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YRITTÄÄKempeleen Yrittäjät ry

K E M P E L E E N  Y R I T T Ä J Ä T  R  Y : N  T I E D O T U S L E H T I MAALISKUU 1/ 2012

Kempele

Talvitapahtuma
kaikille avoin 

sunnuntaina      18.3. klo 12-15

Tuotto hyväntekeväisyyskonsertin järjestämiseen kempeleläisille.

Ohjelmassa: 

- Sulkalan Nosturin väline-esittelyä 

- Poniratsastusta Silja Vaarala 

- Paloauto

- Moottoroitu hoijakka

- Paintball-tarkkuusammuntaa 

- Pan Wagen kuljetuksia 

- Pulkkamäki lapsille

Nosturiliike Sulkalan piha-alueella 
Rasivainiontie 3 Kempele

Tervetuloa! Pysäköinti Lakeuden 
Katsastuksen pihassa

    kahvila • grillimakkaraa • kahvia • mehua
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Tule viettämään mukavaa päivää talvi-
päivään sunnuntaina 18.3 klo 12-15 Sul-
kalan Nosturin pihalle. Paikalla on muun 
muassa pajatoimintaa, paint ball ammun-
taa, poniratsastusta, isoihin nostureihin 
tutustumista, pulkkamäki, moottorilla 
toimiva hoijakka ja poniratsastusta. Tuo-
tot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Tänä vuonna järjestämme jäsenille 
noin kahden kuukauden välein mahdol-
lisuuden tutustua erilaisiin lajeihin mui-
den yrittäjien seurassa esim. keilausta, 
jousiammuntaa, golfia ja frisbeegolfia on 
tiedossa, seuratkaa tapahtumia meidän 
jäsenkirjeistä ja nettisivuilta. 

Tänä vuonna Valtakunnalliset Yrittä-

Tervetuloa talvipäivään!
Aloitin nyt toisen vuoden yrittäjäyh-
distyksen puheenjohtajana. Takana on 
monipuolinen toimintavuosi, jossa pu-
heenjohtajana tutustuin tehtäviin ja uu-
siin ihmisiin. Sain hyviä vinkkejä yrittä-
jänä toimimiseen ja ihania uusia ystäviä! 
Paljon on uusia asioita saanut opetella 
ja oman yrityksen ohella puheenjohtaja-
na toimiminen vie paljon vapaa-aikaa ja 
tehtävän olenkin ottanut harrastuksena, 
johon todella olen sitoutunut.

Minut valittiin myös Pohjois-Pohjan-
maan yrittäjien hallitukseen kuluneen 
vuoden alusta.  Kempeleen yrittäjillä on 
mahdollisuus nyt tuoda omia mielipitei-
tä esille sitäkin kautta.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 18.

Kempeleen Yrittäjät ry

KempeleenYrittäjät ry:n 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
ti 24.4. klo 19 Kempeleen vesihuollon tiloissa

Kurikkatie 14 Kempele

Kempeleen Yrittäjillä on toi-
mintaa ympäri vuoden, käy 
ilmi viime vuoden toiminta-
kertomuksesta. 

Kesällä yrittäjät tekivät 
kesäretken Oulun Möljäl-

jäpäivät ovat Oulussa 19-21.10.2012, jon-
ne toivon runsaasti Kempeleläisiä yrittä-
jiä mahtavaan tapahtumaan.

Kuntauudistukset puhuttavat ja syk-
syn kunnallisvaaleihin kannattaa aset-
tua yrittäjien ehdokkaaksi. Näin saisim-
me enemmän yrittäjien asiantuntemusta 
ja mielipiteitä kunnallispolitiikkaan.

Kempeleen Yrittäjien hallituksessa 
aloitti tämän vuoden alusta kolme uutta 
jäsentä. Heiltä toivonkin aktiivisuutta ja 
uusia ideoita toimintaamme. 

Kevätterveisin 
Satu Aikio puheenjohtaja 
Kempeleen Yrittäjät ry

Toimintakertomuksesta poimittua:

le katsomaan Alivuokralai-
nen –teatteriesitystä ja koko 
porukka nautti yhteisestä il-
lasta. Yhdistysten väliset 
yleisurheilukilpailut jäivät 
järjestämättä, mutta korvaa-

maan saatiin onnistunut il-
lanvietto Airport Hotellissa.

Yhteinen grilli-ilta on jo 
vuotuinen perinne, joka yh-
distää jäseniä ja jonne voi tul-
la koko perheellä. 

Yhdistyksen ja Kempeleen 
kunnan Yrittäjä-iltaa vietet-
tiin 4.11, jolloin myönnettiin 
Vuoden Yrittäjä 2011-palkin-
to Kempeleen Fysioterapian 
Maria Aniakselle sekä kultai-
nen yrittäjäristi kansanedus-
taja Juha Sipilälle.

Jäsenmaksujen lisäksi yrit-
täjäyhdistys keräsi varoja jul-
kaisemalla perinteisen Kem-
pele-kalenterin, joka jaettiin 
joulukuussa jokaiseen kem-
peleläiseen yritykseen ja yk-
sityistalouteen. Kalenteri pai- 
natettiin perinteiseen tapaan 
paikallisessa A.J. Mattilan 
Kirjapainossa.

Yrittäjien sählyporukka 

Talvitapahtumaa on vietetty monien vuosien ajan. Paikkana 
on ollut viime vuosina Sulkalan Nosturin pihapiiri. Yrittäjäyh-
distyksellä on perinteisesti tarjolla grillimakkaraa, kahvia ja 
mehua, jotka ulkoilmassa tekevätkin hyvin kauppansa.

on pelaillut syyskauden ah-
kerasti Ketolanperän kou-
lulla ja lentopalloporukka 
on kokoontunut Kempele-
hallilla lähes joka sunnuntai. 
Joulumieltä nostatettiin yh-
distyksessä ottamalla osaa 
Joulumielikeräykseen.

Perinteinen talvitapahtu-
ma järjestetään kevättalves-
ta Nosturiliike Sulkala Oy:n 
pihalla. Viime keväänä saatu 
palaute oli hyvää varsinkin 
monipuolistuneesta ohjel-
masta ja tuolloin lapsia viih-
dyttämässä oli pelle. Yhtei-
seen tekemiseen keskittyvä 
ulkoilmatapahtuma järjestet-
tiin ennen jäällä Vihiluodon 
torpan edustalla. Myös uusi 
suojaisampi sijainti on saanut 
kiitosta. Kevään tapahtumiin 
kuului myös Kempeleen Ylä-
asteen yrittäjyysluokan kol-
men opiskelijan muistami-

Kempeleen Yrittäjien puheenjohtaja Satu Aikio (oikealla) osal-
listumassa valtakunnalliseen yrittäjien puheenjohtajien koulu-
tusseminaariin Tukholmaan risteilylaivalla tämän vuoden tam-
mikuun lopulla. Juhlaillallisella hänen seurassaan Oulunsalon 
Yrittäjien puheenjohtaja Katriina Rekinen ja Haapaveden Yrit-
täjien puheenjohtaja Tiina Kemppinen.

Toppilan Möljällä käytiin katsomassa heinäkuussa Alivuokra-
lainen –esitystä, joista näytännöistä yksi ilta oli varattu perin-
teisesti ympäri Pohjois-Pohjanmaata saapuneille yrittäjille.

nen 70 euron stipendillä.
Tällä hetkellä Pohjois-Poh- 

janmaan Yrittäjien hallituk-
sessa on Kempeleestä edus-
tus. Jäsenenä on puheenjoh-
taja Satu Aikio 

Jäsenien määrässä ylitet-
tiin pari vuotta sitten 200 jä-
senen raja. Tällä hetkellä jä-
seniä on 211. Yhdistyksen 
omat www-sivut ovat olleet 
jälleen ahkerassa käytössä. 

Sivuille on mahdollisuus liit-
tää jäsenyritysten linkkejä. 
Vuoden alusta uutena ATK-
vastaavana ja sivujen päivi-
tyksestä vastaavana henki-
lönä on toiminut Powerplay 
Oy:n Jouni Tervonen.

Jenny Kärki
Kuvat Heimo Turunen

Kempeleen 
yrittäjäyhdis-
tys keräsi varo-
ja julkaisemal-
la perinteisen 
Kempele-ka-
lenterin, joka 
jaettiin joulu-
kuussa jokai-
seen kem-
peleläiseen 
yritykseen ja 
yksityistalou-
teen.

Ympäri vuoden hyvässä hengessäYmpäri vuoden hyvässä hengessä

Yhteinen grilli-ilta on perinne jonne voi tulla koko perheen 
kanssa. Kuva vuoden 2009 grilli-illasta.

Kempeleen fysioterapian 
Maria Anias sai vuoden yrit-
täjän palkinnon Yrittäjäillas-
sa 4.11.2011. Hän on toimi-
nut yrittäjänä yli 20 vuotta 
ja kouluttautuu säännölli-
sesti. Kempeleen fysiotera-
pia on laajentanut yritystoi-
mintaa isompiin tiloihin ja 
Anias työllistää itsensä lisäk-
si kolme henkilöä. Kempe-
leen Yrittäjät halusivat palki-
ta aktiivisen yrittäjän joka on 
toiminut alalla pitkään ja on 

Vuoden yrittäjä: Maria Anias
motivoitunut opiskelemaan 
lisää jatkuvasti.

Fysioterapeuttina koti-
kunnassaan työskentele-
vä Anias valmistui vuonna 
1988 vanhan nimikkeen mu-
kaan lääkintävoimistelijak-
si. Ammatinharjoittajana hän 
aloitti jo seuraavana vuonna. 
Välissä hän on ehtinyt työs-
kentelemään myös vuoden 
USA:ssa. Maria itse on sekä 
fysioterapeutti että lymfate-
rapeutti. Maria ja Jarmo Anias Yrittäjäillassa 4.11.2011.
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KEMPELEEN YRITTÄJÄT RY:N 
TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 2012

Julkaisija: Kempeleen Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Satu Aikio 
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki
Ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy, Kempeleen Yrittäjät ry
Sivun taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Kirjapaino Oy Kajaani

www.yrittajat.fi/kempele

Kempele YRITTÄÄ -lehti on luettavissa netissä: www.vkkmedia.fi    klikkaa linkistä: Lehdet

TÄSSÄ LEHDESSÄ: Toimintakertomuksesta 
poimittua s. 2
Järjestäytyminen antaa 
voimaa yrittäjälle s. 3
Yhdessä ote on vahvin s. 5
Zeppelin 20 vuotta s. 9

•	 Kosmetologipalvelut
•	 Darphin	Spa	-hoitonautinnot
•	 Guinot	Hydradermie	-laitehoidot
•	 Kasvolihasten	kohotushoidot
•	 Ultraäänihoidot	kasvoille/vartalolle
•	 Hot	Stone	-kuumakivihieronta
•	 Thai	Sabai	Spa	-yrttinyyttihieronta
•		 Intialainen	päänhieronta
•	 Intialainen	jokikivihoito
•	 Am	Nam	energiahoito
•	 Laadukkaat	ammattihoitosarjat:
	 Darphin,	Guinot,	Gehwol,	Masters	Colors,	
	 TheraCare	ja	RevitaLash.

Tervetuloa!
Kauneushoitola	Marika	on	vuonna	2000	perustettu,	Kempeleen	keskustassa	 sijaitseva	
lämmintunnelmainen	kauneudenhoidon	erikoisliike.
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Laajasta	ja	laadukkaasta	erikoishoitojen	valikoimastamme	löydät	tehokkaat,	mutta	hellä-
varaiset	ratkaisut	ihosi	erityistarpeisiin	sekä	kokonaisvaltaiseen	rentoutumiseen.

Ollilantie 1, 2. krs, Kempele p. 040-720 3717

www.kauneushoitolamarika.fi

APUVA TULI 100 UUTTA PYÖRÄÄ

Honkasentie 5, p. 386 976, ark. 9-19, la 9-15 www.kempeleenkylakauppa.com

Tervetuloa, toivoo kyliksen väki
HUOLTO – VARAOSAT

KAIKKI 2011 MALLIT 
ERIKOISHINNOIN

NORMAALI-
HINTA
359 €-399 €

249 €
 HUOLLATA PYÖRÄSI ENNEN KEVÄTRUUHKIA

VANHAT MALLIT ALTA POIS

----

€ KK

MADISON ONNI 
3 väriä

NAISTEN 
3-vaiht. 

BUDABEST JA 
RIMINI

Puh. 08-516677
Kirkkotie 10 Kempele 
www.hiusvintti.fi

-hiusmuoti nyt meillä!
COLOR ZOOM 2012

Järjestökonkarit kertovat:

Järjestäytyminen 
antaa voimaa yrittäjälle

Vuosi 2011 oli Kempeleen 
Yrittäjille 32. toimintavuosi ja 
se toimii aktiivisesti Suomen 
Yrittäjät ry:n paikallisyhdis-
tyksenä. Kahdeksatta vuotta 
yhdistyksen hallituksessa toi-
minut kampaamoalan yrittä-
jä Eeva-Liisa Mitteli kertoo 
jäsenmäärän kasvaneen ta-
saisesti ja on myös tyytyväi-
nen aktiiviseen toimintaan, 
mikä ei ole itsestään selvyys 
kaikkien lähipaikkakuntien-
kaan yrittäjäyhdistyksille.

- Järjestötoiminta on omal-
la tavallaan hyvin voimaa an-
tavaa. Verkostautuminen on 
tärkeää ja pystymme puolin 
ja toisin käyttämään yrittäji-
en kesken toistemme palve-
luita – auttamaan toisiamme. 

Yrittäjäyhdistyksessä toimi-
essaan saa kuulla erilaisia 
näkemyksiä yrittäjyydestä ja 
myös miesvaltaisilta aloilta, 
toteaa Mitteli.

Yrittäjyyteen Mitteli tu-
tustui äitinsä parturikampaa-
mossa ja kouluttautui oppi-
sopimuksella itsekin samalle 
alalle. Nyt 25 vuotta yrittäjä-
nä toiminut nainen oli liitty-
nyt Kempeleen yrittäjiin heti 
uransa alussa ja hän on toi-
minut myös Oulun hiusyrit-
täjien hallituksessa pitkään 
ja Suomen Hiusyrittäjät ry:n 
hallituksessa kolme vuotta.

Yli 10 vuotta Kempe-
leen Yrittäjissä toiminut 
Anna Karppinen-Salonpää 
on työskennellyt vuodesta 

1986 perheyrityksenä toimi-
neen Tilitoimisto A. Karppi-
sen työntekijänä, ja vuoden 
–97 sukupolvenvaihdoksen 
jälkeen toimitusjohtajana. 
Myös hän näkee pitkäjäntei-
sen järjestötoiminnan mer-
kittävänä, vaikka yksittäi-
siä etuisuuksia ei välttämättä 
ensi istumalta huomaakaan.

- Konkreettinen hyöty ra-
kentuu tiedosta, ympärille 
saatavasta turvaverkosta ja 
monista kontakteista. Yrittä-
jät jakavat samat arvot riip-
pumatta toimialasta, jolloin 
meidän kaikkien on hyvä 
kulkea rinnakkain, kertoo 
Karppinen-Salonpää.

Jenny Kärki

Anne Karppinen-Salonpää ja Eeva-Liisa Mitteli kertovat yrittäjien käyttävän toinen toistensa 
palveluja ja näin tukemaan paikkakunnan elinvoimaisuutta. Kuva otettu yrittäjien kevätkoko-
uksesta muutama vuosi sitten. Kuva: Kempeleen Yrittäjien kuva-arkisto.

YRITTÄÄKempele

MATKALLA MAAILMALLE tai sieltä kotiin
Vihiluoto 10, 90440 Kempele | puh +358 8 5145 100 | sales@airporthoteloulu.fi | www.airporthotel.fi

E S P A N J A L A I N E N  R A V I N T O L A

Tee makumatka Espanjaan, sinne sinut vie
A H O Vihiluodossa

..

Kun työ tekee 
onnelliseksi s. 6

Talvitapahtumassa
toimintaa 
lapsiperheille s. 6

Kempeleen kunnan 
yrityspalvelut s. 10-11

Suomi selviää
yrittämällä s. 12
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UUSI OSOITTEEMME: 
OLLILANTIE 1 KEMPELE

Puh. 515 284 | anna-riitta.koret@kangasvilla.fi

www.kangasvilla.fi
Teitä palvelevat Aija ja Miia arkisin klo 9–18, lauantaisin klo 9–14

Tule tutustumaan!
Muista uusi osoitteemme!

Kevätlankoja ja 
kankaita saapunut!

EASYLOMA-Lakeuden Matkat Oy  (08) 5647400   Zeppelin

myynti@easyloma.fi        www.easyloma.fi    

KEMPELE YRITTÄÄ 2012

Suunnitteletko 
ryhmämatkaa? 
Hoidamme kaikenkokoisten 
ryhmämatkojen järjestelyt 
25 vuoden kokemuksella.
Lennot, hotellit, kuljetukset, 
retket, oppaat, myös bussi- ja 
laivamatkat...
PYYDÄ TARJOUS HETI, 
NOPEIMMAT VIEVÄT 
EDULLISIMMAT PAIKAT.

Liikematkat
YRITTÄJÄ: 
Tee sopimus matkapalveluiden 
hoitamisesta kanssamme ja 
vapauta resurssit tuottavaan 
työhön.
Säästö jopa tuhansia euroja 
vuodessa.
Soita ja kysy lisää
p. 040 5403034

Tiedustelut /esittelyt 
puh. 0400 682 507.

Vaalan ydinkeskustassa
MYYTÄVÄNÄ

Asumaton rivitalohuoneisto 
tupa/keittiö, 2 mh, saunaosasto/apukeittiö, 
erillinen wc, vh, parveke, lämmin varasto. 
Kaukolämmöllä ja vesinäköalalla 90 m2. 

Lumir Oy

Avoinna 
Ma-Pe 9-20, La 9-18
Palvelemme myös 

sunnuntaisin klo 12-16

% (08) 516 235  GSM 0400 586 235  Fax. (08) 344 296
email: lakeus@lakeudenautomaalaamo.fi

Vääräojantie 14, KeMpele

• Ammattitaidolla kaikki maalaustyöt • Muovikorjaukset
• Kolarikorjaukset • AutoVAhinKotArKAStuKSet 

Zeppelin, 90450 Kempele
Heikki Laakko 
(08) 520 4177
www.vihiluodonautokoulu.fi

UUDET KURSSIT 
joka toinen maanantai 

Kempeleen Fysioterapia Ky

Fysioterapian keinoin voit saada apua myös:
 *virtsan pidätysongelmiin
	 *lantionpohjan	lihasten	erilaisiin	kiputiloihin
Hoitoja antaa lantionpohjalihasten toimintahäiriöihin 
kouluttautunut fysioterapeutti
Hoitolaitoksessamme työskentelee 
myös hieroja Riikka Tapaninaho

55min 
hieronta 40€

Kauppatie	10,	Kempele,	puh.	08 384946

PP-TRAKTORI KY

Hydrauliletkut ja liittimet 
JONOTTAMATTA

Hakatie 90440 Kempele
Puh. (08) 516 745

Airport HotellilleEl Sabor - espanjalaisia makuja 

Airport Hotel eli paikallisille 
tutummin Hotelli Vihiluoto 
on muuttamassa yläkerran 
ravintolan, vanhan vihiluo-
don salin espanjalaiseksi ra-
vintolaksi, El Sabor, joka tar-
koittaa suomeksi makua. 
Yrittäjä Timo Väärälä ker-
too, että loput uusista sisus-
tuselementeistä tulee aivan 
lähipäivinä, mutta ruokalista 
on ollut jo reilun kuukauden 
käytössä ja siitä on saatu hy-
vää palautetta.

- Espanjalaisessa ruuassa 
on suomalaisille tuttuja raa-
ka-aineita ja lisäksi Espanja 
on suosittu matkakohde, jo-
ten teema varmasti miellyt-
tää monia. Halusimme myös 
erilaisen ravintolan verrattu-
na vaikka Oulun keskustan 
ravintoloihin, kertoo Väärä-
lä.

Ajatus ravintolan muok-
kaamiseen lähti tarpeesta 
saada Hotelli Vihiluodon ai-
kainen ilme tuoreempaan 
suuntaan. Samalla myös ruo-
kalista saatiin laitettua uu-
teen uskoon, ja pian El Sabor 
–ravintolalle avataan myös 
omat nettisivut.

- Tämä on lähiseutujen ai-
noa ravintolamitat täyttävä 
ruokaravintola anniskelu-
oikeuksin, mutta kuitenkin 
matalan kynnyksen iltara-

vintola. Tänne lähiseutu-
jenkin asukkaat voivat tulla 
vaikkapa ihan tavallisena il-
tana verkkarit jalassa. Taso-
kasta ruokaa sopivalla hin-
nalla, summaa Väärälä.

Hotelli- ja ravintola-alan yrittäjä Timo Väärälä esittelee uut-
ta El Sabor –ravintolan ruokalistaa, jonka kannen grafiikassa 
toistuu myös hotellin logosta tuttu oranssi kuu.

Täytettyjä tomaatteja ja paprikoita

Airport Hotel on ollut vii-
me aikoina jatkuvan kun-
nostamisen ja muutoksien 
kohteena. Tammikuussa ul-
ko-ovi ja eteinen remontoi-
tiin tilavammaksi ja viime 
vuonna alakerran oleskelu-
tiloista tehtiin avonaisemmat 
ja kotoisamman oloiset, ja sa-
man tien niiden käyttöaste 
parani huomattavasti. Huo-
neiden kalustuskin on saa-
nut viime vuosina tuoreem-
man ilmeen.

Timo Väärälällä ja hänen 
vaimollaan Jaanalla on Air-
port Hotellin lisäksi myös 

hotellin takapihalla tilauk-
sesta toimiva kotaravinto-
la. Lisäksi Timolla on äitin-
sä Leenan ja siskonsa Sirpan 
kanssa Oulussa Tomo – sus-
hibaari sekä juhlatilana Perä-
vainiolla toimiva Hakamaan 
viinitupa. Se toimii vuonna 
1924 rakennetussa navetas-
sa, joka on restauroitu juhla-
tilaksi vuonna 1999. Sen eri-
koisuutena on viljasiiloon 
rakennettu pyöreä lasikattoi-
nen sauna.

Jenny Kärki

Airport Hotel sai tammikuussa uuden eteisen ja ulko-oven.

Ruokalistalta löytyy nyt esimerkiksi Pollo a la española eli es-
panjalaisittain laitettua kanaa.
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www.satumai.fi        Ollilantie 4       Kempele         050 5384843www.satumai.fi        Ollilantie 4       Kempele         050 5384843

Filorga glykopeel kuorinta kasvoille  60 € /  kerta
  - Kiinteyttää, supistaa ihohuokosia, lievään acneen

Monipuoliset erikois hoidot:
Kasvoille ja vartalolle

Ditelle laite hoitoja :  50 -100 e / kerta
- Lihasten / ihon kiinteytys, aineiden imeytys ja
 elvyttävä ultraääni+sähkö yhdistelmä hoito 
esim. vatsan alueen kiinteytykseen. 

Kavitaatio hoito 100e / kerta
- Sulattaa rasvaa, vähentää selluliittia
tehokas/kivuton vartalon muotoilu 
juuri sieltä mistä haluat vähentää rasvaa.
 

Timanttihionta + Naamio 50€
Timanttihionta + Ihonpuhdistus 68€

Dermaroller mikroneulaus: 220€ sis. laitteen ja ampullin
Kiinteyttää, Elvyttää ja vähentää arpia
Stimuloi ihon omaa kollageenia uudistumaan
ja tehostaa aineiden imeytymistä ihoon.

Biodroga vuorikristalli kasvohoito: 90 min. 80€
Ihana hemmottelu hoito koko keholle
Kiintyttävällä erikoisnaamiolla 
peel of lift maskilla.
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Erja Nurkkala

Ajanvaraukset 08 8155 884
tai 0400 651 140

TERVETULOA!

Hammaslaboratorio Hyvä Hammas Oy
 Ollilantie 1, 90440 Kempele

Ilmo, koko 44 x 30 mm

KEMPELEEN KOTITYÖPALVELU OY
koti-/toimistosiivoukset

Puh. 045 889 0123
kempeleenkotityopalvelu@gmail.com

WesArt
TILAUSKUVAAMO

Riistatie 6 040 182 9950www.wesart.fi

JoWen
Kempeleessä ja Oulussa
puh. 044 7744 044/ Pirjo

Hemmotteluhuone & Kynsistudio

- hemmottelut käsille ja jaloille
- kestolakkaukset, rakennekynnet
- ripsipidennykset

Valtakunnalliset Yrittäjäpäi-
vät järjestetään 19.-21.10.2012 
Oulussa. Päivien teemaksi 
on valittu ”Yhdessä Ote on 
Vahvin” ja ei syyttä, sillä nyt 
ensimmäistä kertaa yrittäjil-
le on ilmoittautumisen yhte-
ydessä mahdollisuus sopia 
tapaamisista toisten yrittäji-
en kanssa etukäteen. Yhdes-
sä tekemällä ja toimimalla 
yrittäjät ovat aina näyttäneet 
vahvuutensa. Päiville odo-
tetaan jopa yli 2000 osallis-
tujaa. Pohjois-Pohjanmaalla 
toivotaan yrittäjien lähtevän 
sankoin joukoin liikkeel-
le, koska tapahtuma on tällä 
kertaa omassa maakunnassa. 

Päivien yhteydessä on 
Suomen Yrittäjien vuosiko-
kous, jossa on muun muas-

Yhdessä ote 
on vahvin

Aivan äsket-
täin julkis-
tettiin yrit-
täjäpäivistä 
kertova mai-
nosbanneri.

Pohjois-Pohjanmaalta oltiin suurella joukolla viime vuoden Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Seinäjoella. Kaikkia kutsuttiin Ou-
luun seuraaville päiville. 

sa puheenjohtajan valinta 
Suomen Yrittäjille. Nykyinen 
puheenjohtaja Risto Simon-
linna on toiminut tehtäväs-
sä ensimmäistä kahden vuo-
den kautta ja on ilmoittanut 
olevansa käytettävissä myös 
jatkokaudelle. Varapuheen-
johtajana on toiminut muun 
muassa Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien puheenjohtaja Jor-
ma Kortesoja, jolle toivotaan 
jatkopestiä. 

Edellisen kerran valtakun-
nalliset Yrittäjäpäivät järjes-
tettiin Oulussa vuonna 1998 
ja silloin lauantain pääjuhlaa 
kunnioitti läsnäolollaan pre-
sidentti Martti Ahtisaari. 

Heimo Turunen

Nirppanokka on Päivi Vesa-
lan vuonna 2008 perustama 
yritys, joka toimii liikkeen-
johdon konsultointitöiden 
parissa.

Kotihalko Oy on Arto 
Tahkolan yritys, joka hyö-
dyntää puuenergiaa kaupal-
lisiin tarkoituksiin ja lisäk-
si harjoittaa puuenergia-alan 
tutkimusta, tuotekehitystä ja 
koulutusta.

Samidas Media on Sami 
Korkalan freelance-toimit-
tamiseen, valokuvaukseen, 
graafisiin palveluihin ja vies-
tintäkonsultointiin erikoistu-
nut yritys.

T:mi Heidi Hartikka tar-
joaa Tupoksella kampaamo- 
ja hiusalan palveluita, sekä 
kauneudenhoitoa ja erilaisia 
hierontapalveluita. 

Hyvinvointipalvelut Ai-
He tarjoaa hyvinvointi- ja 
vapaa-ajanpalveluita, pari-
suhdetyötä, työnohjausta ja 
järjestyksenvalvontaa, yrittä-

jänään Heikki Kaikkonen.
SE-Rakennus Oy on Sep-

po Väntsin rakentamispal-
veluita tarjoava yritys, joka 
myös myy, vuokraa ja os-
taa rakennustarvikkeita sekä 
moottoriajoneuvoja.

Jukka Junes Consulting 
Oy on Tyrnävälle perustettu 
finanssialan yritys, yrittäjä-
nään Jukka Junes.

Ateljee Vikilii on Mar-
jut Tervaskannon perustama 
yritys, joka valmistaa persoo-
nallisia lastenvaatteita ja mit-
tatilaustöitä arkeen sekä juh-
laan.

KooTee Sähkö- ja huol-
topalvelu Oy on Kari Tau-
riaisen talonrakennuksen, 

sähköasennuksien ja kunnos-
sapidon alalla toimiva yritys.

Hakatien Kiinteistöt Oy 
on vuonna 2006 Kimmo Man-
sikan perustama yritys.

Jowen –yrityksessä Pir-
jo Pieniniemi tekee raken-
nekynsiä, geelilakkauksia ja 
ripsipidennyksiä sekä hem-
motteluja käsille ja jaloille.

T:mi Tapsan Kylmä-säh-
kö hoitaa kylmälaitteiden 
asennuksen, huollon ja kor-
jauksen, sekä muita sähkö-
töitä, yrittäjänään Seppo Tör-
mänen.

Insinööritoimisto Solut-
ra Oy on Tuomo Ojankosken 
luotsaama yritys.

Heikkinen Veikko Kul-

lervo tarjoaa konsultointipal-
veluita Liisankujalta käsin.

Dynamo Henkilöstörat-
kaisut on ketjuuntumaton 
ja tehokas henkilöstöpalve-
luyritys, yrittäjänään Riitta 
Moilanen.

Projagol Ky:n toimintaan 
kuuluu teollisuusputkistojen 
projektien hallinta, työnjoh-
to ja kunnossapito sekä golf-
välineiden valmistus, kun-
nostaminen, maahantuonti 
ja myynti. Yrittäjä Janne Ki-
viniemi.

Fysiotime on Markku 
Moisalan fysioterapia- ja hie-
rontapalveluja tarjoava yri-
tys. Toimitila sijaitsee kes-
kustassa Nordean talossa.

R-Kioski Kempele on 
Nina M. Koposen pyörittämä 
yritys, joka harjoittaa kioski- 
ja vähittäiskauppatoimintaa.

Hieroja Riikka Tapanin-
aho T:mi pyörittää hieronta-
yritystä Kempeleessä Kaup-
patiellä. (jk)

Kempeleen yrittäjien uudet jäsenet
Kempeleen Yrittäjiin on liittynyt vuoden 

2011 syyskuun jälkeen 19 yritystä, ja jäse-
niä on tällä hetkellä yhteensä 211.

Toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi 
mukaan toimintaan!

 Liity jäseneksi!   •  www.yrittajat.fi   •  www.yrittajat.fi/kempele
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Puh. (08) 515 297
www.maarak-takalahti.com

In
s.

ts
toSolutra Oy

040-7019454

Liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelua

TEOLLISUUSPUTKITUS OY
Oulun

Suotie 10 90440 Kempele
puh. 0400-383 503

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

Saneerausrakentaminen ja uudisrakentaminen
Kylpyhuoneet ja saunat

Rakennuspalvelu 
K.T. Särkelä

Rakennuspalvelu Jani &  Mika Oy

Vesikatot, kirvestyöt, 
pesuhuoneet ja 
sisustukset

Kesän remonttiajat myydään nyt!

www.RPJM.fi / 0407606596

Kempeleen keskustassa toi-
mivassa Kangasvilla -nimi-
sessä monipuolisessa kä-
sityöliikkeessä on sisään 
astuessa positiivinen tun-
nelma. Yksi syy vallitsevaan 
iloiseen tunnelmaan löytyy 
pian: yritys muutti syksyl-
lä menestyksekkäästi uusiin 
liiketiloihin. Aikaisemmin R-
kioskin talosta löytynyt yri-
tys toimii nyt osoitteessa Ol-
lilantie 1.

- Kun syksyllä muutimme 
tähän niin pysähdyin katso-
maan ikkunasta tien toisel-
la puolen näkyvää metsää ja 
siellä oli kaikki ruskan värit 
ja se oli kovin voimaa antava 
näky. Aikaisemmalla paikal-
la näkymät eivät olleet hää-
vit, ja täällä saan tarkkail-
la vuoden aikojen mukaan 
vaihtuvaa metsäistä näky-
mää, vaikka olemme hyvin 
keskeisellä paikalla edelleen, 
kertoo Aija Pellikka, toinen 
Kangasvillan yrittäjistä.

Uudessa liiketilassa on 
positiivista myös samas-
sa taloyhtiössä olevat muut 
yrittäjät, joiden kanssa Aija 
kertoo yhteistyön pelaavan 
erinomaisesti. Aikoinaan 
yrittäjiä oli myös kysytty 
muuttamaan kauppakeskus 
Zeppeliniin, mutta se ei tun-
tunut omalta:

- Varmasti kauppaa kävisi 
paremmin ja satunnaiset kä-

vijät olisivat tavallinen näky, 
mutta minä pidän siitä, että 
tänne tullaan asiaa tehden ja 
palvelu on tällä tavalla muu-
tenkin henkilökohtaisem-
paa ja leppoisampaa. Lisäk-
si näin ei ole liikaa kiirettä, 
ja saa tehdä rauhassa, paneu-
tuen ja sydämellä sen minkä 
tekee, toteaa Aija.

Monipuolista palvelua 
perinteikkäästi
Kangasvilla on toiminut yli 
20 vuotta. Siskokset Aija Pel-
likka ja Anna-Riitta Koret os-
tivat yrityksen vuonna 2004 
Aijan oltua liikkeessä töis-
sä vuosia. Edellinen omistaja 
Elvi Hyvärinen oli jo pitkään 
kaavaillut siskoksista jatkajia 
itselleen.

Kankaiden, ompelutar-
vikkeiden ja lankojen myyn-
nin lisäksi Kangasvillassa 
sekä valmistetaan että korja-
taan lähes mitä tahansa kan-
kaasta tehtyä. 

- Olen sanonutkin, että 
meillä tehdään mitä tahansa 
napin ompelusta kuumail-
mapallon korjaukseen. An-
na-Riitta on saanut jo kol-
mena perättäisenä vuonna 
korjata Kalevan kuumailma-
pallon, koska kovin moni 
ei samaan hommaan suos-
tu. Siinä on noin tuhat ne-
liömetriä keltaista kangasta. 

Meillä on myös hyvät yhteis-
työkumppanit, joilta kysyä 
neuvoja tai apua, jos saam-
me sellaisen tehtävän mitä ei 

aikaisemmin ole tehty, ker-
too Aija.

Jenny Kärki

Aija Pellikka hurmaa asiakkaat positiivisuudellaan käsityöliike 
Kangasvillassa, Kempeleen keskustassa.

Kun työ tekee tekijänsä onnelliseksiKun työ tekee tekijänsä onnelliseksi

Kempeleen Yrittäjät ry tarjo-
aa koko perheelle suunnatun 
toiminnallisen talvitapah-
tumapäivän. Mukavaa tou-
huttavaa järjestetään Nostu-
riliike Sulkalan pihamaalla, 
Rasivainiontiellä sunnuntai-
na 18.3. kello 12 -15.

Yrittäjien puheenjohtaja 
Satu Aikio haluaa painottaa, 
että tilaisuus on todellakin 
kaikille avoin, eikä pelkäs-
tään yrittäjien perheille, vaik-
ka hekin ovat enemmän kuin 
tervetulleita. Lapset ja nuo-
ret saavat kokeilla Paintball 
tarkkuusammuntaa Jouni 
Tervosen opastamana. Upea 
liukumäki ja poniratsastus 
ovat varmasti myös useimpi-
en mieleen. Ulkoilmatapah-
tumassa lämmintä juomaa ja 
naposteltavaa voi hakea kah-
viosta.

Kimmo Mansikka tuo jäl-
leen lapsien ja lapsenmielis-
ten iloksi paikalle jo aikai-
sempinakin vuosina suosiota 
saaneen moottorihoijakan. 
Mansikan arvion mukaan 
viimeisintä talvitapahtumaa 
lukuun ottamatta hoijak-
ka on ilostuttanut tapahtu-
man lapsia jo yli 10 edellise-
nä vuonna.

Lisäksi Mansikka on jär-
jestänyt vanhanmallisen työ-
näytöspajan, jossa käsityö-
läiset takovat rautaa. Myös 
yleisö saa käydä kokeilemas-
sa pehmeän alumiinin taon-
taa perinteisillä menetelmil-
lä. Mansikka tuo yleisölle 

Talvitapahtumassa toimintaa lapsiperheille!
kokeiluun myös sähköavus-
teisen polkupyörän.

Kooltaan suurimmat ve-
tonaulat ovat Sulkalan nos-
turit ja muut työkoneet, joita 
asiantunteva henkilö on esit-
telemässä. Uusimpana han-
kintana mainittakoon 1060 
tonninen Temac AC 106-2 
-nosturi, josta löytyy 64 met-
riä hydraulista puomia.

Talvitapahtuma on muo-

dostunut jo hyvin perintei-
seksi Kempeleen yrittäjien 
kevään vetonaulaksi. Tuotot 
tapahtumasta lahjoitetaan 
aina hyväntekeväisyyteen ja 
tällä kertaa on suunnitteilla 
lasten konsertti ensi syksyk-
si. Aikaisempina vuosina ta-
pahtumalla kerättyjä varo-
ja on suunnattu paikalliseen 
vanhus- ja nuorisotyöhön.

Aikaisemmin talvitapah-

tuma järjestettiin Vihiluodon 
torpan edustan jäällä, mut-
ta siellä saattoi jo kevättal-
vella olla vettä jäällä tai liian 
navakka tuuli saattoi myös 
osoittautua ongelmalliseksi. 
Nyt neljä vuotta Nosturiliike 
Sulkalan pihalla järjestetty 
tapahtuma on saanut kiitosta 
uudesta suojaisammasta si-
jainnistaan. (jk)

Nosturiliike Sulkalan kalustoa on  esitte-
lyssä talvitapahtuman yhteydessä.
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Puh. 08-516 226
Fax  08-520 8187

anias@oulunsailiokuljetus.fi

Jarmo Anias GSM 0400 582 935
Seppo Anias GSM 0400 683 710

SÄHKÖ-VAITTINEN OY
Hakatie 14  90440 KEMPELE
●Sähköasennukset ja -suunnittelu 

●Antenni- ja teleasennukset 
●Ilmalämpöpumput

p. 010 292 1730, 0400-684 684  posti@sahkovaittinen.fi

OULUN AUTO JA KORIMAALAUS KY

Raskaan kaluston maalaukset

Paiturintie 26 Paiturin teollisuusalue Kempele
Tapio Peltola p. 0400 388 845, 08 517 350

AUTOMAALAUKSET PELTIKORJAUKSET

HAKAMAAN TEOLLISUUSALUE
Vääräojantie 17, 90440 Kempele  
Puh. 556 5979, 0400 920 979

Myös vakuutus-
yhtiöiden työt

AUTOMAALAAMO

J.J. LEHTONEN

60€
Etusi jopa

33 €

ETUSETELI KATSASTUKSEEN
Tällä etusetelillä saat henkilö- tai pakettiauton (max. 3 500 kg) katsastukseen edun. 

ETUSETELI VOIMASSA 31.5.2012 ASTI.

60€
Etusi jopa

30 €

Bensiiniautot Diesel-autot
• sisältää päästö-
 mittauksen ja
 OBD testin
• 2001 -
 uudemmat autot

• sisältää päästö-
 mittauksen 
• 1980 -
 uudemmat autot

LAKEUDEN KATSASTUS
Takatie 7 Kempele
Puh. 08 554 6707

w w w . a v a i n a s e m a t . f i

• maalaukset • tapetoinnit 
• laatoitukset • parkettityöt 
• vesieristykset • kylpy-
  huone-  ja saunaremontit
ILMAINEN KUSTANNUSARVIO

KOTITALOUSVÄHENNYS

Kaikki kodin remontit

MARKO JUKKOLA TMI
Kempele

tmimarkojukkola@gmail.com

Puh. 0400 696 252

Paketti-
auto-

palvelu

E. Santaniemi
p. 0400 384 700

Avoinna joka päivä klo 10 -yömyöhään
Vesitornin vieressä

Puh. 08 515 201

Kempeleen suosituin 
hampurilaispaikka.

Herkutellaan Kempeleessä!

Motelli-Ravintola 
Pohjankievari

Eerontie 9
90440 Kempele

08 515 433

Kesäkukkia ja 
vihannesten taimia
Avaamme orvokkien
valmistumisen myötä
huhti-toukokuussa.

Sääskensuontie 278
90310 Oulu

p. 08 531 5614

Monet alat ovat kausiluon-
toisia, jolloin itsensä yrittä-
jänä elättävän on keksittävä 
miten tulla toimeen muul-
loinkin kuin sesonkiaika-
na. Tämä oli mielessä myös 
Jouni Tervosella, kun hän 
alkoi kaavailla lisäbisnestä 
omalle paintball -tarvikkei-
ta myyvälle, maahantuovalle 
ja vuokraavalle yritykselleen 
Powerplay Oy:lle.

- 2006 oli sellainen hässäk-
kävuosi. Liike oli Maikkulas-
sa, koti Kaakkurissa ja varas-
to Alppilassa. Tuli vahingon 
kautta tehtyä hyvä päätös ra-
kentaa oma kiinteistö Kem-
peleeseen, jossa on kaikki sa-
massa talossa. Aikaisemmin 
ei olisi ollut mitään saumaa 
pohtia liiketoiminnan laajen-
tamista ja nyt pystyy kokeile-
maan helpommin uusia asi-
oita, kertoo Tervonen.

Nuori yrittäjä aloitti vii-
me keväänä uuden toimin-
nan starttaamisen aputoimi-
nimellä, saman yrityksen alla 
ja kehittelyssä on uudenlai-
sen rengasliikkeen aloittami-
nen. Palveluun kuuluu ren-
kaiden ja vanteiden myynti 
sekä asennustyöt missä ta-
hansa. Kun asiakas tilaa ren-
kaiden vaihdon, se voidaan 
käydä tekemässä vaikkapa 
hänen työpäivän aikana, työ-
paikan pihalla.

Toimintaa tasaisesti ympäri vuoden
Uusi toiminta on jo nyt 

hyvissä kantimissa, ja Tervo-
sen mukaan rengastoiminta 
voitaisiin saada vauhtiin jo 
tämän kevään aikana. Kos-
ka rengaskauppa ja -asen-
nushommat ovat syksyyn ja 
kevääseen sijoittuvaa kausi-
toimintaa, ne sopivat täydel-
lisesti paintball-alan rinnalle, 
sillä se on perinteisesti kesä-
laji. Jotain yritystoimintaa pi-
täisi vielä kaavailla talvelle.

- Täällä alueella paint-
ball -pelejä pelataan enim-
mikseen ulkona maastossa, 
ja talvella ensimmäiseksi on-
gelmaksi muodostuu pime-
ys. Tänä talvena hanget ei-
vät ole päässeet jäätymään, 
joten puuterilumessa juok-
seminen on ollut helpompaa, 
mutta kuitenkin usein lämpi-
mät taukotilat puuttuvat eikä 
lämpötilojen jatkuva vaihte-
lu ole välineillekään hyväksi, 
selittää Tervonen.

Uuden toimitilan rakenta-
misen jälkeen Tervoselle jäi 
aikaa myös järjestötoimin-
nalle ja hän liittyi Kempeleen 
Yrittäjiin ja tuli vuosi sitten 
valituksi myös yhdistyksen 
hallitukseen. Tällä hetkel-
lä hän vastaa mm. paikallis-
yhdistyksen verkkosivujen 
päivittämisestä ja on myös 
järjestämässä ohjelmaa yrit-
täjien toiminnallisessa talvi-

päivätapahtumassa 18.3.
- Tapahtumassa saa siis 

kokeilla tarkkuusammuntaa 
maalikuulilla 5-reikäiseen 
vaneritauluun, jonka tapai-
nen on tuttu mm. hiihtoam-
munnasta. Leikkimielistä 

mittelöä kävi vuosi sitten tes-
taamassa monet pienet ja vä-
hän isommatkin ulkoilijat, 
muistelee Tervonen.

Jenny Kärki

Marjut Tervaskanto p. 040- 753 9517

Jouni Tervonen esit-
telee paintball-asetta, 
jota Kempeleen Yrittä-
jien talvitapahtumas-
sa halukkaat pääsevät 
testaamaan leikkimieli-
sessä tarkkuusammun-
ta-kisassa.

OMPELIMO KEMPELEEN KESKUSTASSA

Ollilantie 1, 2. krs. (Nordean-talo)  ma-pe 9.30-17

www.vikilii.fi
Tule tutustumaan 
LASTENVAATEMALLISTOONI

Korjaus-
ompelua

Mittatilaustyöt	
aikuisille

MAINOSTELINEITÄINOSTTEEELLLLIIIINNNE

●  PIENIÄ JA SUURIA
●  USEITA ERI VÄREJÄ
●  MUOVITASKUJA

POHJOIS-SUOMEN JÄLLEENMYYJÄ
Mainospaja

Mäkelin Oy
Haarasuontie 12 OULU

Puh. 040-720 9264
www.makelin.net

Kempeleen Yrittäjät ry
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Kannattavuutta toiminnan kehittämisellä ! 

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

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

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

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

Kempeleen yrittäjien halli-
tukseen on tullut kolme uut-
ta jäsentä alkuvuodesta. Jus-
si Tuohino JT Service Oy:stä, 
Sami Isola Isape Oy:stä sekä 
Oulun Liikenne Oy:n Tarmo 
Turunen. Uusi sihteeri on 
Nosturiliike Sulkala Oy:ssä 
työskentelevä Anne Hauta-
niemi.

Tarmo Turunen
Noin 13 vuotta taksiyrittäjä-
nä toiminut ja pian 27 vuotta 
taksia kuljettanut Tarmo Tu-
runen on myös Kempeleen 
yrittäjien pitkäaikainen jä-
sen. Yrityksessään hänellä on 
kaksi taksilupaa Ouluun ja 
kaksi Liminkaan sekä lisäk-
si joukkoliikenneautoja, joil-
la ajetaan lähinnä tilausajo-

Kempeleen Yrittäjien hallituksen uudet jäsenet

ja. Tarmo Turusen vaimolla 
on myös saman alan yritys ja 
yhteensä heillä työskentelee 
12 henkilöä. Vaikka taksityö 
pitää kiireisenä, Turunen toi-
mii samalla myös maatalous-
yrittäjä.

- Pitää nyt tunnustella 
miltä tämä hallituksessa toi-
miminen tuntuu eikä tässä 
ole ollut mitään valittamista. 
Yrittäjien tapahtumissa on 
mukava nähdä muita yrittä-
jiä ja vaihtaa kuulumisia, Tu-
runen kertoo.

Sami Isola
Sami Isola aloitti yrittäjätoi-
minnan toiminimellä vuon-
na 1997, ja vuodesta 2001 yri-
tys on toiminut osakeyhtiönä 
nimellä Maanrakennus Isola 

Oy. Yhtiön nimi muutettiin 
vuonna 2011 Isape Oy:ksi yh-
tiön alkaessa harjoittaa maa-
taloutta maanrakennustöi-
den, talvikunnossapidon ja 
maa-ainesten jalostuksen li-
säksi. Isape Oy työllistää täl-
lä hetkellä vain yrittäjän it-
sensä, mutta töitä riittää.

- Heti armeijasta päästyä-
ni aloin yrittäjäksi. Isä on ol-
lut myös yrittäjä, joten sellai-
nen tuntui luontevalta myös 
itselle. Kempeleen yrittäjien 
jäsenenä olen ollut noin kak-
si ja puoli vuotta, mutta hal-
lituksen toimintaan en ole 
vielä kerinnyt tutustua kuin 
muutaman kokouksen ver-
ran. Järjestötoiminnalla yrit-
täjät saavat enemmän sa-
navaltaa yhteisten asioiden 
ajamisessa, kertoo Isola.

Jussi Tuohino
Lisäksi Kempeleen yrittä-
jien hallituksen uusi jäsen 
on Jussi Tuohino JT-Servi-
cestä. Yrityksellä on toimi-
pisteitä Kempeleen lisäksi 
Tuusulassa, Pudasjärvellä, 
Rovaniemellä sekä pääkont-
tori löytyy Oulusta Mäke-
lininkadulta. Vuonna 1996 
perustettu yritys tarjoaa mo-
nipuolisesti maarakennus- ja 
kunnossapitopalveluita. (jk)

Taksiyrittäjä Tarmo Turunen on yksi uusista Kempeleen Yrittä-
jien hallituksen jäsenistä.

Puheenjohtaja Aikio Satu
Kauneushoitola Satumai
puh. 050 5384 843
kauneushoitola.satumai@
dnainternet.net

vpj Pellikka Pasi
Lakeuden katsastus
puh. 044 0240 002
pasi.pellikka@avainasemat.fi

vpj Räisänen Matti
Kempeleen Jätekuljetus Oy
puh. 044 3542 116
matti.raisanen@
kempeleenjatekuljetus.fi

sihteeri Tervonen Jouni
Powerplay Oy
puh. 040 5812 750
jouni.tervonen@powerplay.fi

Yrittäjyyskasvatuksen yht.hlö, 
rahaston hoitaja
Karppinen-Salonpää Anne 
Tilitoimisto A. Karppinen Oy
puh 0400 687 900
anne.karppinen-salonpaa@
tilitkarppinen.fi

Tapahtumatoimikunta
Hautaniemi Anne
Nosturiliike Sulkala Oy
puh. 08 512 682

Turunen Tarmo
Oulun Liikenne Oy
puh. 0400 610 000
tarmo.turunen@mail.suomi.net

Tuohino Jussi
JT Service Oy
puh. 0400 292 800
jussi.tuohino@jtservice.fi

Mitteli Eeva-Liisa
Kempeleen Hiusvintti Ky
eevaliisa.mitteli@luukku.com
puh. (08) 516 677, 040 5101 661

Isola Sami
Isape Oy
puh. 040 551 7011
sami.isola@mail.suomi.net

Takalahti Jukka
Maarakennus O. Takalahti Oy
puh. 0400 910 853
jukkatak@dnainternet.net

Kempeleen Yrittäjät ry:n hallitus
kempeleen@yrittajat.fi • www.yrittajat.fi/kempele
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Viime vuosi oli yhtä tohinaa 
Kauppakeskus Zeppelinille. 
Muutoksen sekä muun ak-
tiivisen toiminnan merkeis-
sä pyöritään vielä lähitule-
vaisuudessakin. Viimeisin 
muutos on juuri vaihtunut 
kaupallisen johtajan vir-
ka, jota hoitaa tällä hetkellä 
myös Spondan aluepäällik-
könä toimiva Seppo Sevón. 
Aikaisempi johtaja Jukka 
Korpimäki siirtyi samoihin 
tehtäviin Tornioon, Kaup-
pakeskus Rajalla På Gränse-
niin.

Lisäksi vieläkin puhuttaa 
marraskuussa kauppakes-
kukseen avattu täysin uusi 
itäinen osa, joka lisäsi Zep-

Zeppelinissä uudistuksia:

Kävijämääriin 20 prosentin kasvu

Seppo Sevón on uusi Zeppelinin kaupallinen johtaja ja toimii myös aluepäällikkönä Spondas-
sa, joka omistaa ja hallinnoi toimitiloja ympäri Suomen.

pelinin kokonaispinta-alaa 
noin 10 000 neliöllä ja samal-
la parkkitilaa saatiin lisää 300 
ruudun verran. Muutoksilla 
tavoiteltiin 20 prosentin kas-
vua asiakasvirtoihin ja Sevó-
nin mukaan tavoitteeseen on 
päästy.

- Kauppakeskukseen on 
saatu uuden osan myötä 
luontainen kierto, joten uusi 
osa palvelee selkeästi myös 
keskuksen vanhaa osaa. Li-
säys asiakasvirroissa on nä-
kynyt selkeästi myös vanhan 
osan liikkeissä. Vanha ja uusi 
puoli ovat vielä todella erinä-
köiset, mutta lähitulevaisuu-
dessa on tarkoitus remon-
toida vanha osa enemmän 

yhteneväisen näköiseksi, jot-
ta erovaisuudet eivät olisi 
niin suuria, kertoo Sevón.

Zeppelinin yrittäjäyhdis-
tyksen puheenjohtaja Han-
na Tokola Click Shoesista on 
myös huomannut kauppa-
keskuksen nousseen suosi-
on, vaikka hänen liikkeensä 
sijaitsee vanhan osan toisessa 
kerroksessa. Hän uskoo veto-
voimaisuuden takana olevan 
uuden puolen 20 uutta liiket-
tä, joista seitsemän on koko-
naan uusia brändejä Oulun 
talousalueella.

Lisäksi tarjonnaltaan kat-
tava ja tilaratkaisultaan yh-
tenäinen sekä lämmin koko-
naisuus, ovat oivia valtteja 

Vanhan ja uuden puolen ilmeet eroavat vielä toisistaan, mutta asiaan on tulossa lähivuosina 
muutos pienen pintaremontin myötä.

houkuttelemaan lapsiperhei-
tä ja muita, jotka kaipaavat 
helppoa shoppailua. Myös 
parannellut liikenneyhtey-
det moottoritieltä ovat vä-
hentäneet liittymään synty-
viä ruuhkia huomattavasti ja 

täten myös kauppakeskuk-
sen tavoitettavuutta.

- Muista kauppakeskuk-
sista poiketen loma-ajat ovat 
meille hyvää kauppa-aikaa. 
Zeppelinin sijainti on pohjoi-
sen ja etelän väliä matkaavil-

le henkilöille niin luonteva, 
että täällä on hyvä poiketa 
kulkureittien varrella, kertoo 
Sevón.

Jenny Kärki

hiileen ja perustamaan yhtei-
sen yritykseen Zeppeliniin.

- On tämä parempi paik-
ka kuin katutason liikkeenä 
ja ainakin hektisempi. Ihmi-
siä kulkee paljon ja töitä on 
niin paljon kun ennättää teh-
dä. Hirveän pitkät aukiolo-
ajat ovat välillä hankalia näin 
pienelle yritykselle, mutta 
koko ajan parempaan suun-
taan tämä keskus on menos-
sa, kertoo Matti Raita.

Jenny Kärki

Zeppelinin suutarit on yksi kauppakeskuksen harvoista liikkeistä, joka on pysynyt paikoillaan 20 vuotta. Toinen yrityksen perustajista Matti Raita työn touhussa.

Tämän vuoden marraskuun 
viimeisenä viikonloppuna 
30.-31. päivä, Zeppelin juh-
lii 20-vuotista taivaltaan. 
Perjantaina 30.3. luvassa on 
kutsuvierastilaisuus kaikil-
le kauppakeskuksen kanta-
asiakkaille sekä Facebook-fa-
neille. 

Ohjelmassa on muotinäy-
töksiä, esiintyjiä ja tarjoilua. 
Lauantaina nähdään ihmeel-
linen taikuri, musiikkiesityk-
siä lapsille sekä muuta ohjel-
maa. Illalla järjestetään myös 
kauppakeskuksen henkilö-
kunnan oma tilaisuus juhlal-

Zeppelin 20 vuotta! lisuuksineen.
Kovin montaa yritystä 

kauppakeskuksessa ei ole, 
jotka olisivat pysyneet siel-
lä sen koko 20-vuotisen his-
torian ajan. Yksi näistä on 
Zeppelinin Suutarit Ky, jon-
ka omistaa veljekset Matti 
ja Esa Raita, jotka ovat kak-
si kolmesta suutariveljekses-
tä. Vuodesta –79 Matti Raita 
toimi veljensä Jorman vers-
taassa, kunnes perusti oman 
Oulun postiaukiolle. Myös 
Esalla oli oma suutari Tuiras-
sa, mutta lomien puute sai 
miehet puhaltamaan yhteen 

9
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Kempele pyrkii markkinoimaan talousaluettaan aktiivisesti myös ulkopaikkakuntalaisille.

Kempeleen kunta pyrkii stra-
tegiansa mukaan luomaan 
hyvät olosuhteet elinkeino-
elämän kehittymiselle. Kunta 
on yritysmassaltaan poikke-
uksellisen vahva. Kunnassa 
toimii jo lähes 800 yritystä ja 
määrä on edelleen kasvussa. 
Vuonna 2011 kuntaan rekis-
teröitiin yli 80 uutta yritystä. 

Yrityksillä on monenlaisia 
tarpeita, joihin yritysasiamies 
tai muu yksittäinen kunnan 
viranhaltija ei voi yksin vas-
tata. Kyetäkseen vastaamaan 
suuren ja laaja-alaisen yritys-
massansa palvelutarpeisiin 
Kempeleen kunta lähti kehit-
tämään uudenlaista, koko-
naisvaltaisempaa yrityspal-
velukonseptia.

Kehitysprojektia varten 
Kempeleessä on käynnistetty 
1.1.2012 puolen vuoden yri-
tyspalvelupilottihanke. Ta-
voitteena on rakentaa Kem-
peleen kunnalle uudenlainen 
yrityspalvelukonsepti, joka 
auttaa kehittämään alueen 
yritysten toimintaedellytyk-
siä. Toinen tärkeä tavoite on 
tutkia keinoja systematisoi-
da ja tukea kunnan paikal-
listalouden aktiivista kehit-
tämistä.

10

Kempeleeltä aktiivinen 
ote paikallistalouteen

Kunnan kehitysjohta-
ja Pekka Salmela on pääosin 
tyytyväinen pilotin starttiin, 
mutta toivoo vielä aktiivi-
sempaa vuorovaikutusta yri-
tysten kanssa. ”Liian moni 
kempeleläisyritys ei vie-
lä tiedä uuden palvelun ole-
massaolosta. Siksi toivom-
mekin, että yritykset, jotka 
ovat käynnistämässä tai jot-
ka suunnittelevat kehitystoi-
men käynnistämistä ottaisi-
vat yhteyttä palveluumme”, 
Salmela toteaa.   

Tietoa tarvitaan
Pilottipalvelu tuottaa neu-
vonta- ja koulutuspalveluja 
laajan konsulttipoolin yhteis-
tuotannolla. Laajapohjainen 
konsulttirypäs edustaa mo-
nipuolista asiantuntemusta, 
jolloin saadaan paras tulos 
erilaisiin kehittämistarpei-
siin. Pilottiprojektissa selvi-
tetään, mihin yritykset toi-
vovat tukea, miten ja missä 
muodossa tukea toivotaan 
tarjottavan, tarvitseeko kon-
sulttipoolia laajentaa ja min-
kälaiset sopimuskäytännöt 
ovat tarkoituksenmukaisia.

”Pilotti tarjoaa mahdolli-
suuden testata yrityksiä ak-

tiivisesti lähestyvää palvelua 
ilman jäykkiä rakenteita, esi-
merkiksi monessa kunnassa 
sovellettua kehitysyhtiömal-
lia. Pilotti on tähän mennessä 
tarjonnut yrityksille kunnan 

subventoimia kehityskartoi-
tuksia ja analysointipalvelui-
ta. Seuraavaksi kokeilemme 
yhteiskoulutusta, josta löy-
tyy ilmoitus tämän lehden si-
vuilta”.

Paikallistalous  
keskiöön 
Kempele haluaa tutkia tar-
kemmin myös kunnan pai-
kallistalouden perustekijöitä 
ja hahmottaa tulevaisuuden 
vetovoimatekijöitä. Tärkei-
tä kysymyksiä ovat: Miten 
ja mihin suuntaan yrityskan-
ta kehittyy kunnan alueella, 
mihin toimialoihin mahdol-
liset muutokset painottuvat 
ja mitkä niiden taloudelli-
set kokonaisvaikutukset ovat 
kunnalle, sen työllisyyteen ja 
hyvinvointiin.  

”Tutkimme mahdollisuut-
ta käynnistää EU-hanke, jon-
ka puitteissa voisimme sekä 
kartoittaa ja analysoida pai-
kallistaloutemme perusele-
mentit että jatkojalostaa yri-
tyspalvelukonseptiamme. 
Olemme jo tiedustelleet Ou-
lun yliopiston kiinnostus-
ta osallistua hankkeen tutki-
musosioon”, Salmela linjaa. 

Vahva paikallistalous ja 
sen mukanaan tuoma kun-
nan elinvoimaisuus näkyy 
yleisenä hyvinvointina. Kun-
ta haluaa kehittää paikallis-

Kunnan kehitysjohtaja Pekka Salmela on pääosin tyytyväinen 
pilotin starttiin, mutta toivoo vielä aktiivisempaa vuorovaiku-
tusta yritysten kanssa.

taloutta ja elinkeinoelämää 
kuvaavia mittareita, joiden 
avulla kartoitetaan kunnan 
eri toimialojen ja ulkopuolis-
ten toimijoiden yhteistyötä 
sekä arvioidaan vaikutuksia 
hyvinvointiin.

Pilotille jatkoa
Kempele haluaa jatkaa myös 
yrityspalvelukonseptin ke-
hittämistä. Palvelumallit, 
sopimuskäytännöt, palve-
ludokumentaatio ja laatu-
mittarit vaativat kehittämis-
tä. Kunta pyrkii jatkossakin 
tarjoamaan alueen yrityksil-
le subventoituja liiketoimin-
taosaamisen kehittämiseen 
tähtääviä tehostettuja asian-
tuntija- ja koulutuspalvelui-
ta.

”Pohdimme parhaillaan 
pilottivaiheen jatkamista 
vuoden 2012 loppuun saak-
ka. Kaavailtu puolen vuoden 
koejakso on osoittautumas-
sa aivan liian lyhyeksi. Tämä 
on sen verran hyvä idea, ettei 
sitä kannata pilata tarpeetto-
malla kiireellä”.
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Kempeleen kunnan käynnis-
tämä yrityspalvelupilotti on 
rakennettu liiketoiminnan 
kehittämiseen ja tuotannon 
tehostamiseen erikoistunei-
den itsenäisten konsulttiyri-
tysten varaan. Toimintamal-
li muistuttaa suuremmissa 
kaupungeissa käytettävää 
yrityspalvelumallia sillä ero-
tuksella, että yhtälöstä puut-
tuu virkamiesvetoinen kehi-
tysyhtiö. 

Kunta ostaa kehitys- ja 
koulutuspalvelut kolmelta 
asiantuntijaorganisaatiolta, 
jotka muodostavat palvelun 
ytimenä toimivan konsultti-
poolin. Palvelu toimii kehi-
tysjohtaja Pekka Salmelan ja 
kunnan elinvoimavaliokun-
nan alaisuudessa. 

Konsulttipooli koos-
tuu Turbiini Consultingin, 
Oulu Business Networksin 
ja 2C Customer Consultin-
gin kymmenestä asiantunti-
jasta. Perustettavien ja alka-
vien yritysten tukemisesta 
vastaa Oulun Seudun Uus-
yrityskeskus.

Ratkaisukeskeinen 
palvelu
”Tiedämme miltä pk-yrittä-
jien arki näyttää ja tuntuu, 
koska olemme itsekin yrittä-
jiä. Meillä kaikilla on pitkä ja 
monipuolinen kokemus yri-
tysten liiketoimintojen ke-
hittämisestä ja työelämästä 
yleensäkin. Siksi uskomme, 
että löydämme kempeleläis-
yritysten kanssa yhteisen sä-
velen varsin nopeasti”, sanoo 
toisena yrityspalvelukoordi-
naattorina toimiva Jorma Ta-
pio.

Yrityspalvelun arkea pyö-
rittää kaksi palvelukoor-
dinaattoria. He ovat aina 
kempeleläisyritysten tavoi-
tettavissa sähköpostilla tai 
puhelimella. Yhteystiedot 
löytyvät palvelun verkkosi-
vuilta www.kempeleenyri-
typalvelut.fi.      

Yrityskohtaisten palvelui-
den malli on yksinkertainen 
ja ratkaisukeskeinen. Yrityk-
set, joilla on tulossa muu-
toksia tai jotka ovat muuten 

haasteiden edessä, voivat ot-
taa palveluun yhteyttä ja tie-
dustella mitä yrityspalvelulla 
on tarjota heidän toimintan-
sa tueksi. Palvelukoordinaat-
torit ottavat vastaan yrityk-
siltä tulleet avaukset, antavat 
niistä omat arvionsa kehitys-
johtajalle, joka tekee päätök-
sen tukeeko kunta yritystä ja 
miten. 

Tukea  
rahoitukseen
Kun kunta päättää tukea yri-
tystä, niin asia siirtyy palve-
lun asiantuntijoille, jotka aut-
tavat yrityksiä tunnistamaan 
toiminnalliset pullonkau-
lat ja löytämään niihin rat-
kaisut. Tarvittaessa he myös 
auttavat laatimaan alustavan 
kehityssuunnitelman. Lisäk-
si palvelusta voi saada apua 
kehitysrahoitushakemusten 
tekoon. 

”Konsulttipoolimme asi-
antuntijoilla on sertifioinnit 
miltei kaikkiin julkisiin ke-
hityshankkeisiin. Toisin sa-
noen he tuntevat julkiset ke-
hitys- ja rahoitusinstrumentit 
ja niihin sisältyvät kiemu-
rat kuin omat taskunsa, joten 
heillä on edellytykset auttaa 
yrityksiä löytämään tukea 

kehitystoimiensa rahoittami-
seen myös niiden kautta”, 

Laaja-alaista  
palvelua
Konsulttipooli on koottu si-
ten, että asiantuntijoiden 
erikoisosaamisalueet täy-
dentävät toisiaan ja riittävät 
vastamaan pk-yritysten ylei-
simpiin haasteisiin. Apua 
löytyy esimerkiksi liiketoi-
mintasuunnitelman tekoon, 
myynnin ja markkinoinnin 
kehittämiseen, tuotannon te-
hostamiseen sekä laatujärjes-
telmien rakentamiseen. 

Jos vastaan tulee sellais-
ta erikoisosaamista vaativa 
haaste, johon pooli ei pys-
ty vastaamaan, niin tarvitta-
va osaaminen hankitaan sen 
ulkopuolelta. Tämä koskee 
erityisesti yhteiskoulutuksia, 
joita pilottihankkeessa myös 
tullaan kokeilemaan.

”Pystymme tarjoamaan 
kempeleläisyrityksille hy-
vän väylän kehityksen tielle. 
On kuitenkin hyvä muistaa, 
että vaikka julkiset palvelut 
ja yritystuet toimivat hyvä-
nä alkusysäyksenä, niin pit-
käjänteinen kehitystyö vaatii 
myös yritysten omaa talou-
dellista panostusta.

Yrittäjävetoista palvelua

juhani.leskela@kempeleenyrityspalvelut.fi

Kempeleen yrityspalvelut kerää 
tietokantaa alueen yrityksistä
Jos et ole vielä saanut meiltä uutiskirjeitä ja kutsuja 
tapahtumiin, lähetä ihmeessä sähköpostiosoitteesi 
ja muut yhteystietosi meille osoitteeseen:

Näin pääset hyödyntämään kehittyviä palveluitamme.

”Pystymme tarjoamaan kem-
peleläisyrityksille hyvän väy-
län kehityksen tielle.”

Yrittäjien kannattaa vara-
ta riittävästi aikaa yrityksen 
omistajanvaihdokseen liitty-
vien asioiden järjestämiseen 
– etenkin silloin kun jatkajaa 
ei ole tiedossa. Ennen myyn-
tiä yritys kannattaa järjestel-
lä myyntikuntoon, mikä voi 
tarkoittaa talouden tai raken-
teiden uudelleen organisoin-
tia. Oikealla suunnittelulla 
vaihdos on mahdollista to-
teuttaa jopa veroneutraalisti.

Sukupolvenvaihdoksessa, 
jossa jatkaja on perhepiiristä, 
on hyvä käydä asiasta per-
heen sisällä avoin keskustelu 
kaikkien osapuolien omista 
tavoitteista ja näkökulmista 
– tällä päästään parhaaseen 
lopputulokseen ja sillä huo-
mioidaan myös perheenjäse-
net, jotka varsinaisesti eivät 
osallistu yritystoimintaan. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-

Omistajanvaihdokseen 
kannattaa varata aikaa

täjien omistajanvaihdospro-
jekti PK-yrityksen onnistu-
nut omistajanvaihdos auttaa 
yrittäjiä ja yrityskaupoista 
kiinnostuneita ostajia omis-
tajanvaihdossuunnitteluissa. 
Projekti auttaa yhteistyöver-
koston haltuunotossa. Yrittä-
jien hankkeen kautta on myös 
mahdollista saada asiantun-
tijapalveluita alle 30 % oma-
vastuulla. Käytettävissä on 
15 asiantuntijaa, jotka autta-
vat veroasioissa, juridiikassa 
ja arvonmäärityksessä. Asi-
antuntijaa kannattaa myös 
käyttää, jos tarvitsee apua ra-
hoitusjärjestelyissä.

Eläkkeelle jäävien yrittäji-
en omistajanvaihdoksilla on 
suuri yhteiskunnallinen mer-
kitys työllisyydenkin kan-
nalta, sillä tulevaisuudessa 
pk-yritykset ovat niitä, jotka 
työllistävät. Kun yrityksel-

le löytyy jatkaja, se mahdol-
listaa palveluiden säilymisen 
pienilläkin paikkakunnilla.

Yrittäjien hanke pyrkii he-
rättelemään yrittäjiä mietti-
mään omistajanvaihdosasioi-
ta järjestämällä tänä vuonna 
maksuttomia omistajanvaih-
dostilaisuuksia eri puolella 
Pohjois-Pohjanmaata. Näis-
sä tilaisuuksissa puhutaan 
asiantuntijoiden johdolla 
omistajanvaihdoshaasteista. 
Seuraava suurempi tilaisuus 
pidetään Oulussa 25.4, jonne 
mahtuu vielä hyvin mukaan.

Kaikkien omistajanvaih-
dostilaisuuksien lisätiedot ja 
ilmoittautumiset osoitteesta 
http://www.yrittajat.fi/fi-
FI/pohjoispohjanmaanyrit-
tajat/koulutuskalenteri/

Tommi Sirviö
projektipäällikkö, PPY
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Näetkös!

Avoinna
ma-pe 10-18

la 10-14

Linnukkatie 6
Liminka

Puh. 
010 470 3500

Päivystys myös 
aukioloajan 
ulkopuolellawww.lakeudenoptiikka.fi

Nuori, notkea ja nopea 

näkemisen erikoisliike 

Kempeleen kupeessa!

Euroopan taloudellinen ti-
lanne asettaa yritystoimin-
nallekin haasteita. Kriisin 
taustalla on läntisen maa-
ilman ylivelkaantuminen. 
Olemme menettäneet kilpai-
lukykyämme Aasian nouse-
ville talouksille ja jatkaneet 
hyvinvointimme rakenta-
mista velaksi. 

Nyt markkinoiden usko 
poliitikkojen kykyyn ratkais-
ta julkisen talouden velkaan-
tumisen ongelma on romah-
tanut. Tilanne on kärjistynyt 
Etelä-Euroopassa, mutta 
Suomikin on samalla tiel-
lä. Sairaus on selvillä, mut-
ta lääkkeitä pitää nyt löytää 
kipeästi. Ja löytyyhän niitä, 
kun on tarpeeksi kova pak-
ko.

Velka maksetaan työtä te-
kemällä. Samaa koskee yk-
sityistä kuin julkistakin vel-
kaa. Julkisella puolella tämä 
tarkoittaa työtuntien lisää-
mistä kansantalouteen. Ta-
louspolitiikan ohjenuoraksi 
täytyy ottaa Ruotsin malliin 
työtä kaikille tai lisää työtun-
teja kansantalouteen asenne. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että meidän tulee kaikin 
käytettävissä olevin keinoin 

Eduskunnan kuulumisia:

hakea ratkaisuja yrittäjyy-
den ja työllistämisen estei-
den poistamiseksi. 

Ruotsissa työstä poissa-
olot pienenivät omavastuu-
päivän käyttöönottamisella 
puoleen. Siellä on poistet-
tu kannustinloukkuja ansio-
tulovähennyksellä, eli työn 
vastaanottaminen on tehty 
kannattavaksi. Ei saisi syn-
tyä tilannetta, missä joutuu 
miettimään, kannattaako mi-
nun ottaa tämä työ vastaan 
vai ei. 

löytyy, kun tahtoa on.
Yrittäjyyteen pitää myös 

yhteiskunnan toimesta kan-
nustaa. Sen vuoksi on vaaral-
lista purkaa niitä pieniä talo-
udellisia kannustimia, mitä 
yrittäjyyteen liittyy. Tästä 
esimerkkinä on kertaalleen 
verotetun osingon pitäminen 
vähintään nykymuotoisena 
jatkossakin. Yrittäjille on tär-
keää jatkuvuus yhteiskun-
nan toimissa. 

Tärkeää on myös se, et-
tei yhteiskunta omin toimin 

nonvaroja.
Suomi tarvitsee yrityksiä, 

jotka kasvavat ja työllistä-
vät. Maassamme on satsattu 
paljon, noin 4 % bruttokan-
santuotteestamme, tuoteke-
hitykseen ja tutkimukseen. 
Satsaukset ovat nyt hiipu-
massa emmekä ole löytäneet 
käytännön keinoja yksityis-
henkilöiden rohkaisemisek-
si sijoittamaan kasvuhakui-
siin PK-yrityksiin. Mielestäni 
paras, yksinkertaisin ja hel-
poin tapa lisätä yksityishen-
kilöiden kiinnostusta sijoit-
tamaan kasvuyrityksiin, on 
käsitellä verotuksessa pää-
omatuloja yhtenä kokonai-
suutena.

Ongelmana on ollut se, 
että yrityksiin tehdyistä sijoi-
tuksista koituneita tappiota 
ei ole saanut vähentää muis-
ta pääomatuloista. Uskon, 
että viime viikolla tekemäni 
lakialoite toteutuessaan toisi 
lisää yksityishenkilöiden va-
rallisuutta yritysten taseisiin 
ja auttaisi osaltaan kasvun 
aikaansaamista. Tämä on 
myös halpa tapa kannustaa 
yksityisvarallisuutta ohjau-
tumaan suomalaiseen työl-
listämiseen.

Kansanedustaja Juha Sipilä vierailee mielellään kempeleläi-
sissä yrityksissä. Kuva otettu Tekniserin uusien tilojen avajai-
sista muutama vuosi sitten, jossa Sipilä käyttämässä puheen-
vuoroa. Kempeleen Yrittäjät kuva-arkisto. 

Taloudellisten kannusti-
mien lisäksi myös yrittäjien 
jaksamiseen tulisi kiinnittää 
huomiota. Tämä on asen-
ne- ja toimintatapakysymys. 
Yrittäjänkin tulisi muistaa 
pitää vapaita, kuntoilla ja an-
taa aikaa ajatusten tuulettu-
miselle. Yrittäjä ja johtaja on 

tavallaan myös organisaati-
onsa peili. Kannattaa siis vä-
lillä pysähtyä peilin eteen ja 
katsoa miten yrittäjä jaksaa. 
Organisaatio ei yleensä jaksa 
paremmin kuin sen vetäjä. 

Juha Sipilä 
kansanedustaja, Kempele

”Yrittäjille on tärkeää jatkuvuus 
yhteiskunnan toimissa.” 

Ruotsissa on myös tehty 
toimia nuorten työllistämi-
sen helpottamiseksi, inves-
tointien houkuttelemisek-
si yrityksiin ja niin edelleen. 
Erityisesti nuorten kipeään 
työttömyystilanteeseen tulee 
saada nopeasti helpotusta. 
Mikään osapuoli ei saa olla 
kaivautuneena asemiinsa, 
kun etsitään ratkaisuja nuor-
ten työllistymiseen tai syr-
jäytymisen ongelmaan. Mal-
leja haasteiden ratkaisuksi 

vaikeuta yrittäjyyttä. Ehkä 
räikeimmät esimerkit tästä 
löytyvät kuljetus- ja maata-
lousyrittäjyyden alueelta. 

Kuljetusalaa on kiusat-
tu Suomeen sopimattomilla 
työaikasäännöksillä, poltto-
nesteiden veronkorotuksil-
la sekä kalustoon liittyvien 
normistojen muuttamisella. 
Kuljetustuen pudottaminen 
on myös heikentänyt yritys-
ten mahdollisuuksia hajasi-
joittumiseen lähemmäs luon-

Suomi selviää yrittämällä

Viennin verkkokauppa, http:www.finnprodukt.com


