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Yrittäjät ry

Nosturiliike Sulkalan piha-alueella
Rasivainiontie 3 Kempele

• Pellepariskunta Nelli ja Niilo • Lapsille iso pulkkamäki • Hevos- ja poniratsastusta • Mehua • Makkaraa ym.

Tilaisuuden tuotto
Kempeleen partiolaisille
partiokämpän rakentamiseen Kempeleen Yrittäjät ry

Järjestää:

TALVITAPAHTUMATALVITAPAHTUMA

Perinteinen koko perheen

Su 21.3 klo 12-15

MEHUA

HEVOS- JA
PONI-
RATSASTUSTA

PYSÄKÖINTI
LAKEUDEN

KATSASTUKSEN
PIHASSA

MAKKARAA

Tervetuloa!

omat liukurit ja
pulkat mukaan
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Eräs kollegani sanoi vuosia sitten; Nyt kun pääsit Kempe-
leen yrittäjien puheenjohtajaksi, muuta yrittäjä nimi toteut-
tajaksi. Hän oli ollut yrittäjänä 40 vuotta. Hän toteuttaa,
eikä vaan yritä toteuttaa.

Laman tultua, me Kempeleen yrittäjien hallituksessa
mietimme, miten jäsenmäärämme käy. Budjetoimme pie-
nen laskun. Olemme kuitenkin saaneet jäsenmäärän pidet-
tyä ennallaan. Uusia tulee poisjääntien tilalle, eivätkä jä-
senemme siirrä pörssiyhtiöiden tavoin tuotantoaan Kii-
naan.

Mitä Kempeleen kunnan pitäisi tehdä, että kunta pide-
tään kilpailukykyisenä ja elinvoimaisena. Suunnitellut ram-
pit moottoritielle tulisi toteuttaa jo pelkästään liikennetur-
vallisuuden vuoksi ja monet yrittäjät ovat ostaneet tontte-
ja siinä uskossa, että rampit tulevat. Kunnan tulee pitää
lupauksensa!

Kempeleen yritykset löytyvät entistä paremmin uuden
Kempele opas Internetsivujen kautta. Sieltä löydät oman
kuntasi yrittäjät, jotka maksavat veronsa Kempeleeseen.
Sivuilta avautua hakua kannattaa hyödyntää.

Kuntaliitoskaavailuissa suuri Oulu on himoinnut Kem-
pelettä ja jarruttaa valituksilla Kempeleen kehitystä. Jos
Kempele liittyy Ouluun, kunta jää syrjäkyläksi ilman pal-
veluja. Jos valtiovalta pakottaa kuntaliitoksiin, pitäisi mie-
luummin miettiä Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän yh-
teistä kaupunkia. Nimikin olisi jo valmiina; Rantalakeu-
den kaupunki.

Pasi Pellikka
Puheenjohtaja Kempeleen Yrittäjät

Rantalakeuden
kaupunki Kempeleen Yrittäjät ry:n uu-

siksi jäseniksi on liittynyt
useita rakentajia ja raken-
nustoimintaa tukevia yri-
tyksiä. Neljästätoista uudes-
ta jäsenyrityksestä näitä on
yhteensä kahdeksan. Yksi
yritys edustaa teollisuusyri-
tyksiä eli tuottaa pehmopa-
pereita ja teknokemian tuot-
teita. Muut yritykset kuulu-
vat kaupan ja palvelujen
sektorille. Kaikkiaan Kem-
peleen Yrittäjissä on jäseniä
tällä hetkellä 192. Uudet jä-
senet, tervetuloa oman yh-
distyksen toimintaan!

Asennuspalvelu Olli
Hintsala rakentaa ja remon-
toi asuin- ja muita raken-
nuksia. Uusi yritys tämän
vuoden helmikuulta.

Eristys Partner Ky ja yrit-
täjä Paavo Pyörälä rakenta-
vat ja saneeraavat mukaan
lukien lämpö-, vesi-, ilmas-

tointi- ja lvi eristystyöt sekä
teollisuuseristykset. Yritys
tekee myös eristysalan las-
kentapalveluja ja alan kon-
sultointia. Perustettu loka-
kuussa 2009.

Exato on JTA-Markki-
noinnin aputoiminimi, joka
toimii hälytinalalla. Juha
Alho on perustanut yrityk-
sen tämän vuoden alussa.

JT-Asbesti Oy on Risto
Ojasen viime vuoden lopul-
la perustama rakennusalan
yritys.

Kauneushoitola Satu-
mai on kauneudenhoitoalan
yritys. Sen on perustanut
Satu Aikio 15.10.2009.

Kempeleen Kotisiivous
ja Mari Martinkauppi tuot-
tavat siivouspalveluita, asi-
ointiapua ja muita kotita-
louspalveluita kotitalouksil-
le, yrityksille ja yhteisöille.
Perustettu syyskuussa 2009.

ManMachine Jani Timo-
niemi on maanrakennus- ja
kunnossapitourakointiliike.
Se harjoittaa myös puuener-
giatuotantoa ja markkinoin-
tia. Perustettu marraskuus-
sa 2009.

Oulun seudun sisäilma-
palvelu Tmi on Kari Marja-
maan yritys, joka on erikois-
tunut kiinteistötekniikkaan,
vahinkosaneeraukseen ja
kiinteistönhoitoon. Perus-
tettu helmikuussa 2010.

Paperilinna Oy:n alaa
ovat pehmopapereiden ja
teknokemian tuotteiden val-
mistus, maahantuonti ja
myynti. Yrityksen on perus-
tanut Kalle Runolinna loka-
kuussa 2009.

Päivi ja Jorma Korkia-
koski avoin yhtiö Oulunsa-
losta, K-Supermarket päivit-
täistavarakauppa lokakuus-
ta 2009 alkaen.

Synkroni Oy, Mikko
Ahola, toimenkuvana ra-
kennuttaminen ja rakennus-
hankkeiden kehittäminen,
sekä rakennusvalvonta. Toi-
minut tammikuusta alkaen.

Syötteen Kultarinne Oy
yhtiön nimissä Kimmo
Mansikka harjoittaa loma-
mökkien vuokrausta. Perus-
tettu syyskuussa 2009.

Tellun koirakoti harjoit-
taa pieneläintarvikkeiden ja
-varusteiden maahantuon-
tia, tukku- ja vähittäiskaup-
paa sekä ylläpitää pieneläin-
hoitolaa. Tarja Karjalaisen
viime joulukuussa perusta-
ma yritys.

Tmi Marko Jukkola on
remonttipalveluyritys, joka
on toiminut marraskuun
alusta alkaen.

Kempeleen Yrittäjien uudet jäsenet

Perille järjestetään koulutusta ja tutustumisia. Matkalle
on vielä pari paikkaa vapaana, yhteyttä voi ottaa pu-
heenjohtaja Pasi Pellikkaan pasi.pellikka@avainasemat.fi
tai puh. 044 024 0002.

Matkan pääkohde on Budapest Unkarissa, jossa on
mm. kiertoajelu, Tonavaristeily, kylpyläohjelmaa. Itäval-
lassa matka suuntautuu Wieniin. (ht)

Unkari kutsuu
Kempeleen yrittäjät ry tekevät

toukokuussa 6-10. päivinä opintomatkan
Budapestiin ja Wieniin.

Puheenjohtaja
Pasi Pellikka 044 024 0002
pasi.pellikka@avainasemat.fi
Varapuheenjohtaja
Satu Aikio, 050-538 4843
kauneushoitola.satumai@dnainternet.net
Sihteeri, tiedotusvastaava
Marjakangas Veli, 0400 581 114
veli.marjakangas@dnainternet.net

Kempeleen Yrittäjät hallitus 2010

Kempeleen Yrittäjien hallitus kokoontui viimeksi tiistaina 16.3. Asioina olivat muun muassa kevätpäivien järjes-
telyt ja vuosikokous. Hallituksen jäsenet vasemmalta Matti Räisänen, Eeva-Liisa Mitteli, Jyrki Höysniemi, Pasi
Pellikka (edessä), Vesa Karjalainen, Satu Aikio, Jukka Takalahti, Veli Marjakangas ja Juhani Sulkala. Kuvasta
puuttuvat Anne Karppinen-Salonpää ja Jarmo Anias.

Anias Jarmo, 0400 582 935
jarmo.anias@oulunsailiokuljetus.fi
Höysniemi Jyrki, 0500 584 229
jyrki.hoysniemi@jsh-hitsaus.com
Karjalainen Vesa, 050 303 4666
vesa.karjalainen@famice.fi
Karppinen-Salonpää Anne, 0400 687 900
anne.karppinen-salonpaa@tilitkarppinen.fi

Mitteli Eeva-Liisa, 040 510 1661
eevaliisa.mitteli@luukku.com
Räisänen Matti, 044 3542116
matti.raisanen@kempeleenjatekuljetus.fi
Sulkala Juhani, 044 262 5001
j.sulkala@luukku.com
Jukka Takalahti, 0400-910853
jukkatak@dnainternet.net

Kempeleen Yrittäjien halli-
tus teki Kempeleen kunnan-
valtuustolle valtuustokyse-
lyn/-aloitteen Zatelliitin
kohdalle rakennettavista
liittymärampeista. Teksti on
seuraava:

Kempele tunnetaan aktii-
visena ja menestyvänä kun-
tana maakunnassamme.
Usein näytään ajateltavan,
että Kempele on menestyji-
en paikkakunta. Tuo var-
masti pitääkin paikkansa.

Yrittäjät muistuttavat ramppien rakentamisesta
On kuitenkin asioita, jotka
eivät välttämättä saa va-
rauksetonta kiitosta. Sellai-
seksi nousee Kempeleessä
paljon puhuttaneet Pohjan-
tien rampit. Liittymärampit
on tarkoitettu helpottamaan
Zatelliitin alueelle tulevaa
liikennettä. Kempeleen kun-
nanvaltuusto on tehnyt pää-
töksen, että se tekee rampit
vaikka omalla kustannuk-
sellaan. Alueelle rakenta-
neille yrityksille on annettu

lupaus niiden toteutumises-
ta. Nyt kuuluu kummia. On
väläytelty, ettei niitä raken-
netakaan!

Voiko kunta perua lupa-
uksen yrittäjille, jonka se on
antanut? Tontit on myyty
kalliilla hinnalla, jotka ovat
hyvällä paikalla. Tontit ovat
hyvällä paikalla ainoastaan,
mikäli niille päästään koh-
tuudella. Kysymyksessä on
myös kunnan oma etu. Alu-
eelle syntyisi merkittävä

määrä uusia työpaikkoja,
mikäli sinne kannattaisi ra-
kentaa. Kunnan päättäjien
kannattaa erityisesti tässä
tilanteessa miettiä, minne se
panostaa varansa.

Liikenneturvallisuuden
näkökanta puoltaa myös
voimakkaasti ramppien ra-
kentamista.

Kempeleen Yrittäjät ry
Hallitus

Pasi Pellikka
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HONKA-KIPSA
Grilli ja elintarvikekioski

Tmi Eija Ahola, p. 08-512 317

 

Motelli-Ravintola 

Pohjankievari

Eerontie 9
90440 Kempele

08 515 433

Kirkkotie 10 Kempele
Puh. (08) 516 677

Palvelemme: Ma suljettu, Ti-To 9-18, Ke, Pe 9-17, La 8-14

Parturi-Kampaamo

• Grilli • Elintarvikkeet • Kahvi • Olut
• Veikkaus • Ray • Filmitown

Maailman laajuinen partio-
järjestö täyttää tänä vuonna
Suomessa 100 vuotta, ja sitä
juhlistaakseen Samposet lei-
reili helmikuun puolivälissä
keskellä Kempelettä Van-
han Pappilan pihapiirissä.
Tällä SULO 100-leirillä par-
tiolaiset pystyttivät puoli-
joukkuetelttoja, opettelivat
kierrätystä, ja viettivät par-
tiohauskaa muun muassa
ihmiscurlingin merkeissä.
Palvelutempauksena ystä-
vänpäiväterveisiä käytiin
myös viemässä terveyskes-
kuksen vuodeosastolle, pal-
velukeskus Hovilaan ja Ca-
janus-kotiin.
Partiotoimintaan voi tulla
mukaan 7 vuotta täytetty-
ään ja yläikärajaa ei ole.
Myös aikuisia tarvitaan par-
tiossa lasten ja nuorten tu-
eksi, sekä nyt myös talkoo-
toiminnassa. Kempeleen
partiolippukuntien kanna-
tusyhdistys ry on yhdessä
Samposten kanssa toteutta-
massa partiolaisten moni-
vuotista unelmaa rakenta-
malla uutta partiokämppää
Tyrnävälle Ängesleväjoen

Kempeleessä vireää partiotoimintaa

varteen. Talkootoimintaa
organisoi entisistä partiolai-
sista ja partiolaisten van-
hemmista koostuva Kämp-
pätiimi. Kämppä tulee jat-
kossa palvelemaan kaikkia
partiolaisia leiripaikkana
sekä koulutuksessa ja muus-
sa toiminnassa. Kämp-
päprojektin suunnittelu
aloitettiin syksyllä 2007, ja
ensin kunnostettiin vuosina
2008-2009 tontilla oleva pie-
ni, vanha kämppä ja tehtiin
pohjatyöt uudelle kämpälle.
Helmikuussa 2010 tontille
pystytettiin uuden, tilavan
kämpän hirsikehikko.

Tällä hetkellä talkoolaiset
rakentavat kämpälle kattoa,
sillä on tärkeää saada kehik-

Kempeleen Yrittäjät myös tukijoina:

Kempeleen partiolippukunta Samposet
kokoaa parisen sataa kempeleläistä lasta,

nuorta ja nuorta aikuista toimimaan
viikoittain partioihanteiden mukaan
palvellen toisia ja kehittäen itseä.

Samposet vietti syksyllä näkyvästi jo 50-
vuotisjuhlia, joten useampi kempeleläinen
sukupolvi on ollut toiminnassa mukana.

Maailman laajuinen partiojärjestö täyttää tänä vuonna Suomessa 100 vuotta, ja sitä juhlistaakseen Samposet
leireili helmikuun puolivälissä keskellä Kempelettä Vanhan Pappilan pihapiirissä

Kämppäprojektin vaiheita voi seurata Samposten nettisivuilta
http://samposet.scoutnet.fi/.

Kempeleen partiolippukuntien kannatusyhdistys ry on
yhdessä Samposten kanssa toteuttamassa partiolais-
ten monivuotista unelmaa rakentamalla uutta partio-
kämppää Tyrnävälle Ängesleväjoen varteen, johon
myös Kempeleen Yrittäjien ensi sunnuntain talvitapah-
tuman tuotto käytetään.

Avoinna
Ma-Pe 9-20, La 9-16
Palvelemme myös

sunnuntaisin klo 12-16

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa mukana Työterveyslaitoksen Oulun
aluejohtaja Tiina Rajala.
Alustuksen aiheena terve työikäinen väestö,
ajankohtaista Työterveyslaitokselta.

Kempeleen Yrittäjät ry:n

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 21.4.2010 klo 19.00
Kastellin tutkimuskeskuksessa

Aapistie 1 Oulu (3 krs koulutustila Vintti)

Tervetuloa!
Hallitus

Kempeleen Yrittäjät ry

Kolmivuotiseen kämp-
päprojektiin (Partiokämppä
Tyrnävälle -projekti) on saa-
tu merkittävä tuki EU-va-
roista, mutta myös muuta
rahoitusta tarvitaan. Siksi
talkootyön ohella Samposet
kerää varoja projektiin Osta
hirsi-kampanjalla. Viiden-
kymmenen euron tukirahal-
la voi “ostaa hirren” uuteen
kämppään. Projektia voi
toki tukea myös suurem-
malla rahasummalla. Lah-
joittajan tai lahjoittavan yri-
tyksen nimi kaiverretaan
kämpän seinälle tulevaan
kummitauluun. Näin vai-
vattomasti voi nyt tukea ar-
vokasta nuorisotyötä ja toi-
mia Kempeleen lasten ja
nuorten hyväksi.

Osta hirsi-kampanjasta
kertoo lisää Tuula Hurtig
tuula.hurtig@oulu.fi ja hä-
neltä saa myös pankkisiirto-
lomakkeen maksamista var-
ten.

Tuula Hurdig

ko mahdollisimman pian
säältä suojaan. Erilaisissa
talkootöissä on ollut muka-
na kaiken ikäisiä partiolai-
sia aina pienimmistä suden-
pennuista partiolaisten van-
hempiin ja muihin aikuisiin.
Talkoohommia löytyykin
kaiken ikäisille ja kaiken ta-
soisille tekijöille aina muo-
nituksesta lähtien. Talkoita
pidetään viikonloppuisin
kesään asti, ja uusia talkoo-
laisia tarvitaan, joten valit-
se itsellesi sopiva päivä ja
ilmoittaudu mukaan iloi-
seen toimintaan!

Ilmoittautumisia ottaa
vastaan Minna Karvinen
 m.karvinen@hotmail.com
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SUOMALAINEN
SUOMALAINEN

LAKEUDEN
LAKEUDEN

KATSASTUS
KATSASTUS

VERTAA HINTAA

VERTAA LAATUA

KATSASTUKSET

ARVOMME JOKA KUUKAUSI STOCKMANNIN LAHJAKORTIN arvo 150 €
Tervetuloa kotimaiselle katsastusasemalle

(ei sisällä päästömittauksia)

ARVONTAA

50€
Henkilöautot

Pakettiautot

LAKEUDEN KATSASTUS OYLAKEUDEN KATSASTUS OY  
KEMPELE

Puh. 08-554 6707

www.avainasemat.fi 

Yritysten asiantuntijatyötä vuodesta 1971:
talous, rahoitus, hallitustyö, sukupolvenvaihdokset

 sekä liiketoiminnan suunnittelu

SUOMEN BROKER POINT OY

FM Olavi Keinänen,YVTS

p. 0500 677913

Tirehtöörinpiha 1 B 7

90450  KEMPELE

joksbp@hotmail.com

• rappaus
• tasoite- ja
• maalaustyöt

Jouni Fyrsten Oy

Puh. 0400 770 035
jouni.fyrsten@co.inet.fi
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 (08) 516 235  GSM 0400 586 235  Fax. (08) 344 296

Vääräojantie 4, KEMPELE

• Ammattitaidolla kaikki maalaustyöt • Muovikorjaukset
• Kolarikorjaukset • AUTOVAHINKOTARKASTUKSET 

Myös vakuutus-
yhtiöiden työt

J.J. LEHTONEN
HAKAMAAN TEOLLISUUSALUE
Vääräojantie 13, 90440 Kempele
Puh. 556 5979, 0400 920 979

AUTOMAALAUKSET PELTIKORJAUKSET

AUTOMAALAAMO

Zeppelin, 90450 Kempele

Heikki Laakko 

(08) 520 4177

www.vihiluodonautokoulu.fi

UUDET KURSSIT 

joka toinen maanantai 

Puh. 0400 389 090

Veikko Sääski Ky
Maanrakennusliike

Pyöräkuormaajatyöt

LEHTI MAALISKUU 2010

Julkaisija: Kempeleen Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Pasi Pellikka
Toimittajat: Heimo Turunen

Esko Leipälä
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy

Kevät herättää kauneuden-
hoitoon. Tämän tietää kos-
metologi, yrittäjä Satu Aikio
vuosien kokemuksellaan.

- Nykyisin tilataan var-
sinkin rentouttavia ja hem-
mottelevia hoitoja, joilla kat-
kaistaan rutiineja ja rauhoi-
tutaan hetkeksi arjen pyörit-
tämisen keskellä, kauneus-
hoitola Satumaita Kempe-
leen keskustassa pitävä
Aikio sanoo.

Ihonhoidon tärkeys sen
kuin korostuu, mitä pidem-
mälle kevät etenee ja mitä
enemmän voidaan jälleen
nauttia auringonvalosta.

- Viime vuosina on ollut
aika paljon puhetta aurin-
gon UV-säteilystä, jolta pi-
täisi muistaa suojautua. Ih-

Yrittäjäyhdistys on suuri
apu ja tärkeä taustatuki

miset tämän tiedostavatkin,
mutta auringolta suojautu-
minen tahtoo silti vielä
unohtua.

Kun mieli vetää keväisil-
le hiihtoretkille ja lomalle,
on syytä muistaa, että hi-
piän varjelemiseksi reissu-
reppuun kannattaa varata
UVA- ja UVB-suojaa anta-
via aurinkovoiteita ja meik-
kejäkin.

Uuden oppimista
yhdistyksessä
Kuopion seudulta syntyisin
oleva, Pieksämäellä nuo-
ruutensa viettänyt Satu
Aikio valmistui kosmetolo-
giksi 1996 Oulussa silloises-
ta Pohjois-Pohjanmaan am-

mattioppilaitoksesta.
Siitä pitäen Aikio ollut

alan töissä ja 2001 yrittäjänä-
kin Forssan seudulla. Kau-
neushoitolansa Satumain
hän perusti Liminkaan 2007.

Muuton myötä yritystoi-
minta siirtyi viime vuoden
loppupuolella Limingasta
Kempeleen keskustaan sa-
dan neliön toimitiloihin Ol-
lilantielle. Siellä on tilat kol-
melle hoitopaikalle, ja itsen-
sä lisäksi Aikio työllistää
toistaiseksi yhden työnteki-
jän.

Miltei saman tien Kem-
peleeseen asetuttuaan Satu
Aikio tuli valituksi Kempe-
leen yrittäjäyhdistyksen hal-
litukseen sekä yhdistyksen

varapuheenjohtajaksi.
- Tämä on minulle ihan

uutta, mutta on mukava
nähdä yhdistyksen toimin-
nan tätäkin puolta, ja pikku
hiljaa tähän sitten opettelen,
Aikio naurahtaa.

Yrittäjäyhdistyksen jäse-
nenä hän on ollut jo Limin-
gassa yrittäjänä ollessaan.

- Liityin yhdistykseen
heti, kun palkkasin työnte-
kijän. On hyvä, että itsellä-
kin on joku taustatukena,
Aikio miettii.

Yhdistys on sosiaalinen
foorumi
Satu Aikion mielestä yrittä-
jäjärjestön parasta antia ovat
muun muassa neuvontapal-
velut sekä koulutusmahdol-
lisuudet, jos niihin suinkin
ehtii kiireiden keskellä tart-
tumaan.

Ennen kaikkea yhdistys
on kuitenkin sosiaalinen
foorumi.

- On iso apu itselle, että
voi keskustella samassa ti-
lanteessa olevien ihmisten
kanssa, Aikio summaa ja
toteaa hallituksen jäsenyy-
den syventäneen vuorovai-
kutusta muiden yrittäjien
kanssa.

Yrittäjien keskinäisen
vertaistuen lisäksi työssä
jaksamisen perusteisiin
kuuluvat mielekkäät harras-
tukset. Vastapainoa työlleen
Aikio saa liikunnasta. Hän
vetää jumppaa naisvoimis-
telijoille ja viihtyy erinomai-
sesti myös ladulla.

- Toivoisin myös ehtivä-
ni ratsastamaan useammin.
En ole ehtinyt nousta hevo-
sen selkään varmaan vuo-
teen, hevosten ja muidenkin
eläinten ystäväksi tunnus-
tautuva Aikio naurahtaa.
(mkh)

Yrittäjä Satu Aikion Satumaista asiakas saa kauneushoitojen lisäksi
kauneuden- ja ihonhoitotuotteet, vitamiini- ja monivitamiinivalmisteet
sekä ravintolisät ja monet luonnontuotteet.
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Lumir Oy

Myytävänä
uuden veroisia, saneerattuja asun-
toja Vaalassa, keskellä kylää, Oulu-
järven rannassa järvinäköalalla.

Kaukolämmitys. Kakkosasunnoksi
tai  vakituiseksi  asunnoksi.

Puh. Eero Juvani 0400 682 507

Puhtaamman ilman puolesta

• ilmastointikanavien puhdistukset ja desifinointityöt
• laitteet, asennus-, huolto- ja muutostyöt

Korvenlaidantie 10, 90440 KEMPELE
Puh. 0400 581 254
www.ospsaneeraus.fi

Oulun
Saneerauspalvelu Ky

Asennuspalvelu Olli Hintsala
Asennus/Myynti
p. 0503523237
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.ppy.fi p. 311 4677

Puh. (08) 515 297
www.maarak-takalahti.com

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.ppy.fi p. 311 4677

Paketti-
auto-

palvelu

p. 0400 384 700
 E. Santaniemi

Kaikki kodin remontit

tmimarkojukkola@gmail.com
Kempele

ILMAINEN KUSTANNUSARVIO
KOTITALOUSVÄHENNYS

MARKO JUKKOLA TMIMARKO JUKKOLA TMI

Puh. 0400 696 252Puh. 0400 696 252
• maalaukset • tapetoinnit
• laatoitukset • parkettityöt
• vesieristykset • kylpyhuone-
  ja saunaremontit

Palvelusetelit
käyttöön kunnissa
Meneillään olevan Paras hankkeen suunnittelu kuin myös
kuntien huono taloustilanne ovat käynnistäneet paljon
keskustelua kuntien palvelurakenteesta, sen tehokkuudesta ja
mahdollisuuksista tarjota kuntalaisille riittävät palvelut.  Meitä
yrittäjiä kiinnostaa myös erittäin paljon millä tavoin
tulevaisuudessa kunnat tulevat palvelunsa järjestämään ja
erityisesti kuinka ja kuka ne tuottaa.  Kuntien palveluiden
avaaminen yksityisille toimijoille on ollut keskusteluissa jo
pitkään.  Mitään konkreettista läpimurtoa tai toimintamallien
muutosta ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Marjo Kolehmainen Kempeleen Yrittäjien 30-vuotis juhlassa viime marraskuussa.

nan ja kulujen ennakoita-
vuus paranee. Hoitoon pää-
syn nopeutuessa ja sen laa-
dun parantuessa sairauspäi-
vät vähenevät.  Kun teh-
dään vertailua eri toteutta-
mistapojen kesken lisää se
myös samalla kuntien tietä-
mystä omista kustannuksis-
taan ja laadustaan.

Parempaa palvelua kun-
talaisille

Kuntalaisen näkökul-
masta palvelusetelit ovat
myös parempi tae laaduk-
kaammasta palvelusta. Asi-
akas voi itse valita saatuaan
setelin palveluntuottajansa
ja saa näin aina haluamaan-
sa laatua sopiviksi katsomil-
laan kustannuksilla. Kunta-
lainen voi myös aina kiel-
täytyä ottamasta palveluse-
teliä ja tällöin hänet ohjataan
kunnan omien palveluiden
piiriin.  Setelin saatuaan asi-
akas saa myös aina valitan
hoidon ajankohdan ja pai-
kan. Näin kuntalaiset voivat
joko nopeuttaa hoitoon pää-
syään tai sitten sovitella
operaation oman aikatau-
lunsa mukaisesti.

Uutta liiketoimintaa ja
työpaikkoja kuntaan
Kunnilla on suhteellisen va-
paat kädet miettiä omia pal-
velusetelikäytäntöjään. Pal-
veluseteli on yksi hyvä vaih-
toehto monipuolistaa palve-
lurakennetta.  Toimintamal-
lin asiakaslähtöisyys var-
mistaa myös markkinoiden
toimivuuden ja palveluiden
laadun ja ne jopa paranevat
syntyvän  kilpailun myötä.
Sen väestöryhmän, joka
pystyy itse valitsemaan pal-
veluntuottajansa, koko kas-
vaa merkittävästi lähivuosi-
na. Kuntien on ehdottomas-
ti laitettava palvelustrategi-
ansa nyt kuntoon ja tehtävä
työtä yhdessä elinkeinoelä-
män ja yrittäjien kanssa.
Uusiin mahdollisuuksiin
kannattaa tarttua –suunni-
tellen ja yhteistyötä tehden.

Marjo Kolehmainen
Toimitusjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät

Palvelusetelit ovat olleet
yksi mahdollisuus kunnille
monipuolistaa kuntalaisille
annettavia palvelua. Tähän
mennessä seteleitä on kui-
tenkin otettu todella vähän
Pohjois-Pohjanmaallakin
käyttöön.  Tekemämme sel-
vityksen mukaan kahdek-
sassa kunnassa koko Poh-
jois-Pohjanmaalla on palve-
luseteleitä käytössä ja siis
suurimmassa osassa niiden
käyttöön otto ei ole vielä
edes harkinnassa.

Mikä on palveluseteli?
Mikä palveluseteli sitten on?
Palvelusetelille ei ole ole-
massa yhtä yleispätevää
määritelmää.  Riippuu hie-
man asiayhteydestä, mutta
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den osalta voidaan seteliä
luonnehtia seteliksi, jonka

kunta antaa asiakkaalleen
huolehtiakseen järjestämis-
vastuulleen kuuluvista pal-
veluista.  Yrittäjäjärjestön
tavoitteena on, että setelit
otettaisiin mahdollisimman
laajasti käyttöön. Uskomme
että setelit luovat edellytyk-
siä jopa satojen miljoonien
eurojen arvoiselle uudelle
yksityiselle palvelumarkki-
nalle. Tämä tarkoittaa myös
alueellisesti kymmenittäin
uusia yrityksiä ja uusia työ-
paikkoja.

Kustannussäästöjä
kunnille
palveluseteleistä
Elokuun alussa 2009 tuli
voimaan uusi laki joka mah-
dollistaa palveluseteleiden
käytön erittäin laajasti sosi-
aali- ja terveyspalveluissa.
Selvitysten ja pilotointien

perusteella voidaan sanoa
että setelien käyttöönotto
tuo tullessaan merkittäviä
kustannussäästöjä.

Sosiaali- ja terveyspalve-
luiden puolella hyötyjä on
paljon muitakin.  Asiakkai-
den hoitoon pääsy nopeu-
tuu (säästöjä esim. hoitota-
kuusakkojen vähenemisen
muodossa). Hoidon tarjon-

Puh. 08-516 226
Fax  08-520 8187

anias@oulunsailiokuljetus.fi
Jarmo Anias GSM 0400 582 935
Seppo Anias GSM 0400 683 710
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Kempeleen liikerakentami-
nen Pohjantien varteen kun-
nan keskustasta pohjoiseen
lähti ennakoitua vahvem-
paan kasvuun joitakin vuo-
sia sitten. Kunta varautui
tukemaan kasvua kaavoit-
tamalla uuden syöttöliiken-
nerampin pari kilometriä
Zeppeliinin rampista poh-
joiseen. Oulun kaupungille
Kempeleen kasvu ei ollut
mieleen, vaan se valitti
Kempeleen kaavamuutok-
sista.

Kuntayhteistyön edelly-
tyksiä Oulun kaupungin
mustasukkainen asenne
naapurinsa vahvaan spon-
taaniin kehitykseen tuntuu
rasittavan. Kempeleen kun-
nanjohtaja Kari Ahokkaalta
ei ymmärrystä valitusta
kohtaan löydy. – Jo 1990-lu-
vulla sovittiin niin, että lii-
kenneramppi paikalle toteu-
tetaan, tosin yksisuuntaise-
na. Sellaisena ramppi on
voimassaolevaan kaavaan
hyväksytty. Elämää täytyy
tarkistaa tarkoituksenmu-
kaisuudella. Kehitys on
mennyt eteenpäin silloin
uskottua nopeammin, ja sik-
si muutimme rampit kaksi-
suuntaisiksi. Sellaisena
ramppi palvelee nykyajan
tarpeita paremmin. Tämä
oli kuitenkin liikaa Oulun
kaupunginhallitukselle,
Ahokas tuskailee.

Zatelliitin suuntaa on pi-
detty koko Kempeleen kun-
nan vahvimpana kasvualu-
eena. Alueen liikerakenta-
misen vireys näkyy Pohjan-
tielle asti, sillä Pohjantien

Valitus Zatelliitin rampin kaavasta
hidastaa Kempeleen kehitystä
Kempeleen liikerakentamisen kasvu on seisonut käsijarru päällä

jo yli vuoden ajan. Syynä siihen on Oulun kaupungin tekemät
kaksi valitusta Zatelliitin rampin kaavasta. Hallinto-oikeuden

päätöksiä asiaan on odotettavissa vielä tämän kevään aikana.

länsipuolella ennen Zeppe-
liiniä uusia ja rakenteilla ole-
via kohteita on lamasta huo-
limatta useita. Kehitystä ha-
lutaan kunnassa tukea myös
kaavoituksellisesti.

Liikenne Oulusta Zeppe-
liinin tukkoisen rampin
kautta ja U-lenkkinä pikku-
teitä takaisin pohjoiseen Za-
teliitin alueelle ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Ilman
omaa ramppia Zatelliitin
alue jää suoranaiseen mot-
tiin.

Epävarmuus rampin
kohtalosta jarruttaa yritys-
ten investointisuunnitelmia.
Ilman valitusta kaavasta
Kempeleen kasvu olisi ollut
nykyistäkin vahvempaa.

– Valitus on aivan käsit-
tämätön. Se on kohtuuton
alueen yrityksille. Elinkei-
noelämän kehittäminen tu-
lisi nähdä seutukunnallise-
na yli kuntarajojen. Me ei
olla koskaan valitettu Oulun
kaupungin hankkeista,
vaikka he ovat tehneet vaik-
ka mitä. Yrittäjille valitus on
aivan kohtuuton, ja vie voi-
mavaroja koko seudulta. Jos
sitä näyttää suurin kunta
seudulta, niin ei se ole hyvä
merkki yhteistyön kehittä-
misen kannalta, Ahokas su-
ree.

Sovinnollisuuden
elkeitä Oulusta
Valituksen aiempaa uskot-
tua suurempia liikennevir-
toja nielevästä rampista laati
Oulun kaupunginhallituk-
sen pyynnöstä Oulun yleis-
kaavapäällikkö Paula Kor-

kala. Valitukset tehtiin vuo-
denvaihteessa yli vuosi sit-
ten sekä Kempeleen taaja-
man osayleiskaavasta että
asemakaavasta. Valituksis-
sa vedotaan siihen, että
Kempeleen tekemien kaa-
vamuutosten aikaan oli voi-
massa seudun yhteinen
2000 luvun alussa muotoil-
tu yleiskaava. Ympäristö-
kunnat olivat sen hyväksy-
neet. Zatelliitin alueen kas-
vua vastaavaan parempaan
palvelukykyyn tähtääviä
Kempeleen kunnan tekemiä
kaavamuutoksia Oulu ei
niellyt.

Oulu sallii Kempeleen
kehitystä tukevat kaava-
muutokset, mutta “raskaan
kaavan kautta” ja omilla
ehdoillaan.  -– Kaavoja on
mahdollista tarkistaa, ja si-
tähän tehdäänkin. Kyllä täs-
sä tarkistustarve on selvästi
nähtävissä. Kaavamuutos
vaatii yhteisen päätöksen,
että lähdetään tarkistamaan
ja muutostarpeet käsitel-
lään, Korkala pohtii.

Kempeleen vahvasta
kasvusta nousevat kaava-
muutostarpeet Korkala
myöntää perustelluksi. -–
Kasvua on ollut. Prosentte-
ja en nyt muista, mutta ke-
hittyvä kunta Kempele toki
on, Korkala sanoo.

Hallinto-oikeudessa asi-
an valmisteluasiapaperit on
toimitettu jo asiasta päättä-
välle tasolle, joten päätökset
Zatelliitin rampista saata-
neen lähiaikoina.

Esko Leipälä

Kunnanjohtaja Kari Ahokas puhu-
massa Kempeleen Yrittäjien 30-vuo-
tisjuhlassa viime marraskuussa.

Ei, kiitos
Kempeleen valtuuston yksimielinen päätös on, että Kempele ei

lähde mukaan kaavailtuun Oulun seudun kuntien
kuntaliitokseen. Samoilla linjoilla ovat myös Tyrnävä ja Lumijoki.

Kempele tähtää Oulu Eteläisen kuntien kanssa
yhteistoimintamalliin, jossa itsenäisinä säilyvät kunnat
järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelunsa yhteistyössä.

Kempele kuntaliitoksesta:

Kempeleen kunnanjohtaja
Kari Ahokas laskee, että
kunnat Hailuodosta Mu-
hoksella, yhteensä 8 kuntaa,
muodostaisivat yhteensä
55.000 asukkaan erittäin
vahvan asukaspohjan sosi-
aali- ja terveyspalvelujen
järjestämiselle. Tosin jo pel-
kästään Kempele ja Tyrnä-
vä kahdestaan täyttäisivät
lain kirjaimen. Väkeä tällä
alueella riittää 23.000 asuk-
kaan verran.

- Me ollaan jo aiesopimus
asiasta hyväksytty, ja on esi-
tetty, että, palvelut tuote-
taan järjestäjäkunta-periaat-
teella. Ne jotka sen hyväk-
syvät, järjestävät yhteistoi-

minta-alueen, Ahokas sel-
vittää.

Päivähoitoa kempeleläi-
set eivät halua irrottaa yh-
teisesti järjestettäväksi. Peri-
aatteessa päivähoitoa ei
nähdä laisinkaan sosiaali- ja
terveyspalveluihin kuulu-
vana, vaan Kempeleellä se
tulkitaan varhaiskasvatuk-
seksi.

Kuntayhtymistä Ahokas
on saanut tarpeekseen. Hä-
nen kokemustensa mukaan
niissä hallinto, päätöksente-
ko ja kulujen valvonta ei ole
kenenkään hanskassa. –
Olen ollut purkamassa kol-
me kansanterveystyön kun-
tainliittoa ja kaikki ovat on-

nistuneet erinomaisesti -
hallinto, palvelut ja kaikki
on saatu kuntoon, hän pe-
rustelee. - En ole perusta-
massa enää yhtään kunta-
hyytymää, siis kuntainliit-
toa tai kuntayhtymää. Asi-
at täytyy saada hoidetuksi
muulla tavalla, kevyemmil-
lä organisaatioilla ja hallin-
tokulttuurilla, hän lataa lo-
puksi.

Kempeleellä on kuntalii-
toshankkeisiin selvät pas-
mat, samoin Tyrnävällä ja
Lumijoella. Muiden Oulun
ympäryskuntien päätökset
asiassa tehdään huhtikuun
puolen välin jälkeen.(el)



8 YRITTYRITTYRITTYRITTYRITTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄKempele

Saneerausrakentaminen ja uudisrakentaminen
Kylpyhuoneet ja saunat

Puh. 0400 459 778 kalle.sarkela@baanamail.fi

RRRRRakakakakakennennennennennuspalvuspalvuspalvuspalvuspalvelueluelueluelu
K.TK.TK.TK.TK.T..... Sär Sär Sär Sär Särkkkkkeläeläeläeläelä
RRRRRakakakakakennennennennennuspalvuspalvuspalvuspalvuspalvelueluelueluelu
K.TK.TK.TK.TK.T..... Sär Sär Sär Sär Särkkkkkeläeläeläeläelä

PALVELEVA
LENTOKENTTÄ- JA
KOKOUSHOTELLI
VIHILUODOSSA

• kokoukset, tiimipäivät, koulutukset
• saunaillat
• perhejuhlat; häät, kaste-, muistotilaisuudet,

syntymäpäivät

• Sushi-kurssit
• kaksi tunnelmallista kotaa: kokkikurssit,

illalliset, after-ski bileet.
• laaja parkkialue, mahdollistaa isommankin

kaluston pysäköinnin.
• Tilausravintola Hakamaan viinitupa

tel.+358-(0)8-5145100 sales@airporthotel.fi
www.airporthotel.fi www.hakamaanviinitupa.fi

Uusittu á la carte-lista, tule tutustumaan!

Hotellin monipuoliset palvelut ja runsas tarjonta
täydentävät tapahtuman kuin tapahtuman

H Y V Ä Ä
P O H J A V E T T Ä

T U R V A L L I S E S T I
Rakennamme vesijohto- ja viemäriliittymät
tilaustyönä pienille ja suurille kiinteistöille.
Tuttu ammattilainen hoitaa koko homman
valmiiksi takuutyönä kohtuullisella hinnalla.

www.kempeleenvesihuolto.fi
Kurikkatie 14, 90440 Kempele, puh. 8828 300

Kauneushoitola Marikasta
keväthuollot koko keholle

Polar Pellet Oy   • Rajakorventie 394  90450 Kempele • 050 540 7374 • pellettimyynti@gmail.com • www.lapinekolampo.com

Puupelletti kotiin toimitettuna • Pellettipolttimet, -takat ja –kattilat • Savukaasumittaukset

Polar Pellet Oy

Liity
jäseneksi

Kempeleen
Yrittäjiin

www.yrittajat.fi

Kauneushoitola Marikan
erikoisuus on erikoisten ja
Pohjois-Suomessa harvi-
naisten hoitovaihtoehtojen
laaja valikoima. Kosmetolo-
gi-yrittäjä Marika Mustonen
kuvaa esim. lämpimillä yrt-
tinyyteillä annettavaa Thai
Spa yrttihoitoa “taivaalli-
seksi”. Se on vain yksi mo-
nista muista vaihtoehdoista.

Yrityksellä on edustuk-
sessaan ranskalaiset Dar-
phin kasvo- ja vartalonhoi-
totuotteet, samoin ranska-
laiset Guinot-ihonhoitotuot-
teet kasvoille ja vartalolle,
sekä Masters Colors –meik-
kisarja. Jalkaongelmiin löy-
tyy apu Marikan Gehwohl-
luonnontuotteista.

Uusimpana koko kehon
hoitona Kauneushoitola
Marikassa on Intialainen Jo-
kikivi -hoito.

Hoidossa lämpimillä In-
tialaisilla Jokikivillä käsitel-
lään kehon alueita ja kehon
energiaratoja, jolloin niissä
mahdollisesti olevat tukok-

set avautuvat.
Hoito rentouttaa lihaksia,

hiljentää ajatukset, avaa ke-
hon energiaväyliä, virkistää,
aktivoi hyvää oloa ja miel-
tä.

Miehille on räätälöity
oma Guinot Hydradermie-
kasvohoito, jossa kolmen
laitteen avulla puhdistetaan
ihoa. Hoito sisältää myös
perinteisen puhdistuksen ja
rentouttavan hieronnan.

Tavanomaisten kosmeto-
logipalvelujen lisäksi erilai-
sia erikoishoitoja Kauneus-
hoitola Marikalla on monia.
– Elämyshoitoja, kuvaa Ma-
rika Mustonen hoitojen ko-
konaisvaltaista vaikutusta-
paa. Se alkaa jo kauneushoi-
tolan ympäristöstä.

Toimipaikka Kauneus-
hoitola Marikalla on ollut jo
2000-luvun alusta alkaen
Nordea talon 2. kerroksessa
Kempeleessä.

Esko Leipälä

Elämyshoitoja, kuvaa Marika Mustonen hoitojen koko-
naisvaltaista vaikutustapaa. Se alkaa jo kauneushoito-
lan ympäristöstä.
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Yritystekstiilien, liikelahjo-
jen ja niiden asiakaskohtai-
sen profiloinnin maailma on
tullut Karjalaiselle tutuksi jo
ennen omaa liiketoimintaa.

- Olin vieraan palveluk-
sessa myyntipäällikkönä
yritystekstiilien ja liikelahjo-
jen parissa. Kun sain jää-
kiekkotuomarivarusteiden
maahantuonnin järjestettyä,
ajattelin, että miksen voisi
tehdä tätä itsellenikin, Vesa
Karjalainen kertaa.

Yrittäjätausta ulottuu
toki paljon syvemmälle:
Karjalainen on lähtöjään
yrittäjäperheestä ja hänellä
on aiemmin ollut omaa toi-
mintaa Oulussa puhelin-
kaupan alalla 1990-luvun
lopulla.

- Yrittäjänä toiminen an-
taa minulle todelliset vapau-

Yritystekstiilejä ja liikelahjoja myyvän
Famice Oy:n konsepti on

kokonaisuudessaan varsin
mielenkiintoinen. Yrittäjä Vesa Karjalainen

yhdistää liiketoimintaansa lähellä
sydäntään olevan harrastuksen ja myy

Kanadasta sekä Yhdysvalloista
maahantuomiaan

jääkiekkotuomarivarusteita.

Vesa Karjalainen yhdistää
liiketoiminnan ja harrastuksen

Yrittäjänä toiminen antaa
minulle todelliset vapau-
det. Jääkiekkotouhut vie-
vät minua ympäri Pohjois-
Suomea, ja voin itse mää-
rätä, miten käytän aikani,
sanoo Vesa Karjalainen.

Kempeleen Yrittäjien kans-
sa tehdyn sopimuksen myö-
tä Kempeleen kunnan asuk-
kaat ja elinkeinoelämä saavat
käyttöönsä sähköisen kunta-
opas-palvelun osoitteessa
www.kempeleopas.com.

Palvelua kehitetään edel-
leen siten, että sieltä löyty-
vät kaikki julkiset numero-
ja nimitiedot kunnasta, pal-
veluista sekä alueen yrityk-
sistä.

Kymmenet kaupungit,
kunnat, kehitysyhtiöt ja yrit-
täjäjärjestöt ovat halunneet
konseptin käyttöönsä toi-
minnallisuuden ja erittäin
helppokäyttöisen Älyhaku-
järjestelmän ansiosta.

Palvelun käyttäjille tie-
don hakeminen on maksu-
tonta. Sähköisistä oppaista
yhteystietojen ja palvelui-
den hakeminen on helppoa
ja nopeaa. Tietoa voi etsiä
yrityksen nimellä, henkilön
nimellä, puhelinnumerolla
tai vaikka vain palveluihin
tai tuotteisiin kohdistuvalla
hakusanalla. Konseptin
vahvuutena asiakkaat ovat
pitäneet nimenomaan aitoa

paikallisuutta ja toiminta-
ympäristön huomioimista.
Palveluiden kehittäminen
on lähtenyt kaupunkilaisten
ja yrittäjien tarpeesta ja säh-
köiset oppaat tullaan teke-
mään kaikkiin Suomen kau-
punkeihin ja kuntiin.

Sähköinen kuntaopas tuo
yrityksille mittavat säästöt
markkinoinnissaan sekä tar-
joaa paikallisille yrittäjille
sekä kunnalle tehokkaan
kanavan jakaa tietoa omas-
ta toiminnastaan. Ennen
kaikkea yritykselle ja sen asi-
akkaille luodaan työkalut
toistensa kohtaamiseen.
Kuntaoppaan lisäksi yrityk-
set löytyvät automaattisesti
myös Suomen Yritysoppaas-
ta www.yritysopas.com pal-
velusta, jossa on n. 200 000
kävijää viikkotasolla (Tns
Metrix).

Lisäksi Opasmedia on
tehnyt mittavan yhteistyö-
sopimuksen sanomalehti
Kalevan kanssa. Pääsy op-
paaseen menee Kaleva.fi –
sivun kautta. Käytännössä
kaikki yritykset tulevat löy-
tymään jatkossa myös koko

Palveluiden ja numeroiden haku on
siirtymässä painetuista luetteloista

sähköisten palveluiden puolelle. Jo yli 90
prosenttia netin käyttäjistä etsii paikallis-
ten yritysten nimien ja nettisivujen sijasta

ennen kaikkea tavaroita ja palveluita.
(Tilastokeskus 9/2009)

Suurin osa yrityksistä kontaktoidaan puhelimes-
sa. Koska yrittäjät saavat valtavasti puheluita eri-
laisista palveluista, on tosi tärkeää, että yrittäjä-
yhdistys on ottanut positíivisen kannan oman
kunnan sähköiseen oppaaseen tuumivat Opas-
media Oy:n Oulun toimipisteen työntekijät työ-
pöytänsä ääressä; Markus Liikanen, Miia Axels-
son (yllä oik) ja Niina Lämsä.

maakunnan ykköslehden
verkkosivuilta.

Kevään 2010 aikana yrit-
täjiin on oltu ja tullaan ole-
maan yhteydessä puheli-
mitse tai paikanpäällä käy-
mällä , keskustelussa käy-

dään läpi yrityksen
tämän hetkiset tie-
dot ja mahdollinen
medianäkyvyys.

Sami Nousiainen

Kempele opas helpottaa yritysten
ja palveluiden hakemista

det. Jääkiekkotouhut vievät
minua ympäri Pohjois-Suo-
mea, ja voin itse määrätä,
miten käytän aikani. Toki
täytyy muistaa, etteivät asi-
akkaat ole yökyöpeleitä ja
suunnitella toiminta sen
mukaan.

Profiloituminen
on tätä päivää
Vesa Karjalainen oli kuu-
den, seitsemän ikäinen aloit-
taessaan jääkiekon pelaami-
sen. Myöhemmin mukaan
kuvioon tuli tuomaritoimin-
ta, jota on kestänyt yli 30
vuotta näihin päiviin saak-
ka.

Jääkiekkoilussa oli pien-
tä taukoa ainoastaan Karja-
laisen opiskellessa markki-
nointia kolmen vuoden ajan
Yhdysvalloissa sekä ollessa
YK:n palveluksessa Libano-
nissa. -Pelasin Israelin (maa)
joukkuetta vastaan kanada-
laisten rakentamassa jäähal-
lissa, niin homma ei päässyt
ihan unohtumaan, Karjalai-
nen muistelee.

Tätä nykyä hän on otte-
luvalvojana valvoen tuoma-
ritoimintaa ja pelitilanteita

yleensä sekä raportoiden
niiden sujuvuudesta Suo-
men Jääkiekkoliitolle ja SM-
liigalle.

Ottelut ja työ pitävät Kar-
jalaisen pitkälti tienpäällä.
Hänen pääasiallinen toimin-
tatapansa on vierailla yritys-
asiakkaiden pakeilla, ja ide-
oita yritystekstiileihin ja lii-
kelahjoihin haetaan vuosit-
tain kiertelemällä alan mes-
suilla.

Profiloituminen on yri-
tysmaailmassa tätä päivää.
Vesa Karjalaisen kokemuk-
sen mukaan erottumisen
merkitys ja taso ovat jopa
nousseet, ja niihin työnanta-
jat myös panostavat.

- Määrätyillä aloilla pro-
filoituminen perustuu lain-
säädäntöönkin. Esimerkiksi
rakennustyömailla aliura-
koitsijat on hyvä erottaa toi-
sistaan, Karjalainen sanoo.

Pitkä kokemus
yhdistystoiminnasta
Esimerkki ihannetilanteesta
on se, että asiakasyrityksen
henkilöstöllä on käytössään
omannäköiset ja tyylikkäät
vaatteet, joita kantaessaan

työntekijät voivat tuntea yh-
teenkuuluvuutta ja me-hen-
keä.

- Haluaisin, että jokainen
olisi ylpeä työstään ja kan-
taisi ylpeänä työnantajansa
vaatteita, Vesa Karjalainen
kiteyttää liiketoimintansa
keskeisen arvon ja tavoit-
teen.

Karjalainen tuli viime
syksynä valituksi Kempe-
leen Yrittäjät ry:n hallituk-
seen. Yhdistystoiminnasta
yrittäjällä on kokemusta
muutoinkin   - Karjalainen
on pitkäaikainen Oulun Jää-
kiekkotuomarit ry:n pu-
heenjohtaja sekä hallituksen
jäsen.

Annettavaa on yhtä lail-
la yrittäjäyhdistyksellekin,
jonka väelle voisi vaikkapa
profiloida tekstiilit.

- Järjestämme ensi vii-
konloppuna koko perheen
talvitapahtuman. Tällaisissa
tapahtumissa voitaisiin mie-
lestäni erottua siksikin, että
ihmiset tunnistavat, ketkä
ovat tapahtuman takana,
Vesa Karjalainen ideoi.
(mkh)
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Kulunut vuosi oli Kempe-
leen Yrittäjät ry:n 30 toimin-
tavuosi. 30-vuotisjuhlaa vie-
tettiin 7.11 Kempeleen kun-
nantalolla. Hallitus kokoon-
tui 11 kertaa. Hallituksen
puheenjohtajana toimi Pasi
Pellikka ja hallituksessa oli
yhdeksän jäsentä. Vuoden
lopussa yhdistykseen kuu-
lui vähän vajaa kaksisataa
maksanutta jäsentä.

Kulunut vuosi oli Kem-
peleen Yrittäjät ry:n 30 toi-
mintavuosi. 30-vuotisjuhlaa
vietettiin 7.11 Kempeleen
kunnantalolla. Hallitus ko-
koontui 11 kertaa. Hallituk-
sen puheenjohtajana toimi
Pasi Pellikka ja hallitukses-
sa oli yhdeksän jäsentä.
Vuoden lopussa yhdistyk-
seen kuului vähän vajaa
kaksisataa maksanutta jä-
sentä.

Yhdistyksen kevätko-
kous pidettiin huhtikuussa
Pohjan Kievarissa. Puheen-
vuoron käyttivät kansan-
edustaja Kyösti Karjula sekä
Finnverasta Tuomo Merta-
niemi. Syyskokous pidettiin
marraskuussa Osuuspankin
Kempeleen konttorilla, jos-
sa pankinjohtaja Juho Rön-
ty esitteli pankin uudet tilat.

Perinteinen talvitapahtu-
ma järjestettiin 22.3 Nostu-

Kempeleen Yrittäjillä vilkasta
toimintaa 30 v juhlavuonna

riliike Sulkala Oy:n pihalla.
Vieraita viihdytti mm. Rol-
le-Nalle. Tapahtuman tuo-
tolla ja yhdistyksen omalla
lisäyksellä hankittiin Kem-
peleen terveyskeskukseen
kolme Rollaattoria vanhus-
ten käyttöön.

Kesäretki Ouluun ja Möl-
jälle Mooseksen perinnön
jatko-osaa katsomaan teh-
tiin 23. heinäkuuta. Ilta oli
jälleen erittäin onnistunut.
Grilli-iltaa vietettiin elo-
kuussa Moottoripyöräkerho
Mc lakkien tiloissa perintei-
siksi muodostunein menoin.
Yhdistyksen omat kokit
loihtivat maittavia herkku-
ja, Risto Järvenpää musisoi
ja kaikilla oli mukavaa.

30-vuotisjuhla
marraskuussa
Yhdistyksen 30-vuotisjuhla
vietettiin kunnantalolla lau-
antaina 7.11. Juhlapuheen
piti Suomen Yrittäjien vara-
puheenjohtaja Jorma Kor-
tesoja. Juhlaan oli valmistu-
nut yhdistyksen 30-vuotis-
historiikki, josta lyhennel-
män esitti Eero Juvani. Kem-
peleen Iso-Seppälän Puutar-
ha Ky palkittiin tänä vuon-
na Kempeleen Vuoden Yrit-
täjänä. Palkinto luovutettiin

Kempeleen Yrittäjien 30-
vuotisjuhlassa lauantaina
7.11 Kempeleen kunnanvi-
rastolla. Juhlassa luovutet-
tiin myös hopeiset ansio-
merkit Jyrki Höysniemelle
ja Kimmo Mansikalle sekä
pronssinen ansiomerkki
Eeva-Liisa Mittelille. Lisäk-
si luovutettiin useita yrittä-
järistejä. Juhlan juontajana
toimi imitaattori Ari Kettu-
kangas Raahesta. Kempe-
leen kunta tarjosi juhlatilat
ja juhlapäivällisen. Onnistu-
neen juhlan jälkeen jatkoil-
le siirryttiin bussikuljetuk-
sella Pohjan-Kievariin.

Yrittäjien sählyporukka
on pelaillut ahkerasti tors-
taisin Ketolanperän koulul-
la. Lisäksi yhdistyksemme

Kempeleen Vuoden 2009 yrittäjinä palkittiin Iso-Sep-
pälän Puutarha Ky, yrittäjänä Jarmo Iso-Seppälä. Pal-
kintoa oli vastaanottamassa myös puoliso Satu Iso-Sep-
pälä.

jäsenet ovat voineet hankkia
edullisempia lippuja uima-
halli Zimmariin.

Aktiivista
tiedotustoimintaa
Jäsenistölle tiedottaminen
tapahtui jäsenkirjeillä. Yh-
distyksen omat www-sivut
ovat olleet jälleen ahkeras-
sa käytössä. Sivuille on
mahdollisuus liittää jäsen-
yritysten linkkejä. WWW-
sivujen ylläpidosta on tehty
sopimus Kempeleen Yläas-
teen yrittäjyysluokan kans-
sa. Muistutus tekstiviesti
käytäntöä on jatkettu. Yh-
distyksen oma lehti ilmestyi
ja jaettiin maaliskuussa. Sen
toteutuksesta vastasi Heimo

Kempeleen Yrittäjien perustajajäsen Valerian Komurek vietti 70-vuotis merkkipäiväänsä viime vuoden lopulla ja
oli kutsunut juhlaan mukaan myös Kempeleen Yrittäjien hallituksen. Merkkipäivänä Komurekille luovutettiin ti-
manttinen yrittäjäristi merkiksi yli 30 vuoden yrittäjätoiminnasta. Kuvassa yrittäjäristin luovuttajat Liisa ja Pasi
Pellikka. Valerian Komurek kiittämässä huomionosoituksesta, joka tuli hänelle täysin yllätyksenä, vierellään
aviopuolisonsa Sinikka Komurek.

Kevätkokouksessa vierailivat kan-
sanedustaja Kyösti Karjula, joka on
ottanut juuri vastaan yrittäjä Olavi
Keinäseltä vastaan Eduskuntaan
vietäviä terveisiä.

Turunen ja Eila Lahtinen
VKK-Media Oy:stä.

Jäsenmaksujen lisäksi
yhdistys keräsi varoja jul-
kaisemalla perinteisen Kem-
pele- kalenterin, joka jaettiin
joulukuussa jokaiseen kem-
peleläiseen yritykseen ja
yksityistalouteen. Kalente-
rista saatava tuotto muodos-
taa edelleen yhdistyksem-
me varainhankinnan perus-
pilarin. Lisäksi tuli tuottoa
lehdestä.

Aluejärjestön Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät ry:n
sääntömääräisiin kokouk-

siin osallistuttiin ja Pasi Pel-
likka edusti Kempeleen Yrit-
täjiä PPY:n hallituksessa.

Hyvää yhteistyötä on jat-
kettu Kempeleen kunnan
kanssa, sitä tullaan edelleen
jatkamaan.

Kempeleen koulujen
opettajakunnan anomuk-
sesta Kempeleen Yrittäjät ry
muisti 100 euron stipendeil-
lä kolmea Kempeleen luki-
on oppilasta, sekä kahta
Kempeleen yläasteen oppi-
lasta 70 euron stipendeillä.

Timanttisten ja kultaisten yrittäjäristien
saajat yhteisessä kuvassa

Kempeleen Yrittäjien 30-vuotisjuhlaan osallistuneita
yrittäjiä
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Yrityksen Joustoluotto on
Nordean rahoitusvaihtoeh-
to pienille ja keskisuurille
yrityksille pieniä investoin-
teja ja hankintoja varten.

– Nopeudella on yrityk-
sen liiketoiminnassa merki-
tyksensä; kannattavista
hankinnoista pitää usein
päättää nopeasti. Nordea
tarjoaa yritysasiakkailleen
edullista rahoitusta, joka
sopii muun muassa tällai-
seen tarpeeseen, kertoo joh-
taja Anja Kauppi Nordean
Kempeleen konttorista.

– Yritys saattaa tarvita
rahoitusta nopeasti esimer-
kiksi yllättäviin korjauksiin
tai kausivaihteluiden tasaa-
miseen – tai tilanteissa, jois-
sa se haluaa hyödyntää kä-
teis- ja paljousalennuksia
ostamalla kerralla tavallista
enemmän.

Yrityksen Joustoluoton
keskeinen etu on luoton saa-
misen nopeus ja vaivatto-
muus. Joustoluottoa voi saa-
da jopa 25 000 euroa. Riittää,

että luottotiedot ovat nor-
maaliin tapaan kunnossa,
pankkiasiat hyvin hoidettu
ja pankki arvioi luotonhoi-
tokyvyn riittäväksi.

– Yrityksen Joustoluotto
on tarkoitettu nopean käyt-
töpääoman tarpeeseen, ja
siksi sen saamiseksi riittää
käynti omassa konttorissa.
Lainapäätöksen saa yleensä
heti, ja lainarahat makse-
taan kokonaisuudessaan
asiakkaan tilille seuraavak-
si pankkipäiväksi. Lisäksi
asiakkaalla voi olla saman-
aikaisesti useita Joustoluot-
toja, Anja Kauppi kertoo.

Luotto maksetaan tasaly-
hennyserissä asiakkaan toi-
voman maksuajan mukai-
sesti 1–36 kuukauden aika-
na. Sopimukseen sisältyy
automaattisesti kaksi lyhen-
nysvapaata kuukautta vuo-
dessa; ne eivät kuitenkaan
voi olla peräkkäisiä kuukau-
sia. Lainan voi halutessaan
maksaa takaisin myös sovit-
tua aikataulua nopeammin
ilman lisäkuluja. (ht)

Yrityksen Joustoluotolla lainaa
nopeisiin rahantarpeisiin

Johtaja Anja Kauppi suosittaa Joustoluottoa yrityksen
nopeisiin rahantarpeisiin.

Fennia on yrittäjien perustama ja omistama vakuutusyh-
tiö ja Suomen Yrittäjien pitkäaikainen yhteistyökumppa-
ni. Nyt olemme sopineet yhteistyöstä myös Kempeleen
Yrittäjien kanssa.

Fennia tarjoaa jäsenetuja sekä yrityksen että perheen
vakuutuksiin. Yrityksen toiminnan turvaamiseen olemme
räätälöineet Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille erikoishin-
noitellun Yritysturvan sekä merkittävät edut ajoneuvojen
vakuutuksiin. Myös kodin ja perheen vakuutukset kannat-
taa keskittää Fenniaan, sillä tarjoamme Kempeleen yrittä-
jien jäsenille mm. erikoisalennuksen ja heti suurimman
Fenniabonuksen.

Yrittäjä - kuka huolehtii sinusta?
Yrittäjän on hyvä huolehtia omasta henkilöturvastaan, sil-
lä hänen varassaan on yrityksen toiminnan lisäksi usein
myös perheen toimeentulo. Yrittäjän Henkilöturvalla yrit-
täjä varmistaa itselleen vähintään saman vakuutusturvan
kuin henkilöstön lakisääteinen turva. Jäsenetuna Yrittäjän
Henkilöturvaa täydentämään tarjoamme maksuttoman
ryhmätapaturmavakuutuksen.

Tarjoamme yrityksellesi helpon tavan tarkistaa, että
kaikki riskit ovat hallinnassa ja vakuutukset kunnossa.

Tule maksuttomaan riskikartoitukseen. Samalla kerrom-
me tarkemmin, miten sinä ja yrityksesi hyödytte jäsenille
tarjotuista vakuutuseduista Fenniassa.

Heli Kokko
Fennia Oulu

Jäsenetuja Kempeleen
Yrittäjille Fenniasta

Pellettilämmitysinvestoin-
teihin ehtii vielä hakea kun-
nalta avustuksia jopa kym-
menien prosenttien verran
kaikista kustannuksista.
Energiatehokkuuden edis-
tämisen nimissä jaettava
investointituki ja muille
energiamuodoilla asetettu
vero tekevät pellettilämmi-
tyksen entistä houkuttele-
vammaksi.

Polar Pellet Oy:n toimi-
tusjohtaja Vesa Ahokas yl-
lyttää hakemaan tämän
vuoden korjaus- ja energia-
avustuksia kunnan asunto-

asiainsihteeriltä. Löysää ra-
haa on jaossa semmoinen
määrä, että ei todeksi uskoi-
si: kuntotutkimuksiin ja pe-
rusparannustoimenpiteiden
suunnitteluun saa 50% hy-
väksytyistä kustannuksista,
energiakatselmusavustus eli
tuki esim. lämmitysjärjestel-
män kunnostus- ja muutos-
töiden suunnitteluun vähin-
tään kolmen asunnon koh-
teissa on enintään 40%, ja
tarveharkintainen energiata-
louden parantamiseen ja uu-
situvan energian käyttöönot-
toon, kuten pellettilämmi-

Energia-avustuksia pellettilämmitykseen
Vielä pari viikkoa hakuaikaa

Polttoöljylle ja sähkölle kaavailtu veronkorotus parantaa
uusiutuvan kotimaisen energian kilpailukykyä. Lisäksi kotimaista
uusiutuvaa energiaa tuetaan huomattavilla avustuksilla. Siinä on

sauma pellettilämmitysinvestointeihin .

Suurin pellettikattila, jonka olemme asentaneet, on Kemi-Tornion lentoasemalla,
teholtaan 700kW. Se lämpiää nyt pelleteillä, aiemmin se oli öljyllä.

tyksen rakentamiseen,
avustus on 25% investointi-
kustannuksista.

Näiden lisäksi on 70%
avustus terveyshaitan pois-
tamisen, kuten särkyneen
muurin, ilmanvaihdon, kos-
teusvaurion tai kylmyyden
poistamisen edellyttämiin
korjaustoimenpiteisiin.
Tuen saamiseksi tosin on
oltava vahvat sosiaaliset pe-
rusteet. Tukien hakuaika
päättyy huhtikuun 9. ja joil-
takin osin huhtikuun 3. päi-
vä.

Parempi hyötysuhde
uudella tekniikalla
Polar Pellet on täyden pal-
velun talot, joka tarjoaa pel-
lettilämmityksen mittaukset
ja suunnittelut, tuotteet sekä
asentamiset. Nykytekniikal-
la pellettilämmitys ei ole ko-
vin paljon työläämpi ole
kuin muutkaan lämmitysta-
vat.

– Alasyöttöisellä poltti-
molla varustetun pellettikat-
tilan huoltoväli on pitkä.
Pannuhuoneessa tarvitsee
käydä vain kerran parissa
kuukaudessa. Vanhanmalli-
silla yläpuolisilla syöttölait-
teilla varustettuja kattiloita
saa käydä huoltamassa ker-

ran viikossa, Ahokas varot-
taa.

- Alasyöttölaittein varus-
tettu pellettikattila palaa
kaiken aikaa kuumana. Jos
polttoaine laskettaisiin ylä-
kautta, se laskisi liekin läm-
pötilaa, mikä aiheuttaisi
korkeammat savukaasujen
häkäpitoisuudet, hän lisää.

Ensi vuonna vaikuttavat
eri energiamuotojen uudet
hintasuhteet tekevät pellet-
tilämmityksen yhä houkut-

televammaksi. Maaliskuus-
sa viime vuonna hallituksen
kehysriihessä päätettiin
vuonna 2011 voimaan tule-
vista ympäristöverojen ko-
rotuksista. Kevyen polttoöl-
jyn vero nousee 1,8-kertai-
seksi ja raskaan polttoöljyn-
vero 2,2-kertaiseksi. Sähkön
vero nousee tariffityypistä
riippuen 1,9- tai 2,7-kertai-
seksi. Valtionvarainministe-
riön finanssisuunnittelusta
ennakoidaan, että veronko-

rotukset eivät jää vain ai-
keeksi.

-Voidaan sanoa suoraan,
että pellettilämmitys on pik-
kusen työläämpää kuin öljy-
ja sähkölämmitys, mutta jo
nyt sille työlle saa kunnon
hyvityksen, Polar Pelletin
toimitusjohtaja Ahokas las-
kee ja kannustaa.

Esko Leipälä

Pellettiä.
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Kempeleestä maailmalle jo vuodesta 1975
Joustava ja kokenut ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja – suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen. 

www.elektrometalli.fi 
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