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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET  KOLUMNI

Yrittämisen
toiminta-
mahdollisuuksia 
edistämässä
VUODEN kääntyessä kohti 
loppuaan yrityksissä ja orga-
nisaatioissa arvioidaan ku-
lunutta vuotta ja valmistau-
dutaan seuraavan vuoden 
koitoksiin. Näin myös Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjis-
sä olemme tehneet yhteen-
vetoa niistä toiminnoista ja 
toimenpiteistä, joiden kaut-
ta olemme olleet vaikutta-
massa ja edistämässä alu-
eemme yrittäjien ja yritysten 
toimintamahdollisuuksia. 

Sanomattakin on selvää, 
että globaali pandemia ja sen 
vaikutukset ovat näyttäy-
tyneet vahvasti myös mei-
dän toiminnassa. Olemme 
vahvistaneet neuvontapalve-
luitamme ja syksyn mittaan 
otimme käyttöön Yrittäjien 
tukiverkko -palvelun yhdes-
sä Yrityskummien kanssa.

Tiivis yhteistyö eri vi-
ranomaistahojen kanssa 
on mahdollistanut nopean 
tiedon liikkumisen ja rea-
goinnin akuutteihin tilan-
teisiin. Yrityksissä suurim-
maksi kasvun esteeksi on 
muodostunut osaavan työ-
voiman saaminen. Tämä ti-
lanne on korostunut entises-
tään vuoden mittaan. Haas-
teeseen haetaan ratkaisuja 
laajalla yhteistyöllä eri toi-
mijoiden kesken.

JÄSENISTÖLLE on ollut tar-
jolla runsaasti webinaare-
ja ja verkostoitumismah-
dollisuuksia etäyhteyksi-
en kautta, syksyn mittaan 
olemme pystyneet järjestä-
mään tilaisuuksia myös li-
venä. Alueemme paikalli-
set yrittäjäyhdistykset ovat 
myös ahkeroineet jäsenten-
sä hyväksi.

Itse olen ollut erityisen 
ilahtunut siitä kannustavas-
ta ja kanssayrittäjiä tsemp-
paavasta ilmapiiristä, joka 
on selvästi ollut havaitta-
vissa eri puolilla maakun-
taa yrittäjäyhdistysten ko-
kouksiin osallistuessani. 

ISO edunvalvontatyö on 
kohdistunut sote-valmis-
teluun ja erityisesti tekeillä 

olevaan palvelustrategiaan. 
Palvelustrategiassa määri-
tellään, miten hyvinvointi-
alueen palvelut tuotetaan ja 
rahoitetaan. Mitkä palvelut 
hyvinvointialue tuottaa tai 
pyrkii tuottamaan itse, mitä 
palveluita yritykset tai kol-
mas sektori tuottavat tai nii-
den odotetaan tuottavan.

Olemme esittäneet, et-
tä strategiassa tulee linja-
ta uudenlainen kustannus-
laskentamalli, jonka avul-
la on mahdollista selvittää 
palveluiden yksikköhinnat 
läpinäkyvästi. Kansalaisille 
tehdyn kyselyn mukaan ih-
miset arvostavat valinnan-
vapautta ja tässä palveluse-
teleillä on merkittävä rooli 
ja mahdollisuus. 

Julkisten hankintojen 
merkitys korostuu myös 
uuden hyvinvointialueen 
toimintoja järjestettäes-
sä. Viisaasti ja lain suomia 
mahdollisuuksia hyödyntä-
en hankinnat on mahdollis-
ta toteuttaa niin, että myös 
alueellisilla ja paikallisilla 
toimijoilla säilyy mahdol-
lisuus osallistua tarjouskil-
pailuun. Usein kysymys on 
ennemminkin hyvästä tah-
dosta ja osaamisesta, kuin 
siitä, että hankintaa ei voi-
si toteuttaa esimerkiksi osa-
hankintoina. Tässä yhtey-
dessä on myös tärkeää lin-
jata ne hankinnat, jotka voi-
daan tuottaa yksityisen sek-
torin kautta in-house han-
kintojen sijaan.

TYÖ yhteisten asioiden eteen 
jatkuu myös tulevana vuo-
tena. Rakennetaan Pohjois-
Pohjanmaalle hyvinvointi-
alue, joka tukee aidosti ih-
misten ja yritysten hyvin-
vointia. Maakunta, jossa 
kaikilla on hyvä elää, jossa 
on hyvä tehdä töitä ja jos-
sa yrityksillä on mahdolli-
suus kasvaa ja luoda uusia 
työpaikkoja. 

Kirsi Anttila
järjestöpäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Ajatuksia ajankulusta, merkki-
päivistä ja vastuullisuudesta
ON HUIKEAA miten pitkään Kiimingissä on ollut yrittäjäyh-
distystoimintaa, jo 40 vuoden ajan! Olen ollut pieni eka-
luokkalainen toiminnan alkaessa, mutta yrittäjäperheestä, 
kun olen, niin epäilemättä vanhempani ovat olleet jo tuol-
loin toiminnassa mukana, isäni ehkä puheenjohtajanakin 
jossain kohtaa. Myöhemmin myös isoveljeni on oman yri-
tystoimintansa kautta ollut tämän yhdistyksen puheenjoh-
tajana, ja nyt sitten minä. On ollut mielenkiintoista olla tii-
viisti toiminnassa mukana ja sitä kehittämässä.

Jätän tämän vuoden päätteeksi puheenjohtajan paikan 
hyvillä mielin seuraavalle naisyrittäjälle, Sirpa Runtille. 
Pitkässä miespuheenjohtajien ketjussa on mukava nähdä, 
että myös naiset nousevat rohkeasti hallitusta johtamaan 
ja toimintaa kehittämään eteenpäin.

 
TOIVON Sirpalle ja uudelle hallitukselle iloa työhönsä. Yh-
distyksemme on nyt 40-vuotiaana vireä, hyväntahtoinen 
ja reilu. Upea vertaisryhmä kaikille jäsenilleen ja yrittä-
jille, joista osa tekee työtä itsekseen ilman muun työyh-
teisön tukea.

Yhdistyksessä vallitsee avoin ilmapiiri ja toimintaan on 
tullut mukaan uusia, nuoria yrittäjiä. On myös päätetty, 
että ensi vuonna Vuoden yrittäjän ja Vuoden yksinyrittä-
jän rinnalla palkitaan Vuoden nuori yrittäjä – nuorissa on 
tulevaisuus ja me voimme yhdistyksenä kannustaa ja tu-
kea nuoria yrittäjiä taipaleellaan.

Epäilemättä nyt kasvavista lapsista hyvin monet tulevat 
siirtymään työelämään nimenomaan yrittäjyyden kautta, 
joten on luonnollista, että myös yhdistyksessä kiinnitetään 
nuoriin huomiota uudella tavalla.

 
AJAT muuttuvat ja nuoret, jos ketkä, odottavat asianmu-
kaista ja kestävällä pohjalla olevaa yrittäjyyttä myös meiltä 
vanhemmilta tekijöiltä. Katseemme ovat kääntyneet yrit-
täjyyden vastuullisuusteemoihin ja on selvää, että jokainen 
itseään ja ympäristöään kunnioittava yrittäjä tarkastelee 
toimintaansa myös kestävien arvojen kautta.

Alalla kuin alalla vastuullisuus kehittyy ja jokaisella on 
mahdollisuus tehdä omasta toiminnasta myös ympäris-
tönäkökulmasta kestävämpää liiketoimintaa. Tämä vaatii 
yrittäjältä avointa mieltä ja uusien innovaatioiden omaksu-

mista. Vastuullisuustyöhön kannattaa ottaa mukaan nuo-
ria, joilla näkökulmat ja ratkaisut ovat jo valmiiksi hieman 
erilaisesta kulmasta kuin ehkä asioihinsa jo hieman urau-
tuneella yrittäjällä.

 
YRITTÄJYYTEEN kuuluu aina myös sosiaalinen kestävyys 
ja olen vuosia puhunut sen puolesta, että yritykset lah-
joittaisivat joululahjarahansa hyväntekeväisyyteen. Täs-
sä yltäkylläisyyden maailmassa tuntuu, että vähästään-
kin voi antaa.

Päätimme yhdistyksen hallituksessa, että yhdistyksem-
me voi olla tästä esimerkkinä ja merkkipäiväkahvittelujen 
sijaan lahjoitamme Kiimingin joulupuukeräykselle rahaa. 
Tämä lahjoitus ohjautuu alueen vähävaraisille perheille Kii-
minki-Jääli Lions Clubin, Kiimingin seurakunnan ja kau-
pungin sosiaalitoimen kautta. Olen tästä lahjoituksesta 
iloinen ja uskon, että sillä on merkitystä.

 Merkkipäivämme kunniaksi kutsummekin kaikki tei-
dät lukijat mukaan tähän keräykseen. Joulu kuuluu kai-
kille, isoille ja pienille.

 Rentouttavaa joulun aikaa ja upeaa uutta vuotta kaikille!
 

Lämpimin terkuin
Sipe Åqvist

puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät ry
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JO PITKÄÄN Kiimingin Yrit-
täjät Ry:n toiminnassa sekä 
hallituksessa mukana ollut 
Sirpa Runtti valittiin yh-
distyksen uudeksi puheen-
johtajaksi. Hän seuraa teh-
tävässä Sipe Åqvistia. 

Sirpa Runtilla on miehen-
sä Kari Runtin kanssa ollut 
jo kymmenen vuoden ajan 
muun muassa pitopalvelua 
sekä monenlaisia asiakasti-
laisuuksia ja -tarjoiluja jär-
jestävä yritys. Tällä hetkel-
lä he pitävät myös lounasra-
vintola Sirukaa Oulun Taka-
Lyötyssä. Aikaisemmin heil-
lä on ollut toimintaa muun 
muassa Syötteen luontokes-
kuksen kahvila-ravintolassa 
sekä Jäälin Kelokellarissa.

Kaiken muun ohessa Sirpa 
Runtti on myös Evelace-alu-
sasujen jälleenmyyjä.

KIIMINGIN YRITTÄJIEN pu-
heenjohtajan pestin Sirpa 
Runtti uskalsi ottaa vas-
taan, koska usean aikaisem-
man puheenjohtajan kausil-
la mukana olleena koki, että 
karttuneella tietomäärällä ja 
muun hallituksen tuella, voi 
kaudesta tehdä ihan oman-
laisensa. Hän on ollut aikai-
semmin useita vuosia rahas-
tonhoitajana ja tällä kaudella 
myös varapuheenjohtajana.

– Uskon, että siirtymä on 
varapuheenjohtajasta pu-
heenjohtajaksi on helppo, 
kun toiminta on tuttua ja 

meillä on innokas hallitus, 
jossa on mukana mukavas-
ti uusia kasvoja. Uusi on ai-
na uutta, joten haasteitakin 
varmasti eteen tulee. 

Sirpa Runtti toivoo, että 
jatkossa yhä uusia yrittäjiä 
liittyisi mukaan Kiimingin 
yrittäjien toimintaan. Täl-
lä hetkellä yhdistyksellä 
on jäseniä noin 160–170, 
mutta vielä on paljon kiim-
inkiläisiä ja jääliläisiä yrit-
täjiä, jotka eivät yhdistyk-

seen kuulu.
– Yrittäjien hyväksi tätä 

tehdään, tuetaan yrittäjä-
nä jaksamista, kehitetään 
virkistystoimintaa, liikun-
taa ja erilaista tekemistä ar-
keen. Koulutustakin järjes-
tetään. Mitä enemmän meil-
lä on jäseniä, sen enemmän 
on ideoita ja toimintaakin.

RUNTTI kertoo olevansa 
vahvasti sen ajatuksen ta-
kana, että paikalliset – se-

kä yrittäjät että muut toi-
mijat ja yksityishenkilöt – 
käyttäisivät mahdollisuuk-
sien mukaan alueen palve-
luita. Sen lisäksi tulisi ver-
kostoitua ja lähteä rohkeas-
ti yhdessä liikkeelle omaa 
aluetta aktivoimaan.

– Olemme herkällä kor-
valla ja otamme vastaan aja-
tuksia, joita yrittäjillä Kii-
mingissä ja Jäälissä meidän 
toimintamme suhteen on, 
Runtti sanoo.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY on 
pienten ja keskisuurten 
yritysten etujärjestö, johon 
kuuluu noin 115 000 jäsen-
yritystä eri puolilta Suomea 
ja eri toimialaoilta. Paikallis-
yhdistykset, kuten Kiimin-
gin yrittäjät, ovat kunnis-
sa ja kaupungeissa toimiva 
paikallisia yrittäjäyhteisöjä. 
Niiden toiminnan keskiössä 
ovat vertaistuki, verkostot ja 
vaikuttaminen.

Yrittäjät auttaa yrittä-

jiä, parantaa yrittäjien ase-
maa ja yrittämisen olosuh-
teita Suomessa ja Euroopas-
sa. Järjestö vahvistaa yrittä-
jyyttä, vaikuttaa yrittäjien 
puolesta ja verkostoi yrittä-
jiä valtakunnallisesti, alueel-
lisesti maakunnissa ja pai-
kallisesti kunnissa. Yhdis-
tyksen jäsenmaksu määräy-
tyy yrityksen koon mukaan. 
Myös opiskelijat ja jo eläköi-
tyneet yrittäjät voivat olla 
yhdistyksen jäseniä.

Kiimingin Yrittäjien uusi hallitus
 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY.N 
uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin vuosikokouksessa 
Sirpa Runtti. Hallituksen 
jäseninä ensi vuonna toi-
mivat Esko Valkola, Eli-
na Kokkoniemi, Paula Pa-
roll, Tiia Parikka, Jukka-
Pekka Pihlaja, Mari Silta-
koski, Mari Halkola, Mika 
Ollikainen, Jonna Juuso-
la ja Kirsi Pulli. Heistä Es-
ko Valkola, Jonna Juusola ja 
Tiia Parikka ovat uusia kas-
voja hallituksessa. 

Pois Kiimingin yrittäjien 
hallituksesta jäivät entinen 
puheenjohtaja Sipe Åqvist 
sekä Miika Sutinen, Ni-
na Valkola ja Lauri Mik-
konen.

Tällä porukalla viedään jat-
kossa eteenpäin Kiimingin 
yrittäjiä.  Elina Kokkoniemi, 
Esko Valkola, Paula Paroll, 
Tiia Parikka, Sirpa Runtti, 
Jonna Juusola, Mari Siltakos-
ki, Mika Ollikainen, Jukka-
Pekka Pihlaja ja Kirsi Pulli 
sekä kuvasta puuttuvat Ma-
ri Halkola ovat valmiina uu-
siin haasteisiin. 

Sirpa Runtti on Kiimingin
Yrittäjien uusi puheenjohtaja

Kiimingin yrittäjien uusi puheenjohtaja Sirpa Runtti odottaa innolla uusia haasteita, joita tehtävä tarjoaa. 

TEEA TUNTURI

Olemme herkällä kor-
valla ja otamme vas-
taan ajatuksia, joita 
yrittäjillä Kiimingis-
sä ja Jäälissä meidän 
toimintamme suh-
teen on.”
- Sirpa Runtti

KIIMINGIN YRIT TÄJÄT
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KUN Miika Haapa-aho 
aloitteli yrittäjäuraansa 
reilut 20 vuotta sitten, hä-
nen ajatuksenaan oli lähin-
nä elättää itsensä. Alku oli 
Haapa-ahon mukaan aikaa, 
jolloin hän teki paljon töitä 
saadakseen toiminnan kan-
nattavaksi. 

– Sitähän sanotaan, et-
tä jos viisi vuotta selviää 
yrittäjänä, niin sitten sel-
viää jatkossakin. Kyllähän 
se näin oli. Alku oli kaikis-
ta vaikein, jotta pääsi kaiken 
kanssa balanssiin. 

Kone- ja vihertyö Haapa-
aho on perustettu toimini-
meksi vuonna 1998. Pari 
vuotta myöhemmin toimin-
nan laajetessa yritysmuo-
doksi valikoitui osakeyhtiö.

Ennen yrittäjäksi ryhty-
mistään Miika Haapa-aho 
oli työskennellyt vieraan 
palveluksessa, mutta tote-
si silloin, että jatkuva reis-
sussa oleminen ei perheel-
liselle miehelle ollut paras 
ratkaisu.

Yrittäjäksi veti myös ve-
renperintö, sillä jo hänen 
vanhempansa olivat yrittä-
jinä maanrakennusalalla.

ALUKSI Miika Haapa-aho 
työskenteli yksinään ja te-
ki aliurakointia. 2000-luvun 
alkupuoliskolla yritys palk-
kasi ensimmäiset ulkopuo-
liset työntekijänsä, ja tällä 
hetkellä palkkalistoilla on 
koko ajan noin 20–25 työn-
tekijää. 

Työmaat sijaitsevat pää-
kaupunkiseudulla sekä Ou-
lun ympäristössä. Väliin 
mahtuu myös aikoja, jolloin 
työmaat sijaitsivat ympäri 
Suomea, mutta se kävi Haa-
pa-ahon mielestä liian ras-
kaaksi. 

Jo pitkään Kone- ja viher-
työ Haapa-ahossa on keski-
tytty tekemään rakennusten 
pohjatöitä avaimet käteen –
periaatteella.

– Teemme isoja alueraken-
nuskohteita, kuten tontteja, 
joille rakennetaan vaikkapa 
25 taloa tai rivitaloja sekä 
myös yksittäisten omako-
titalojen maanrakennus- ja 
vihertöitä.

MIIKA HAAPA-AHO kertoo, 
että hänen ajatuksenaan on 
aina ollut se, että pitää kes-
kittyä pieneen osa-alueeseen 
ja tehdä se homma huolella 

ja muita paremmin. Kaikki 
on helpompaa sekä kalus-
ton että henkilökunnan suh-
teen, kun ei yritä tehdä lii-
an monenlaista. 

– Tehokkuuskin syntyy 
keskittämällä. Asiakkaalle 
tulee mieleinen lopputulos 
aikatauluineen kaikkineen. 
Vuosien aikana on syntynyt 
luottamus, joka synnyttää 
kysyntää. 

ma-la 8-21 • su 10-21
kiiminki

hhkeittiön perinteinen 
joululounas

15.9015.90,-

PE-LA
 10.-11.12.2021

klo 10-16

Kone- ja vihertyö Haapa-aho on
Vuoden 2021 yrittäjä Kiimingissä

Miika Haapa-ahon yrityksestä on vuosien aikana kasvanut tunnettu ja luotettu toimija                           alallaan. Kone- ja vihetyö Haa-
pa-aho tekee rakennusten pohjatöitä avaimet käteen periaatteella. 

Miika Haapa-aho kertoo, et-
tä maanrakennusala ja yrit-
täjyys ovat tulleet hänelle 
ikään kuin verenperintönä.

HA APA-AHON ALBUMI
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Kone- ja vihertyö Haapa-aho on
Vuoden 2021 yrittäjä Kiimingissä

Miika Haapa-ahon yrityksestä on vuosien aikana kasvanut tunnettu ja luotettu toimija                           alallaan. Kone- ja vihetyö Haa-
pa-aho tekee rakennusten pohjatöitä avaimet käteen periaatteella. 

KONE- JA VIHERTYÖ Haa-
pa-aho elää vahvoja kasvun 
vuosia, mutta uuden, am-
mattitaitoisen työvoiman 
saaminen alalle on Miika 
Haapa-ahon mukaan mel-
koinen haaste. 

– Työväki ei tahdo riittää. 
Nyt kun koneita jo kohteita 
on paljon ja pitäisi saada po-
rukkaa, niin se vaan loppuu. 

Kone- ja viherrakennus 
Haapa-aholla työväki kou-
lutetaan itse. Oppisopimuk-
sella tai muuten. Valmista 
työntekijää ei mistään saa, 
sillä jokaisessa työtehtäväs-
sä ja koneessa on oma opet-
telemisensa.

– Kun saadaan ammatti-

taitoista porukkaa ympäril-
le, syntyy lisää kasvua. Ruo-
kahalu kasvaa syödessä.

Tulevaisuudessa Miika 
Haapa-aholla siintää visi-
oita ja laajentamissuunnitel-
mia, joita hän ei kuitenkaan 
vielä halua kertoa. 

Pääkaupunkiseudulla yri-
tys hoitaa pääasiassa suu-
ria aluerakennuskohteita 
ja yksittäisiä omakotitalo-
kohteita. 

Viimeisin isompi työmaa 
Oulun alueella on yrityksellä 
ollut Jäälin Hongikkokaar-
teen rivitalotontin maan-
rakennustyöt. Vuosittain 
yritys tekee Oulun alueella 
noin 140 omakotitalotontin 

maanrakennustyöt ja lisäk-
si isompia kohteita.

MIIKA HAAPA-AHO on seit-
senlapsisen perheen isä Kii-
mingistä. Lähtöisin hän on 
Alajärveltä, vaimo Maarit 
Kiimingistä. Tällä hetkel-
lä Miika Haapa-aho työs-
kentelee viikot Helsingis-
sä ja on viikon loppupuolis-
kon Kiimingissä, perjantait 
toimistotöissä Oulussa. Yri-
tyksen toimitilat sijaitsevat 
Sammaltiellä Oulussa, sii-
nä Rakennuspalvelu Kokon 
talossa Kuusamontien var-
rella, jonka katolla komei-
lee kotka. 

Vuoden yrittäjän palkin-

nosta Miika Haapa-aho on 
hyvin yllättynyt. Hän ei mi-
tenkään ollut ajatellut, että 
moista tulisi.

– Kyllä se tuntui mukaval-
ta, kun alkoi miettiä men-
neisyyttä. Onhan sitä mo-
nenlaista kokenut ja ahtai-
takin aikoja ollut välillä. Ei 
aina ole ollut aamulla kovin 
nättiä lähteä töihin, Haapa-
aho myöntää.

Aiemmin Kiimingin yrit-
täjien vuoden yrittäjänä on 
palkittu muun muassa Ol-
likainen Oy:n, KTC-Group:n, 
K-Aterian ja LapKaaran 
yrittäjät. Palkitsemisella 
on takanaan kymmenien 
vuosien perinne.

Miika ja Maarit Haapa-aho vastaanottivat Kone- ja vihertyö Haapa-aho Oy:n saaman Kii-
mingin vuoden yrittäjän palkinnon Syötteellä järjestetyssä tilaisuudessa. 

TEEA TUNTURI KIIMINGIN YRIT TÄJÄT
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Vuoden yksinyrittäjä
on ollut kauneusalan 
yrittäjä jo viidellä
vuosikymmenellä

 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY 
palkitsi vuoden 2021 yk-
sinyrittäjänä kauneushoi-
tola Mirandaksen Raija 
Neuvosen, joka on aloit-
tanut oman hoitolansa Kii-
mingissä jo vuonna 1988. 
Valinta tuli naiselle täysin 
yllätyksenä.

– Minulla ei ollut min-
käänlaista aavistusta va-
linnasta. Tippa meinasi tul-
la silmään, tuntui kyllä tosi 
mukavalta, enkä saanut lii-
kutukseltani sanottu kuin 
“Kiitos”, kuvailee Neuvonen 
Syötteellä pikkujoulun yhte-
ydessä tapahtunutta palkit-
semista.

HÄNEN ensimmäinen hoi-
tolansa sijaitsi Kiimingis-
sä niin sanotussa Schönber-
gin talossa rautasillan ku-
peessa. Raija Neuvonen oli 
tuolloin vastavalmistunut 
ja päättänyt jo etukäteen, 
että oman yrityksen perus-
taminen on se tie, jolle hän 
haluaa lähteä. Neuvonen on 
kotoisin Ylikiimingistä. Hä-
nen äitinsä Ester Pöyskö 
piti K-kauppaa Nuorittalla 
ja äidin isäkin oli sekatava-
rakauppias. 

– Sieltä se ajatus lähti, ei-
kä silloin kyllä ollut helppo 
saada vieraalta töitä, koska 
alan yritykset olivat tyypilli-
sesti yhden tai kahden hen-
gen yrityksiä.

VUONNA 2001 Raija Neuvo-
nen osti itselleen kiinteistön 
Kiimingin keskustan liiketa-
losta, jossa hänen yrityksen-
sä oli jo aiemmin toiminut, 
tosin eri tiloissa. Suurim-
maksi osaksi hän on työs-
kennellyt täysin yksin, mut-
ta välillä on ollut jaksoja, jol-
loin hänellä on ollut hetken 
aikaa työntekijä tai työka-
veri vuokratuolilla samois-
sa tiloissa.

– Olen tottunut yksinyrit-
tämiseen vuosikymmenten 
aikana. Joskus sitä kaipaa 
työkaverin tukea ja juttu-
kaveria, jotta voisi puhel-
la alaan liittyvistä asioista. 
Viihdyn kuitenkin yksin ja 
pidän siitä, että saan itse 
päättää työni ja aikatauluni.

KORONASTA huolimatta 
Neuvonen uskoo, että töi-
tä riittää ja hän tulee pää-
semään eläkkeelle omasta 
yrityksestään. Kiimingin 
yrittäjien toiminta on hä-
nen mukaansa tärkeätä yk-
sinyrittäjälle, sillä siinä tu-
tustuu toisiin yrittäjiin ja 
saa sitä kautta tukea yrit-
tämiseen. 

– Korona-aikaan on tullut 
sähköpostiin hyviä vinkke-
jä ja puheenjohtaja on ollut 
yhteydessä ajankohtaisissa 
asioissa. Apua olen saanut 
myös alan oman yhdistyk-
sen kautta.

Pandemian aiheuttamiin 
tulonmenetyksiin Raija Neu-
vonen sai apua sekä Oulun 
kaupungilta että yrittäji-
en työttömyyskassan kaut-

ta. Tulevaisuudelta hän toi-
voo, että koronatilanne rau-
hoittuisi ja ihmiset rokottau-
tuisivat. Uudet koronarajoi-
tukset näkyvät välittömäs-
ti liiketoiminnassa, siltikin, 
vaikka rajoituksia annettai-
siin ihan muualle Suomeen. 

RAIJA NEUVONEN odottaa, 
että ensi syksynä järjestet-
täisiin pitkästä aikaa alan 
messuja ja tapahtumia, joi-
hin pääsisi fiilistelemään 
uusia tuulia ja kenties nap-
paamaan vielä jotain uut-
ta omaan yritystoimintaan.

– Tähtään siihen, että 
65-vuotiaaksi voisin tehdä 
töitä täyspäiväisesti. Sitten 
katson tilanteen mukaan, 
jatkanko esimerkiksi muu-
tamana päivänä viikossa. 

Paljon tähän vaikuttaa se-
kin, saanko nämä omat ti-
lat tarvittaessa myydyksi.

Viime vuonna Kiimingin 
Yrittäjät Ry palkitsi vuo-
den yksinyrittäjänä Tier-
ran Lemmikkipuodin yrit-
täjä Mira Mykkälän.

Raija Neuvonen palkittiin vuoden 2021 yksinyrittäjänä Kiimingin yrittäjien pikkujoulussa. 

Tähtään siihen, että 
65-vuotiaaksi voisin 
tehdä töitä täyspäi-
väisesti. Sitten katson 
tilanteen mukaan, 
jatkanko esimerkiksi 
muutamana päivänä 
viikossa.” 
- Raija Neuvonen

KIIMINGIN YRIT TÄJÄT
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 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY 
palkitsi tällä kertaa vuo-
den jäsenaktiivinaan Kirsi 
Pullin sekä hänen miehen-
sä Reijo Pullin, joka osallis-
tuu aktiivisesti yhdistyksen 
toimintaan ja talkootyöhön, 
vaikka ei – ainakaan vielä – 
ole yrittäjä.

Kirsi Pulli on erityisesti 
Swipe-tuotteistaan tunne-
tun suoramyyntiyrityksen, 
HomCare Nordic Oy:n edus-
taja ja yksinyrittäjä. Hän on 
aloittanut uransa jo vuon-
na 1995, ja nykyisin hän on 
myös Pohjois-Suomen lin-
jajohtaja. Hänen työhönsä 
kuuluu myyntityön ohella 
muiden edustajien koulut-
taminen ja perehdyttämi-
nen työhön. 

– Olen aina halunnut teh-
dä myös myyntityötä, koska 
silloin pystyy paremmin kou-
luttamaan muita, kun tietää, 
mitä kentällä tapahtuu.

HOMCARE NORDIC OY:N 
tuotteista Kirsi Pulli on va-
kuuttunut, koska yhtiö tekee 
hänen mukaansa merkittä-
vää kehitystyötä ja tuotteet 
ovat ekologisia ja edullisia. 

Yhtiön arvoja ovatkin yhdes-
sä tekeminen, edelläkävijyys 
ja ekologisuus. Kyseessä on 
suomalainen, vuonna 1985 
Vihdin Nummelassa perus-
tettu perheyritys, jolla on 
kansainväliset juuret.

Vuosituhannen vaihteessa 
Kirsi Pulli työskenteli kuu-
si vuotta Kodin Ykkösessä, 
kunnes päätti 2000-luvun 
alussa ryhtyä täyspäiväisek-
si yrittäjäksi.

– Mieheni on tehnyt uran-
sa konduktöörinä, ja tuol-
loin tuntui, että kahden vuo-
rotyötä tekevän aikataulujen 
sekä edustajuuteni ja per-
heen yhteensovittaminen 
ei ollut mielekästä.

Pariskunta on avioitunut 
vuonna 1984, heillä on kol-
me poikaa ja yksi tytär se-
kä kolme lastenlasta. Rei-
jo Pulli on vastikään jäänyt 
eläkkeelle tehtyään VR:llä 
pitkän työuran. Hän suun-
nittelee jatkavansa työnte-
koa yrittäjänä talonraken-
nusalalla.

KIRSI PULLI on ollut Kiimin-
gin yrittäjien jäsen kolmen 
vuoden ajan. Noista viimei-
set kaksi hän on ollut muka-
na yhdistyksen hallitukses-
sa ja osallistunut aktiivisesti 

sen toimintaan. Hänen mie-
hensä Reijo Pulli on myös ol-
lut tuttu näky erilaisissa va-
paaehtoistöissä ja tapahtu-
missa, joita yhdistys on jär-
jestänyt.

– Mietin silloin noin kol-
me vuotta sitten, että nyt 
on oikea aika liittyä yhdis-
tykseen. Päätös oli oikea. On 
ollut hienoa verkostoitua ja 
vaihtaa ajatuksia muiden 
yrittäjien kanssa. Olemme 
saaneet uusia ystäviä, joita 
on tavattu muutenkin kuin 
yrittäjien tapahtumissa, Kir-
si Pulli sanoo.

Hänen mukaansa yrittä-
jät saavat näin verkostoitu-
malla myös omia yrityksi-
ään tunnetummaksi ja si-
tä kautta uusia asiakkaita.

– Samalla löydämme hel-
pommin paikallisten palve-
luiden pariin, Pulli sanoo.

PARHAIDEN muistojen jouk-
koon Kiimingin yrittäjien 
toiminnasta lukeutuu Kirsi 
Pullin mukaan ehdottomas-
ti viime kesän Kiiminkipäi-
vien järjestäminen, joka ko-
ronatilanteesta huolimatta 
onnistui hienosti.

– Koko tapahtuman ra-
kentaminen talkoilla jäi 
mieleeni. Samalla sain it-

se uutta oppia, kun olin ra-
vintolateltassa myymässä. 
Aiemmin en ollut sellaista 
tehnyt. Yrittäjäyhdistys on 
kuin perhe, joka suunnitte-
lee ja tekee yhdessä asioita.

Vuoden jäsenaktiiviksi va-
linnastaan pariskunta oli yl-
lättynyt, koska he ajatteli-
vat, että tämän huomion-
osoituksen saa joku pitem-
pään toiminnassa mukana 
ollut.

– Olin mykistynyt, kun ni-
memme sanottiin, Kirsi Pul-
li kuvailee.

Aiempina vuosina Kiimin-
gin yrittäjien jäsenaktiivei-
na on palkittu muun muassa 
Raimo Kokkoniemi, Anita 
Tuohino, Riitta Kemppai-
nen ja Arvo Kantoniemi.

Yrittäjä Kirsi Pulli ja hänen miehensä Reijo Pulli osallistuvat aktiivisesti Kiimingin yrittäjien järjestämiin talkoisiin ja
tapahtumiin. Siitä kiitoksena vuoden jäsenaktiivin palkinto.

Talkoohenki ja
yhdessä tekeminen 
lämmittää mieltä
Vuoden jäsenaktiivineina palkittiin jääliläiset Kirsi ja Reijo Pulli

On ollut hienoa ver-
kostoitua ja vaih-
taa ajatuksia mui-
den yrittäjien kanssa. 
Olemme saaneet uu-
sia ystäviä, joita on 
tavattu muutenkin 
kuin yrittäjien tapah-
tumissa.”
- Kirsi Pulli

TEEA TUNTURI
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Niko Kronqvist on totutellut yrittäjäelämään reilun vuoden verran. Hänen yrityksensä EV Asema myy sähköautojen lata-
uslaitteita.

Uuden opettelua ja 
tehokasta kasvua

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

NIKO KRONQVISTILLE kulu-
nut vuosi on ollut täynnä uu-
den opettelua. Kesäkuussa 
tuli kuluneeksi vuosi siitä, 
kun Kronqvist perusti yri-
tyksensä EV Aseman. Vähän 
ennen yrittäjyyden vuosi-
päivää Kronqvistien perhee-
seen saatiin myös lisäystä 
pienen tyttären muodossa.

– Tässä on ollut samaan 
aikaan vauva-arkeen se-
kä yrittäjäelämään opette-
lua. Vaikka minä ja Kreet-
ta-vaimo olemme molem-
mat yrittäjäperheistä ja sitä 
kautta saaneet hyviä vink-
kejä, on esimerkiksi sosiaali-
sen median hyödyntämisen 
ja markkinoinnin opettelu 
ollut molemmille ihan uut-
ta, Kronqvist kertoo.

EV Asema on sähköauto-
jen latauslaitteiden myyn-
tiin keskittyvä yritys. Aikai-
semmin autokaupan alalla 
ja testi-insinöörinä työs-
kennellyt Kronqvist kertoo 
työntekijästä yrittäjän roo-
liin siirtymisen käyneen lop-
pujen lopuksi kivuttomasti.

– Siirtymä oli aika help-
po. Aiemmissa työpaikoissa 
yrittäjä on parhaimmillaan 
istunut samassa toimistos-
sa töissä, ja sitä kautta pää-
si tutustumaan yrittäjän ar-
keen. Nyt sen hoksaa, että 
jotain on jäänyt mieleen niil-
täkin ajoilta.

EV ASEMA on pieni perhe-
yritys, mistä moni asiakas 
on Kronqvistin mukaan yl-

lättynyt kovasti. Kivijalka-
myymälän sijaan EV Asema 
palvelee verkkokauppana, 
ja lähiseudulle yrittäjä kul-
jettaa tarvikkeita myös itse.

– Verkkokauppa on koko 
ajan ollut aktiivinen ja kas-
vanutkin kovasti. Syksyllä 
otimme verkkosivuille käyt-
töön chat-palvelun, ja sen 
kautta onkin tullut paljon 
yhteydenottoja ja syntynyt 
kauppoja, Kronqvist kertoo.

Yrittäjän mukaan EV Ase-
ma kilpailee erityisesti laa-
dulla ja palvelulla. Kronqvist 
haluaa myydä vain sellaisia 
laitteita, joita uskaltaa re-
hellisesti kehua ja suositella.

– Myymämme lataus-
asemat ovat Europpalaisia 
pohjoisen oloissa toimivaksi 

todettuja laitteita, ja uudet 
myyntiin tulevat latauslait-
teet ja tarvikkeet pitää itse 
testata. Viime talvena lai-
toin laitteita yöksi 30 asteen 
pakkaseen pihalle, ja aamul-
la testasin, miten ne toimi-
vat. Vaikka tämä ei mitään 
virallista testityötä ole, ko-
en käytettävyyden testaa-
misen itse todella tärkeäk-
si, yrittäjä perustelee.

KRONQVISTIN kokemuksen 
mukaan autoilun sähköis-
tyminen alkaa näkyä koko 
ajan enemmän myös poh-
joisen Suomen leveyksillä. 

– Viime vuonna suurin 
osa tuotteistamme lähti Ete-
lä-Suomeen, mutta toimitan 
koko ajan enemmän tavaraa 

myös Oulun seudulle. Ajel-
lessa sähköautoja tulee ko-
ko ajan enemmän vastaan, ja 
autoliikkeet kysyvät lataus-
laitteita yhä enemmän, ker-
too yrittäjä.

EV Asema tarjoaa myös 
osto- ja reklamaatioapua 
sähköautoon vaihtaville. 
Sähköiseen autoiluun siir-
tymistä harkitsevalle Kron-
qvist antaa kaksi ydinohjet-
ta: auto on käytävä koeaja-
massa, ja latausasema syy-
tä hankkia kotiin.

– Sähköautoilussa parasta 
on helppous - ei tarvitse esi-
merkiksi talviolosuhteissa 
miettiä, lämpiääkö mootto-
ri. Autoa on järkevää ja help-
poa ladata kotona yön yli, 
jolloin sähkön hintakin on 
edullisempi. 

TULEVAA VUOTTA Kronqvist 
odottaa iloisissa tunnelmis-
sa. Hän kertoo, että kysyn-
nän ja tarpeen mukaan 
yritykselle olisi lähivuosi-
en aikana tarkoitus hank-
kia jonkinlainen myymälä- 
tai esittelytila, jossa tuot-
teisiin pääsisi tutustumaan 
helposti.

– Haluan myös lisätä yh-
teistyötä taloyhtiöiden ja 
yritysten, kuten autoliikkei-
den, kanssa. Onneksi monis-
sa kerrostaloissakin on nyt 
herätty latausasemien han-
kintaan, Kronqvist pohtii.

– Kaikkiaan odotan toista 
yrittäjävuotta innolla. Kun 
tähänkin asti on hyvin men-
nyt, niin miksipä samaa ei 
odottaisi jatkoltakin, päät-
tää yrittäjä hymyillen.

Kotilatausasema on Niko Kronqvistin mukaan ensimmäisiä 
hankintoja, joita sähköautoon vaihtavan kannattaa tehdä.

TERHI OJAL A
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Nikama Loungessa paraatipaikalla komeilevat Revontulilyhdyt ovat Teemu Partasen mukaan etenkin alkavaan joulukau-
teen soveltuva lahjaidea.

Laatutuotteita jalo-
teräksestä jo 12 vuotta
 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

NIKAMA DESIGNIN tehtaal-
la Välikylässä eletään juuri 
nyt vuoden kiireisintä aikaa. 
Yrittäjä Teemu Partasen 
mukaan Nikaman tuottei-
ta matkaa uusiin koteihinsa 
eniten vuoden kolmena vii-
meisenä kuukautena. Työn 
alla ovat myös Vuoden Ur-
heilija -palkinnot Suomen 
Urheilugaalaan, jonne yri-
tys on valmistanut palkin-
not jo useampana vuonna.

– Kiire on normaalia tä-
hän aikaan vuodesta. Uu-
tena painajaiselementtinä 
ovat kuitenkin koronatilan-
teen myötä tulleet haasteet 
materiaalien saatavuudessa 
ja toimituksessa. Onneksi 
materiaalihaasteet eivät ole 
vaikuttaneet muuhun kuin 
tuotteiden toimitusaikoihin, 
Partanen kertoo.

NIKAMA DESIGNIN tarina al-
koi Ranka-korvakoruista, 
ja nyt yritys on jo 12 vuot-
ta valmistanut jaloteräksi-
siä koruja, sisustustavaroi-
ta ja käyttöesineitä. Vuon-
na 2019 yritys avasi verk-
kokauppansa rinnalle Väli-
kylään Nikama Lounge -teh-
taanmyymälän, jonka yhte-
ydessä ovat myös yrityksen 
tuotantotilat. 

– Olen ollut todella tyyty-
väinen Loungeen. Vaikka ti-
la toimii tehtaanmyymälä-
nä, olemme pyrkineet tuo-
maan tänne myös näyttely- 
ja oleskelutilan tuntua. Aja-
tuksena on, että täällä voi-
daan tulevaisuudessa olo-

suhteiden salliessa järjes-
tää erilaisia asiakasiltoja ja 
taidetapahtumia, Partanen 
kertoo.

12 VUODEN yrittäjäuraan on 
Partasen mukaan mahtunut 
niin pilvilinnoja kuin sieltä 
putoamisiakin.

– Olen kuitenkin niin po-
sitiivisuuteen pyrkivä ihmi-
nen, että pahimpia juttuja 
en muistele, Partanen nau-
raa.

Partasen mieleen yrittä-
jäuran ajalta ovat painuneet 
erityisesti liiketoiminnan 
osto Eero Hyrkkäältä se-
kä vierailu Leijonan Luola 
-ohjelmassa vuonna 2017. 
Myös erilaiset vuosien var-

rella saadut tunnustukset 
ja palkinnot ovat Partasel-
le tärkeitä merkkipaaluja.

– Lisäksi olen päässyt tu-
tustumaan itselleni merkit-
täviin ihmisiin, kuten Ilkka 
Suppaseen ja Harri Kos-
kiseen, joiden molempien 
muotoilutyötä katson hir-
veästi ylöspäin. 

Partanen kertoo, että Ni-
kaman visio ja juuriajatuk-
set ovat edelleen samat kuin 
12 vuotta sitten: luoda maa-
ilman jaloimmasta teräkses-
tä kestäviä ja ikuisia tuot-
teita.

– Haluamme myös yllä-
pitää seppäperinnettä, joka 
uhkaa nykypäivänä kadota. 
Tavoitteenamme olisi saada 

pajaan jossakin vaiheessa 
oppiin kisälli ylläpitämään 
käsillä tekemisen perinnet-
tä. Ammattitaito on meille 
suuri ylpeyden aihe, Parta-
nen toteaa.

TULEVAISUUTEEN Partanen 
katsoo myönteisin mielin. 
Hän toteaa lähitulevaisuu-
den tavoitteiden olevan vah-
vasti myynnillisiä, ja kertoo 
Nikaman panostavan jatkos-
sa entistä enemmän mark-
kinointiin.

Uutta on luvassa myös 
tuotevalikoimassa. Nika-
man verkkokauppaan on 
hiljattain ilmestynyt uusi 
Kármán-korusarja, ja pian 
myyntiin on tulossa myös 
uusi Meritähti-nimeä kan-
tava korumallisto.

– Pieneksi liikkeeksi meil-
lä on huima määrä tuottei-
ta. Joku voisi olla sitä miel-
tä, että uusien tuotteiden 
tuomista markkinoille pitäi-
si rajoittaa, mutta eihän me 
malteta, hymyilee Partanen.

Myydyimpiä Nikama-
tuotteita ovat Partasen mu-
kaan Haapa-sarjan tuotteet.

– Myös Ranka on edelleen 
suosittu sarja, Partanen pal-
jastaa.

Yrittäjä kertoo nauttivan-
sa, kun pääsee kertomaan 
tuotteiden tarinoita kasvok-
kain ihmisille. Siksi hän toi-
voo, että yhä useampi uskal-
tautuisi vierailulle Nikama 
Loungeen.

– Olemme täällä ihmisiä 
varten ja jokaisen saavutet-
tavissa, että tulkaahan vaan 
käymään, Partanen vink-
kaa.

Yrittäjä Teemu Partasen mukaan ammattitaito on yksi
Nikama Designin suurimpia ylpeyden aiheita.

TERHI OJAL A



Nro 3 – 9.12.2021-LEHTIKiiminki10
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 » Kiiminki-lehti

UUSI VUOSI tekee joulun myötä tu-
loaan jo huimaa vauhtia. Vuoden 
vaihtuminen symboloi usein uutta 
alkua, ja innostaa monia muutok-
seen sekä pyrkimykseen tehdä tu-
levasta vuodesta entistä parempi.

Kysyimme muutamilta paikalli-
sen yrittäjäyhdistyksen jäseniltä, 
ovatko he suunnitelleet tekevän-
sä uudenvuodenlupauksia. Lisäksi 
utelimme, millaisia odotuksia yrit-
täjillä on vuodelle 2022.

Jonna Juusola, Tupavisio
– Uudenvuodenlupauksenani lu-

paan nauttia kaikista vuodenajois-
ta. En ole yhtään talvi-ihminen, 
mutta nyt aion ainakin yrittää. 
Yrittäjänä lupaan opetella sano-
maan helpommin myös ei ja pitää 
oikeasti lomaakin - ei ne työt tai-
da loppua vaikka välillä huilahtaa. 

– Odotan ja uskon, että elämän 
aikataulutus alkaa sujua parem-
min. Tuoreena yrittäjänä on ollut 
hankaluuksia erottaa työaika va-
paa-ajasta. Tähän on nyt onnek-
si löytynyt ratkaisu, kun siirryin 
työskentelemään kotoa kaupun-
kiin ja päivien päätteeksi palaan 
kotiin Jääliin. Tarjotkoon vuosi 
2022 hienoja projekteja, huippu-
ja yhteistyökuvioita ja uusia tut-
tavuuksia!

Outi Hartikainen,
Kauneus ja Hieronta Adele 

– Nautin siitä, että voin kehittää 
yritystäni ja itseäni jatkuvasti. Jat-
kossakin lupaan olla avoimin mie-
lin uusien asioiden äärellä ja kul-
kea omaa polkuani. En missään 
nimessä halua jumittua ja tylsis-
tyä, koska elämä on sellaiseen ai-

van liian lyhyt. Lisäksi lupaan pi-
tää vielä parempaa huolta tervey-
destäni ja kunnostani. 

– Toivon sydämestäni, että ensi 
vuonna tämä maailmassamme val-
litseva tilanne rauhoittuisi kaikin 
puolin. Työminäni odottaa innos-
tavia lisäkoulutuksia ja vapaa-ajan 
minä Lapin keväthangille pääsyä!

Petri Kumpulainen,
K-Supermarket Ateria

– Uudenvuodenlupauksena lu-
paan itselleni enemmän vapaa-
aikaa. Olen ollut 25 vuotta yrittä-
jänä, niin on jo aika antaa enem-
män aikaa itselle harrastuksiin ja 
aikaa läheisille. 

– Yritykseltä odotan pientä kas-
vua vuodelle 2022. Lisäksi odotan, 
että henkilökunnalla olisi muka-
vaa olla kaupassa töissä ja asiak-
kailla olisi kiva käydä kaupassa 
asioimassa.

Mari Siltakoski, Imago+ 
– Uudenvuodenlupaukseni voi-

si olla, että yritän järjestää aikaa 
myös pelkästään itselleni. 

– Sen lisäksi, että olen yrittäjä, 
olen mukana muutamassa paikal-
lisessa yhdistyksessä ja vapaaeh-
toistoiminnassa. Vaikka todella-
kin tykkään olla mukana kaikes-
sa ja yhdistystoiminta on minul-
le ikään kuin harrastus, tuollai-
nen monessa aktiivisesti muka-
na oleminen vie aikaa ja kuormit-
taa henkisesti silloin kun kaikki 
sattuu päällekkäin. Eli ehkä en-
si vuonna järjestän itselleni taas 
aikaa lukea vaikka muutama kir-
ja, viime vuosina en niin ole ehti-
nyt tehdä.

– Jouluihmisenä elän ensin tä-
män joulun ja katsotaan ensi vuosi 
sitten. Mutta kyllä siitä hyvä tulee!

Millaisia ovat yrittäjien
uudenvuodenlupaukset?

Jonna Juusola. Outi Hartikainen. Petri Kumpulainen. Mari Siltakoski.

Uuden vuoden alku on jo lähellä.

R ANTAPOHJAN ARKISTO
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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  

         
          

LLäähhiiTTaappiioollaa  PPoohhjjooiinneenn  on pohjois- ja keskipohjalaisten 
oma paikallinen elämänturvayhtiö 

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

Ota yhteyttä paikallisiin yritysvakuuttamisen 
asiantuntijoihimme:

Juho Jaakkola p. 040 760 5274 

Eija Väisänen p. 045 618 7873 

www.yrittajat.fi
 

Lämpimästi tervetuloa kokoustamaan inspiroiviin 
ja kauniisiin kokoustiloihimme ympäri vuoden. 

Virkistävät kokouspakettimme löydät 
osoitteesta www.liminganlahti.fi

Liminganlahti
HOTELLI    RAVINTOLA

Lennokkaita ajatuksia Liminganlahdella!

Hotelli-Ravintola Liminganlahti
myyntipalvelu@liminganlahti.fi, puh: 08 415 277 70
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