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ERIKOINEN VUOSI on päättymäisillään ja jälleen tiukentu-
neet koronarajoitukset muistuttavat vuoden hyvin kum-
mallisista tapahtumista ja siitä, ettei taistelu koronan 
kanssa ole ohi.

Loppuvuosi on rajoituksillaan erikoinen, kun kaikki pe-
rinteiset joulutapahtumat ovat kiellettyjä yleisötapahtu-
marajoitusten vuoksi.

Ihminen on kuitenkin onneksi kekseliäs ja tekniikka ke-
hittynyttä. Kauneimmat joululaulut voimme kaikki naut-
tia kotisohvalta, ja Joulupukinkin pystyy tapaamaan vir-
tuaalisesti. 

Joulutoreja on syntynyt verkkoon ja uskon, että verkon 
kautta tehtävässä joululahjakaupassa tehdäänkin tänä 
vuonna varmasti ennen näkemätön ennätys.

VERKKOKAUPPA ohjaa ihmisen helposti merta edemmäs 
kalaan ja haluaisinkin tällä kirjoituksellani muistuttaa, 
että verkossakin ostokset kannattaa mahdollisuuksien 
mukaan kohdistaa lähellä tuotettuihin tuotteisiin ja ko-
timaisiin tuottajiin.

Joulu on lahjojen antamisen aikaa ja keskittämällä os-
tokset lähellä tuotettuihin tuotteisiin, voi jouluna antaa 
myös lahjan lähellä toimivalle yrittäjälle, pienelle tuotta-
jalle ja ylipäätään suomalaiselle yhteiskunnalle.

Ja kaikkihan sen tietävät, että mitään turhaa ei kanna-
ta ostaa. Tavarapaljoudessa, jossa nykyaikana elämämme, 
saattaa lahjakortti kulttuurin pariin, paikalliseen luon-

toelämykseen tai läheiseen ravintolaan olla juuri se upea 
asia, mitä läheinen joulun jälkeen kaipaa arkeansa piris-
tämään ja helpottamaan.

LOPPUVUODEN juhlallisuuksissa ja lomissa lahjojakin tär-
keämpää on koko yhteiskunnan hengähdyshetki. Riippu-
matta siitä tavoittaako joulun uskonnollinen viesti sinua, 
toivon, että löydät tulevista pyhäpäivistä paikan rauhoit-
tumiselle läheistesi kanssa.

Toivon, että saat käpertyä kynttilänvalossa rakkaasi kai-
naloon ja kiittää porukkaasi tästä kuluneesta vuodesta, jo-
ka on vaatinut meiltä kaikilta paljon. Ja tässä kaikessa uu-
dessa mitä kulunut vuosi meille toi, tämän jaksamisessa ja 
ymmärtämisessä, tärkeintä on rakkaus. Tämä olkoon jou-
lun ajan kantava voima.

Rauhaisaa joulun aikaa ja ihanaa uutta vuotta kaikki 
lukijamme!

Sipe Åqvist

P.S. Vuoden viimeisen lehden pääkirjoituksen jälkikirjoituk-
sessa on minusta hyvä paikka kiittää upeaa yhteistyökumppa-
niamme Rantapohja Oy:tä tämän vuoden lehtien tekemisestä 
ja yhteistyöstä näiden tuotantojen osalta. Iso kiitos, yhteistyö 
on ollut mielekästä ja lehdet laadukkaita!
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Mira Mykkälä on Vuoden yksinyrittäjä
KIIMINGIN YRITTÄJÄT jakoi 
tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa myös Vuoden yk-
sinyrittäjän palkinnon. Tun-
nustuksen sai Tierran lem-
mikkipuoti -verkkokauppaa 
ja pieneläinhoitolaa pyörit-
tävä Mira Mykkälä. Mykkä-
lä kertoo, ettei yhtään osan-
nut aavistaa saavansa palkin-
non, mutta yllätys oli ainoas-
taan iloinen.

– Hämmentävää, kun en 
ajattele tekeväni mitään eri-
tyistä – teen vain sitä, mikä 
hyvälle tuntuu. Hyvälle mie-
lellehän siitä silti tulee, kun 
joku muukin huomaa, että 
panostan työhöni, Mykkälä 

toteaa hymyillen.
Kuten useille muillekin 

yrittäjille, myös Mykkälälle 
kulunut vuosi on ollut poik-
keuksellinen ja tuonut muka-
naan paljon muutoksia. Myk-
kälä kertoo, että koronavi-
rustilanteen myötä hoitola-
toiminta loppui lähes koko-
naan. Sen sijaan verkkokau-
pan myynneissä tapahtui 
merkittävää kasvua.

– Erityisesti eläin- ja kas-
viala ovat hyötyneet tästä 
poikkeuksellisesta maail-
mantilanteesta, kun ihmi-
sillä on ollut aikaa hankkia 
eläimiä ja huonekasveja ja pa-
nostaa niiden hoitoon eri ta-

valla. Verkkokaupan myynti 
kiihtyi niin paljon, että oma 
aikani ei enää riittänyt sen 
hoitamiseen, ja palkkasin 
syksyllä ensimmäisen osa-
aikaisen työntekijäni, Myk-
kälä kertoo.

MYKKÄLÄN kiire jatkuu to-
dennäköisesti jouluviikolle 
saakka, sillä myös pieneläi-
mille tilataan ahkerasti joulu-
herkkuja ja -lahjoja. Hän pal-
jastaa, että katse on jo kään-
netty tulevaisuuteen, ja ide-
oita yritystoiminnan kehittä-
miseksi on jo olemassa.

– Eläinten lisäksi asiakkaat 
ovat suurin motivaattorini. 

Asiakkailta saa paljon ideoi-
ta ja palautetta, jonka pohjal-
ta kehittää toimintaa, ja ha-
luan tarjota asiakkailleni ko-
ko ajan parempia tuotteita ja 
palveluja. Ilman asiakkaitani 
ei olisi yritystäkään.

Mykkälä lähettää tervei-
siä myös kanssayrittäjilleen, 
ja kannustaa liittymään yrit-
täjäyhdistykseen jäseneksi.

– Etenkin nuorena yrittä-
jänä olen saanut yhdistyksen 
kautta paljon tietoa ja hyvän 
tukiverkoston. Kannustan 
muitakin nuoria yrittäjiä liit-
tymään mukaan toimintaan, 
Kiimingin yrittäjien porukka 
on aivan mahtava.

Onnistumiset motivoivat 
Vuoden yrittäjää jatkamaan

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

HYMYILEVÄINEN Arto Kan-
kaala esittelee Välikylässä 
sijaitsevan Lapkaaran toi-
mintaa ja tiloja selvästi yl-
peänä. 

– Onhan tämän eteen saa-
nut tehdä töitä, sitä ei käy 
kieltäminen, Kankaala toteaa.

Kun Kankaala vuonna 
2016 osti Lapkaaran liike-
toiminnan yhdessä Sara-
vaimonsa kanssa, oli alku 
tuoreille yrittäjille kivinen. 
Yrityksellä oli vain pieni kor-
jaamohalli, ja alkuun työnte-
kijöissä oli paljonkin vaihtu-
vuutta. Kankaala toteaa it-
sekin, että riski oli valtava, 
kun kummallakaan ei ollut 
kokemusta autoalasta bis-
neksenä. 

– Lähdimme täysin nol-
lasta, ja pistimme kaikki ra-
hamme likoon, jotta saimme 
yrityksen ostettua, Kankaa-
la muistelee nyt jo hieman 
hymyillen. 

Tekevänä ja ahkerana ih-
misenä Kankaala kuitenkin 
pisti hihat heilumaan. Rei-
lun neljän vuoden jälkeen 
Kankaala on luonut Lap-
kaarasta niin sanotun täy-
den palvelun autotalon, jos-
sa kaikki palvelut löytyvät 
saman katon alta. 

– Onnistumiset ovat mo-
tivoineet minua jatkamaan. 
Olen erityisen ylpeä hyvästä 
työporukasta, jonka olemme 
saaneet tänne rakennettua. 
Kun elämässä on sattunut jo 
ennen yrittäjyyttä kaiken 
laista, niin ei enää pienestä 
säikähdä, ja on kehittynyt 
tietynlaista riskinottokykyä.

KANKAALA on kasvanut 
yrittäjäperheessä, ja Sara-
vaimo on työskennellyt per-
heensä omistamassa kam-

paamoketjussa markkinoin-
nin parissa. Täysin ilman 
pintakosketusta yrittäjän 
polku ei siis alkanut.

– Olen lisäksi aina tykän-
nyt autoista – mitä nopeam-
pi auto, niin sen parempi. 
Alusta asti oli selvää, että 
Lapkaara on enemmän mi-
nun juttuni, ja Sara keskittyi 
sitten muun muassa mark-
kinointiin.

Yrityksen myötä myös Kan-
kaaloiden perhe on kasvanut, 
ja viime vuonna Sara jättäy-
tyi pois yrityksestä hoitaak-
seen perheen lapsia, Aadaa ja 
Anttonia. Saran tilalle yrityk-
seen hyppäsi Arton isä.

– Lapkaara on minulle 
perheyritys, joten oli luon-
nollista, että isä tulee Saran 
jälkeen mukaan yritykseen. 
Hän on ollut minulle suuri 
taustatuki koko ajan. Isä hoi-
taa pääasiassa hallituspuo-
len työskentelyä, kun taas 
minä olen vastuussa opera-
tiivisesta toiminnanjohdos-
ta. Emme siis ole päivittäin 
astumassa toistemme var-
paille, yrittäjä nauraa.

TÄMÄN HETKINEN elämän-
tilanne menestyvän yrityk-

sen omistajana ja perheen-
isänä ei kuitenkaan ole ai-
na ollut Kankaalalle itses-
täänselvyys. Vuonna 2011 
Kankaala loukkaantui ra-
jussa autokolarissa loukaten 
pahoin niskansa ja päänsä. 
Seurauksena oli aivovamma, 
josta Kankaalan ei ennus-
tettu aluksi edes toipuvan. 

Kankaala ei viettänyt pa-
riksi vuodeksi määritetystä 
sairauslomastaan toipilaana 
kuin muutaman kuukauden, 
sillä kotona makaaminen ei 
tuntunut miehestä edistävän 
toipumista. Puolentoista vuo-
den päästä onnettomuudesta 
Kankaala aloitti korkeakoulu-
opinnot, joiden aikana hänel-
tä löydettiin MS-tauti. 

– Sairauteni ja vamma-
ni eivät onneksi juurikaan 
vaikuta arkeeni, ja voin lii-
kunnalla ja terveellisillä elä-
mäntavoilla vaikuttaa sii-
hen. Olen oivaltanut sen, et-
tä tuleen ei auta jäädä ma-
kaamaan.

Kankaala kokee kasva-
neensa sekä kokemustensa 
että yrittäjyyden kautta ih-
misenä paljon. Työn ja per-
he-elämän ohessa Kankaa-
la on hankkinut myös lii-

kenneluvat, joilla tulevai-
suudessa onnistuu esimer-
kiksi hinauspalvelun käyn-
nistäminen. 

– Yrittäjyydestä on muo-
dostunut elämäntapa, ja 
olen sen kautta oppinut 
paljon. Haluan kuitenkin 
myös panostaa perhe-elä-
mään ja olla lasteni kanssa 
– paras hetki päivästä on se, 
kun pääsen hakemaan lap-
sen päiväkodista ja hän huu-
taa minut nähdessään isiä, 
Kankaala hymyilee. 

LAPKAARA JA KANKAALA 
palkittiin Kiimingin yrit-
täjien pikkujouluissa Vuo-
den yrittäjän palkinnolla, ja 
Vuoden yrittäjän kunniakir-
ja komeileekin nyt katsas-
tuskonttorin aulassa kun-
niapaikalla. Kankaala nau-
rahtaa palkinnon tulleen 
niin sanotusti puskista.

– Ilman muuta positiivi-
sesti yllätyin palkinnosta. 
Selvästi muutkin ovat näh-
neet, että tässä on vuosien 
mittaan kasvettu ja samalla 
luotu ihmisille työpaikkoja. 
Onnitteluita on saatu vielä 
jälkeenpäinkin, mutta mi-
tään isoja juhlia emme sen 
kummemmin järjestäneet.

Kankaalalle palkinto tuo 
ennen kaikkea uskoa ja toi-
voa tulevaan. Yrittäjä pal-
jastaa, että tutustuu mie-
lenkiinnolla uudenlaisiin ja 
mielenkiintoisiin projektei-
hin, joiden avulla Lapkaaran 
toimintaa saadaan yhä kehi-
tettyä ja kasvatettua myös 
tulevaisuudessa.

Lähitulevaisuuden toiveet 
yrittäjällä ovat kuitenkin 
paljon vaatimattomammat 
ja maanläheisemmät.

– Toivon vain, että saatai-
siin kunnon talvi ja kunnolla 
pakkasta. Se olisi ihan mah-
tavaa, hymyilee Kankaala.

Yrittäjä Arto Kankaala yllättyi iloisesti Vuoden yrittäjän 
palkinnosta.

TERHI OJAL A

Joulun taikaa lähialueen tarjonnasta

KOLUMNI

Kiimingin 
Yrittäjien uudet 
jäsenyritykset

• Vuonna 2020 Kiimin-
gin Yrittäjät ry:n jäse-
niksi ovat liittyneet 
seuraavat yritykset:

• Remonttipalvelu Sun-
nyfresh

• Koneurakointi Petäjä-
järvi Oy

• Kauneushoitola Mi-
randas

• A&H Lämpötekniik-
ka Oy

• Vyöhyketerapia Minna 
Korpela

• Välikylän Hieronta
• Sähkö-TM Oy
• Martin Kone Oy
• Jäälin Fysioterapia
• Parturi-Kampaamo Ka-

roliina
• Tupavisio
• Rirm Asennuspalve-

lut Oy,
• Cortecon Oy
• Joogastudio Villa Män-

tylä,
• Autokorjaamo AVU-

CAR Oy 
• PINJO design.

Paikallisuus julkisissa hankinnoissa
KIIMINGIN YRITTÄJISTÄ tu-
lee ensimmäisenä mieleen 
paikallisuus. Kiiminkiläi-
nen paikallisuus on varmas-
tikin ollut julkisten hankin-
tojen osalta erilaista silloin 
kun Kiiminki oli vielä itse-
näinen kunta sen sijasta, et-
tä Kiiminki on nykyisin yk-
si suur-Oulun osa-alueista. 

Voisin kuvitella, että Kii-
mingissäkin on nähty ajat 
mitä itse olen nähnyt toi-
saalla: yrittäjä toimi sopi-
mustoimittajana toimitta-
en koululle syksyisin peru-
nat, porkkanat ja sipulit tai 
vain osan niistä.

Kyse oli varsinaisesta 
pienhankinnasta, joka so-
vittiin yrittäjän ja koulutoi-
men kesken ilman sen kum-
mempia tulkintoja hankin-
talaista. 

Sovittiin määrästä, laa-
tu tarkistettiin toimitetta-
essa ja siitä pidettiin kiinni 
puolin ja toisin. Kutsun tä-

tä mielelläni vanhaksi hy-
väksi kauppatavaksi.

TOIVOTTAVASTI vastaavaa 
tapahtuu edelleen, mutta 
oma kokemukseni on, että 
jostain kumman syystä lähi-
ruoka ja pienet toimituserät 
koetaan vaikeana, ellei jopa 
mahdottomana toteuttaa. 

Sen sijasta perustetaan 
suuria hankintaorganisaati-
oita, hankitaan keskitetysti 
ja suuria eriä kerralla. Siinä 
tahtoo jäädä pienemmät ja 
samalla myös paikalliset toi-
mijat jalkoihin tai he jäävät 
ravintoketjussa viimeisek-
si alihankkijaksi niin, ettei 
toiminta enää meinaa kan-
nattaa ollenkaan.

OLISIKO sittenkin mahdol-
lista jakaa hankinnat sellai-
siin osiin, että paikallisesti 
toimivat pk-yritykset pysty-
vät osallistumaan tarjous-
kilpailuihin helpommin?

Tässä kohtaan on luon-
nollisestikin varmistetta-
va hankintalain oikea tul-
kinta: miten hankinta pi-
tää tehdä? 

Seuraavaksi on hyvä käy-
dä vuoropuhelua, minkä laki 
sallii: selvitetään, millaiset 
toimintaedellytykset paikal-
lisilla yrityksillä on ja ote-
taan ne huomioon tarjous-
pyyntöä laadittaessa. Jae-
taan hankinta loogisiin osiin 
(esimerkiksi peruna, pork-
kanat ja sipulit) ja valitaan 

kullekin osalle eri toimittaja 
yhden kaikki osa-alueet hal-
litsevan ison toimittajan si-
jasta. Kaikki tämä paikal-
lisia suosimatta tai muita 
syrjimättä.

VAIKKA paikallisuus ei saa-
kaan olla tarjouksen jättä-
mistä rajaava soveltuvuus-
vaatimus tai tarjousten ver-
tailussa pisteytettävä valin-
takriteeri, se on kuitenkin 
näkökulma mikä voidaan 
ja pitää ottaa huomioon. 
Vai mitä mieltä olette siitä 
keskisuuren kaupungin tar-
jouspyynnön vaatimukses-
sa, että palveluntoimitta-
jan pitää kyetä saapumaan 
kaupungin tiloihin tunnin 
sisällä asiakkaan tekemästä 
palvelupyynnöstä? 

Kohtuullisen paikallista 
pitää palvelun siinä tapauk-
sessa olla, että pystyy vasta-
amaan kysyntään. 

Tämä kaikki vaatii vain 

rohkeutta ostajilta: han-
kintalaki sanoo miten pi-
tää hankkia, mutta ostaja 
päättää itse mitä ja keneltä 
hankkii. Hankintaneuvoja 
neuvoo tarvittaessa.

Juha Väyrynen

Kirjoittaja toimii Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjien hankinta-
neuvojana, johdon konsultti-
na ja oululaisen ohjelmistoalan 
yrityksen toimitusjohtajana.

Olisiko sittenkin mah-
dollista jakaa hankin-
nat sellaisiin osiin, et-
tä paikallisesti toimi-
vat pk-yritykset pys-
tyvät osallistumaan 
tarjouskilpailuihin 
helpommin?”

Ja tässä kaikessa uudessa mitä kulunut vuo-
si meille toi, tämän jaksamisessa ja ymmärtä-
misessä, tärkeintä on rakkaus. Tämä olkoon 
joulun ajan kantava voima.”
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Gallup: Miltä korona näyttää
paikallisen yrittäjän silmin?

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

Koronaviruksesta huolimatta 
joulu tekee jo tuloaan. Kysyimme 
paikallisilta yrittäjiltä, miten 
koronavirus on vaikuttanut hei-
dän yritystoimintaansa kulunee-
na vuonna ja millaisia vaikutuksia 
se tuo seuraavaan vuoteen. 
Lisäksi utelimme, muuttaako 
korona asiakkaiden ja yhteistyö-
kumppanien muistamista joulun 
aikana.

Katja Körkkö,
Kotipizza Kiiminki & Ii:

– Kiimingin pizzerian toimintaan 
korona toi suuria muutoksia. Desin-
fiointiainetta kuluu enemmän kuin 
koskaan ja kumihanskoja menee pal-
jon. Myynnissä on myös ollut selke-
ää kasvua.

– Kotiinkuljetus on pelastanut toi-
mintamme, sillä asiakkaat ovat pysy-
neet pääasiassa kotioloissaan, ja me 
olemme kuskanneet heille ruokia ko-
tiovelle. Ostimme Kiimingin toimipis-
teeseen toisen kuljetusautonkin. Tila-
uksia tehdään paljon enemmän verk-
kokaupan kautta, ja työ onkin muuttu-
nut tiskaamisesta ja ravintolassa asi-
akkaiden palvelusta enemmän teknii-
kan seuraamiseksi.

– Luulen, että vielä ensi vuonna tiet-
ty varovaisuus tulee säilymään toimin-
nassa. Olemme myös varautuneet sii-
hen, että tilaukset siirtyvät yhä enem-
män verkkoon myös tulevaisuudessa. 
Tämä on ollut iso opin paikka, mutta 
olemme päässeet uusista asioista jo 
hyvin jyvälle. Juuri nyt maamme tar-
vitsee yrittäjyyttä ja yrittäjien kekse-
liäisyyttä, jotta selviämme tästä pää 
pinnalla.

– Tänä jouluna me teemme kaksi isoa 
lahjoitusta, joista toinen menee kau-
punginsairaalaan lasten syöpäosastol-
le ja toinen Iihin Emmin tuvalle. Kaik-
kia asiakkaita tai kumppaneita ei jou-
lun alla voi muistaa, joten valitsimme 
sellaiset kohteet, joiden mahdollisuut-
ta viettää aikaa lähimmäisten kanssa 
korona on rajoittanut eniten. Tämä on 
meidän tapamme tuoda joulumieltä.

Jarno Junnonaho,
Taksipalvelu Junnonaho:

– Kevät ja kesä olivat koronan takia 
suoraan sanottuna katastrofaalisia – 
yhdessä hetkessä liikevaihdosta putosi 
merkittävä määrä pois. Tällä hetkellä 
kuitenkin pärjäämme ihan mukavas-
ti, kun esimerkiksi koulut ovat olleet 
toiminnassa jälleen normaalisti ja ar-
ki on muutenkin hieman normalisoi-
tunut. Toki myös meillä näkyvät kas-
vomaskisuositukset sekä käsihygieni-
asta huolehtiminen. 

– Keväällä arvioin, että pikkujou-

lukausi mentäisiin läpi normaalisti, 
vaan toisin kävi. Toivon, että korona-
tilanne ei iskisi toimintaamme enää 
samassa mittakaavassa kuin viime ke-
väänä. Odotan ensi kevään tai viimeis-
tään rokotteen tuovan helpotusta ra-
joituksiin, jolloin esimerkiksi liikemat-
kustaminen piristäisi meidänkin toi-
mintaamme.

– Muistamme vakioasiakkaitamme 
ja lähimpiä kollegojamme samalla ta-
valla kuin aikaisempinakin vuosina, 
eli kukilla tai pienillä lahjoilla tai jou-
lukorteilla. 

Anne Rautanen, Kuudes Maku:
– Koronatilanne näkyy erityisesti 

myynnin pienenemisenä ja lisätyönä 
liikkeessä. Etätyön lisäännyttyä ihmi-
siä on arkipäivisin liikkeellä vähem-
män ja se näkyy liikevaihdossa. Tar-
joilen itse käsidesin jokaiselle asiak-
kaalle ja pakkaan myös heille tuottei-
ta valmiiksi aiempaa enemmän. Huo-
lehdin liikkeen hygieniasta erityisen 
huolellisesti, ja irtotuotteiden myyn-
ti on pysynyt koko ajan hyvänä. Us-
kon, että koronatilanne tulee vaikut-
tamaan myös ensi vuoden toimintaan 
niin pitkään, kun tilanne säilyy näin 
poikkeuksellisena. 

– Koronavirus on vaikuttanut niin 
minuun yrittäjänä kuin meidän perhee-

seemmekin kovalla kädellä. Toivoisin, 
että ihmiset suhtautuisivat koronaan 
vakavasti ja noudattaisivat ohjeistuk-
sia ja suosituksia. Joulusesonki alkaa, 
ja joulumyynneillä tehdään niin sa-
nottua puskuria jo seuraavan vuoden 
myynteihin. Pienyrittäjät ovat juuri 
nyt kovilla, joten joululahjaostoksissa 
voi suosia paikallisia pienyrityksiä, joil-
la ei ole isoa organisaatiota tukenaan. 

– Minun tapani muistaa asiakkaita 
ja yhteistyökumppaneita on sanoil-
la ja laadukkaalla palvelulla. Tapaa ei 
ole tarvinnut muuttaa tänä jouluna, 
vaan palvelen jokaisen asiakkaan vii-
meisen päälle, ja kiittelen heitä sosiaa-
lisessa mediassa sekä usein myös kas-
vokkain asioinnista liikkeessäni. Py-
rin siihen, että oli tilanne maailmalla 
mikä hyvänsä, niin minun liikkeessä-
ni on hyvä tunnelma. 

Mikko Paso, Lovi oy
– Koronan vaikutus oli etenkin ke-

väällä erittäin raju: liiketoiminnas-
tamme noin 90 prosenttia on vientiä, 
ja monet jälleenmyyjämme elävät tu-
rismista. Siitä on kuitenkin pikkuhil-
jaa toivuttu. Liiketoiminta pyörii jo 
kohtuullisen normaalisti, ja ylimää-
räisten suojauskäytänteiden sun mui-
den kanssa on opittu elämään. Myös 
jälleenmyyjät tuntuvat löytäneen uu-
sia tapoja tehdä myyntiä olosuhteet 
huomioon ottaen varsin hyvin. Lisäksi 
arvelen, että koronan aikana ihmiset 
ovat alkaneet sisustaa kotejaan enem-
män, sillä kotiin tulevissa tuotteissa 
on ollut pientä kasvua.

– Luulen, että ensi vuosi on aiem-
paa helpompi, sillä olemme ottaneet 
opiksi tästä vuodesta ja tietyllä tavalla 
myös koronatilanteen ennustettavuus 
on parantunut. Todennäköistä kuiten-
kin on, että alkuvuosi tulee olemaan 
tavanomaista hiljaisempi.

– Jouluna muistamme tärkeimpiä 
asiakkaita ja yhteistyökumppanei-
ta pienillä paketeilla tai vaihtoehtoi-
sesti aineettomilla lahjoilla. Tapaa ei 
ole täksi jouluksi tarvinnut muuttaa, 
tuotteemme kulkevat postitse ja olem-
me oppineet vuosien varrella elämään 
etäisyyden kanssa. 

Esko Valkola,
K-Supermarket Ritaharju 

– Korona on ilman muuta näkynyt 
päivittäismyynnissä, mutta viime ke-
vään hamstraamiskäyttäytyminen on 
jo hyvinkin tasoittunut. Ihmisten os-
tokäyttäytyminen tosin on muuttu-
nut siinä, että nykyään ihmiset osta-
vat herkuttelu- ja hemmottelutuot-
teita enemmän. Josko käyttämättö-
mät matkustusrahat upotettaisiin 
herkkuihin.

– Koronan myötä verkkokaupan, 
noutopalvelun ja kotiintoimitusten 
suosio kasvoi räjähdysmäisesti. Ih-

Esko Valkola, K-Supermarket Ritaharju.

Katja Körkkö, Kotipizza Kiiminki & Ii. Jarno Junnonaho, Taksipalvelu Junnonaho.

Anne Rautanen, Kuudes Maku. Mikko Paso, Lovi oy

TERHI OJAL A

TERHI OJAL A

Tänä jouluna jouduimme pe-
rumaan perinteisen jouluta-
pahtumamme joulupukin vie-
railuineen ja ilotulituksineen, 
mikä oli todella harmi. Tuom-
me asiakkaille kuitenkin jou-
lumieltä esimerkiksi soitta-
malla kaupassa joulumusiik-
kia ja järjestämällä sosiaali-
sessa mediassa jouluarvon-
toja.”
– Esko Valkola

miset ovat nyt havainneet verkko-
kaupan helppouden, ja uskon verk-
kokaupan jäävän suosioon vielä koro-
nan jälkeenkin. Luulen kuitenkin, et-
tä korona rajoittaa elämää vielä mel-
ko pitkään.

– Tänä jouluna jouduimme peru-

maan perinteisen joulutapahtumam-
me joulupukin vierailuineen ja ilotu-
lituksineen, mikä oli todella harmi. 
Tuomme asiakkaille kuitenkin joulu-
mieltä esimerkiksi soittamalla kaupas-
sa joulumusiikkia ja järjestämällä sosi-
aalisessa mediassa jouluarvontoja. Yh-

teistyökumppaneita taas muistamme 
mahdollisesti joulukorteilla tai pienil-
lä lahjoilla, mutta kaikki yhteinen te-
keminen jää tänä jouluna pois.

– Onneksi tulee vielä muitakin jou-
luja, jolloin toivottavasti pääsemme 
kaikki juhlasta nauttimaan terveenä.P. 0403 063 075               Välirinne 9, Jääli. 

KYSY LISÄÄ PURKU-
KAMPANJASTA! 
Puramme vanhan 
tulisijan pois uuden 
tieltä jopa maksutta!

TEE 
LÄMPÖ-

SANEERAUS 
ja hanki lämpöä hyvin 

varaava Tulikivi- 
tai Kermansavi

-takka.

Pihanrakennus, lumityöt, maansiirtotyöt,
vaihtolavakuljetukset, maanrakennustyöt, puiden kaato,

ongelmapuiden kaato ja maa-ainestoimitukset.
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Yrittäjäyhdistys huolehtii jäseniensä hyvinvoinnista
 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

TAVALLISESTI Kiimingin 
Yrittäjät ry on järjestänyt 
vuosittaisen Kiiminkipäi-
vien jälkeisen tapaamisen 
päivien järjestelyihin osallis-
tuneille, mutta nyt, kun ta-
pahtumaa ei koronan vuok-
si järjestetty, päädyttiin sen 
sijaan järjestämään erillinen 
Yrittäjän vapaailta.

– Tapahtuma oli niin hyvä 
ja mukava ja sinne tuli niin 
paljon porukkaa, että toi-
von, että siitä tulee meille 
perinne, Sipe Åqvist ker-
too. 

Mukana oli yhteensä noin 
30 henkilöä. Paikalla oli 
myös yrittäjiä, jotka eivät 
aiemmin ole osallistuneet 
yhdistyksen toimintaan. Ta-
pahtuma järjestettiin koro-
na-turvallisesti Koskikip-
parin saunalla ja sen teras-
silla. Esiintyjänä oli Uusi-
talo Bros.

– Pääasiassa olivat kaik-
ki ne keskustelut ja ajatus-
ten vaihdot, joita yrittäji-
en kesken käytiin. Ihmiset 

viihtyivät.

JÄÄLILÄISEN Isännöinti Ve-
sa Ojala Oy:n yrittäjä Vesa 

Ojala kertoo osallistuvan-
sa yrittäjäyhdistyksen jär-
jestämiin tapahtumiin tu-
keakseen paikallista yrittä-

jätoimintaa, tehdäkseen si-
tä näkyväksi sekä samalla li-
sätäkseen oman yrityksen-
sä näkyvyyttä.

– Oman alueen yrittäjiä 
on hyvä tavata juuri näis-
sä vapaamuotoisissa tapah-
tumissa. Aina ei tapaamis-
ten tarvitse olla niin viral-
lista ja jäykkää. Lisäksi näis-
sä vapaamuotoisissa tapah-
tumissa osanottajamäärät 
ovat merkittävästi korkeam-
pia kuin ”pönötyksissä”, Oja-
la kommentoi.

Vaikka yrittäjäyhdistyk-
sen tärkein tehtävä on ol-
la jäsentensä edunvalvoja-
na, Sipe Åqvist näkee, että 
paikallistasolla erittäin tär-
keätä on myös järjestää koh-
taamisia muiden yrittäjien 
kanssa. 

– Vertaistuki ja arjen ja-
kaminen ovat olennaisia 
ihmisten kesken, joilla on 
samanlainen yrittäjyyden 
elämäntapa. Henkilökohtai-
sesti saan tosi paljon siitä, 

kun voin keskustella mui-
den yrittäjien kanssa. 

Myös eri-ikäisten yrittä-
jien kohtaamiset muodos-
tuvat usein hedelmällisik-
si puolin ja toisin.

– Siitä, miten me onnis-
tumme paikallisyhdistyk-
senä kertoo se, mitä paljon 
porukkaa saadaan mukaan 
näihin tapahtumiin. 

Kiimingin Yrittäjillä on 
tällä hetkellä 178 jäsenyri-
tystä, ja tapahtumiin ovat 
aina yrittäjän lisäksi ter-
vetulleita myös heidän elä-
mänkumppaninsa tai per-
heen jäsenensä.

POHJOIS-POHJANMAAN 
YRITTÄJILLÄ on käynnis-
sä Läsnä yrittäjän arjessa 
-hanke, jonka avulla aute-
taan yrityksiä ja yrittäjiä sel-
viytymään koronan aiheut-
tamassa poikkeustilantees-
sa. Kaikille kiiminkiläisille 
yrittäjille järjestetään yh-
teinen, maksuton hyvin-

vointitapahtuma Syke-sa-
lissa tammikuun 8. päivä-
nä. Tapahtumassa on Anne 
Mannisen hyvinvointiluen-
to sekä Tiia Parikan rentou-
tushetki, pientä iltapalaa ja 
verkostoitumista. 

– Mukaan kutsutaan myös 

niitä kiiminkiläisyrittäjiä, 
jotka eivät ole vielä meidän 
jäseniämme tai mukana toi-
minnassa.

Tapahtumaan ilmoittau-
tuminen tulee tehdä osoit-
teeseen kiimingin@yritta-
jat.fi .

Vesa Ojala kurvasi viettämään vapaa-iltaa muiden yrittäjien kanssa moottoripyörällään. 
Hänestä vapaamuotoiset tapahtumat ovat parasta antia yhdistyksen toiminnassa.

Yrittäjät kaipaavat vertaistukea toisiltaan, ja sitä oli tarjol-
la, kun kiiminkiläis- ja jääliläisyrittäjät tapasivat toisiaan 
Koitelinkosken pauhussa.

Kiimingin Yrittäjät käynnistää kouluyhteistyön
 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY on 
tehnyt tänä vuonna sään-
tömuutoksen, jonka myö-
tä siirrytään kevät- ja syys-
kokouksen sijaan järjestä-
mään vain yksi vuosikoko-
us. Puheenjohtaja valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerral-
laan, ja kahden vuoden jak-
soja voi tulla maksimissaan 
kullakin puheenjohtajalla 
kolme. Vuosittain hallituk-
sesta on erovuorossa aina 
puolet jäsenistä.

– Tällä turvataan toimin-
nan jatkuvuutta, kun puo-
let hallituksen jäsenistä 
jatkavat aina, yhdistyksen 
puheenjohtaja Sipe Åqvist 
kertoo.

Åqvist (entinen Sirpa Es-
kola), valittiin vuosikokouk-
sessa jatkamaan yhdistyk-
sen puheenjohtajana.

Hallitukseen valittiin uu-
delleen erovuoroisista Pau-
la Paroll ja Jukka-Pekka 
Pihlaja. Uusina jäseninä 
hallitukseen tulivat Mika 
Ollikainen ja Mari Silta-
koski. Pois jäi Teuvo Jär-
venpää. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Elina Kokko-
niemi, Kirsi Pulli, Miika 
Sutinen, Sirpa Runtti, Ni-
na Valkola ja Lauri Mik-
konen.

KIIMINGIN YRITTÄJIEN vuo-
sikokous ja pikkujoulut jär-
jestettiin marraskuun puo-

livälissä Iso-Syötteellä. Ta-
pahtumassa Hotelli Iso-
Syötteen Juha Kuukas-
järvi ja Syötteen Eräpalve-
luiden Jonna Määttä oli-
vat kertomassa kiiminkiläis-
yrittäjille toiminnastaan. 
Syötteellä Kiimingin Yrit-
täjät palkitsi vuoden yrit-
täjänä Lapkaara, A&S Kan-
kaala Oy:n.

Ensimmäistä kertaa valit-
tiin myös vuoden yksinyrit-
täjä, jonka huomionosoituk-
sen pokkasi Tierran Lem-
mikkipuodin yrittäjä Mira 
Mykkälä.

KIIMINGIN YRITTÄJILLÄ ja 

Jokirannan koululla alkaa 
ensi vuoden alussa uudenlai-
nen yhteistyö, jossa on mu-
kana muutamia kiiminki-
läisiä yrittäjiä sekä koulun 
yrittäjyys-ryhmäläiset. Yh-
teistyössä halutaan tuoda 
yrittäjyyttä tutuksi nuoril-
le. Kiimingin Yrittäjät myös 
jakaa vuosittain sekä Jäälin 
että Jokirannan koulun yh-
deksäsluokkalaisille stipen-
dejä yritteliäisyydestä ja rei-
luudesta. 

– Näen tärkeimpänä kou-
luyhteistyössä sen, että 
maailman ja yrittäjyyden-
kin muuttuessa oppilaat ym-
märtäisivät, että oman eri-

tyisosaamisen kautta pys-
tyy yrittäjästatuksella teke-
mään työtään. Kaikki yrit-
täjyys ei tarvitse enää vält-
tämättä olla isoja satsauksia 
vaativaa. Yrittäjyyden ja sen 
moninaisuuden avaaminen 
opiskelijoille on tärkeä jut-
tu, Åqvist sanoo.

Hänen mukaansa yrittä-
jyyden elämäntapa on val-
tava rikkaus.

– On tärkeää, että nuorille 
kerrotaan, minkälaisia yrit-
täjän vapaus ja vastuu ovat. 
Avataan jo opiskeluvaihees-
sa nuorten silmät siihen, et-
tä tämä osaaminen, jota mä 
nyt kerään, voikin johtaa sii-
hen, että toimin itsenäisenä 
yrittäjänä ja määrittelen it-
se omat työaikani.

Kouluyhteistyön arvo 
nähdään yrittäjien parissa 
hyvin tärkeänä, sillä tule-
vana vuonna Suomen Yrit-
täjät tekee yhteistyötä Suo-
men lukioiden kanssa yrit-
täjyyskasvatuksen muodos-
sa. Yritysten ja lukion yhteis-
työ varmistaa sen, että kou-

lutussisällöt vastaavat pa-
remmin tulevaisuuden työ-
elämän tarpeita. 

Yrittäjyyskasvatuksen tu-
loksena halutaan synnyttää 
yritteliäisyyttä kaikilla yh-
teiskunnan tasoilla.

Kiimingin Yrittäjät ry järjesti vuosikokouksensa ja pikkujoulunsa Iso-Syötteellä. Kokouksessa tehtiin sääntömuutos, palkittiin vuoden yrittäjät ja valittiin uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen.

Sipe Åqvist jatkaa Kiimin-
gin Yrittäjien puheenjoh-
tajana. 

Yrittäjyyden ja sen 
moninaisuuden avaa-
minen opiskelijoille 
on tärkeä juttu.”
- Sipe Åqvist

TEEA TUNTURI

KII IMINGIN YRIT TÄJÄT

KII IMINGIN YRIT TÄJÄT
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Parturi- ja kampaamopalveluita
vuosikymmenien kokemuksella
 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

VUODENVAIHTEESSA tulee 
kuluneeksi kolme vuotta sii-
tä, kun yrittäjä Eija Mik-
konen osti Parturi- ja kam-
paamo Karoliinan aiemman 
yrittäjän Riitta Kemppai-
sen jäätyä eläkkeelle. Yhtei-
siä vuosia liikkeessä kertyi 
huikeat 35.

– Pikkutytöstä saakka tie-
sin, että minusta tulee par-
turi-kampaaja. Edelleen 
nautin työstäni yhtä pal-
jon kuin aloittaessani. Tu-
lin Riitalle töihin 17-vuoti-
aana ja siitä saakka olen ol-
lut samassa liikkeessä. Riitta 
otti minut liikkeeseen, kun 
olin nuori ja halusin oppia 
tekemällä.

EIJA MIKKONEN sanoo, et-
tei koskaan ollut ajatellut 
omistavansa omaa liikettä. 
Kun Kemppainen alkoi pu-
humaan eläkkeelle jäämises-
tä, tuli pelko siitä mihin hän 
sitten joutuisi lähtemään.

– Heräsin sitten yhtenä 
aamuna ja ajattelin, että hul-
lu olen, jos en nyt liikettä os-
ta. Valmis asiakaskunta ja 
tilat. Olin nähnyt läheltä jo 
kauan, kun Riitta oli liikettä 
pyörittänyt. Riitalta olen ai-

na voinut kysyä apua ja neu-
voja. Parempaa oppiäitiä en 
olisi voinut saada.

HIUSALAN koulutuksia jär-
jestetään koronan vuoksi 
vähemmän, ja ne järjeste-
tään etänä.

Yrittäjä kaipaa niissä eni-
ten vuorovaikutusta kolle-
goidensa kanssa. Vertais-
tukea on kuitenkin tarjolla 
netissä, kuten Facebookis-
sa. Sieltä Mikkonen saa ins-
piraatiota ja ideoita omaan 
työhönsä.

Ennen täytyi soittaa liik-
keessä käytettävän merkin 
edustajalle, jos värien kans-
sa tuli tenkkapoo. Nyt neu-
voja saa helposti ja nopeas-
ti. Koronan vaikutukset nä-
kyvät alalla myös siten, et-
tei jokavuotista pikkujoulu-
sesonki ole.

– Repertuaarini on laaja, 
koska haluan tarjota kaikkia 
hiusalan palveluita kaikille. 
Hiukset ovat iso osa jokai-
sen persoonaa. Täytyy myös 
pystyä sanomaan asiakkaal-
le, jos joku toive on täysin 
mahdoton. Se on myös sitä 
asiantuntevaa asiakaspal-
velua. Uskoa tulevaan on, 
meille uskaltaa kyllä tulla ja 
huolehdimme suojauksesta 
asianmukaisesti.

PARHAIKSI PUOLIKSI yrit-
täjyydessä Mikkonen mai-
nitsee erityisesti sen, että 
saa olla oman itsensä her-
ra. Koskaan yrittäjää ei ole 
tympäissyt lähteä aamul-
la töihin. 

Yrittäjän päivät saattavat 
venyä kymmentuntisiksi, 
mutta onneksi kaikesta ei 
tarvitse huolehtia itse. Mik-
konen korostaakin ammat-
titaitoisen kirjanpitäjän tär-
keyttä.

Yrittäjästä huokuu rak-
kaus työtään kohtaan ja sa-
nookin se olevan todella an-
toisaa. Pitkiäkin ystävyys-
suhteita on solmittu vuosi-
en varrella. Tulevaisuuden 
haaveena on osata jäädä jos-
kus eläkkeelle.

– Jos en itse ymmärrä lo-
pettaa, niin olen käskenyt 
lapsiani sanomaan minul-
le, että nyt äiti riittää. Yrit-
täjänä ei kauheasti omaa ai-
kaa ole, mutta rentoudun te-
kemällä muille ruokaa ja lei-
pomalla. Saan mielihyvän it-
selleni, kun kestitsen muita. 
Olen myös jäänyt koukkuun 
espanjalaisiin sarjoihin.

Parturi-Kampaamo Karo-
liinan löytää Kiimingin kes-
kustasta K-kaupan talosta 
osoitteesta Terveystie 6 ja 
Facebookista.

Parturi-Kampaamo Karoliinassa suojaudutaan asianmukaisesti ja toivotetaan asiakkaat 
tervetulleiksi.

3D-Mallinnuksia rakentajien tarpeisiin
 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

RAKENNUSTEN 3D-Mal-
linnuksia ja visualisointe-
ja tarjoavan Tupavision pe-
rustaminen oli yrittäjä Jon-
na Juusolalle luontainen 
jatkumo. 3D-mallinuksilla 
voi kätevästi havainnollis-
taa asiakkaan vision muun 
muassa rakennuksen ulko-
näöstä ja sisustuksesta. Yri-
tys tekee sekä rakennuspro-
jektien luonnoskuvia yksi-
tyisille, että ennakkomark-
kinointimateriaaleja, mal-
listokuvia ja luonnossuun-
nittelua rakennusalan yri-
tyksille. 

– Minuun ottavat yhteyttä 
sekä rakennuttajat että yk-
sityiset asiakkaat, kun he 
haluavat nähdä valmiin tu-
loksen ennen rakentamista. 
Yksityiset asiakkaat löytä-
vät minut monesti Instag-
ramin ja puskaradion kaut-
ta. Suorat yhteydenotot ra-
kennusfirmoilta ovat yleis-
tyneet, kun he haluavat tar-

jota asiakkailleen lisäpalve-
luina 3D-Mallinnusta.Muu-
tostarpeet on helpompi huo-
mata, kun voi hahmottaa 

koko tilan ja siellä olevat 
elementit yhdessä ennen 
rakentamista. Yleisimmin 
tilatut kuvat, ovat keittiö–

olohuone sekä ulkokuvat.

YRITTÄJÄ Jonna Juusola on 
koulutukseltaan sisustus-

rakentaja sekä sisustus- ja 
tekstiilimuotoilija. Aiemmin 
hän on työskennellyt hirsi-
rakennusten suunnittelu- 
ja markkinointipuolella eli 
tietoa ja taitoa löytyi jo en-
tuudestaan.

Koronakevään aikana yri-
tyksen pystyyn laittami-
nen oli Juusolalle luontai-
nen siirtyminen sen pariin 
mitä todellisuudessa halu-
sikin tehdä. 

Yrittäjyyden parhaaksi 
puoleksi Juusola sanoo va-
pauden päättää itse omat ai-
kataulut.

– Pitkään yrittäjyys oli 
mielessäni ja palo yrittäjyy-
teen on aina ollut. Nuorem-
pana ajatus kuitenkin hie-
man pelotti, niin oli hyvä, 
että maltoin odottaa. Nyt 
koen, että minulla on kaik-
ki tarvittavat työkalut yrit-
täjyyteen. Kotoa on tullut 
oppi ajatella isosti, ja tehdä 
sitä mistä nauttii.

TUPAVISIO näki päivänva-
lon kesäkuussa, ja alku on 

ollut yrittäjän mukaan sopi-
van reipas. Alalla ei ole Ou-
lun alueella paljon toimijoi-
ta. Tärkeää on verkostoitu-
minen ja itsensä näkyväksi 
tekeminen. Tulevaisuudes-
sa Juusola toivoisi saavansa 
tehdä isoja projekteja ja mo-
nipuolisesti yhteistyötä alan 
toimijoiden kanssa.

– Oulussa on asuntomes-
sut 2025, ja tavoitteeni on, 
että kädenjälkeni näkyy siel-
lä tavalla tai toisella. Sinne 
rakentamaan tähtäävät, 
ottakaa rohkeasti yhteyt-
tä! Arkkitehtiopinnot kiin-
nostavat, mutta nyt ei ole 
sen aika.

Vapaa-aika kuluu yrittä-
jällä perheen parissa ja liik-
kuen. 

Työn ohella Juusola tekee 
ajoittain lapsi- ja juhlavalo-
kuvauksia. Valokuvauksesta 
hän mietti ammattia nuo-
rempana, mutta halusi säi-
lyttää sen rakkaana luova-
na harrastuksena.

Instagram @tupavisio ja 
www.tupavisio.fi

– Tupavision palveluiden avulla yritykset voivat Jonna Juusolan mukaan nopeuttaa raken-
nuskohteidensa myyntiä huomattavasti.

Vauriotarkastukset- ja
korjaukset nyt Kiimingistä

 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

NUORUUDEN HAAVEESTA 
tuli totta, kun yrittäjä Heik-
ki Perälä kuuli alueen ih-
misten tarpeita ja perusti 
oman autokorjaamo Avucar 
Oy:n Lokakuussa 2020. Yrit-
täjyys on ollut pitkään Perä-
län mielessä ja viime kevät–
talvena päätös yrityksen pe-
rustamisesta syntyi.

– Mietin paljon, miten ko-
rona vaikuttaa ja kannattaa-
ko juuri nyt alkaa yrittäjäk-
si tällaisena aikana. Ajatte-
lin kuitenkin, että sen vai-
kutus voi olla myös kään-
teinen ja ihmiset haluavat 
mielellään tukea paikalli-
sia yrityksiä. Alussa meni ai-
kaa kaiken järjestelyyn, ku-
ten toimitilojen- ja eri järjes-
telmien kuntoon laittami-
seen. Nyt vain täyttä höy-
ryä eteenpäin.

TAUSTALTA löytyy pitkä ko-
kemus alalta, ja autokorin-
korjaajaksi yrittäjä valmistui 
jo 1997. Vuonna 2015 hän 

myös syvensi osaamistaan 
ja suoritti ajoneuvoalan eri-
koisammattitutkintona au-
tokorimestarin opinnot.

Jo reilut parikymmentä 
vuotta alalla työskennelleel-
le Perälälle työn jälki on se, 
joka ratkaisee.

Kiimingissä ei aiemmin 
ollut vauriotarkastuksia – 
ja korjauksia tarjoavaa kor-
jaamoa, ja yrittäjä onkin saa-
nut kiitosta siitä, ettei pai-
kallisten enää tarvitse läh-
teä kaupunkiin saakka aja-
maan tarpeen tullessa.

– Etenkin aloittavana 
yrittäjänä, kun tekee työ-
tä omalla nimellään, asia-
kastyytyväisyys on minulle 
erittäin tärkeää. Oman mai-
neen voi äkkiä pilata, jos te-
kee huonoa jälkeä liukuhih-
natuotantona. Kun tekee hy-
vää ja tarkkaa työtä, sana 
kiirii muillekin.

YRITYS tarjoaa tuulilasin-
korjaukset- ja vaihdot, ren-
gastyöt ja vauriotarkastuk-
set- ja korjaukset kaikille 

merkeille, kaikille vakuu-
tusyhtiöille ja yksityisille. 
Vakuutusyhtiöillä on mo-
nesti sopimuskorjaamot, joi-
hin yhtiö ohjaa vauriotar-
kastukseen.

Tosiasia kuitenkin on, että 
jokainen autonomistaja saa 
päättää itse missä tarkastus 
ja korjaus tehdään.

MUOVIKORJAUKSEt kuulu-
vat myös palveluihin. Muo-
vihitsauksella onnistuu mo-
nesti korjaamaan vaurioita 
ilman koko osan vaihtamis-
ta, ja se on samalla ympäris-
töystävällisempää.

– Tietenkin aina men-
nään asiakkaan toiveiden 
mukaan, ja jos jokin osa ha-
lutaan vaihtaa korjaamisen 
sijaan, niin tehdään. Kaikki 
rengastyöt saa meiltä, ja au-
tonrenkaiden tilaus onnis-
tuu kauttani. Parasta tässä 
työssä on, kun saa olla asi-

akkaiden kanssa tekemisis-
sä. Motivaatio on erittäin 
korkealla, kun työtä tekee 
itselleen.

TULEVAISUUDESSA Perälä 
haluaisi vakioasiakaskun-
nan yritykselleen, ja että 
työstä saisi elannon itsel-
leen.

Töitä on vaikea olla vie-
mättä kotiin etenkin alus-
sa, ja yrittäjä sanookin, että 
nyt täytyy olla nöyrää poi-
kaa ja valittamiselle ei ole 
nyt lainkaan sijaa. 

Töiden ohessa yrittäjä lie-
vittää stressiä pyöräillen ja 
perheen suomenlapinkoi-
rien kanssa ulkoillen sekä 
luonnossa liikkuen.

Autokorjaamo Avucarin 
löytää osoitteesta Karku-
maantie 14 90900 Kiiminki 
ja verkosta osoitteesta www.
autokorjaamoavucaroy.fi ja 
myös Facebookista.

Yrittäjä Heikki Perälä rentoutuu luonnossa, vaikka työt tu-
levatkin välillä kotiin.

Suomalaista käsityötä
kunnioittavia koruja

 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

PIRJO LAKKAPÄÄN perus-
tama Pinjo Design valmis-
taa ja suunnittelee hopea- 
ja muita jalometallikoruja. 
Pinjo Desiginin idean taus-
talla on käsityöperinteiden 
ja käsityötaitojen arvostus. 
Myös uniikkien korujen val-
mistaminen lahjatarpeisiin 
on lähellä yrittäjän sydäntä.

Pitkä ura kätilönä on saa-
nut jäädä taka-alalle, kun 
yrittäjä löysi astmaan sai-
rastumisen myötä uuden in-
tohimon käsitöiden parissa. 
Jalometallin artesaaniksi 
joulukuussa valmistuva Lak-
kapää kertoo löytäneensä 
koulutuksen 2018 kun hän 
selaili internetissä alkavia 
koulutuksia.

– Sairastumisen myötä en 
voinut kuin istua aloillani ja 
neuloa. Silloin aloin miet-
timään uutta alaa itselleni 
ja hain koulutukseen. On-
nekseni pääsin, koska nyt 
pystyn yhdistämään uuden 
työn ja rakkaan harrastuk-
seni, neulonnan.

LAKKAPÄÄ valmistaa tällä 
hetkellä koruja tilauksesta, 
ja hänen korujaan on myyn-
nissä esimerkiksi Oulun to-

rilla aitta kymmenessä, Pa-
ja 1605:ssä. Pinjo Designilla 
on oma verkkokauppa, jossa 
on yrityksen oman mallis-
ton koruja, ja yhteyden saa 
helposti myös sähköpostit-
se sekä Instagramin kautta.

Neuleystävä -korusarjan 
Lakkapää on suunnittelut 
yhteistyössä Oulun Taito 
Shopin kanssa ja koruja on 
myynnissä heidän kivijal-
kamyymälässään sekä verk-
kokaupassa. Tulevaisuudes-
sa Lakkapää haluaa jatkaa 
opintoja kultasepäksi asti.

– Unelmani on, että mi-
nulla olisi oma neuleaihei-
nen mallisto, ja haluan kier-
tää käsityötapahtumia. Tar-
koitus oli järjestää korukurs-
seja aiemmin tänä vuonna, 
mutta koronan vuoksi ne pe-
ruuntuivat. Arvostus käsi-
työtä kohtaan on noussut 
paljon, ja haluankin löytää 
oman tieni yksilölliseen ko-
rujen valmistukseen. Jat-
kossa toivoisin, että voisin 
tehdä yhteistyötä yritysten 
ja yhteisöjen kanssa korujen 
tiimoilta.

YRITTÄJYYDESSÄ parasta 
Lakkapään mielestä on se, 
että saa tehdä töitä omaan 
tahtiin. Hän sanookin, et-
tä kolmivuorotyötä pitkään 
tehneenä osaa nyt arvostaa 
sitä, kun saa olla viikonlo-
put, juhannuksen ja joulun 
kotona perheen kanssa.

– Vanhempani ovat yrit-
täjiä, ja ajattelin aina, ettei 
minusta yrittäjää kyllä tule. 
Mutta tässä sitä ollaan. Toi-
von, että valitsemaltani uu-
delta alalta löytyisi minulle 
vielä pitkään töitä.

Korujen valmistuksen 
ohessa Lakkapää tekee omaa 
Villapesuohjelma- nimistä 
podcastia siskonsa Katri 
Raunaman kanssa. Aluksi 
ideana oli jakaa inspiraatio-
ta ja ideoita, mutta nyt toi-
minta on paljon yhteisölli-
sempää. Kanavalla järjeste-
tään yhteisneulontoja niin, 
että jokainen katsoja tekee 
kotonaan samaa ohjetta eri 
vivahtein ja lopuksi ne näy-
tetään eri somekanavissa. 
Osallistujien kesken arvo-
taan myös palkintoja.

– Yhdessä tekeminen on 
kaiken suola, Lakkapää ker-
too.

Instagram @pinjodesign ja 
@pirjopauliinal sekä netissä 
www.pirjodesign.fi

Kuvassa Pirjo Lakkapään 
kanssa Kätevä neulekoru, 
jolla saa kätevästi kiinnitet-
tyä napittoman neuletakin.
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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

Rantapohja
maksaa

postimaksun

Tunnus 5004760
00003 VASTAUSLÄHETYS
Puh. 044 714 7800

TILAA NÄIN: www.rantapohja.fi -> TILAUKSET -> digitilaukset -> Digitilaus 6 kk 35 e -> tilaa
 tai soita 044 714 7800 tai tekstiviestillä 044 714 7800 tai sähköpostilla tilaukset@rantapohja.fi tai tällä kupongilla

Tarjous voimassa 31.12.2020 asti.

Tilaa lahjaksi
hänelle tai itsellesi

Rantapohja

Tilaan Rantapohjan digilehden
hintaan 35€/6 kuukautta

Lahjaksi Itselle

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:
s-posti välttämätön

LAHJAN SAAJA:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

MAKSAJA:

Sähköposti:
s-posti välttämätön

DIGILEHTI
6 kk 

DIGILEHTI
6 kk 

35€35€

✂✂

Tiia Parikka perusti Jooga
Villa Mäntylän kotiinsa
 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

SILMÄT OVAT SULJETTUINA. 
Joogaohjaaja Tiia Parikan 
ääni kehottaa sisään hen-
gitäessä nostamaan kädet 
ylös, ja ulos hengittäessä las-
kemaan ne sydämen päälle. 
Kun silmät avautuvat sees-
teiseen ja valoisaan joogati-
laan, voisi unohtaa, että ol-
laan edelleen Jäälissä Rata-
mopolulla.

Tiia Parikka perusti joo-
gaolotila Jooga Villa Män-
tylän omaan kotiinsa vuo-
den alussa. Parikka on tu-
tustunut joogaan jo yli 15 
vuotta sitten, mutta jooga-
ohjaajaksi hän uskaltautui 
vasta viime vuonna.

– Olen toiminut jo pitkään 
ryhmäliikuntaohjaajana, ja 
kaipasin pehmeämpää ta-
paa liikkua kuin esimerkik-
si bodypumpit ja steppitun-
nit. Löydettyäni joogasta hy-
vän olon halusin päästä ja-

kamaan sitä muillekin.

KYMMENPAIKKAISESSA Joo-
ga Villa Mäntylässä Parikka 
ohjaa tunteja pop-up-mene-
telmällä, eli vakituisia viikko-
tunteja ei juurikaan ole. Koro-
nan vuoksi livetunnit on tois-
taiseksi peruttu, mutta ostaa 
voi online-tunteja.

– Kahden lapsen äitinä ja 
yksin omakotitaloa ylläpi-
täessä arkeni on hektistä, ja 
nyt oman joogasalin ansios-
ta voin pitää tunteja omien 
aikataulujeni mukaan.

Joogatunnit pidetään Pa-
rikan omakotitalon olohuo-
neeseen rakennetussa sees-
teisessä tilassa.

– Haluan, että Jooga Vil-
la Mäntylään joogaajien on 
helppo tulla tasosta riip-
pumatta. Koska ohjaama-
ni ryhmät ovat niin pieniä, 
voin huomioida jokaisen yk-
silöllisesti ja antaa yksilölli-
sesti vaihtoehtoja liikkeiden 
helpottamiseksi.Tiia Parikka perusti Jooga Villa Mäntylän sovittaakseen joogan ohjaamisen osaksi hektistä arkeaan.

TERHI OJAL A
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