatavilla Ka-
levalaista jäsenkorjausta 
sekä vyöhyketerapiaa ja 
suolahuonehoitoa. Myös 
pääsääntöisesti fysiotera-
piapalveluihin keskittynei-
tä yrityksiä löytyy muuta-
mia sekä Kiimingistä että 
Jäälistä.

HYVINVOINTIALA on Suo-
messa jatkuvassa kasvussa. 
Hyvinvointiala HALI ry:n 
tammikuussa julkaiseman 
tiedotteen mukaan esimer-
kiksi Pohjois-Pohjanmaalla 
sosiaali- ja terveysalan toi-
mipaikat ovat lisääntyneet 
kymmenittäin.

Euroopan liikunta-alan 
työllisyyttä ja osaamistar-

peita tutkiva ESSA-Sport 
-hanke taas havaitsi tutki-
muksessaan, että liikunta-
ala työllisti Suomessa vuon-
na 2018 lähes 32 000 hen-
kilöä.

Hyvinvointi-
palveluita 
Kiimingissä:

Hierontaa ja
kehonhuoltoa:
• Taikakäsi - Koulutettu
• Hieroja Sari Eskola (Hie-
rontaa & akupunktiota)
• Koulutettu hieroja Katri 
Koskela
• Hierontapalvelu Jake 
• Koulutettu hieroja Susan-
ne Puirava
• Hierontapalvelu Kevyt Olo 
• Eijan Kalevalainen jäsen-
korjaus Eija Utriainen
• Hyvän olon hetki Seija Erk-
kilä (Mm. suolahuonehoito-
ja ja kuumakivihierontaa)
• Vyöhyketerapia Minna 
Korpela

Kauneus- ja
kampaamopalvelut: 
• Kauneus ja hieronta Adele
• Kauneushoitola Mirandas
• Jalkaterapia MediSteppi
• Jalkahoitola Huone
• Parturi-kampaamo Viivi 
& Wagner
• Parturi-kampaamo Orans-
sikulma
• Parturi-kampaamo Ha-
vanna
• Parturi-kampaamo Tuk-
ka-Aitta
• Lucky Barber Shop (par-
turi)
• Parturi-kampaamo Karo-
liina
• Parturi-kampaamo Hapsi
Parturi-kampaamo Hiuksela

Terveys-, sosiaali- ja
liikuntapalveluja:
• Kiimingin Hammaspaikka
• Koti- ja sairaanhoito Se-
rafiina
• KiiFys Oy / Coronaria 
• Come On Fit kuntokeskus 
(Mm. kuntosali ja personal 

training)
• Oulunseudun Fysioterapia
• Doctener lääkäriasema

Jäälissä:

Kauneus- ja
kampaamopalvelut:
• Kauneushoitola Vanilliini
• Hoitohuone BalleRiina
• Parturi-kampaamo CoCo
• Parturi-kampaamo Pää-
konttori
• Kiertävät kauneuspalvelut 
Tmi Saana Granlund

Terveys- sosiaali- ja
liikuntapalveluja:
• Fysiobar oy
• Jäälin Fysioterapia

Hierontaa ja
kehonhuoltoa:
• Oulun Fysio&Feet
• Välikylän Hieronta
• Customer-oriented Mas-
sage
• Hieronta- ja terapiapalve-
lu Oiva

Kiimingissä jo keskustassa on saatavilla useita erilaisia hyvinvointipalveluja. Etenkin hieronta- ja kampaamopalveluita on Kiimingissä runsaasti.

TERHI OJAL A



Nro 1 – 7.5.2020-LEHTIKiiminki8 -LEHTIKiiminkiNro 1 – 7.5.2020 9

Elinvoimaa metsille
 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

POHJOISEN METSÄLAN-
NOITUSPALVELU OY tarjo-
aa metsän kasvatuslannoi-
tuksia sekä terveyslannoi-
tuksia. Yrittäjä Sampo Moi-
lanen kertoo työn olevan 
pitkäjänteistä ja yrittäjyy-
den mahdollistavan vapau-
den ja haaveiden toteutta-
misen.

Yrityksen Moilanen pe-
rusti 2019. Moilanen on 
omistanut metsää noin 15 
vuotta, ja hän on aktiivisesti 
hoitanut metsiään raivauk-
silla, harvennuksilla ja lan-
noittanut sopivia kohteita. 
Hän kertoo lukeneensa met-
säalan lehdissä olleista tut-
kimuksista metsälannoituk-
sesta ja ymmärtäneensä lan-
noituksen suuren merkityk-
sen puuston kasvuun.

– Lannoittaessani omia 
metsiä, mietin että muiden-
kin metsänomistajien kan-
nattaisi lannoittaa metsi-
ään. Samalla ajattelin, et-
tä koska minulla on lannoi-
tukseen sopivat koneet, voi-
sin tehdä sitä myös muille.

SAMPO MOILANEN kertoo 
yrityksen perusajatuksen 
olevan metsän kasvatus- ja 
terveyslannoitusten tarjoa-
misen metsänomistajille. 

Asiakkaita ovat muun mu-
assa yksityiset metsänomis-
tajat, yhteismetsät, metsää 
omistavat yhtiöt ja metsä-

hallitus.
Yritys hoitaa yleensä lan-

noitteiden hankinnan ja le-
vityksen, mutta tarvitta-
essa se tekee myös lannoi-
tussuunnitelman ja hakee 
kemeratuen metsänomis-
tajan puolesta. Kemeratu-
ki on tarkoitettu yksityis-
ten maanomistajien (met-
sänomistajien) metsänhoi-
don tukemiseen.

– Haluan tarjota metsän-
omistajalle omaa kokemus-
ta ja ammattitaitoa. Ja lisä-
tä metsien elinvoimaa. Pa-
rempi puuston kasvu lisää 
hiilensidontaa ja on tällä ta-
valla myös erinomainen il-
mastoteko.

YRITYKSEN toiminta-alue 
on Pohjois-Suomi. Pääsään-
töisesti työmaat ovat olleet 
Oulun ympäristössä ja Koil-
lismaalla, mutta myös Kai-
nuussa ja eteläisen Lapin 
alueella. Yrittäjänä Moi-
lanen kertoo olevansa en-
nakkoluuloton ja hän sanoo 
haluavansa kehittää omia 
ideoitaan. Yrittäjä on tottu-
nut toteuttamaan itseään te-
kemisen kautta, ja haluaa-
kin tehdä asioita itsenäises-
ti ja omalla tavallaan.

– Yritystoiminnan täytyy 
olla kannattavaa, mutta mi-
nun mielestäni siinä täytyy 
olla muutakin kuin taloudel-
linen intressi.

TAVOITTEEKSEEN yrittäjä 
kertoo yrityksensä kehittä-

misen tunnetuksi ja laaduk-
kaaksi toimijaksi alalla. 

Muita tavoitteita on va-
kaan toimentulon saaminen 
yrityksestä, että yritys olisi 
haluttu työpaikka sekä mah-
dollisuus työn tarjoamiseen 
muille metsäalasta kiinnos-
tuneille.

Moilanen kertoo toimi-
neensa pitkään sivutoimi-
sena metsätalousyrittäjänä, 
päätoimisen työn tapahtu-
essa toisen työnantajan pal-
veluksessa.

– Yrittämisen vapaus, 
omien suunnitelmien to-
teuttaminen sekä työn ja 
perhe-elämän helpompi yh-
teensovittaminen saivat mi-
nut ryhtymään päätoimisek-
si yrittäjäksi.

YRITYSTOIMINNAN ja per-
he-elämän Moilanen kertoo 
vievän tällä hetkellä lähes 
kaiken ajan. 

Kun hän pääsee irtautu-
maan omiin harrastuksiin, 
aika kuluu luonnossa hiih-
täen ja metsästäen.

–Metsään ja metsälan-
noitukseen sijoitetut rahat 
tuottavat pienellä riskillä 
vakaata tuottoa, joten ko-
rona voi myös lisätä kiinnos-
tusta metsänomistamiseen 
ja puuntuottamiseen. kat-
son luottavaisin mielin tu-
levaisuuteen.

Yrityksestä voi lukea li-
sää heidän verkkosivuil-
taan, www.metsalannoi-
tuspalvelu.fi

Sampo Moilasen yritys hyödyntää kotimaisia lannoitusvalmisteita ja hoitaa metsät am-
mattitaidolla.

Vauhdin hurmaa Arkalassa
 » Niina Keväjärvi
 » Kiiminki-lehti

ARKALASSA, Kiimingis-
tä Kuusamontietä pohjoi-
seen, sijaitsee Pohjois-Suo-
men suurin moottoriurhei-
lun harrastealue, OuluZone. 

Moottoriurheilukonsultti 
ja kilpailujen järjestäjä Ni-Ro 
oy aloitti vuonna 2018 Ou-
luzonen ylläpidon. Yrityk-
sen toimitusjohtajana toi-
mii Jarmo Pekkala.

OULUN KAUPUNGIN omista-
masta keskuksesta löytyvät 
radat motocrossiin, ralliin, 
kartingiin ja jokamiesluok-
kaan. Radat ovat asfaltti- ja 
sorapäällysteisiä.

Moottoriurheilusta har-
rastuksena haaveilevan ei 
tarvitse huolehtia valinnan-
varan puutteesta. Kulkuvä-
lineeksi voi valita vaikka-
pa auton, moottoripyörän, 
moottoriveneen tai lento-

koneen. Nopeuden lisäksi 
moottoriurheilussa voidaan 
kisata esimerkiksi tarkkuu-
desta, taloudellisuudesta ja 
luotettavuudesta.

JARMO PEKKALA perään-
kuuluttaa työssään perik-
siantamattomuutta, myös 
Covid-19 -tilanteen aikana.

– Pusketaan eteenpäin 
kaikesta huolimatta. 

Ouluzonen moottoriur-
heiluradoille voi tulla naut-
timaan vauhdin hurmasta 
niin yksin kuin vaikkapa 
perheen tai yrityksenkin vir-
kistysporukan kanssa. Esi-
merkiksi karting on suosit-
tu koko perheen harrastus.

Karting, eli mikroautoilu, 
on ollut monen F1-ammat-
tilaisen ensimmäinen kos-
ketus moottoriurheiluun. 
Muun muassa Kimi Räik-
könen, Valtteri Bottas ja 
Heikki Kovalainen ovat 
aloittaneet juurikin kartin-

gista. Auto on yksinkertai-
nen, yksipaikkainen, putki-
runkoinen ja jousittamaton 
auto, joka muistuttaa tyy-
liltään ja ajettavuudeltaan 
F1-autoja. 

HARRASTAJAMÄÄRILTÄÄN 
suurin autourheilulaji on jo-
kamiesluokka, eli ”JM” tai 
”jokkis”. Ouluzonessa tä-
mänkin lajin harrastami-
nen onnistuu.

Lajin tekniset säännöt 
ovat melko vapaat. Harras-
tajat voivat rakentaa ajoneu-
vonsa lähes kaiken tyyppi-
sistä siviiliautoista. Harras-
tuksessa voidaan hyödyn-
tää myös liikennekelvotto-
mia autoja. Tämä tekee la-

jista edullisen.

KORONAVIRUSTILANNE on 
sulkenut Ouluzonen radat. 
Ratoja uudistetaan ja huol-
letaan kuitenkin jatkuvasti. 
Jarmo Pekkala katsoo var-
mana tulevaisuuteen.

– Tulevaisuudessa aiom-
me kehittää Ouluzone-toi-
mintoja vielä lisää. Koronas-
ta huolimatta.

Ouluzonen kotisivuilta 
löytyvän tapahtumakalen-
terin mukaan toiminta jat-
kuu toukokuun alussa.

Moottoriurheiluyrittäjil-
le ratojen kunnossapito on 
tärkeä osa työnkuvaa.

Harrastajamääriltään 
suurin autourheilula-
ji on jokamiesluokka, 
eli ”JM” tai ”jokkis”. 
Ouluzonessa tämän-
kin lajin harrastami-
nen onnistuu.”

Hyvää oloa lempeästi ja
luonnonmukaisesti

 » Niina Keväjärvi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN TIRINKYLÄSSÄ 
sijaitsevassa pihapiirissä 
vyöhyketerapeutti Minna 
Korpela ottaa vastaan niin 
vyöhyke- ja tunneterapiaa 
kaipaavia kuin rentoutta-
vaa hierontaa etsiviä. Kor-
pela perusti Vyöhyketerapia 
Minna Korpela -yrityksen-
sä vuonna 2019, kun opinto-
ja oli tarpeeksi takana Kai-
ron Instituutin tunnevyö-
hyketerapiaopinnoissa. In-
nostus yrityksen perusta-
miseen nousi tarpeesta aut-
taa ihmisiä.

– Olin pitkään miettinyt, 
miten voisin auttaa ihmisiä 
lempeällä ja luonnonmukai-
sella tavalla, myös ennalta-
ehkäisevästi.

MODERNILLA vyöhyketera-
pialla voidaan hoitaa luon-
nonmukaisesti esimerkiksi 
migreenin, kuukautisten ja 
lihassärkyjen aiheuttamia 

kiputiloja sekä antaa helpo-
tusta vaikkapa unettomuu-
teen tai ahdistukseen. Hoito 
tapahtuu hieromalla ja pai-
namalla lihas- ja elinheijas-
teita eri puolilta kehoa. 

Korpelan mukaan tunne-
vyöhyketerapia perustuu ko-
konaisvaltaiseen kehotera-
piaan. Ihminen nähdään ko-
konaisuutena, joka muodos-
tuu kehosta, ajattelusta ja 

tunteista. Erilaiset tapah-
tumat painuvat kehon muis-
tiin jo lapsuudesta alkaen 
ja nämä kokemukset voivat 
myöhemmin ilmetä muun 
muassa erilaisina kipuina 

tai ihmissuhdeongelmina.

EKOLOGISUUS ja luonnon-
mukaisuus ovat arvoja, joita 
Minna Korpela haluaa yri-
tyksensä toiminnassa nou-
dattaa. Korpelan pitkä ura 
lähihoitajana on ollut hyö-
dyksi myös vyöhyketera-
peutin työssä.

– Pitkästä kokemukses-
tani lähihoitajana on hyö-
tyä myös tässä työssäni. Asi-
akkaani ovat sanoneet mi-
nua helposti lähestyttäväk-
si ja että mahdollinen jänni-
tys katoaa heti ovesta sisään 
astuessa.

Asiakkaita voidaan ot-
taa vastaan myös iltaisin ja 
viikonloppuisin. Akuutti-
ajan saaminen ja kotikäyn-
nit onnistuvat helposti, ku-
ten myös hyvinvointitilai-
suuksissa ja kotikutsuilla 
vierailu.

Korpelalle on tärkeää, et-
tä jokaisella asiakkaalla on 
tunne, että juuri häntä var-
ten ollaan läsnä. 

YRITYKSEN palveluihin kuu-
luvat modernin vyöhykete-
rapian ja tunnevyöhyketera-
pian lisäksi kuivakuppaus/
imukuppihieronta, rentout-
tava hieronta ja aromahie-
ronta. Vyöhyketerapia sovel-
tuu kaiken ikäisille ja hoito 
yksilöidään aina asiakkaan 
tarpeen mukaan.

Minna Korpela kuvailee 
itseään huolelliseksi ja täy-
sillä työhön paneutuvaksi 
yrittäjäksi. Jatkuva itsensä 
sekä yrityksen kehittäminen 
on hänelle tärkeää ja tule-
vaisuudessa Minna Korpe-
la lupaileekin sanojensa mu-
kaan tulossa olevan kaikkea 
”uutta ja ihanaa”.

Vyöhyketerapialla voidaan helpottaa esimerkiksi migreenin oireita luonnonmukaisesti, 
yrittäjä Minna Korpela kertoo.

Kauneudenhoitoa 
vahvalla
ammattitaidolla

 » Niina Keväjärvi
 » Kiiminki-lehti

KAUNEUDENHOITOALALLA 
jo 32 vuotta toiminut Rai-
ja Neuvonen perusti yrityk-
sensä, Kauneushoitola Mi-
randaksen, Kiiminkiin vuon-
na 1988. Neuvonen valmis-
tui kosmetologiksi vuonna 
1987, jolloin Kiimingissä ei 
vielä ollut alan osaajia. Aja-
tus yrityksen perustamises-
ta kypsyi jo opiskeluaikana.

– Kiimingissä ei juuri sil-
loin ollut kauneushoitolaa 
ja halusin päästä tekemään 
kosmetologin töitä heti.

MIRANDAS sijaitsee Kiimin-
gin Lasitorilla, josta Neuvo-
nen vuonna 2001 osti yri-
tykselleen omat tilat. Sitä 
ennen yritys ehti olemaan 
useissa toimitiloissa, ensim-
mäisenä Siltatiellä.

Valtosa kosmetologeista 
toimii yrittäjinä. Kosmetologi 
voi työskennellä myös muun 
muassa terveydenhoitoalan 
yritysten, kauneushoitoloi-
den, kylpylöiden ja kosme-
tiikkamyymälöiden alaisena.

Ammatti vaatii hyviä asia-
kaspalvelutaitoja, kädentai-
toja ja kauneudenhoidon 
osaamista. Kosmetologin 
työssä olennaista on asiak-
kaan yksilöllinen hoitotar-
peen kartoitus. Työn tarkoi-
tuksena on edistää kehon 
suurimman elimen, ihon, 
terveyttä ja kauneutta.

RAIJA NEUVOSEN yrityk-
sen palveluihin kuuluvat 
peruskasvohoidot, koneel-
liset kasvohoidot ja erikois-
kasvohoidot. Mirandaksen 
kotisivuilta voi löytää tietoa 
tarjolla olevista hoidoista ja 
hoitomenetelmistä. Koneel-
lisesta kasvohoidosta voi-
daan ottaa esimerkiksi So-
noscrub, joka tehdään ultra-
äänellä. Ultraäänen avulla 
ihohuokosista saadaan nos-
tettua hellävaraisesti talia 
ja epäpuhtauksia, sekä vil-
kastuttamaan ihon veren-
kiertoa ja aineenvaihduntaa. 

Kasvojen neulaushoidot 
Neuvonen kertoo yrityk-
sensä erityispiirteeksi. Kun 
neula läpäisee ohuen ihon, 
se aktivoi ihon luonnollisen 

korjausprosessin. Kollagee-
nin tuotanto ihossa lisään-
tyy ja näin ollen se paran-
taa ihon rakennetta ja ul-
konäköä. Hoitoa käytetään 
esimerkiksi aknearpien häi-
vyttämiseen. 

Kasvohoitojen lisäksi yri-
tys tarjoaa jalka- ja käsihoi-
toja, meikkauksia, kynsien 
UV-lakkauksia, ripsien kes-
totaivutusta ja kestovärjäyk-
siä ripsiin ja kulmiin. 

RAIJA NEUVONEN haluaa pit-
kästä urastaan huolimatta 
pysyä jatkuvasti ajan tasalla 
alan muutoksista. Neuvosen 
mielestä kehittyminen alan 
mukana on tärkeää. 

– Tällä alalla täytyy koko 
ajan kouluttautua, että py-
syy ajan hermolla. Käyn ah-
kerasti koulutuksissa. 

Pitkäjänteisen työnteon 
ja vuosien kokemuksen tuo-
ma ammattitaito on varmas-
ti Neuvosen vahvuus jatku-
vasti muuttuvalla alalla. Asi-
akkaaseen luotava suhde ja 
käsillä tekeminen ovat edel-
leen tärkein osa kosmetolo-
gin työtä. Yrityksen perustaminen oli Raija Neuvoselle itsestään selvä asia jo opiskeluaikana.

TEEA TUNTURI

Olin pitkään mietti-
nyt, miten voisin aut-
taa ihmisiä lempeällä 
ja luonnonmukaisella 
tavalla, myös ennal-
taehkäisevästi.”
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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. 
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Elämää koronapandemian keskellä ja jälkeenkin
HELMIKUUN uutiskuvat Kii-
nasta tuntuivat kaukaisilta, 
ainut mielenpainuva uutis-
kuva oli kymmenen päivää 
kestävä sairaalan rakennus-
projekti. Muutama viikko 
näiden uutiskuvien jälkeen 
oltiin myös Suomessa pan-
demiatilanteen vuoksi to-
sitoimissa. Toinen toistaan 
jykevämpiä päätöksiä alkoi 
tippua valtioneuvoston lä-
hes päivittäisistä tiedotus-
tilaisuuksista. Ensin tuli tie-
to ylioppilaskirjoitusten tii-
vistämisestä viikolla, toise-
na oppilaitosten siirtyminen 
etäopetukseen sekä suositus 
työpaikkojen etätyöskente-
lyyn ryhtymisestä, kolman-
tena elinkeinoelämän toi-
mien rajoittaminen pande-
mian hidastamiseksi ja te-
hohoitokapasiteetin riittä-
vyyden turvaamiseksi jne…

Uudet sanat kuten: virus-
linko, supertartuttaja, Co-
vid-19, hengitysvajaus, teho-
hoitokapasiteetti, tartunta-
ketjut, R0-luku, HVK, ffp3 ja 
-2, kirurginen maski, sosiaa-
linen eristäytyminen, huolto-
varmuus, testaaminen ja jäl-
jittäminen jne...alkoivat vähi-
tellen istua kansan suuhun ja 

iskeytyä tajuntaan. Alkoi ar-
moton vessapaperin, maka-
ronituotteiden, käsidesin ja 
lääkkeiden hamstraaminen 
ja moitteitakin tuli. 

SAMAAN AIKAAN Yrittäjä-
järjestössä siirryttiin krii-
siviestintätilaan ja nostetiin 
ennätysnopeasti ylös sivus-
tot www.yrittajat.fi/korona 
ja alueella www.ppy.fi -Mistä 
tukea yrittäjälle vastaamaan 
yrittäjien tiedon tarpeeseen. 
Samalla tehtiin kiivaasti lis-
taa niistä välttämättömistä 
edunvalvontatoimista, joi-
ta katsottiin tarvittavan es-
tääkseen maata vajoamasta 
90-lukua pahempaan tilan-
teeseen menetettyjen yritys-
ten ja työpaikkojen osalta.

Yrittäjät tarjosivat vertais-
tukea toisilleen ja paikallis-
yhdistyksissä perustettiin 
puhelinneuvontarinkejä an-
tamaan tukea ja apua, toi-
minnan yhä jatkuessa. Yrit-
täjissä perustettiin someen 
vertais- ja tukiryhmät #os-
tapieneltä ja #autapientä. 

VALTIONEUVOSTO on tilan-
teessa tehnyt päätöksiä kii-
tettävällä tahdilla. Yrittäjät 

pääsivät nyt ensimmäistä 
kertaa kesäkuun loppuun 
saakka työttömyysturvan 
piiriin lopettamatta koko-
naan yritystoimintaansa, 
yksinyrittäjille saatiin kun-
tien jakama yksinyrittäjätu-
ki käyttöön, Ely-keskusten 
ja Business Finlandin tuet 
saatiin työllistäville yrityk-
sille. Tukipäätöksiä on jo tul-
lut. Osa yrityksistä on pysty-
nyt kutsumaan lomautetut 
työntekijät takaisin töihin.

Jää nähtäväksi mihin asti 
nämä tukitoimet riittävät? 
Yritykset ovat hyvin erilaises-
sa tilanteessa tällä hetkellä. 
Niillä yrityksillä, joiden liike-
vaihto on seisahtunut tilan-
teen takia, on kaikkein tu-
kalinta. Erityisen haastavaa 
on se, kun tilanteen kestosta 
ei ole tietoa. Kuinka pitkään 
yritykset ja yrittäjät jaksavat 
sinnitellä tässä tilanteessa ja 
kuinka pitkään se on ylipään-
sä edes mahdollista? 

JOTAIN positiivistakin on ta-
pahtunut pandemian aika-
na. Yhteiskunnassa organi-
saatioiden toiminta on tullut 
edelleen näkyvämmäksi. On 
pystytty yhdessä tekemään 

isoja päätöksiä nopeasti. Ih-
miset ovat kriisitietosimpia 
ja ehkä -sietoisempiakin, sit-
keyttä ja pidättyväisyyttä on 
opeteltu koko kansan voimin 
yhdessä. On opeteltu omien 
tekojen ja toiminnan vaikut-
tavuudesta omaan ja toisten 
hyvinvointiin. Nautittu ul-
koilusta ja ulkona liikkumi-
sesta ehkä enemmän. Hiot-
tu työnjakoa niin perheissä ja 
kuin yrityksissäkin. Mones-
sa suhteessa on otettu iso di-
giloikka, mistä voi olla mer-
kittävää hyötyä myös tule-
vaisuudessa.

Rajoitusten purkamises-
ta on alettu jo keskustele-
maan ja Uudenmaan eristä-
misen taudin leviämisen es-
tämiseksi on jo purettu. Nyt 
jää nähtäväksi palataanko 
vielä toukokuun lopussa pe-
ruskoulun pulpeteille ja mis-
sä määrin? Monet koulunsa 
päättävät odottavat juhli-
aan, joista näyttää muodos-
tuvan kovin erilaiset. Isojen 
joukkojen kokoontumisia ra-
joitetaan nyt kevään ja ke-
sän ajan edelleen. 

ROKOTESUOJAN odottami-
nen, jos sellainen löytyy, 

voi kestää talouden näkö-
kulmasta liian kauan ja täs-
tä aiheutuvat haitat voivat 
nousta liian suureksi. Pienet 
ravintolat ja erikoisliikkeet, 
samoin isommatkin odotta-
vat kuluttajien paluuta liik-
keisiinsä nk. normaaliajan 
tapaan. Oma lukunsa on, 
milloin kuluttajien luotta-
mus palaa pandemiaa edel-
tävän ajan tasolle? Kesän ta-
pahtumajärjestäjille saatiin 
jo tieto linjauksista ja kesän 
tapahtumien peruuntumi-
nen on iso tappio monelle 
yritykselle, kunnalle ja kau-
pungille.

Pandemian kestosta ei ke-
nelläkään ole loppumispäi-
vämäärä tiedossa. Exit- ja 
hybridistrategiaa pandemi-
asta päivitetään koko ajan. 
Tullaan varmasti tilantee-
seen, jossa rajoituksia välil-
lä höllennetään ja ehkä vä-
lillä tiukennetaan, nk. nor-
maalin tilan häämöttäes-
sä horisontissa – lähellä tai 
kaukana.

Kukaan meistä ei olisi 
vuosi sitten uskonut, että 
yhteiskuntien toimintaa ra-
vistellaan globaalisti näin-
kin voimakkaasti, mutta ku-

ten usein sanottua ja kuul-
tua tämän pandemian yhte-
ydessä ”tästäkin selvitään”. 

Elämää on koronapande-
mian keskellä ja jälkeenkin, 
vaikka koronavirus näyttää 
viihtyvän liiankin hyvin mei-
dän ihmisten parissa. Toisille 
tämä aika on tuonut tai tuo 
suuria menetyksiä, toiset sel-
viävät tästä paremmin. 

Suomi ja suomalaiset ovat 
tähän asti selvinneet tästä 
kohtuullisen hyvin – YH-
DESSÄ.

Sari Reinikainen-Laine
yhteyspäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Yrittäjäseniori
• Yrittäjäseniori on yrit-

täjäjärjestön seniorijä-
sen, joka on aikaisem-
min ollut järjestön var-
sinainen jäsen ja jolla 
ei tällä hetkellä ole yri-
tystoimintaa.

• Seniorijäsenet muo-
dostavat senioriver-
koston, jonka toimin-
taa koordinoi ja kehit-
tää SY senioriverkos-
ton johtoryhmä ja alue-
järjestön senioriver-
koston johtoryhmä.

• Seniorijäsen voi osal-
listua kaikkeen yrittä-
jäjärjestön toimintaan 
ja tapahtumiin, mut-
ta ei ole oikeutettu yri-
tystoimintaan suun-
nattuihin palveluihin.

• Senioriverkosto toimii 
siis osana yrittäjäjär-
jestöä, ei rinnalla vaan 
sisällä.

• Yrittäjäseniorit maksa-
vat seniorijäsenmak-
sun ja saavat jäsen-
kortin.

Senioritoiminnan kantavana voimana
ovat paikallisuus ja alueellisuus

 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

YRITTÄJÄSENIORI on yrittäjäyhdis-
tyksen jäsen, joka on aikaisemmin 
ollut järjestön varsinainen jäsen, 
ja jolla ei tällä hetkellä ole yritys-
toimintaa. 

Myös muutama entinen kiiminki-
läisyrittäjä on liittynyt mukaan yrit-
täjäyhdistykseen tällä jäsenyydellä. 
Ensimmäinen heistä on vuosikym-
meniä Kiimingin yrittäjäyhdistyk-
sessä vaikuttanut Raimo Kokko-
niemi, jonka mielestä toiminnan 
tärkeintä antia on pysyä mukana po-
rukoissa ja saada järjestöltä postia. 

Hän toivoo, että jatkossa jo työ-
elämästä pois siirtyneillä yrittäjil-
lä voisi olla yhteistä ja omaa toimin-
taa myös Kiimingissä. 

OULUN ALUEEN senioriverkoston 
puheenjohtajana on tällä hetkellä 
oululainen Esko Kurvinen. Hän 
kertoo, että Suomen Yrittäjien se-
nioriverkoston johtoryhmä uusiu-
tui vastikään ja uudella ryhmällä 
on kunnianhimoisia tavoitteita toi-
minnan kehittämiseksi. 

– Kahden vuoden aikana on tar-
koitus saada Yrittäjien senioritoi-
minta kattamaan koko maa, niin 
että toimintaa on kaikkien alue-
järjestöjen alueille. Tavoitteena on 
luoda senioritoiminnalle yhtenäi-

set mutta joustavat toimintamal-
lit ja puitteet sekä sitä kautta myös 
kasvattaa seniori- ja varsinaisten 
jäsenten joukkoa, Esko Kurvinen 
sanoo. 

Hänen mukaansa senioritoimin-
nan kantavana voimana ovat paikal-
lisuus ja alueellisuus. Seniorit toimi-
vat järjestön sisällä ja päättävät it-
senäisesti toiminnastaan. Jokaisel-
la paikkakunnalla on omien jäsen-
tensä näköistä toimintaa.

– Paikallisyhdistyksen hallituksen 
ja senioreiden välisen tiedonkulun 
ja yhteistyön varmistamiseksi kan-

nattaa nimetä yhteyshenkilö. Kan-
nustan seniorijäseniä osallistumaan 
monipuolisesti yhdistysten toimin-
taan ja tilaisuuksiin saman tapaan 
kuin varsinaiset jäsenet pois lukien 
hallintoelimet, Kurvinen opastaa.

ENTINEN JÄÄLILÄINEN, nykyinen yli-
kiiminkiläinen Raimo Kokkoniemi 
kertoo yhä yrittäjäuransa taksin ra-
tissa taakse jäätyä mielellään osal-
listuvansa muiden Kiimingin yrit-
täjien kanssa muun muassa Kiimin-
kipäivien järjestelyihin.

– Se on aina yksi vuoden kohokoh-

dista, kun päästään yhdessä raken-
tamaan tapahtumaa. 

Kurvisen mukaan monet paikal-
lisyhdistykset ovatkin sopineet, et-
tä seniorit hoitavat tiettyjä tehtäviä 
yhdistyksessä.

– Senioriyrittäjä on vielä muka-
na yritystoiminnassa ja kokemus-
ta on jo kertynyt runsaasti, sen si-
jaa yrittäjäseniori on jo luopunut yr-
itystoiminnasta, mutta on sielulta-
an edelleen yrittäjä ja haluaa toim-
ia yrittäjäjärjestössä kaltaistensa 
seurassa, mottona ”Kerran yrittäjä 
aina yrittäjä”, Kurvinen päättää.

Esko Kurvinen on Oulun alueen senioriverkoston puheenjohtaja.

Yrittäjäseniori Raimo Kokkoniemi 
toivoo yrittäjien senioritoiminnal-
ta yhteistä ja omaa tekemistä myös 
Kiimingin Yrittäjille. Kuvassa mies 
on kokemassa verkkoja Inarissa.



Nro 1 – 7.5.2020-LEHTIKiiminki12


	rapob-35-1
	rapob-35-3
	rapob-35-5
	rapob-35-6
	rapob-35-9
	rapob-35-11
	rapob-35-12

