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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Kiinnostaako
kaupankäynti
julkisen sektorin 
kanssa?
MYÖS kiiminkiläinen yrit-
täjä voi tehdä kauppaa jul-
kishallinnon kanssa. Oman 
kaupungin lisäksi myös 
muiden vastaavien tahojen 
kanssa.

Pienemmissä mutta jo-
pa 60 000 Euron arvoisis-
sa hankinnoissa kaupan-
käynti on parhaimmillaan 
hyvin yksinkertaista eikä 
muotoseikkoja tarvitse suu-
remmin hallita. Mikäli sor-
mi menee kuitenkin suu-
hun, apua saa tarvittaessa 
esimerkiksi PPY:n hankin-
taneuvojalle soittamalla tai 
viestittämällä. 

KUTEN myynnissä aina 
myös julkisen sektorin kans-
sa on hyvä olla aloitteellinen 
ja tarjota omaa osaamistaan 
etupainotteisesti ja vasta-
ta tarjouspyyntöön huolella 
mikäli sellainen sattuu sopi-
vasti kohdalle. Lopputulok-
sena on parhaimmillaan pit-
käaikainen asiakas ja hyvä 
maksaja.

MONI YRITTÄJä kokee kui-
tenkin julkisen sektorin yri-
tykselle ja tarjoukselle ase-
tettavat vaatimukset työ-
läinä tai jopa ylimitoitettu-
na. Työtä teettävästä selvi-
ää kyllä tekemällä, mutta 
kohtuuttomiin vaatimuk-
siin yrityksien pitää pyrkiä 
vaikuttamaan hyvissä ajoin 
hankinnan valmisteluvai-
heessa ennen tarjouspyyn-
nön julkaisemista.

Viranhaltijoille on syytä 
kertoa, mikä meidän yrityk-
sien ja yrittäjien mielestä on 
hankintaan ja sen kokoon 
nähden oikeassa suhteessa 
oleva kriteeri tai vaatimus. 

MITEN asioihin vaikuttami-
nen tapahtuu? Yrittäjäjär-
jestön tasolla aiheesta tie-
dottamalla ja kouluttamal-
la. Yritystasolla etukäteen 
tehtävän markkinointi- ja 
myyntityön keinoin. Se on 
normaalia asiakkaaseen vai-
kuttamista, vaikka hankin-
talaki siitä puhuukin tieto-
pyyntönä, markkinavuoro-

puheluna tai teknisenä vuo-
ropuheluna.

Luurikammo tai kynnys 
ottaa yhteyttä voi toki vai-
vata, mutta kuten kaikessa 
myyntityössä, ahkeruus ja 
myyntityön tekeminen etu-
käteen auttaa tässäkin asi-
assa yrityksen kannalta hy-
vään lopputulokseen.

MONEEN muuhunkin asiaan 
on hyvä kiinnittää huomio-
ta. Suurilla organisaatioilla 
on tapana tehdä keskitettyjä 
suuria hankintoja, jotka ovat 
pienten ja keskisuurten yri-
tyksien tavoittamattomissa. 
Esimerkkinä Oulun kaupun-
gin ruoka- ja siivouspalvelui-
den kilpailuttaminen yhtenä 
kokonaisuutena harmittaa 
yhä monia alan toimijoita.

Samaan aikaan Tornion 
kaupunki kilpailutti ulkoalu-
eiden kunnossapidon osissa 
niin, että yritys pystyi tar-
joamaan palveluaan vain ni-
mettyjen kaupunginosien 
tai kylien osalta. Näin pie-
nempikin yritys pystyi jät-
tämään tarjouksen ja osal-
listua kilpailutukseen.

Samaa hankintalakia voi siis 
soveltaa monella eri tavalla. 
Jatketaan asioihin vaikutta-
mista ja osallistutaan aktii-
visesti julkisiin kilpailutuk-
siin myös Kiimingistä käsin.

Juha Väyrynen
hankinta-asiantuntija

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Yhdessä ja yhteisellä asialla
OLEN ollut mukana Kiimingin Yrittäji-
en hallituksessa jo pitkään, mutta pu-
heenjohtajan saappaisiin astuminen tä-
män vuoden alussa olikin sitten uusi 
juttu. Kyllä täytyy sanoa, että on ollut 
mahtava huomata kuinka aktiivisen ja 
aikaansaavan hallituksen olen saanut 
johdettavakseni. Jokaisessa kokouk-
sessa on ollut lähes 100% läsnäolo – 
karanteenissa olevat ja sairastuneet-
kin ovat olleen etäyhteyksillä mukana.

Iso kiitos koko hallituspoppoolle – 
yhdessähän me tätä hommaa pyöri-
tämme!

JOKA VUOSI käymme läpi, järjestetään-
kö niitä Kiiminkipäiviä vaiko ei järjes-
tetä. Taas päätimme, että kyllä järjes-
tetään. Kiiminki tarvitsee tuon oman, 
kaikkien yhteisen tapahtuman. Me 
yrittäjäyhdistyksessä kannamme pää-
vastuun, organisoimme ja otamme ra-
hallisen riskin, mutta mielellään nä-
emme myös muita toimijoita mukana 
toteuttamassa.

Kutsunkin näin yleisesti kaikkia mu-
kaan talkoisiin. Meillä yrittäjäyhdis-
tyksessä on sellaisia jäseniä ja heidän 
perheitään, jotka ovat olleet jopa vuo-
sikausien ajan talkoissa Kiiminkipäi-
villä. Kiitos, kun olette olleet ja toivot-
tavasti näemme taas elokuussa!

MUUTAKIN on päätetty. Kukapa ei odot-
taisi pääsevänsä viettämään edes yhdet 
pikkujoulut vuodessa. Yhdistyksemme 
pikkujoulu ja vuosikokous on jo parikin 

kertaa vietetty Tunturihotelli Iso-Syöt-
teellä. Näin päätimme tänäkin vuonna. 

Yrittäjien tilaisuuden antavat hy-
vät mahdollisuudet tutustua muihin 
alueen yrittäjiin, verkostoitua ja viet-
tää samalla laatuaikaa joko yksin tai 
kumppanin kanssa. Ja ennen kaik-
kea, antaa muille mahdollisuus tutus-
tua sinuun. 

Pikkujoulusta kertomiseen tähän ai-
kaan vuodesta on ihan syykin. Sillä jos 
olet yrittäjä, mutta et Kiimingin Yrittä-
jät ry:n (kattojärjestö on Suomen Yrit-
täjät) jäsen ja muihin yrittäjiin tutus-
tuminen kiinnostaisi, niin ehdit vie-
lä liittyä jäseneksi ja päästä mukaan. 

Ota vain rohkeasti yhteyttä allekir-
joittaneeseen.

NYT kun kevään ja kesän juhlat ovat 
edessä ja mm. meidän pitopalveluyri-
tyksemmekin sesonkiaika käsillä, ha-
luan tietysti muistuttaa kaikkia, että 
mahdollisuuksien mukaan käyttäisit-
te oman alueen palveluita.

Jos me emme osta palveluita omal-
ta alueeltamme, niin emme kai odota 
palveluiden pysyvänkään lähellämme.

Voimme itse vaikuttaa siihen, py-
syvätkö yritykset Kiimingin ja Jäälin 
alueella. Emme vain puhumalla siitä, 
kuinka täällä pitäisi olla sitä ja tuota, 
vaan käymällä paikallisissa yrityksis-
sä ostoksilla ja käyttämällä paikallis-
ten yritysten palveluita. 

Miettisimmekö tänä vuonna lähei-
sen lahjaa suunnitellessa, ilahtuisi-
ko äiti puhtaasta autosta, hääpari sii-
votusta kodista, haluaisiko ylioppi-
las viettää seuraavaksi pizzaviikon tai 
innostuisiko ammattiin valmistunut 
huolletusta autosta?

Vai tuntuuko kampaamon, kaune-
ushoitolan ja hierojan lahjakortit kuk-
kien kera tänäkin vuonna parhailta? 

Kaikki edellä mainitut ovat yhtä hy-
viä vaihtoehtoja ja ajatushan se on tär-
kein – pysytään siis paikallisessa aja-
tuksessa!

Sirpa Runtti, yrittäjä
Kiimingin Yrittäjät ry:n

puheenjohtaja

Kiiminkipäivien valmistelu 
jo hyvässä vauhdissa

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN yrittäjäyhdis-
tyksen kokouksissa Kii-
minkipäivät ovat nousseet 
puheenaiheeksi jo hyvissä 
ajoin. Yhdistyksen puheen-
johtaja Sirpa Runtti ja hal-
lituksen jäsen Mari Silta-
koski paljastavat innois-
saan, että Kiiminkipäivät 
todellakin järjestetään myös 
tänä vuonna, ja konkreetti-
set valmistelutkin oman ky-
län päivien toteuttamiseksi 
on jo aloitettu.

– Olemme sen verran 
ajoissa, että iltaohjelman 
esiintyjät on jo kiinnitetty. 
Esimerkiksi perjantai-ilta-
na esiintymään saapuu pu-
dasjärveläiset juuret omaa-
va bilebändi Woyzeck, pal-
jastaa Siltakoski.

RUNTIN mukaan myös päi-
väohjelman suunnittelu on 
hyvässä vauhdissa. Ohjel-
makokonaisuudesta ei halu-
ta karsia mitään pois, mutta 
perinteisten ohjelmanume-
roiden rinnalle pyritään löy-
tämään myös jotain sellais-
ta, mitä Kiiminkipäivillä ei 
useinkaan ole nähty. Myös 
lapsille suunnatusta ohjel-
masta halutaan pitää kiinni.

– Kiiminkipäiviltä on löy-
tynyt aina jokaiselle jota-
kin, ja se on sellainen koko 
kylän tapahtuma. Markki-
napaikkojakin on jo varat-
tu, mutta virallinen paik-
kamyynti ei ole vielä alka-
nut, sanoo Runtti.

– Myös perinteiset Kii-
minkipäivä-arvat tulevat 
myyntiin, ja niitä voi ostaa 
jo ennakkoon ennen Kiimin-
kipäiviä. Teemme palkintoi-
hin pientä uudistusta, ja yh-
den suuren palkinnon sijaan 
arvomme useampia palkin-

toja, täydentää Siltakoski.

KIIMINGIN YRITTÄJÄT sai uu-
den hallituksen tammikuus-
sa, ja sekä Runtti että Silta-
koski ovat yhtä mieltä sii-
tä, että tuoreella hallituk-
sella on riittänyt kovasti in-
toa kesän tapahtuman suun-
nitteluun jo tässä vaiheessa.

– Meillä on todella mah-
tava porukka kasassa ja ak-
tiivista väkeä mukana, ke-
haisee Runtti.

Runtti ja Siltakoski kui-
tenkin muistuttavat, että 
yksin Kiimingin yrittäjät ei 
saisi suurta kylätapahtumaa 
järjestettyä, vaan mukana 
on paljon väkeä paikallisil-
ta yhdistyksiltä ja muilta toi-
mijoilta tuomassa oman kor-
tensa kekoon. 

– Yrittäjätkin ovat vain 
ihmisiä, joten emme mis-
sään nimessä pystyisi yksi-
nään järjestämään esimer-
kiksi niin monipuolista oh-
jelmaa vapaaehtoispohjal-
ta, kuin mitä Kiiminkipäi-
ville on yhdistysten toimes-
ta aina saatu aikaan. Kaiken 
kansan tapahtumaan mah-
tuu useampia tahoja mu-
kaan tekemään. Muun mu-
assa Kiiminki-seura, seura-
kunta, Lions Club ja eläke-

läisyhdistykset ovat olleet 
aktiivisesti useana vuonna 
mukana, kertoo Siltakoski.

– Kiiminkipäivät ovat yh-
distyksille ja yrityksille hui-
kea tilaisuus tuoda omaa 
osaamistaan ja palvelujaan 
esille, muistuttaa Runtti.

Mukaan Kiiminkipäivien 
tekemiseen pääsee halutes-
saan myös ilman taustalla 
vaikuttavaa yhdistystä. 

– Talkoilemaan saa il-
man muuta tulla, vaikka ei 
kuuluisi esimerkiksi yrittä-
jäyhdistykseen. Talkoilu on 
hirveän mukavaa yhdessä 
tekemistä, ja talkootyötä 
tehdään rennolla otteella 
ja huumoria viljellen. Sopi-
vaa hommaa löytyy varmas-
ti kaikille, Siltakoski sanoo.

Halukkaita talkoilijoita 
Runtti ja Siltakoski kehot-
tavat ottamaan yhteyttä Kii-
mingin Yrittäjien hallitus-
laisiin.

SILTAKOSKI JA RUNTTI ovat 
olleet itsekin useana vuon-
na Kiiminkipäivien talkoo-
porukassa. Kun kaksikolta 
kysyy joitain Kiiminkipäi-
viin liittyviä muistoja, mo-
lempien suusta tulee mel-
kein yhtä aikaa sama vas-
taus – ne kerrat, kun on tul-

lut hirveästi vettä. Sää ni-
mittäin jännittää tapahtu-
man talkoolaisia ja järjestä-
jiä joka vuosi eniten.

– Siellä sitä seisotaan sa-
teessa kengät ja sukat mär-
känä talkoilemassa. Sem-
moisen urakan jälkeen saa 
melko kauan saunassa sula-
tella itseään, nauravat mo-
lemmat.

MYÖS onnistumisia on jää-
nyt kaksikon mieleen pal-
jon. Runtin mielestä Kii-
minkipäivien ydin näkyy 
parhaiten talkootyössä ole-
ville.

– Paras muisto Kiimin-
kipäiviltä on oikeastaan se 
tunne kiiminkiläisyydes-
tä, jonka olen useasti myy-
jänä ollessani ja talkoolai-
sena kokenut. Kaikki ihmi-
set ovat iloisia ja tervehti-
vät niin tuttuja kuin tunte-
mattomiakin, eikä kukaan 
ole päivillä pahoilla mielin, 
Runtti kuvailee.

Siltakoskella on hyviä 
muistoja myös syksyisistä 
talkooväen karonkkailloista.

– Karonkat, joihin kutsu-
taan Kiiminkipäivillä talkoi-
lemassa olleita, ovat aina ki-
voja tapahtumia, päättää Sil-
takoski hymyillen.

Kiiminkipäivät otettiin puheeksi jo Kiimingin Yrittäjien hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kuvassa Tiia 
Parikka, Kirsi Pulli, Jukka-Pekka Pihlaja, Elina Kokkoniemi, Sirpa Runtti, Mika Ollikainen, Jonna Juusola, Esko Valkola, 
Paula Paroll ja Mari Siltakoski.

Kiiminkipäiville pyritään perinteisten ohjelmanumeroiden rinnalle löytämään aina myös jotain uutta ja yllättävää.

Sade jännittää Kiiminkipäivien järjestäjiä aina eniten. Ku-
vassa käynnissä on naulanlyöntikilpailu, joka kerää osallis-
tujia jokaisilla Kiiminkipäivillä. Onnistuu se sateellakin.

ARKISTOKUVA: TERHI OJAL A

ARKISTOKUVA: KIIMINGIN YRIT TÄJÄT

Yksin Kiimingin Yrittä-
jät ei saisi suurta ky-
lätapahtumaa järjes-
tettyä, vaan mukana 
on paljon väkeä pai-
kallisilta yhdistyksiltä 
ja muilta toimijoilta 
tuomassa oman kor-
tensa kekoon.

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

ongelmapuiden kaato ja maa-ainestoimitukset.

Omien arvojen 
mukaista työtä

 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

VIIME vuoden marraskuus-
sa kokoaikaiseksi yrittäjäk-
si siirtynyt Tiina Tyni tar-
joaa yrityksensä TT-Siivo-
uksen kautta niin kiinteis-
tö- ja liiketilasiivouspalve-
luita kuin myös puolueeton-
ta siivouskonsultointia, yk-
sityistä ohjausta ja siivous-
työnvalvontaa yrityksille ja 
taloyhtiöille. 

– Kokopäiväiseksi siirty-
minen tuli ajankohtaiseksi, 
kun piti valita oman palkka-
työssä uupumisen ja yrittä-
jyyden välillä. 

TYNI on suorittanut merko-
nomin, siivoustyönohjaajan 
sekä puuseppä artesaanin 
opinnot, ja opintojen aika-
na hän on työskennellyt sii-
vousalalla. 

Hän kertoo, että siivous-
työ on fyysistä ja alalla nä-
kyvä perehdytyksen puu-
te, huono palkkaus ja suu-
ri vaihtuvuus saivat hänet 
miettimään kohtaavatko 
hänen arvonsa tekemänsä 
työn kanssa.

– Me siivoojat teemme ar-
vokasta työtä. Uskon, että 
alaa vaivaa sama kiire kuin 
hoito-alaa, työtä ei voi tehdä 
niin hyvin ja perusteellises-
ti mitä itse haluaisi. Yrittä-
jänä voin myös itse vaikut-
taa työstäni saamaan kor-
vaukseen.

KONSULTAATIOSSA taloyh-
tiön hallitus tai isännöitsi-
jä ottaa yhteyttä, jos siivo-
uksen kanssa on ongelma 
tai siivousta ei ole sillä het-
kellä järjestetty taloyhtiös-
sä. Käynnin jälkeen asiakas 
voi kilpailuttaa siivouspalve-
lut heidän omien tarpeiden-

sa mukaan. Tynin tiedossa 
ei ole toista yksityistä kon-
sultaatioita ja ohjausta tar-
joavaa yritystä.

– Konsultoinnissa voin 
tarkastaa ja tehdä kohtee-
seen ylläpitosiivouksen vii-
koittaisen siivousrytmin ja 
vuosittaisen perussiivouk-
sen tarpeen.

PALVELUITA yritys tarjoaa 
Kiimingin alueella, ja kon-
sultaatio- ja ohjauskäynnit 
onnistuvat Pohjois-Pohjan-
maan sisällä.  Kokopäiväi-
seksi yrittäjäksi siirtyminen 
oli Tynin mielestä helppoa, 
koska taustalla oli merko-
nomin tutkinto ja vuodet ke-
vytyrittäjänä.

– OP:n kevytyrittäjänä 
minun ei tarvinnut huoleh-
tia itse juuri mistään, mut-
ta nyt on joutunut selvitte-
lemään enemmän itse asi-
oita. Neuvoja on kyllä saa-
nut, kun on uskaltanut ky-
syä. Jos Kiimingistä löytyi-
si kirjanpitäjä, ostaisin mie-
lelläni hänen palvelujaan.

PARASTA yrittäjyydessä on 
Tynille mahdollisuus toimia 
omien arvojen mukaisesti. 
Vaikka yrittäjyys tuo lisää 
vastuuta, sen tuoma vapaus 
on myös yrittäjälle tärkeää. 

Kuvataidetta tekevä ja tai-
detta vapaa-ajallaan harras-
tava Tyni kertoo nauttivan-
sa luonnossa ja kuntosalil-
la liikkumisesta, musiikin 
kuuntelusta ja pöytälaatik-
korunoilusta.

– Tein helmikuuhun saak-
ka koronan myötä lisäänty-
neen siivoustarpeen vuok-
si töitä joka päivä. Nyt olen 
huomannut kuinka tärke-
ää on pitää huolta myös va-
paa-ajasta ja pidän viikon-
loput vapaina.

Tiina Tynille yrittäjyys on mahdollistanut työn tekemisen 
omien arvojen mukaisesti.

ANU K AUPPIL A

Nuorikin yrittäjä hyötyy 
yhdistystoiminnasta
Nuorten yrittäjien määrä on kasvussa

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

NUORTEN YRITTÄJIEN määrä 
on ollut jo useamman vuo-
den ajan tasaisessa kasvus-
sa. Kun vuonna 2017 alle 
35-vuotiaita yksinyrittäjiä 
oli Tilastokeskuksen mu-
kaan noin 38 000, oli hei-
tä vuonna 2020 jo 45 000.

Myös kiinnostus yrittä-
jyyttä kohtaan on kasvanut. 
Vuoden 2019 työ ja yrittä-
jyys -teemaisessa nuoriso-
barometrissa 58 prosent-
tia vastanneista ilmoitti 
haluavansa kokeilla yrit-
täjyyttä jossain vaiheessa 
työuraansa. Innokkaimpia 
yrittäjyyden suhteen olivat 
20–24-vuotiaat vastaajat.

SUOMEN YRITTÄJILLÄ on 
nuorille yrittäjille suun-
nattu Nuorten Yrittäjien 

verkosto, joka toimii val-
takunnallisesti. Nuorelle 
yrittäjälle on kuitenkin tar-
jolla vertaistukea myös tä-
män omalla paikkakunnal-
la, sillä lähes joka kunnas-
sa toimii oma yrittäjien pai-
kallisyhdistys. 

Paikallisyhdistysten toi-
minnan keskiössä ovat ver-
taistuki ja verkostoitumi-
nen, jotka ovat tärkeitä 
etenkin yrittäjän taipalet-
ta aloitteleville. 

KYSYIMME alueen kolmel-
ta nuoremman polven yrit-
täjältä neljä kiperää kysy-
mystä liittyen yrittäjyyteen 
ja yrittäjäyhdistyksen jäse-
nyyteen.:

1. Mikä sai sinut liitty-
mään Kiimingin Yrittä-
jiin?
2. Oletko päässyt osallis-
tumaan Kiimingin Yrittä-
jien tapahtumiin ja toi-
mitaan?
3. Onko yrittäjyys ollut 
sitä mitä kuvittelit?
4. Teetkö yhteistyötä 
muiden alueen yrittäji-
en kanssa?

Asko Mäkäräinen,
Hyvinvoitasko

 1) Kuulin yrittäjäyhdis-
tyksestä hyvää jäseniltä, ja 
muualta muuttaneena koin 
sen hyväksi mahdollisuu-

deksi tutustua uusiin ihmi-
siin ja verkostoitua alueella. 
Lisäksi näin ja näen yhdis-
tyksen tärkeäksi väyläksi ke-
hittää yhdessä alueen elin-
voimaisuutta.

2) Kiiminkipäiville ja pik-
kujouluihin Syötteellä. Tule-
van kesän Kiiminkipäiviltä 
odotan paljon.

3) Pääosin kyllä, vaikka 
poikkeukselliset ajat on tuo-
neet jotain haasteita. Tule-
vaisuus näyttää hyvältä!

4) Teen ja jatkossa tavoit-
teena tehdä vielä enemmän. 
Muun muassa Tiktok-mark-
kinoinnissa näen isoja mah-
dollisuuksia.

Aino Juola,
Parturi-Kampaamo
Viivi ja Wagner

1) Halusin liittyä yrittä-
jiin, jotta saisin tarvittaes-
sa tukea yrittäjyyteen. Va-

litsin juuri Kiimingin yrit-
täjät, koska se on paikalli-
nen yritysyhteisö.

2) En ole ollut kovin aktii-
visesti toiminnassa muka-
na. Olen kerran ollut muka-
na Kiiminkipäivien talkois-
sa. Osallistuminen toimin-
taan on jäänyt vähäiseksi 
elämäntilanteen hektisyy-
den vuoksi. 

3) Yrittäjyys on ollut sitä 
mitä kuvittelinkin

4) Vähemmän on tullut 
tehtyä yhteistyötä, mielel-
läni olisin kyllä yhteistyö-
projekteissa mukana. 

Mira Mykkälä,
Tierran Lemmikkipuoti

1) Halusin tutustua mui-
hin alueen yrittäjiin. Uute-
na yrittäjänä toivoin saava-
ni heistä apua ja tukea mat-
kan varrella – mikä onkin 
tapahtunut. 

2) Olen osallistunut eri-
näisiin tapahtumiin, muun 
muassa pikkujouluihin ja 
yrittäjän vapaailtaan. Niis-
sä on ollut aina hauska tun-
nelma ja minut on otettu hy-
vin vastaan. 

3) Kyllä ja ei. En ollut ym-
märtänyt miten kokonais-
valtaisesti yrittäjyys täyttää 
koko arjen ja alkaa rytmit-
tää elämää. Aluksi oli myös 
pari vuotta aika rankkaa 
kun pienten lasten kanssa 
yritin saada toimintaa käyn-
tiin. Lopulta on kuitenkin 
ollut helppoa, kun saa tehdä 
mistä itse tykkää ja oman ai-
kataulun mukaisesti. 

4) Teen satunnaisesti. Ala-
ni on sellainen ettei kovin 
monen kanssa pysty yhteis-
työtä tekemään, mutta olen 
pyrkinyt käyttämään lähi-
alueen yrittäjien palveluita 
aktiivisemmin.

Asko Mäkäräinen, Hyvinvoitasko. Aino Juola, Parturi-Kampaamo Viivi ja Wagner. Mira Mykkälä, Tierran Lemmikkipuoti.

Kun vuonna 2017 al-
le 35-vuotiaita yk-
sinyrittäjiä oli Tilas-
tokeskuksen mukaan 
noin 38 000, oli heitä 
vuonna 2020 jo
45 000.
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Kukkakauppa Sinituuli

Yrittäjä Tarja Honkala: Kukkien avulla saa hel-
posti kohotettua mielialaa ja tuotettua iloa. Ruusu 
on klassikko - kaikille tuttu kukka ja helppo ostetta-
va, jota menee niin äitienpäivänä kuin valmistujais-
juhlienkin aikaan eniten. Haastajaksi sille ovat tosin 
viime vuosina kivunneet leikkokukkakimput ja vä-
rikkäät gerberat.

Kevään trendejä ovat iloiset ja kirkkaat värit, ja se-
songin kukkia ovat muun muassa tulppaanit ja jalo-
leinikit. 

Neilikka on ollut pitkään trendikukka etenkin nuo-
rempien keskuudessa, ja nyt vanhempikin väestö on 
tykästynyt sen edullisuuteen ja monikäyttöisyyteen.

Kukat valitaan kuitenkin aina asiakkaan ehdoilla 
ja lahjan saajan persoonan mukaan. Silloin, kun itse 
vien kukan lahjaksi, valitsen useimmiten orkidean. 

Floristi Heli Alamikkelä: Kukkien väritrendeihin 
vaikuttavat paljon myös sisustusmaailman trendit. 
Keväällä ja kesällä uusia hittivärejä ovat murretut sä-
vyt kuten vanha roosa, sekä neutraalit ja luonnonlä-
heiset sävyt beigestä vihreisiin.

Itse vien usein kukkalahjaksi leikkokukkakimpun. 
Leikkokukat tuovat mukanaan raikasta tunnelmaa ja 
niistä saa aina rakennettua erilaisia sen mukaan, ke-
nelle kukkia on viemässä.

Selätä juhlakauden stressi paikallisia palveluja käyttäen

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

MITÄ PIDEMMÄLLE kevät ehtii, sitä enem-
män se tuo myös juhlan aiheita muka-
naan. Toukokuussa vietetään vappua 
ja äitienpäivää, ja kesäkuussa päästään 
juhlimaan ylioppilaita ja ammattiin val-
mistuneita. 

Juhliminen on ihanaa, mutta voi tuo-
da mukanaan myös stressiä: mitä ihmet-
tä antaisin juhlakalulle lahjaksi?

KIIMINGIN YRITTÄJIEN jäsenyritysten 
joukosta löytyy huima määrä yrittäjiä, 
joiden valikoimaa hyödyntäen lahjapul-
ma tulee ratkaistuksi helposti.

Hemmottelua kaipaavalle lahjakortti 
kampaamoon, kauneushoitoon tai hie-
rontaan on oiva lahjavalinta, joka tulee 
takuulla käytetyksi. Hyvinvoinnista in-
nostunut saattaisi arvostaa lahjaksi saatua 

kuntosalijäsenyyttä tai joogalahjakorttia.
Omalta kylältä löytyy myös kukka-

kauppa. Paikallisilta yrittäjiltä saa os-
tettua lisäksi sisustustuotteita ja koruja. 

Aikuiseen ikään ehtineelle ja käytän-
nönläheiselle ihmiselle on usein haas-
tavaa miettiä lahjaa. Heille Kiimingin 
alueen yrittäjillä on tarjota arkeen hel-
potusta. Äitiä voi ilahduttaa autopesu-
lan sarjakortilla tai tarjoamalla autoon 
vuosihuollon. Isoäiti tai uuteen asuntoon 
muuttava nuori saattaisi ilahtua ammat-
timaisesta kotisiivouksesta.

Muistaa voi myös ravintolalahjakor-
tin avulla tai viemällä juhlittavan syö-
mään paikalliseen ruokapaikkaan. Myös 
juhlien tarjoilun saa tilattua oman alu-
een yrityksiltä.

Bongaa kartalta mieleisesi lahjaidea, 
niin selviydyt juhlakauden lahjapanii-
kista paikallisen yrittäjäyhdistyksen jä-
senyrityksiä tukien.

Parturi-Kampaamo KaroliinaParturi-kampaamo
Viivi & Wagner

Kauneushoitola 
Vanilliini

Kauneus ja hieronta 
Adele 

Hyvinvoitasko

Vyöhyketerapia
Minna Korpela

Liikuntakeskus
Come On Fit Club

Tikankontti

Jäälin Maja

Siruka

Kampaamo- ja
kauneuspalvelut

Hyvinvointia ja
hierontaa

Ruokaa ja
herkuttelua

Kukkia ja
lahjatavaroita

Autoalan
palvelut

Kotisiivousta ja
siivoustuotteita

TT-Siivous

Lovi Oy

HomCare
Kirsi Pulli

HalpaHalli

Kiimingin
Autofixaamo

Kauneushoitola 
Mirandas

Välikylän hieronta

JuneCar Oy

Lapkaara

Avucar Oy

Jooga Villa Mäntylä

Nikama Design

PINJO Design

Ellun Evväät Oy

Kiimingin Grilli-kioski & autopesu

Yrittäjä Minna Huru: Meidän kioskiltam-
me saa ostettua lahjakortteja sekä kioskin 
ruokatuotteille että autopesulaan. Molem-
mat ovat olleet suosittuja lahjavaihtoehtoja. 

Lahjakortteja myytiin paljon joulun ai-
kaan, ja nyt äitienpäivän ja koulujen päättä-
jäisten tullessa niiden myynti lisääntyy jäl-
leen hurjasti.

Autopesut ovat olleet suosittu lahjaidea 
etenkin isänpäivälahjaksi. Miksipä autope-
sulan lahjakorttia ei voisi antaa myös äidil-
le tai isoäidille.

Kioskin lahjakortilla voi tulla herkuttelemaan 

paikan päälle tai ottaa ruoat kotipakettiin.
Meillä on kioskilla myynnissä myös Riipi-

sen riistatuotteita, joista voi halutessaan koo-
ta mukavan lisäpaketin lahjakortin kylkeen.

Yrittäjä Heikki Perälä: Autoon ostettava palvelu ei ole se perinteisin lahjaidea, mut-
ta varmasti hyvin tarpeellinen kaikille auton omistajille. Etenkin näin syrjäisem-
millä kylillä auto on kovassa käytössä, ja tarvetta pikkuhuollolle on säännöllisesti. 

Monesti esimerkiksi vanhemmat haluavat lahjaksi sponsoroida lapselleen tämän 
autoon huollon tai vauriokorjauksen, ja tulevat sitten maksumieheksi mukaan pai-
kalle. Autopalvelu voisikin olla hyvä lahja autoilevalle valmistuvalle tai ylioppilaalle.

Varsinaisia lahjakortteja meiltä ei ole vielä koskaan kysytty, mutta 
uskoisin kyllä, että saamme semmoisenkin tarpeen tullen järjesty-
mään. Lahjaksi tulevan palvelun voi käydä siis maksamassa meil-
le etukäteenkin.

Meidän palveluistamme suosittelisin tähän aikaan vuodesta lah-
jaksi erityisesti tuulilasinkorjauspalvelua. Kevääl-
lä nastoja ja sepeliä lentää tuulilasiin paljon, ja 
niistä tulee lasiin ikäviä lommoja. Kive-
niskemien korjauksella saattaa vält-
tyä kalliilta tuulilasin vaihdolta.

Yrittäjä Tiia Parikka: Lahjakortti  Jooga Villa Män-
tylään on hyvä lahja kaikille omasta hyvinvoinnis-
taan kiinnostuneille ja heille, jotka kaipaavat omaa 
aikaa arjen keskelle. Moni asiakkaani on sanonut, 
että on mukava tulla meille joogaamaan, kun koto-
na harjoitusta häiritsevät monesti esimerkiksi lem-
mikkieläimet tai kodin hälinä.

Tarjoan lisäksi äänimaljahoitoja sekä sointukylpy-
jä, ja lahjakortin voi käyttää myös niihin.

Lahjakortti voidaan räätälöidä sisältämään sekä 
joogaa että sointukylpyä. Kortin voi suunnata esi-
merkiksi myös pariskunnalle yhteiseksi hemmot-
teluhetkeksi.

Jooga ei katso paikkaa, ja voin tulla ohjaamaan 
lahjaksi saadun joogatunnin esimerkiksi asiakkaan 
kotiin tämän halutessa, kunhan tilaa on riittävästi.

Lahjakortin joogaan voi ostaa myös ensi kertaa 
joogaa kokeilevalle. Räätälöin tuntini aina kullekin 
sopivaksi ja huomioin mahdolliset liikuntarajoit-
teet ja vammat.

Mekohuolto
Kiiminki
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Rakennuspalveluja
vuosien kokemuksella

 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

KOLME vuotta sitten perus-
tettu rakennusalan yritys, 
Kerasan Oy:n toiminta on 
lähtenyt käyntiin kasvu-
johteisesti. Yrittäjät Matti 
Moilanen ja Tuomo Moila-
nen kertovat aiemmista työ-
suhteista saatujen verkosto-
jen auttavan alalla paljon. 
Tuomo on tehnyt rakennus-
alan töitä armeijasta saakka, 
toimien välissä myös yrittä-
jänä ja Matilla on sahapuo-
len ja timpurin töistä koke-
musta jo 15 vuotta.

– Hyvin on lähtenyt toi-
minta käyntiin. Ensimmäi-
nen vuosi tehtiin töitä kah-
destaan, mutta nyt meillä 
on kuusi työntekijää, joista 
yksi on nyt armeijassa, Tuo-
mo kertoo.

Matti kertoo, että hänel-
lä on ollut aina haaveissa pe-
rustaa oma yritys. Sopiva 
sauma tuli eteen, kun Tuo-
mon omat työt loppuivat ja 
aika oli otollinen. Yrittäjät 
kertovat, että heitä on aut-
tanut paljon valmiiksi hy-
vät verkostot ja suhteet asi-
akkaisiin.

– Luodut suhteet perustu-
vat luottamukseen ja siihen, 
että he tietävät millaista jäl-
keä teemme. Se on edesaut-
tanut paljon urakoiden saan-
tia, Matti sanoo.

YRITTÄJÄT kertovat, että 
pääosin asiakkaat koostu-
vat yrityksistä, joille he toi-
mivat aliurakoitsijoina. Työ-
tä he tekevät yleensä sisus-
tuspuolella. Heillä on myös 
oma kohde, jonka he ovat 
tehneet avaimet käteen-pe-

riaatteella myyntiin. Yrit-
täjät toimivat pääsääntöi-
sesti Oulun alueella, mut-
ta urakoita on tehty Ylläk-
sellä asti.

–Täytyy miettiä mikä 
matka on järkevää ajaa päi-
vittäin. Ylläkselle asti em-

me ehkä enää lähde, kun töi-
tä on mukavasti tarjolla lä-
hempänäkin, Tuomo kertoo.

TULEVAISUUDESSA suunni-
telmissa on toiminnan laa-
jentaminen. Toiveissa olisi, 
että yrittäjät voisivat jäädä 

itse pois työmailta ja keskit-
tyä yrityksen johtamiseen 
kokopäiväisesti. Tuomo ker-
too, että tällä hetkellä työt 
seuraavat helposti kotiin ja 
paperityöt jäävät iltaan, kos-
ka työmaalla on oltava päivi-
sin vielä itse. Valttikorttei-
naan yrittäjät pitävät työn 
hyvää jälkeä ja aikataulus-
sa pysymistä.

– Kun jotain luvataan, 
niin se tehdään. Meille on 
tärkeää, että asiakkaat voi-
vat luottaa meihin, Matti 
sanoo.

Yrittäjyydestä molemmat 
miehet kertovat nauttivan-
sa, ja ainoaksi haasteeksi 
he mainitsevat rekrytoin-
nin haasteet. Osaavat teki-
jät ovat yrittäjien mukaan 
jo työllistettyjä ja se aiheut-
taa kasvua suunnittelevalle 
yritykselle haasteita. Yrittä-
jien mielestä parasta yrit-
täjyydessä on tietynlainen 
vapaus, kun voi itse päät-
tää mitä tekee ja silloin työ 
pysyy mielekkäänä. Vapaa-
aikaa yrittäjillä ei ole liiak-
si asti, ja vapaat hetket he 
kertovat viettävänsä lasten 
kanssa touhutessa.

– Vaikka yrittäjyydessä on 
paljon vastuuta, suorittami-
sen paine on poistunut, Tuo-
mo lisää.

Matti Moilanen kertoo, että Kerasan Oy:n toiminta on läh-
tenyt nousujohteisesti käyntiin.

Osaavat tekijät ovat 
yrittäjien mukaan jo 
työllistettyjä ja se ai-
heuttaa kasvua suun-
nittelevalle yritykselle 
haasteita.

ANU K AUPPIL A

Viestiminen on muutakin 
kuin sanat ja ääni

 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

KIIMINKILÄINEN Taina Kar-
jalainen Erikoispuhete-
rapia Oy tarjoaa puhetera-
piapalveluita Oulun alueel-
la. Karjalaisen mielestä pu-
heterapeutteja tarvitaan pal-
jon lisää, että kaikki saisivat 
tarvitsemansa kuntoutuk-
sen. Koronan aikana eten-
kin lähikontaktin tärkeys 
on korostunut asiakaskoh-
taamisissa.

– Jonot puheterapiaan 
ovat valitettavan pitkiä. 
Asiakassuhteet voivat kestää 
vuosia, joten vapaita paik-
koja voi ajoittain olla todel-
la vähän tarjolla.

Kokemusta yrittäjälle on 
kertynyt jo kolmelta vuo-
sikymmeneltä. Karjalai-
nen kertoo aloittaneensa 
työt silloisessa Oulun Kuu-
lovammaisten koulussa ja 
sen jälkeen Lohipadon lii-
kuntavammaisten erityis-
koulussa. 90–luvun lopus-
sa hän siirtyi Ylikiimingin 
hyvinvointikeskukseen, jos-
sa hän työskenteli puhetera-
peutin virassa osa-aikaisena.

– Silloin aloin tehdä töitä 
myös yrittäjänä toiminimen 
kautta. Toiminta oli pieni-
muotoista, mutta byrokra-
tia oli hankalaa, sillä minua 
kohdeltiin kuin täysipäiväis-
tä yrittäjää, mikä tietenkin 
nosti kulut korkeaksi.

KARJALAINEN kertoi miet-
tineensä palkkatyöstä pois 
jäämistä pidemmän aikaa. 
Vuonna 2016 hän ideoi kir-
janpitäjänsä kanssa seuraa-
vaa siirtoa, ja silloin syntyi 
idea osakeyhtiöstä, joka pe-

rustettiin samana vuonna. 
Yritys tarjoaa puheterapia-
palveluja, puheterapeuttis-
ta kuntoutusta, koulutusta 
sekä työnohjausta ja konsul-
taatioita.

– Ala on sellainen, ettei 
selkeitä vastauksia aina ole 
ja se sisältää paljon pohdin-
taa. Silloin on tärkeää, että 
ongelmaa voi pohtia kolle-
gan kanssa. Alalla autam-
me niin aikuisia, jotka ovat 
menettäneet taidon viestiä 
sekä lapsia, jotka eivät vie-
lä ole oppineet viestimään. 

Myös syömistaitojen ja nie-
lemisen vaikeudet kuuluvat 
puheterapiaan.

TYÖSSÄÄN tärkeänä Karja-
lainen pitää sitä, että lapset 
oppivat viestimään siten, et-
tä he voivat olla osana arjen 
normaaleja toimintoja.

– Korvaavan taidon oppi-
minen on tärkeää, jos pu-
heella viestiminen ei onnis-
tu. Siten lapsi tuntee kuulu-
vansa yhteisöön ja pystyy il-
maisemaan itseään moni-
puolisesti.

YRITTÄJYYDEN Karjalainen 
kertoo kumpuavan vanhem-
miltaan, jotka olivat maa-
tila-yrittäjiä ja perheen isä 
toimi myös pienyrittäjä-
nä porakaivo-urakoitsija-
na. Yrittäjän täytyy hallita 
myös lainsäädäntö, potilas-
turvallisuudesta täytyy huo-
lehtia ja markkinoinnin Kar-
jalainen hoiti pitkään itse.

– Yrittäjänä myyn omaa 
osaamistani, joten koulut-
tautuminen on myös ehdot-
toman tärkeää.

Ohjeita lasten kasvatuk-
seen tulee paljon tuoreille 
vanhemmille, ja Karjalainen 
muistuttaakin, että seuraa-
malla vauvan tarpeita ja vau-
van rytmiin mukautuminen 
on tärkeintä.

– Mahdollisten ongelmien 
kanssa ei kannata jäädä yk-
sin, vaan ottaa yhteys neu-
volaan.

Vapaa-ajastaan pitkän 
linjan yrittäjä on oppinut 
pitämään huolta ja Kuusa-
mon kotitila onkin perheel-
lä kovassa käytössä. Karja-
lainen kertoo nauttivansa 
luonnosta, valokuvaamises-
ta ja ympäri vuoden kalas-
tamisesta.

– Perhe on tärkein ja lap-
senlapsien kasvamista on 
ilo seurata.

Taina Karjalaiselle on tärkeää, että lapset oppivat viesti-
mään tunteistaan ja tarpeistaan.

Alalla autamme niin 
aikuisia, jotka ovat 
menettäneet taidon 
viestiä sekä lapsia, 
jotka eivät vielä ole 
oppineet viestimään. 

ANU K AUPPIL A
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 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN YRITTÄJIEN seniorijä-
sen Riitta Kemppainen toimi 48 
vuotta kampaamoalan yrittäjä-
nä. Hän kertoo muuttaneensa Kii-
minkiin vuonna 1976 ja pari vuot-
ta myöhemmin perustettuun Kii-
mingin Yrittäjiin hän liittyi heti 
mukaan. Työelämään ei ole ikävä, 
mutta entisten asiakkaiden kuulu-
misia Kemppainen kertoo mietti-
vänsä usein.

– Olin mukana Kiimingin Yrittä-
jien perustamiskokouksessa. Yri-
tykseni perustin ensin Keminmaa-
han, ja yritys seurasi mukana muu-
ton myötä Kiiminkiin.

Kemppainen kertoo, että yrit-
täjien toiminta oli jo alussa hyvin 
aktiivista. Ennen tapahtumat oli-
vat messutyyppisiä ja sittemmin 
ne muutettiin Kiiminki-päiviksi.

– Toiminta on ollut aina tiivistä 
ja yrittäjät ovat hitsautuneet hyvin 
yhteen. Yhteenkuuluvuuden tunne 
ja yhdessä tekemisen meininki on 
huokunut yrittäjistä aina. Ei tar-
vitse kilpailla keskenään vaan on 
toimittu reilusti kaikkia kohtaan.

TOISTEN ALOJEN toimijoiden kans-
sa tekemisissä oleminen oli myös 
Kemppaiselle tärkeää ja mieluis-
ta. Ruskaretket ja teatterivierai-
lut ovat olleet myös entisen yrit-
täjän mieleen.

– Eihän sitä välttämättä tulisi 
yksin lähdettyä vapaa-ajalla tuol-
laisille retkille.

Aktiivisena yrittäjänä ollessaan 
Kemppainen kertoo saaneensa pal-
jon neuvoja ja apua yrittäjien yh-
teisöltä. Hän myös toivoo, että on 
voinut itse olla avuksi nuoremmil-
le yrittäjille heidän matkansa ai-
kana. Kemppainen suositteleekin 
kaikille yrittäjille liittymistä jo-
ko Suomen Yrittäjiin, omaan pai-
kallisyhteisöön tai kumpaankin.

– Silloin ei tarvitse lyödä yksin 

päätä seinään, kun tulee hankala 
paikka. Jo tiedonlähteenä yhtei-
sö on vaikuttava.

Kemppainen sanoo, että yrittä-
jä on aina yrittäjä eikä yrityshen-
kisyys noin vain poistu.

– Senioritoiminta on perustet-
tu juuri siksi, ettei kukaan putoai-
si tyhjän päälle. Yrittäjänä olemi-
nen on monelle iso osa elämää sekä 
arkea. Yrittäjyyden tullessa tiensä 
päähän, on hyvä olla tukiverkos-
toa ympärillä. Voimme porukalla 
muistella entisiä aikoja sekä jakaa 
tietoa ja osaamistamme nuorille.

VAIKKA yrityksen myymisestä on 
jo nelisen vuotta, myös Kemppai-

nen kertoo kokeneensa luopumi-
sen tuskaa, kun hetki oli ajankoh-
tainen.

Pitkä yhteistyö yrityksen jatka-
jan, Eija Mikkosen kanssa kuiten-
kin helpotti luopumista.

– Teimme pitkään yhteistyötä 
Eijan kanssa, joten tiesin jättävä-
ni yrityksen hyviin käsiin. Nyt on 
kiva itse käydä asiakkaana. Ikävä 
on asiakkaita ja mietin, mitä heil-
le kuuluu.

SENIORIJÄSEN kertoo nauttineen-
sa viimeisestä neljästä vuodesta 
paljon, eikä työelämään ole hinkua 
takaisin. Ammattitaitoaan Kemp-
painen edelleen ylläpitää hoitamal-
la perheensä hiusten leikkuun ja 
oman alan trendejä seuraamalla. 
Ennen koronaa hän vietti pari tal-
vea Espanjan auringon alla, mut-
ta korona puuttui peliin ja oli pa-
lattava kotiin.

– Enää ei ole halua lähteä Espan-
jaan. Nautin kovasti hiihtämises-
tä, mökkeilystä ja lähimatkailus-
ta Suomessa ja täällä on muuten-
kin hyvä ihmisen olla.

OMAN lähialueen palveluja on 
myös Kemppaisen mielestä tär-
keää käyttää. Kun asukkaat suo-
sivat lähipalveluja, alue pysyy elin-
voimaisena. Kiiminkiä hän pitää 
hyvinvoivana alueena, vaikka ko-
rona on vaikuttanut varmasti mo-
neen.

– Ennen Kiimingin Yrittäjillä oli 
slogan, käytä kymppi Kiimingissä, 
kaupungissa menee kaksi. Ajatus 
pätee edelleen.

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

Yrittäjä on aina yrittäjä

Kiimingin Yrittäjien seniorijäsen Riitta Kemppainen kertoo yhteisön olevan erittäin aktiivinen ja jokainen uusi jäsen toivotetaan tervetulleeksi.

Ennen Kiimingin Yrittäjil-
lä oli slogan, käytä kymp-
pi Kiimingissä, kaupungis-
sa menee kaksi. Ajatus pä-
tee edelleen.

ANU K AUPPIL A

30€
/6 kk

(Kokonaishinta 60 €/vuosi)
Jatkuu kestotilauksena normaaliin hintaan.

Vain!Vain!

Uusille tilaajille!
Uusille tilaajille!

Tilaukset:
www.rantapohja.fi > tilaukset > tilaustarjoukset

tai 044 714 7800

DIGI-
LEHTI
DIGI-
LEHTI
kesto-
tilauksena

Tarjous voimassa 31.12.2022 asti.
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