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YRITYKSISSÄ ON ELETTY 
nyt korona-arkea jo kohta 
kahdeksan kuukauden ajan. 
Kevään äkkipysähdyksestä 
on selvitty ja nyt useat Hau-
kiputaan yrittäjistä täyhyä-
vät luottavaisin mielin ensi 
kevääseen ja kesään.

– Tilanne kokonaisuute-
na erityisesti matkustus- 
ja ravintola-alalla on kar-
miva, mutta meillä on kat-
se tiukasti tulevassa. Kulut 
on nyt minimoitu, henkilö-
kunta lomautettu, toimiston 
ovet ovat tällä hetkellä au-
ki kahtena päivänä viikos-
sa, muutoin olemme puhe-
linpäivytyksen päässä. Jou-
lukuussa toimisto on toden-
näköisesti kokonaan kiinni, 
mutta emme luovuta. Täh-
täin on tiukasti ensi kevään 
ja kesän matkoissa, kertoo 
MatkaMajakan toimitusjoh-
taja Sirpa Liedes.

Hän sanoo, että keväälle 
ja kesälle on suunnitteilla 
muun muassa matkoja koti-
maassa esimerkiksi Savon-
linnaan, Ilmajoelle ja Jyväs-
kylään. Lisäksi suunnitel-
laan matkoja muun muassa 
Nordkappiin sekä Italiaan. 

–  Yhtälö on haastava, 
mutta yrittäjät ovat melkoi-
sia sinnikkoja. Hevillä ei luo-
vuteta. Tästä kyllä selvitään, 
Liedes sanoo.

Se, miten tilanne tulee 
ratkeamaan, ei ole varmaan 
kenellekään selvää. 

– Vaikea sanoa, miten 
kaikki kehittyy. Matkailu-
alalla on selvää patoutumaa, 
mutta milloin se alkaa avau-
tua, sitä ei pysty kukaan en-
nustamaan.

HOTELLI-RAVINTOLA SA-
MANTTAN toimitusjohtaja 
Kimmo Kallio kertoo, että 
tällä hetkellä koronan näkyy 
yrityksen toiminnassa aino-
astaan siten, että ulkomaa-
laisia asiakkaita on normaa-
lia vähemmän.

– Rajoituksia on voimassa 
mutta ne eivät vaikuta mei-
dän toimintaan tällä hetkel-
lä, Kallio sanoo.

Keväällä korona vaikutti 
Samanttankin toimintaan 
aluksi kielteisesti, ja käytän-
nössä koko toiminta ajettiin 
hetkellisesti alas. 

Tällä hetkellä se vaikut-
taa myönteisesti, sillä sulke-
minen herätti meidät kehit-
tämään liiketoimintaa voi-
makkaasti ja kotimaan mat-

kailu piristyi merkittävästi. 
Tästä noustaan ilman muu-
ta ja parannetaan vielä enti-
seen nähden, Kallio lupaa.
 
HAUKIPUTAAN VÄRISILMÄN 
myymälän puolella toimin-
ta on tällä hetkellä kauppias 
Pasi Jämsän mukaan kai-
kin puolin normaalia, hen-
kilökunnan käyttämiä mas-
keja lukuunottamatta. Myös 
erilaiset kokoontumiset ta-
varantoimittajien kanssa 
ovat jäissä.

– Asiakasmäärä on aika 
normaali tähän vuodenai-
kaan verrattuna. Suositus-
ten mukaan mennään, mut-
ta varsinaisia rajoituksia ei 
ole. Huhtikuussa toiminta 
hetkeksi hiljeni, mutta tou-
kokuusta alkaen vaikutus 
on ollut positiivinen. Koto-
na etätöissä olleet ihmiset ja 
matkailusta luopuneet kesä-
lomalaiset innostuivat lait-
telemaan kotejaan, Jämsä 
sanoo.

Hän uskoo, että poikke-
usoloista päästään elämään 
taas normaalia elämää, kun-
han korona hellittää ja ro-
kote saadaan markkinoille.

K-SUPERMARKET REVONTO-
RIN kauppias Rauno Aunio 

kertoo, ettäkorona-pande-
mia on vaikuttanut kaupan 
toimintaan monin tavoin.

–  Maskien ja visiirien 
käyttö, turvavälit, uudet 
siivous- ja desinfiointikäy-
tännöt, käsidesien käyttö, 
riskiryhmien asiointi sekä 
monet muut uudet toimin-
tatavat vaikuttavat kovas-
ti kaupan arkeen. Oma iso 
lukunsa on huoli henkilö-
kunnan terveydestä ja jak-
samisesta. 

Itse ruokakauppa on Auni-
on mukaan lisääntynyt mer-
kittävästi keväästä, ja vauh-
dilla kasvanut verkkokauppa 
on nyt merkittävä osa kau-
pan arkipäivää.

– Haasteita on paljon, 
mutta tästä selviämme yh-
dessä. Iso kiitos selviämises-
tä kuuluu asiakkaillemme, 
muille yrittäjille ja henkilö-
kunnallemme, Aunio sanoo.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Yhtälö on haastava, 
mutta yrittäjät ovat 
melkoisia sinnikkoja. 
Hevillä ei luovuteta. 
Tästä kyllä selvitään.”
- Sirpa Liedes

MatkaMajakassa palvelevat normaalioloissa Arja Järvenpää, Sirpa Liedes ja Heini Isoherranen. Nyt meneillään on lomau-
tus ja toimiston suppeampi aukiolo. Katse on kuitenkin myönteisesti kohti ensi kevättä ja kesää.

ARKISTOKUVA: AULI HA APAL A

Haukiputaan
keskustan alueen
yrittäjät katsovat
luottavaisina tulevaan

Vapaaehtoistyö palkitsee ja palkitaan!
KAKSI VUOTTA Haukiputaan Yrittäjien pu-
heenjohtajana on nyt takana. Syksyllä 2018, 
kun minut valittiin syyskokouksessa pu-
heenjohtajaksi, raskauteni oli ensimmäisillä 
viikoilla ja olin juuri saanut tietää asiasta. 
Pohdittuani pitkään päätin, että yhdistys-
toimintaa pystyy pyörittämään myös äiti-
nä. Lyhyitä aikoja minua onneksi tuurattiin, 
kun olin pienen pienessä vauvassa kiinni.

Kulunut vuosi on myös ollut hyvin eri-
lainen yhdistystoiminnan näkökulmasta. 
Olemme oikeastaan järjestäneet vain pa-
kolliset yhdistyksen kokoukset. 

TÄNÄ VUONNA keväällä sain diagnoosin 
Basedowin taudista, joka aiheuttaa kilpi-
rauhasen liikatoimintaa. Sain vastauksen 
moneen erilaiseen oireeseen. Liikatoimin-
ta aiheuttaa elimistölle ylirasitustilan, ja 
tämän vuoksi valtava väsymys on pitänyt 
pintansa ja se on tietenkin vaikuttanut töi-
den ja yhdistyksen hommien tekemiseen.

Näin ollen on ollut pakko tehdä päätös, 
että jättäydyn puheenjohtajan tehtävästä. 
Äitiys ei ole siis este yhteisten asioiden hoi-
toon, vaan mukaan tuli paljon muuta. Myös 

paljon aiottua jäi tekemättä. Ajatuksenani 
oli muun muassa, että olisin ollut jokaiseen 
yhdistyksen jäseneemme yhteydessä, ja yh-
distyksen näkyvyyttä oli tarkoitus parantaa. 

VUODEN VAIHTEESSA yhdistyksemme uu-
tena puheenjohtajana aloittaa Seppo Pek-
kala. Aktiivinen ote yhdistyksen asioihin 
on näkynyt Sepon hallitustyöskentelys-
sä ja uskon, että seuraavista vuosista tu-
lee erinomaisia.

Olen luvannut olla tukena ja jatkan myös 
hallituksessa. Toivotan Sepolle onnea ja jä-
mäkkyyttä puheenjohtajan tehtävään!
KORONAN VUOKSI emme tosiaan ole saa-
neet järjestettyä vapputoria ja joulunava-
us oli peruttava. Torstaina 19.11. klo 19.00 
kuitenkin julistamme joulukaupan avatuk-
si ilotulituksella.

Ilotulitus ammutaan entisen kunnanta-
lon paikalta. Sen näkee siis myös mainios-
ti esimerkiksi Samanttan parkkipaikalta. 
Tervetuloa katsomaan ja muistathan, että 
lähes kaikki joululahjat saa omalta kylältä.

Tänäkin vuonna olemme tuttuun tapaan 
saaneet valita Vuoden Yrittäjän ja Vuoden 

haukiputaalaisen. Vuoden yrittäjä Säästö-
kuoppa Haukipudas on kauppa, josta on ai-
na löytänyt tarvitsemansa. Se on ollut ka-
tukuvassamme jo lähes 30-vuotta ja juhli-
nut 40-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna. 
Paljon onnea!

VUODEN HAUKIPUTAALAISEN palkitsemi-
nen oli minulle, tänä vuonna erityisesti, 
kunniatehtävä. Valitettavasti emme pääs-
seet Haukipudas-päiville palkintoa jaka-
maan, mutta joimme toimittajan kanssa 
kahvit mummolassa tarinoiden parissa.

Hallituksen kokouksessa, jossa valitsim-
me henkilön, tuli esitys minulle aivan yllät-
täen ja hallitus yksimielisesti (ilman minun 
kantaani) teki päätöksen, että Vuoden hau-
kiputaalaiseksi valitaan Pauli Greus. Pauli 
on minun isoisäni. Ensi vuonna juhlimme 
hänen 80-vuotispäiväänsä ja pitkän iän ai-
kana Pauli on ehtinyt olemaan monessa ja 
monenlaisessa yhdistyksessä mukana. Us-
kon, että sieltä on minullekin tarttunut tä-
mä yhteisten asioiden hoito. Harmitus vaan 
on suuri, kun en ole perinyt papan mahta-
vaa tapaa kertoa tarinoita.

Vapaaehtoisia tarvitaan myös tulevaisuu-
dessa. Muista, että hyvää tekemällä toisel-
le saat sen monin kerroin takaisin! 

Terveisin
Jonna Kurvinen,

kiinteistönvälittäjä LKV,
julkinen kaupanvahvistaja,

isännöitsijä IAT,
Haukiputaan Yrittäjät Ry:n puheenjohtaja

Hautauspalvelu Sotaniemellä on pitkät perinteet
 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAALLA toimiva 
Hautaus- ja perunkirjoi-
tuspalvelu Sotaniemi vietti 
hiljattain kymmenvuotista 
merkkipäiväänsä. Yritys tar-
joaa kokonaisvaltaista pal-
velua ja haluaa auttaa ihmi-
siä eteenpäin vaikeiden ai-
kojen keskellä. Yrittäjä Mik-
ko Sotaniemi kertoo ajau-
tuneensa ammattiin luon-
nollisesti vaimonsa Tiina 
Sotaniemen perheen kaut-
ta. Tiina on yrityksen osa-
kas ja on toiminnassa mu-
kana oman työnsä ohella.

– Yritys sai alkunsa pikku-
hiljaa verenperintönä, sillä 
Tiinan vanhemmilla on hau-
taustoimisto Kemijärvellä. 
Tämä on sellainen ala, johon 
monesti päädytään juuri su-
vun kautta. Oman hautaus-
toimiston perustimme Tii-
nan kanssa tyhjästä kymme-
nen vuotta sitten Ouluun. 
Oskari Sotaniemi, yksi 
neljästä pojastamme hoitaa 
pääasiassa kuljetuksemme. 
Muistan hyvin vielä ensim-
mäisen vainajankuljetukse-
ni parinkymmenen vuoden 
takaa. Se oli viranomaiskul-
jetus, eli silloin kuolema on 
tapahtunut ei valvotuissa 
olosuhteissa kuten esimer-

kiksi onnettomuuksissa. Se 
on jäänyt pysyvästi mieleen 
ensimmäisenä työtehtävänä 
tällä alalla, kun anoppi pyysi 
kaveriksi poliisin tilaamaan 
vainajankuljetukseen, Mik-
ko Sotaniemi muistelee. 

JÄÄMISTÖOIKEUDELLISET 
toimeksiannot ovat myös 
iso osa yrityksen toimintaa. 
Vuosittain toimeksiantoja 
on lähemmäs 200.

Mikko Sotaniemellä on in-
sinöörin tutkinto, lakiopin-
toja Lapin yliopistossa ja hän 
on laillistettu kiinteistönvä-
littäjä sekä julkinen kaupan-
vahvistaja. Nämä edesaut-
tavat kuolinpesien asioiden 
hoitamisissa, kuten perun-
kirjoituksissa ja perinnönja-
oissa. Yrittäjä haluaakin tar-
jota kaikki tarvittavat palve-
lut saman katon alta. Hauta-
uspalvelu Sotaniemen palve-
luihin kuuluu luonnollises-
ti myös arkut, uurnat, kul-
jetukset ja hautakivet sekä 
myös hautajaiskukat, valo-
kuvaukset, muistotilaisuu-
det ja hautakivityöt. Mi-
kon työaika täyttyy suurel-
ta osin jäämistöoikeudelli-
sista töistä, joten Sinikka 
Erkkilä on suuri apu Mikon 
lisäksi toimistolla omaisten 
palvelussa.

– Kaikki toiveet olemme 

aina onnistuneet toteutta-
maan. Meillä on hyvät yhte-
ydet paikallisiin muihin yri-
tyksiin, joiden kanssa teem-
me tarvittaessa yhteistyö-
tä. Lähtökohta on, että aina 
käytetään paikallisia palve-
luja, sen ollessa mahdollis-
ta ja on hienoa pystyä välil-
lisesti työllistämään myös 
muita yrittäjiä. Meidänkin 
alallamme on kilpailua, ja 

haluamme pystyä tarjoa-
maan asiakkaille kokonais-
valtaista ja kaikenkattavaa 
palvelua ilman, että asiakas 
joutuu joka asian hoitamaan 
eri paikasta. Suru on jo tar-
peeksi raskas kannettavana. 
Toisaalta joillekin omaisille 
sekin on osa surutyötä, et-
tä hoitaa asioita mahdolli-
simman paljon itse. Tässä 
ei ole oikeaa eikä väärää ta-

paa. Etenemme vainajan ja 
omaisten toiveiden mukai-
sesti, Sotaniemi sanoo.

KORONA on vaikuttanut 
hautajaisten järjestämiseen 
siinä, että saattoväki on pal-
jon pienempi kuin normaa-
listi olisi. Monia perheitä 
harmittaa, kun pitää raja-
ta vieraista osa pois, mutta 
Sotaniemen mukaan kaikki 
asiakkaat ovat olleet todel-
la ymmärtäväisiä. Parhaim-
maksi asiaksi työssään yrit-
täjä kertoo ihmisten autta-
misen. Yrittäjästä huokuu 
aito auttamisen halu, ja hän 
puhuukin työstään ja asi-
akkaistaan arvostavasti ja 
kunnioittavasti. 

– Paras palkinto on aut-
taa omaisia vaikeana aika-
na, ja antaa kaikki mahdol-
liset vaihtoehdot ja tarvit-
tavat tiedot asioiden eteen-
päin viemisessä. Huonoja 
puolia työssäni ei ole. Työ-
aikojen puute ehkä, mutta 
se kuuluu yrittäjyyteen.

TOIMEKSIANTOJEN lisään-
tyessä koko ajan yrittäjä ai-
koo mennä hitaasti ja var-
masti eteenpäin ja kehittää 
toimintaansa entisestään.

Sotaniemi kertoo myös, 
että testamentteja- ja hau-
taustestamentteja tilataan 

nykyään enemmän kuin en-
nen. Hän muistuttaakin, et-
tä olisi hyvä kertoa mahdol-
lisesta tehdystä hautaustes-
tamentista jollekin läheisel-
leen ja säilyttää testamentti 
sellaisessa paikassa missä se 
ei tuhoudu. Polttohautauk-
set ovat lisääntyneet vuo-
sien varrella. Oulun Toppi-
lansalmen aallonmurtajalle 
on Oulun kaupunki rakenta-
nut tuhkiensirottelupaikan, 
jossa tuhkat on mahdollis-
ta sirotella merialueelle, il-
man erillistä lupaa. Täytyy 
vain muistaa, että muutoin 
pitää olla maan- tai vesialu-
een omistajan lupa tuhkien 
sirotteluun, muualle kuin 
omalle maalle tai vesialu-
eelle.

VAPAA-AJALLAAN metsäs-
tystä ja ulkoilua vaimonsa 
ja kahden metsästyskoiran-
sa kanssa harrastava Sota-
niemi kehottaa näin koro-
na-aikana varaamaan ajan 
etukäteen hautaustoimis-
toon, jolloin turvallisuusnä-
kökohdat kohtaavat.

Asioiden hoito onnistuu 
myös puhelimitse tai verk-
kotapaamisilla, mutta yrit-
täjä sanoo, että paras tapa 
kuitenkin hoitaa asiat on 
mahdollisuuksien mukaan 
paikan päällä.

Mikko Sotaniemi, Oskari Sotaniemi ja Sinikka Erkkilä aut-
tavat omaisia eteenpäin surun keskellä.

ANU K AUPPIL A
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Säästökuoppa vuoden 2020 yrittäjä Haukiputaalla
”Villinä ja vapaana” jo neljä vuosikymmentä

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄYH-
DISTYS on valinnut vuoden 
2020 yrittäjäksi 40-vuotis-
juhlavuottaan viettävän 
Säästökuopan. Huomion-
osoitus otettiin perheyrityk-
sessä hyvillä mielin ja kii-
tollisina vastaan. Tulevai-
suuteen katsotaan luotta-
vaisina ja jatkossakin asiak-
kaiden toiveita kuunnellen. 
Kiitos ja kunnia palkinnos-
ta kuuluu myös asiakkaille, 
henkilökunnalle ja kaikille 
yhteistyökumppaneille, kiit-
tävät yrittäjät.

Säästökuoppa sijaitsee 
Annalankankaalla ja hen-
kilökuntaa on kolmekym-
mentä. 

Yrittäjäpalkintoa juhlis-
tettiin juomalla kakkukah-
vit henkilökunnan kesken, 
harmiksi asiakkaille ei voi-
da kahvitusta koronarajoi-
tusten vuoksi järjestää. Sa-
masta syystä myös juhlavuo-
den tempaus jouduttiin ohit-
tamaan.

SÄÄSTÖKUOPPA perustet-
tiin 1980 ja se oli alansa 
uranuurtaja, kuten on edel-
leenkin toimiessaan isoihin 
ketjuihin kuulumattomana 
itsenäisenä perheyritykse-
nä, jossa voidaan itse päät-
tää toiminnasta, hankin-
noista ja tuotevalikoimas-
ta. Myymälöitä oli alussa 
useampia Sodankylä-Oulu 
-akselilla, mutta Oulun poh-
joispuolelta sellainen puut-
tui. Pertti ja Maila Vuoki-
la tekivät nopealla aikatau-
lulla päätöksen myymälän 
avaamisesta Haukiputaalle 
1993 nykyisen Teatterikuo-
pan paikalle entisen kumi-
korjaamon tiloihin. 

Tyttärellä, tuolloin pari-
kymppisellä Leena Savi-
lahdella, oli helppo opis-
kelujen jälkeen tehdä pää-
tös muuttaa Torniosta uu-
delle paikkakunnalle töihin. 
Poika Timo Vuokila tuli ar-
meijan ja opiskelujen jälkeen 
mukaan perheyritykseen. 
Alusta alkaen Säästökuop-
pa on työllistänyt myös ul-
kopuolisia työntekijöitä. Nyt 
sukupolvenvaihdos on ajan-
kohtainen, yritystä jatkavat 
lapset Timo ja Leena puoli-
soidensa Jennyn ja Mat-
sin kanssa.

Nykyiselle paikalleen 
Säästökuoppa muutti 1997, 
jolloin tiloiksi hankittiin 
entinen linja-autovarikko 
ja se kunnostettiin myymä-
läksi. Alussa rautapuoli jäi 

entiselle paikalle, mutta pi-
an huomattiin, että kaikki 
on hyvä olla saman katon 
alla. Uusien tilojen myötä 
toiminta laajeni elintarvik-
keisiin. 

Ruokapuolen vastaava-
na on toiminut alusta as-
ti ja edelleen Jari Alatalo. 
Säästökuopan tiloja on laa-
jennettu useaan otteeseen 
niin, että tiloja on puutar-
hamyymälä mukaan luki-
en nyt 6 000 neliötä.

USEIN KUULEE sanottavan 
”mitä Säästökuopasta ei löy-
dy, sitä ei tarvita”. Tarjonnan 
laajuutta kuvaa valikoimis-
sa olevat liki 100 000 tuote-
nimikettä.

– Täältä löytyy nuppi-
neulasta betonisekoittajaan 
ja kaikkeen siltä väliltä, ku-
vailee Maila Vuokila valikoi-
man kirjoa.

Säästökuopan vakiintu-
neesta sloganista: Valtavat 
valikoimat, edulliset hinnat, 

pidetään Timo Vuokilan mu-
kaan kiinni jatkossakin.

Alusta alkaen olleen liike-
idean mukaan tuotteita tar-
jotaan edullisella hinta-laa-
tu-suhteella, joka perustuu 
suuriin tilausmääriin, nope-
aan tavarankiertoon ja kevy-
een organisaatioon. Etuina 
ovat oma kauppakiinteistö 
ja isot varastotilat.

Laajan kotimaisen tuote-
tarjonnan lisäksi maahan 
tuodaan itse uusia tuottei-

ta ympäri maailmaa. Sääs-
tökuoppa on myös mukana 
itsenäisten suomalaisten 
kaupan alan yrittäjien os-
toyhtymässä, jonka puitteis-
sa tehdään yhteishankinto-
ja. Muutosta entisaikoihin 
on, että nykyisin maailmal-
la nähdyt viimeisimmät vil-
litykset ja uutuudet ovat heti 
saatavilla myös pohjoisessa.

– Tuotteita hankitaan 
myös messuilta, lisää Jen-
ny Vuokila.

KAUPANALALLA on yrittäji-
en mukaan pysyttävä koko 
ajan ajan hermolla ja hais-
teltava uusia tuulia. Muu-
toksiin pitää varautua, ja uu-
sia suunnitelmia pitää aina 
olla. Säästökuopan yrittäjät 
kuvailevat kaupanalan ar-
kea monipuoliseksi ja vaih-
televaksi, kahta samanlaista 
päivää ei ole. Yrittäjä on it-
se vastuussa kaikesta, mut-
ta vastapainona on omat va-
pautensa.

Vuosikymmeniin mah-
tuu myös monenlaisia ai-
koja, mutta tämä korona-
aika on kaikille hyvin eri-
koista ja ennenkokematon-
ta. Säästökuopassa reagoi-
tiin ensimmäisten joukossa 
järjestämällä asiakkaille kä-
sienpesupaikat, käsidesit ja 
kassoille pleksit. Kertakäyt-
töhanskoja jaettiin keväällä 
kymmenen tuhatta paria.

Säästökuopassa poikkeus-
aika ei ole vaikuttanut kau-

pantekoon negatiivisesti, 
vaan päinvastoin. Kaupan 
tilat ovat avarat ja sopivan 
hintaisille tuotteille on osta-
jia kaikkina aikoina. Lisäk-
si tee se itse-tuotteiden me-
nekki lähti keväällä kasvuun 
puutarhatuotteiden ohella. 

– Ihmiset remontoivat ko-
tia, sisustavat, tekevät käsi-
töitä ja askartelevat entis-
tä enemmän, kertoo Leena 
Savilahti.

Nyt eletään jo jouluseson-
kia, ja myymälä sonnustau-
tuu jouluasuun. Perinteisesti 
kinkkujen myynti käynnis-
tyi varhain.

Kilpailu kaupanalalla on 
Haukiputaalla lisääntynyt 
voimakkaasti, mutta Sääs-
tökuopassa kilpailu nähdään 
hyvänä ja mielenkiintoa li-
säävänä asiana. 

Suurimpia haasteita on ol-
lut nettikauppa, johon Sääs-
tökuopassa ei lähdetty mu-
kana, vaan päätettiin kes-
kittyä monipuoliseen vali-
koimaan ja siihen, että asia-
kas saa ostoksensa heti mu-
kaan. Tiloihin on hankittu 
asiakkaita palvelemaan Pos-
tin ja Matkahuollon paket-
tiautomaatit.

MAILA JA PERTTI VUOKILA ei-
vät osanneet kuvitella vuo-
sikymmeniä sitten missä 
mittakaavassa kauppaa vie-
lä tehtäisiin Haukiputaalla, 
missä toiminta alkoi noin 
kolmen sadan neliön myy-
mälästä. Heistä tuntuu mu-
kavalta, että toiminnalla on 
jatkuvuus ja työtä on voitu 
tarjota niin perheelle kuin 
työntekijöille. Yrityksessä 
on paljon pitkiä työsuhtei-
ta, ja onni on ollut saada hy-
viä työntekijöitä. Myös asia-
kaskunta on ottanut kaupan 
omaksi heti alusta alkaen.

Vuokilat ovat jo oikeas-
taan eläkkeellä, mutta veri 
vetää usein kaupalle.

– Mieli tekee lähteä näke-
mään tuttuja. Kyllä kai tämä 
kaupanteko on verissä ja sii-
hen on palava halu, summaa 
Pertti Vuokila, jolla yrittäjyyt-
tä on takana jo 50 vuotta. En-
nen Säästökuoppaa hän toimi 
konealan yrittäjänä.

– Ennemminkin tämä on 
elämäntapa kuin työpaik-
ka, kuvailee Maila Vuokila.

 Asukasmäärältään kas-
vava ja vireä Haukipudas on 
hyvä paikka toimia, toteaa 
yritystä jatkava nuorempi 
yrittäjäpolvi.

Säästökuopan yrittäjät 
(oik.) ja aamuvuoron henki-
lökuntaa yhteiskuvassa. 

AULI HA APAL A

Perustajat Maila ja Pertti Vuokila ovat iloisia, että nuorempi polvi jatkaa kaupantekoa. Yrittäjäpalkinnon vastaanottivat Timo ja Jenny Vuokila (vas.) ja Leena ja Mats Savilahti.

Antibioottivapaasti, säilörehuttomasti, suoraan tilalta!

MAIDON SUORAMYYNTI ARKISIN
8.30-9.00 JA 18.00-19.00

JA VIIKONLOPPUISIN
 18.00-19.00

LUOMUMAITOA & -LIHAA

HaukipudasYRITTÄÄ

Kun laadulla on väliä, kuljetukset hoitaa

041 3177436

palvelu@kuljetusduo.fi
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minen ja yhdessä tekeminen 
on antoisaa, ja jos toimin-
nalla saadaan vielä jotakin 
hyvää aikaiseksi, niin sehän 
on erinomaista.

Greukset ovat mukana 
eläkeläisyhdistyksen va-
paaehtoisporukassa, joka 
on pitkään käynyt hoito-
laitoksissa ulkoiluttamas-
sa vanhuksia ja auttamassa 
heitä osallistumaan tapah-
tumiin. Nyt toiminta on va-
litettavasti koronatilanteen 
takia tauolla.

Pauli Greus haluaa roh-
kaista ihmisiä lähtemään 
mukaan yhdistysten ja mui-
den yhteisöjen porukoihin 
mukaan. 

Nuorempaakin väkeä tar-
vitaan jatkuvuuden turvaa-
miseksi, sillä monissa yhdis-

tyksissä väki ikääntyy.
Harrastuksena Pauli 

Greuksella on hirvenmet-
sästys ja Haukiputaan met-
sästysseura, jonka puheen-
johtajankin hän on toimi-
nut. Talvella hiihdetään 
yhdessä vaimon kanssa ja 
matkustus on myös mie-
luista. 

Lumikenkien valmistus 
on myös tullut tutuksi. Lu-
mikenkiä tarvittiin ammat-
tikäyttöön varsinkin metsu-
reiden keskuudessa 80-lu-
vulla. Niinpä Greuksen per-
heessä alettiin urakoida lu-
mikenkiä jälleenmyyjille 

omassa MUR-Kenkä -yri-
tyksessä. Vielä nykyisinkin 
tehdään muutamia pareja 
talvessa.

VAPAAEHTOISENA arkun-
kantajana Pauli Greus toimii 
kuulumalla vapaaehtoisten 
arkunkantajien joukkoon. 

Seurakunta kutsuu vapaa-
ehtoisia kantamaan arkkua 
hautajaisiin tilanteessa, kun 
vainajalla ei ole omaisia tai 
lähipiirissä henkilöitä kan-
tamaan vainajaa viimeisel-
le matkalla. 

Tehtävän hän kokee ar-
vokkaaksi.
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Monet löysivät puoli-
son naapurikunnas-
ta Iistä, mutta minul-
la oli moottoripyörä, 
niin kävin hakemassa 
vähän etempää.”
- Pauli Greus

Pauli Greus on
Vuoden
haukiputaalainen
”Kaveria ei jätetä”

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

KUN PAULI GREUS kuuli 
valinnastaan Vuoden 2020 
haukiputaalaiseksi, hän ei 
ottanut sitä todesta. Pakko-
han se oli uskoa, kun Hauki-
putaan Yrittäjien puheenjoh-
taja Jonna Kurvinen saa-
pui Greukselle kunniakirja 
ja valintaa symboloiva iso-
kenkäisten plakaatti kaina-
lossaan. Toimittajakin tup-
paantui perässä. Huomi-
onosoitus on perinteisesti 
ojennettu Haukipudas-päi-
vien myyjäisissä, mutta iso 
yleisötapahtuma jouduttiin 
nyt koronatilanteen takia 
perumaan.

– Vielä aamullakin Rit-
va-vaimon kanssa puheltiin, 
että mitenhän ne tällaisen 
peräkylän miehen valitsi-
vat, myhäili vuoden hauki-
putaalainen.

Yrittäjäyhdistys palkitsi 
79-vuotiaan Greuksen, kos-
ka hän on lämmin persoona, 
joka tulee kaikkien kanssa 
hyvin toimeen, on monien 
yhdistysten kantava voima 
ja monessa mukana. Lisäksi 
hän on perushaukiputaalai-
nen ja tunnetaan leppoisa-
na tarinankertojana.

VUODEN HAUKIPUTAALAI-
NEN asuu Parkumäellä lä-
hes synnyinsijoillaan. Vaimo 
on kotoisin Kuivaniemeltä.

– Monet löysivät puoli-

son naapurikunnasta Iistä, 
mutta minulla oli moottori-
pyörä, niin kävin hakemas-
sa vähän etempää, veistelee 
Greus. Perheessä on viisi las-
ta, kahdeksan lastenlasta 
ja saman verran lastenlas-
tenlapsia.

Pauli Greus tarttui kotiti-
lan töihin nuorena. 16-vuo-
tiaana tiet veivät maamies-
kouluun Ruukkiin ja seuraa-
vaksi Mustialan maatalo-
usopistoon. Pitkän työuran 
hän teki maatalous- ja rehu-
teollisuudessa Hankkijalla ja 
Kinnusen Myllyssä tuotan-
non ja myynnin päällikkö-
tehtävissä. Työhön kuului 
kiertää maita ja mantuja pit-
kin Pohjois-Suomea ja Poh-
jois-Karjalaa, jolloin maa-
seutu, tilat ja ihmiset tuli-
vat tutuiksi.

– Ihmisiä oli mukava tava-
ta. Välillä sai olla sielunhoi-
tajanakin ja antaa neuvoja 
asiassa kuin asiassa. Täytyy 
ihailla kuinka hyvin tiloja 
ja karjaa hoidettiin ja kuin-
ka tehtäviin haluttiin kou-
luttautua.

HAUKIPUTAAN KUNNAN 
maataloussihteerinä Pauli 
Greus toimi tovin kunnan-
johtaja Taisto Sihvosen ai-
kana, maatalouslautakun-
nan puheenjohtajana ja myö-
hemmin kaksi kautta kes-
kustan kunnanvaltuutettu-
na. Politiikan hän halusi sit-
ten jättää, kun aika ei riittä-

nyt työpäivien venyessä ilta-
myöhään.

Veteraaniasiat tulivat 
Haukiputaan Rintamave-
teraanien puheenjohtajana 
toimivalle Greukselle lähei-
siksi ja sydämen asiaksi jo 
sotainvalidi-isänsä ja sota-
veteraani-enonsa kautta ja 
heitä auttaessa. Kun vete-
raanien yhteisiä tapaami-
sia ja kirkkopyhiä alettiin 
järjestää, Greus aloitti kul-
jettajan homman huomates-
saan kuinka monet kokivat 
kulkemisen hankalaksi. Sa-
malla hän itse sai tutustua 
laajalti alueen veteraaneihin 
ja heidän asioihinsa.

– Tärkeiksi koetuissa koh-
taamisissa kaikki olivat vel-
jiä keskenään, yhteinen ko-
kemus yhdisti ja puhumista 
riitti, vaikka entuudestaan 
ei olisi tunnettu toisia. Ka-
veria ei jätetä. Katkeruutta 
ei koettu, eikä kukaan kos-
kaan kysynyt, miksi piti läh-
teä sotaan. Oman maan ja it-
senäisyyden puolustaminen 
oli itsestäänselvää.

Vaikka veteraanien rivit 
harvenevat harvenemistaan, 
veteraaniperinnettä halu-
taan vaalia jatkossakin. Kun 
Haukipudas liittyi Ouluun 
oli ohjeistuksena yhdistää 
alueen veteraanijuhlat. Hau-
kiputaan Rintamaveteraanit 
halusi jatkaa omaa paikal-
lista juhla- ja muistamispe-
rinnettä yhdessä leijonien ja 
seurakunnan kanssa. Näin 

aiotaan tehdä jatkossakin.

VILKKAASTI TOIMIVASSA 
Eläkeliiton Haukiputaan 
yhdistyksessä Pauli Greus 
on vaimonsa kanssa aktiivi-
sesti mukana ja on toiminut 
pidettynä puheenjohtajana-
kin. Vuoden haukiputaalai-
sen mielestä yhteinen toi-
minta ja sosiaalinen kans-
sakäyminen on merkityk-
sellistä ja yhteisöllisyyttä 
lisäävää. Eläkeläisyhdistyk-
sen puitteissa harrastetaan 
kerhoissa, lauletaan, liiku-
taan ja retkeillään.

– Toisten ihmisten tapaa-

Yrittäjien puheenjohtaja Jonna Kurvinen onnittelemassa Vuoden haukiputaalaista Pauli Greusta.

AULI HA APAL A

Yrittäjäyhdistys on valinnut vuoden haukiputaalaisen jo 28 vuotena. Nimet on kaiverettu laattoihin.

 Meiltä voit vuokrata 
mm. matkailuauton tai – vaunun yms.

Lisäsimme kalustoon 3 uutta retkeilyautoa!
pekka.pahkala@kiviniemencamillo.fi

tai 044-587 3041

Ps.

Ravintola-Pizzeria

Lohitie 5,
Kiviniemi

Ark.  klo  15.00-
La-su  klo 12-
www.kiviniemencamillo.fi

Yrittäjäyhdistyksen 
valinnat Vuoden
haukiputaalaisiksi 
• 1993 Heino Jämsä 
• 1994 Anneli Hannus 
• 1995 Aarne Manninen 
• 1996 Tuomas Ojala 
• 1997 Markku Veijalainen 
• 1998 Ilkka Riikola 
• 1999 Risto Haulos 
• 2000 Johanna Kuusirati 
• 2001 Samuli Pohjamo 
• 2002 Heikki Seppälä 
• 2003 Riitta-Liisa Lassila 
• 2004 Teuvo Oinas 
• 2005 Väinö Drushinin 

• 2006 Jarmo Husso 
• 2007 Raija Päkkilä 
• 2008 Pentti Auranaho 
• 2009 Viihdepiikkarit 
• 2010 Eero Halonen 
• 2011 Jukka Takalo 
• 2012 Tuula Kangas 
• 2013 Hannu Liljamo 
• 2014 Hannu Niemelä 
• 2015 Jukka Ukkola 
• 2016 Halosenlahden ky-

läyhdistys ry 
• 2017 Jore Siltala 
• 2018 Tero Seppänen
• 2019 Pentti Haapakan-

gas

Yrittäjäyhdistyksen 
valinnat Vuoden 
yrittäjiksi 
Haukiputaalla
• 1980 Laatikko- ja Kela-

tuote T.Siipola
• 1981 Peltosen Liiken-

ne Oy
• 1982 Eero Isohätälä
• 1983 Puu-ukot Haapala
• 1984 Kodinkone Markus
• 1985 Paula ja Ahti Mus-

takangas
• 1986 Ritva ja Paavo 

Kropsu
• 1987 Haukirakennus Oy
• 1988 Kellon Saha
• 1989 Saleniuksen Sähkö
• 1990 Putaan Betoni
• 1991 Oulun Neon
• 1992 K-Rauta Manninen

• 1993 Jot-Tuote
• 1994 Haukiputaan Hau-

taustoimisto ja Kukka-
kauppa Ky Kropsu

• 1995 HTK-Konepaja
• 1996 Rantapohja Oy
• 1997 Autohuolto 

P.Ukkola Ky
• 1998 Ocotec Oy
• 1999 Ilmastointisuuta-

rit Ky
• 2000 Matti Utriainen Ky
• 2001 SPAR-Market Kello
• 2002 SR-Kiinteistöhuol-

to Raimo Kropsu
• 2003 Kellon Laskenta Oy
• 2004 PP-Fasadi Oy
• 2005 Matkamajakka Oy
• 2006 Työkalukoneistus 

Partanen Oy
• 2007 Best Western Hotel 

Samantta

• 2008 Geopudas Oy
• 2009 Putaan Pulla Oy
• 2010 Kuljetusliike Mikko 

Niskala Oy
• 2011 Helena-Talo Oy
• 2012 Luontaistuote ja 

Kosmetiikka Mini-Mix
• 2013 Haukiputaan Palve-

lukoti Oy
• 2014 Haukiputaan Vä-

ri Oy
• 2015 Suomen Marde-

ga Oy
• 2016 FF-Chemicals Oy
• 2017 Erikoisrakenne K 

& H Oy
• 2018 Putaan Radio Väis-

ki Oy
• 2019 Liikuntakeskus Co-

re Oy
• 2020 Säästökuoppa
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 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

ASUNTOKOLMIO OY juhlii tä-
nä vuonna kymmenvuotis-
päiväänsä, ja haukiputaalai-
set yrittäjät Esa ja Hilkka 
Kivelä ovat ylpeitä kasvu-
iässä olevasta yrityksestään.

Vuodesta 2012 saakka 
Haukiputaalla toiminut 
Asuntokolmio on muodos-
tanut oman asiakaskuntan-
sa ja asiakkaat uskaltavat 
vetäistä kahvasta ja kävel-
lä sisään kodinomaiseen toi-
mistoon.

YRITYS toimi ensimmäiset 
viisi vuotta Kiinteistömaa-
ilma-ketjussa franchising-
yrityksenä, ja vuodesta 2016 
Asuntokolmio on toiminut 
itsenäisenä yrityksenä. Halu 
kehittää palvelukonseptia ja 
olla aidosti paikallinen yri-
tys, osoittautui kannatta-
vaksi, sillä yritys on viimei-
sen kahden vuoden aikana 
tuplannut liikevaihtonsa.

– Yrityksen kehitystä voi 
verrata lapsen kehitykseen, 
ja nyt olemme pisteessä, jos-
sa meillä on virkeä kymmen-
vuotias yritys. Olemme tällä 
hetkellä yksi Oulun alueen 

suurimmista alan toimijois-
ta, ja ensi vuodelle tähtäin 
on olla markkinajohtaja alu-
eella, Esa Kivelä kertoo.

YRITYKSEN vahvuuksia on 
kotiseuturakkaus, joka nä-
kyy yrittäjien ja välittäjien 
toiminnassa. Asiakkaan on 
helppo luottaa välittäjään, 
joka ymmärtää asuinalueen 
tärkeyden ihmisille. Asunto-
kolmio haluaa olla helposti 
saatavilla asiakkaille, ja sik-
si yrityksen toimistot Hau-
kiputaalla, Oulussa sekä Li-
mingassa ovat hyvien park-
kipaikkojen ympäröiminä.

Yrittäjät tarjoavat asiak-
kailleen yksilöllistä palvelua 
sekä työntekijöilleen kaik-
ki tarvittavat eväät kehit-
tymiseen.

– Koti on elämän yksi tär-
keimmistä asioista. Tuottaa 
suurta iloa, kun näkee per-
heen löytävän uuden kodin 
ja lapsien merkkailevan jo 
ensinäytössä omia huonei-
taan, Esa Kivelä kertoo.

– Koulutamme ja kannus-
tamme työntekijöitämme, 
sekä jaamme surut ja ilot 
yhdessä. Jotta yli 20 hen-
gen tiimin pyörittäminen 
onnistuisi, olemme palkan-

neet joukkoomme ammatti-
valokuvaajan, digimarkki-
noinnin ammattilaisen se-
kä myös osaavan myyntijoh-
tajan. Yrittäjien kellosta lop-
puu tunnit kesken, jos yrit-
tää hoitaa ihan kaiken itse. 
Asenne ratkaisee tällä alalla. 
Halu oppia, palvelulla asiak-
kaita ja pieni sisäinen myy-
jä kun löytyy, niin kaiken 
muun voimme opettaa. Itse 
asiassa tällä hetkellä meil-
lä olisi Haukiputaalla tarve 
sellaiselle henkilölle, Hilk-
ka Kivelä vinkkaa.

YRITYS on selvinnyt korona-
ajasta hienosti, koska rea-
goi tilanteeseen heti. Yksi-
tyisnäytöt ovat välittäjälle 
enemmän aikaa vievää työ-
tä, mutta sillä tavalla asiak-
kaat saavat rauhassa katsel-
la ja keskustella välittäjän 
kanssa.

Työn tulos näkyy yrityk-
sen tuloksessa. Kovasti on 
tehty töitä ja aina asiakkaat 
ja heidän toiveensa edellä.

ASUNTOKOLMIO lanseerasi 
myös kotijahti -palvelun. Se 
on asiakkaalle riskitön unel-
makodin etsintäpalvelu, jo-
ka on saanut loistavan alun 

ja paljon positiivista palau-
tetta asiakkailta.

– Iso kiitos kuuluu myös 
työntekijöillemme, jotka 
ovat omaksuneet uusia ta-
poja toimia nopeasti ja ovat 
innostuneet uudesta, Esa Ki-
velä toteaa.

– Jos jämähtää paikoil-
leen, niin alamäki alkaa. Ha-
luamme kehittyä koko ajan 
ja katse on selvästi tulevai-
suudessa. Halu tehdä asiat 
paremmin ja alan kehittä-
minen ajavat minua yrittä-
jänä eteenpäin. Näitä asioita 
pääsen toteuttamaan myös 
luottamustoimissani, kuten 
Suomen Kiinteistönvälittä-
jät Ry:n hallituksessa, Hilk-
ka Kivelä.
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Koti on elämän yk-
si tärkeimmistä asi-
oista. Tuottaa suurta 
iloa, kun näkee per-
heen löytävän uu-
den kodin ja lapsien 
merkkailevan jo ensi-
näytössä omia huo-
neitaan.”
- Esa Kivelä

Kuljetus Duossa nautitaan yrittäjyyden tuomasta vapaudesta
 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

VASTA vuoden päivät toimi-
nut yritys Kuljetus Duo on 
tarjonnut yrittäjille Mark-
ku Ojalalle ja Heikki Luh-
taselle paljon töitä.

Yr ittäjät ovat toimi-
neen aiemmin kaupan 
alalla, mutta yrittäjyy-
den tarjoama päätäntä-
valta ja itselleen tekemi-
nen saivat miehet ryhty-
mään yrittäjiksi.

– Ajattelimme, että jos 
emme nyt rupea tähän niin 
emme varmasti koskaan. It-
se omien päiviensä suunnit-
telu kuulosti alussa hienolle, 
mutta kyllähän meiltä tun-
nit meinasivat loppua vuo-
rokaudesta. Alussa oma ai-
ka on kortilla ymmärrettä-
västi, mutta jospa sitten jos-
kus pääsisi tulevaisuudessa 
vähän muokkaamaan omia 
päiviään ja pitämään vähän 

vapaata, Markku Ojala nau-
rahtaa.

YRITTÄJYYDEN parhaiksi 
puoliksi Ojala kertoo sen, 

että saa tehdä työtä itsel-
leen. Päätäntävallan olles-

sa yrittäjillä itsellään, jak-
saa painaa pitkiäkin päiviä. 
Yhtiökumppanin kanssa yh-
dessä kannettava ja jaettava 
vastuu helpottavat yrittäji-
en arkea.

– Yhtiökumppaniin sata-
prosenttisesti luottaminen 
on meille tärkeää ja se on iso 
valttikorttimme yrittäjinä, 
että luotamme toisiimme. 
Silloin vastuun kantaminen 
yhdessä onnistuu.

Kuljetus Duo työllistää 
yrittäjien lisäksi yhden työn-
tekijän. Koronalla ei ole ol-
lut suuria vaikutuksia yri-
tyksen toimintaan ja yrittäjä 
onkin tyytyväinen, että yri-
tys on nuori, niin ei tarvitse 
vertailla tilannetta aiempiin 
vuosiin. Yrityksen toiminta 
laajenee, ja ensi keväänä al-
kavat kauppakassi- kuljetuk-
set lisäävät työntekijöiden 
tarvetta yrityksessä.

– Toiminta-alueemme on 
Oulun talousalue ja pääasi-

assa ajamme kuljetuksemme 
pakettiautolla. Joskus tulee 
tehtyä pidempiä matkoja ja 
muita kuljetuksia.

YRITTÄJÄT ovat aloittaneet 
myös Kahvihetki Oy nimi-
sen yrityksen pyörittämi-
sen tämän vuoden syys-
kuussa. Kahvihetki Oy tar-
joaa eri yrityksille kahvilait-
teet kaikkiin tarpeisiin. Pal-
veluihin kuuluu kahviauto-
maattien lisäksi niin huol-
to- ja palvelusopimukset, 
kaikki tarvikkeet kuin myös 
raaka-aineet. Yrityksen toi-
minta-alue on tällä hetkel-
lä Pohjois-Suomi, mutta asi-
akkaita löytyy myös muual-
ta suomesta. Yrityksen alku 
on näyttänyt lupaavalta, ja 
yrittäjän mukaan myös tä-
hän yritykseen on tarkoituk-
sena saada lisää työvoimaa 
tulevaisuudessa.

– Minulla on melkein 10 
vuoden tausta Pauligilta, ja 

siksi tietotaitoa oli jo ole-
massa paljon entuudestaan. 
Olemassa olevien kontakti-
en ja oman osaamisen kaut-
ta saimme yrityksen hyvin 
alkuun, vaikka tällainen eri-
koinen tilanne maailmal-
la onkin. Meillä on Heikin 
kanssa työnjakona, että mi-
nä vastaan enemmän Kah-
vihetkestä ja Heikki taas 
enemmän Kuljetus Duos-
ta, mutta molemmat teem-
me kyllä paljon töitä kum-
mankin yrityksen eteen ja 
vastaamme yhdessä kum-
mastakin yrityksestä, Mark-
ku Ojala kertoo.

– Parasta tässä työssä on 
se, kun aamulla lähtee mie-
lellään hymyssä suin töihin. 
Päivän mitalla ei ole niin vä-
liä, kun tekee itselleen mie-
lekästä työtä.

Molemmista yrityksistä 
voi lukea lisää niiden netti-
sivuilta www.kuljetusduo.
fi ja www.kahvihetki.com

Kuljetus Duon toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin.

ANU K AUPPIL A

Kiinteistönvälitystä
suurella sydämellä ja 
koko alaa kehittäen

Yrittäjät Esa ja Hilkka Ki-
velä ovat onnistuneet niin 
työnantajina kuin myös vä-
littäjinä, ja siitä kertoo niin 
yrityksen tulos kuin myös 
pitkään talossa viihtyneet 
välittäjät.

Jos jämähtää paikoil-
leen, niin alamäki al-
kaa. Haluamme ke-
hittyä koko ajan ja 
katse on selvästi tu-
levaisuudessa. Ha-
lu tehdä asiat parem-
min ja alan kehittä-
minen ajavat minua 
yrittäjänä eteenpäin. 
Näitä asioita pääsen 
toteuttamaan myös 
luottamustoimissani, 
kuten Suomen Kiin-
teistönvälittäjät Ry:n 
hallituksessa.”
- Hilkka Kivelä

ANU K AUPPIL A

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Eläkevakuutukset: Keskinäinen 

Työeläkevakuutusyhtiö Elo. *Lähde: EK:n tilastot.

Työntekijän poissaolopäivä
maksaa yritykselle 

n.  350€/päivä*

Siksi poissaoloja kannattaa 
ennaltaehkäistä ja turvata.

Lue lisää: lahitapiola.fi/henkilostonturva

Etsitään yrityksellesi sopivat ratkaisut yhdessä! 
Ota yhteyttä paikallisiin yritysvakuuttamisen 

asiantuntijoihimme:

Sanna Siipo
040 720 8680

Joonas Hannuksela
044 555 0568

Anu Sainio
040 743 1965
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LIIKETOIMINTAMALLI
Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi tär-
keimmät osa-alueet, kuten ansaintalogiikan, 
kohdemarkkinat, jakelukanavat, kustannusra-
kenteen ja rahoitustarpeet. Liiketoimintamalli 
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 perus-
tamisasiakirjojen laadinnassa, talouslaskelmissa, 
rekisteröinneissä ja vakuutusasioissa. Katso 
myös sähköinen Yritystulkki-palvelumme.

YRITYSRAHOITUS
Kartoitamme yhdessä yrityksesi käynnistämi-
seen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät rahoi-
tustarpeet ja -vaihtoehdot. Autamme suunnitel-
mien ja laskelmien laadinnassa sekä julkisen ja 
yksityisen yritysrahoituksen hakemisessa. 

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
Autamme digitaalisen liiketoiminnan ja kaupalli-
sen osaamisen kehittämisessä. Aiheina ovat mm. 
brändin rakentaminen, näkyvyys, kaupallisten 
kanavien kehittäminen sekä digitaalisten työka-
lujen hyödyntäminen. Järjestämme infotilaisuuk-
sia, valmennuksia ja neuvontaa mm. digitaali-
seen kaupankäyntiin ja markkinointiin liittyen. 

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

OMISTAJANVAIHDOKSET
Opastamme sekä myyjiä että ostajia sukupol-
venvaihdoksissa ja yrityskaupoissa. Käytössäm-
me on laaja verkosto alan asiantuntijoita, joiden 
kanssa toteutamme omistajanvaihdokset 
sujuvasti. Katso myös sähköinen palvelumme 
BusinessPlaza.

SIJOITTUMISPALVELUT
Selvitämme alueen liiketoimintamahdollisuu-
det ja autamme verkostoitumaan, kun olet 
tuomassa tai perustamassa yritystä Ouluun. Au-
tamme löytämään sopivat toimitilat tai tontin 
sekä osaavaa työvoimaa.

LIIKETOIMINNAN VALMENNUKSET
Toteutamme yhteistyökumppaneidemme 
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaami-
seen liittyviä koulutus- ja valmennusohjelmia. 
Aiheina ovat mm. myyntivalmiudet ja markki-
nointi, vienti, yritysrahoitus, yritys- ja sopimus- 
juridiikka 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 tai kuntalisää. 
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. 

Palvelemme yrityksiä kaikissa liiketoimintaan liittyvissä 
kysymyksissä. Asiantuntijamme auttavat maksutto-
masti mm. rahoitus- ja tukihakemusten laadinnassa.  
Ota yhteyttä, kun tarvitset apua tai neuvoa!

Muistathan myös  
sähköiset palvelumme
Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja 
tontti pörssin, kattavan yrittäjän tietopa-
ketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi 
rahoitusmahdollisuuksista.businessoulu.com | businessasema.com | yrityspalvelutoulu.fi

KUMPPANISI YRITYSTOIMINNAN  
KEHITTÄMISESSÄ

LÄHETÄ MEILLE
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com

Uusi ja vanha puheen-
johtaja korostavat 
yhteistyön merkitystä

 » Tuija Järvelä-Uusitalo
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT 
RY:N uutena puheenjohta-
jana aloittaaa ensi vuoden 
alusta Seppo Pekkala. 
Pekkala on Martinniemes-
sä sijaitsevan ratsastustal-
li Alarmi Stables Oy:n yrit-
täjä. Hän on toiminut kaksi 
aiempaa vuotta yhdistyksen 
varapuheenjohtajana ja sitä 
ennen toisena varapuheen-
johtajana sekä hallituksen 
jäsenenä. 

Yrittäjäyhdistyksen toi-
minnasta Pekkala innostui 
aikanaan yrittäjäkollegan-
sa suosituksesta.

– Haukiputaan Yrittäji-
en ja Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien (PPY) toiminnas-
sa mukana ollut Jyrki Drus-
hinin sai innostettua minut-
kin mukaan. 

Pekkala kuuluu PPY:n jä-
senfoorumiin, jossa muun 
muassa etsitään keinoja ak-
tivoida yrittäjiä yhdistystoi-
mintaan. 

– PPY:n toiminnassa on 
heti asian ytimessä. Sieltä 
saa ajankohtaista tietoa, jota 
voi jakaa paikallisyhdistyk-
sessä. Suomen Yrittäjien ja 
PPY:n kautta saa myös mo-
nia asiantuntijapalveluita. 

Yrittäjien paikallisyhdis-
tyksillä on tärkeä rooli an-
taa jäsenilleen tietoa, mut-
ta myös päin vastoin.

– Me puolestamme an-
namme kentältä tietoa 
seuraavalle tasolle PPY:lle 
ja Suomen Yrittäjille. Ko-
rostankin paikallisyhdis-
tyksen tärkeää roolia siinä, 
että huomaamme heti yrit-

täjien tarpeet ja voimme ajaa 
niitä eteenpäin. 

Pekkala on hyvillään, et-
tä yrittäjien yhteistyö on li-
sääntymässä Oulun seudul-
la. Myös BusinessOulun kans-
sa on nyt hyvää yhteistyötä. 

– Oulun yrittäjien vuosi 
sitten alullepanemaan bis-
nesalustaan on kutsuttu mu-
kaan muutkin paikallisyh-
distykset. On hienoa, että 
ensimmäistä kertaa on aja-
teltu, että tehdään yhteis-
työtä laajalla rintamalla eri 
paikallisyhdistysten kanssa. 

 
KORONA on värittänyt ku-
luvaa vuotta monella taval-
la. Paniikkia siitä ei kuiten-
kaan kannata Pekkalan mie-
lestä ottaa.

– On aivan sama, minkä-
lainen suhdanne tai kriisi 
on, niin kyllä asiat lutviintu-
vat. Haukiputaalla pystyssä-

pysyneet yrittäjät ovat pää-
sääntöisesti nähneet jo niin 
monta lamaa, että en usko 
tämänkään kovin paljoa het-
kauttavan. Totta kai on har-
min paikka, jos rahallinen 
puoli alkaa heiketä. 

 
 YRITYSTOIMINTANSA Seppo 
Pekkala on aloittanut vuon-
na 1995 kengitysseppänä. 
Vuonna 2000 hän muut-
ti vaimonsa Jutan kans-
sa Haukiputaalle ja perusti 
Alarmi Stables -tallin.

– Näimme lehdestä ilmoi-
tuksen myytävänä olleesta 
kolmen hehtaarin tontista. 
Teimme siitä tarjouksen, jo-
ka hyväksyttiin. Ensimmäi-
seksi purimme vanhat ra-
kennukset pois ja raivasim-
me metsää. 

Yritys on kasvanut yhden 
hevosen tallista 13 hevosen 
ratsastusta, ratsastus- ja toi-

mintaterapiaa sekä erityis-
ryhmien ratsastusta tarjoa-
vaksi osakeyhtiöksi. 

– Olemme laajentaneet 
toimintaa pikkuhiljaa. Se 
onkin varmasti syy, miksi 
yritykset pysyvät maaseu-
dulla. Täällä ei lähdetä laa-
jentamaan isolla mittakaa-
valla, vaan katsotaan tule-
vaisuutta vähitellen. 

 
HAUKIPUTAAN Yrittäjien pu-
heenjohtajana kaksi vuotta 
toiminut kiinteistövälitys-
yritys JonnaLKV:n yrittä-
jä Jonna Kurvinen kertoo 
jättävänsä tehtävän hieman 
haikein mielin, mutta pakon 
sanelemana.

– Minulla todettiin kilpi-
rauhasen liikatoimintaa ai-
heuttava Basedowin tauti. Se 
ja puheenjohtajakautenani 
syntynyt lapsemme aiheut-
tavat sen, että en pysty nyt 

Jonna Kurvinen toimi Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtajana kaksi vuotta. Tehtävässä 
jatkaa Seppo Pekkala.

Joulunavaus peruttu, 
ilotulitus järjestetään

 » Tuija Järvelä-Uusitalo
 » Haukipudas yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY on joutunut perumaan 
koronan takia perinteisen torilla järjestettävän joulun-
avaustapahtuman. 

– Vielä syyskuussa ajattelimme, että voimme järjes-
tää joulunavauksen normaaliin tapaan. Lokakuun alus-
sa jouduimme kuitenkin perumaan sen, harmittelee 
Jonna Kurvinen. 

Vaikka toritapahtumaa ei ole, järjestää yrittäjäyhdis-
tys ilotulituksen. Se on torstaina 19.11. kello 19 entisen 
kunnanviraston alueella.

– Ilotulituksella avaamme joulukaupan. Toivomme, 
että etenkin nyt tuetaan paikallisia yrityksiä ja oste-
taan joululahjat omalta paikkakunnalta. Lahjat löyty-
vät varmasti omalta kylältä, Kurvinen sanoo.

Haukiputaan Yrittäjät joutui perumaan tältä vuodelta 
myös vapputapahtuman. Yrittäjäyhdistyksen ensi vuo-
den toimintasuunnitelmaan kuuluu sekä kevättapah-
tuma että joulunavaus.

hoitamaan puheenjohtajan 
tehtäviä. Nyt jää vähän har-
mittamaankin, etten pysty-
nyt tekemään aivan kaikkea, 
mitä olisin halunnut. Ehkä 
sitten jonakin päivänä voin 
katsoa tilannetta uudelleen. 

Yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtajan pesti on Kur-
visen mielestä yllättävänkin 
näkyvä paikka.

– Koin olevani arvostetus-
sa tehtävässä. Haukiputaan 
Yrittäjäyhdistys on 220 jä-
senensä myötä yksi alueen 
isoimmista yrittäjäyhdistyk-
sistä, joten arvostusta tu-
lee muualtakin kuin Hau-
kiputaalta. 

Kurvinen on hyvillään, et-
tä valtakunnallisesti yrit-
täjäyhdistyksiä vaivaava jä-
senkato ei näy Haukiputaal-
la, jossa jäsenmäärä on jopa 
hivenen noussut. 

Kurvinen on edelleen mu-
kana yrittäjien hallitukses-
sa ja on lupautunut myös yh-
distyksen sihteeriksi.

– Annan Sepolle ison tuen 
tehtäväänsä, hänellä ja myös 
hallituksella on innostusta 
ja aktiivisuutta. Odotan in-
nolla ensi vuotta. 

KURVINEN kokee, että ko-
ronan aikana yrittäjäyhdis-
tyksestä alue- ja kattojär-
jestöineen on ollut iso tu-
ki yrittäjälle. Entistä enem-
män yrittäjät tukevat myös 
toisiaan.

– Yhteistyö toisten yrit-
täjäyhdistysten ja muiden 
yrittäjien kanssa korostuu 
entisestään. Pidän yrittä-
jien verkostoitumista erit-
täin hyödyllisenä. On tär-
keää, että yrittäjät kokoon-
tumisissa esittelevät itsen-
sä ja yrityksensä, koska sii-
tä voi syntyä vaikka minkä-
laista yhteistyötä. 

HAUKIPUTAAN Yrittäjät ry:n 
hallituksessa jatkavat Jon-
na Kurvinen (JonnaLKV), 
Johanna Rahkala (Tilit-
Tasan), Janne Apukka (K-
Market Martinniemi), Kat-
ja Luhtanen (Optikko Duo) 
ja Pasi Kropsu (SR-kiinteis-
töhuolto).

Uusia hallituksen jäseniä 
ovat Markku Ojala (Putaan 
Kuljetus Duo), Tuulia Sal-
mela (Louhittaren luola) ja 
Heikki Luhtanen (Kahvi-
hetki).

AULI HA APAL A

KOLUMNI

Kaupungin hankinnat ovat arjessamme läsnä
KUNTIEN JA KAUPUNKIEN 
hankinnat ovat usealle meis-
tä kaukainen asia. Useim-
mille meistä tulee niistä 
mieleen mutkikkuus ja by-
rokraattisuus. Miellämme 
ne usein hankinnoiksi oman 
paikkakunnan ulkopuolelta 
ja ainoastaan suurilta toi-
mittajilta. 

Näin ei kuitenkaan tar-
vitse olla. Kuntalaisen, pai-
kallisten yrityksien ja kun-
nan tai kaupungin elinvoi-
maisuuden kannalta on 
erinomaisen tärkeää, että 
hankintoja tehdään siten 

ja sellaisissa kokonaisuuk-
sissa, että myös meille kai-
kille tuttu paikallinen yrit-
täjä tai yritys kykenee vas-
taamaan tähän kysyntään.

Paikallisten hankintojen 
kautta raha jää pyörimään 
paikkakunnalle. Se työllis-
tää työntekijöitä, yrityksiä 
ja yrittäjiä ja tuottaa vero-
tuloja paikkakunnalle. Kä-
teen jäänyt palkka jää pyö-
rimään herkästi paikkakun-
nalle, Haukiputaalle, Iihin 
tai Kiiminkiin ja lisää edel-
leen yhteistä hyvää kaikil-
le meille.

JULKISET HANKINNAT ovat 
arjessamme läsnä. Ne näky-
vät lakaisukoneina toreilla 
ja lumiauroina kaduilla, ne 
näkyvät siisteytenä viras-
toissa, päiväkotien ja kou-
lujen ruokana. Ne näkyvät 
rakennushankkeina ja re-
montteina.

Ne näkyvät leluina päivä-
kodeissa, kirjoina oppilai-
toksissa ja jalkahoitona van-
husten palvelukodeissa. Sik-
si julkisten hankintojen pi-
täisi meitä kiinnostaa, sik-
si meidän kannattaa kiinnit-
tää yhteisten varojen käyt-

töön huomiota, toivoa ja el-
lei jopa vaatia hankintoihin 
läpinäkyvyyttä, vuoropuhe-
lua ja paikallisuutta kunta-
laistenkin näkökulmasta. 

Keinoja tähän kyllä löy-
tyy, kunhan löytyy ensi hie-
man tahtoa.

ON nimittäin hyvä muis-
taa, että laki toki ohjaa mi-
ten julkisia hankintoja teh-
dään, mutta asiakas päättää 
aina itse mitä hankkii ja ke-
neltä hankkii. 

Vastaavasti yrityksissä 
voidaan hyvillä mielin osal-

listua julkisiin hankintoi-
hin: kilpailutuksessa pärjää 
parhaiten, kun tekee koti-
läksynsä hyvin, tarjoaa si-
tä mitä pyydetään ja vas-
taa tarjouksessaan aukot-
tomasti kaikkiin tarjous-
pyynnössä esitettyihin ky-
symyksiin.

Ei ole samantekevää mi-
ten, mitä ja keneltä hank-
kii ja osaako tarjousta yli-
päänsä jättää. 

Jos ei osaa apua kyllä löy-
tyy, esimerkiksi Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien han-
kintaneuvojalta.

Juha Väyrynen
www.linkedin.com/in/

juhavayrynen
juha.vayrynen@yrittajat.fi

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät
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vuotta!

Juhlimme työn merkeissä ja 
yhdessä hyvää tehden!

10

Paljetie 5, Oulu. 010 633 8880 Liminganraitti 10 C, Liminka. 010 633 8889 Kirkkotie 2, Haukipudas. 010 633 8888

WWW.ASUNTOKOLMIO.FI

Asuntokolmio on kuulunut jo kymmenen vuotta talousalueen 
merkittävimpien välitysliikkeiden joukkoon. Ensimmäiset 5 vuot-

ta Kiinteistömaailma -ketjun franchising-yrityksenä ja nyt viisi vuotta 
itsenäisenä, paikallisena toimijana. Vuonna 2019 myyntimme kasvoi 
52 %, markkinan kasvaessa ainoastaan n. 5 %. Vuonna 2020 olemme 
jatkaneet kasvua siitä, mihin edellisenä vuonna jäimme. Koronaepide-
miasta huolimatta myyntimme on kasvanut vuoden 2020 ensimmäi-
sen 10 kuukauden aikana yli 50 % vuodesta 2019. 

Olemme keskittyneet oleelliseen - asuntojen myymiseen ja mark-
kinoimiseen, ja kehittäneet/opetelleet ennakkoluulottomasti erilaisia 
tapoja tehdä kauppaa. Tästä hyvänä esimerkkinä lanseeraamamme 
Kotijahti. Koulutamme työntekijöitämme viikoittain, kannustamme ja 
autamme heitä kehittymään entistä paremmiksi myyjiksi ja asiakas-
palvelijoiksi, ja se näkyy tuloksissamme. 

Ammattivalokuvaajamme ottaa huippulaadukkaat valokuvat 
sekä ilmakuvat, ja digimarkkinoinnin ammattilainen tekee kohdiste-
tun markkinointikampanjan asunnoista sosiaalisen median kanaviin. 
Myyntiassistentit ovat korvaamattomana apuna huolehtimassa, että 
kaikki asiakirjat ovat kunnossa, jälki virheetöntä ja kaikki sujuu kuten 
pitää. Tämä on tiimityötä, ja meidän porukkamme tekee töitä ilolla - 
yhdessä ja kaveria kannustaen. Nöyryyttä ja sinnikkyyttä on tarvittu; 
alkuvuodet eivät olleet helppoja. Talouskriisin jälkimainingeissa aloi-
timme, ja monenlaista muuta haastetta on vuosiin mahtunut. Kaikesta 
on selvitty, ja kiitollisina näistä 10 vuodesta - niin asiakkaillemme kuin 
kullanarvoisille työntekijöillemme - lähdemme innolla kohti seuraavaa 
vuosikymmentä.

Yrittäjät
Hilkka ja Esa Kivelä
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