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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Uusia tuulia hallituksiin
Marraskuinen tervehdys, si-
nulle! Kädessäsi on jälleen 
tiivis ja mielenkiintoinen lu-
kupaketti, jossa on Haukipu-
taan yrittäjien kuulumisia 
niin paikallisen kuin alue-
järjestönkin tasolla. Katsaus 
uusiin tuulahduksiin. Vaik-
ka marraskuu on aikaa, kun 
kaamos alkaa painaa päälle 
ja sää on aika lailla sitä ja tä-
tä, niin ei voi yrittäjäyhdis-
tysten toiminnan osalta sitä 
kovin tylsäksi ja harmaak-
si moittia.

Haukiputaan Yrittäjät pi-
tivät syyskokouksen mar-
raskuun toinen päivä ja 
saimme hallitustoimintaam-
me mukaan myös uusia jä-
seniä. Onneksi olkoon kai-
kille valituille ja kiitos vielä 
hallituspaikasta luopuville 

omasta panoksesta yhteisen 
ja yhdistyksen eteen tehdys-
tä työstä! Omasta puolesta-
ni kiitän nöyrästi jäseniäm-
me luottamuksesta, kun tu-
lin puheenjohtajan tehtäviin 
uudelleen valituksi. Nyt pyö-
rähtää käyntiin kolmas pu-
heenjohtajavuoteni.

On ollut ilo huomata, et-
tä meidän hallituksessa asi-
at on hoitunut sujuvasti, ja 
yhteishenki on äärimmäi-
sen hyvä. Aina on löytynyt 
haastaviin päiviin tai het-
kiin tsemppari, ja yhdessä 
on löydetty ratkaisumallit. 
Tosiasia on, että digitalisoi-
tuminen on jalkautunut yri-
tystoiminnan lisäksi myös 
yhdistystasolle, miltä ei voi 
enää välttyä. Siksi yhdis-
tyksessäkin on hyvä miet-

tiä strategiaa, millä pysty-
tään hoitamaan kaikki mal-
likkaasti ja pysymään ke-
hityksessä mukana. Täytyy 
muistaa, että paikallisyh-
distystoimintaa pyöritetään 
oman työn lomassa ja priori-
sointi on sen mukaista. On-
kin hyvä, että eri paikallis-
yhdistykset jakavat omaa 
tietotaitoa ja pidetään yh-
teyttä keskenään. Voidaan 
kokeilla sopivia ratkaisuja, 
jos ne toimivat muuallakin 
tai niitä soveltaen. Ettei sitä 
pyörää tarvitsisi keksiä uu-
delleen. Pyritään olemaan 
tehokkaita ja delegoimaan 
asioita. Tähänkin tulen eri-
tyisesti kiinnittämään huo-
miota ensi vuoden aikana 
puheenjohtajana.

Oman aluejärjestömme 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien (PPY) vuosikokous ja 
juhlava Yrittäjägaala oli vii-
me viikonloppuna 4.11. Raa-
hessa. Hienot puitteet ja val-
mistelut kokous- ja juhlajär-
jestelyihin oli kyllä tehty. Iso 
kiitos siitä Raahen Yrittäjil-
le! Siellä sai kokoontua yrit-
täjäkollegoiden kanssa vaih-
tamaan kuulumisia ja aja-
tuksia. On aina hieno tun-
ne myötäelää ja tunnelmoi-
da ne liikuttavat yrittäjäta-
rinat ja yrittäjien palkitse-
miset.

Vuosikokous oli erittäin 
mielenkiintoinen, kun uu-
si hallintorakennemalli esi-
tettiin ja vahvistettiin. Sen 
myötä valittiin uusi aluejär-
jestön hallitus ja Haukipu-
taalta saimme edustuksen 

myös mukaan. Lämpimäs-
ti onnea Jyrki Drushinille 
valinnasta hallitukseen ja 
hänen varajäsenelleen Pa-
si Kropsulle! Haukiputaan 
Yrittäjät on neljänneksi suu-
rin paikallisyhdistys PPY:n 
alueella, joten senkin puo-
lesta on erittäin tärkeää, et-
tä olemme PPY:n hallituk-
sessa edustettuna. Alue-
järjestössämme on kaiken 
kaikkiaan 29 paikallisyh-
distystä. Kokouksessa va-
littiin yksimielisesti PPY:lle 
myös uusi puheenjohtaja, jo-
ka on Jussi Riikonen Oulus-
ta. Paljon onnea Jussille ja 
koko uudelle hallitukselle!

Ajankohtainen ja perintei-
nen joulunavaus lähestyy, 
jonka Haukiputaan Yrittä-
jät jälleen järjestävät. Tar-

kempaa tietoa siitä voit lu-
kea tästä lehdestä. Tervetu-
loa torille ja lämminhenkis-
tä joulunalusaikaa kaikille!

Tiina Sotaniemi
puheenjohtaja

Haukiputaan Yrittäjät

Iloisia hetkiä yrittäjien syyskokouksessa
Tiina Sotaniemi jatkaa puheenjohtajana

PEKKA KEVÄJÄRVI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjien syys-
kokouksessa Lounas-Kah-
vila Nyymannissa koettiin 
iloisia hetkiä, kun yhdistys 
palkitsi ansioituneita jäse-
niään.

Vuoden yritykseksi oli va-
littu Erikoisrakenne K&H 
Oy, mutta muistetuksi tu-
livat myös Riitta Viini-
kanoja sekä Leena Nie-
melä. Parturi-kampaamo 
Tiukun yrittäjä Riitta Vii-
nikanoja on järjestänyt jo 
11 kertaa hemmottelupäi-
vän veteraaneille. Revontien 
Kulta ja Kellon yrittäjä Lee-
na Niemelä puolestaan on 
tehnyt pitkän ja merkittä-
vän rupeaman Haukiputaan 
yrittäjäyhdistyksen eri teh-
tävissä, esimerkiksi yhdis-
tyksen sihteerinä.

Yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Tiina 
Sotaniemi. Tulevalla toi-
mintakaudella yhdistyksen 
hallituksessa toimivat myös 
Jonna Manninen, Pekka 
Qvist, Esa Kaipainen, An-
nukka Jaskari, Heidi Mä-
keläinen, Leena Nieme-
lä, Maire Alakiuttu, Päi-

vi Pikkuhookana, Jyrki 
Drushinin ja Pasi Kropsu.

Viime torstaina syysko-
kouksessa hyväksytyn toi-

mintasuunnitelman ydin-
tä on se, yrittäjäyhdistyk-
sen tavoitteena on paran-
taa haukiputaalaisten yri-

tysten toiminta- ja vaikut-
tamismahdollisuuksia se-
kä luoda myönteistä asen-
netta yrittäjyyttä kohtaan.

Yhdistyksen jäseniä pal-
vellaan esimerkiksi siten, 
että heille annetaan tietoa 
yrittäjäjärjestön tarjoamista 

palveluista. Lisäksi kartoite-
taan eri yhteistyökumppani-
en kanssa yritysten mahdol-
lisia tukitarpeita.

Yrittäjäyhdistys on myös 
yhteydessä kouluihin ja eri 
oppilaitoksiin yrittäjyyskas-
vatuksen merkeissä. Pyrki-
myksenä on myös tehdä yh-
teistyötä muiden Oulun alu-
eella toimivien yhdistysten 
kanssa.

Merkittävä osa yhdistyk-
sen toimintaa on näkymi-
nen julkisuudessa ja paikal-
listen ihmisten parissa. Yh-
distys järjestää tulevanakin 
vuonna perinteisen joulun-
avauksen sekä keväisen ylei-
sötapahtuman. Yhdistys jat-
kaa yhteistyötä Rantapoh-
jan kanssa. Ensi vuonna il-
mestyy 3 Haukipudas Yrit-
tää -lehteä.

Yhdistyksen tavoitteena 
on, että sen jäsenmäärä nou-
see 240:een. Tällä hetkellä 
jäseniä on 224 sekä 4 senio-
rijäsentä. Haukiputaan Yrit-
täjät ry on 4. suurin yhdistys 
maakunnallisen yrittäjäyh-
distyksen alueella. Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät -maa-
kunnalliseen järjestöön kuu-
luu yhteensä 29 paikallisyh-
distystä.

Parturi-kampaamo Tiukun yrittäjä Riitta Viinikanoja (vas.) on järjestänyt jo 11 kertaa hemmottelupäivän veteraaneille. 
Revontien Kulta ja Kellon yrittäjä Leena Niemelä puolestaan on tehnyt pitkän ja merkittävän rupeaman Haukiputaan 
yrittäjäyhdistyksen eri tehtävissä.

PEKK A KEVÄJÄRVI

Lintumaansuontie 10, 90820 Kello
Puh. 040 510 4127 

HITSAUSPALVELU
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Haukiputaan yrittäjä-
palkinto rakentajille
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan yrittäjien vuo-
den 2017 yrittäjäpalkinto 
on myönnetty rakennusalan 
yritykselle Erikoisrakenne K 
& H Oy:lle. Palkinto luovu-
tettiin yrittäjien syyskoko-
uksessa 2.11. ja tunnustus 
annettiin kotiseutuhenki-
selle perheyritykselle.

Keijo Kiviniemi on pitkän 
linjan rakentaja. Alkuun hän 
rakensi timpurina omakotita-
loja toisten rakentajien kanssa 
omiin nimiin. Oman yrityk-
sen, Erikoisrakenne Keijo Ki-
viniemi Ky:n hän perusti 30 
vuotta sitten. Vuonna 2001 
yritys muutettiin osakeyhti-
öksi, jonka toimitusjohtajana 
Keijo Kiviniemi toimii edel-
leen. Perheyrityksen talous-
asioista on vastannut alus-
ta alkaen ja edelleen vaimo  
Leena Kiviniemi. Yrittäji-
nä ja osakkaina yrityksessä 
ovat poika Kari Kiviniemi 
ja Petri Hannula.

 Se, että yrityksen asiat 
ovat olleet “omissa hans-
koissa”, on ollut etu, toteaa 
pariskunta.

Omia rakennuskohteita 
on ollut vuosikymmenten 
varrella noin parikymmen-
tä, jotka ovat olleet pääosin 
rivitalotyömaita. Erikoisra-
kenne K & H:lla on paras-
ta aikaa työnalla yhdeksän 
asunnon rivitalokohde Me-
rituuli Haukiputaan uudel-
la Länsituulen asuinalueel-
la. Julkisia kohteita ovat esi-
merkiksi Aseman päiväko-
ti ja Martinniemen koulun 
asuntolan saneeraus sekä 
erilaiset saneerauskohteet.

Pääsääntöisesti yritys 
työllistää keskimäärin 4-6 
työntekijää, mutta koh-
teiden määrästä riippuen 
enimmillään työntekijöitä 
on ollut noin 20.

Alalla muutoksia,
byrokratiaa lisää

Rakennusalalla on vuosi-
kymmenten aikana tapah-
tunut paljon kehitystä ja 
muutoksia. Tietokoneaika 
on helpottanut työtä raken-
nuskohteiden suunnittelus-
sa ja taloushallinnossa.

Säännöksiä, määräyksiä 
ja byrokratiaa on tullut li-
sää, jotka ainakin pienempi-
en yritysten kohdalla lisää-
vät kuluja kohtuuttomasti.

Kuntaliitos Ouluun ei saa 
yrittäjiltä ymmärrystä. Ra-
kentamiseen liittyvien lupa-
asioiden hoidon siirtyminen 
kaupunkiin on tuonut kan-
keutta ja byrokratiaa.

– Haukiputaan kunnan ai-
kana saatoin mennä aamu-
kahdeksalta Uusimaan Mar-
kun toimistoon hoitamaan 
tonttiasiaa ja homma oli sil-
lä selvä, muistelee Kiviniemi.

Haukiputaan kuntakes-
kuksen autioituminen ei ole 
mukavaa katseltavaa. Palve-
luita on vähentynyt tai lop-
punut kokonaan.

– 2000–7000 asukkaan 
kunnat porskuttavat omil-
laan, miksi 20 000 asukkaan 
Haukipudas ei olisi pärjän-
nyt itsenäisenä, ihmettelee 
Keijo Kiviniemi vieläkin.

Esimerkiksi rautakaupan 
loppuminen teki ison loven 
alueen palvelutarjontaan.

– Periaatteenamme on ai-

na ollut, että kaikki raken-
tamisessa tarvittava hanki-
taan omalta paikkakunnal-
ta, mikäli se vain on mah-
dollista. Nyt pitää monen 
asian takia lähteä ajamaan 
aamuruuhkassa Ouluun.

Keijo Kiviniemelle yk-
si yritystoiminnan perus-
periaatteista on myös, että 
kaikki mitä voi tehdä itse, 
on kotiinpäin. Toki joitakin 
työvaiheita on tarkoituksen-
mukaista hankkia myös ali-
hankintana ulkopuolelta.

“Monesti on
pitänyt lähteä”

Maaliskuussa 70 vuotta 
täyttänyt Keijo Kiviniemi 
on suunnitellut jäävänsä 
eläkkeelle, mutta työmail-
ta ei oikein malta olla koko-
naan poiskaan.

– Voihan siellä aina pii-
pahtaa, ja olisihan se elämä 
tyhjää, jos pitäisi vain soh-
valla istua, naurahtaa vii-
me maaliskuussa 70 vuotta 
täyttänyt Keijo Kiviniemi.

Monesti on tähän ikään 
pitänyt leivän perään lähteä. 
Tienestiin hän lähti 15-vuo-
tiaana Rauma-Repolaan ja 
17-vuotiaana Ruotsiin Vol-
von tehtaalle, kunnes pala-
si takaisin juurilleen ja ra-
kennustöiden pariin.

Varsinaisesta päivätyös-
tään valtion työvoimahal-
linnon palveluksesta Lee-
na Kiviniemi jäi eläkkeelle 
nelisen vuotta sitten.

– Arkeemme nykyisin 
kuuluu, että lenkkeilem-
me päivittäin parikin ker-
taa ja joskus reissaammekin. 
Kunnosta pitää yrittää pitää 

huolta. Luonnossa liikkumi-
nen on rentouttavaa ja mu-
kavaa, kertoo Leena.

Kiviniemet myöntävät, että 
yrittäminen on elämäntapa, 
jota ei välttämättä ymmär-
rä muut kuin toiset yrittäjät.

Loma-ajat ja vapaat ovat 
jääneet vuosikymmenten 
varrella aika lyhkäisiksi. Mo-
nesti myös jotkut asiat ovat 
voineet valvottaa, kuten se, 
että menevätköhän valmis-
tumassa olevan rivitalokoh-
teen asunnot kaupaksi. Hy-
vin ovat kuitenkin menneet.

Lama-ajat eivät ole koe-
telleet syvemmin, sillä yri-
tyksen toiminta on pidetty 
tietyissä puitteissa ja mikä-
li sillä hetkellä uudisraken-
tamisella ei ole ollut kysyn-
tää, on voitu keskittyä kor-
jausrakentamiseen.

– Varmasti olisi päässyt 
helpommalla, jos olisi ollut 
vieraalla töissä, pohtii Keijo 
kotona Haukiputaan Siika-
saaressa. Kiviniemet asuvat 
kolmannessa omakotitalos-
saan, jossa ovat asuneet nyt 
kolmisenkymmentä vuotta.

Leena kertoo, että nyt kun 
on aikaa enemmän, Keijo on 
innostunut puutarhanhoi-
dosta. Hän istutti kevääl-
lä mansikkamaan viereen 
pensasmustikoita, ja kaatoi 
muutaman koivunkin, jotka 
varjostivat istutuksia.

Mieluinen projekti oli 
leikkimökin rakentaminen 
3-vuotiaalle tyttären tyttä-
ren tyttärelle Vinjalle.

– Tuonne pihalla olevaan 
halliin Keijo lähti kevääl-
lä aamuvirkkuna jo viidel-
tä nikkaroimaan  mökkiä,  
kertoo Leena.

Yrittäjäpalkinnon saajat Leena ja Keijo Kiviniemi nauttimassa syksyisestä säästä leikkimökin edustalla, jonka pappa 
rakensi 3-vuotiaalle tyttären tyttären tyttärelle.

AULI HA APAL A



laisuus päättyy kello 19 ilo-
tulitukseen entisen kunnan-
talon pihalta.

Joulunavaustapahtumas-
sa on paikalla useita tori-
myyjiä. Yrittäjät tarjoavat 
joulunavauksessa jo perin-
teiseen tapaan hernekeittoa. 

– Soppaa varataan noin 
kuudellesadalle hengelle, 
mikä on sama määrä kuin 
viime vuonna, Sotaniemi 
sanoo.   

Joulunavaukseen on toi-
veissa lunta.

– Aina sitä toivoo joulun-
avaukseen pientä lumipeitet-
tä ja paria pakkasastetta, et-
tei olisi loskaa ja vettä, ja oli-
si valoisampaa. Tänä vuon-
na panostamme varmuuden 
vuoksi myös valaistukseen 
torialueella. Tärkeintä ta-
pahtuman onnistumisessa 
on iloinen joulumieli ja hyvä 
tekemisen meininki.
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Yrityspalvelusetelillä 
voi hakea vauhtia
kaupallistamiseen, 
kasvuun ja
kansainvälistymiseen
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Nuorille yrityksille on avat-
tu Oulun seudun kunnissa ja 
Iissä uusi sähköinen yritys-
palvelusetelijärjestelmä, joil-
la yritys voi ostaa asiantun-
temusta hyväksytyiltä pal-
veluntarjoajilta. Setelit ovat 
1 000–5 000 euron arvoisia 
palvelukortteja, joista asia-
kasyritys selaa itse kulloin-
kin tarvitsemansa palvelun. 
Aluksi setelin asiakkaiksi 
hyväksytään alle vuoden 
vanhoja yrityksiä ja toises-
sa vaiheessa myös alle viisi 
vuotta vanhat yritykset voi-
vat hakea mukaan. Yritys-
ten tulee olla osakeyhtiöitä.

Pilottikäyttöön otetussa 
järjestelmässä byrokratia 
on karsittu minimiin. Asi-
akasyritys selaa ja valitsee 
haluamansa palvelun palve-
luntarjoajien korteista, jot-
ka BusinessOulu on hyväk-
synyt. BusinessOulu on tar-
kastanut ennakkoon tilaaja-
vastuu.fi -palvelun kautta, 
että palvelun tuottajat ovat 
tilaajavastuulain mukaisia 
luotettavia kumppaneita.

– Tämä on loistava mah-
dollisuus kokeilla uutta toi-
mintamallia yritysten kas-
vun tukemiseksi. Yrityspal-
veluseteli motivoi asiakas-
yrityksiä, mutta kannustaa 
myös palvelun tarjoajia ke-
hittämään, tuotteistamaan 
ja parantamaan palvelujaan, 
näkee BusinessOulun pal-

velupäällikkö Jarmo Lau-
ronen.

Seteli on joustava, helppo 
ja turvallinen tapa hankkia 
alkavaan yritykseen osaa-
mista. Palvelu on myös edul-
linen, sillä asiakasyrityk-
seltä peritään 10 prosentin 
omavastuuosuus. Palveluyri-
tys puolestaan perii arvon-
lisäveron, jonka asiakasyri-
tys voi vähentää. Esimerkik-
si 1 000 euron setelistä pal-
veluntarjoaja laskuttaa ar-
vonlisäveron, joka on 240 
euroa. BusinessOulu laskut-
taa yrityksen omavastuu-
osuuden, joka on 100 euroa.

Lokakuun alussa järjes-
telmään oli hyväksytty jo 
144 palvelukorttia. Rahaa 
on varattu kaikkiaan 422 
000 euroa, josta 0–1 vuotiai-
den yritysten käyttöön ote-
taan aluksi 140 000 euroa. 
Myöhemmin vapautuu loput 
282 000 euroa, kun myös al-
le 5-vuotiaat yritykset voi-
vat hakea seteliä.

– Seteli on tervetullut var-
haisen vaiheen yrityksille, 
jotka kysyvät subventoitu-
ja palveluja. Harva heistä te-
kee pelkästään kotimaan lii-
ketoimintaa, vaan suuntaa 
suoraan kansainväliseksi. 
Suosittelen heitä etsimään 
kasvua kansainvälistymis-
tä tukevia juridisia palve-
luja heti kansainvälistymi-
sen polun alussa, laittamaan 
korttipalveluilla IPR-asiat 
kuntoon ja panostamaan 

markkinointiin liittyviin 
asioihin, suosittelee Ernst 
& Youngin partneri, vara-
tuomari Kirsi Putkonen.

– Mielestäni paras asia on, 
että asiakasyrityksellä itsellä 
on aidosti mahdollisuus va-
lita korttien joukosta palve-
luyritys, jonka kanssa halu-
aa tehdä työtä, kertoo seteliä 
kehittänyt Janne Kärkkäi-
nen BusinessOulusta.

Setelillä pyritään saa-
maan aikaan uutta liiketoi-
mintaa, nopeampaa kaupal-
listamista ja uusia työpaik-
koja Oulun seudulle.

BusinessOulu on kehit-
tänyt pilotin Pohjois-Poh-
janmaan liiton myöntämän 
EAKR-tuen turvin hyödyn-
tämällä Tampereen seudul-
la saatuja erittäin myöntei-
siä kokemuksia.

BusinessOulu on tuottanut kaavion yrityspalvelusetelin käytöstä.

Tämä on loistava 
mahdollisuus kokeilla 
uutta toimintamallia 
yritysten kasvun tu-
kemiseksi. Yrityspal-
veluseteli motivoi asi-
akasyrityksiä, mut-
ta kannustaa myös 
palvelun tarjoajia ke-
hittämään, tuotteis-
tamaan ja paranta-
maan palvelujaan.”

Jarmo Lauronen

Joulunavaus perinteisesti
TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjät järjes-
tää joulunavaustapahtuman 
perjantaina 17.11.

– On ilo järjestää yhteisiä 
tapahtumia keväällä ja jou-
lun alla, kun yleisö on niin 
hengessä mukana. Iso kiitos 
tapahtumien onnistumises-
ta kuuluu yleisölle, esiinty-
jille, yhteistyökumppaneille 
ja talkooväelle. Viimeistään 
nyt alkaa joulumieli nousta, 
yrittäjien puheenjohtaja Tii-
na Sotaniemi sanoo.

Tapahtumapaikkana on 
torialue entisen kunnanta-
lon lähellä. Tapahtuma siir-
rettiin viime vuonna sinne, 
koska siellä on enemmän ti-
laa kuin entisellä paikalla 
Välitiellä.

Joulu avataan perinteisil-
lä hyviksi koetuilla ohjelma-
numeroilla. Tapahtuma al-
kaa kello 17 Haukiputaan 
seurakunnan kirkkoherra 
Jaakko Tuiskun jouluter-
vehdyksellä. 

Joulupukki ja joulumuo-
ri ovat paikalla kello 17.15–
18.55. Lapset ja lapsenmie-
liset voivat jättää heille jou-
lulahjatoiveita. Ohjelmassa 
on myös Tiernapoikien esi-
tys. Suomen itsenäisyyden 
juhlavuotta muistetaan lau-
lamalla kello 18.55 yhteis-
lauluna Maamme-laulu. Ti-

Joulunavauksen odotetuimpia vieraita on joulupukki ja joulumuori, joille voi jättää joululahjatoiveita.

Haukiputaan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Tiina Sotanie-
men (edessä) mukaan tär-
keintä joulunavauksen on-
nistumisessa on iloinen 
joulumieli ja hyvä tekemi-
sen meininki.  Joulunavaus 
alkaa Haukiputaan seura-
kunnan kirkkoherra Jaakko 
Tuiskun (takana) jouluter-
vehdyksellä.

AULI HA APAL A



valikoida sopivalle etäisyy-
delle Haukiputaalta.

Haukiputaalla 
hyvä yhteishenki

Keikkailun ohella miehen ky-
nästä syntyy edelleen jatku-
vasti musiikkia, jota putkah-

telee artistien levyille aina 
silloin tällöin. Lähiaikoina 
ilmestyy tangoprinssinäkin 
tunnetun Markku Ketolan 
levy, jossa on kaksi Jore Silta-
lan sävellystä mukana.

– Kyllähän muusikko tekee 
musiikkia niin kauan kuin se 
vaan on mahdollista, Jore Sil-

tala myöntää.
Siltalan mielestä niin Hauki-
putaan yrittäjien keskuudes-
sa kuin Haukiputaalla yleen-
säkin vallitsee lämmin yh-
teishenki. 

Ihmiset tulevat juttele-
maan ja lisää tuttavia tulee 
koko ajan.

– Haukipudas on mukava ja 
rauhallinen paikka asua. Kii-
minkijoen rannalla voi käydä 
illalla istuskelemassa ja miet-
timässä maailmanmenoa ja 
vaikka laulujen sanoja, vuo-
den haukiputaalainen sanoo.

Hänen mielestään tärke-
ää olisi, että haukiputaalai-
set käyttäisivät niitä palve-
luita, joita alueelta onneksi 
vielä löytyy.

– Omalta osaltani palvelut 
ovat toimineet hyvin. Mi-
nulla ei ole mitään huonoa 
sanottavaa mistään, täällä 
on hyvä elellä.

Haukiputaalaisuudestaan 
ylpeä oululaissyntyinen Jore 
Siltala on vuosien aikana aut-
tanut monta muusikkoa uran 
alkutaipaleella eteenpäin.

– Useille harrastajamuu-
sikoille olen tehnyt sovituk-
sia ja levyttänyt studiollani 
heidän musiikkiaan.

Aivan näinä päivinä jul-
kaistaan yksi tämänkaltaisen 
yhteistyön hedelmistä: joulu-
laulu Taas loistavat joulun va-
lot, joka on haukiputaalaisen 
Jukka Koivukankaan sa-
noitus ja sävellys, jonka Jo-
re lauloi ja nauhoitti levylle.
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Lohitie 5, Kiviniemi
Ark. klo 15.00-
La-su klo 12-

LUOTETTAVA TALOUSHALLINNON KUMPPANI
YRITYKSESI KAIKISSA VAIHEISSA

TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY
www.tilitkarppinen.fi

040 1320 500

Myös Kari Holman Suomi 100 -työ saa tunnustusta
TEEA TUNTURI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Taiteilija Kari Holman mit-
tava työ Suomi 100 -teeman 
alla saa Haukiputaan Yrittä-
jiltä kunniamaininnan. Pe-
rusteina on muun muassa 
se, että Holma on kotiseu-
tuhenkinen pitkänlinjan tai-
teilija ja rohkea kannanotta-
ja paikkakunnalla. Hän on 
vienyt Haukipudasta laajas-
ti maakuntiin ja perehtynyt 
Suomen kirkkohistoriaan 
syvällisesti.

Holman Suomi 100 -pro-
jekti on käsittänyt taide-
näyttelyitä, esitelmiä, kirk-
ko- ja kulttuuriakvarelli-
en maalaamista, adressien, 
taidekorttien ja taidekuvien 
painattamista. Rantapohjas-
sa hän julkaisee vuoden ai-

Kari Holma työstää parhaillaan Sallan vanhaan kirkkoon liittyvää projektia. Värillisenä 
kuvassa näkyy etualalla Kittilän kirkko ja taustalla LC Haukiputaan vuosikalenteriin liitty-
vää aineistoa. Aikaansaavalla miehellä on aina monta rautaa tulessa.

kana kymmenen jutun sar-
jan teemaan liittyen.

– Punaisena lankana on 
ollut, että jokaisen jutun yh-
teydessä on myös aiheeseen 
liittyvä akvarelli ja pyrin his-
toriikin lisäksi haastattele-
maan aiheeseen liittyvää pai-

kallista henkilöä. Suunnitel-
missa on vielä Ylikiimingin 
kirkko ja lopuksi joulukuulle 
Toppeliuksen Viimeisellä tuo-
miolla, Kari Holma kertoo.

Hän sanoo olleensa muka-
na yritysmaailmassa jo lähes 
60 vuotta. Ura alkoi piene-

nä poikasena kalakauppias-
isän myyntikojulla Oulun 
torilla 1950-luvun lopulla.

– Näkemykseni mukaan 
yrittäjäperheen lapsista tulee 
usein yrittäjiä, Holma kertoo.

Systeemisuunnittelijaksi 
ja matematiikanopettajak-
sikin kouluttautunut Hol-
ma teki pitkän uran yritys-
maailmassa, kunnes 1991 
hän jäi työttömäksi keskel-
lä syvintä lamaa.

– Kolme kuukautta täy-
tin työtöntyötön -lappuja, 
sitten lähdin Limingan tai-
dekouluun värioppiin, Kari 
Holma kertoo.

Jo tätä ennen hän oli maa-
lannut ja saanut oppia muun 
muassa Kalevi Vallelta ja 
Nandor Mikolalta.

Suurin osa tuloista Hol-
malle tulee kirja- ja paino-

tuotemyynnistä. Juuri työn 
alla oleva Salla-projekti on 
tyypillinen. Siinä kirkkomaa-
lauksen ympärille rakentuu 
historiapostikortit ja adressit 
ja kirjan seuraavaan panok-
seen lisätään uudet aiheet.

– Suomi 100 -projektini 
ei kuitenkaan lopu tähän 
vuoteen. Näyttelyjä, esitel-
miä ja uusia akvarelleja on 
tiedossa ensi vuodellekin. 
Olisi myös hyödyllistä jat-
kaa juttusarjaa Rantapohjan 
alueelta. Jutut ovat herättä-
neet mielenkiintoa ja olen 
saanut niistä hyvää palau-
tetta. Tuntuu hassulta, että 
Suomi 100 juhlia on vietet-
ty 99-vuotiaana. Koko ensi 
vuosihan ollaan 100-vuoti-
aita. Milloinkahan markki-
namiehet huomaavat sen-
kin, Holma naurahtaa.

Tarkkaa puuhaa. Lauta kerrallaan Sallan vanha kirkko
rakentuu paperille.

TEEA TUNTURI

Vuoden haukiputaalainen on helposti lähestyttävä
Muusikko Jore Siltala auttaa vilpittömästi toisia eteenpäin
TEEA TUNTURI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjät pal-
kitsee tänä vuonna Vuoden 
haukiputaalaisena Jore Sil-
talan. Valintaa perustellaan 
muun muassa seuraavasti: 
“Hän on pitkän linja muu-
sikkona vienyt haukiputaa-
laista mainetta eteenpäin, 
tehnyt hedelmällistä yh-
teistyötä eri tahojen kans-
sa ja edesauttanut vilpittö-
mästi muitakin muusikoi-
ta pääsemään urallaan al-
kuun. Positiivisella ja iloi-
sella asenteella hän ei jätä 
ketään kylmäksi, vaan luon 
hyvää tunnelmaa yleisöti-
laisuuksissa ja tapahtumis-
sa. Hänen kansanomainen 
tyylinsä on lämminhenki-
nen ja tekee hänestä helpos-
ti lähestyttävän persoonan. 
Jore on tunnettu niin Hau-
kiputaalla kuin muuallakin 
maassa.”

Mielenkiintoinen
musiikin maailma

Noin 20 vuotta Haukipu-
taalla asuneelle Jore Silta-
lalle musiikki on ollut osa 
elämää aina. Kontrabassoa 
hän alkoi soittaa Oulussa 
musiikkiopistossa 11-vuo-
tiaana. Jo 16-vuotiaana Sil-
tala alkoi tehdä tanssilava- 
ja ravintolakeikkoja. Säveltä-
minen ja sanoittaminen as-
tuivat kuvioihin parikymp-
pisenä. Siltala laulaa, soit-
taa kitaraa, koskettimia ja 
rumpujakin. Huuliharppu 
ja bassokaan eivät ole vie-
raita soittimia.

– Musiikki on kokonai-

suutena mielenkiintoinen 
maailma, joka on vienyt mu-
kanaan.

Jore Siltala on vuosi-
kymmenten aikana soitta-
nut muun muassa veljien-
sä Benin ja Laren kanssa 
yhteisissä orkestereissa, ku-
ten esimerkiksi Beni Siltala 

triossa, Trio Ässissä ja Äs-
sissä. Viimeiset viisi vuotta 
hän on tehnyt keikkaa yksi-
nään. Hyvin pitkään hän on 
vastannut myös Ässien sa-
noituksista ja sävellyksistä.

– Oman ohjelmatoimisto-
ni kautta hoidin aika kauan 
Ässien juttuja, mutta totesin, 

että sen on vähän liian pieni 
kokonaisuus kannattavuu-
den nimissä. Tuolloin kuuluin 
myös Haukiputaan Yrittäjiin.

Kesällä 60 vuotta täyttä-
nyt muusikko pitää yksin 
keikkailusta, sillä silloin ta-
varaa on mukana paljon vä-
hemmän ja keikkapaikat saa 

Jore Siltalalle Kiiminkijoen rannasta Haukiputaalta löytyy paikka, jossa voi käydä istuskelemassa ja miettimässä maailmanmenoa. Kantrihenkisestä tanssimusiikistaan tunnettu mies on asunut 
Haukiputaalla jo noin 20 vuotta.

Haukipudas on mu-
kava ja rauhallinen 
paikka asua. Kiimin-
kijoen rannalla voi 
käydä illalla istus-
kelemassa ja mietti-
mässä maailmanme-
noa ja vaikka laulujen 
sanoja.”

Jore Siltala

HaukipudasYRITTÄÄ
Ilmestyy seuraavaN kerraN torstaINa 26.4.2018 
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Siivouspalvelussa 
jälki ratkaisee
MIRKO SIIKALUOMA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Heidi Mäkeläinen perus-
ti Koti- ja siivouspalvelu Se-
villan vuonna 2010 ja täs-
tä syksystä alkaen yritys on 
työllistänyt myös aviomies 
Mikon. Sevillan yrittäjien 
mukaan asiakkaalle tärke-
ää tuntea kotinsa siivoaja.

Heidi Mäkeläinen on 
työskennellyt siivousalal-
la vuodesta 1999 lähtien ja 
ammattitaitoa on kertynyt 
pääasiassa esimiestehtävis-
sä lähes 20 vuoden ajalta.

Mikko Mäkeläinen hyp-
päsi mukaan yritykseen teh-
tyään 17 vuotta reissutöitä 
ja koki kiintiön tulleen täy-
teen.

– Hotellissa ja välillä vii-
konloppuisin töissä olemi-
nen alkoi kyllästyttämään, 
kertoo vasta yrittäjäksi ryh-
tynyt Mikko Mäkeläinen.

Yksinyrittäjänä toimies-
saan töitä oli Heidille enem-
män kuin mihin yksi ihmi-
nen ehti, ja niinpä hän ajat-
teli, että miksei siis voisi 
työllistää miehensäkin yri-
tykseen.

Sevilla muuttui yritys-
muodoltaan avoimeksi yri-
tykseksi lokakuussa. Yrityk-
sen päätoimialaa ovat sii-
voustyöt, mutta Mäkeläi-
set palvelevat myös muus-
sa pienimuotoisessa kodin 
avustamisessa, kuten rän-
nien puhdistamisessa.

Ammattiylpeys 
tärkeää

Heidi Mäkeläiselle työn jälki 
on kunnian asia. Hyvä työn-
jälki luo pysyviä asiakassuh-
teita.

– Tykkään kun työ teh-
dään hyvin, eikä mennä 
sieltä mistä rima on mata-
lin. Työpäivän jälkeen ei tar-
vitse potea huonoa omatun-
toa, kun on tehnyt parhaan-
sa, Heidi Mäkeläinen pohtii.

Myös asiakas arvostaa 
hyvää jälkeä. Ison talon sii-
voamista ei voi tehdä pariin 
kolmeen tuntiin, sillä siitä 
ei tule hyvää. Hyvä siivous 
vaatii aikaa, muistuttavat 
Mäkeläiset.

– On tärkeää olla ammat-
tiylpeyttä. On tärkeä, että 
lopputulos on hyvä ja siksi 
en lähde helposti mukaan 
hintakilpailutuksiin, Heidi 
Mäkeläinen teroittaa.

Kun kyseessä on oma ko-
ti, ei ole itsestään selvää ku-
ka käy siivoamassa.

– Kotisiivouksissa asiak-

kaat arvostavat sitä, että sa-
ma tyyppi käy siivoamassa. 
Koti on niin intiimi paikka, 
että on tärkeä tietää ihmi-
nen, joka siellä käy, Mikko 
Mäkeläinen kuvailee.

Kotitalousvähennys 
laskee kynnystä

Kotitalousvähennys on mer-
kittävä kannustin siivous-
avun tilaamiseen. Se kan-
nustaa tilaamaan siivouk-
sen oikealta yrittäjältä pi-
meän toimijan sijaan.

Kun asiakas saa työstä 
kuitin, niin sen saa laitet-
tua kotitalousvähennyk-
seen. Kotitalousvähennys 
on tänä vuonna 50 prosent-
tia työn osuuden hinnasta, 

joten asiakkaalle vähennys 
on merkittävä hyöty.

– Aina jos uusi asiakas ot-
taa yhteyttä, niin painotan 
verovähennyksen saamista. 
Se jää huomaamatta monel-
ta, joka ei käytä kotisiivous-
palvelua säännöllisesti, Hei-
di Mäkeläinen muistuttaa.

Sevilla toimii koko Oulun 
alueella. Pääpaino koti- ja 
siivouspalvelun toiminnas-
sa on kotitalouksissa, mut-
ta asiakaskuntaan kuuluu 
myös jonkin verran toimis-
tosiivouksia. Asiakkaiden 
koti ja tarpeet otetaan huo-
mioon jo heti sopimusta teh-
dessä.

Kotitaloussiivouksissa sel-
keitä sesonkeja ovat kevääl-
lä ikkunanpesut sekä lop-

puvuodesta joulusiivoukset. 
Sevillan yrittäjäpariskun-
nan mukaan säännölliset 
kotisiivoukset ovat suosit-
tuja. Useimmiten asiakkai-
den kodeissa käydään noin 
kahden viikon välein.

Heidi ja Mikko Mäkeläinen ovat syksystä lähtien toimineet yhdessä yrittäjinä. Reissutyöt 
saivat riittää ja Mikko siirtyi Koti- ja Siivouspalvelu Sevillan toimeen.

Tykkään kun työ teh-
dään hyvin, eikä 
mennä sieltä mistä ri-
ma on matalin. Työ-
päivän jälkeen ei tar-
vitse potea huonoa 
omatuntoa, kun on 
tehnyt parhaansa.”

Heidi Mäkeläinen

MIRKO SIIK ALUOMA

Rantapohja Oy
vaihtoi valokuituun
Netplaza tutkii kaapelointimahdollisuuksia Haukiputaalla

PEKKA KEVÄJÄRVI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Rantapohja Oy hankki syk-
syllä käyttöönsä valokaape-
liyhteyden.

Ratkaisuun päädyttiin ko-
ko ajan kasvavien tiedosto-
määrien, -kokojen sekä uu-
den verkkosivuratkaisun ja 
siihen liittyvien uusien pal-
velujen takia. 

Merkittävä osa Rantapoh-
jan käyttämistä digitaalisis-
ta työkaluista toimii verkon 
kautta. Aiemmin käytössä 
ollut 10/10 -puhelinlinjano-
peus muuttui valokaapelin 
myötä 100/100-nopeudeksi.

Suurempaa tietoliikenne-
nopeutta voi verrata siivo-
ukseen. Kun se toimii hy-
vin, kukaan ei huomaa mi-
tään. Jos sitä ei ole, niin mo-
ni asia alkaa mennä pikku 
hiljaa pieleen.

Kilpailutus
ensin

Valokaapeliyhteyttä ei ollut 
Rantapohjan tontin kulmal-
la tarjolla, joten asiaa läh-
dettiin tutkimaan tarjous-
pyyntöjen kautta. Isompi-
en toimijoiden tarjousten 
mukaan koko rakentaminen 
olisi pitänyt rahoittaa itse.

Rantapohja päätyikin 
hankkimaan kaapeliyhtey-
den Netplaza Oy:ltä, jonka 
kanssa tehtiin sopimus ra-
kentamisesta ja sitouduttiin 
käyttämään yhtiön palvelu-
ja 3 vuoden ajan. Ratkaisu 

on halvempi kuin isommilta 
toimijoilta hankittuna. Silti-
kin itse fyysinen yhteys eli 
kaapeli on Telian.

Valokaapeli tuotiin Ran-
tapohjan Huvipolulla sijait-
sevaan toimistoon Haukipu-
taantien alitse. 

Kaapelin pää oli jo tuotu 
valmiiksi Kiiminkijoen sil-
lan kupeelle joen pohjois-
puolelle.

Haukipudas
kiinnostaa

Netplaza on mukana toteut-
tamassa valokaapelihanket-
ta tällä hetkellä esimerkiksi 
Iissä ja Jäälissä. 

Netplaza Oy:n toimitus-
johtajan Tommi Linnan 
mukaan myös Haukiputaan 
alueella on käyty paikallisen 
toimijan kanssa alustavia 
keskusteluja valokaapeloin-
nin laajemmasta toteuttami-
sesta. Neuvotteluosapuolta 
hän ei kuitenkaan tässä vai-
heessa paljasta.

Iissä valokuituyhteyksi-
en rakentamisen toteuttaa 
paikallinen energiayhtiö, ja 
Netplaza tarjoaa verkon pal-
velut. 

Jäälissä verkon rakentaa 
verkko-osuuskunta Oulun-
seudun Laajakaista. Myös 
siellä Netplazasta tulee pal-
velujen tarjoaja.

– Netplazan toimintamal-
lissa Netplaza toimii kump-
panina verkkoyhtiölle, joka 
vastaa kuidun rakentami-
sesta. On myös mahdollis-

ta, että Netplaza ottaisi laa-
jemman roolin ja olisi muka-
na rakentamistyössä. Hau-
kipudas on yksi alue, jota 
harkitsemme, Tommi Lin-
na kertoo.

Hän kuitenkin muistut-
taa, että valokuituverkon ra-
kentaminen on todella iso ja 
kallis operaatio, joka vaatii 
monen toimijan yhteistyö-
tä. Tärkeimmässä roolissa 
ovat Linnan mukaan alueen 
asukkaat ja yritykset, joiden 
pitää osoittaa selvästi halu-
avansa alueelleen paremmat 
tietoliikenneyhteydet.

– Myös Oulun kaupungin 
kannattaisi aktivoitua asias-
sa sekä poliittisella että vir-
kamiestasolla. Suurin osa 
Oulun alueen lähikunnis-
ta on jo perustanut oman 
verkkoyhtiön, kun alueella 
on huomattu, että perintei-
set puhelinoperaattorit ei-
vät lähde tekemään suuria 
investointeja kuituverkkoi-
hin, Linna kuvaa tilannetta.

Mutta mitä hyötyä yritys 
voi mielestäsi saada no-
peammista yhteyksistä?
– Työ tehostuu ja nopeam-
pi yhteys mahdollistaa mo-
nipuolisempien palvelujen 
käyttämisen. Monet palve-
lut tuotetaan jo lähes täy-
sin pilvestä, joten nopeam-
pi yhteys tehostaa työsken-
telyä merkittävästi.

– Eri tekniikoissa on myös 
erilaiset vasteajat. Kupari- 
tai mobiiliyhteyksissä vas-
teajat eli aika, jonka tiedon-

vaihto palvelimen ja asiak-
kaan välillä kestää, voi ol-
la moninkymmenkertainen 
valokuituun verrattuna.

Netplazan liikevaihto on 
kasvanut vuodesta 2013 
vuoteen 2016 1,3 miljoo-
nasta eurosta 4,2 miljoo-
naan. Mistä haette kas-
vunne?
– Isona ja merkittävänä kas-
vun lähteenä on toki ollut 
sopimus Oulun kaupungin 
ja ympäristökuntien kans-
sa, mutta samanaikaisesti 
myös alueellisille valokui-
tuverkoille tarjottavien pal-
velujen liikevaihto on kasva-
nut lähes yhtä paljon. Pal-
velujamme käyttää 16 va-
lokuituverkkoa ympäri Suo-
men. Olemme jo nyt Suomen 
suurin itsenäinen yksityi-
nen operaattori ja lähivuo-
sina kasvumme jatkuu edel-
leen voimakkaana.

Luotettavat verkkoyhteydet ovat nykyään monen yrityksen elinehto.

Rantapohja aloitti digitaa-
listen palvelujen uusimisen 
viime keväänä.

ARKISTOKUVA
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Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset 
• Korjaukset

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Implanttiprotetiikka
• Veteraanien KELA-korvaus

Tiuku helkkää veteraanien kunniaksi
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

– On kullanarvoista tehdä 
tätä ihanaa vapaaehtois-
työtä huipputyökaverei-
den kanssa, sanoo parturi-
kampaamo Tiukun yrittäjä 
Riitta Viinikanoja Kellos-
ta. Tänä syksynä hän järjes-
ti veteraanien hemmottelu-
päivän 11. kerran yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Tällä kertaa tapahtuma 
oli tavallista juhlavampi ja 
tiuku helkkäsi todella kirk-
kaasti, vietetäänhän Suo-
men 100-vuotisjuhlaa.

– Veteraanipäivien aikana 
koetaan aina tunteellisia ja 
myös iloisia jälleennäkemi-
sen hetkiä. Hoivaten ja po-
rinoiden saamme olla edes 
hetken heidän arjessaan läs-
nä, sanoo Riitta Viinikanoja.

– Rivit harvenevat, mutta 
varmasti tätä hemmottelu-
päivän perinnettä jatketaan, 
mutta nähtäväksi jää, mis-

sä mittakaavassa. Perintei-
tä ei voi ostaa, ne pitää teh-
dä, muistuttaa Viinikanoja.

Odotettuun veteraanien 
hemmottelupäivän ohje-

maan kuuluu perinteisesti 
hiusten leikkausta, käsien ja 
jalkojen hoitoa, terveysmit-
tauksia, ohjelmaa, ruokailu, 
kahvit ja arvontaa. 

Mukana on Tiukun ohella 
myös muita yrityksiä ja yh-
teistyökumppaneita kuten 
Haukiputaan rintamavate-
raanien yhdistys.

Veteraanien hemmottelupäivänä työn touhussa Nyymannissa Riitta Viinikanoja (oik.), 
Susan Kivimäki ja Sari Kivari.

R ANTAPOHJAN ARKISTO: JUHANI KEMI

Uusi lemmikkieläin-
kauppa avasi ovensa
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Kirsi Tynys ja Mikko Ran-
tatulkkila ovat uusia hau-
kiputaalaisia niin asukkai-
na kuin yrittäjinäkin. He 
ovat avanneet perheyrityk-
sen Rahula Haukiputaan 
keskustaan Revontielle. 
Liikkeen tuotevalikoimaan 
kuuluvat koirien, kissojen 
ja muiden lemmikkieläin-
ten ruuat, tarvikkeet ja hoi-
totuotteet.

– Yrityksen perustamises-
sa meillä oli jo kokemusta ai-
emmin, joten isoja yllätyk-
siä ei tullut vastaan. Hau-
kiputaalta löysimme hyviä 
yhteistyöyrityksiä kuten ti-
litoimiston, vakuutusyhtiön, 
yrityksen mainosteippaus-
ten hoitamiseen ja huone-
kaluliikkeen hyllykalustei-
siin, kertovat yrittäjät.

Liiketilat löytyivät pai-
kallisen kiinteistövälittäjän 
avulla. Tiloissa toimi aiem-
min videovuokraamo.

– Olimme heti tyytyväisiä 
tämän liiketilan siisteyteen 
ja avaruuteen. Sijainti meitä 
hieman arvelutti, mutta asi-
akkaat ovat löytäneet mei-
dät hyvin. Tänne on help-
po poiketa asioimaan koi-
rankin kanssa.

Yritys toimii itsenäisenä 
yrityksenä Rahula-nimen 
alla. Rahula on suomalainen 
eläintenruokien valmistaja, 

jolla on oma tuotantolaitos 
Lahdessa. Myymälöitä on 
kahdeksan. Haukiputaan 
Rahulassa on myynnissä 
myös muita tuotemerkke-
jä. Lähtökohtana tuoteva-
likoimissa on laatu.

Kirsi ja Mikko näkevät 
Haukiputaan kasvavana ja 
kehittyvänä alueena. He toi-
vovat voivansa olla osana tä-
tä kehitystä. Jo nyt he ovat 
voineet todeta, että Hauki-
putaalla asuu myös paljon 
koirien ja kissojen kuin mui-
denkin lemmikkien omis-
tajia.

Haukiputaalle, Mikon 
synnyinseudulle, pariskun-
ta muutti Lappeenrannasta.

Sopivat liiketilat löytyivät keskustasta Revontieltä.

Yrittäjät Kirsi Tynys ja Mikko Rantatulkkila viihtyvät Hau-
kiputaalla.

AULI HA APAL A

Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana kenties 
kansainväliset markkinat? Laadukkaat yrityspalvelumme 
ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina liikeidean 
sparraamisesta lähtien.

Tutustu myös sähköisiin palveluihimme. Tarjoamme käyttöösi 
mm. toimitila- ja tonttipörssin, kattavan yrittäjän tietopaketin 
sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksista.

AUTAMME 
YRITYSTÄSI 
KASVAMAAN

BusinessOulu @BusinessOulu_
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Yksinyrittäminen ei kuulu yksinyrittäjyyteen
Eräältä toimittajalta kysyt-
tiin, että tunteeko hän itsen-
sä yksinyrittäjäksi. Toimitta-
ja hiljeni ensin, mietti termiä 
varautuneesti ja sitten nope-
asti vastasi, että ei hän tunne 
itseään ollenkaan yksinyrittä-
jäksi. Eihän hän ole yksin. Hä-
nellä on koko ajan ympärillä 
ihmisiä, joita auttavat häntä 
onnistumaan. On toisia toi-
mittajia, latojia ja taittajia ja 
uusia toimeksiantoja tulee 
koko ajan verkostosta. Hän 
tunsi tekevänsä työtä moni-
en kanssa yhdessä. Hän sanoi 
olevansa ennemminkin free-
lancer toimittaja. Toki loppu-
kaneettina hän sanoi, että vi-
rallisesti hän on kyllä yrittäjä.

Aika moni yksinyrittäjä 
vierastaa termiä yksinyrit-
täjä. Kukaan ei tänä päivänä 
pysty yrittämään yksin. Pää-
osin yrittäjien toiminta poh-
jaa hyviin ja luotettuihin ver-
kostoihin, joissa ollaan mu-
kana. Yksinyrittäjä terminä 
onkin monelle vain ns. viral-
linen status ja itse yrittäjyys 
on oman ammattitaidon ja 
osaamisen hyödyntämistä 
työssä, minkä kokee merki-
tykselliseksi.

Yksinyrittäjiä on suoma-
laisista yrityksistä valtaosa 
yli 60 %. Yksinyrittäjyys yri-
tysmuotona kasvaa, samalla 
kuin työllistävien yritysten 
määrä on kääntynyt Suomes-
sa selvään laskuun.

Verkostoituminen on yk-
sinyrittäjille tärkein keino 
kasvaa. Siksi verkostoja kan-
nattaa kehittää ja niissä ol-
la mukana. Monet tekevät 
tosin vieläkin sen perusvir-
heen lähtemällä mukaan ver-
kostoon ja ajatellen, että mi-
tä minä myyn siellä tai saan 
heti itselleni. Tällöin verkos-
toituminen voi tuntua aika 
haastavalta. Harva haluaa, 
että itselle tyrkytetään he-
ti jotain palvelua tai tuotet-
ta. Verkostoitumisen tärkein 
elementti on luottamuksen 
rakentaminen. Monen yrit-
täjän kertomana uskallan 
väittää, että verkostosta 
saa eniten, kun lähtee niitä 
luomaan ajatuksella, miten 
voin palvella ja auttaa muita. 
Työ kantaa tällöin hedelmää 
ja omallekin kohdalle huo-
maa saavansa apua ja tukea 
ja myös sitä tärkeää bisnestä.

Yrittäjäjärjestö on Suomen 

suurin yrittäjyysverkosto. 
Verkostoituminen on mah-
dollista paikalliselta tasol-
ta ihan valtakunnan tasol-
le asti. Jokaisen kannattaa 
aloittaa omasta paikallisyh-
distyksestä tai aluejärjestön 
tilaisuuksista. Yhdistystoi-
minnan rikkaus on siinä, et-
tä yrittäjät niin halutessaan 
voivat tosi ketterästi kokeil-
la ja testata mikä auttaa par-
haiten verkoston rakentami-
sessa. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät esimerkiksi on läh-
tenyt rakentamaan verkosto-
ja verkostomme sisään yrit-
täjien tarpeesta. On nuorten 
yrittäjien, senioriyrittäjien ja 
yksinyrittäjien osalta toimi-
via verkostoja, joissa viihtyy 
ja saa olla ”omassa porukas-
sa”. Paikallisesti oman yhdis-
tyksen toiminnassa kannat-
taa verkostoituminen nostaa 
keskiöön. Koko paikkakun-
nan yrittäjyysilmapiiri kum-
puaa myös yrittäjien keski-
näisestä hyvästä yhteistyöstä 
omalla paikkakunnalla. Au-
tetaan toisia onnistumaan.

Yksinyrittäminen ei kuu-
lu yksinyrittäjyyteen. Kovin 
vaikeaksi yrittäminen silloin 

menee sekä taloudellisessa 
mielessä että yrittäjän oman 
jaksamisen ja hyvinvoinnin 
kannalta. Verkostoja kan-
nattaa itse aktiivisesti ra-
kentaa ja toisaalta hyödyn-
tää jo kaikkia olemassa ole-
via. Verkostoituminen vaa-
tii aikaa ja panostusta, mut-
ta koko Suomen kansanta-
louden näkökulmasta suo-
malaisten yritysten menes-
tys nykyisellä mikroyritys- ja 
yksinyrittäjärakenteella tuo 
menestystä vain jos verkos-
tot ovat käytössä.

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Itsenäisyyden
kunniaksi Haukiputaalla
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaalla järjestettiin 
Itsenäisyyden kunniaksi 
-hyväntekeväisyyskonsert-
ti toissa sunnuntaina Jatu-
lin konserttisalissa. Suosi-
tuksi osoittautuneen kon-
sertin järjestelyistä vastasi 
Haukiputaan Rotaryklubi.

VTT Tytti Isohookana-
Asunmaa juonsi ja esitte-
li laulujen taustalla olevia 
tarinoita ja historiaa erityi-
sesti alueellisesta ja Pohjois-
Suomen näkökulmasta. Mu-
siikista vastasivat Heikki 
Rahko, Sauli Saarela ja 
Reima Uusitalo säestäjä-
nään Kullervo Kukkula.

Ohjelma koostui pääosin 

1940- ja 1950-luvun musii-
kin huolella valituista mu-
siikin klassikoista ja niiden 
taustalla olevista tapahtu-
mista.

Juhlakonsertti oli osa 
valtakunnallista Suomi 
100-ohjelmaa ja oli kunni-
anosoitus Suomen rintama-
veteraanien työtä kohtaan. 
Suomen itsenäisyyden sa-
tavuotisjuhlan yksi päätee-
ma on yhdessä, millä halu-
taan korostaa itsenäisyyden 
juhlinnan yhteisöllisyyttä 
ja kansakuntaa yhdistävää 
luonnetta. 

Konsertin tuotto ohjataan 
vanhustyöhön ja nuorten 
syrjäytymistä ehkäiseviin 
toimenpiteisiin.

KOLUMNI

Tytti Isohookana-Asunmaa juonsi Itsenäisyyden kunniaksi 
-hyväntekeväisyyskonsertin Jatulissa. Haukiputaan Rota-
ryklubin Eero Takkula oli järjestämässä juhlaa.
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Meiltä saat myös maatyöt samaan sopimukseen.
Tutustu myytäviin kohteisiin kotisivuillamme.

. . .juuri sellaisena
kuin haluat

YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI
TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN
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