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Yrittäjäksi aikoville sekä 
jo kokeneemmille teki-
jöille on tarjolla monen-
laista neuvontaa ja apua 
yritystoiminnan kehittä-
miseen. Tässä lehdessä 
ovat esillä Tuttu yrittäjä 
-hanke sekä neuvonta-
organisaatio Oulun Seu-
dun Uusyrityskeskus.

Tietoa ja
neuvoja tarjolla
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 » Pekka Keväjärvi
 » Haukipudas Yrittää

KORONA ja sen tuomat ra-
joitukset haittasivat myös 
Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
toimintaa vuonna 2020, 
ja tilanne on jatkunut ku-
luvanakin vuonna. Viime 
vuonna yhdistys joutui pe-
rumaan haukiputaalaisil-
le tärkeitä tapahtumia. Pe-
ruutuslistalle joutuivat tai 
muotoaan muuttivat vap-
putapahtuma ja joulunava-
us. Myös jäsenistölle tarkoi-
tettuja tilaisuuksia oli koro-
nan takia tavanomaista vä-
hemmän.

Vuoden yrittäjä ja Vuoden 
haukiputaalainen kuitenkin 
valittiin myös vuonna 2020. 
Vuoden haukiputaalaisek-
si valittiin Pauli Greus, jo-
ka on pitkään vaikuttanut 
monissa tehtävissä Hauki-
putaalla. 

Vuoden yritys oli Hauki-
putaan Säästökuoppa. Sääs-
tökuoppa aloitti yritystoi-
mintansa vuonna 1980, ja 
Haukiputaalle perustettiin 
myymälä vuonna 1993. 
Säästökuoppa on ketjuihin 
kuulumaton itsenäinen per-
heyritys. Säästökuopan pe-
rustivat Maila ja Pertti 
Vuokila.

Haukiputaan Yrittäjien 
vuoden 2020 hyvänteke-
väisyyslahjoitus oli poppa-
rikoneen lahjoitus lasten hy-
väksi Haukiputaan MLL-yh-
distykselle. 

JÄRJESTÖLLISESTI viime vuo-
den suurin päätös oli sään-
tömuutos, jonka mukaan 
yhdistyksellä on vuosittain 
vain yksi virallinen kokous. 
Se pidetään syksyisin. Viime 
vuonna yhdistyksen kevät-
kokous pidettiin 10.6.2020 
Martinhovissa ja syyskoko-

us 28.10.2020 Samanttassa. 
Hallituksen kokouksia pidet-
tiin yhteensä viisi.

Yrittäjäyhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajana 
toimi viime vuonna Jonna 
Kurvinen, varapuheen-
johtajina Seppo Pekkala 
ja Tiina Sotaniemi, sihtee-
rinä Heidi Mäkeläinen ja 
rahastonhoitajana Johan-
na Rahkala. Muut jäsenet 
olivat Pasi Kropsu, Katja 
Luhtanen, Janne Apukka 
ja Pekka Qvist.

Yhdistyksen jäsenmäärä 
on vakiintunut noin 220 jäse-
neen. Uusimpia jäseniä ovat 
Haaga Engineering Oy, Tmi 

Sähköpalvelu Keijo Tapanin-
aho, Cavaletti, Arvostava Oy, 
Huippusiivous Kotipalvelut 
Oy, Volttia Oy, Pajuka Oy ja 
yritys Penni ajatuksista.

Haukiputaan Yrittäjät ry 
on Oulun pohjoisosassa, en-
tisen Haukiputaan kunnan 
alueella toimiva yrittäjien 
elinkeinopoliittinen etujär-
jestö, jonka tehtävänä on 
valvoa yrittäjien ja yritys-
ten toiminnallisia ja talou-
dellisia etuja. Haukiputaan 
Yrittäjät on Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjät -aluejärjestön 
paikallisyhdistys.

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

TUTTU-YRITTÄJÄ on uusi, 
paikallista lähiyrittäjyyttä 
tukeva yhteismarkkinoin-
tiprojekti, jonka tavoittee-
na on lisätä yritysten nä-
kyvyyttä ja tunnettavuut-
ta koko Oulun alueella. Pyr-
kimyksenä on vaikuttaa sii-
hen, että hankintoja tehtäi-
siin paikallisilta toimijoil-
ta, mikä tukee yritysten toi-
mintaedellytyksiä ja alueen 
elinvoimaisuutta. Myös yrit-
täjien keskinäistä verkostoi-
tumista ja yhteistyötä pyri-
tään lisäämään.

Oulun Yrittäjät käynnis-
ti projektin viime vuonna ja 
yhteistyötä tehdään Hauki-
putaan, Kiimingin, Oulun-
salon, Yli-Iin ja Ylikiimin-
gin yrittäjien kanssa. Tuttu-
yrittäjä on tarkoitettu kai-
kille Oulun alueen yrittäjil-
le toimialasta riippumatta. 
Jäsenhankinta on käynnis-
tymässä ja yrittäjiä kutsu-
taan nyt mukaan koko Ou-
lun alueelta.

– Oululaisten yritysten 
yhteisellä brändillä Tuttu-
yrittäjällä halutaan tuoda 
alueen yrityksiä paremmin 
esille ja tehdä niitä tunne-
tuiksi kuluttajien, toisten 
yrittäjien ja kaupungin päät-
täjienkin keskuudessa. Yh-
teistyöllä paikallisten toi-
mijoiden kanssa pystymme 
tehostamaan myös kaupun-
gin reuna-alueiden yritysten 
näkyvyyttä koko Oulun alu-
eella, kiteyttää Tuttu-yrittä-
jä projektin palvelupäällikkö 
Minna Haapaniemi.

– Olen tosi positiivisella 
mielellä, kun yhteismark-
kinointia kohtaan on paljon 
kiinnostusta ja yrityksiä on 
ennakkoilmoittautunut mu-
kaan jo kymmeniä, iloitsee 
Haapaniemi.
 
IDEA lähti liikkeelle, kun 
Oulun Yrittäjien hallituksen 
jäsen Minna Råman törmä-
si turistina pari vuotta sit-
ten Rovaniemellä paikallista 
yrittäjyyttä markkinoivaan 
Likiliikkeeseen. Myös Oulun 
alueella nähtiin tarve laa-
jemmalle yrittäjien markki-
nointiyhteistyölle. Koronan 
tuoma poikkeuksellinen ai-
ka on vahvistanut tarvetta 
entisestään.

– Useiden alojen yrittäjät 
ovat nyt vaikeassa tilantees-
sa ja miettivät, miten saa-
da asiakkaita ja miten tästä 

eteenpäin. Haluamme aut-
taa paikallisia yrittäjiä löy-
tämään asiakkaita, ja asi-
akkaita löytämään paikal-
liset yritykset. Yhteismark-
kinointi tarjoaa laajaa nä-
kyvyyttä edullisin kustan-
nuksin kaiken kokoisille yri-
tyksille, toteaa Haapaniemi.

Alueilla on myös huoli pal-
veluista. Käyttämällä pai-
kallisia palveluita voi vai-
kuttaa siihen, että yrityk-
sillä on edellytyksiä toimia 
ja palvelut säilyvät lähellä.

Tuttu-yrittäjä -verkostos-
sa sertifioidut jäsenyrityk-
set ja -yrittäjät saavat jäsen-
maksun vastineeksi palvelu-
kokonaisuuden, johon kuu-
luu muun muassa paikalli-
suudesta kertovan Tuttu-
yrittäjä -tunnuksen käyttö-
oikeus omissa toimitiloissa, 
markkinoinnissa, mainon-
nassa, verkkosivuilla ja so-
mekanavissa. 

Tunnuksen avulla yrityk-
set voidaan helpommin tun-
nistaa paikallisiksi toimi-
joiksi. Merkki tulee näky-
mään laajasti alueen paikal-
lismedioissa, katukuvassa ja 
sosiaalisessa mediassa. Jä-
senyrittäjiä ja -yrityksiä teh-
dään tutuiksi myös yhteisil-
lä tapahtumilla ja tempauk-
silla. Elokuulle on suunnit-
teilla ensimmäinen tapah-
tuma Ouluun Mannerhei-
min puistoon.

Tuttuyrittaja.fi -verkko-
sivuille muodostuu palve-

luhaku, josta löytyvät kaik-
ki jäsenyritykset. Yrityksil-
le luodaan omat, toiminnas-
ta kertovat yrityskortit yh-
teystietoineen. Palvelut jao-
tellaan hakemistoon palve-
lusegmentin mukaan, ja kä-
vijä valitsee, hakeeko palve-
luita kuluttaja- vai yritysasi-
akkaana. Yrityskortti voi nä-
kyä myös molemmille asia-
kasryhmille. Sivuston kaut-
ta yritysasiakkaat voivat jät-
tää keskitetysti tarjouspyyn-
töjä paikallisille toimijoille.
 
YRITTÄJÄYHTEISÖN jäsenha-
ku käynnistyy näyttävästi 
7.5. TV-mainoskampanjal-
la ja silloin julkaistaan myös 
omat Tuttu-yrittäjä -verk-
kosivut.

Yrittäjäyhteisön vuotui-
nen jäsenmaksu on 180–355 
euroa ja määräytyy muun 
muassa yrityksen henkilös-
tömäärän mukaan. Jäsen-
hankinnan alkuvaiheessa 
mukaan tuleville yrityksil-
le kannustimeksi on luvassa 
etuja, kuten alennus 1. vuo-
den jäsenmaksusta.
Minna Haapaniemen mu-
kaan Tuttu-yrittäjäyhteisös-
tä halutaan luoda turvalli-
nen ja yhteisöllinen verkos-
toitumis- ja markkinointika-
nava myös niille, jotka ovat 
oman yrittäjäpolkunsa al-
kuvaiheessa.

Oulun Yrittäjät ja Busines-
sOulu ovat sitoutuneet ra-
hoittamaan projektia ensim-

mäiset kaksi vuotta. Jatkos-
sa yrittäjäyhteisön toiminta 
rahoitetaan jäsenmaksuilla 
ja sponsorituilla. Busines-
sOulu tukee projektia ra-
hoituksen lisäksi auttamal-
la brändi-ilmeen suunnitte-
lussa ja tarjoamalla työpis-
teen palvelupäällikön käyt-
töön. Keskiviikkoisin 5.5. al-
kaen Minna Haapaniemeä 
voi käydä tapaamassa Tut-
tu-yrittäjä palvelupisteellä 
Oulun BusinessAsemalla os-
oitteessa Hallituskatu 36B.

Toimintaa kehitetään 
edelleen mukana olevien 
yhteistyötahojen Busines-
sOulun, VisitOulun, Ou-
lun Liikekeskuksen ja Ou-
lun Seudun Yrittäjänaisten 
kanssa. Tuttu yrittäjä -pro-
jektin johtoryhmään kuu-
luvat: Auli Lukkarila (pj.) 
ja Risto Huovinen Oulun 
Yrittäjät, Annukka Kääri-
äinen, Oulun seudun yrittä-
jänaiset, Päivi Penttilä, Vi-
sitOulu, Jarmo Lauronen, 
BusinessOulu ja Jarmo Ha-
gelberg, Liikekeskus ry.

3HaukipudasYRITTÄÄNro 1 — 29.4.20212 HaukipudasYRITTÄÄ Nro 1 — 29.4.2021

Haukipudas Yrittää on Haukiputaan Yrittäjät ry:n lehti

Vastaava toimittaja: Seppo Pekkala

Tuotanto ja ulkoasu: Rantapohja Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA

 MA–TO 7.30–16.30
 PE 7.30–17.00
 LA SULJETTU

 MA–PE 10.00–14.00

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Tervehdys yrittäjälehden lukijat
”ONPA sulla komia parta” , sanoi pieni rat-
sastaja nähdessään minut tallin pihalla. 
Pisti hymyilyttämään ison miehen. Se, mi-
tä toinen pitää mahtavana, ei itse aina edes 
huomaa.

No, parran kyllä huomasin aamulla 
peilissä ja kirmasin mielessäni, kun en ehti-
nyt ajaa sitä pois. Onneksi en ajanut, sai 
pikku ihminen uuden ihmetyksen aiheen 
päiväänsä ja minä hyvän mielen.

IHMINEN on tärkein kohtaamisessa ja koh-
taamista tapahtuu kaikkialla; myynnissä, 
yrittäjän arjessa, iltapalapöydässä, kassa-
jonossa.

Eletyissä poikkeusoloissakin keskiössä on 
kuitenkin ihminen. Monenlaiset nettipala-

veritekniikat ovat tarjonneet apua asioiden 
hoitamiseen ja yhteyksien pitämiseen. Itse 
koen kuitenkin, että ne ovat hyvä apuväline, 
mutta mikään ei korvaa yhdessä olemista ja 
saman pöydän ääressä keskustelua vivah-
teineen. Välillä tuntuu, että vasta kokouk-
sen jälkeen olisi paljon sanottavaa. Toki on 
mahtavaa, että joitakin töitä voi tehdä missä 
ja milloin vain etätyön ansiosta.

Omassa työssäni hevoset eivät kuiten-
kaan saa ruokaa etänä ja ruoka-ajoistakin 
ne ovat melkoisen tarkkoja. Kaiken pitää 
tapahtua livenä, tässä ja nyt niiden kanssa 
ja täytyy sanoa, että se on kyllä mahtavaa!

VAPPUTAPAHTUMAN osalta joudumme vie-
lä tänä vuonna pysyttelemään live stream-

tapahtumassa perinteisen sijaan. On se kui-
tenkin viime vuotta parempi, silloin ei ta-
pahtunut poikkeustilan vuoksi mitään.

Tämän vuoden vapputapahtuma starttaa 
siis live streaminä 01.05.21 klo 9.30 stand 
up -koomikko Lasse Oikarisen johdolla. 

Kohotetaan tuolloin simamukit porukal-
la ilmaan ja toivotetaan itsellemme ja toi-
sillemme hyvää ja läsnäolevaa kevättä au-
ringonpaistetta unohtamatta!

Seppo Pekkala
Haukiputaan yrittäjät ry:n

puheenjohtaja

Korona kiusasi myös yrittäjäyhdistyksen toimintaa

Vuoden haukiputaalainen 
oli vuonna 2020 Pauli Gre-
us. Haukiputaan Yrittäjät 
on myöntänyt tunnustuk-
sen vuodesta 1993 lähtien 
paikallisille aktiivisille toi-
mijoile ja vaikuttajille, jotka 
ovat tuoneet Haukipudasta 
myönteisesti esille.

Vuoden haukiputaa-
laiseksi valittiin Pau-
li Greus, joka on pit-
kään vaikuttanut mo-
nissa tehtävissä Hau-
kiputaalla. Vuoden 
yritys oli Haukipu-
taan Säästökuoppa. 
Säästökuoppa aloit-
ti yritystoimintansa 
vuonna 1980, ja Hau-
kiputaalle perustet-
tiin myymälä vuonna 
1993.”

Tuttu-yrittäjä
 
• Tue paikallista! Paikal-

listen yritysten yhteis-
markkinointiprojekti.

• Lisää yritysten näky-
vyyttä ja tunnetta-
vuutta koko Oulun alu-
eella.

• Ohjaa ja markkinoi te-
kemään hankintoja pai-
kallisilta toimijoilta.

• Auttaa yrittäjiä ver-
kostoitumaan ja löytä-
mään yhteistyömah-
dollisuuksia.

• Oulun Yrittäjien 2020 
käynnistämä projekti, 
rahoittajana myös Bu-
sinessOulu.

• Projektin palvelupääl-
likkö Minna Haapanie-
mi, tuttu@oulunyritta-
jat.fi, p. 050 5377 466.

• Tietoa Facebookista ja 
Instagramista nimellä 
Tuttu-yrittäjä.

• Yhteisön verkkosivut 
ja jäsenhakulomake 
avataan 7.5.

Paikallisia yrityksiä
kutsutaan mukaan
Tuttu-yrittäjä -verkostoon

– Tuttu yrittäjä -projektin tarkoituksena on kasvattaa pai-
kallisten yritysten tunnettavuutta ja kannustaa käyttä-
mään paikallisia palveluita, sanoo projektipäällikkö Minna 
Haapaniemi.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n hallitus uudistui vuoden alusta. Hallituksen jäsenet ovat esittelyssä sivulla 7.

SARI K ANGAS/MIELIKUVIA

Yhdistyksen jäsen-
määrä on vakiintunut 
noin 220 jäseneen.”

AULI HA APAL A

HaukipudasYRITTÄÄ

Seuraava
Haukipudas YRITTÄÄ -lehti

ilmestyy to 11.11.2021



lähtee siivouksen ajaksi ul-
koilemaan, jolloin kontak-
tia ei tule. Ulkoilun ollessa 
mahdotonta, muun muas-
sa ikäihmisille tai vakavas-
ti sairastuneille, on ensin 
siivottu kodista yksi huo-
ne, jonne asiakas on voinut 
siirtyä muun kodin siivouk-
sen ajaksi.

– Viime kevät oli hanka-
laa aikaa, kun monet lapsi-
perheet olivat kaikki kotona 
etäkoulussa sekä etätöissä. 
Silloin kodin tyhjäksi saa-
minen siivouksen ajaksi oli 
vaikeaa. Ymmärrettävästi 
myös monet ikäihmiset se-
kä sairauden takia kontak-
teja välttävät asiakkaat eivät 
voineet ottaa meitä vastaan, 
Heidi Mäkeläinen.

ASIAKASMÄÄRÄT puolittui-
vat viime vuoden keväänä, 

mutta nyt tilanne on helpot-
tamaan päin. Mikko Mäke-
läinen sanookin, että tällä 
hetkellä asiakkaita on noin 
75 prosenttia siitä, mitä se 
oli ennen koronaa.

Alan yrittäjänä 11 vuotta 
ollut Heidi Mäkeläinen ker-
too ilahtuneensa siitä, että 
moni asiakas on tullut takai-
sin listoille ja pitkät asiakas-
suhteet saavat jatkoa.

– Olen ollut onnekas eikä 
minun ole tarvinnut mai-
nostaa toimintaani, vaan 
töitä on aina riittänyt. Nyt 
kuitenkin koronan aikana 
usko hieman huojui, kun 
ymmärsi, ettei tämä pan-
demia menekään hetkessä 
ohitse, Heidi Mäkeläinen.

TULEVAISUUS näyttää yrit-
täjäpariskunnan mukaan 
hyvältä, mutta tekijöiden 

puute tälläkin alalla mieti-
tyttää. Molemmat ovat si-
tä mieltä, ettei alan vaihtoa 
tarvitse miettiä. Heidi Mä-
keläinen kertoo miettineen-
sä nettisivujen tekemistä ja 
siirtymistä omien sanojensa 
mukaan nykyaikaan.

– Ennen koronaa emme 
tarvinneet sivuja, meidät 
löydettiin muutenkin ja ka-
lenteri oli täysi. Nyt kuiten-
kin sivujen tekeminen kävi 
mielessä, kun kalenteri hilje-
ni. Emme kuitenkaan halua 
mainostaa mainostamisen 
takia, ja sitten joutua sano-
maan, että kalenteri onkin 
täysi, Mikko Mäkeläinen.

– Olemme pieni firma, ja 
tarkoituksenamme ei ole 
laajentaa toimintaa. Ha-
luamme tällä tavalla pitää 
kiinni työn laadukkaasta jäl-
jestä. Voimme seisoa oman 

työmme takana ja monille 
asiakkaille on tärkeää, et-
tä työntekijä pysyy sama-
na, Heidi Mäkeläinen.

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT 
ja illalla puhelimeen kilah-
tava viesti, jossa kiitetään 
ihanasta puhtaasta kodista, 
ovat yrittäjille tärkeitä. En-
nen koronaa intohimoisesti 
matkustamista harrastanut 
yrittäjäpariskunta on löy-
tänyt uusia vapaa-ajan har-
rastuksia työn ohelle. Luon-
nossa liikkuminen, lukemi-
nen ja vanhojen harrastus-
ten, kuten metsällä käyn-
ti, on herätetty eloon koro-
nan aikana. 

– Yrittäjyydessä parasta 
on vapaus, ja se että saa neu-
votella itsensä kanssa, mil-
loin on lomalla, Heidi Mä-
keläinen sanoo.
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Peleissä mukana:

Korona muutti toimintatapoja,
mutta ei palvelujen tarvetta

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

KORONA on vaikuttanut se-
kä kotihoivapalvelualan että 
koti- ja siivouspalvelujen toi-
mintatapoihin, mutta tarve 
palveluille lisääntyy edel-
leen koko ajan.

Johanna Kuivala, joka 
pyörittää yhdessä puolison-
sa Ville Kuivalan kanssa 
Haukiputaan Kotihoivapal-
velut Oy:tä kertoo, että yri-
tyksessä on suhtauduttu ko-
ronaan alusta alkaen vaka-
vasti ja korona on vaikutta-
nut yrityksen työ- ja toimin-
tatapoihin.

– Suojautuminen on en-
tistä tarkempaa. Pidämme 
myös toimistolla turvavä-
lit ja työntekijät käyvät tau-
oillaan porrastetusti, Kuiva-
la sanoo.

Maskien käytön huomaa 
myös olevan haasteellista 
etenkin rekrytointitilanteis-
sa. Voi mennä pari viikkoa 
palkkauksesta, ja sitten vas-
ta näkee ensimmäistä ker-
taa palkatun henkilön kas-
vot sattumalta keittiössä 
tauon aikana.

– Asiakkaat myös puhu-
vat paljon siitä, etteivät näe 
hoitajien kasvoja. Mikä on 
harmi, koska monet kokevat 
muutenkin yksinäisyyttä.

KOTIHOITO-ALA on yksi 
aloista, joihin korona ei ole 
juurikaan vaikuttanut talo-
udellisesti. 

Kuivala kertoo, että asi-
akkaita olisi vieläkin enem-
män, mutta resurssit eivät 
riitä. Palvelualue on laajen-
tunut ja tällä hetkellä töi-
tä on aina Iin rajalta Oulun 
kaupungin keskustaan.

Työntekijöitä yritykses-
sä on tällä hetkellä 56. Yri-
tys on koittanut myös yh-
teistyötä henkilöstövuok-
rausyrityksen kanssa, mut-
ta samojen ongelmien kans-
sa kamppaillaan niissäkin. 
Hoitajapula ja hoitajien palk-
kakuoppa ovat todellisia 
ongelmia jo nyt, ja Kuiva-
la epäilee, ettei tilanne ai-
nakaan ole helpottamassa.

– Tilanne on sama niin 
julkisella kuin myös yksi-
tyisellä puolella. Hoitajilta 
odotetaan jatkuvasti enem-
män, mutta samalla he saa-
vat vähemmän. Uupumista 
on havaittavissa yleisesti.

LISÄÄ PAINETTA hoitajien 
työhön tuo se, että omaiset 

eivät pysty koronan vuoksi 
osallistumaan arkeen ja hoi-
tamiseen yhtä paljon kuin 
ennen. Myös hoitajien altis-
tumiset ja mahdolliset koro-
natartunnat lisäävät poissa-
oloja ja poikkeusjärjestelyjä. 

Kuivala kertoo hoitaji-
en olevan tarkkoja toimis-
taan myös vapaa-ajalla tur-
vatakseen asiakkaita ja mui-
ta työntekijöitä.

– Onneksi meillä on tällä 
hetkellä todella tiivis työyh-
teisö ja hyvä yhteishenki. It-
se olen pitänyt vuoden aika-
na yhden vapaapäivän, mut-
ta olen pystynyt tekemään 
joitakin töitä etänä. Silloin 
pystyn muokkaamaan työ-
päivääni siten, että voin ol-
la myös lasten kanssa.

Yrittäjäpariskunta halu-
aakin vinkata, että nyt olisi 
tarvetta työntekijöille ja ke-

hottavat rohkeasti ottamaan 
yhteyttä yritykseen. Työko-
kemusta ei tarvita, mutta 
alan koulutuksen omaaval-
le tai pian valmistuvalle olisi 
nyt yrityksellä tarjota työtä.

– Työ kyllä tekijäänsä 
opettaa ja kaikkiin työteh-
täviin perehdytetään kun-
nolla, ja aina voi kysyä apua. 
Rohkeasti kokeilemaan 
kuinka antoisaa ja opetta-
vaista työtä kotipalvelu- ja 
kotisairaanhoito on. Työ on 
itsenäistä mutta ei yksinäis-
tä. Kannattaa ottaa yhteyt-
tä, niin pääsee kokeilemaan, 
Ville Kuivala lisää.

Työlleen omistautunut pa-
riskunta kertoo viettävän-
sä muuten hyvin perhekes-
keistä arkea. Vapaa-aika per-
heellä menee yhteisen har-
rastuksen eli hevosten pa-
rissa.

KOTI- JA SIIVOUSPALVELU 
SEVILLAN yrittäjät Hei-
di ja Mikko Mäkeläinen 
kertovat koronan vaikutta-
neen niin työtapoihin kuin 
myös asiakasmäärään. Siivo-
usalalla puhtaudesta ja de-
sinfioimisesta huolehtimi-
nen on itsestäänselvyys yri-
tykselle, mutta nyt siihen 
kiinnitetään vielä erityistä 
huomiota.

– Käytämme maskeja asia-
kaskohtaamisissa, sekä it-
se työn aikana, jos asiakas 
on paikalla. Meille on tär-
keää pitää niin asiakkaidem-
me kuin myös omasta ter-
veydestämme hyvää huol-
ta, Heidi Mäkeläinen.

Koronan yhä jyllätessä 
moni asiakas tekee edelleen 
etätöitä kotona, jolloin sii-
voaminen samassa tilassa 
on hankalaa. Moni asiakas 

Mikko ja Heidi Mäkeläinen kertovat työn jäljen ja tyytyväisten asiakkaiden olevan parasta työssään.
Johanna Kuivala on itse saanut ensimmäisen koronarokotteen ja toivoo koko hoitohenki-
lökunnan saavan sen myös pian.

ANU K AUPPIL A
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Yrittäjien hallitus esittelyssä
 » Haukipudas Yrittää
 » Haukipudas

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT 
RY:N hallitus uudistui ku-
luvan vuoden alusta. Halli-
tuksen jäseniltä pyydettiin 
napakat vastaukset kolmeen 
kysymykseen: 
1. Kuka olet?
2. Mitä yrityksesi tekee?
3. Mitä teet, kun et yritä?

Seppo Pekkala,
puheenjohtaja
1. Seppo Pekkala, perheen-
isä, kengitysseppä, kuunteli-
ja, assari, putkimies….Kaik-
kea mitä tarve vaatii.
2. Alarmi Stables Oy tuottaa 
toiminta-ja ratsastusterapi-
aa sekä hevosharrastepalve-
luita laidasta laitaan. Koke-
muksia, elämyksiä ja hyvää 
mieltä kaikille.
3. Kilpailureissuja, luonto-
retkeilyä, yhdessä oloa ja hy-
vää ruokaa.
 
Tuulia Salmela,
hallituksen jäsen
1. Olen Tuulia Salmela, kym-
menisen vuotta sitten mar-
tinniemeläistynyt maail-
mankiertäjä, jonka intohimo-
na ja elämäntapana ovat kai-
kenlaiset käsityöt. Päätyö-
ni on lankojen käsinvärjäys.
2. Yritykseni Louhittaren 
Luola tarjoaa käsinvärjät-
tyjä lankoja neulontaan, 
kudontaan ja virkkaukseen 
myymälän ja verkkokaupan 
kautta. Luolan myymälä si-
jaitsee keskellä Haukipu-
dasta. Myymälä on avoin-
na vain torstaisin, muina ai-
koina värjään lankoja asiak-
kailleni ja jälleenmyyjille-
ni. Myymälässä voi vierail-
la myös aukioloaikojen ul-
kopuolella. 
3. Käsitöitä! Vapaa-aikana-
ni kudon, neulon ja kehrään, 
opetan neulomista etänä ja 
suunnittelen neuleohjeita. 
Jäljelle jäävän ajan vietän 
ratsastaen ja koirani kans-
sa ulkoillen.

Johanna Rahkala,
hallituksen jäsen
1) Johanna Rahkala, Tilipal-
velu Tilit Tasan Oy:n toimi-
tusjohtaja.

2) Tarjoaa talous- ja palkka-
hallinnon palveluja.
3) Käyn kuntosalilla ja jum-
passa.

Janne Apukka,
hallituksen jäsen
1. Olen Janne Apukka ja toi-
mimme vaimoni Helin kans-
sa kauppiaina Martinnie-
men K-Marketissa.
2. Martinniemen kylän ruo-
kakauppa ja lisäpalveluna 
mm. Matkahuollon paketti-
piste ja käteisen rahan nos-
taminen.
3. Vapaa-aikaa vietetään pal-
jon jäähalleissa lähes kaikis-
sa rooleissa, paitsi jääkoneen 
kuskina. Lisäksi harrastellaan 
vintage moottoriurheilua.

Katja Luhtanen,
hallituksen jäsen
1. Katja Luhtanen, haukipu-
taalainen 48-vuotias uus-
perheen äiti. Ammatiltani 
olen optometristi, työnäkö-
optikko ja yrittäjä. 
2. Optikko Duo on Se Pa-
remman Palvelun Optikko-
liike, ketjuihin kuulumaton 
yritys, joka on palvellut hau-
kiputaalaisia lähes 18 vuo-
den ajan. Optikko Duo tar-
joaa kaiken kattavat optikon 
ja silmälääkärin palvelut, se-
kä yksilölliset ja laadukkaat 
optisen alan tuotteet.
3. Elän elämäni parasta ai-
kaa, sisustan ihanaa uutta 
kotiamme, pidän instablo-
gia @torpanparissa, liikun 
ja teen käsitöitä.

Jonna Kurvinen, sihteeri
1. Jonna Kurvinen, haukipu-
taalainen perheenäiti, yrit-
täjä ja monen yhdistyksen 
aktiivi.

2. JonnaLKV myy asuntoja 
ja laatii erilaisia kodin oi-
keudellisia asiakirjoja, esi-
merkiksi edunvalvontaval-
tuutus.
3. Yrittämisen vastapaino-
na käyn salilla ja vietän ai-
kaa perheen kanssa.

Markku Ojala,
hallituksen jäsen
1. Markku Ojala, 45-vuoti-
as alkuperäisasukas.
2. Kahvihetki Oy, kahvirat-
kaisujen parissa toimitaan. 
Meiltä saa kahviautomaa-
tit, kahvit, ym. raaka-aineet, 
huollot, rahoituksen ja kou-
lutuksen. Palvellaan pääasi-
assa yrityksiä (hotellit, kah-
vilat, huoltamot, työpaikat 
ja myymälät).
3. Vapaa-aikaa vietän eloku-
vien, musiikin ja hyvien kir-
jojen parissa. Myös malmin- 
ja metallinetsintää harras-
tan huvin vuoksi.

Heikki Luhtanen,
1. varapuheenjohtaja
1. Heikki Luhtanen, yrittäjä.
2. Putaan Kuljetus Duo Oy: 
Kauppakassi- ja Ruokabo-
xi-ajot, joustavaa, nopeaa 
ja palvelevaa pienkuljetus-
ta Oulun, Oulun ympäris-
tön ja Pohjois-Suomen alu-
eella (tarvittaessa koko Suo-
mi), myös pikarahdit 24/7. 
Myymme ja välitämme käy-
tettyjä ravintola-/myymä-
läkoneita ja -laitteita sekä 
-kalusteita (kylmä ja läm-
min keittiö).
3. Lenkkeilen koirien kans-
sa, käyn kuntosalilla sekä 
muuta liikuntaa ajan salli-
essa… mökkeilyä Kuivanie-
mellä!

Pasi Kropsu,
2. varapuheenjohtaja
1. Minä olen Pasi. Aloitin ura-
ni kiinteistöhuollon parissa 
nurmikkoa leikkaamalla noin 
22 vuotta sitten. Sen jälkeen 
matka on jatkunut kiinteistö- 
ja jätehuollon parissa.
2. Mitä yrityksesi tekee? Sr-
kiinteistöhuolto Oy on hau-
kiputaalaisten jäte- ja kiin-
teitöhuoltoon erikoistunut 
perheyritys. 
3. Aika kuluu perheen paris-
sa ja ulkona liikkuessa.

KUVAT: SARI K ANGAS/MIELIKUVIA

Seppo Pekkala. Heikki Luhtanen.

Pasi Kropsu.

Jonna Kurvinen.

Janne Apukka.

Johanna Rahkala. Katja Luhtanen. Markku Ojala. Tuulia Salmela.

Uusyrityskeskus
auttaa yrittäjän
alkutaipaleella

 » Tuija Järvelä-Uusitalo
 » Haukipudas yrittää

YRITYKSEN perustaminen 
on nykyisin niin helppoa, 
että niitä perustetaan ilman 
perusteellista harkintaa. Yri-
tysneuvontaa tarjoavan Ou-
lun seudun Uusyrityskeskus 
ry:n toimitusjohtaja Tuija 
Aitto-oja vinkkaakin, et-
tä heihin kannattaa olla yh-
teydessä viimeistään ennen 
kuin painaa kaupparekiste-
rin ok-nappia.

Oulun seudun Uusyritys-
keskus ry palvelee Oulun, 
Muhoksen, Utajärven, Vaa-
lan, Tyrnävän, Lumijoen ja 
Hailuodon kuntien asukkai-
ta. Neuvonta on maksuton-
ta ja luottamuksellista. Kes-
kus auttaa yrityksen perus-
tamista suunnittelevia ja uu-
sia yrityksiä kahteen toimin-
tavuoteen saakka.

– Emme käännytä sen-
kään jälkeen asiakkaita pois. 
Jos emme itse pysty palve-
lemaan, ohjaamme kysyjän 
oikeaan osoitteeseen joko 
samassa talossa tai vaikka 
yhdistyksessämme jäseni-
nä oleviin asiantuntijayri-
tyksiin.

Uusyrityskeskus sijait-
see reilu vuosi sitten Oulun 
Hallituskadulle Postin en-
tisiin tiloihin avatulla Bu-
sinessAsemalla. Uusiyritys-
keskuksen lisäksi siellä toi-
mii muun muassa Busines-
sOulun elinkeino- ja työlli-
syyspalvelut, TE-palvelujen 
yrityspalvelut ja opintoneu-
vontaa tarjoava OSAO Ovi. 
Aitto-oja on ehtinyt huoma-
ta saman katon alla toimi-
misesta tulevat edut, vaik-
ka monet toiminnoista hoi-
tuvatkin nyt etänä. Etätyön 
aikana Uusyrityskeskuksen 
yritysneuvojat tavoittaa pu-
helimitse ja tarvittaessa kas-
votusten vaikkapa kahvilas-
sa Haukiputaalla.

Yrityksen perustamista 
suunnitteleva pääsee hy-
vään alkuun tutustumalla 
Oulun seudun Uusyrityskes-
kuksen nettisivuihin.

– Nettisivuiltamme voi 
ladata suosituimman tuot-
teemme, Perustamisoppaan 
alkaville yrittäjille. Se on 
kattava paketti, jossa neu-
votaan asioita käytännön-
läheisesti. Sivuillamme on 
myös esimerkiksi ideanappi. 
Siihen voi heittää hurjimpia-
kin yritysideoita, joiden to-

teutumismahdollisuuksiin 
otamme kantaa seuraavaan 
päivään mennessä, vinkkaa 
Aitto-oja.

OTTAMALLA vastaan neu-
voja Uusyrityskeskukselta 
voi välttyä esimerkiksi sil-
tä melko yleiseltä ongelmal-
ta, että on perustanut yri-
tyksen ja huomaa rahojen-
sa loppuvan.

– Meihin saatetaan olla 
yhteydessä pari kuukautta 
aiemmin perustetusta yri-
tyksestä ja kysyä mistä voi 
saada yritykselle rahaa. Sii-
nä vaiheessa saatetaan ky-
syä myös starttirahoituk-
sen perään.

Yrityksen perustamisen 
jälkeen yrittäjä saattaa alkaa 
ihmetellä myös, mistä yri-
tykselle saadaan asiakkaita.

– Ennen yrityksen perus-
tamista tulee tehdä niin 
liiketoimintasuunnitelma 
kuin talousennustekin. Jos 
arastelee excelin käyttöä, 
niin ruutupaperillakin voi 
laskea yrityksen menot ja 
tulot. Me suorastaan pako-
tamme yrittäjäksi aikovan 
tekemään liiketoiminta-
suunnitelman. Siinä kysy-
tään asioita ärsyttävän tark-
kaan, mutta niin tulee käy-
tyä riskianalyyseineen lä-
pi asiat, jotka yritysmaail-
massa voivat tulla vastaan.

Aitto-oja miettii, että eh-
kä eniten heiltä kysytään 
yel-maksujen pakollisuu-
desta.

– Monesti kysymykset liit-
tyvät rahaan, eli myyntiin, 
markkinointiin ja asiakkai-

siin. Yrityksen perustami-
seen tarvitaan aina alkupää-
omaa. Sen suuruus riippuu 
toimialasta ja yritysmuodos-
ta. Nämä kaikki asiat käy-
dään läpi keskusteluissam-
me. Joskus yrityksen perus-
taminen voi kaatua vaikka 
puolison työttömyyteen, sil-
lä siinä tilanteessa on han-
kala saada esimerkiksi lai-
naa yrityksen perustamis-
ta varten.

USEIN Uusyrityskeskus suo-
sittelee yrittäjäksi aikoval-
le opintoja.

– Yritystä saatetaan suun-
nitella vajaalla ammattipä-
tevyydellä. Suosittelemme 
aina ammattipätevyyden 
hankkimista ennen yritys-
toiminnan aloittamista. Täs-
sä meitä ja yrittäjäksi aiko-
vaa auttaa BusinessAsemal-
la oleva OSAO Ovi -palve-
lu. Annamme pyydettäes-
sä myös TE-toimistolle lau-
suntoja starttirahoitusta 
varten. Niissä suurimmas-
sa osassa starttirahan saa-
misen edellytykseksi tulee 
yrittäjäkoulutuksen käymi-
nen, Aitto-oja sanoo.

Yrittäjäkoulutusta on Ou-
lun seudulla tarjolla aina-
kin OSAO:ssa, PSK-Aikuis-
opistossa sekä Rastor-ins-
tituutissa.

JOSKUS voidaan joutua to-
teamaan, ettei yritystä kan-
nata perustaa. Usein se on 
kuitenkin hyvä vaihtoehto.

– Moni työtön yritystä 
suunnitteleva ajattelee, et-
tä ensimmäisen vuoden pal-

kaksi riittää peruspäivära-
han suuruus. Se on minusta 
hyvä lähtökohta, koska sa-
moilla tuloilla elämä yrittä-
jänä on varmasti monipuo-
lisempaa kuin työttömänä. 
Sen sijaan että käy mol:n 
sivuilla ja täyttää työhake-
muksia, voi miettiä yrityk-
sensä kehittämistä ja vaik-
kapa kommunikoida FB:n 
ryhmissä toisten yrittäjien 
kanssa.

Vaikka viime vuosi oli ko-
ronavuosi, perustettiin Ou-
lun seudun Uusyrityskes-
kuksen alueella yrityksiä 
lähes ennätyksellisen edel-
lisvuoden tahtiin.

– Lomautetuissa ja irtisa-
notuissa oli useita sellaisia, 
jotka kaivoivat takataskus-
taan vanhat liiketoiminta-
suunnitelmat. Uskon, että 
nämä koronakurimukses-
sa perustetut yritykset myös 
menestyvät paremmin kuin 
noususuhdanteessa perus-
tetut.

YRITTÄJYYTTÄ Aitto-oja 
suosittelee ihmisille, jotka 
uskaltavat ottaa riskejä.

– Yrittäjyys on riski. Us-
kalluksen lisäksi on olta-
va uusia ideoita, sillä yri-
tyksen on menestyäkseen 
pakko uudistua. Tarvitaan 
myös rohkeutta ja jonkin 
alan vahva osaaminen.

Yrittäjyyttä Aitto-oja ei 
puolestaan suosittele riski-
enkaihtajille.

– Yrittäjyys voi olla ahdis-
tavaa sellaiselle, joka haluaa 
vakituisen, turvallisen kuu-
kausiansion.

Oulun seudun Uusyrityskeskus ry:n toimitusjohtaja Tuija Aitto-oja kertoo, että yhdistys 
palvelee yritystä suunnittelevia ja aloittelevia maksuttomasti ja luottamuksellisesti.

TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO
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OULU IGLOOS tarjoaa täysin 
uudenlaisen majoituspalve-
lun Haukiputaan alueella. 
Kesäisin veden päällä kellu-
va ja talvisin jään päällä ole-
va iglu tarjoaa loistavat puit-
teet revontulien tarkkailuun 
ja uudenlaiseen tapaan yö-
pyä ekologisesti luontoa 
kuormittamatta.

Yrittäjä Pekka Kropsu on 
yrityksensä yleismies, joka 
hoitaa itse kaikki majoituk-
seen liittyvät työt vieraista 
huolehtimisesta lakanoiden 
mankelointiin. Alun perin 
tarkoitus oli tarjota majoi-
tuspalveluja Hailuodossa, 
mutta sillanrakennusprojek-
tin pitkittyessä, ajatus vaih-
tui igluihin.

– Iglut ovat helposti siir-
rettävissä, ja kun muutin Sii-
kasaareen niin ajattelin, et-
tä miksi en aloittaisi toimin-
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Vuokraamme muokattavia toimitiloja 
yrityksille Oulun alueella. 
• Tuotantotiloja
• Toimistotiloja
• Yhdistelmä- ja monitiloja
• Liiketiloja
• Varastotiloja

TOIMITILAA 
TARPEESI MUKAAN

15–4000 m² 

Vuokraa heti omasi: Potential.fi

Elämysmajoitusta ekologisesti keskellä luontoa
taa tässä ja nyt. Iglusta löy-
tyy kaikki hotellihuoneen 
mukavuudet luksuslisällä, 
paitsi suihku ja sauna. Sik-
si tarvittiin kelluva sauna. 
Sellaista ei ollut, joten sellai-
nen tehtiin. Ensi kesän kaa-
tumistestien jälkeen saunal-
le saa CE-merkinnän.

Merkintä osoittaa, että 
valmistaja vakuuttaa tuot-
teen täyttävän sitä koske-
vat EU:n direktiivien vaati-
mukset. Yrittäjä kertoo tar-
koituksena olevan mahdolli-
sesti myydä kelluvia sauno-
ja ympäri Eurooppaa yrityk-
sille ja yksityishenkilöille.

VAIKKA korona-aika on 
Kropsusta ollut inhottava, 
niin hän sanoo nyt olleen 
otollinen aika suunnitella 
pidempään mielessä olleita 
projekteja. Kropsun toinen 
rakennusalan yritys Aimi 
Oy työllistää miestä myös, 
mutta nyt on ollut aikaa kat-

soa tulevaan.
– Moni sanoi, että onko 

järkevää investoida tällai-
sena aikana. Mutta sitten 
kun uusi normaali arki al-
kaa niin sitten ei taas ole ai-
kaa suunnitteluun.

IGLU-SAUNAELÄMYS on hie-
nosäätöjä vaille valmis kon-
septi, ja varauksia on ollut 
jo parin kuukauden aikana 
mukavasti. Etenkin paikal-
liset ovat olleet talven aika-
na erittäin kiinnostuneita. 
Monet asiakkaat ovat ha-
lunneet tarjota elämyksen 
lahjana läheiselle tai eläk-
keelle jäämisen kunniaksi.

– Monilla on jo kaikkea, 
niin tämä on loistava tapa 
antaa lahjaksi jotain mie-
leenpainuvaa. Jotkut varaa-
vat iglun ja saunan, ja kylpe-
vät illan isommalla porukal-
la ja sitten vain kaksi jää yö-
pymään igluun.

Iglun wc on kompostoi-

va ja nesteet kerätään sep-
titankkiin eli luontoon ei jä-
tetä mitään sitä kuormitta-
vaa. Iglu on erittäin ener-
giatehokas aurinkopanee-
leineen ja biopolttokennoi-
neen ja se vie kovimmillakin 
pakkasilla dieseliä vain noin 
1,5 litraa päivässä. Kropsu 
pystyy etänä ohjaamaan ig-
lun ilmastointia, lämmitys-
tä, valoja sekä seuraamaan 
akkujen ja tankkien tilan-
netta. Pääroolissa iglussa on 
esteetön näkymä ulos ja tai-
vaalle lattiasta kattoon asti 
ulottuvien ikkunoiden an-
siosta. Erikoisuutena iglun 
sisällä on pilkkireikä ja ste-
reot, joihin voi oman puhe-
limen yhdistää.

– Talvisin matkan iglulle 
voi taittaa lumikengillä, kä-
vellen, moottorikelkan kyy-
dissä tai hiihtäen ja kesäi-
sin SUP-laudoilla tai veneel-
lä, ja ne kuuluvat majoituk-
sen hintaan. Tarkoituksena 

on tukea muita paikallisia 
yrittäjiä. Voimme vuokrata 
majoittujille kylältä fatbike-
pyörät, aamupalakorin tar-
vikkeet haemme paikallisis-
ta kaupoista ja sisustuksessa 
käytetään paikallisten yri-
tysten tuotteita. Tarkoitus 
on täyttää kaikki asiakkaan 
toiveet elämyksen suhteen.

KOKONAISVALTAISEN elä-
myksen takaa kiva matka 
iglulle, luonnonläheisyys, 
pilkkimismahdollisuudet, 
makkaran paisto nuotiol-
la ja kesäisin iglun terassil-
la rentoutuminen laineiden 
liplattaessa.

– Monet toivovat aamupa-
lakoriin mansikoita ja samp-
panjaa ja tietenkin se järjes-
tyy. Onhan se nyt todella ro-
manttista järjestää puolisol-
le yllätyksenä elämys iglulla 
ja laittaa taustalle soimaan 
Lionel Ritchien Endless lo-
ve- kappale.

Talvella matkan iglulle voi taittaa moottorikelkan kyydissä, tai isommalla porukalla vaik-
ka reen kyydissä lampaantaljojen lämmittäessä.

PEKK A KROPSU

Rakennusalalle koronavuosi toi haasteita,
mutta tulevaisuus nähdään hyvänä

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

KORONA on vaikuttanut ra-
kennusalan toimijoihin use-
alla tavalla. Vaikka yksityis-
ten asiakkaiden innokkuus 
rakentamiseen lisääntyi mo-
nien viettäessä enemmän ai-
kaa kotona, isoja urakoita 
meni esimerkiksi kunnilla 
ja kaupungeilla jäihin.

Haukiputaan alueen yri-
tyksistä Säävälät Oy sekä 
Soralinkki Oy molemmat 
kertovat koronan vaikut-
taneen yrityksien toimin-
tatapoihin. Molemmissa 
perheyrityksissa ollaan sitä 
mieltä, että tulevaisuuden-
näkymät alalla ovat hyvät.

MAANRAKENNUSFIRMA Sää-
välät Oy:n toimitusjohtaja 
Juho Säävälä kertoo koro-
nan muuttaneen toiminta-
tapoja niin henkilökunnalla 
kuin myös tarjousten kilpai-
lutuksessa. Säävälä kertoo, 
että rakennusala on elpy-
mässä ja tällä hetkellä työ-
tilanne on hyvä.

Viime keväänä tilanne oli 
pahin, kun pandemia puh-
kesi. Verrattuna normaaliin 
vuoteen, monet kuntien ja 
kaupunkien projektit pysäh-
tyivät ja kilpailutusta tehtiin 
hinnan perusteella. Yleen-

sä samasta urakasta kilpai-
lee neljästä viiteen yritystä, 
mutta pahimman korona-
paniikin aikana, kilpailijoi-
ta saattoi olla 15.

– Jotkut tarjosivat miljoo-
nan euron urakan neljännes-
osalla, ja monesti työ meni 
halvimmalle. Nyt tilanne on 
elpymässä ja normalisoitu-
massa, koska alihinnoitte-
lu ja sitä tarjoavat urakoit-
sijat ovat karsiutuneet pois 
kilpailusta. Suunta on posi-
tiivinen, ja moni on saanut 
urakoita sieltä mistä ennen-
kin koronaa. Työnteossa ko-
rona on näkynyt siten, että 
kaikki kokoukset pidetään 
nykyään etänä.

VIIME KEVÄÄSEEN verrattu-
na tarjouspyyntöjä on tul-
lut nyt yksityisiltä ja rivita-
lopuolelta noin viisinkertai-
nen määrä. Säävälöillä on 
tällä hetkellä isoja hankkei-
ta työn alla, esimerkiksi työ 
Kemin biotuotetehdaspro-
jektissa. 

Juho Säävälä kertoo, et-
tä työt eivät ole tulevaisuu-
dessakaan vähenemässä. 
Monelle urakoitsijalle työ-
maiden erikoistyöt eivät ole 
päivänselviä hommia, ja ni-
menomaan erikoisosaami-
nen työmailla kuuluu Säävä-
län mukaan yrityksen vah-
vuuksiin.

– Olemme säästyneet ko-
ronalta 100 prosenttisesti, 
eli olemme onnistuneet suo-
jaamaan työntekijöitä hy-
vin. Sovimme työntekijöi-
den kanssa myös ”autojen 
nimikoinnista”, eli kukaan 
ei käy toisen ajoneuvossa ja 
täten minimoimme kontak-
tit ja altistumiset.

MAA-AINESTEN jalostami-
nen, myynti ja kuljetus kuu-
luvat Soralinkki Oy:n toi-
menkuvaan. Markku, Mik-
ko ja Mirelle Isohookana 
kertovat koronan vaikutta-
neen yrityksen toimintaan 
myös myönteisesti. Yrittä-
jät kertovat erityisesti yksi-
tyisten asiakkaiden lisään-
tyneestä innokkuudesta pi-
hanlaittoon koronan aikaan. 

Kokonaisuudessaan viime 
vuosi oli yritykselle hyvä.

– Viime vuonna muutok-
set olivat meillä vähäisiä. 
Sovituista suunnitelmis-
ta pidettiin kiinni ja yksi-
tyisten asiakkaiden tarjous-
pyynnöt lisääntyivät. Moni-
en jäädessä lomautusten tai 
etätöiden vuoksi kotiin, pit-
kään mielessä olleet piha-
projektit haluttiin saada nyt 
kuntoon, Mirelle Isohooka-
na kertoo.

ITSE työntekoon korona ei 

Soralinkki Oy näkee alueen tulevaisuuden hyvänä ja kan-
nattavana.

Säävälät Oy tarjoaa niin maa- ja piharakentamista kuin kul-
jetuspalveluitakin.

yrityksessä vaikuttanut, 
mutta toimintatapoihin 
kyllä. Henkilökunnan ko-
koukset ja yhteiset kahvitau-
ot jäivät pois, asiakastapaa-
miset ja muut kokoukset yri-
tys hoitaa mahdollisuuksien 
mukaan etänä. Työntekijät 
siirtyvät töihin tullessa suo-
raan hommiin ja työskente-
levät pääsääntöisesti yksin.

Pandemian jälkeisen ajan 
yritys näkee myönteisenä 
ja työntäyteisenä alueella. 
Yrittäjät kertovat kokeneen-
sa alueen hengen muuttu-
neen siten, että nyt vede-
tään enemmän yhtä köyt-
tä. Tulevaisuudessa ylöspäin 
rakentaminen alueella tu-
lee todennäköisesti lisään-
tymään, etenkin Haukipu-
taan keskusta-alueella.

– On hyvä, että Haukipu-
taan alueelle rakennetaan 
ja aluetta kehitetään. Se elä-
vöittää aluetta ja houkutte-
lee toivottavasti myös yrit-
täjiä alueelle, Mikko Isohoo-
kana sanoo.

Moni on aloittanut remon-
tin korona-aikana ja se on 
näkynyt osin myös raken-
nusyritysten saamissa tar-
jouspyynnöissä.

ARKISTOKUVA: JARNO KESKINEN

HaukipudasYRITTÄÄ
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Minulla on yritysidea. Voinko 
saada sparraus apua, jotta 

siitä syntyisi kannatta-
vaa liiketoimintaa?
Kyllä! Voit joko ottaa yhteyttä  
BusinessOulun asiantuntijoihin 
ja sopia tapaamisen tai lähteä 

mukaan esihautomotoimintaan. 
Esihautomossa osallistujat kehittä-

vät 10 viikon aikana liikeideaansa 
ja pohtivat omaa yrittäjyyttään 
asiantuntijoiden ohjauksessa 

BusinessAseman tiloissa Oulun 
keskustassa. Esihautomossa on oma 

polkunsa myös itsensä työllistäville.

Haluan perustaa yrityksen, 
mutta en tiedä miten se  
käytännössä tapahtuu
Olennaisinta yrityksen perustamisessa 
on toimivaksi todettu liikeidea. Asian-
tuntijamme auttavat liiketoimintamallin 

kehittämisessä sekä yrityksen perustami-
seen liittyvissä käytännön kysymyksissä. 

BusinessOulun kanavista voit löytää myös 
toimitilat, ja halutessasi olemme jatkossa-
kin mukana kehittämässä yritystäsi!

Suunnittelen uutta investointia  
yritystoiminnan kehittämiseksi ja 
tarvitsen tietoa rahoituksesta

BusinessOulun 
asiantuntijoilla on 
kattavat tiedot eri 
mahdollisuuksista niin 
julkisella kuin yksityiselläkin 
puolella. He auttavat sinua löytä-
mään oikean rahoituskanavan sekä laatimaan 
hanke- tai projektisuunnitelman. Lisäksi saat 
apua rahoitus- ja kassavirtalaskelmien 
tekemiseen ja rahoitushakemuksen val-
misteluun. Tarvittaessa autamme 
tekemään myös esittelyma-
teriaalin ja kontaktoimaan 
rahoittajia.

Tarvitsen apua tuoteideani kehittä-
miseen ja tuotteen testaamiseen
Apua löytyy BusinessOulun avoimen innovaation 
palveluista. Voit etsiä uusia ideoita tai ratkaisuja 
sprinteissä ja työpajoissa tai tuoda tuotteesi 
kokeiltavaksi sopivalla alustalla. Esimer-
kiksi Business Aseman älykiinteistö toimii 
myös kokeilualustana. Patiolla.fi-palvelus-
sa voit hankkia tietoa asiakkaittesi tarpeista 
sekä toteuttaa yhteiskehittämistä.

Tuotteillani on vientipotentiaalia. 
Miten käynnistän vientitoiminnan?
Asiantuntijamme auttavat sinua mm. vientivalmiuk-
siin, markkina-alueeseen ja viennin rahoittamiseen 
liittyvissä kysymyksissä. Yrityksesi on tervetullut 
mukaan erilaisiin vienninedistämistapahtumiin sekä 
vientiverkostojen toimintaan. Myös toimialojen 
omat verkostot ovat aktiivisia kansainvälisessä kau-
passa – tutustu toimialakohtaisiin palveluihimme! 

Olen kiireinen yrittäjä, mutta  
digiloikkaa pitäisi tehdä. Mistä saisin 
ketterää valmennusta?
BusinessOulun valmennukset pyörivät ympäri 
vuoden, joten kysypä sinulle sopivaa! Tarjolla on 
infoa, johdantoa ja pidempää, moduuleihin jaettua 

valmennusta, joista voi vapaasti poimia 
itselleen hyödylliset osiot. Webinaarit 
myös tallennetaan, joten valmennukset 
eivät välttämättä ole aikaan sidottuja 
lukuun ottamatta työpajatyösken-

telyä. Erilaisissa työpajoissa on 
mahdollisuus saada myös 

henkilökohtaista 

Yritystoiminnan  
aloittamiseen,  
kehittämiseen ja  
kansainvälistymiseen 
löytyy apu yhdestä 
osoitteesta

LÄHETÄ MEILLE
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com

valmennusta. Valmennuk-
set ovat maksuttomia.

Tarvitsen toimitilat  
yritykselleni, ketä voin 
lähestyä?
Nettisivun businessoulu.com sähköisistä palveluista 
löytyy Toimitilat ja yritystontit -osio, joka on nopein 
tapa selata tarjontaa. BusinessOulun sijoittumis- 
palvelujen asiantuntija auttaa myös tarvittaessa. 
Oulun kaupungin tonttitarjonnasta vastaa Yhdys-
kunta- ja ympäristöpalvelut.

Yritykseni tarvitsee osaavaa  
työ voimaa, mistä aloitan?
Aloita ottamalla yhteyttä BusinessOulun työllisyys-
palveluihin. Saat lisätietoa sopivista työnhakija- 
asiakkaista ja mahdollisuuksistasi rekrytoinnin 
taloudellisiin tukiin sekä apua niiden hakemiseen. 
Järjestämme vuosittain myös useita rekrytointita-
pahtumia, jotka ovat avoimia kaikille työnantajille. 
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa BusinessOulun palveluista  
löydät osoitteesta businessoulu.com

• Palveluneuvonta on avoinna Business- 
 Asemalla arkisin klo 9–15

• Puhelimitse sinua palvellaan numerossa  
 08 558 55810 ma–to klo 8–18 ja  
 pe klo 8–16

• Voit myös varata ajan etäneuvontaan: 
 businessasema.com/neuvonta

BusinessAseman  
palveluneuvonta  
ohjaa eteenpäin!

OSOITE:  BUSINESSASEMA,  
HALLITUSKATU 36 B,  90100 OULU

businessasema.com/neuvonta
 businessoulu.comSOITA  08 558 558 10 

KOLUMNI

Mitä tekee Hyvä pomo?
OLEMME kaikki kuulleet 
sanonnan ”työntekijät ovat 
yrityksen tärkein voimava-
ra”. Jotta tämä pitää paik-
kansa, on panostettava 
työntekijöiden hyvinvoin-
tiin. Siihen, että aamulla on 
kiva fiilis mennä töihin. Er-
ityisesti osaajapulasta kär-
sivillä aloilla hyvistä työn-
tekijöistä on syytä pitää ki-
inni ja myös miettiä yrityk-
sen työnantajakuvaa, jolla 
voidaan houkutella hyviä 
tyyppejä töihin. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät aloittivat tammikuussa 
uuden ESR-rahoitteisen Hy-
vä pomo -hankkeen, jonka 
tarkoituksena on tukea al-
le 20 henkilöä työllistävien 
yritysten henkilöstöjohta-

misen käytänteitä ja toimin-
tatapoja. Tavoitteena on li-
sätä työntekijöiden ja myös 
yrittäjien hyvinvointia pa-
rantuneen henkilöstöjohta-
misen kautta. Hanke tarjoaa 
yrityksille mm. asiantuntija-
palveluita, joiden avulla voi-
daan parantaa toimintaa, jo-
ka tavalla tai toisella liittyy 
yrityksen ihmisiin. 

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ pakot-
taa yritykset huomioimaan 
esimerkiksi työturvallisuu-
teen tai työterveyshuoltoon 
liittyviä asioita, mutta se ei 
ohjaa vuorovaikutukseen 
liittyvissä tai muissa peh-
meinä pidetyissä asioissa. 
Vanha faktahan on, että uu-
det työntekijät tulevat yri-

tykseen hyvän maineen pe-
rässä ja lähtevät huonon joh-
tamisen takia. 

Vuorovaikutus, osaami-
nen ja johtaminen ovat te-
kijöitä, jotka kuuluvat ns. 
tuottavuuslähtöisen kehit-
tämisen alle, kun taas kus-
tannussäästöjen alle voi-
daan laittaa kehittämis-
toimet, jotka liittyvät esi-
merkiksi työkykyyn, saira-
uspoissaoloihin tai terveel-
lisiin elämänapoihin. Hy-
vä pomo -hanke auttaa yri-
tyksiä sekä tuottavuus- et-
tä kustannussäästölähtöi-
sessä kehittämisessä. 

Satsaus ihmisiin voi tun-
tua rahan tuhlaukselta. 
Usein panostukset henki-
löstöön ovatkin budjetis-

sa alimpana, koska on tär-
keämpää keskittyä myyntiin 
ja markkinointiin ja muihin 
helpommin mitattaviin, ja 
sitä kautta näkyviä (euro)
tuloksia tuottaviin asioihin. 
Lapin yliopiston tutkimus-
johtaja Marko Kestin kehit-
tämässä henkilöstövoima-
varojen tuotantofunktiossa 
työhyvinvoinnin kehittämi-
nen näkyy parempana käyt-
tökatteena, euroina. Tämä 
on havahduttanut yritysten 
johtajat huomaamaan, et-
tä henkilöstövoimavarojen 
kehittäminen onkin tärke-
ää yrityksen menestymises-
sä. Hyvä pomo -hanke ha-
luaa olla tukemassa näiden 
ajatusten muuttumista käy-
tännön teoiksi.

TYÖNTEKIJÖIDEN hyvä koh-
telu ja johtaminen, toimi-
vat prosessit ja kunnolliset 
työvälineet lisäävät työhy-
vinvointia, ja parempi työ-
elämän laatu tuo yrityksil-
le kilpailuetua. Eikä kyse 
ole vain isoista yrityksistä, 
vaan myös mikro- ja pk-yri-
tyksistä. 

Toimintaympäristön jat-
kuvat muutokset haastavat 
henkilöstöjohtamista, kos-
ka strategiset haasteet koh-
distuvat enenevissä määrin 
henkilöstövoimavaroihin. 

Uudet työpaikat synty-
vät pieniin yrityksiin, jo-
ten pidetään huoli siitä, et-
tä näiden yritysten osaamis-
ta henkilöstöjohtamisesta 
kehitetään ja tuetaan.

Mari Viirelä
projektipäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Ravintola Lankku ja Hotelli Samanttan 
ulkoporeamme vastaavat kysyntään
 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

VIIME vuoden maaliskuus-
sa, kun ravintolat ja baarit 
joutuivat sulkemaan koro-
nan vuoksi ovensa, yrittä-
jät Kimmo ja Susanna Kal-
lio päättivät alkoholipuo-
len olevan menneen talven 
lumia. Nyt ravintola Lank-
ku avasi ovensa uudelleen 
viiden viikon sulun jälkeen. 
Viimeisin sulku tarjosi sau-
man remontoida keittiö uu-
teen uskoon palvelemaan 
paremmin sekä lounas että 
á la carte -keittiönä.

– Kaipasimme itse tänne 
hyvää pihvipaikkaa. Ennen 
joutui lähtemään Ouluun 
saakka, jos halusi hyvän pih-
vin. Halusimme myös hinta-
tason olevan kohtuullinen, 
Kimmo Kallio.

– Otimme heti projektin 
alussa mukaan mainostoi-
misto Höyryn, joka auttoi 
meitä brändinrakennukses-
sa ravintolan nimestä lähti-
en, Susanna Kallio kertoo. 

UUTENA työporukkaan tu-
li myös uusi keittiömestari. 
Keittiömestarin vankka työ-
kokemus alalta auttoi välttä-
mään isoimmat sudenkuo-
pat. Kimmo Kallio sanookin, 
että jos voisi jotain tehdä uu-
destaan, se olisi keittiömes-
tarin palkkaaminen vielä ai-
emmin mukaan projektiin.

Kiitosta yrittäjät ovat 
saaneet erityisesti hotel-
lin asukkailta, kun öisin ei 
enää kuulu diskomusiikki. 
Moni arveli remontin val-

mistuttua, että paikalle tu-
lee uusi tanssipaikka, mut-
ta yrittäjät kertovat olevan-
sa erittäin tyytyväisiä pää-
tökseensä ja siihen, ettei tar-
vitse enää valvoa öitä.

HOTELLI tarjoaa nykyään 
myös saunatilat ja ulkopo-
reammeen vuokrauskäyt-
töön. Ulkoporeamme on ol-
lut käytössä vasta pari kuu-
kautta, mutta kävijöitä on 
riittänyt. Yrittäjät haluavat-
kin tarjota Haukiputaalla 
hyvät ja nykyaikaiset palve-
lut ja tilat illanistujaisiin ja 
juhliin. Tulossa on myös en-
si kesäksi hääpaketit.

– Idea ulkoporeammeeseen 
syntyi, kun ajattelimme ta-
kapihamme olevan todella 
ruma. Terassin rakentami-
sen jälkeen jäi vielä tilaa niin 
päätimme laittaa sinne ulko-
poreammeen. Asiaan vaikut-
ti myös se, että viime kesä-
nä etsin ystäväni polttarei-
hin paikkaa, jossa olisi palju 
tai poreamme saunan yhte-
ydessä, mutta ei niitä oikein 
ollut, Susanna Kallio kertoo.

Suomessa suunnitel-
tu ja valmistettu Drop-ul-
koporeamme on varustet-
tu Avainlippu-merkillä ja 
suunnittelussa on kiinni-
tetty huomiota pieniinkin 
yksityiskohtiin. Sähköläm-
mitteinen allas on suunni-
teltu ympärivuotiseen käyt-
töön, ja niitä voi pitää käyt-
tövalmiina aina.

– Juhlimme tänä vuonna 
50-vuotisjuhlaa ja toiveissa 
on, että voisimme kesällä pi-
tää avoimet ovet, joissa pai-

kalliset pääsisivät tutustu-
maan uusin tiloihimme, Su-
sanna Kallio sanoo.

LISÄÄ remontteja on luvas-
sa, kun hotellin ensimmäi-
nen kerros on jo purettu ja 
huoneet uudistetaan. Myös 
saunatilat on tarkoitus re-
montoida kesällä.

Pitkiä päiviä töitä tekevä 
pariskunta kertoo olevansa 
välillä aivan loppu, mutta 
ovat löytäneet rentoutumis-
tavan sähköläskipyöräilystä.

Susanna ja Kimmo Kallio ovat ylpeitä uudesta ravintolastaan, ja suosituin annoskin on jo 
löytynyt. Se on asiakkaiden mielestä rotukarjan sisäfileepihvi.

Ulkoporeamme on monelle 
arjen luksusta ja nyt sinne 
pääseekin rentoutumaan 
omalla kylällä.

Juhlimme tänä vuon-
na 50-vuotisjuhlaa ja 
toiveissa on, että voi-
simme kesällä pitää 
avoimet ovet, joissa 
paikalliset pääsisivät 
tutustumaan uusin ti-
loihimme.”
- Susanna Kallio

ANU K AUPPIL A
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