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Nordea jakaa alueellisen Nuori Yrittäjä palkinnon nyt seitsemännen 
kerran. Palkinnon saaja julkaistaan 1.10.2010 Oulussa järjes tet-
tävässä yrittäjätilaisuudessa. Palkintona voittajalle myönnetään 
2000 € stipendi , kunniataulu ja Tervatynnyri-kiertopalkinto.

Valintakriteereitä ovat mm:
• alle 35-vuotias yrittäjä Oulun seudulta
• näyttöä menestyksekkäästä yrittäjyydestä

Valitsijaraadissa on edustajat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:stä, Oulun 
Yrittäjät ry:stä, Oulun seudun yrittäjänaiset ry:stä, Oulun seudun uusyri-
tyskeskus ry:stä, Finnvera Oyj:stä ja Nordea Pankki Suomi Oyj:stä.

Ehdotukset perusteluineen sähköpostilla saila.harkonen@nordea.fi  
17.9.2010 mennessä. Lisätietoja antavat Nordean aluejohtaja Pekka 
Koskela 0400 426308 ja pankinjohtaja Matti Hautala 040 5206004.

nordea.fi 

Sinustako vai tuntemastasi yrittäjästä vuoden 2010

Nordean Nuori Yrittäjä 
-palkinnon saaja?
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Yritysten määrä Suomessa
on kasvanut tasaisesti. Sa-
moin on tilanne Pohjois-
Pohjanmaalla ja Oulussa.
Tehdyt päätökset pääoma-
verotuksen kevennyksestä
ovat vaikuttaneet toivotulla
tavalla. Yritysten taseet ovat
vahvistuneet, kun on kan-
nattanut sijoittaa varoja
myös yritysten käyttöön.
Yritysten kyky sietää me-
neillään olevaa “hiljaiseloa”
on aivan toista luokkaa,
kuin yhdeksänkymmentä-

Omat ostokset
alueen voimaksi

luvun taantumassa, jolloin
yritysten (lue työpaikkojen)
määrä romahti kymmenes-
osaan.
Elinkeinoelämän keskusjär-
jestöt ovat syvästi huolis-
saan, kun työn ja yrittämi-
sen verotuksesta haetaan
ratkaisuja talouden tasapai-
nottamiseen.

Yrityksiltä on perätty yh-
teiskuntavastuuta, ja senhän
ne tekevätkin parhaansa
mukaan. Kaikista yrityksis-
tä yli 95 prosenttia on alle 10

henkeä työllistäviä. Luku-
määräisesti siis suurin osa
yrityksistä, jotka tuota yh-
teiskuntavastuuta kantavat,
on yrityksiä joissa itse yrit-
täjä joutuu tekemään oma-
kohtaisia, joskus raskaitakin
päätöksiä vastuun täyttämi-
seksi. On hyvä muistaa, että
yrityksen toiminta on riip-
puvainen jatkuvuudesta
jonka turvaamisessa oman
maakunnan asiakkaat ovat
avainasemassa, siis me itse.
Muistetaan tämä omia osto-
päätöksiämme tehdessäm-
me.

Uusi Oulu tulee tarvitse-
maan kaiken mahdollisen
yrityskannan nykyisten ja
uusien yritysten muodossa.
Vain niillä voidaan turvata
infrastruktuuri, jossa kaikki
palvelut rakentuvat kestä-
välle pohjalle.

5.9. on, paitsi Oulun päi-
vä, myös “Suomalaisen Yrit-
täjän päivä”. Päivää viete-
tään jo 14 kerran. Tänä
vuonna pääjuhla on Jyväs-
kylässä, me oululaiset juh-
limme sitä muun muassa
yrittäjäjuhlalla lauantaina
4.9. ja yrittäjäkirkon mer-
keissä sunnuntaina 5.9 kel-
lo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Päivä on liputuspäi-
vä.

Jorma Ketola
Oulun Yrittäjät ry:n
puheenjohtaja

Jorma Ketola Oulun Rotuaarilla.

Valtakunnallista Yrittäjän Päivää on vietetty vuosittain syyskuun
viidentenä päivänä vuodesta 1997 alkaen. Yrittäjät järjestävät
omana juhlapäivänään erilaisia tapahtumia ja juhlia. Yrittäjän
Päivä on nykyään myös virallinen liputuspäivä.

Kehitystä ja menestystä osaamisella,
yhteistyöllä ja oululaisella asenteella

Matti Pennanen

Oulussa ja Oulun seudulla
on käynnissä monia isoja ja
myönteisiä muutosproses-
seja. Niistä varmaan huo-
mattavin on Uuden Oulun
perustaminen vuoden 2013
alussa. Muutos on jo kovas-
sa vauhdissa; valmistelu on
aloitettu monella rintamal-
la yhtä aikaa. Lisäksi elin-
keinojen kehittäminen on
Oulun kaupungin osalta
koottu yhteen ja toiveena
on, että seudun kehittämis-
yhtiöt saataisiin mukaan
yhteiseen BusinessOulu –lii-
kelaitokseen. Oulun Matkai-
lu Oy on koonnut yhteen
seudun matkailuväen aina
Pudasjärveä myöten. En-
simmäiset Oulu on -markki-
nointikampanjat ovat olleet

jo kesän aikana käynnissä:
Matkailun alalla on suuria
mahdollisuuksia. Voi var-
maan hyvällä syyllä sanoa,
että Oulun seudulla on pan-
tu turbovaihde päälle.

Oulun elinkeinojen ke-
hittämistoiminnalla on ta-
voitteena, että vuoteen 2013
mennessä meillä on 5000
uutta työpaikkaa. Lisäksi
yritysten liikevaihtoa halu-
taan kasvattaa ja parantaa
myös siten alueen työllisyyt-
tä. Oulun seudun halutaan
erottuvan kansainvälisenä
kasvavien ja menestyvien
yritysten alueena sekä veto-
voimaisena liiketoiminta-
osaamisen ja elinkeinoelä-
män keskittymänä.

Oulu tunnetaan Suomes-

sa ja maailmalla edelleenkin
mm. teknologiaosaamises-
taan. Lähtökohtana on, että
kaikki toimialat ovat poten-
tiaalisia innovaatio- ja kas-
vualoja. Monipuolinen ja
uudistuva liiketoiminnan
kehittäminen ja tukeminen
on tärkeää koko seutumme
kehittymisen kannalta. Toi-
menpiteitä tullaan kohden-
tamaan niin olemassa olevil-
le kasvaville ja uusille pe-
rustettaville yrityksille, kuin
Oulun seudulle toimintaan-
sa laajentaville ja siirtäville
elinkeinoharjoittajille.

Oululla on hyvä maine
opiskelukaupunkina. Tutki-
mustyötä ja koulutusta Ou-
lun seudulla tulisi kuitenkin
kehittää vastaamaan parem-

min elinkeinoelämän tarpei-
ta ja strategisia tavoitteita.
Huippuosaajien koulutta-
minen ja houkutteleminen
alueelle kansainvälisen lii-
ketoiminnan tarpeisiin on
tärkeää. Kuntien ja oppilai-
tosten välisellä verkostoitu-
misella voidaan taata laa-
dukkaampi, asiakaslähtöi-
sempi ja kustannustehok-
kaampi sekä useiden eri alo-
jen kehittymisen kannalta
hyödyllinen koulutustarjon-
ta.

Tavoitteiden toteutumi-
nen vaatii niin julkisen sek-
torin, rahoittajien kuin yksi-
tyisten toimijoiden täydel-
listä sitoutumista ja yhteis-
työtä. Rahoittajat on muun
muassa saatava suuntaa-

maan varoja strategisiin pai-
nopisteisiin. Lisäksi kuntiin
ja kuntalaisiin  on tärkeä
luoda yritysmyönteinen il-
mapiiri, saavuttaa yhteis-
ymmärrys maankäytössä ja
tarjota yrityksille riittävästi
kilpailukykyisiä tontteja.

Innostava ilmapiiri on
seutumme mahdollisuus
uudistua ja pärjätä globaa-
lissa kilpailussa. Kuntien

erilaisten vahvuuksien hyö-
dyntäminen ja julkisten sekä
yksityisten toimijoiden kes-
kinäinen yhteistyö on voi-
mavaramme Oulun seudun
kokonaisvaltaiselle kehittä-
miselle.

Hyvää syksyä toivottaen

Matti Pennanen
kaupunginjohtaja
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Työllistäminen on
yhteinen askel huomiseen

Juha Sirviö ja Susanna Saranlinna houkuttelevat etenkin yrit-
täjiä ottamaan yhteyttä Tuvilta työelämään -verkostohankkee-
seen ja muodostamaan kontakteja kestävän työllistymisen
edistämiseksi.

-liite syyskuu 2010

Julkaisija: Oulun Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Jorma Ketola
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki, Elina Vammavaara
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen, www.vkkmedia.fi
Painopaikka: Forum24/Kaleva Kustannus Oy

Torstaina 30.9. Oulun kaupungintalon juhlasalissa  “Työllistäminen – yhteinen askel huomiseen” -seminaari.
Ilmoittaudu 25.9. menessä: www.ouka.fi/tuvilta

ATK-ohjaaja Matti Svala on
yksi asukastupien motivoitu-
neista työntekijöistä, joiden
katseet suuntaavat työmark-
kinoita ajatellen valoisam-
paan horisonttiin.

Sunnuntaina 5.9. vietetään
valtakunnallista Yrittäjän
päivää. Oulun Yrittäjät ry
sekä Tuiran seurakunta jär-
jestävät silloin kaikille avoi-
men Yrittäjän kirkkopyhän
Oulussa Pyhän Tuomaan
kirkossa, osoitteessa Mieli-
kintie 3. Se alkaa kello 12 sa-
najumalanpalveluksella,
jonka toimittaa Tuiran kirk-
koherra Hannu Ojalehto.

Saarnan pitää kappalai-
nen Juha Valppu. Kolehdin
tuotto menee ympäristökas-
vatuksen ja ympäristöllisesti
kestävien pienyrittäjyys-
hankkeiden kehittämiseen
Senegalin maaseudulla.
Musiikista vastaavat kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki (viu-
lu) sekä Pertti Haipola (hai-
tari). Virsien lisäksi kuul-
laan irlantilaista musiikkia
sekä kappaleita Kansanlau-
lukirkon lauluvihkosta.

Jumalanpalveluksen jäl-
keen alkaa ohjelmallinen
kirkkokahvitilaisuus, jossa
puhuu Liikemiesten lähe-
tysliiton puheenjohtaja Erk-
ki Haarala. Liikemiesten lä-
hetysliitto on järjestänyt
Yrittäjien kirkkopyhiä Suo-
messa jo 90 vuoden ajan.

– Toiminnan taustalla on
halu lähentää seurakuntien
ja yrittäjien välisiä suhteita.
Itse pidän jo pelkästään ta-
paamista itseisarvona. Ha-
luamme aktivoida seura-
kuntia ja yrittäjäjärjestöjä
miettimään yhteistyössä
miten keskinäisiä säveliä
voidaan kehittää edelleen,
kertoo Haarala.

Lisäksi tilaisuudessa ha-
lutaan tuoda esille kristillis-
tä elämäntulkintaa sekä yri-
tysten globaalia yhteiskun-
tavastuuta. Yritykset eivät

viettämään yhteistä kirkkopyhää
ole kasvottomia, vaan nii-
den taustalla vaikuttavat
aina ihmiset, jotka voivat
tehdä valintoja omassa työs-
sään.

Tukea tarvitaan
vastoinkäymisissä
Oulun yrittäjien puheenjoh-
taja Jorma Ketola nostaa
puolestaan esille sen, että
epävarmoina aikoina on
kiinnitettävä erityistä huo-
miota yrittäjien jaksamiseen.
Oulun ev.-lut. seurakuntien
tervehdyksen tuovat kappa-
lainen Juha Valppu ja dia-
koniatyöntekijä Riku-Matti
Järvi. He kertovat seurakun-
tien ja yritysten välisestä yh-
teistyöstä, jota ovat toteutta-
neet oululaisissa yrityksissä.

– Vaikka seurakuntien
työ on keskittynyt työnteki-
jöiden tukemiseen irtisano-
misten keskellä, me haluam-
me ojentaa kätemme myös
yrittäjille. Monet yrittäjät
kantavat huolta itsensä li-
säksi myös alaistensa jaksa-
misesta ja toimeentulosta,
kertoo Valppu.

Oulun seurakuntayhty-
män yhteisien seurakunta-
palveluiden diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järvi ja
Juha Valppu ovat jo parin
vuoden ajan käyneet muu-
tamissa oululaisissa yrityk-
sissä säännöllisesti keskus-
telemassa työntekijöiden
kanssa. Heille voi puhua
täysin luottamuksellisesti
sekä iloista että suruista, ja
toiminta onkin osoittanut
monille tärkeäksi henkisek-
si tueksi.

Mervi Päivärinta
Jenny Kärki

Yrittäjiä kutsutaan

Yrittäjän kirkkopyhää vietetään Oulussa Puolivälinkankaalla
Pyhän Tuomaan kirkossa.

4.9 Suomalaisen Yrittäjän Päivän ilta
5.9 Yrittäjäkirkko

Pyhän Tuomaan kirkossa 12:00
7.9 PK-suhdanneseminaari
28.9 Juridiikan ajankohtaisilta
30.9 Työllistäminen – yhteinen askel

huomiseen seminaari Oulun
kaupungintalossa

Tapahtumakalenteri Yrittäjille 2010

Torstaina 30.9. Oulun kau-
pungintalon valtuustosalis-
sa herätetään ajatuksia
“Kestävä työllisyys– yhtei-
nen askel huomiseen” -se-
minaarissa.

Seminaarissa pohditaan
kestävää työllistymistä, yrit-
täjyyttä ja yritysvaikutuksi-
en arviointia. Lisäksi kes-
kustellaan Oulun kaupun-
gin, yritysten ja kolmannen
sektorin välisen yhteistyön
mahdollisuuksista; Voi-
daanko työllisyyttä paran-
taa yhteistyötä lisäämällä?
Päivän päättää paneelikes-
kustelu, jossa Kalevan pää-
toimittaja Markku Mantila
provosoi ja innostaa osanot-
tajat innovoivaan ajatteluun
sekä tiedon ja ideoiden va-
paaseen vaihtoon.

Oulun Yrittäjät ja Tuvil-
ta työelämään -verkosto-
hanke haluavat edistää kes-
tävää työllistämistä ja uusi-
en yritysten syntymistä,
sekä yritysten kasvupoten-
tiaalin tukemista. Tapahtu-
maan kutsutaan Oulun kau-
pungin ja valtionhallinnon
edustajat, yrittäjät, kolman-

nen sektorin toimijat sekä
työllistämishankkeet että
sosiaalisten ja yhteiskunnal-
listen yritysten kehittämi-
sestä kiinnostuneet tahot.

Yhteinen tavoite –
paras tavoite
Yrittäjiä kiinnostaa luonnol-
lisesti heidän roolinsa yh-
teiskunnan palvelujen tuot-
tamisessa, sillä se on myös
lukuisten yrittäjien elinkei-
no. Mikä vaikutus kolman-
nen sektorin aktivoitumisel-
la on näiden elinkeinohar-
joittajien toimintaedellytyk-
siin, tulee varmasti seminaa-
rissa keskusteluun. Oulun
Yrittäjien puheenjohtaja Jor-
ma Ketola uskoo, että erityi-
sesti yhteinen tavoite on pa-
ras tavoite.

Palvelujen asiakaslähtöi-
sen tuottamisen varmista-
miseksi yrittäjien edustajat
tuovat esiin myös palvelu-
setelijärjestelmän mahdolli-
suudet ja edut kuntalaisten
sekä kuntien kannalta. Asi-
aan perehtynyt Suomen
Yrittäjien kehittämispäällik-
kö Janne Pesonen kertoo
uuden lainsäädännön suo-
mista mahdollisuuksista.
Laki palvelusetelistä sosiaa-
li- ja terveyspalveluissa tuli
voimaan vuosi sitten elo-
kuun alussa.

Hankkeet yhteistyön
edistäjinä
Tuvilta työelämään -verkos-
tohankkeen työsuunnittelija
Susanna Saranlinna aikoo
kertoa seminaarissa, mitä
eväitä tarvitaan kestävän
työllistymisen onnistumi-
seen. Verkostohankkeen ta-
voitteena on edistää asukas-
tupien työntekijöiden työl-
listymisvalmiuksia avoimil-
le työmarkkinoille ja kehit-
tää asukasyhdistysten työn-
antajavalmiuksia.

– Hankkeessa mukana
olevilla 11 asukastuvalla
työllistetään palkkatuetusti
työntekijöitä. Asukastuvat
eivät voi kuitenkaan työllis-
tää vakituisesti, joten suun-
taamme katseemme työnte-
kijöidemme tulevaisuuteen
urapolkuohjauksen avulla.
Haluamme motivoida asu-
kastupien työntekijöitä ja
työnhakijoita hankkimaan
koulutusta, työpaikkaa tai
perustamaan oman yrityk-
sen, kertoo projektinvetäjä
Juha Sirviö.

Tekijäpuu – Räätälöityä
työvoimaa yrityksiin -hank-
keesta tulee puhumaan
hankkeen projektipäällikkö

Ville Kauppi. Tekijäpuu on
palvelumalli, jonka tarkoi-
tuksena on edesauttaa työn-
hakijoiden työllistymistä te-
kemällä työllistäminen
työnantajalle niin helpoksi
kuin mahdollista. Tekijä-
puun työnhakija-asiakkaat
ovat pitkään työtä hakenei-
ta, osatyökykyisiä ja maa-
hanmuuttajia.

Edellisten lisäksi keskus-
telua alustavat Oulun kau-
pungin työllisyyshankkei-
den projektikoordinaattori
Seija Mustonen sekä projek-
tisuunnittelija Satu Kaatta-
ri-Manninen kaupungin
keskushallinnosta. (jk)

22.-24.10 Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Turussa
1.10 Nordean Yrittäjäilta
2.11 Tuotekehitys ja Innovaatio 1
9.11 Tuotekehitys ja Innovaatio 2
13.11 PPY:n vuosikokoustapahtuma Haapavedellä
13.11 Suuri vaalipaneeli Haapavedellä
20.11 Oulun Yrittäjät pikkujoulu ja syyskokous
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KOULUTAMME TAKSIALAN AMMATTILAISET
 P.  0400 883 813

JO YLI
30V.

Reilua varaosakauppaa Oulussa jo vuodesta 1976.

   

 
 
 

 

Ma–To 8.30–17.00, Pe 8.30–18.00
La Jukolantie 9.00–15.00

• Jukolantie 10
• Mäkelininkatu 33
• Ratakatu 8
• Koskitie 25

• 020 743 0980
• 020 743 0981
• 020 743 0982
• 020 743 0983

(Lahkapuh. 8,21 snt/puh. + 6,90 snt/min. Matkapuh. 8,21 snt/puh. + 16,90 snt/min)

AUTOJEN VARAOSAT JA TARVIKKEET
TERVETULOA!

Henkilöstötieto OY      040 5065483

Kumppanisi henkilöstöasioissa
Palkanlaskenta-, koulutus-

ja henkilöstöpalvelut

KEHITYSTYÖTÄ
TYÖPAIKOILLA
Siivittäjä Sisko Kärki
www.siivittaja.fi

Olen ilolla seurannut sitä,
että suomalaiset nuoret suh-
tautuvat yrittäjyyteen entis-
tä myönteisemmin. Tutki-
musten mukaan lähes puo-
let nuorista pitää yrittäjyyt-
tä houkuttelevan ura- ja
ammattivaihtoehtona ja joka
kolmas nuori on harkinnut
yrittäjäksi ryhtymistä.

Yrittäjäksi voi tulla mo-
nen eri reitin kautta. Tär-
keintä on omata tahtoa toi-
mia yrittäjänä sekä osaami-
nen, joka mahdollistaa yri-
tystoiminnan pyörittämi-
sen. Osaamisella en tässä
tarkoita sitä, että kaikki yri-
tystoimintaan liittyvät asiat
on tehtävä itse. Useat yrit-
täjät ostavat osan tarvitse-
mistaan palveluista toisilta
yrityksiltä. Näin toimien he
voivat keskittyä oman ydin-
osaamisen toteuttamiseen.

Yrittäjäksi voi tulla pe-
rustamalla oma yritys. Täl-
löin on tärkeää, että yrittä-
jäpersoonalla on kannattava
liikeidea, jonka varaan yri-
tystoiminta rakentuu. Toi-
nen yhtä varteenotettava
tapa tulla yrittäjäksi on os-

Kuljetuksia vuodesta 1955
Puh.  0400 685 568 • www.eerosjogren.fi

Vuokraamme lämpösäädeltyjä perävaunuja
kuljetuksiin, varastointiin ja tapahtumiin

taa jo toimiva yritys. Tällöin
saa valmiina brändin, tuot-
teet tai palvelut, asiakkaat
sekä osaavan henkilöstön.
Yrityksen voi ostaa joko su-
kupolvenvaihdoksen tai yri-
tyskaupan kautta. Erään ar-
vion mukaan on arvioitu,
että tulevan viiden vuoden
aikana 40 000 yritystä etsii
jatkajaa.

Yrittäjien enemmistö toi-
mii yksinyrittäjänä. Tästä
johtuu mielikuva, että yrit-
täjä myös toimii yksin. Itse
uskon yhteisöyrittämiseen,
jossa omaa henkilökohtais-
ta osaamista ja liiketoimin-
taa kehitetään yhdessä tois-
ten yrittäjien kanssa. Hyvä
esimerkki tällaisesta yhtei-
söstä on Jyväskylässä, Vuo-
katissa ja Porissa toimivat
Crazy Town. Parhaillaan
Crazy Town yhteisöä syn-
nytetään myös Ouluun.

Paikallinen yrittäjäjärjes-
tö toimii myös yrittäjän ar-
jen kumppanina. Järjestö
tarjoaa kohtaamis- ja osaa-
misen kehittämisen fooru-
min eri-ikäisille yrittäjille.
Nuorille yrittäjille on koh-

dennettu omaa toimintaa.
Oulun Nuoret yrittäjät on
aktiivinen ja innostunut
nuorten yrittäjien verkosto,
johon kannattaa kuulua.

Yrittämisen plussia tut-
kittaessa esille nousevat
vahvasti se, että yrittäjä on
oman itsensä pomo. Toi-
saalta monelle yrittäjyys on
mahdollisuus toteuttaa itse-
ään ja omaa osaamistaan.
Olen itse toiminut koulu-
tusalan yrittäjänä yli 11
vuotta. Voin todeta, että mi-

nulle yrittäjyydessä tärkein-
tä on omien arvojen toteut-
taminen työssäni. Koen, että
yrittämisen kautta voin teh-
dä itseäni aidosti kiinnosta-
via asioita.

Minulle yrittäjyys on elä-
mäntapa ja positiivinen mie-
lentila. Voin rehellisesti to-
deta, että yrittäjyys on unel-
mieni ammatti. Oletko sinä
miettinyt omaa uraasi ja
ammattiasi yrittäjänä?

Tarja Nieminen

YRITTÄJYYS ON
HYVÄ URA JA
AMMATTI

Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy yrittäjä, Keski-Suomen Yrittä-
jät ry, nuorten yrittäjien työryhmän jäsen Suomen Yrittäjät ry,
Nuorten Yrittäjien valiokunnan puheenjohtaja.

Raskaankaluston pesut ilman erillisiä aukioloaikoja. Soita ja sovitaan pesuaika 050 337 3081
Pikkukiventie 5 Oulu/Rusko www.ruskonautopesula.fi

Jättikö asiakkaanne
laskunsa maksamatta?

PERIMME SAATAVANNE

Puh. 020 721 8496
www.ktcfinland.fi
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Valkaisulla upeat hampaat!

HAMMASWIISAUDEN
Keskuskatu 7, 2. krs, Pateniemi, 90800 OULU
PATENIEMEN HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT OY

Ajanvaraus puh:
(08) 564 8700

Palvelemme
myös iltaisin!

•
•
•
•

Yleis- ja erikoishammaslääkäripalvelut
Särky- ja akuuttihoidot
Kirurgia ja oikomishoidot
Suuhygienisti

ITKITKITKITKITKONENONENONENONENONEN
PALVELEE UUDESSA OSOITTEESSA
LIMINGANTIE 5, LIIKETULLIN TALO
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HARJAPÄÄNKATU

PUISTOKATU

ITKONEN
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ET

U
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KESKUSTKESKUSTKESKUSTKESKUSTKESKUSTASTASTASTASTASTA CITYBA CITYBA CITYBA CITYBA CITYBUSSI LINJUSSI LINJUSSI LINJUSSI LINJUSSI LINJA CA CA CA CA C

RRRRRUNSAASTI KUNSAASTI KUNSAASTI KUNSAASTI KUNSAASTI KODINTEKNIIKKAAODINTEKNIIKKAAODINTEKNIIKKAAODINTEKNIIKKAAODINTEKNIIKKAA
Taulutelevisiot, digiboxit, DVD-soittimet,
liedet, pesukoneet, tiskarit, kylmälaitteet,
mikrot, imurit ja paljon muuta.

KUNTIA,KUNTIA,KUNTIA,KUNTIA,KUNTIA, LAIT LAIT LAIT LAIT LAITOKSIA JOKSIA JOKSIA JOKSIA JOKSIA JA A A A A YRITYKSIÄ PYRITYKSIÄ PYRITYKSIÄ PYRITYKSIÄ PYRITYKSIÄ PALALALALALVELEEVELEEVELEEVELEEVELEE
RADIO-ITKRADIO-ITKRADIO-ITKRADIO-ITKRADIO-ITKONEN OONEN OONEN OONEN OONEN OY Y Y Y Y YRITYYRITYYRITYYRITYYRITYSPSPSPSPSPALALALALALVELVELVELVELVELUTUTUTUTUT
Tiloissamme esitystekniikan demohuone, jossa esillä mm.
ÄLÄLÄLÄLÄLYTYTYTYTYTAAAAAULULULULULUUUUU,,,,, DOKUMENTTIKAMERA J DOKUMENTTIKAMERA J DOKUMENTTIKAMERA J DOKUMENTTIKAMERA J DOKUMENTTIKAMERA JA DA DA DA DA DAAAAATTTTTA/VIDEOPRA/VIDEOPRA/VIDEOPRA/VIDEOPRA/VIDEOPROJEKTOJEKTOJEKTOJEKTOJEKTOREITOREITOREITOREITOREITAAAAA
SEKÄ MUITSEKÄ MUITSEKÄ MUITSEKÄ MUITSEKÄ MUITA A A A A AAAAAVVVVV-LAITTEIT-LAITTEIT-LAITTEIT-LAITTEIT-LAITTEITAAAAA

TTTTTererererervvvvvetuloa ostoksille!etuloa ostoksille!etuloa ostoksille!etuloa ostoksille!etuloa ostoksille!

Limingantie 5, puh. 044 3216 000, myynti@expertitkonen.fi
MA-PE 10-17

ITKITKITKITKITKONENONENONENONENONEN
PÄÄASIA,

ETTÄ MUISTAT
PATENIEMENTIE

4:n
PATENIEMESSÄ

Parturi Kampaamo
Anne Purala

Pateniementie 4, 90800 Oulu
p. 08-374 314, 040 553 2787

Kuljetukset
Maa- ja kivi-
aineskauppa

Kuljetuspalvelu
Markku J Arvola

Puh. 08 530 7513,
0400 689 476

SiiSiiSiiSiiSiivvvvvoukset,oukset,oukset,oukset,oukset, k k k k kotiaotiaotiaotiaotiapupupupupu

Laatusiskot OyLaatusiskot OyLaatusiskot OyLaatusiskot OyLaatusiskot Oy

Kotitalousvähennys-
mahdollisuus

040-5574185040-5574185040-5574185040-5574185040-5574185

Karvarinaukio 7, Oulu

Puh. (08) 530 2144 

fax (08) 530 2154

palvelemme ma–pe 9–18  

ja la 9–15

TERVEYDEKSI

TERVETULOA !

Kangaskontiontie 3, Oulu

Puh. (08) 557 2170

fax (08) 557 2170

palvelemme ma–pe 9.30–17.30

Lääkärit (08) 311 3220

Liity kanta-asiakkaaksi! Saat kanta-asiakasetuja.

Galaxo Oy:n tarjoama info-
näyttöverkosto on saanut
viime vuosina jalan sijaa
myös julkisella sektorilla.
Yrityksen toimitusjohtaja
Tapio Siurua kertoo, kuinka
julkisellakin sektorilla on
havaittu tiedon jakamisen
tarpeellisuus ja että verkos-
toja voidaan hyödyntää
myös heidän tarpeisiinsa.

Samalla kun teknologia
tulee tunnetummaksi, sen
monipuolisia käyttötarpeita
osataan soveltaa omiin tar-
peisiin ja tiedon vastaanot-
taminen loppukäyttäjilläkin

Puistokatu 34 A, 90120 Oulu
puh. 0207 879 400
www.esmo.fi

ESMO ECONOMIA OY

YRITTÄJÄN PARHAAKSI  -  PALVELEVA TILITOIMISTO

Infonäyttöverkostosta ainekset
tehokkaaseen tiedonjakoon

helpottuu.
– Usealla toimialalla pys-

tytään käyttämään tarjoa-
maamme palvelua ja usein
asiakkaan kanssa tehtävän
tiiviin sisältöprojektin myö-
tä löytyy uusia tapoja ja si-
sältöjä kuinka monipuoli-
sesti infonäyttöjä pystytään
hyödyntämään toiminnas-
sa, kertoo projektikoordi-
naattori Anna Tuorila.

Esimerkiksi terveys- ja
hyvinvointialalla infonäyt-
töverkostoa voi hyödyntää
asiakkaiden opastamisessa
ja informoimisessa sekä si-
säisessä markkinoinnissa.
Myös vuoronumero- ja tur-
vallisuustiedot on mahdol-
lista liittää palveluun. Mui-
den muassa ODL on ottanut
infonäyttöverkoston hyvin
tehokkaaseen käyttöön.

Sekä Siurua että Tuorila
korostavat myös sisällön
tärkeyttä. Sen vuoksi asiak-
kaiden kanssa käydään hy-
vin tarkasti läpi miten ja
millaista informaatiota näy-
töille kannattaa laittaa, jotta
tiedon välittyminen olisi
mahdollisimman tehokasta.
Siuruan mukaan näyttötau-

lumainonta on jopa kymme-
nen kertaa tehokkaampaa
kuin paperilapuilla ilmoit-
taminen.

– Lisäksi medioissa on
puhuttu sisäisen tiedottami-
sen tärkeydestä. Osalla asi-
akkaistamme onkin esimer-
kiksi henkilökunnan kahvi-
ossa näyttötaulu, jolla pyö-
rii yrityksen ajankohtaisia
uutisia sekä henkilöstölle
tärkeitä asioita, kertoo Tuo-
rila.

Näyttöjen sisältöä voi
päivittää reaaliaikaisesti
sekä ajastaa viestit etukäteen
näkymään sopiviin paikkoi-
hin. Päivittämisen voi tehdä
mistä ja milloin tahansa,
kunhan käytössä on inter-
net-yhteys.

Esimerkiksi organisaati-
ossa, jossa on useita toimi-
pisteitä, ylläpitäjä voi ker-
ralla lähettää tiedon jokai-
seen näyttöön tai pelkästään
niihin paikkoihin, joita tie-
to koskee. Etenkin organi-
saatiomuutosten myötä eri
toimipisteiden välillä jaetun
informaation kohdentami-
nen muuttuu entistä tär-
keämmäksi. (jk)

Tapio Siuruan mukaan Galaxo Oy on lähtenyt hyvin varhaisessa vaiheessa viemään infonäyt-
töverkoston teknologiaa eteenpäin.

Tietoa pukkaavien näyttötau-
lujen lisäksi asiakkaalle tarjo-
taan interaktiivisia kosketus-
näyttöjä, joista käyttäjä voi
itse etsiä tarvitsemansa tie-
don.

www.yrittajat.fi/oulu/

KIINTEISTKIINTEISTKIINTEISTKIINTEISTKIINTEISTÖ JÖ JÖ JÖ JÖ JA SANEERAA SANEERAA SANEERAA SANEERAA SANEERAUSPUSPUSPUSPUSPALALALALALVELVELVELVELVELU JOKELAU JOKELAU JOKELAU JOKELAU JOKELA
• Saneerauspalvelut
• Kaikki kodin remontit
• Uudisrakentaminen

• Korjausrakentaminen
• Taloyhtiöiden remontit

TOIMIALUE OULU JA YMPÄRISTÖKUNNAT

MUISTMUISTMUISTMUISTMUISTAAAAA
KKKKKOOOOOTITTITTITTITTITALALALALALOUS-OUS-OUS-OUS-OUS-

VVVVVÄHENNYÄHENNYÄHENNYÄHENNYÄHENNYS!S!S!S!S!

P. 045 137 5964 juhani.jokela@mail.suomi.net
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Kokoukset  
juhlat 

seminaarit
Tervetuloa!

p.  (08) 558 47766
hilikku@oakk.fi
Kasarmintie 8h, Oulu
www.oakk.fi/hilikku

p.  044 703 7888
villahannala@oakk.fi  
Kahvelitie 1, Oulu
www.oakk.fi/villahannala

Vesieristys- (sertifikaatti) ja saumaustyöt

Puh. 050 433 5344
TS-RTS-RTS-RTS-RTS-Remonttipalvemonttipalvemonttipalvemonttipalvemonttipalvelutelutelutelutelut

Oulun kaupunki valitsi
Juha Ala-Mursulan uuden
Elinkeinoliikelaitoksen joh-
tajaksi ja hän on nyt toimi-
nut virassaan huhtikuun
alusta lähtien.

– Nöyränä olen vastaan-
ottanut tämän vastuullisen
tehtävän ja tähän asti tehtä-
vän on tuntunut erittäin
mielenkiintoiselta. Ihan yl-
lätyin kuinka monessa asi-
assa kaupunki on mukana ja
kuinka paljon elinkeinopuo-
lella tapahtuu, kertoo Ala-
Mursula.

Vasta alle puoli vuotta
toimineella liikelaitoksella
toiminta on lähtenyt topa-
kasti etenemään. Käynnissä
on jo lukuisia hankkeita ja
vanhojen strategioiden pai-
nopistealueita suunnataan

kovat tavoitteet Oulun
yritystoiminnalle

Juha Ala-Mursulalla

uudelleen. Nopea aikataulu
on tarpeen, sillä tavoitteena
on tehdä Oulusta paras kau-
punkiseutu innovatiiviselle
yrittäjyydelle ja kansainvä-
listyvälle yritystoiminalle
vuoden 2012 loppuun men-
nessä.

– Meillä on kova kiire
nousta ahdingosta. Käyn-
nissä oleva rakennemuutos
ja nuorisotyöttömyys ovat
merkittävimmät ongelmat,
eivätkä Oulun kaupungin
verotulot ole tällä hetkellä
balanssissa. Meille jää kaksi
vaihtoehtoa: joko leikata
kuluja tai nostaa tuloja. Me
lähdemme mieluummin pa-
nostamaan jälkimmäiseen,
painottaa Ala-Mursula.

Elinkeinopolitiikan to-
teuttamisen lisäksi liikelai-

toksen keskeisiksi tehtävik-
si on määritelty yrityskehi-
tyspalveluiden järjestämi-
nen, yritysten toimintaym-
päristöjen kehittäminen ja
kaupungin kansainvälisestä
elinkeinomarkkinoinnista
vastaaminen. Liikelaitos jär-
jestää muun muassa yritys-
neuvontaa sekä hautomo-
toimintaa.

– Jos yritys tarvitsee laki-
miehen tai kokeneen kon-
sultin palveluita, meidän
kautta voi hankkia apua nii-
hin kohdistuviin taloudelli-
siin kustannuksiin. Lisäksi
meillä on tietotaitoa siitä,
kuinka hankkia erilaisia tu-
kia, Ala-Mursula selostaa.

Hän on tyytyväinen sii-
hen, kuinka asiat ovat läh-
teneet liikkeelle. Nopea ai-

AsianajotoimistoAsianajotoimistoAsianajotoimistoAsianajotoimistoAsianajotoimisto
VVVVVeli Päivikkeli Päivikkeli Päivikkeli Päivikkeli Päivikkö Oyö Oyö Oyö Oyö Oy

Hallituskatu 13-17 C 23
6 krs 90100 Oulu

www.paivikko.fi

Ajanvaraus

Juha Ala-Mursula

1 9 9 0 – 2 0 1 0

P
S K - A I KU I S O P I STO

PSK-Aikuisopisto
Kansankatu 47 B, 3krs

90100 Oulu

www.psk.fi

Yrittäjän ammattitutkinto – Osaamista ja 
 kilpailukykyä yrittäjyyteen

Yrittäjän ammattitutkinto Pro – Ohjausprosessi
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto – 

 Liiketoiminnan kehittämistä

Lisätietoja näistä koulutuksista saat 
koulutuspäällikkö Jukka Materolta, 
email. jukka.matero@psk.fi, 
p. 044 3120 714

Lisätietoa uusista sinua kiinnostavista 
koulutuksista saat myös vierailemalla
osoitteessa www.psk.fi

Tule mukaan kehittymään 
yrittäjänä ja kehittämään yritystäsi 

PSK-Aikuisopistoon!

kataulu tarvitaan, jotta tu-
loksia syntyisi ja saadaan
työt tehtyä. Tervakolmonen,
Taitajientalo ja muut hank-
keet sekä hienosti medianä-
kyvyyttä saanut OuluOn.fi
ovat innostavia ylpeyden
aiheita myös Ala-Mursulal-
le. Hän myös liputtaa vah-
vasti yhteistyön puolesta:

– Oulussa on paljon osaa-
mista  ja tekijöitä, ne ovat
vaan sirpaloituneet laajalle.
Pitäisi saada voimat kana-
voitua samaan suuntaan ja
yhteisen edun vuoksi. (jk)

  
    

  

 

www.yrittajat.fi/oulu/
Oulun Yrittäjät ry

www.fouconrakentajat.fi
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Yrittäjät kesälomalla – Lomailun sietämätön keveys?
Perusduunarin kesäloma alkaa usein hanskat naulaan -periaatteella ja nostetaan kytkintä. Yrittäjänä
heittäytyminen ei ole aina niin helppoa, ellei ole onnistunut jakamaan vastuuta. Mikä auttaa yrittäjää
irtautumaan arjesta vai onko yrittäjyys jo niin tiivis osa elämää, ettei edes malta olla tekemättä töitä?

Yksi Sirpa Eskolan ja tyttärensä kesälomaperinteistä on vuo-
tuinen festarireissu Pori Jazzeille. Tänä kesänä 4-vuotias Maiju
vieraili festareilla jo neljättä kertaa.

Markku Ylitalo on yrittäjä-
nä vuonna 1989 perustetus-
sa  MY-TEAM Ky:ssä, joka
tekee huoneistoremontteja
sekä korjausrakentamista.
Kesälomaa Ylitalo on yrittä-
nyt pitää parhaansa mu-
kaan, mutta koska hänellä ei
ole työntekijöitä, täysi heit-
täytyminen lomalle on käy-
tännössä mahdottomuus.

– Täytyy tehdä ne työt,
jotka on sovittu. Jos viettää
kuukauden loman, sitä ei
voi vain nakata hanskoja
naulaan niin kuin työmie-
het, vaan täytyy varmistaa,
että vanhat työt on pulkas-
sa ja sitten tehdä tarvikkei-
den tilaukset ja muut ennak-
kotyöt lomanjälkeisiä ura-
koita varten, selventää Yli-
talo.

Ylitalo kertoo tekevänsä
töitä monesti reilustikin kel-
lon ympäri, mutta hän ei sil-
ti halua valittaa. Hän pitää
työstään ja työstä täytyy ty-
kätä, että sen parissa jaksaa.

Y-Tili Oy
Uusikatu 64 B
90100 OULU

Kirjanpito, tilinpäätös, graafinen raportointi,
palkkahallinto, laskutus, laskujen maksupalvelu,
veroasiat, konsultointi (yritysten perustamisasiakirjat,
yhtiömuodon muutokset, rahoitus)ja tilintarkastus.

Asiantuntevaa tilitoimisto-
palvelua jo vuodesta 1965.

 www.y-tili.fi
 info@y-tili.fi
puh (08) 534 1000

Yksin yrittäjällä lomailu haastavaa
Lisäksi hän nauttii yrittämi-
sestä ja siitä, ettei tarvitse
katsoa toisten ihmisten pe-
rään, vaan saa itse keskittyä
tekemiseen.

– Nyt kesällä olen hyö-
dyntänyt vapaa-ajalla hie-
not kelit käymällä toisinaan
uimassa. Silloin tällöin kun
iltaisin on aikaa, pääsee har-
rastamaan kilpatanssia. Sii-
nä unohtaa kyllä murheet,
tanssiminen on sen verran
intensiivistä hommaa, Ylita-
lo kehuu.

Ylitalo ei koe sitä ongel-
maksi, ettei aina täysin pää-
sisikään lomalle, mutta hän
myöntää kyllä, että kunnon
loman pitäminen edesauttaa
jaksamista työssä, varsinkin
pidemmän päälle. Sen
vuoksi jonkin sortin pakko-
loma yrittäjille olisi myös
paikallaan. Mukava kahden
viikon irtautumisen jakso

Jenny Kärki

  www.mustekolmio.fi  

Albertinkatu 6, 90100 Oulu. Puh. 050 551 4268

Täytättä
mällä

Säästö
 40-70%!

Täytämme LASERTULOSTIMIEN, 
MUSTESUIHKUTULOSTIMIEN, 
kopiokoneiden ja faxien ym.
TULOSTUSPATRUUNAT JA -KASETIT!

LOPPUIKO
TULOSTIMESTASI VÄRI!

 mustekolmio.oulu@gmail.com  avoinna: ma-pe 9.30-18.00, la 10-15 

Sirpa Eskola on markkinoin-
tipäällikkönä ja osakkaana
Go Arctic! Oy:ssä. Yritys on
matkailun monitoimitalo,
joka tarjoaa Oulun ja Lapin
matkailutuotteita eri tahoil-
le. Palveluihin kuuluu myös
myynti- ja markkinointipal-
velut muille matkailualan
yrityksille.

Sirpa Eskola on tehnyt
yhtiökumppaniensa kanssa
lomajärjestelyiden suhteen
sopimuksen, että jokaisen
tulee pitää vuosilomansa ti-
lanteessa missä hyvänsä.

– Järjestely on tehty aivan
käytännön syistä. Silloin ei
tunne huonoa omatuntoa
vietetystä lomasta eikä syn-
ny kyräilyä siitä, että osa lo-
mailee ja osa ei.

Matkailualan yrittäjä viihtyy lomalla kotinurkissa
Eskolan mukaan lomalla

kerätään uutta jaksamista ja
oikeastaan siitä tietääkin,
että loma on onnistunut kun
loppuajasta alkaa poltella,
että kumpa pääsisi jo sorvin
ääreen.

– Vaikka oma yritys on
ihana työnantaja ja iso osa
elämää niin kyllä se on hy-

Kirjapidot alk. 50,-/kk +alv
Yksilölliset tilitoimistopalvelut

www.suomentilikeskus.fi

044 311 4174044 311 4174044 311 4174044 311 4174044 311 4174

Jukka Räsänen suunnittelee
työkseen koruja ja valmistaa
niitä toimipaikkanaan Kul-
tasepänliike Uniqkoru. Hän
on ollut alalla yli kymmenen
vuotta ja on tehnyt  yhteis-
työtä liikekumppaninsa Jan-
ne Kanniston kanssa reilut
kaksi vuotta. Räsänen hoitaa
pääasiassa liikkeen tilaus-
työt.

– Jannen kanssa yhteis-
työtä tehdessä olemme ope-
telleet rytmittämään työt
niin, että kumpikin saa pi-
tää kesälomansa. Muutoin
tulee enemmän lomailtua
kaupallisesti hiljaisempana
aikana, keväällä ja syksyllä,
mutta kun on lapsiakin niin
täytyyhän se viettää kesälo-

Harrastukset auttavat irrottelemaan

ma-aikaa lasten kanssa, ker-
too Räsänen

Tänä kesänä Räsänen
kävi perheineen etelän lo-
malla Pärnussa, Virossa.
Viikon reissun aikana 5- ja
8-vuotiaat lapsetkin saivat
nauttia seikkailullisista ak-
tiviteeteistä. Uiminen sekä
purjehdus ovat koko per-
heen mieleen ja erityisesti
Pärnun paikallinen seikkai-
lupuisto jäi Räsäsen mie-
leen.

– Siellä oli puiden latvoi-
hin rakennettu seikkailura-
toja, joissa meno näytti aika
hurjalta. Ihan kaikenikäiset,
polven korkuisista ihan uk-
koihin asti, kiipeilivät ja
roikkuivat siellä. Ei sellais-

ta löydy mistään Suomesta,
Räsänen muistelee.

Lomakohteesta löytyi jo-
kaiselle jotakin: Rouvalle
kaunista ilmaa ja hyvää ruo-
kaa, lapsille liikuntaa ja
mahtava hiekkaranta sekä
isille yhden illan tehokas vil-
lisikajahti! Räsänen olisi
mielellään pitänyt pidem-
män loman, joka onkin
suunnitelmissa ensikesälle.
Viikko vierähti turhan nope-
asti niin jännittävissä maise-
missa.

Räsänen on nauttinut
helteistä ja kehuu, että sel-
laisilla keleillä oli nautinto
lomailla.

Puiden latvoihin rakennetussa kiipeilypuistossa oli hurjaa toimintaa Jukka Räsäselle ja koko
perheelle.

olisi hänen mielestään oi-
kein sopiva.

– Siinä ajassa hermo ker-
keäisi löysätä kunnolla. Tal-
vella siihen olisi periaattees-
sa paremmin aikaa, jos sai-
sin vain jonkun vastaile-
maan puhelimeen. Muuta-
man päivän minulla oli pu-
helin kesällä kiinni, ja siitä-
kin tuli sanomista, Ylitalo
naurahtaa.

Markku Ylitalo hyödyntää
mielellään vapaa-aikanaan
hyvät ilmat rannan tuntumas-
sa.

vin tärkeää, että saa omistaa
aikaa lapselle ja ystäville.
Meillä on tosi liikkuva työ,
joten loma on aivan muka-
va viettää kotioloissa. 4-vuo-
tiaasta lapsestanikin huo-
maa, miten hän nauttii kun
saa pyöriä kotinurkissa il-
man tiukkaa aikataulua, Es-
kola tuumaa.

•  Erilaiset julkaisut ja esitteet
•  Tabloid-lehdet
•  Valokuvauspalvelut

Metsätie 10, 90650 Oulu
Puh. (08) 334 166
fax (08) 334 167
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy
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OSAO:sta
osaamista
yrittäjille ja 
pk-yritysten 
henkilöstölle

Koulutus:
Lyhytkestoista 4 – 6 kk kestävää täsmävalmennusta 
yrittäjän itsensä osoittamaan tarpeeseen.

Valmennuksesta tehdään suunnitelma, joka 
toteutetaan yhdessä oppisopimustoimiston, valitun 
kouluttajan ja asianomaisen yrityksen kanssa.

Koulutuksen ei tarvitse johtaa tutkintoon, mutta se voi 
olla myös tutkintotavoitteista tai se voi jatkua tutkinto-
tavoitteisena koulutuksena.

Kustannukset: 
Yritykseltä ei peritä maksuja, mutta kustannusten on 
pysyttävä oppisopimusrahoituksen tähän tarkoituk-
seen varatuissa rajoissa.

Hakemukset: 
OSAO/ Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, 
Torikatu 23, 3. krs  90100  OULU.  

Toimi nopeasti.  Koulutuspaikkoja on rajoitetusti.  
Hakemuksia otetaan vastaan 
6.9.2010 saakka!  

Lisätiedustelut p. 010 27 21086.

OSAO ja sen Aikuis- ja työpaikka-
koulutusyksikkö kiittävät Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjiä ja sen jäsenjärjestöjä 
yhteistyöstä ja toivottavat kaikille yrittäjille 
hyvää Suomalaisen Yrittäjän päivää 
5.9.2010.

Alueellinen yhteistyökumppani:

� � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � 	 � 
 � 
 � 
 �

Suomen Yrittäjät ja Suomen 
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry 
ovat neuvotelleet opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä lisäkoulutuskoulutuspaikkoja 
yrittäjien ja heidän henkilöstönsä 
lisäkoulutukseen.
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PAULI MOILANEN OY, LAAKERITIE 7, 90620 OULU
www.paulimoilanen.fi 

SUOMALAINEN
SUOMALAINEN

KATSASTUS
KATSASTUS

VERTAA HINTAA
VERTAA LAATUA

KATSASTUKSET

ARVOMME JOKA KUUKAUSI STOCKMANNIN LAHJAKORTIN arvo 150 €
Tervetuloa kotimaiselle katsastusasemalle

(ei sisällä päästömittauksia)

ARVONTAA

44€Henkilöautot
Pakettiautot

ÄIMÄTIENÄIMÄTIEN

KATSASTUS OYKATSASTUS OY  
Äimätie 5, 90400 OULU

puh. 08-338 060
avoinna ma-pe 9.00–17.00

www.avainasemat.fi 

KONETIENKONETIEN

KATSASTUS OYKATSASTUS OY  
Konetie 3, 90630 OULU

puh. 08-311 7151
avoinna ma-pe 9.00–17.00

Kaapelit ja tarvikkeet

pohjoisiin olosuhteisiin.
Mittarikuja 5

90620 OULU

Täysin kalustetut ja varustetut loma-asunnot
vapauttavat sinut ja perheesi nauttimaan täysillä. Vuo-
katti Chalets 2 rakennetaan matkailukeskuksen yti-
meen Urheiluopiston ja Vuokatti Chalets 1:n jatkoksi.
Keskeinen sijainti takaa monipuoliset harrastusmah-
dollisuudet ympäri vuoden.

Mukavuutta ja hotellitason palveluja
Vuokatti Chalets 2 loma-asunnon varustukseen kuuluu kaikki
veit-sistä verhoihin, haarukoista huonekaluihin. Vuokatin Urhei-
luopiston ravintola- ja liikuntapalveluista pääset nauttimaan läm-
pimän sisäkäytäväyhteyden kautta.

Erinomainen sijainti Vuokatissa
Useimmat matkailualueen palveluista ovat vain kävelymatkan
päässä. Ulkoilureiteille pääset suoraan huoneiston ovelta.

Vuokrauspalvelu käytössäsi
Käytä loma-asuntoasi aina kun haluat, muuna aikana Urheilu-
opisto hoitaa vuokrauksen puolestasi.

Vuokatti Chalets 2 nyt rakenteilla ja myynnissä, osta omasi!

MYYNTI JA ESITTELY
YIT Koti Asuntomyynti
Paulaharjuntie 20, 90530 Oulu
Raija Koistinen, puh. 040 519 6000
Anne Haapala, puh. 040 869 0922

Huoneistotyypit alk. mh alk. vh. sisustuspaketti
2h+mt+kt+s 45 m² 57 040 142 600 17 000
2h+mt+kt+s 54 m² 73 920 184 800 19 000
3h+kt+s 61 m² 78 320 195 800 20 000

yit.fi

YHTEISTYÖSSÄ
Vuokatin Urheiluopisto
Opistontie 1,  88615 Vuokatin Urheiluopisto
puh. vaihde (08) 61 911, (08) 6191 500 myyntipalvelu
www.vuokattisport.fi

Kiinteistö Oy Vuokatti Chalets 2 | Opistontie 12, 88610 Vuokatti

www.ritvanherkku.fi

- vahaukset
- sisätilojen pesu
- myllytykset

(konehionta)
- hajunpoisto

AUTONPESU- JA
FIKSAUSFIRMA

Gneissitie 16, Takalaanila
puh. 044 5656 294

Joustavat aukioloajat

Pesemme myös
asuntovaunut ja –autot

Myös noutopalvelu

RS FiksiRS FiksiRS FiksiRS FiksiRS Fiksi

AVOINNA: 9.30–17
Kansankatu 60 OULU

Puh. 045 234 5925

www.mustepalvelu.fi

Täytämme 
tulostimesi  

muste-
patruunat 
edullisesti!

Täytämme 
tulostimesi  

muste-
patruunat 
edullisesti!

Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu, p. 0440 711 778
www.meeripalosaari.fi

Tilitoimisto Oulun Tasekeskus Oy

Palvelut:
taloushallinnon kaikki osa-alueet yksilöllisellä palvelulla
Kirjanpito
yksityisille ja kaikille yhtiömuodoille
Veroilmoitukset
yksityisille ja kaikille yhtiömuodoille
Muut asiakirjat
pöytäkirjoista perustamisasiakirjoihin

Kirkkokatu 19 A 16, 90100 Oulu
Puh. (08) 3118 645, 3118 361, fax (08) 3118 641

KAIKKIEN MERKKIEN
• määräaikaishuollot
• jakopäähuollot
• nelipyöräsuuntaukset
• katsastuspalvelu/-korjaukset

AUTOKORJAAMO
RENGASMYYNTI

AUTOVUOKRAUS

Hautakorventie 11 G, Taka-Laanila
av. ark. 9-17 • P. 0400 162 020, 0400 162 021

AMMATTITAIDOLLA
EDULLISESTI
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