
YRITTÄÄ
Haukipudas

Haukiputaan Yrittäjät ry:n lehtiNro 2
11.11.2021

Pekka ja Hanna Qvist
arvostavat yrittäjäpal-
kintoa suuresti.

Yrittäjäpalkinto 
Peltimylly Oy:lle

Sivut 4–5

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

TOIMITILAA 
TARPEESI MUKAAN

15–4000 m² 

Vuokraa heti omasi: Potential.fi



22 HaukipudasYRITTÄÄ Nro 2 — 11.11.2021

USEIN vastuullisuutta aja-
tellaan isona kokonaisuu-
tena ja moni kokee aiheen 
haastavaksikin. Loppupe-
leissä vastuullisuudessa pu-
hutaan hyvin arkipäiväisis-
tä asioista ja jokainen mää-
rittelee toimenpiteet omas-
sa yritystoiminnassaan itse.

Vastuulliseen yritystoi-
mintaan ei ole valmiita kaa-
voja, vaan ne ovat valintoja 
sekä tekoja yrityksen päivit-
täisessä arjessa.

Vastuullisuuden voi jao-
tella taloudelliseen, sosiaa-
liseen ja ekologiseen vastuu-
seen. Yrittäjän arkipäiväs-
sä taloudellinen vastuu nä-
kyy vastuiden ja velvoittei-
den hoitamisella. Kannat-
tavan yritystoiminnan voi-
daan katsoa olevan lähtö-
kohta sille, että myös muita 
vastuullisuuden osa-alueita 

on mahdollista toteuttaa.

SOSIAALISELLA VASTUULLA 
tarkoitetaan ihmisten hy-
vinvointia ja osaamisen ke-
hittymistä. Myöskään yrit-
täjän omaa hyvinvointia ei 
tule unohtaa, vaan vastuul-
lisuuteen kuuluu myös itses-
tä huolehtiminen. Ekologi-
sessa vastuullisuudessa on 
kyse toiminnan vaikutus-
ten minimoinnista ympä-
ristöön. Yrityksen hankin-
nat ovat hyvä esimerkki sii-
tä, miten vastuullisuutta voi 
toteuttaa. Yrityksen ostaes-
sa lähialueelta, se jättää eu-
rot paikallistalouteen, tukee 
alueen työllisyyttä, toimi-
tusketju on läpinäkyvä se-
kä ympäristöystävällinen.

Sosiaalisessa vastuussa 
korostuu henkilöstöjohta-
minen. Johtamisen lähtö-

kohtana on tasa-arvo, hy-
vinvointi, avoimuus sekä 
oikeudenmukaisuus. Vas-
tuullisella johtamisella voi-
daan vaikuttaa työntekijöi-
den tuloksellisuuteen, moti-
vaatioon ja työhyvinvointiin 
- kun työntekijä voi allekir-
joittaa työpaikkansa toimin-
nan, hänen on helppo sitou-
tua siihen. Vastuullisen toi-
minnan voidaan nähdä ole-
van yrityksen kilpailuvalt-
ti myös rekrytoinnissa pa-
remman yrityskuvan myötä. 

JOSSAIN VAIHEESSA yrittä-
jä joutuu luopumaan yrityk-
sestä, vastuullisuutta on, et-
tä siihen varaudutaan etukä-
teen. Yritys pidetään hyväs-
sä iskussa koko ajan eli se on 
myyntikunnossa.

Vastuullisuutta on myös 
se, että varaudutaan äkilli-

siin tilanteisiin. Mikäli yrit-
täjä sairastuu pahasti eikä 
voi enää johtaa yritystä, ku-
ka huolehtii yrityksen asiois-
ta. Vaikka ikäviä asioita ei 
haluta miettiä, niin ikävän 
tilanteen yllättäessä enna-
kointia kiitellään.

VASTUULLISUUS näkyy kai-
kessa yrityksen liiketoimin-
nassa. Se lähtee arvoista, 
strategiasta ja johtamisesta. 

Vastuullisuus on pieniä 
tekoja ja huomioita arjen 
työssä. Se on ennakointia 
ja ratkaisuja. Vastuullisuut-
ta ei siis kannata ajatella lii-
an suurella laajuudella, vaan 
valita itselle sopivat toimin-
tatavat ja tuoda ne esille. Se 
ei saa olla päälle liimattuja 
iskulauseita, vaan se on yri-
tyksen tapa toimia.

Vastuullisuudella lisätään 

yrityksen kannattavuutta, 
sen työntekijöiden hyvin-
vointia ja toimitaan kestä-
västi ympäristöasiat huo-
mioiden.

Kirjoittajat ovat Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien 

työntekijöitä. 

Hyvä Pomo-hanke,
Minna Paakkola

minna.paakkola@
yrittajat.fi

050-4777280
Omistajanvaihdos ilolla 

-hanke
Paula Pihlajamaa

paula.pihlajamaa@
yrittajat.fi

050-4399808

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

KOLUMNI

Tervehdys lukijat!
VUOSI alkaa olla vähitellen loppusuoral-
la. Harmaan marraskuun kunniaksi onkin 
hyvä vilkaista taaksepäin, että mitä sitä on 
tultukaan tehtyä. Ehtii sitten ennen tont-
tujen kurkkimista ja joulukuuta vähän pet-
rata asemiaan, jos kovin pahalta näyttää.

HAUKIPUDAS on vihdoinkin saamassa uut-
ta ilmettä. Keskustaa kehitetään, brändäys-
tä viritellään ja yhteistyökumppaneita ke-
rätään. Ensi vuoteen on jo monta puuhaa 
tehtävänä. Yhdessä tekeminen on tärkeää. 
Yksin ei pysty kuin murto-osaan siitä, mi-
tä hyvän kaverin kanssa.

Voitaisiin etsiskellä niitä kavereita muu-
altakin kuin työn tai projektien kautta tai 
ainakin käsitettä projekteista voisi laajen-
taa. Yhtenä päivänä töissä ollessani pidin 
seuraa taksia odottavalle erityislapselle, jo-
ka ei juurikaan puhu. Yhtäkkiä huomasim-
me kärpäsen kipittämässä seinällä. Siitä-

pä aukesi meille mahtava yhteistyöprojek-
ti. Ylensimme itsemme kärpäsninjoiksi ja 
yhteistyössä listimme kaikki nuo lentävät 
olennot. Puhekin rupesi luistamaan yhtei-
sen strategian luomisessa.

PARI PÄIVÄÄ sitten nappasin peruukin pää-
hän ja naamarin naamaan, kun haamuki-
soissa tarvittiin apukäsiä. Taipuu se iso-
kin mies karkki vai kepponen-hahmoksi, 
jos tarve vaatii.

Kiitokset kaikille yhteistyöstä ja hyvistä 
keskusteluista. Jatketaan ensi vuonna sa-
maan malliin tai vaikkapa vähän parem-
minkin niin isojen kuin pientenkin projek-
tien merkeissä.

Seppo Pekkala
Haukiputaan Yrittäjät ry:n

puheenjohtaja

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
uusimmat jäsenet:

• Anun jalkaterveys
• Haukikulma ky
• Konetyö Eäjoki oy
• JK Loka oy
• Valmennus Antti Kotilaine
• KM-Saneeraus oy
• LVI-asennus J.Ukkola oy
• J-profin
• Oulun erikoiskaluste oy
• Pohjolan Metallirakenne oy

Yrityksen vastuullisuus yksinkertaisuudessaan

Joulupukki ja ilotulitus Haukiputaan joulunavauksessa
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN joulunavaus järjestetään 
myös tänä vuonna, mutta hieman poik-
keuksellisesti ilman toritapahtumaa, sillä 
torialue on kunnostustöistä johtuen käy-
tössä vasta ensi syksynä. 

Haukiputaan Yrittäjien joulunavaus on 
torstaina 18.11. kello 17–19.

Joulupukki kiertelee kylällä lähtien 

JonnaLKV:n toimistolta Revontie 12:sta. 
Noin kello 18 Joulupukin voi tavata kir-
jaston edustalla.

 Joulupukki ottaa vastaan lahjasäkkiin 
lasten joululahjatoivekirjeitä ja joulupukin 
kanssa voi ottaa kuvia. Joulupukin toivees-
ta tällä kertaa ei jaeta karkkia. Vanhem-
pien toivotaan huolehtivan turvaväleistä. 
Noin kello 18.45 joulupukki on takaisin 
lähtöpaikassa. 

Kaikkien kirjeiden tuoneiden kesken ar-
votaan jouluinen lahja perjantaina 19.11. 
Kirjeeseen voi laittaa nimen ja puhelinnu-
meron.

JOULUNAVAUS päättyy kello 19 ilotulituk-
seen entisen kunnantalon paikalta. Mo-
net liikkeet ovat avoinna joulunavauspäi-
vänä tavallista pitempään, jolloin voi tehdä 
joululahjaostoksia paikallisissa liikkeissä.

Paula Pihlajamaa.

Minna Paakkola.

Haukipudas Yrittää on Haukiputaan Yrittäjät ry:n lehti

Vastaava toimittaja: Seppo Pekkala

Tuotanto ja ulkoasu: Rantapohja Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
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Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8715

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

LEIPOMOMYYMÄLÄ JA KAHVIO

TARTU 
RIESKAAN
UUDELTA 
KANTILTA

Yrittäjäyhdistys alkaa 
brändätä Haukipudasta

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN Yrittäjät ry 
aloittaa ensi vuonna pro-
jektin, jonka tavoitteena 
on tehdä tunnetuksi Hau-
kipudasta. Yrittäjäyhdistyk-
sen hallitus päätti perustaa 
ja avata ensi vuoden aikana 
uuden Haukipudas-nettisi-
vuston. Sillä halutaan lisätä 
Haukiputaan tunnettavuut-
ta esittelemällä Haukipudas-
ta viihtyisänä asuinalueena, 
jäsenyritysten toimintaa ja 
palveluita sekä kertoa alu-
een toimijoista ja tulevista 
tapahtumista.

Haukiputaalla koetaan, 
että Haukipudas jää kau-
punginosana varjoon isos-
sa Oulussa. Esilletulolla ha-
lutaan paitsi vahvistaa Hau-
kiputaan näkyvyyttä ja tuo-
da esille ajantasaista tietoa, 
vahvistaa myös alueen tar-
peita päätöksenteossa.

Haukipudas-brändäyk-
seen ja nettisivuprojektiin 
yrittäjien hallitus hyväksyi 
10 000 euron määrärahan. 
Lisäksi selvitetään mahdol-
lisuuksia hakea tukea hank-
keeseen myös muualta.

NUORET halutaan nostaa 
keskiöön tulevalla toimin-
takaudella. Yrittäjäyhdistys 
vahvistaa yhteistyötä mui-
den paikallisten toimijoiden 
ja sidosryhmien kanssa ta-
voitteena kehittää yhdes-
sä nuorten mahdollisuuk-
sia toimia ja viihtyä Hauki-
putaalla. 

Yrittäjät valitsi vuoden 
haukiputaalaiseksi Nuorten 
Popin vetäjän Katja Hava-
nan. Yhdistys haastaa yrit-

täjiä mukaan vapaaehtoisik-
si aikuisiksi Poppiin, jotta 
paikka voisi nuorten toi-
veiden mukaisesti olla auki 
enemmän. Popissa edelly-
tetään olevan kaksi aikuis-
ta läsnä illan aikana.

Vuoden 2021 yrittäjäpal-
kinto ojennettiin Peltimyl-
ly Oy:lle, joka on merkittä-
vä kasvuyritys ja työllistä-
jä. Yrittäjät Hanna ja Pek-
ka Qvist ovat lisäksi Mar-
tinniemen Kerholan uusina 
omistajina ryhtyneet kehit-
tämään Kerholan toimin-
taa, mikä vahvistaa yhtei-
söllisyyttä alueella.

Mukana yrittäjien koko-
uksessa Heiton talolla oli 
Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäi-
nen. Hän korosti paikallis-
ten yrittäjäyhdistysten mer-
kitystä tärkeänä osana val-
takunnallista edunvalvon-
taa. Heiton tyttöjen voimis-
teluesitys ilahdutti kokous-
väkeä. 

Haukiputaan yrittäjäyh-
distyksen tavoitteena on pa-
rantaa jatkossakin haukipu-
taalaisten yritysten toimin-

ta- ja vaikutusmahdollisuuk-
sia sekä luoda myönteistä 
asennetta yrittäjyyttä koh-
taan kohtaan. Jäseniä yh-
distyksessä on 220. Tavoit-
teena on säilyttää jäsenistö 
ja saada uusia jäsenyrityk-
siä mukaan. Uimahallietuus 
jäsenille jatkuu, myös mui-
ta liikuntamahdollisuuksia 
pyritään lisäämään.

Hannu Vehkaperä kertoi 
senioriyrittäjien toiminnas-
ta, jossa hän on itse mukana. 
Senioriyrittäjien jäsenyys 
tarjoaa yhteisöllisen verkos-
ton ja toimintaa yrittäjille, 
jotka ovat jääneet eläkkeel-
le tai luopuneet yrityksestä. 
Toiminnasta kiinnostuneet 
voivat olla yhteydessä Veh-
kaperään. 

JOULUNAVAUS järjestetään 
Haukiputaan keskustassa 
torstaina 18.11. Joulupuk-
ki kulkee raitilla ja liikkeis-
sä kello 17–19. Ilotulitus on 
kello 19 entisen kunnanta-
lon tontilta.

Ensi keväänä vapputapah-
tumaa ei voida järjestää to-
rilla, sillä kaupungilta saa-

dun tiedon mukaan tori on 
kunnostustöiden takia käy-
tössä vasta syksyllä.

Ensi vuonna Haukipudas 
Yrittää -lehti julkaistaan 
tuttuun tapaan kaksi ker-
taa vuodessa yhteistyössä 
Rantapohjan kanssa.

Seppo Pekkala valittiin jat-
kamaan Haukiputaan Yrit-
täjien puheenjohtajana kau-
della 2022-2023.

Hallituksessa jatkavat 
Markku Ojala, Pasi Krop-
su, Heikki Luhtanen ja Jo-
hanna Rahkala. Erovuo-
rossa olleet Janne Apukka, 
Katja Luhtanen ja Jonna 
Kurvinen valittiin jatka-
maan tulevalla kaudella. 
Uutena hallituksessa aloit-
taa Helmi Tyykiluoto. Hä-
net valittiin erovuorossa ol-
leen Tuulia Salmelan tilal-
le, joka oli ilmoittanut, ettei 
enää jatka.

Vuoden 2020 tilinpäätös 
hyväksyttiin ja myönnettiin 
vastuuvapaus. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Ti-
mo Alatalo ja varalle To-
mi Lampila.

Haukiputaan yrittäjiä kokoontui syyskokoukseen Heiton talolle. Vieraana oli Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael 
Pentikäinen (oik.). Edessä vasemmalla vuoden 2021 yrittäjiksi valitun Peltimylly Oy:n Hanna ja Pekka Qvist.

Haukiputaan Yrittäjien hallitukseen valittuja jäseniä vuo-
sikokouksessa, vas. Johanna Rahkala, Jonna Kurvinen, Kat-
ja Luhtanen, Seppo Pekkala, Janne Apukka ja Markku Ojala.

AULI HA APAL A

Haukiputaalla koe-
taan, että Haukipu-
das jää kaupungin-
osana varjoon isossa 
Oulussa. Esilletulolla 
halutaan paitsi vah-
vistaa Haukiputaan 
näkyvyyttä ja tuoda 
esille ajantasaista tie-
toa, vahvistaa myös 
alueen tarpeita pää-
töksenteossa.
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“Kysyntä luo edellytykset kasvulle”
Peltimylly Vuoden yritys Haukiputaalla

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT 
on valinnut Vuoden yrityk-
seksi Peltimylly Oy:n, jo-
ka on peltitöihin ja katto-
remontteihin erikoistunut 
rakennus- ja peltisepänliike, 
jonka toimipaikka sijaitsee 
Annalankankaalla. Toimin-
ta-alueena on Oulun talous-
alue. Peltimylly on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana 
kasvanut ja laajentanut liik-
etoimintaansa merkittäväs-
ti. Työntekijöitä yrityksessä 
on 32.

– Kasvu on tapahtunut 
kysynnän kautta. Olemme 
solmineet pysyviä asiakas-
suhteita yritysten ja raken-
nusliikkeiden kanssa ja saa-
neet suuria työkohteita. Yk-
sityiset kotitaloudet ja pie-
net tilaukset ovat kuiten-
kin yhtä tärkeitä. Haluamme 
palvella kaikkia asiakkaita 
yhtä hyvin, painottaa toi-
mitusjohtaja Pekka Qvist.

PELTIMYLLYN perusti vuon-
na 1993 Matti Mylly. Al-
kuun työntekijöitä oli kol-
me. Pekka Qvist työskenteli 
yrityksessä, ja vuonna 2010 
tehdyn yrityskaupan myötä 
hän otti ohjat käsiinsä.

– Oli hyvä lähteä jatka-
maan Matin elämäntyötä 
vankalta pohjalta yritykses-
sä, jossa työnjälki oli tunne-
tusti hyvä. Samalla laatuta-
solla haluamme jatkaa edel-
leenkin, toteaa Pekka Qvist. 
Hän itse vastaa yrityksessä 
johtamisesta ja myynnistä, 
puoliso Hanna hallinnosta 
ja paperiasioista.

Oulun seudulla rakenne-
taan ja remontoidaan vilk-
kaasti. Korona-aikana Pelti-
myllyn asiakasmäärä on mo-
ninkertaistunut ja yritykses-
sä painitaan positiivisen on-
gelman kanssa. Myönteis-
tä on, että alalle tyypillises-
tä kausiluonteisuudesta on 
päästy ympärivuotiseen työ-
kantaan, jolloin töitä on ta-
saisemmin koko vuodelle.

Peltimyllyllä on vuonna 
2013 Pajasuoralle valmistu-
neet toimitilat. Yrityksellä 
on oma verstas ja asennus-
kalusto. Henkilöstöön kuu-
luu peltiseppiä, talovarus-
teasentajia ja kirvesmiehiä. 
Kattoremonttien ohella teh-
dään erilaisia peltitöitä ku-
ten piippujen pellityksiä, sa-
devesijärjestelmiä ja katto-
turvatuotteita. Vuosien var-
rella verstaalla on tehty ti-
laustyönä hyvinkin erikoi-

sia ja haastavia peltitöitä.
Ala on kilpailtu, mutta 

Qvistien mukaan kaikil-
le toimijoille löytyy tilaa. 
Kilpailua suurempi ongel-
ma alalla on saada ammat-
titaitoisia työntekijöitä.

– Meillä on hyvä työyh-
teisö ja onni on ollut saada 
osaavia tekijöitä, joille kuu-
luu iso kiitos. Ilman heitä 
yritys ei pyörisi. Haluam-
mekin pitää huolta henkilös-
töstä ja palkita heitä.

YRITTÄJÄN näkökulmas-
ta katsottuna Pekka Qvist 
haluaisi julkishallinnolta 
enemmän yrittäjämyön-
teisyyttä, myötäelämistä, 
vähemmän byrokratiaa ja 
halua ratkaista esimerkik-
si lupa-asioita sujuvammin 
ja maalaisjärkeä käyttäen.

Asioiden käsittely voi ve-
nyä jopa vuosiksi, kun yri-

tyksessä pitäisi tehdä toi-
minnan kannalta ratkaisuja 
nopealla aikataululla.

– Oulun kaupungin raken-
nusvalvonnalle voi peukut-
taa, siellä asiat sujuvat sut-
jakkaasti.

YRITTÄJÄPALKINTO tuli täy-
tenä yllätyksenä. Pekka ja 
Hanna Qvist kertovat arvos-
tavansa huomionosoitusta 
suuresti. Kaikki yritykset 
voivat tavallaan olla vuoden 
yrityksiä ja ansaitsevat kun-
nioitusta ja arvostusta, ku-
ten myös yrityksissä työs-
kentelevä henkilöstö.

Yrittäjäpalkinto luovutet-
tiin Haukiputaan Yrittäji-
en syyskokouksessa taval-
lista juhlavammin, sillä on-
nittelemassa oli myös Suo-
men Yrittäjien toimitusjoh-
taja Mikael Pentikäinen.

Haukiputaan Yrittäjien 

puheenjohtaja Seppo Pek-
kala sanoi, että vuoden yrit-
täjäpalkinto myönnettiin 
ansiokkaalle kasvuyrityk-
selle ja merkittävälle työl-
listäjälle Peltimyllylle. Pal-
kinnolla haluttiin huomioi-
da myös Qvistien yhteisöl-
lisyyttä edistävä avaus os-
taa omistukseensa 1900-lu-
vun alussa rakennettu Mar-
tinniemen Kerhola ja ryh-
tyä kunnostamaan paikkaa 
edelleen. Kerholassa järjes-
tetään tapahtumia, jotka 
työllistävät kymmenkunta 
henkilöä. 

QVISTIN perheessä eletään 
kiireistä lapsiperhearkea. 
Peltimyllyn ohella Kerho-
lan puitteissa on riittänyt 
ainakin nyt alkuvaiheessa 
paljon tekemistä ja kustan-
nuksiakin on syntynyt ar-
vioitua enemmän. Kaiken 

Hanna ja Pekka Qvist Peltimyllyn verstaassa Haukiputaan Annalankankaalla.

HaukipudasYRITTÄÄ
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“Kysyntä luo edellytykset kasvulle”
Peltimylly Vuoden yritys Haukiputaalla

lisäksi molemmat opiske-
levat, Hanna taloushallin-
toa ja Pekka hakee lisäoppia 
toimitusjohtajaopinnoista.

– Kun kävimme katso-
massa Kerholaa, päätös sen 
hankkimisesta oli heti sel-
vää, kuvailee Hanna.

– Kerhola tuo jotakin uut-
ta ja erilaista vaihtelua. Pai-
kan saama suosio ja positii-
vinen palaute kannustavat 
kovasti, jatkaa Pekka.

Kerholassa on uusittu kat-
to, kunnostettu piha-aluetta 
ja sisätilojakin kohennettu. 
Kunnostustarvetta on jat-
kossakin. Talven mittaan on 
tarkoitus katsoa, mitkä ta-
pahtumat vetävät ja sen mu-
kaan suunnitellaan tulevaa. 
Omien tapahtumien lisäksi 
tiloja myös vuokrataan juh-
lien ja tilaisuuksien pitopai-
kaksi, millä saadaan katet-
tua kuluja.

Kerholassa on nähty jo 
teatteria ja siellä on pidet-
ty kirppis sekä musiikki- 
ja karaokeiltoja. Tulossa on 
tanssit ja kyläyhdistyksen 
kanssa yhdessä järjestettä-
vä pikkujoulu.

Tarkoituksena on tarjota 
Kerholassa tapahtumia kai-
ken ikäisille vauvasta vaa-
riin viihtyisissä tiloissa. 
Ehkä ensi kesä-heinäkuuk-
si Kerholassa voidaan avata 
kesäkahvila.

Hanna ja Pekka Qvist Peltimyllyn verstaassa Haukiputaan Annalankankaalla.

Pekka Qvist esittelee “Pel-
tiukkoa”, joka on värkättiin 
verstaassa huumorimielel-
lä. Peltimyllyn toimitilojen 
toisessa kerroksessa sijait-
sevat toimistotilat.

AULI HA APAL A



66 HaukipudasYRITTÄÄ Nro 2 — 11.11.2021

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

MONIPUOLISET viemärialan 
työt saa JK Loka Oy:ltä. Rei-
lu vuosi sitten perustetun 
yrityksen perustajan Juha 
Kurkelan ei tarvinnut kau-
aa miettiä yrittäjän saappai-
siin hyppäämistä.

– Tuli sellainen tilaisuus 
eteen, että pystyin teke-
mään työtä alihankintana. 
Yhden yön yli mietin, mut-
ta päätös oli helppo tehdä.

Alalle Kurkela kertoo op-
pineensa tekemällä. PS-Pin-
noituksella aiemmin työs-
kennellyt yrittäjä haluaa-
kin kiittää aiempaa työnan-
tajaansa työssä oppimisen 
mahdollisuudesta ja nykyi-
sistä työyhteyksistä.

KURKELA kertoo, että JK Lo-
ka tarjoaa kaikki palvelut, 
mitä viemäreihin liittyy aina 
viemärikuvauksista sadeve-
sikaivojen huuhteluun. Töi-
tä yrittäjän mukaan on ol-
lut paljon ja tekemistä riit-
tää. Pääsääntöisesti työt 
ovat Oulun alueella, mutta 
keikkoja on tehty Kemiä ja 
Raahea myöten tarvittaessa.

– Yrittäjäksi oli hyvä läh-
teä, koska minulla oli val-
miina hyvä asiakaskunta, 
joiden kanssa reilu yhteistyö 
on toiminut erittäin hyvin.

Palveluita yritys tarjoaa 
niin yrityksille kuin myös 
yksityisille asiakkaille. Tu-
levaisuudessa yrityksen 
toimintaa on tarkoitus laa-
jentaa ja työllistää perheen 
nuorisoa, jotka ovat innos-

tuneita työskentelemään 
alan parissa.

– Ostin hieman ex tem-
pore kaivinkoneen ja kuor-
ma-auton, jotka on tarkoitus 
valjastaa käyttöön. Nuorim-
mainen tyttäremme pääsi 
opiskelemaan maanraken-
nuspuolelle ja keskimmäi-
nen ajaa kuorma-autoa, jo-
ten käyttöä koneille varmas-
ti tulee.

PARASTA yrittäjyydessä 
Kurkelalle on yrittäjyyden 
tarjoama vapaus päättää 
ja olla vastuussa itse omis-
ta valinnoistaan. Työaiko-
jen suunnittelu ja toimin-
nan kehittämisen mahdol-
lisuus ovat myös yrittäjyy-
den positiivisia puolia yrit-
täjälle. Päivät saattavat ve-

nähtää pitkiksi, ja vapaa-ai-
ka menee palautumiseen.

– Kesällä työtä helpottaa, 
kun voi pitää autoa omas-
sa pihassa ja tarkoituksena 
olisikin tulevaisuudessa ra-
kentaa oma halli kodin yh-
teyteen. Talvella työrinta-
malla on hieman hiljaisem-
paa, ja silloin kerkeää olla 
kotonakin ja käydä harras-
tamassa ja pelaamassa hönt-
säilykiekkoa. iso kiitos vai-
molle ja kotijoukoille, kun 
jaksavat.

Työssään hän pitää eni-
ten sen monipuolisuudes-
ta. Vaihtelevat päivät ja työ-
tehtävät pitävät työn mielei-
senä. Kurkela kertoo, että 
on mukava pystyä kehittä-
mään toimintaa, kuten vie-
märien kuvaamista ja merk-

w w w. e s m o . f i

Työ opettaa tekijäänsä

Vapaaehtois-
työtä nuorten 
hyväksi suurella
sydämellä
Katja Havana on Vuoden haukiputaalainen

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

NUORTEN POPIN vetäjä 
Katja Havana on valittu 
Vuoden haukiputaalaisek-
si 2021. Haukiputaan Yrit-
täjät nimeää joka vuosi Vuo-
den haukiputaalaisen, joka 
toimii ansiokkaasti hauki-
putaalaisten yhteiseksi hy-
väksi. 

Valinnan ehdokkaiden 
joukosta ratkaisi tänä vuon-
na Havanan nuorten hyväk-
si tekemä arvokas ja esimer-
killinen vapaaehtoistyö, ker-
too Haukiputaan Yrittäjien 
puheenjohtaja Seppo Pek-
kala.

KATJA HAVANA yllättyi ja lii-
kuttui kyyneliin kuullessaan 
valinnasta. Toiminta nuor-
ten parissa ja vapaaehtois-
työ ylipäätään on aina ollut 
hänelle henki ja elämä, sy-
dämen asia. Huomionosoi-
tus tuntuu mukavalta.

Hän toivoo, että valinnan 
myötä nuoria koskevat asiat 
pääsisivät näkyvämmin esil-

le ja myös asenteet nuoria 
kohtaan paranisivat. 

– Monesti nuoria mor-
kataan ja heidät nähdään 
enemmän häiriön aiheut-
tajina kuin kiitettäisiin mis-
tään. Kun nuorten kanssa 
pääsee kanssakäymiseen ja 
kohtaamaan heitä, huoma-
taankin, kuinka fiksuja nuo-
ret ovat. 

Katja on kokenut toimi-
essaan 25 vuoden ajan va-
paaehtoisena eri paikoissa 
ja tehtävissä, että vapaaeh-
toistyötäkään ei liioin ar-
vosteta. 

Työtä, jota tehdään ilman 
palkkaa, ei arvosteta samal-
la tavalla kuin palkallista 
työtä, vaikka tehtävät oli-
sivat ihan samoja.

NUORTEN POPPI Haukipu-
taan asukastuvalla on saa-
vuttanut suuren suosion 
ja kävijämäärän. Poppi on 
avoinna yhtenä tai kahtena 
iltana viikossa. Jos nuorilta 
kysytään, paikan pitäisi olla 
avoinna joka ilta. Syysloma-
viikolla oltiin koolla useam-

pana iltana.
– Haasteelliseksi on tullut 

saada täysi-ikäisiä aikuisia 
Poppiin muutamaksi tun-
niksi illassa, sillä laki vaa-
tii paikalla olemaan kaksi 
täysi-ikäistä valvojaa. Jos 
en saa kaveria, paikkaa ei 
voi avata ollenkaan, harmit-
telee Katja. 

Hän haluaakin rohkaista 
ja innostaa vanhempia tai 
muita aikuisia tulemaan 
mukaan. Kynnys ei ole kor-
kea, sillä mitään erityisvaa-
timuksia ei ole. Riittää, että 
aikuisia on paikalla ja läsnä. 
Häiriöitä tai järjestysongel-
mia ei ole ollut.

– Nuoret haluavat pääasi-
assa nähdä kavereita, pelail-
la ja olla vaan, eivätkä he 
kaipaa mitään erityisohjel-
maa. Joskus puuhaillaan 
jotakin yhdessä. Vastikään 
tehtiin myös retki elokuviin 
frisbeeglfseura HCDG:ltä 
saadun lahjoituksen avul-
la, kertoo Katja. 

ILLAN aikana kävijöitä Po-
pissa on keskimäärin 40. 

On huomattu Popin olles-
sa auki, että silloin nuorten 
ei tarvitse parveilla ulkona, 
kauppojen edustoilla tai tuu-
likaapeissa. Selvää on, että 
nuoret haluavat vapaa-ai-
kanaan kokoontua yhteen.

Poppi on toiminut reilut 
kaksi vuotta. Alusta asti toi-
mintaa ovat tukeneet Hau-
kiputaan S-Market ja Pu-
taan Pulla lahjoittamalla 
välipalatarvikkeisiin niin, 
että nuoret saavat suuhun-
pantavaa illan aikana. Tämä 

Katja Havanalle vapaaehtoistyö on henki ja elämä.
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Oma
lääkäri
lähellä

Ajanvaraus

Yleis- ja  
erikoislääkärit 
p. 08 563 5700

Hammaslääkärit 
p. 08 540 9907

Fysioterapeutit 
p. 08 563 5720

Netissä 24 h
www.hha.fi

Haukiputaan Lääkärikeskus, Jokelantie 1, Haukipudas

Yleis- ja erikoislääkärit
Yleislääketiede 
Susanna Boman 
Päivi Hirsso 
Janne Liimatainen
Geriatria 
Mikko Lähdesmäki
Ihotaudit 
Toni Aho
Korva-, nenä-  
ja kurkkutaudit 
Erkki Rantaiso

Naistentaudit 
Annaleena Räsänen
Neurologia 
Hannele Havanka
Psykiatri, 
nuorisopsykiatri 
Anna-Liisa 
Hannula-Tukiainen
Psykologi 
Jussi Tukiainen

Hammaslääkärit
Merja Jokela 
Heikki Kiviahde 
Elina Niemi 
Anu Palosaari
 

Fysioterapeutit
Timo Halonen 
Pekka Kyllönen 

kiainetutkimusta, joita yri-
tys tarjoaa.

VINKKIVITOSENA viemärei-
hin liittyen Kurkela kertoo 
kaikille, että viemäreihin tu-
lisi laittaa vain sinne kuulu-
vaa tavaraa. Hän kertoo, et-
tä käsipaperit, ruoantähteet 
ja etenkin rasva ovat kaikis-
ta pahimmat viemärien tu-
hoajat ja tukkijat.

– Ennen mestarit sanoi-
vat, että palkkapäivänä tu-
lisi laskea raanasta lämmin-
tä vettä viemäriin viisi mi-
nuuttia, niin viemärit pysy-
vät kunnossa, Kurkela nau-
rahtaen kertoo.

JK Lokan yrittäjä Juha Kurke-
la kertoo nauttivansa moni-
puolisesta työstään ja erilai-
sista päivistä.

ANU K AUPPIL A

tuki on ensiarvioisen tärke-
ää ja koetaan arvokkaaksi.

Poppi toimii Jokelantien 
varrella kirjastoa vastapäätä 
Oulun kaupungin vuokraa-
malla asukastuvalla. Tupaa 
hallinnoi Haukiputaan suur-
alueen asukasyhdistys ry.

Nuorten Poppi sai alkun-
sa kolmisen vuotta sitten 
kun joukko haukiputaalai-
sia vanhempia haki ja sai 
kaupungilta toimintarahaa. 
Sillä vuokrattiin Kirkkotiel-
tä entisen Pop-pankin tila 

nuorten “päättärikahvilak-
si” keväällä. Tila kalustettiin 
lahjoituksina saaduilla huo-
nekaluilla, ja tarjolle laitet-
tiin naposteltavaa.

Katja liittyi asukasyhdis-
tykseen haaveena, että sen 
puitteissa voitaisiin avata 
nuorille kokoontumispaik-
ka päättärikahvilan malliin.

Näin tapahtui, ja Katja 
ryhtyi vetämään Nuorten 
Poppia muiden vapaaehtois-
ten kanssa. Toiminta Popis-
sa jatkuu. 

VUODEN haukiputaalainen 
on ollut mukana vapaa-
ehtoistyössä Popin ohel-
la Walkersin nuorisotyös-
sä, avustajana Länsituulen 
koulussa, Punaisen Ristin 
ensiavussa, Vapaaehtoises-
sa pelastuspalvelussa, lii-
kenteenohjaajana Autolii-
tossa, Haukiputaan puska-
radion ylläpitäjänä, ruoki-
en jakajana Kellon asukas-
tuvalla ja Haukiputaan asu-
kastuvalla.

Haukiputaan Yrittäjät 

luovuttaa Vuoden hauki-
putaalaiselle perinteises-
ti “Isot kengät” onnittelu-
jen kera Meidän Haukipu-
das Markkinoiden yleisöta-
pahtumassa Jatulissa lauan-
taina 13.11.

Vuoden Haukiputaalai-
nen valittiin ensimmäi-
sen kerran jo vuonna 1993 
Haukiputaan kunnan aika-
na. Tuolloin tittelin sai Hei-
no Jämsä. Viime vuonna 
2020 huomionosoituksen 
sai Pauli Greus.

Katja Havanalle vapaaehtoistyö on henki ja elämä.

AULI HA APAL A
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Suomen Yrittäjien Pentikäinen 
kantaa huolta pienten
työnantajayritysten tilanteesta
 » Teea Tunturi
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT 
sai marraskuun alussa vie-
raakseen Suomen Yrittäji-
en toimitusjohtajan Mika-
el Pentikäisen. Hän vierai-
li päivän aikana useissa eri 
haukiputaalaisyrityksissä. 
Ohjelmassa oli niin teolli-
suus- kuin palvelualan yri-
tyksiä. Pentikäinen tutus-
tui Aluteräksen, Mervin Ku-
kan, Revontien Kulta ja Kel-
lon, Optikko Duon, Ravin-
tola Nyymannin, Putaan 
Pullan, SR-kiinteistöhuol-
lon ja Samanttan toiminta-
an. Päivän päätteeksi hän 
osallistui Haukiputaan Yrit-
täjien kokoukseen Heiton 
talolla osallistuen vuoden 
yrittäjän palkitsemiseen. 

– Vierailupäivä oli erin-
omainen. Sain tavata mo-
nenlaisia yrittäjiä ja kuul-
la heidän terveisiään ja pa-
lautettaan, myös kriittistä. 
Sain paljon evästyksiä vä-
littää päättäjille. Suuri kii-
tos Haukiputaan Yrittäjille 
erinomaisista järjestelyis-
tä ja ohjelmasta, Pentikäi-
nen kiitteli.

 Päivän aikana keskus-
telua herätti muun muas-
sa koronakriisi ja se, miten 
uutiset kertovat päivittäin 
Suomen talouden kasvavan 
vauhdilla. 

– Suomi on selvinnyt ko-
ronakriisistä paremmin 
kuin moni muu maa. Pe-
lättyä konkurssiaaltoa ei 
ole tullut, sillä turvaver-
kot ovat auttaneet ja tuki-
toimet purreet. Moite hal-
litukselle kuuluu siitä, että 
monet rakenteelliset uudis-
tukset ovat tekemättä. Ko-
ronakriisi olisi ollut mahdol-
lisuus uudistaa työmarkki-
noita, mutta niin ei ole ha-
luttu tehdä.

TUORE yrittäjägallup kertoo, 
että 40 prosenttia yrityksis-
tä on edelleen alle korona-
ajan alun myynnin tason. 
Pentikäisen mukaan hyvät 
talousuutiset eivät saa peit-
tää sitä tosiasiaa, että mo-
ni yritys on edelleen koro-
nakuopassa, ja että talou-
den kasvuvauhdin hiipumi-
sesta on jo olemassa selviä 
merkkejä. 

Työnantajayrityksistä 

noin 65 prosenttia kertoo, 
että niillä on ongelmia työ-
voiman saatavuudessa. 43 
prosenttia kertoo, että se on 
jopa kasvun esteenä.

 – Tämä tuli vahvasti esiin 
Haukiputaalla.Tilanteeseen 
ei ole olemassa vain yhtä rat-
kaisua. Muutosta voidaan 
etsiä työperäisestä maahan-
muutosta, koulutusjärjes-
telmän uudistamisesta se-
kä sosiaaliturvan muutok-
sella. Myös yrityksen oma 
houkuttelevuus vaikuttaa.

Työvoimapulan lisäksi lii-
an kalliit palkkaratkaisut, 
raaka-aineen hinnan nou-
su sekä inflaatiokierre uh-
kaavat talouskasvua.

Suomen Yrittäjät haluaa 
kiinnittää huomiota myös 
erityisesti pienten työnan-
tajayritysten hankalaan ti-
lanteeseen sivukulujen suh-
teen. Monilla pienillä yrittä-
jillä olisi tarve ja halu palka-
ta uusia työntekijöitä, mutta 
työllistämisen riski ja hinta 
on niin suuri, että se osoit-
tautuu mahdottomaksi. On-
gelma koskee laajasti sivu-
kuluja ja sitä, miten eläke-

maksut, työttömyysvakuu-
tus- ja sairausvakuutusmak-
sut pidetään kurissa. 

Pentikäinen pitää olemas-
sa olevaa tilannetta koh-
tuuttomana. Yrittäjät kai-
paavat muutosta erityises-
ti sairausloman kymmeneen 
ensimmäisen päivään.

– On huutava vääryys, että 
yrittäjän pitää maksaa sairaa-
na olevan työntekijän palkka 
ensimmäiseltä kymmeneltä 
päivältä. Työntekijä ansaitsee 
toimeentulon ja korvauksen, 
mutta se ei ole yrittäjän teh-

Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäinen 
(toinen vas) vieraili useissa 
eri haukiputaalaisyrityksis-
sä tutustumassa yrittäjien 
tämän hetkiseen tilantee-
seen. Revontien tunnelmia 
aistimassa olivat myös yrit-
täjät Katja Luhtanen, Heik-
ki Luhtanen sekä Jonna Kur-
vinen.

Mikael Pentikäinen vierai-
li Haukiputaalla myös Alu-
teräksessä, jonka toimin-
taa hänelle esitteli Janne 
Liedes.

JONNA KURVINEN

Oulun menestys vaa-
tii, että myös liitos-
kunnat ja niiden yri-
tykset menestyvät. 
Kuntaliitoksen jäl-
keisessä tilanteessa 
on tosi tärkeätä, et-
tä yrittäjäyhdistys pi-
tää tämän porukan 
puolta myös suhtees-
sa kaupunkiin. 
- Mikael Pentikäinen



99HaukipudasYRITTÄÄNro 2 — 11.11.2021

HaukipudasYRITTÄÄ

Yksilöllistä
valmennusta
nallepainista 
ammatti-
urheiluun

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

SYKSYLLÄ toimintansa 
aloittanut Valmennus Ant-
ti Kotilaine haluaa tarjota 
asiakkailleen monipuolisia 
ja yksilön tavoitteet huomi-
oon ottavia palveluita ryh-
mäliikunnasta, nassikkapai-
nista ja voimaharjoittelus-
ta aina elämäntapamuutok-
siin ja klassisen voimanos-
ton valmennukseen.

– Korona hieman hidasti 
alkua, kun ryhmäliikunta-
tunteja ei voinut järjestää. 
Parhaimman kuvan valmen-
nettavasta ja hänen tavoit-
teistaan saa aina kuitenkin 
parhaiten lähiopetuksessa.

Itsekin voimanostossa kil-
paileva Kotilaine on suorit-
tanut valmentajan ammat-
titutkinnon Virpiniemen lii-
kuntaopistossa, ja hän on 
erikoistunut tutkinnossaan 
lasten liikuntaan. Nalle-, ja 
nassikkapainiryhmät ovat 
olleet jo pidempään täynnä 
ja valmentajalle onkin tär-
keää tukea lasten kehitystä 
liikunnan kautta jo varhai-
sessa vaiheessa.

– Voimaharjoittelu on lä-
hellä sydäntäni ja siirryn en-
si vuonna veteraanisarjaan, 
jossa tavoitteenani ovat SM-
kisat. Nallepainissa lapsi ja 
aikuinen pääsevät yhdessä 
harjoittelemaan uusia moto-
ristisia taitoja ja on mahtava 
nähdä, kun jokainen kerta 
loppuu leveisiin hymyihin.

VALMENTAJA kertoo, että 
hänelle on tärkeää katsoa 
jokaista valmennettavaa ta-
voitteesta riippumatta mo-
niulotteisesti ilman, että jo-
kaista yksilöä yritettäisiin 
muokata samaan muottiin 

sopivaksi. Hän lisää, että jo-
kainen elämänmuutos on 
yksilöllinen ja se suunnitel-
laan asiakkaan mieltymys-
ten mukaan.

– Vedän ryhmäliikuntatun-
teja, annan yksilövalmennus-
ta kisoihin tähtääville sekä 
tavallisille liikkujille. Halu-
an uskoa, että jokaiselle löy-
tyy oma mieluinen tapa liik-
kua. Yksi tapa tehdä asioita 
ei välttämättä sovi toiselle.

Pitkään muitakin töitä 
tehneenä, Kotilaine kokee, 
että yrittäjyyden ja liikun-
nan yhdistäminen on ollut 
mahtavaa. Tuoreella yrittä-
jällä on kova luotto tulevaan 
ja omaan tekemiseen. Toi-
veena hänellä on, että työt 
säännöllistyisivät ja, et-
tä hän saisi jatkaa pitkään 
työn parissa, josta nauttii.

– Yrittäjänä perhe-elä-
män, työn ja harrastusten 
yhteensovittaminen on ol-
lut helpompaa. Pidän alueen 
yhteisöllisyydestä, ja minua 
saa kyllä tulla vetämään ky-
lällä hihastakin.

TUKEVAA voimaharjoitte-
lua valmentaja suosittelee 
kaikille lajista riippumatta. 
Esimerkiksi lajit, joissa on 
paljon äkkinäisiä suunnan-
vaihdoksia, kuten sulkapal-
lo tai tennis, kaipaavat rin-
nalleen voimaharjoittelua. 
Kotilaine käy valmennuk-
sissaan läpi myös teoriaa ja 
sitä, miksi jotkin asiat teh-
dään kuten tehdään.

– Monipuolinen lihas-
kunto- ja voimaharjoittelu 
auttaa välttämään urheilu-
vammoja sekä loukkaantu-
misia. Valmentajan tehtävä-
nähän on tehdä itsensä lo-
pulta työttömäksi, Kotilai-
ne naurahtaa.

Valmennus Antti Kotilaine tarjoaa monipuolisesti yksilölli-
siä valmennuspalveluita.

Mikael Pentikäinen
• Suomen Yrittäjien toi-

mitusjohtaja vuodesta
 2016.
• Työskennellyt aiemmin 

mm. Helsingin Sanomi-
en ja Maaseudun Tule-
vaisuuden päätoimit-
tajana.

• Perheessä vaimo ja vii-
si lasta.

• Isoäidin sisko, Annik-
ki Hulkko on ollut Kui-
vaniemen ja Iin kirkko-
herran Kullervo Hulkon 
puoliso. 

• Isoisä Veikko Pentikäi-
nen haki aikanaan Hau-
kiputaan kirkkoherrak-
si, mutta ei tullut va-
lituksi.

• Siskon (Katja Hyry) ap-
pi oli kuivaniemeläis-
lähtöinen kirjailija Ant-
ti Hyry.

Suomen Yrittäjien Pentikäinen 
kantaa huolta pienten
työnantajayritysten tilanteesta

tävä, vaan ne pitäisi ottaa yh-
teisiltä hartioilta.

HAUKIPUTAALLA keskuste-
luissa nousi esille huoli sii-
tä, pitääkö Oulu riittäväs-
ti huolta haukiputaalaisista 
yrityksistä ja ottaako se riit-
tävästi niiden tarpeet ja kas-
vuedellytykset huomioon. 
Puhetta syntyi myös siitä, 
että kaupunki voisi omalla 
hankintapolitiikallaan tukea 
alueen yrittäjiä laajemmin.

Pentikäisen mukaan Ou-
lun pitää huomata, että jos 
vanhan Oulun alueelta ei 
löydy sijoituspaikkaa Ou-
luun haluavalle yritykselle, 
voi vaikkapa Haukiputaalta 
löytyä sopiva paikka.

– Oulun menestys vaatii, 
että myös liitoskunnat ja nii-
den yritykset menestyvät. 
Kuntaliitoksen jälkeisessä 
tilanteessa on tosi tärkeä-
tä, että yrittäjäyhdistys pi-
tää tämän porukan puolta 
myös suhteessa kaupunkiin. 
Kaupungin taas pitää pystyä 
vastaamaan huutoon. Ei Ou-
lunkaan menestys ole kir-
kossa kuulutettua.

TEEA TUNTURI
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Kokonaisvaltaista
julkisivurakentamista
Pohjolan Metallirakenteelta

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

KEVÄÄLLÄ perustettu Poh-
jolan Metallirakenne Oy ha-
luaa olla nopeasti asiakkaan 
tarpeisiin vastaava raken-
nusalan yritys, joka tarjo-
aa ammattitaitoista palve-
lua. Yrittäjä Aleksi Vähä-
taini kertoo yrityksen eri-
koistuneen kattoremonttei-
hin, julkisivujen kunnossa-
pidosta uusien asentamiseen 
sekä vaativimpiinkin listoi-
tustöihin.

– Möin ensimmäisen 
23-vuotiaana perustama-
ni yrityksen, ja ilmeisesti 
yrittäjyyden vapaus vetää 
puoleensa, kun yrittäjyys 
jatkuu. Yrittäjyydessä on 
hienoa se, että näkee oman 
työnsä jäljet ja pystyy itse 
vaikuttamaan työhön ja sen 
määrään.

Julkisivumateriaalin teh-
tävänä on suojata sen ala-
puolisia rakenteita. Vähä-
taini kertoo, että julkisivu-

jen rakentamisessa metalli 
on noussut vahvaksi vaih-
toehtomateriaaliksi beto-
nin ja muiden materiaalien 
rinnalle.

– Etenkin etelässä se on 
yleistynyt paljon ja pikkuhil-
jaa se on yleistymässä myös 
täällä pohjoisessa. Metallin 
jopa 50 vuoden käyttöikä on 
huomattava etu muihin ma-
teriaaleihin verrattuna.

YRITTÄJÄ kertoo tällä het-
kellä työtilanteen olevan va-
loisa ja ensi kesää on jo mie-
titty paljon. Vaikka materi-
aalikustannukset ovat nous-
seet Vähätainin mukaan jo-
pa 100 prosenttia, hän us-
koo hintojen laskevan vielä 
takaisin normaalille tasolle. 
Vähätainin lisäksi yritykses-
sä työskentelee yksi työnte-
kijä ja kesällä hänellä oli kii-
reapulaisia auttamassa. Ko-
ronan aikainen rakennusin-
to näkyy edelleen ja töitä on 
riittänyt.

– Pääasiassa toimimme 

Oulun alueella, mutta käym-
me säännöllisesti myös Tor-
niossa ja joskus myös Syöt-
teen tai Raahen suunnassa. 
Minulla on olemassa laajat 
verkostot, ja asiakkaat osaa-
vat soittaa minulle tarvites-
saan alan tekijää.

PÄÄSÄÄNTÖISESTI asiak-
kaina ovat yritykset, joilla 
on isoja rakennusprojekteja, 
kuten kerros- tai virastota-
loja rakennettavana. Kuiten-
kin joukkoon mahtuu myös 
töitä yksityisille asiakkail-
le, kun aikaa on. Vähätaini 
kertoo aloittaneensa alalla 
menemällä ensin alan yri-
tykseen töihin, missä hän 
oppi työt pikkuhiljaa. Toi-
minnan laajentamisen hän 
kertoo olevan vaikeaa, kos-
ka työntekijöitä on hanka-
la saada.

– Ammattilaiset täytyi-
si hankkia alan muilta yri-
tyksiltä, tai sitten vaihtoeh-
toisesti kouluttaa itse, mut-
ta sellaiseen ei valitettavas-

ti ole aikaa. Pohjoisessa ei 
myöskään ole alan koulu-
tusta tarjolla missään opin-
ahjoissa.

Alan muut yrittäjät saavat 
Vähätainilta kiitosta. Hän 
kertoo, että töitä voidaan ja-
kaa ja yrittäjien suosittele-
van toisiaan asiakkailleen.

–On mukavaa olla tällä 
alalla Oulussa. Kaupassa ru-
patellaan tavatessa, vaikka 
samoista asiakkaista kilpai-
lemmekin.

VAPAA-AIKAA ei vajaan vuo-
den ikäisen taaperon isällä 
ole, mutta omalla ajalla hän 
kertoo harrastavansa sukel-
lusta, johon hän hurahti ai-
koinaan Thaimaan loma-
reissulla.

– Meressä on pari kivaa 
hylkyä, ja Kiimingissä on 
hieno kirkasvetinen lam-
pi. Tykkäämme myös mat-
kustella perheen kanssa 
vapaa-ajalla, mutta koro-
nan takia viime reissusta 
on jo aikaa.

Aleksi Vähätaini kertoo asiakkaiden suunnittelevan jo ko-
vasti ensi vuoden rakennusprojekteja, etenkin kun mate-
riaalikustannusten odotetaan tulevan takaisin normaalil-
le tasolleen.

LOPPUVUODEN (2021) DIGILEHDET sis.LOPPUVUODEN (2021) DIGILEHDET sis.
VELOITUKSETTAVELOITUKSETTA

Rantapohja
maksaa

postimaksun

Haluan loppuvuoden 2021 digilehdet veloituksetta
ja tilaukseni jatkuu 2022 kestotilauksena.

KESTOTILAUS 2022
Vain 62€/vuosi

ETU
n. 21€
ETU

n. 21€

Kestotilaus-Kestotilaus-

Tunnus 5004760
00003 VASTAUSLÄHETYS
Puh. 044 714 7800

• VELOITUKSETTA• VELOITUKSETTA suuri määrä historiallisia
lehtiä

• VELOITUKSETTA• VELOITUKSETTA 14 Päivän
lehteä

• VELOITUKSETTA• VELOITUKSETTA 14 Näköis-
lehteä
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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 
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Älä ajaudu reagoimaan, 
opi ennakoimaan. 
Kaikki ei aina mene kuten toivoisi. Silloin auttaa, 
että tiedät toimeentulosi olevan turvattu.

  llaahhiittaappiioollaa..ffii//yyrriittttaajjaannhheennkkiilloottuurrvvaa  

Mikko Hurskainen
Puh. 040 577 7117 

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

Mikko
Juho

Juho Jaakkola
Puh. 040 760 5274

Ota yhteyttä:

LähiTapiola Pohjoinen on pohjois- ja keskipohjalaisten 
oma paikallinen elämänturvayhtiö

Avoinna:
Ma-Pe  9-17

La  10-14

Silmätautien erikoislääkäri 
Leena Isokangas

Ajanvaraus p. 08-5566811

Optikon palvelut
ajanvaraus p. 08-5566811 tai

www.optikkoduo.fi

Revontie 10 90830 Haukipudas
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