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KOLUMNI

Onko Haukiputaalla merkitystä julkisissa hankinnoissa?
ALUEEN asukkaan, yrittäjän 
tai yrityksen omasta näkö-
kulmasta tarkasteltuna hau-
kiputaalainen yritys on tär-
keä paikallinen toimija ja si-
tä se on myös alueen elinvoi-
maisuuden kannalta: pai-
kallinen palveluntuottaja on 
oman alueensa elinvoimai-
suuteen konkreettisesti vai-
kuttava osapuoli.

Onko tämän tason paikal-
lisuudella mitään merkitystä 
julkisten hankintojen kan-
nalta? Voisi olla enemmän-
kin, koska tehokkuutta ta-
voittelevien keskitettyjen 
hankintojen sijasta esimer-
kiksi Oulun kaupunki voisi 
ottaa paljon paremmin huo-
mioon paikallisuuden myös 
entisten naapurikuntien eli 
nykyisten kaupungin suur-
alueiden näkökulmasta. 

MITEN huomioon ottaminen 
voi tapahtua käytännössä? 
Konkreettisesti niin, et-
tä tarjous pyydetään kau-
punginosittain. Esimerkik-

si kaupungin ulkoalueiden 
kunnossapito tai kaupun-
gin hallinnoimien kiinteis-
töjen ikkunanpesu. Sen si-
jasta, että pitäisi kyetä pal-
velemaan koko suur-Oulua, 
tarjoaminen entisen kunta-
jaon mukaisesti tai vielä pie-
nemmillekin maantieteelli-
sille alueille voitaisiin sallia. 

Hankintalaki ei sitä kiel-
lä, mutta päättäjien ja han-
kintoja tekevien pitäisi sitä 
nykyistä enemmän haluta. 
Sen lisäksi asia vaatii viitse-
liäisyyttä niiltä, jotka vas-
taavat kilpailutuksista käy-
tännössä.

KYSE ei ole vain yksittäisen 
kolumnistin pohdinnasta 
vaan siitä mihin suuntaan 
asioiden halutaan valtioval-
lankin mielestä kehittyvän.

Tästä tavoitetilasta huoli-
matta esimerkiksi Suomalai-
sen Työn Liiton viime vuon-
na teettämä selvityksessä 
tunnistettiin useita päättä-
jien mielestä paikallisuuden 

huomioimista estävää näkö-
kulmaa: 1) halvimman hin-
nan tavoittelu, 2) paikalli-
sen tarjonnan puute, 3) han-
kintaviranomaisten heikko 
hankintaosaaminen ja kaik-
kein suurimpana syynä se 
virheellinen käsitys, että 4) 
hankintalaki estää paikalli-
suuden painottamisen han-
kinnoissa. 

KAIKKIA neljää kohtaa pitää 
pohtia kriittisesti. Ne tus-

kin pitävät aina paikkaansa. 
Erityisesti viimeinen kohta 
kertoo kuitenkin siitä, että 
kyse on mielikuvista, koska 
hankintalaki ja sen tulkin-
ta pikemminkin kannustaa, 
ellei jopa edellytä paikalli-
suuden huomioon ottamis-
ta hankinnoissa. 

Se voidaan tehdä hankin-
nan kohdetta määriteltäes-
sä ja valintakriteerejä valit-
taessa. Niillä voidaan lakia 
rikkomatta edistää paikal-

listen yritysten kykyä tarjo-
ta ja menestyä tarjouskilpai-
lussa. Tätä pitää vain haluta 
ja se pitää kyetä tekemään.

MITÄ asialle pitäisi tehdä? 
Mielestäni paikallisten ih-
misten, yrittäjien ja yrityk-
sien kannattaa käydä aktii-
vista vuoropuhelua luotta-
musmiesten, viranhaltijoi-
den ja hankintoja tekevien 
kanssa. Viesti heille on yk-
sinkertainen: hankintalain 
mukaan hankinnat on pyrit-
tävä järjestämään siten, et-
tä pienet ja keskisuuret yri-
tykset ja muut yhteisöt pää-
sevät tasapuolisesti muiden 
tarjoajien kanssa osallistu-
maan tarjouskilpailuihin. 

Tätä edistää parhaiten se, 
että hankintojen suunnitte-
lu ja hankintakokonaisuuk-
sien arviointi tehdään huo-
lellisesti ja siinä vaiheessa 
kuullaan myös paikallisia 
yrittäjiä.

Kaikki tämä pitää tehdä 
ennen tarjouksen pyytämis-

tä tai tarjouksen tekemistä. 
Siltä osin kannustan aktii-
visuuteen ja oman osaami-
sen esille tuomiseen. Se on 
sitä mitä yrityksen tai yrit-
täjän kannattaa muutoin-
kin aina tehdä: markkinoi-
da ja myydä omaa osaamis-
taan, palveluita ja tuotteita.

Juha Väyrynen
hankinta-asiantuntija

PohjoisPohjanmaan 
YrittäjätJuha Väyrysen mukaan julkisia hankintojen tekemistä on 

mahdollista kääntää paikalliseen suuntaan.

ARKISTOKUVA: THELMA LOHIL AHTI

 Kesää kohden

KEVÄT keikkuen tulevi , sa-
notaan vanhassa sananlas-
kussa. Se on kyllä tänä ke-
väänä pitänyt paikkansa 
monellakin tapaa. Olem-
me nähneet lakkoja, työn-
seisauksia, koronahaasteita 
ja sodan kumua Ukrainassa. 
Olemme olleet melkoisessa 
myllytyksessä, taas.

KAIKEN raskaan ja haasta-
van edessä olisi tärkeää löy-
tää ilon pisaroita, jotka tuo-
vat uskoa eteenpäin. Toises-
sa sanonnassa sanotaan, ei 
varpunen mieti ikäviä, elä 
sinäkään. Haastan sinut mu-
kaan ilon pisaroiden metsäs-
tykseen ja jakamaan niitä 
sekä itselle että muille. Täs-
tä yhtenä hyvänä esimerkki-
nä on tänä keväänä toteutet-

tu projekti skeittiramppien 
saamiseksi vanhan kivikou-
lun alueelle. Iso kiitos kaikil-
le projektiin osallistuneille!

AUTETAAN toista, moika-
taan naapuria, ideoidaan yh-
dessä ja erikseen lisää asi-
oita, joilla saamme oman 

kotiympäristömme entistä 
ehommaksi. 

Jos kaipaat kaveria ide-
oiden toteuttamiseen, ny-

käise hihasta niin suunni-
tellaan yhdessä. Ja kyllä 
se kesä sieltä tulee, meil-
le kaikille!

Seppo Pekkala
puheenjohtaja 

Haukiputaan
Yrittäjät ry

Ja kyllä se kesä sieltä tulee, meille kaikille!

Autetaan toista, moi-
kataan naapuria, ide-
oidaan yhdessä ja 
erikseen lisää asioita, 
joilla saamme oman 
kotiympäristömme 
entistä ehommaksi. 

R ANTAPOHJAN ARKISTO
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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

Brändäyksestä hyötyä
kaikille haukiputaalaisille

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJIEN
aloittama Haukiputaan 
brändäys-hanke etenee ko-
vaa vauhtia. Haukipudas saa 
oman logon, sloganin ja uu-
det verkkosivut brändäyk-
sen myötä. Jonna LKV:n 
yrittäjä Jonna Kurvinen ja 
Optikko Duon yrittäjä Kat-
ja Luhtanen kertovat, että 
suunnitelmat ovat edenneet 
ja avuksi projektiin on va-
littu tarjousten perusteel-
la Digi- ja mainostoimisto 
Höyry Oy.

– Hallituksessa on päätet-
ty budjetista ja seuraavaksi 
on tarkoitus koota paikal-
lisista asukkaista koostuva 
työryhmä, jonka kanssa ide-
oida, Luhtanen sanoo.

MAINOSTOIMISTO on entuu-
destaan tuttu molemmille 
yrittäjille ja sama yritys on 
ollut vastuussa myös Lank-
ku Steakhousen brändäyk-
sestä. Työryhmän on tarkoi-
tus kokoontua kevään aika-
na muutaman kerran järjes-
tettävään work-shop tyyli-
seen työpajaan. Työryhmään 
voivat hakea kaikki hauki-
putaalaiset ikään tai am-
mattiin katsomatta. Myös 
yrittäjät voivat hakea mu-
kaan kehittämään oman ky-
län brändiä eteenpäin.

– Tosiaan kuka vain voi 
hakea mukaan. Ainoa kritee-
ri on, että on työpajapäivi-
nä pystyisi olemaan päiväs-
aikaan käytettävissä. Työ-
pajat pyritään järjestämään 
toukokuun aikana. Kehite-
tyt ideat annetaan mainos-
toimiston Virpi Vainiolle, 
joka lähtee suunnittelemaan 
brändiä ideoiden pohjalta, 
Kurvinen kertoo.

HAUKIPUDAS on ollut Ou-
lun alueen kolmen haetuim-
man asuinalueen listalla jo 
useamman vuoden, selvi-
ää Etuovi.comin kysyntä-
tiedoista. Viime vuonna alue 
oli tilastossa ensimmäisenä. 
Hankkeen on tarkoitus pal-
vella kaikkia alueen asukkai-
ta, yrittäjiä ja alueesta kiin-
nostuneita sekä näkyä pai-
kallisten arjessa muutenkin.

– Tämä ei ole pelkästään 
Haukiputaan Yrittäjille ja 
heitä hyödyttävä hanke, 
vaan verkkosivut tulevat 
palvelemaan kaikkia. Tar-
koitus on koota yhteen paik-
kaan kaikki alueen palvelut, 
tapahtumat, yritykset, akti-
viteetit ja muut tärkeät asi-
at, Kurvinen sanoo.

– Haukiputaalle on muut-
tanut paljon asukkaita muu-
alta, ja he ovat monesti yl-
lättyneet kertoessani alu-
een monipuolisista palve-
luista. Tietoa palveluista on 
tällä hetkellä vaikea löytää, 
Luhtanen lisää.

Vaikka yhdistys on budje-
toinut hankkeeseen 10 000 
euroa, he toivovat muiden-
kin yhdistysten innostuvan 
mukaan yhteistyöhön edis-
tämään alueen näkyvyyttä. 
Brändäyksessä aiotaan pa-
nostaa erityisesti markki-
nointiin ja mainostamiseen, 
eikä työ tule loppumaan sii-
hen, kun logo on päätetty ja 
verkkosivut avattu.

– Sehän olisi parasta lop-
putulema, että voisimme 
palkata tähän oman työn-
tekijän, joka ylläpitäisi kaik-
kea jatkossa. Mielellämme 
otamme vastaan rahoitus-

vinkkejä sekä yhteistyö-
kumppaneita. Jos jollain 
on tietoa, mistä ja millaista 
rahoitusta hakea, niin neu-
vot kelpaavat kyllä, Kurvi-
nen sanoo.

MOLEMMAT yrittäjät kerto-
vat, että yhteistyö on toimi-
nut hyvin ja kaikkien haluk-
kuus panostaa yhteiseen asi-
aan on merkittävä. Haukipu-
taan Yrittäjiin kuuluu tällä 
hetkellä hieman yli 200 jä-
sentä, ja brändäys on herät-
tänyt mielenkiintoa yhdis-
tyksessä.

– Tavoitteena tuoda esiin 
alueen hyvät palvelut ja 
mahdollistaa niiden pysy-
minen täällä. Haluamme 
myös lisätä alueen houkutte-
levuutta yrityksille sekä uu-
sille asukkaille. Tällä hetkel-
lä Oulun kaupunki ei juuri-
kaan mainosta yritystontte-

ja ja ne ovat muutenkin vai-
keasti löydettävissä netistä, 
Kurvinen kertoo.

SORAÄÄNIÄ ei hanke ole 
saanut osakseen ja kannus-
tusta on löytynyt niin yrit-
täjien yhteisöstä kuin kau-
pungin puoleltakin. Yrittäjä-
naiset kertovatkin, että tah-
totila ja halu saada hanke 
onnistumaan ja valmistu-
maan jo tämän vuoden lo-
pulla on kova.

– Ei kuitenkaan pilata tä-
tä kiireellä, Katja Luhtanen 
sanoo.

– Viime vuonna Hauki-
putaalla vierailleen Suo-
men Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäi-
sen mielestä ajatus brändä-
yksestä on hyvä. Tällaista 
ei varmaan ole ennen teh-
ty yrittäjien toimesta, Kur-
vinen sanoo.

Kummallekin yrittäjälle 
oli itsestään selvää perus-
taa toimipisteensä Hauki-
putaalle. 

Ensi vuonna 20-vuotis-
ta yrittäjän taivaltaan juh-
liva Luhtanen kertoo, että 
Haukiputaasta huokuu hyvä 
tunnelma ja täällä hän ko-
kee olevansa lähellä ihmisiä.

– Haukipudas ei ole nuk-
kumalähiö ja vetovoimaa on, 
kun hyödynnämme sen oi-
kein, Luhtanen sanoo.

Jonna Kurvinen ja Katja Luhtanen ovat ottaneet vetovastuun Haukiputaan brändin edistä-
misestä ja he toivovat paikallisia mukaan ideoimiseen.

ANU K AUPPIL A
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Skeittialue Haukiputaan
nuorille toteutuu yhteisvoimin

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAALAISTEN nuor-
ten toivoma ja kauan odo-
tettu skeittialue on toteu-
tumassa. Asia on varmistu-
nut, sillä puolet skeittipar-
kin kustannuksista 15 000 
euroa on saatu keräyksel-
lä kokoon, iloitsevat Hau-
kiputaan Yrittäjien puheen-
johtaja Seppo Pekkala ja 
rahastonhoitaja Johanna 
Rahkala. Mukana keräys-
tä organisoimassa yrittä-
jäyhdistyksen kanssa ovat 
Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Haukiputaan pai-
kallisosaston Titta Kivimä-
ki ja Nuorten Popin Katja 
Havana.

Noin 30 000 euron skeitti-
parkkihankkeesta kaupun-
ki on lupautunut kustan-
tamaan puolet kun toinen 
puoli saadaan kustannettua 
paikallisin voimin. Skeitti-
alue tulee Jokelantien var-
teen Kivikoulun viereiselle 
parkkialueelle hienolle pai-
kalle lähelle Kiiminkijoki-
törmää, jonne kaupunki on 
myöntänyt sijoituspaikan.

– On ollut aivan huikeaa 
kuinka monet yritykset, yh-
distykset ja yksityiset hen-
kilöt ovat halunneet lähteä 
mukaan tukemaan hanketta 
nuorten hyväksi. Myös Ou-
lun kaupungin tahoilta on 
yhteistyö sujunut nopeasti 
ja joustavasti, kiittelee Jo-
hanna Rahkala.

Hanke on osoittanut, että 
Haukiputaalta löytyy hyvää 
yhteishenkeä. Seppo Pekkala 
näkee skeittihankkeen esi-
merkkinä ja kenties uutena 
avauksena sille, kuinka yh-
teen hiileen puhaltamalla ja 
paikallisten toimijoiden voi-
mat yhdistämällä saadaan 
asioita eteenpäin haukipu-
taalaisten hyväksi.

Skeittiparkkia on tuet-
tu isommilla ja pienemmil-
lä lahjoitussummilla. Yri-
tysten ja yhdistysten lisäk-
si myös monet yksityishen-
kilöt ovat halunneet lähteä 
mukaan tukemaan nuorten 
vapaa-ajan harrastustoimin-
taa. Kaikki lahjoitukset ovat 
yhtä arvokkaita ja tarpeen.

– Jos hyvin käy, voimme 
hankkia alunperin suun-
nitellun viiden Street Unit 
-skeittielementin lisäksi vie-
lä kuudennen elementin, jo-
ka toimisi myös istuinpenk-
kinä. Juuri tällaisen tarpeel-
lisuudesta saatiin nuorilta 

vinkkiä, kertoo Johanna 
Rahkala.

– Ehkä alueelle saataisiin 
hommattua lisääkin penk-
kejä, sillä nuoret varmasti 
mielellään viettävät skeit-
tiparkilla aikaa, suunnitte-
lee Seppo Pekkala.

Keräyslupa Haukiputaan 
Yrittäjien ja MLL:n tileille 
on kesäkuun alkuun saak-
ka. Viiden elementin han-
kinnan loppusumma on 31 
600 euroa. Kuudennen ele-
mentin hankinnasta puut-
tui vielä viime viikolla jon-
kin verran varoja. Koko ke-
räystuotto ohjataan skeitti-
alueeseen ja Nuorten Popin 

toimintaan haukiputaalais-
ten nuorten hyväksi.

Laitetilaus skeittielemen-
teistä tehdään aivan lähi-
aikoina, sillä toimitusaika 
on muutamia viikkoja. Kau-
punki hoitaa sitten laittei-
den kuljetuksen ja asennuk-
sen paikoilleen liikuntatoi-
messa tehdyn suunnitelman 
mukaan. Tavoitteena on ava-
ta skeittipaikka kesäkuussa 
ja pitää myös mukava ava-
jaistapahtuma, jossa julkis-
tetaan paikan nimikilpailun 
voittaja. Luvassa on myös 
palkintoja ja tarjottavaa.

SKEITTIPARKKI on ollut hau-
kiputaalaisten nuorten toi-
velistalla pitkään. Torpan-
mälle on kaupungin suunni-
telmissa skeittipaikka, mut-
ta alueen liikunta- ja urhei-
lupaikkasuunnitelmien to-
teutuminen on edelleen epä-
varmaa.

Nyt paikallisesti toteutu-
va skeittialue lähti liikkeel-
le siitä kun Johanna Rahka-
la oli lukenut Rantapohjasta 
vuoden 2021 haukiputaalai-
sen Katja Havanan haastat-
telun, jossa hän kertoi nuor-

ten ykköstoiveesta kylälle. 
Skeittiparkin toteuttamis-
ta ryhdyttiin miettimään 
yrittäjien, Nuorten Popin, 
MLL:n ja kirkonkylän asu-
kasyhdistyksen väen pala-
verissa ja selvittämään kon-
takteja kaupungin päähän. 

Myös yrittäjien, alueen 
toimijoiden ja Busines-
sOulun tapaamisissa, jois-
sa pohdittiin laajemmin 
Haukiputaan kehittämis-
tä, skeittiparkkihanke sai 
vauhtia. Yhteistyökumppa-
neita kaupungin taholla ovat 
olleet muun muassa Busi-
nessOulun Olli Löytyno-
ja, liikuntapalvelujen Mi-
ka Puolitaival ja Heikki 
Pulkkinen katu- ja viher-
alueiden kunnossapidosta.

Tuleva skeittialue on 
kaupungin omistuksessa ja 
hankittavat skeittielemen-
tit siirtyvät myös kaupun-
gin omistukseen ja hoitoon. 
Kun Kivikoulun purkutyö 
tulee ajankohtaiseksi, skeit-
tialue aidataan. Jos Kivikou-
lun alueelle tulee tulevaisuu-
dessa muuta käyttöä, skeitti-
paikka voidaan tarvittaessa 
siirtää jonnekin toiseen so-

Johanna Rahkala ja Seppo 
Pekkala kävivät katsasta-
massa skeittialueen tule-
vaa paikkaa tyhjillään ole-
van Kivikoulun parkkialu-
eella. Tavoitteena on avata 
paikka nuorille jo kesäkuus-
sa. Skeittialueesta järjeste-
tään myös nimikilpailu, jon-
ka tulos julkistetaan ava-
jaistapahtumassa. Palkinto-
na on kuvassa oleva skeit-
tilauta.



55HaukipudasYRITTÄÄNro 1 — 28.4.2022

Yritystapaamisista arvokasta tietoa
 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

BUSINESSOULUN ja kaupungin toimi-
joiden yhteisistä yrittäjäilloista- ja ta-
paamisista on alueella saatu hyviä ko-
kemuksia. Tapaamisissa kuullaan ajan-
kohtaisia kuulumisia ja toiveita, saa-
daan tietoa ja verkostoidutaan.

Haukiputaan Yrittäjien taholta ta-
paamiset koetaan tärkeiksi, sillä usein 
ei tiedetä tai on vaikeaa selvittää, mi-
hin tai keneen pitäisi olla yhteydessä, 
jotta asioita saataisiin eteenpäin kau-
pungin rattaissa.

Haukiputaalla pidettiin viime vuon-
na kaksi yrittäjätilaisuutta, joissa ai-
heina oli Haukiputaan keskustan alu-
een kehittäminen ja yleisilmeen pa-
rantaminen.

– Silloin nousi vahvasti esille huoli 
nuorten tilanteesta ja harrastusmah-
dollisuuksien parantamisesta. Skeit-
tiparkkihanketta lähdettiin viemään 
eteenpäin ja hyvä asia onkin edennyt 
vauhdilla, toteaa toimialapalvelut-yk-
sikön päällikkö Olli Löytynoja Busi-
nessOulusta.

– Tärkeää on, että löydetään oike-
at henkilöt ja kanavat, miten toimia. 
Tässä skeittihankkeessakin on tarvit-
tu mukaan ainakin puoltakymmentä 
kaupungin organisaatiota, ja hank-
keen eteenpäin viemisessä Busines-
sOulu on omalta osaltaan halunnut 
auttaa ja olla mukana.

Toinen merkittävä asia Haukiputaal-
la nyt tällä hetkellä on kauan odotet-
tu torialueen kunnostuksen käynnis-
tyminen tänä kesänä.

Hankkeiden etenemisessä oikeiden 
henkilöiden ja yhteyksien löytymi-
nen on avainasemassa, sanoo Busi-
nessOulun Olli Löytynoja.

Skeittialue Haukiputaan
nuorille toteutuu yhteisvoimin

pivaan paikkaan Haukipu-
taan kirkonkylällä.

Skeittiparkkiin hankitta-
vat elementit ovat siirrettä-
viä, mutta kooltaan ja pai-
noltaan kuitenkin niin järei-
tä, että pelkoa ei ole niiden 
“häviämisestä”. Elementti-
en hankinnassa on huomi-
oitu myös kestävyys ja laatu.

LAHJOITUKSIA ovat tähän 
mennessä tehneet seuraavat 
yritykset ja yhteisöt: Oulun 
kaupungin liikuntapalvelut, 
Business Oulu, Haukiputaan 
Yrittäjät ry, MLL:n Hauki-
putaan paikallisyhdistys ry, 
Haukiputaan kirkonkylän 
asukasyhdistys, Haukipu-
taan suuralueen asukasyh-

distys, SR-Kiinteistöhuolto 
Oy, Putaan Pulla Oy, Musa-
Vintti Oy, Haukiputaan Väri 
Oy, Rantapohja Oy, Arvosta-
va Oy, Peltimylly Oy, Tilipal-
velu Tilit Tasan Oy, Optik-
ko Duo, JonnaLKV, K-mar-
ket Martinniemi, Suomen 
Valumestarit Oy, Säävälät 
Oy, Tuttu Isännöitsijä, Ou-

lun Seudun Tele & Audio 
Oy, Haukiputaan Optiik-
ka ja Silmälääkärikeskus, 
Samantta Hotel & Restau-
rant, Osuuskauppa Arina/
Sale Keiska, Osuuskauppa 
Arina/Haukiputaan S-mar-
ket ja Haukiputaan sähköo-
suuskunta, Kokkolan Halpa-
Halli Oy, Pohjois-Suomen 
Raudoite Oy, Hoitola Ani-
ta Erkkilä, Säästökuoppa 
Group Oy, Nyymanni Oy, 
Asuntokolmio Oy, Liikun-
takeskus Core Oy, Putaan 
Radio Väiski Oy, Vahvuutta-
mo Oy, Autokoulu Ajotaito 
Hessu Oy, Potential Toimi-
tilat Oy ja Tomi Lampila Oy.

Lahjoituksia on saatu 
myös yksityishenkilöiltä.

Keräys Haukiputaan Yrittä-
jät ry:n tilille (pienkeräyslu-
pa RA/2022/334): FI37 5740 
7540 0003 78 (OKOYFIHH) 
sekä MLL:n Haukiputaan 
paikallisyhdistys ry:n tilille 
(RA/2022/347): FI19 5741 
3620 9392 38 (OKOYFIHH).

Lisätietoja keräyksestä: 
Katja Havana p. 044 9987740 
ja Johanna Rahkala p. 040 
7663257.

AULI HA APAL A

Skeittialue tulee Jo-
kelantien varteen Ki-
vikoulun viereisel-
le parkkialueelle hie-
nolle paikalle lähelle 
Kiiminkijokitörmää, 
jonne kaupunki on 
myöntänyt sijoitus-
paikan.
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Haukiputaan Yrittäjien vuosi 2021
 » Pekka Keväjärvi
 » Haukipudas Yrittää

KORONAN VAIKUTUSTA ei voi olla 
mainitsematta, kun eri toimijoitten 
2020-luvun historiikkeja kirjoitetaan. 
Näin on myös Haukiputaan Yrittäji-
en osalta. Korona haittasi yhdistyk-
sen ja sen jäsenten toimintaa jo vuon-
na 2020, mutta ei sen vaikutuksista 
päästy eroon vielä viime vuonnakaan.

Mutta paljon saatiin kuitenkin ai-
kaan. Se ilmenee selkeästi esimerkik-
si seuraavasta listasta:

- Pääsiäispiirustuskilpailu lapsille.
- 29.4.2021 Haukipudas Yrittää leh-

ti (yhteistyössä Rantapohjan kanssa).
- 1.5.2021 Vapputori netissä. Vappub-

runssi livelähetys standup-koomikko 
Lasse Oikarisen johdolla.

- 23.6.2021 Yhteistyössä Busines-
sOulun kanssa aamupalatilaisuus Nyy-
mannissa – ajankohtaista asiaa yrittä-
jille kaupungin näkökulmasta.

- 9.9.2021 Yrittäjän päivä – Yrittä-
jien aamupala Samanttassa kaikille 
yrittäjille.

- 30.9.2021 Yhteistyössä Busines-
sOulun kanssa aamupalatilaisuus 
Nyymannissa – Haukiputaan tule-
vaisuuden näkymiä eritoten yrit-
täjien, nykyisten ja tulevien, näkö-
kulmasta. 

- 28.10.2020 PPY:n vuosikokous 
Oulussa, kokoukseen osallistuttiin 
8 jäsenen kanssa. Katja Luhtanen 
valittiin PPY:n hallituksen varajä-
seneksi.

- 3.11.2021 Suomen Yrittäjien toi-
mitusjohtajan Mikael Pentikäisen 
vierailu Haukiputaalla. Päivän aika-
na yritysvierailuja ja illalla osallis-
tuminen vuosikokoukseen.

- 11.11.2021 Haukipudas -Yrit-
tää lehti (yhteistyössä Rantapoh-
jan kanssa).

- 18.11.2021 Joulunavaus Hau-
kiputaan keskustassa. Joulupuk-
ki kulki Haukiputaan keskustas-
sa ja ilotulitus klo 19.00 (tori ei ol-

lut käytössä).
- Haukiputaan Vuoden yrittäjäk-

si valittiin Peltimylly Oy ja vuoden 
haukiputaalaiseksi Katja Havana.

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N halli-
tuksen puheenjohtajana toimi Seppo 
Pekkala, varapuheenjohtajina Heik-
ki Luhtanen ja Pasi Kropsu, sihtee-
rinä Jonna Kurvinen ja rahastonhoi-
tajana Johanna Rahkala sekä some-
vastaavana Katja Luhtanen.

Muut jäsenet olivat Tuulia Sal-
mela, Janne Apukka ja Markku 
Ojala.

Yhdistyksen uusien sääntöjen mu-
kaisesti vuonna 2021 pidettiin vuo-
sikokous syksyllä 3.11.2021, ja koko-
uksen puhujana oli Suomen Yrittäjistä 
Mikael Pentikäinen. Hallituksen koko-
uksia pidettiin yhteensä kahdeksan.

Haukiputaan Yrittäjien jäsenmäärä 
on vakiintunut noin 220 jäseneen. Yh-
distys on Oulun pohjoisosassa, entisen 
Haukiputaan kunnan alueella toimiva 
yrittäjien elinkeinopoliittinen etujär-
jestö, jonka tehtävänä on valvoa yrit-
täjien ja yritysten toiminnallisia ja ta-
loudellisia etuja. 

Haukiputaan Yrittäjät on Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät -aluejärjestön 
paikallisyhdistys.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael 
Pentikäinen vieraili Haukiputaalla myös 
Aluteräksessä, jonka toimintaa hänelle 
esitteli Janne Liedes.

JONNA KURVINEN

Haukiputaan Yrittäjät valitsi vuoden yritykseksi Peltimylly Oy:n, jonka toimitilat sijaitsevat Annalankankaalla. Kuvassa yrittäjäpariskunta Hanna ja Pekka Qvist. 
He pyörittävät myös alkuvuodesta omistukseensa hankkimaa Martinniemen Kerholaa, joka avasi ovensa elokuun lopulla.

Vuoden 2021 Haukiputaalainen on Nuorten Popin vetäjä Katja Havana, joka ve-
tää Nuorten Poppia asukastuvalla. Haukiputaan Yrittäjät palkitsi Vuoden Hauki-
putaalaisen Haukipudas-päivien yhteydessä Jatulissa.

Veljekset Alvar, Manu ja Vertti pääsivät kertomaan joululahjatoiveistaan joulu-
pukille ja -muorille Haukiputaan joulunavauksessa.
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Uutta näkökulmaa
yhdistyksen hallitukseen
 » Anu Kauppila
 » Haukipudas

HAUKIPUTAAN YRITTÄJIEN hallituksen uu-
si jäsen on perheyritys Putaan Pullan osa-
kas Helmi Tyykiluoto. Hän kertoo lähte-
neensä mukaan toimintaan iloisin ja odot-
tavaisin mielin. Tyykiluoto on myös Poh-
jois-Pohjanmaan Leipomot ry:n puheenjoh-
taja. Oman alan vaikuttamisessa hän on ol-
lut veljiensä ja yhtiökumppaneiden Antin ja 
Jannen kanssa mukana pitkään.

– Kun paikka Haukiputaan Yrittäjien hal-
lituksessa tuli paikka vapaaksi, Katja hou-
kutteli minut mukaan. Miksipä ei oman ky-
län ja yrittäjien asioita haluaisi viedä eteen-
päin. on ollut todella mukava tutustua toi-
siin yrittäjiin ja verkostoitua.

TYYKILUOTO kertoo kokevansa paikallisel-
la tasolla vaikuttamisen tärkeänä ja mah-
dollisuutena saada viestiä myös ylemmille 
tahoille. Hallitukseen hän toivoo tuovan-
sa uutta ja tuoretta näkökulmaa. Hallituk-
sella on tällä hetkellä työsarkaa skeittipar-
kin, verkkosivujen uudistamisen ja brändä-
yksen kanssa.

– Toivon, että voisimme tuoda enemmän 
ihmisten tietoisuuteen sitä, kuinka hyvä 
paikka Haukipudas on olla ja elää, eten-
kin nuorille.

Haasteina Tyykiluoto pitää keskusta-alu-
een repaleisuutta ja hän toivoisi alueelle lisää 
selkeyttä. Hän pitää tärkeänä, että paikalli-
nen yrittäjien yhteisö tukisi toisiaan ongel-
mien edessä. Hallituksen jäsenten välinen 
viestintä toimii ja yhteisiä tapahtumia jär-
jestetään mahdollisuuksien mukaan.

– Meillä kaikilla on omat haasteemme ja 
vaikka toimimme eri aloilla, ratkaisu voi 
löytyä keskustelujen kautta. Itse vielä tu-
tustun toimintaan, mutta sanoisin yhtei-
sön olevan tiivis ja aktiivinen.

YRITTÄJÄ kertoo, että ajatus yrittäjyydes-

tä vahvistui ajan myötä. Hän opiskeli am-
mattikorkeakoulussa tradenomiksi ja työs-
kenteli opiskelujen ohessa perheyritykses-
sä konsulenttina.

- Isän kuoleman jälkeen oli hypättävä mu-
kaan osakkaaksi, enkä ole katunut päivää-
kään.

ITSEÄÄN helposti lähestyttäväksi ja ystäväl-
liseksi esihenkilöksi luonnehtivalle yrittä-
jälle on tärkeää mahdollistaa pysyviä työ-
paikkoja.

– Meillä on vielä muutama henkilö töis-
sä, jotka ovat olleet mukana melkein alusta 
saakka ja muutenkin työsuhteet ovat meillä 
pitkiä ja vaihtuvuus on vähäistä. Haluam-
me tukea työntekijöiden jaksamista myös 
kiireisinä aikoina tarjoamalla heille lou-
nasta töissä. Koronan vuoksi peruutettuja 
yhteisiä pikkujouluja ja illanviettoja odo-
tetaan kovasti.

PIENESTÄ TYTÖSTÄ saakka leipomossa seik-
kailut Tyykiluoto kertoo periksiantamatto-
muuden ja keskustelutaitojen olevan hänen 
vahvuuksiaan.

Yrittäjyydessä parasta on Tyykiluodon 
mukaan vapaus valita suunta, mitä kohti 
yritystä viedä.

– Yhteispelillä menemme eteenpäin. Vai-
keistakin asioista täytyy voida keskustella.

Vapaa-aikansa hän viettää puolisonsa 
ja perheen koirien kanssa sekä ratsastuk-
sen parissa. Töitä hän yrittää olla viemät-
tä kotiin.

– Yritän tyhjentää pään työasioista koti-
matkan aikana. Lomalla lähdemme yleen-
sä ulkomaille ja mitä kauemmas menem-
me, sitä paremmin tunnen olevani lomalla.

Hallitukseen kuuluvat Helmi Tyykiluo-
don lisäksi Markku Ojala, Pasi Kropsu, 
Heikki Luhtanen, Katja Luhtanen, Jo-
hanna Rahkala, Janne Apukka ja Jon-
na Kurvinen sekä puheenjohtaja Seppo 
Pekkala.

Helmi Tyykiluoto on Haukiputaan Yrittäjien hallituksen uusin jäsen.

ANU K AUPPIL A

Haukiputaan Yrittäjien vuosi 2021
HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N halli-
tuksen puheenjohtajana toimi Seppo 
Pekkala, varapuheenjohtajina Heik-
ki Luhtanen ja Pasi Kropsu, sihtee-
rinä Jonna Kurvinen ja rahastonhoi-
tajana Johanna Rahkala sekä some-
vastaavana Katja Luhtanen.

Muut jäsenet olivat Tuulia Sal-
mela, Janne Apukka ja Markku 
Ojala.

Yhdistyksen uusien sääntöjen mu-
kaisesti vuonna 2021 pidettiin vuo-
sikokous syksyllä 3.11.2021, ja koko-
uksen puhujana oli Suomen Yrittäjistä 
Mikael Pentikäinen. Hallituksen koko-
uksia pidettiin yhteensä kahdeksan.

Haukiputaan Yrittäjien jäsenmäärä 
on vakiintunut noin 220 jäseneen. Yh-
distys on Oulun pohjoisosassa, entisen 
Haukiputaan kunnan alueella toimiva 
yrittäjien elinkeinopoliittinen etujär-
jestö, jonka tehtävänä on valvoa yrit-
täjien ja yritysten toiminnallisia ja ta-
loudellisia etuja. 

Haukiputaan Yrittäjät on Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät -aluejärjestön 
paikallisyhdistys.

Haukiputaan Yrittäjät valitsi vuoden yritykseksi Peltimylly Oy:n, jonka toimitilat sijaitsevat Annalankankaalla. Kuvassa yrittäjäpariskunta Hanna ja Pekka Qvist. 
He pyörittävät myös alkuvuodesta omistukseensa hankkimaa Martinniemen Kerholaa, joka avasi ovensa elokuun lopulla.

Veljekset Alvar, Manu ja Vertti pääsivät kertomaan joululahjatoiveistaan joulu-
pukille ja -muorille Haukiputaan joulunavauksessa.

AULI HA APAL A
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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

PAIKALLISTA OSAAMISTA

Haukiputaan Yrittäjät 
ry:n jäsenistöstä löytyy 
osaajia joka lähtöön. 
Yrittäjiä toimii paljon 
palvelualoilla, mutta 
heitä on myös teolli-
suuden ja rakentamisen 
aloilla. Tällä kertaa 
yrittäjälehden esitte-
lyssä on 3 yrittäjää. 
Paikallisten palvelujen 
käyttäminen tukee 
oman asuinalueen kehi-
tystä.

Kaverusten yhteistyö  kasvoi yritykseksi
 » Ritva Piri
 » Haukipudas Yrittää

IIN TAKSIKYYDIN Niko Uk-
kola ja samoin iiläisen Stu-
dio Salaman Juho Tauriai-
nen ovat avantouintia ja sau-
nomista rakastavia kaveruk-
sia, joiden ystävyydestä sekä 
harrastuksesta on poikinut 
nyttemmin myös yhteinen 
yritys nimeltään Savanto’s 
Enterprise Oy. Kovasti kan-
sainväliseltä kuulostavasta 
nimestään huolimatta yritys 
toimii pääosin Oulun seudul-
la. Yhteistyön ensimmäisiin 
hedelmiin lukeutui Iin uima-
rannan avantouintipaikal-
le talvella järjestetty saun-
avaunu, jota yrittäjäkaksik-
ko vuokrasi uimareille kor-
vausta vastaan.

Juho Tauriainen (vasemmalla) ja Niko Ukkola uskovat eri-
laisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen vilkas-
tuvan ja ihmisten uskalluksen kokoontuakin lisääntyvän 
koronarajoitusten lievenemisen myötä sekä kesää kohden.

Yrityksen alku osui
huonoon saumaan
 » Ritva Piri
 » Haukipudas Yrittää

KELLOSSA asuvan Petri Hil-
tusen yrittäjyys alkoi vuon-
na 2006 mutta jäi sittemmin 
noin viideksi vuodeksi tau-
olle, kun hänet houkuteltiin 
opetustehtäviin. Yrittämi-
sen pariin hän palasi koh-
talokkaaseen aikaan, sillä 
hänen nykyinen yrityksen-
sä HitsPe Oy aloitti toimin-
tansa maaliskuun alkupäi-
vinä vuonna 2020 eli juuri 
koronaepidemian saapues-
sa Suomeen.

– Ensimmäiset isot ura-
kat Ouluun ja Porvooseen oli 
juuri sovittuna, mutta mo-
lemmat peruuntuivat koro-
nan takia. Muutama kuu-
kausi siinä meni ihmetelles-
sä ennen kuin lisää töitä ru-
pesi löytymään, Hiltunen 
muistaa.

VASTA yrityksen perusta-
neena hänellä ei ollut myös-
kään mahdollisuutta saada 
yrityksille suunnattua koro-
natukea, kun edellisvuodel-
ta ei vielä liikevaihtoa ollut. 
Hiljalleen alkoi toiminta kui-
tenkin päästä vauhtiin, kun 
urakoita alkoi muun muassa 
Oulun yliopistosairaalan A- 
ja B-rakennusten työmail-
ta löytyä.
Sittemmin tekemistä jo on-
kin riittänyt sekä lyhyiden 
muutaman päivän mittais-
ten työrupeamien että iso-
jen, jopa vuoden verran kes-
täneiden urakoiden parissa.

HITSPE OY:N toimialana 
on pääasiassa teollisuuden 
suurten metalliputkistojen 
rakentaminen, joita yritys 
on toteuttanut Oulun ohella 
Kemiin rakennettavalla bio-
tuotetehtaalla sekä Porvoos-
sa. Myös jonkin verran ker-
ros- ja rivitalojen LVI-pro-
jekteja on työlistalla ollut, 
mutta ylivoimaisesti suurin 
osa asiakkaista on teollisuu-
dessa. Yksityisille Hiltunen 
on toteuttanut vain joitakin 
pieniä projekteja. Teollisuu-

den tarvitsemien urakoiden 
eduksi yrittäjä näkee niiden 
pitkäkestoisuuden.

Tällä haavaa yrityksen 
palveluksessa on kuusi työn-
tekijää, joista kaksi Hiltusen 
omia poikia. Osaavan työ-
voiman löytämisen yrittäjä 
on kokenut haastavaksi, ja 
hänellä onkin parhaillaan 
menossa yhteistyössä Kou-
lutuskeskus Brahen kanssa 
kolmen kuukauden rekry-
koulutus, johon osallistuu 
yhdeksän hitsariksi tai asen-
tajaksi kouluttautuvaa opis-
kelijaa. Pohjakoulutuksena 
heillä on esimerkiksi metal-
li- tai autoalan ammatillinen 
koulutus.

– Opiskelijoiden motivaa-
tio on korkeampi, kun he tie-
tävät, että kaikille koulutuk-
sen hyväksytysti suoritta-
neille on työpaikka tiedos-
sa, on Hiltunen todennut.

USEAMMANKIN uuden työn-
tekijän yrittäjä olisi mie-
lellään rekrytoinut, joten 
hänen suunnitelmissaan 
on myös toisen opetusjak-
son järjestäminen. Jatkos-
sa Hiltunen tähtää yrityk-
sensä laajentamiseen pa-
rikymmentä henkeä työl-
listäväksi. 

Haukiputaan yrittäjäyh-
distyksen jäseneksi Hiltu-
nen liitti yrityksensä viime 
vuodenvaihteen tietämillä, 
ja yhdistyksen tapaamisiin-
kin hän on jo ehtinyt osal-
listua sekä kokea toiminnan 
mielenkiintoiseksi.

Petri Hiltunen koki osaavan 
työvoiman löytämisen yri-
tykseensä vaikeaksi, joten 
hän päätyi järjestämään 
yrityksen tarpeisiin räätä-
löidyn rekrykoulutuksen it-
se yhteistyössä Koulutus-
keskus Brahen kanssa.

RIT VA PIRI

ISMO PIRI
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PAIKALLISTA OSAAMISTA

Kaverusten yhteistyö  kasvoi yritykseksi
Sittemmin yrityksen toi-

minnan perustaksi on kehit-
tynyt tapahtumatuotanto, 
eli Savanto’s Enterprise jär-
jestää asiakkailleen erilai-
sia tapahtumia ja tilaisuuk-
sia sekä asiakashankintaa. 

– Avainsana on verkostoi-
tuminen, eli saatamme yrit-
täjiä yhteen toistensa kans-
sa, tai toisaalta yrittäjiä yh-
teen heille potentiaalisten 
asiakkaiden kanssa, Tauri-
ainen ja Ukkola toimintaan-
sa avaavat.

TILAISUUDET järjestetään 
kulloisellekin asiakkaalle so-
pivana ajankohtana - aamul-
la, päiväsaikaan tai iltaisin.

– Pyrimme siis luomaan 
punaisia lankoja yritysten 
ja ihmisten välille tehosta-

maan sekä yritysten yhteis-
työtä että yritysten ja yksi-
tyisten välisiä hankintoja. 

Kaksikko vierastaa sanon-
taa “ei siellä oo mun asiak-
kaita”, sillä he näkevät ih-
misten väliset suhteet ja 
kanssakäymisen laajemmin.

– Esimerkiksi jonkin ti-
laisuuden osanottajien alat 
eivät välttämättä kohtaa, 
mutta kun osallistuja ker-
too kohtaamisistaan vaikka-
pa puolisolleen, saattaakin 
tämä löytää sopivan palve-
luntuottajan tai asiakassuh-
teen kuulemansa perusteel-
la, yrittäjät mieltävät.

NUORINA YRITTÄJINÄ Tau-
riainen ja Ukkola käyttävät 
yrityksensä markkinoinnis-
sa ja yhteydenpidossa suju-

vasti myös sosiaalista me-
diaa sekä panostavat asia-
kaspalveluun ja tarjoamaan-
sa tuotteeseen. Tapahtumat 
tai tilaisuudet he järjestävät 
pääsääntöisesti yhteistyössä 
ravintoloiden tai ateriapalve-
lujen tarjoajien kanssa, jol-
loin osallistujat myös maksa-
vat syömisensä suoraan ky-
seiselle palveluntuottajalle. 

– Siten toiminta säilyy 
läpinäkyvänä, ja oma asi-
akkaamme maksaa meille 
pelkästään tarjoamistam-
me palveluista.

YRITTÄJÄDUON molemmil-
la jäsenillä on taustaa sekä 
yrittäjyyden että yrittäjäyh-
distyksen jäsenyyden osal-
ta jo Iistä. Yhteisen yrityk-
sensä he halusivat kuiten-

kin liittää jäseneksi Hauki-
putaan Yrittäjiin.

– Siinäkin oleellista on 
verkostoituminen ja uusi-
en yhteyksien luominen se-
kä sopivien yhteistyökump-
panien kohtaaminen.

Juho Tauriaisella on ko-
kemusta myös yrittäjien jär-
jestötoiminnasta, ja kuluvan 
vuoden alusta hän on toi-
minut myös Nuorten yrit-
täjien puheenjohtajana Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjis-
sä. Nuorten yrittäjien joh-
toryhmään hän on kuulu-
nut jo reilut viisi vuotta, ja 
hän kokeekin järjestössä toi-
mimisen mielekkääksi se-
kä päässeensä sitä kautta 
seuraamaan läheltä myös 
PPY:n toimintaa kokonai-
suudessaan.

Inspector Sec Oy neuvoo 
sisäilmaongelmissa
 » Ritva Piri
 » Haukipudas yrittää

VUODESTA 2006 yrittäjänä 
toiminut Risto Salin toimii 
yrittäjyyden ohella osa-ai-
kaisena tutkimusjohtajana 
Oulun yliopistossa, ja hän 
on sekä yrittäjänä että tut-
kijana perehtynyt sisäilma- 
ja infektioriskien hallintaan. 
Suurin osa Salinin yrityk-
sen Inspector Sec Oy:n asi-
akaskunnasta koostuu jul-
kisen sektorin toimijoista 
sekä suuryrityksistä, mutta 
viime vuoden lopulta lähti-
en yritys on tarjonnut palve-
lua myös yksityisasiakkaille 
kuten omakotitalojen omis-
tajille.

– Sisäilman ongelmat ovat 
monille hankalia asioita, ja 
pelätään, että niiden kor-
jaaminen on kallista. Toi-
mialalla lähdetään helpos-
ti perusteellisiin korjaustoi-
miin, eli käytännössä saate-
taan rakentaa koko kohde 
uusiksi, vaikka huomatta-
vasti edullisemmallakin re-
montilla asia voitaisiin saa-
da korjatuksi, Salin toteaa. 

SALININ mukaan sisäilman 
epäpuhtauksien lähteenä 
ovat usein vanhat raken-
teet ja materiaalit. Esimer-
kiksi vanhemmissa raken-
nuksissa ulkoa otettava ilma 
vedetään vaurioituneiden 
rakenteiden läpi, jolloin oi-
reita aiheuttavat epäpuhtau-
det kulkeutuvat rakenteista 
sisään. Ongelmien havain-

nointia puolestaan vaikeut-
taa se, että jotkut ihmiset 
ovat toisia herkempiä saa-
maan terveydellisiä oireita 
sisäilman epäpuhtauksista. 

– Monta ongelmaa voi-
daan saada aika pienillä-
kin toimilla korjattua, kun 
vain tiedetään, mitkä ovat 
olennaisimmat toimet. Yri-
tyksellämme on laajaa tut-
kimuksellista näyttöä sisäil-
maongelmien ratkaisuista, 
mistä kertoo myös tyyty-
väisten asiakkaiden antama 
palaute. Henkilöstön vankka 
asiantuntemus takaa myös 
yksityisille tarjottavien pal-
veluiden luotettavuuden.

YKSITYISASIAKKAILLE 
Inspector Sec tarjoaa asian-
tuntijapalveluja sisäilmaon-
gelmiin ja -haasteisiin. Asi-
antuntijan käynti maksaa 
asiakkaalle 250 euroa ja kes-
tää maksimissaan kaksi tun-
tia. Sen aikana asiantuntija 
tekee mittauksia ja käy läpi 
taloteknisiä ratkaisuja sekä 
kertoo kiinteistön omistajal-
le, mitä hän itse vastaavas-
sa tilanteessa tekisi. 

– Vika saattaa löytyä niin-
kin pienistä asioista kuin 
esimerkiksi korvausilma-
venttiilien puuttumisesta 
tai väärin säädetystä ilma-
lämpöpumpusta. Oleellista 

käynneillämme on myös se, 
ettei tarkoituksena ole myy-
dä asiakkaalle kalliita jär-
jestelmiä, vaan tavoitteena 
on neuvoa asiakasta, kuin-
ka hänen kannattaisi toimia 
tai mitä hankkia. Asiantun-
tijalta on helppo kysyä neu-
voja suoraan, ja asiantunti-
jalta myös kehtaa kysyä tyh-
mältäkin tuntuvia kysymyk-
siä, Salin hoksauttaa.

KORONA-AIKANA yrityksen 
palveluja ei vielä juuri voitu 
yksityistalouksille tarjota, 
mutta toisaalta epidemia-
aika antoi mahdollisuuden 
räätälöidä vuosien varrella 
kehitetty osaaminen yksi-
tyisasiakkaillekin sopivak-
si. Risto Salin toivoisi muu-
tosta myös toimialan hallin-
nollisiin määräyksiin, joiden 
vuoksi monia kohteita korja-
taan väärin ja kalliisti. 

Vaikka Salin asuu itsekin 
Haukiputaalla, hän myön-
tää, ettei yritystä lähialu-
eella juurikaan tunneta, mi-
hin tosin ei ole asiakaskun-
nan koostumuksesta johtu-
en kovasti vielä pyrittykään. 
Toimipisteet Inspector Sec 
Oy:llä on Kellon ohella Es-
poossa ja Tampereella.

Henkilöstöä yrityksessä 
on kaikkiaan neljätoista, 
joista Kellossa kymmenen. 
Asiantuntijapalvelun lisäksi 
yritys valmistaa ilmanvaih-
toon ja -puhdistukseen liit-
tyviä laitteita sekä harjoit-
taa ilmanvaihtolaitteiden 
maahantuontia.

Risto Salin kannustaa niin yrittäjiä kuin yksityisiäkin et-
simään tarvitsemiaan palveluja ensisijaisesti kotiseudul-
ta tai läheisiltä muilta pienemmiltä paikkakunnilta sen si-
jaan, että heti tähyillään kaupungin suuntaan.

INSPEC TOR SEC

www.yrittajat.fi
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Kukkaistutuksilla jälleen
kaunistusta kyläkuvaan

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN ja Kellon keskustoihin 
laitetaan jälleen kesän koittaessa kuk-
kaistutuksia ilahduttamaan kulkijoi-
ta ja kaunistamaan kyläkuvaa viime 
kesän tapaan. Idean äiti, “kukkaex-
pertti” ja Maija Putiikin yrittäjä Mai-
ja Kumpula kertoo, että ajatus lähti 
aikoinaan liikkeelle pohdinnoista mi-
ten Haukiputaan yleisilmettä saadaan 
paremmaksi kukkaistutuksin, samaan 
tapaan kuin Oulun keskustassa. Kol-
me kaupungin ylläpitämää kukkalaa-
tikkoa Haukiputaan torin kulmilla ei 
ole tarpeeksi.

Viime kesän korvalla Maija Kumpula 
ryhtyi jälleen tiedustelemaan kaupun-
gilta kukkaistutusten perään ja kau-
pungilta saatiinkin ylijäämäruukkuja, 
kunhan kukat hommataan itse, huo-
lehditaan istuttamisesta ja hoidosta. 

Yhteistyökumppaneiksi Kumpulalle 
ryhtyivät Haukiputaan yrittäjät, Hau-
kiputaan suuralueen asukasyhdistys 
ja Kellon asukastupa. Kukkia saatiin 
lahjoituksena paikallisista yrityksistä, 
joissa hankkeeseen suhtauduttiin posi-
tiivisesti. Istutusten hoidosta huoleh-

dittiin kesän ajan vapaaehtoisvoimin.
Kukista tuli viime kesänä paljon 

myönteistä palautetta. Kukkia laitet-
tiin ruukkuihin Revontien ja Rannan-
tien kulmaukseen, Revontien bussi-
pysäkin tuntumaan ja Kelloon maan-
nousun muistomerkin “Meren mer-
kit” -juurelle.

TULEVALLE KESÄLLE tarvitaan jäl-
leen yhteistyökumppaneita ja lahjoit-
tajia, jotta kyläkuvaa saadaan kukois-
tamaan. Maija Kumpula kertoo tiedus-
telleensa kaupungilta, olisiko ruukku-
ja mahdollista saada vielä lisää. Niitä 
luvattiin kolme kappaletta.

– Nyt olisi mahdollista laittaa kuk-
kaistutuksia myös sivukylille!

Maija Kumpula peräänkuuluttaakin, 
että kyläyhdistykset tai muut aktiivit, 
jotka olisivat innokkaita huolehtimaan 
kukista ja osallistumaan jollakin sum-
malla kukkien hankintaankin, voisi-
vat ilmoittautua. Ruukut voidaan si-
joittaa kaupungin hallinnassa oleval-
le yleiselle alueelle.

Haukiputaan torialueen kunnostus-
työt alkavat tänä kesänä. Torin valmis-
tuttua sinne on luvassa kaupungin ta-
holta istutuksia.

Kyläkuva kaunistuu jälleen kukka-
sin vapaaehtoisvoimin ja lahjoitus-
ten turvin tulevana kesänä. Kuva vii-
me kevään istutuspuuhista, mukana 
Maija Kumpula, Johanna Rahkala ja 
Kari Holma.

Sijoittaminen kiinnostaa
enemmän kuin koskaan
 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJIEN 
jäseniä kokoontui 31.3. ra-
vintola Lankkuun yhteisel-
le aamiaiselle vaihtamaan 
ajankohtaisia kuulumisia. 
Mukaan oli kutsuttu sijoi-
tusneuvoja Aleksi Lappa-
lainen Alexandria Oulus-
ta. Hän kertoi sijoittami-
seen, säästämiseen, vapaa-
ehtoisiin eläkevakuutuksiin 
ja yrityslainoihin liittyvis-
tä asioista ja vastasi aiheis-
ta virinneisiin kysymyksiin.

Monet yrittäjät miettivät, 
kannattaako ryhtyä sijoitta-
maan. Minkälaisella sum-
malla voi lähteä mukaan, ja 
mihin kannattaa sijoittaa? 
Myös vapaaehtoisen eläke-
vakuutuksen ottaminen la-
kisääteisen eläkevakuutuk-
sen lisäksi kiinnostaa monia.

Lappalaisen mukaan si-
joittajia on tällä hetkellä 
enemmän kuin koskaan. Vii-
me aikojen maailmanlaajui-
nen turbulenssi on tosin hei-
lauttanut pörssimarkkinoita 
ja inflaatio laukkaa euroalu-
eella ennätysvauhdilla. Ti-
lanteiden on kuitenkin ta-
pana ajan myötä tasaantua. 

Monia askarruttaa myös 

lainankorkojen nousu, min-
kä ennakoidaan tapahtuvan 
vuoden parin sisällä. Nol-
lakoroilla onkin menty pit-
kään ja mikäli korot nouse-
vat, pysyttäneen toivon mu-
kaan aika maltillisella tasol-
la, arvioi Lappalainen. 

YRITTÄJÄ voi sijoittaa sekä 
yrityksen kautta että yksi-
tyishenkilönä. Lappalaisen 
edustaman Alexandrian si-
joitus- ja säästöasiakkaina 
on yksityishenkilöitä, yrit-
täjiä ja yrityksiä. Yritysten 
osuus on noin kolmannes.

Kun miettii sivuun lai-
tettavaa summaa, raha-

summaa oleellisempi asia 
on, että aloittaa säästämi-
sen mahdollisimman aikai-
sin ja miettii, mikä on tuot-
totavoite ja millä aikavälil-
lä. Jos laittaa säästöön esi-
merkiksi 100 tai 150 euroa 
kuukaudessa (5-10 euroa 
päivää kohti) ja tuotto-ole-
tus on kahdeksan prosentin 
luokkaa, 15 vuodessa sääs-
tösummaksi muodostuu 50 
000 euroa, jossa säästetty 
pääoma on 27 000 euroa ja 
tuotto-oletus 23 000 euroa.

– On tuottoisampaa ryh-
tyä laittamaan säästöön pie-
ni summa saman tien kuin 
odottaa aikaa, jolloin voisi 

laittaa sivuun ehkä enem-
män, neuvoi Lappalainen.

Erilaisia vaihtoehtoja mie-
tittäessä on syytä aina poh-
tia myös mikä on riskiensie-
tokyky mahdollisesti muut-
tuvien tilanteiden varalle.

Monet yrittäjät haluavat 
henkilökohtaista asiantun-
tijapalvelua sen sijaan, että 
ryhtyisivät itse miettimään 
ja käyttämään aikaa sijoi-
tussalkun rakentamiseen 
ja pörssikurssien seuraa-
miseen. Henkilökohtaises-
ta palvelusta ollaan valmii-
ta myös maksamaan, todet-
tiin yrittäjien keskuudessa.

Oman sijoitussalkun ra-

kentamisessa on mukana 
erilaisia muuttujia, joihin 
vaikuttavat monet tekijät 
kuten markkinatilanne, kor-
kotaso, osakkeiden hinnoit-
telu, kiinteistö- ja raaka-ai-
nemarkkinat sekä valuutat. 

 Sijoitus- ja säästöpalvelui-
ta tarjoavat monet pankit ja 
alan yritykset. Palveluiden 
hinnoittelu riippuu kokonai-
suudesta. Yleisesti voidaan to-
deta, että kilpailu on pitänyt 
huolen siitä, että isoja eroja 
paveluidentarjoajien hinnoit-
telun välillä ei ole, mutta hen-
kilökohtaisen palvelun merki-
tys on kasvanut.

Alexandria on vuonna 
1996 perustettu suoma-
lainen sijoituspalveluyhtiö, 
jolla on 31 toimipistettä eri 
puolilla maata.

KEVÄÄN jäsenaamiaisel-
la yrittäjiä puhutti Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan, 
muuttunut turvallisuusti-
lanne, inflaatio ja hintojen 

nousu. Polttoaineiden hinnat 
ovat korkeammalla kuin kos-
kaan, rakentaminen on kal-
listunut ja arkipäivän ostok-
sissa selkeimmin on näky-
nyt jo kahvin hinnan nousu.

Vallitsevasta tilanteesta 
huolimatta asuntokauppa 
on käynyt varsin vilkkaas-
ti. Alan toimijat Esa Kivelä 
Asuntokolmiosta ja Jonna 
Kurvinen JonnaLKV:stä ker-
toivat, että etenkin vähän 
suuremmilla perheasun-
noilla ja omakotitaloilla on 
kysyntää Oulun seudulla. 
Haukiputaalla on hyvä ve-
tovoima. Korona-aikana on 
vietetty aikaa ja tehty töi-
tä kotioloissa yhä enemmän 
ja huomattu tilantarpeet. 
Etenkin nuoremmalla pol-
vella asunnontarpeen tul-
lessa ajankohtaiseksi ei han-
kintaan monestikaan vallit-
sevalla maailmantilanteella 
ole suuresti vaikutusta.

Viimeiset pari vuotta ko-
rona-aikaa ovat olleet kaikil-
le haastavia. Onneksi pan-
demian suhteen ollaan eh-
kä jo paremmilla vesillä. Yk-
si asia on ainakin varmaa, 
kesä tulee.

Seuraava Haukiputaan Yrit-
täjien jäsenaamiainen on Yrit-
täjän päivän yhteydessä 5.9.

AULI HA APAL A

Aleksi Lappalainen kertoi 
yrttäjien aamutapaamises-
sa sijoitusasioista, vierel-
lä takana Johanna Rahkala, 
Jonna Kurvinen, Katja Luh-
tanen, etualalla Jenni Han-
nula (oik.) ja Maija Kumpula.

AULI HA APAL A

www.rantapohja.fi
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Minulla on yritysidea. Voinko saada sparraus apua, 
jotta siitä syntyisi kannattavaa liiketoimintaa?
Kyllä! Voit joko ottaa yhteyttä BusinessOulun asiantun-
tijoihin ja sopia tapaamisen tai lähteä mukaan esihauto-
motoimintaan. Esihautomossa osallistujat kehittävät 8 
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. Asiantuntijamme auttavat liiketoimin-
tamallin kehittämisessä sekä yrityksen perustamiseen 
liittyvissä käytännön kysymyksissä. BusinessOulun kana-
vista voit löytää myös toimitilat, ja halutessasi olemme 
jatkossakin mukana kehittämässä yritystäsi!

Suunnittelen uutta investointia yritystoiminnan 
kehittämiseksi ja tarvitsen tietoa rahoituksesta
BusinessOulun asiantuntijoilla on kattavat tiedot eri mah-
dollisuuksista niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. 
He auttavat sinua löytämään oikean rahoituskanavan 
sekä laatimaan hanke- tai projektisuunnitelman. Lisäksi 
saat apua rahoitus- ja kassavirta laskelmien tekemiseen 
ja rahoitushakemuksen val misteluun. Tarvittaessa au-
tamme tekemään myös esittelymateriaalin ja kontaktoi-
maan rahoittajia.

Tarvitsen apua tuoteideani kehittämiseen ja  
tuotteen testaamiseen
Apua löytyy BusinessOulun avoimen innovaation palve-
luista. Voit etsiä uusia ideoita tai ratkaisuja sprinteissä 
ja työpajoissa tai tuoda tuotteesi kokeiltavaksi sopivalla 
alustalla. Esimerkiksi Business Aseman älykiinteistö 
toimii myös kokeilualustana. Patiolla.fi-palvelussa voit 
hankkia tietoa asiakkaittesi tarpeista sekä toteuttaa 
yhteiskehittämistä.

Tuotteillani on vientipotentiaalia.  
Miten käynnistän vientitoiminnan?
Asiantuntijamme auttavat sinua mm. vientivalmiuksiin, 
markkina-alueeseen ja viennin rahoittamiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Yrityksesi on tervetullut mukaan erilaisiin 
vienninedistämistapahtumiin sekä vientiverkostojen toi-
mintaan. Myös toimialojen omat verkostot ovat aktiivisia 
kansainvälisessä kaupassa – 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 valmennusta. Valmennukset 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 sijoittumispalvelujen 
asiantuntija auttaa myös tarvittaessa. Oulun kaupungin 
tonttitarjonnasta vastaa Yhdyskunta- ja ympäristöpal-
velut.

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

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

• Puhelimitse sinua palvellaan numerossa  
 08 558 558 10 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

SOITA 08 558 558 10 TAI TULE KÄYMÄÄN BUSINESSASEMALLA

Yritystoiminnan aloittamiseen,  
kehittämiseen ja  

kansainvälistymiseen  
löytyy apu yhdestä osoitteesta

businessasema.com/neuvontabusinessoulu.com  |

Yritystoiminnan aloittamiseen,  
kehittämiseen ja  

kansainvälistymiseen  
löytyy apu yhdestä osoitteesta
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Etsitkö uutta tilitoimistoa?

Oletko perustamassa yritystä?

www.esmo.fi
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