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MUHOS yrittää
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Muhoksen Yrittäjien 
puheenjohtaja Mika 
Mattila Yrittäjien syys-
kokouksessa.

Olemme saaneet uuden kun-
nanjohtajan ja valtuuston 
sekä elinvoimapäällikön. 
Yhteistyö uuden kunnan-
johtajan kanssa on alkanut 
vauhdikkaasti. On saatu olla 
valitsemassa uutta elinvoi-
mapäälikköä ja kertomassa 
yrittäjien näkemyksiä uuteen 
kuntastrategiaan. On mu-
kava todeta, että yhteistyö 
kunnan kanssa jatkuu ja sy-
ventyy. Yrittäjien mielipiteillä 
on suuri vaikutus kuntamme 
elinvoiman osalta. 

Alkuvuodesta järjestimme 
hankintaillan kunnan kanssa 
etänä. Osallistujia oli muka-
vasti yli kolmekymmentä. 

Muhoksen Yrittäjät jär-
jesti tänä vuonna ensim-
mäisen kerran vaalitentin 
lukiolla, joka striimattiin 
yrittäjien YouTube kanaval-
le. Vaalitentti oli onnistunut 
ja mielenkiintoinen projekti. 
Tentin järjestämiseen saatiin 
tilat lukiolta, joka on oiva esi-

merkki yrittäjien ja eri taho-
jen yhteistyöstä. Haluamme 
tulevaisuudessakin tehdä yh-
teistyötä kuntamme eri toi-
mijoiden kanssa. 

Ehdokkaiden haastat-
teluista tuli esille, kuinka 
samansuuntaisia ajatuksia 
kuntamme kehittämisestä 
on puolueista riippumatta. 
Tämä sama tunne vahvistui 
entisestään, kun olin käyttä-
mässä yrittäjien puheenvuo-
ron valtuutettujen kuntastra-
tegiaseminaarissa. 

Tänä vuonna toiminta 
muiden tilaisuuksien osalta 
on ollut hiljaisempaa koron-
arajoituksista johtuen. Mu-
hoksen yrittäjien toiminta on 
avointa. Kaikki tapahtumat ja 
tilaisuudet, mitä järjestetään, 
on kaikille avoimia. Tärkein 
tehtävämme on kuitenkin 
paikallisten yritysten edun-
valvonta. Hankintailta on 
yksi tärkeimpiä asioita edun-
valvonnan osalta. 

Syyskauden avaus järjes-
tettiin Vinkkelin tiloissa syys-
kuussa. Mukana oli muutama 
uusi valtuutettu, Kunnanjoh-
taja, Humanpoliksen edusta-
ja sekä Vinkkelin henkilöstöä. 
Tämäntapaiset tapahtumat 
on tärkeitä, joissa yrittäjät 
voivat jakaa ajatuksia ja mie-
lipiteitä toisten yrittäjien sekä 
päättäjien kanssa. Toivotta-
vasti mahdollisimman moni 
yrittäjä pääsisi tulevaisuu-
dessakin osallistumaan mei-
dän tilaisuuksiin. Ne antavat 
enemmän kuin ottavat.

Yrityksemme selvisivät 
koronakurimuksesta koh-
tuullisen vähin vaurioin. Siitä 
jälleen iso kiitos kuntalaisil-
lemme, kun käyttävät pai-
kallisten yritysten palveluja. 
Muhoksen yrittäjät on saanut 
tänä vuonna 18 uutta jäsen-
tä. Poistuneita jäseniä oli 12, 
joten nettokasvu on kuusi 
jäsentä. Yhteisjäsenmäärä on 
tällä hetkellä 112. 

Toivotan kaikki uudet jä-
senet tervetulleiksi. Syysko-
kous pidettiin lukiolla 22.10. 
siellä valitsimme Emma Pik-
kuahon uudeksi hallituksen 
jäseneksi erovuorossa olleen 
Maija Riepulan tilalle ja al-
lekirjoittanut jatkaa puheen-
johtajana. 

Tästä on hyvä jatkaa tämä 
vuosi loppuun ja aloittaa vuo-
si 2022. Se mitä ensi vuosi 
tuo tullessaan, jäämme innol-
la odottamaan.

Mika Mattila
puheenjohtaja 

 Muhoksen Yrittäjät ry

MUHOkSen Yrittäjien 
tOiMinta avOinta kaikille 

UNELMASI
YRITTÄJYYDESTÄ!

        

050-4558436

matti.toljamo@gmail.com

liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi/

muhosM U H O S

Kiinteistönhuolto- ja 
kunnossapitotyöt
Maalaustyöt
Rakennustyöt

P. 050 536 2541 
timotekee.fi | timo.suorsa@timotekee.fi
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Jutun kirjoittaja Matti Toljamo kuvasi ja välitti jä-
senille Muhoksen Yrittäjien syyskokouksen 22.10.

Muhoksen Yrittäjät jär-
jestivät kevätkokouksen 
10.4.2021 Kylmälänkylässä 
sijaisevassa kyläkauppa Sa-
tumaassa. Yhteiskuljetuk-
sella lähdimme matkaan 
perinteisesti kunnantalon 
edestä.

Kyläkauppa Satumaassa 
pidimme kokouksen osal-
taan etäyhteyksien varassa, 
jotta ne, jotka eivät paikalle 
päässeet saivat mahdolli-
suuden osallistua kokouk-
seen.

Kokouksen aikana saim-
me haastatteluja paikallisil-
ta asukkailta ja kuulimme 
suoraa kommenttia paikal-
lisesta yrittämisestä ja elä-
mästä Kylmälänkylässä. Ko-
kouksen jälkeen nautimme 
maukkaat pizzat paikallisen 
pizzakeisarin tekemänä.

Hyvillä mielin pakkau-
duimme autoon ja lähdim-
me iloisin ilmein kotimat-
kalle. Iloisille ilmeille oli 
montakin syytä, onnistunut 
kokous, innovatiivisia ideoi-
ta tulevaisuuteen. Yksi idea 
nousi vahvasti keskustelui-
hin kotimatkalla, että järjes-
tetään vaalitentti live ennen 
kuntavaaleja ja pääjärjestä-
jänä olisimme me yrittäjät.

Kun tässä porukassa 
idea heitetään ilmoille, niin 
yleensä jotain tapahtuu, ku-
ten nytkin.

Seuraavan kokouksen 
päivämäärä lyötiin lukkoon 

MUHOkSen Yrittäjien YOUtUbe-kanavan tarina

Virallisten asioiden lisäksi kevätkokous sisälsi mm. Satumaan yrittäjän, uu-
den paikallisen yrittäjän ja kyläläisen kuulumisia livenä ja striimattuna. Ko-
kouksessa nautittiin paikallisen satumaan yrittäjän kuuluisat pitsat.

ja sovimme sitä ennen teh-
tävän työnjakoa asioiden 
selvittämiseksi. 

Koitti sovitun kokouksen 
päivä ja istahdimme alas 
yhteisötila Kummassa. Jo-
kainen tahoillaan oli jäsen-
tänyt ajatuksiaan ja työn-
jakokin soljui luontevasti, 
löytyihän meillä yrittäjien 
hallituksesta lähes kaikki 
tekijät. Tapahtumahan jär-
jestettiin yhteistyössä Mu-
hoksen kunnan, Tervareitin 
ja Muhoksen Yrittäjien kes-
ken. Päätimme myös, että 
youtubeenhan kaikki pitää 
saada talteen, joten päätim-
me perustaa youtube tilin.

Kaikki oli uutta meil-
le kaikille. Koskaan ei oltu 
live-striimattu vastaavaa 
tapahtumaa. Saatiinpa lai-

naan yläkoululta äänimikse-
ri, jonka käytön opettelussa 
ei vältytty naurunpyrskäh-
dyksiltäkään. Kuten kaikis-
sa suurissa spektaakkeleissa 
niin tässäkin, järjestimme 
kenraaliharjoituksen muu-
tamaa päivää ennen vaali-
tenttiä.

Harjoitus meni muka-
vasti ja paljon viisaampina 
jäimme odottamaan itse 
vaalitenttipäivää. Tähän 
mennessä olimme kuukau-
den aikana saaneet aikaisek-
si ideasta toimiva konsepti, 
jonka todellinen koetinkivi 
oli edessä ihan lähellä, suuri 
ja mahtava vaalitentti-live. 

Vaalitentti järjestettiin, 
joka onnistui täydellisesti ja 
olemme erittäin ylpeitä tuo-
toksestamme. 

Tämänkin tapahtuman 
mahdollisti hyvä yhteistyö 
kaikkien osapuolten kesken. 
Tervetuloa Muhoksen Yrit-
täjien jäseneksi! 

Tämä tarina olkoon pieni 

pala idearikasta ja innova-
tiivista yrittäjäyhteisöä. 

Yrittäjien Youtube ka-
navaa käytetään edelleen 
onnistuneesti yhdistyksen 
toiminnassa. Muista tilata 

Muhoksen Yrittäjien Youtu-
be-kanava!

Matti Toljamo 

Yrittäjien tOiveita ja terveiSiä 
kUnnan StrategiaSeMinaariSSa
Muhoksen Yrittäjien puheenjohtaja Mika 
Mattila vieraili Muhoksen kuntavaltuutet-
tujen strategiaseminaarissa. Hän valotti 
ja esitti toiveita yrittäjien näkemyksistä 
Muhoksen kehittämisessä.

Olemme todella tyytyväisiä, 
että uusi elinvoimapäällikkö 
on valittu ja aloittaa Muhok-
sella työt pian eli joulukuun 
alusta. 

Yritystontit pitää saa-
da toteutukseen ripeästi ja 
infra valmiiksi. On vähän 
noloa tarjota yritystontiksi 
pelkkää metsämaata, jolloin 
menevät huonosti kaupak-
sikin. 

Julkisissa hankinnoissa 

pitää oikeasti huomioida 
paikalliset yritykset. Ei riitä, 
että asia lukee strategiassa. 
Se tulee ottaa huomioon 
tarjouspyyntöjä laadittaes-
sa. Paikallisten yrittäjien 
mahdollisuutta osallistua 
tarjousten jättämiseen tuli-
si valtuutettujen ja kunnan 
virkahenkilöiden myös val-
voa. 

Y r i t t ä j ä y h d i s t y k s e s -
sä toki pyritään tilannetta 

seuraamaan, mutta meillä 
ei voimavarat riitä pereh-
tymään kaikkiin hankintoi-
hin ja tarjouspyyntöihin. 
Olisi erittäin hieno asia, jos 
hankinta-asioista käytäisiin 
kunnan ja yrittäjien välillä 
markkinavuoropuhelua, toi-
mialasta riippumatta. 

Omakot i ta lotont t ien 
markkinointiin tulisi pa-
nostaa nykyistä enemmän. 
Markkinoinnissa tulisi huo-
mioida lähikoulut ja lähilii-
kuntapaikat. Jäähalli, jal-
kapallo- ja pesäpallokentät, 
tähtiareena ja golfkentät. 
Uudet asukkaat lisäävät 
kunnan elinvoimaa.

Päiväkotipaikkojen tulee 

riittää kysyntää vastaavaksi 
ja jouhevaksi. Vanhemmil-
le on hankalaa, jos saman 
perheen lapset kuskataan 
eri päiväkoteihin. Se on iso 
tekijä työntekijöiden ja yrit-
täjien arjen jaksamisessa

Kunnan on oltava mah-
dollistaja. Eli kunnan toi-
minta pitää olla sellaista, 
että se ei blokkaa mitään 
laillista liiketoimintaa.

Kunnan viestinnän tulee 
näkyä ulospäin yritysmyön-
teisenä.

Muhoksen Yrittäjien puheenjohtaja Mika Mattila 
vieraili Muhoksen kunnan strategiaseminaarissa 
esittämässä yrittäjien toiveita ja terveisiä.

MUHOKSEN YRITTÄJIEN TIEDOTUSLEHTI  2021

Muhos yrittää-lehti on luettavissa 
netissä:  www.vkkmedia.fi 

klikkaa linkistä: lehdet

www.yrittajat.fi/muhosjulkaisija: Muhoksen Yrittäjät ry
vastaava toimittaja: Mika Mattila, Muhoksen Yrittäjät ry
toimitus ja ilmoitukset: Marika Kumpulainen, Muhoksen Yrittäjät ry, 
 Jenny Kärki, Heimo Turunen, Terttu Salmi,  
 VKK-Media Oy
Sivuvalmistus: VKK-Media Oy/Katariina Niemitalo

MUHOS yrittää
M U H O S

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista 
toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määränpalauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

Painopaikka: Suomalainen  
 Lehtipaino Oy Kajaani
Mahdolliset palautteet: VKK-Media Oy  
 p. 0400 385 281,  
	 vkkmedia@vkkmedia.fi

Avoinna 
ke-pe 12-17.00 tai

 sopimuksen mukaan.
puh. 044 721 1210.
Tervetuloa!
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www.hartikankartano.fi

Valtatie 11, Muhos
puh. 050 447 3365

toimisto@heikkiaspegren.fi

Asianajotoimisto

Heikki Aspegren
- asianajaja, julkinen kaupanvahvistaja –

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

wwwkoneurakointimustonen.com
koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

elinvOiMa SYntYY 
YHdeSSä tekeMällä
Pitkään valmisteltu sote-uu-
distus siirtää sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelas-
tustoimen tehtävät maa-
kunnalliselle hyvinvointi-
alueelle. Tehtävien siirto 
näkyy kunnissa henkilöstön 
siirtymisenä uuden työan-
tajan palvelukseen sekä 
talouden ja omaisuuden 
siirtoina hyvinvointialueel-
le vuoden 2023 alussa. Pit-
kän aikavälin tavoite on se, 
että väestön ikääntymiseen 
ja sairastavuuteen liittyvät 
kustannukset ja niitä seu-
raavat kuntatalouden riskit 
siirtyvät pois kuntien vas-
tuulta. Aika näyttää, kuinka 
hyvinvointialueet kykenevät 
vastaamaan tehtäviin ns. 
laajemmilla harteilla.

Tulevaisuuden kunnan 
tehtävä on tuottaa palvelut 
ja turvata lähidemokra-
tia kuntalaisille. Keskei-
siä tehtäviä ovat koulutus, 
kasvatus, kaavoitus ja elin-
keinojen kehittäminen. 
Yhdellä sanalla ne voisi 
kiteyttää paikalliseksi elin-
voimaksi. Sen ytimessä on 
yrittäjyyden mahdollistami-
nen ja elinkeinojen vahvis-

taminen.
Suomen Yrittäjien tuo-

reen kyselyn mukaan yrit-
täjät arvioivat kunnallisen 
elinkeinopolitiikan tärkeim-
miksi osa-alueiksi päätök-
senteon yrityslähtöisyyden, 
elinkeinojen merkityksen 
tunnistamisen kehitystoi-
minnassa, yrityspalvelut, 
julkiset hankinnat, liiken-
teen, saavutettavuuden ja 
tietoliikenneyhteydet, kaa-
voituksen ja rakentamisen 
sekä koulutuksen ja osaavan 
työvoiman saatavuuden. 

Kyselyn viesti on selkeä 
– kunta ei menesty ilman 
menestyviä yrittäjiä. Tär-
keää on keskinäisen luot-
tamuksen synnyttäminen 
yhteisillä foorumeilla sekä 
toiminnallisten edellytysten 
rakentaminen nykyisille ja 
alueelle sijoittuville uusille 
yrityksille. Vaikuttavat tu-
lokset syntyvät yhdessä te-
kemällä ja kehittämällä. 

Muhoksen kunta on 
käynnistänyt uuden val-
tuustokauden kuntastra-
tegian laatimisen laajassa 
vuoropuhelussa sidosryh-
mien kanssa. Toimintaym-

Muhoksen vt. kunnan-
johtaja Jussi Rämet.

MUHOkSen Yrittäjät rY HallitUS 2022
Mika Mattila
puheenjohtaja
040 745 1211
muhoksen@yrittajat.fi
mikamattila4@gmail.
com 

Mari granholm
Resis Oy
0445494748
mari.granholm@resis.fi

jani Huotari
LaiffiGym	Oy
040 509 8010
jmhuotari@gmail.
com 
 
Sanna kinnunen
Kotipalvelu Kinnunen
045 672 2220
kotipalvelukinnunen@
gmail.com 
  

Pikkuaho emma
MOLDOG	–	Homekoirapal-
velut
044 091 4800
emma.pikkuaho@moldog.fi

jaakko räisänen
Voice Intuitive Oy
0400 169 947
jaakko.raisanen@voicein-
tuitive.com 
 

Matti toljamo
MPJ Asennus Oy
050 4558436
matti.toljamo@gmail.com

M U H O S

Muhoksen Yrittäjien syyskokouksessa hallituksen jäsenet muistivat vapaalle 1.9. vaihtanutta pitkäai-
kaista Muhoksen kunnanjohtajaa kuvataululla, jonka Jani Niiranen oli kuvannut Poikajoen Isterin-
koskella. Hallituksen jäsenistä kuvassa Jaakko Räisänen, Matti Toljamo, Mika Mattila, Jani Huotari, 
Mari Granholm ja Sanna Kinnunen.

050 5707 383

AVOINNA
Ke-to 18-02
Pe-La 18-04

KaraokeKaraoke
LivebänditLivebändit
BiljardiBiljardi

DartsDarts
PelitPelit
BurgeritBurgerit

www.pubpuute.fi Jussilantie 2 Muhos

Musiikkiterapeutti Maria Hiltunen
045 152 5886

info@mariahiltunen.fi  | www.mariahiltunen.fi
Kelan palveluntuottaja.

päristön haasteita ovat 
korona ja sen vaikutukset, 
kiristynyt kuntatalous sääs-
töineen sekä kunnan uudet 
vastuut ja tehtävät. Stra-
tegian perustaksi on tehty 
toimintaympäristön kuvaus 
Tilastokeskuksen tilastoilla 
ja Kuntalain vaatima kunta-
talouden tasapainotus vuo-
teen 2025. Lisäksi kunnan 
johtoryhmä on tunnistanut 
kuntastrategian työstämi-
sen pohjaksi strategisia 
kärkiteemoja. Tällaisia ovat 
elinvoimainen ja erottuva 
kunta sekä yhteisöllinen ja 
osallistuva Muhos. Kolmas 
tavoite on arvostavasti ja 
mahdollistavasti toimiva 
kuntakonserni.

Kuntastrategia valmistel-
laan kolmen työpajan sarja-
na siten, että valtuutettujen 
ohella työskentelyyn kut-
sutaan mukaan yhteistyö-
kumppaneita. Ensimmäi-
sessä työpajassa käydään 
läpi toimintaympäristöä ja 
jalostetaan kehittämisen 
lähtökohtia ja tarpeita. Toi-
sessa työpajassa valtuusto 
hahmottaa vision ja strate-
giset kärkitavoitteet. Kol-

mas työpaja keskittyy laajan 
sidosryhmän vuoropuhelu-
na strategian viimeistelyyn 
ja konkreettisten toimen-
piteiden priorisointiin. Ai-
kataulu on tiukka, koska 
strategian on tarkoitus olla 
valtuuston hyväksymiskä-
sittelyssä joulukuussa yh-
täaikaisesti ensi vuoden ta-
lousarvion kanssa.

Jussi Rämet
vt. kunnanjohtaja,

Muhoksen kunta

UUSia jäSeniä
vUOden 2021 aikana MUHOkSen Yrittäjien tiiMiiMMe 
Ovat liittYneet SeUraavat UUdet jäSenet!

M U H O S

Kuljetus J. Pieniniemi Oy
Nordevice Oy
CARBROS MUHOS OY
Pelja Oy
JHM-Service Oy
MOLDOG	–	Homekoirapalvelut
Emilia Suoranta Oy

Palvelut Sarkkinen Oy
StenkkaPuu
Vaihtopenkillä
Pitopalvelu Kati Parviainen
Asennuspalvelu M. Kesti Oy
Rakennuspalvelu Baas
Tepatec Ky

OJL-Talotekniikka Oy
T:mi Jooel Tervaskanto Oy
Koskelta Oy
Krappaus Oy 

läMPiMäSti tervetUlOa 
MUkaan YHdiStYkSen 
tOiMintaan!
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MUSiikkiteraPiaSSa 
HYödYnnetään MUSiikin eleMenttejä
Musiikki vaikuttaa mieleen 
hoitavasti ja tuottaa mieli-
hyvää – tämän voimme var-
masti kaikki allekirjoittaa. 
Samaa todistaa myös Maria 
Hiltunen jokapäiväisessä 
työssään musiikkiterapeut-
tina. Hän on laaja-alainen 
musiikkiterapeutti, joka tar-
joaa sekä toiminnallista että 
psykiatrista terapiaa Kelan 
palveluntuottajana.

- Musiikki on kaikille 
ja se kuuluu ihmisen pe-
rusluontoon. Jopa synty-
mättömät vauvat oppivat 
tunnistamaan melodioita. 
Musiikki vaikuttaa myös 
voimakkaasti aivoihin. Jos 
vaikkapa iän tai vamman 
myötä aivojen pinnallisem-
piin osiin tulee toimintahäi-
riöitä, musiikki voi edelleen 
antaa voimakkaita ärsyk-
keitä aivojen syviin osiin ja 
saada reaktioita aikaan, Hil-
tunen kertoo.

Musiikkiterapia on tie-
teelliseen näyttöön perustu-
va hoito- ja kuntoutusmuo-

to. Terapiaan hakeudutaan 
monenlaisista syistä, esi-
merkiksi psyykkiset oireet, 
neurologiset häiriöt tai vai-
keudet kommunikaatiossa. 
Musiikki on yksi työkaluis-
ta, joiden avulla hän auttaa 
asiakkaitansa ilmaisemaan 
tunnetilojaan sekä kuntou-
tumaan.

- Musiikkiterapia ei vaa-
di asiakkaalta musiikillista 
osaamista. Olennaista on, 
että musiikki on hänen mie-
lestään tärkeää tai kiinnos-
tavaa. Musiikin elementte-
jä, kuten rytmiä, melodiaa, 
dynamiikkaa ja harmonioi-
ta hyödynnetään prosessis-
sa. Lisäksi voidaan käyttää 
muita luovia elementtejä, 
kuten piirtämistä, maalaa-
mista ja tanssia. 

Hänellä on asiakkaita 
eri ikäluokista, lapsista ai-
kuisiin. Toimitilat sijaitse-
vat Oulussa ja Muhoksella, 
mutta tarpeiden mukaan 
Hiltunen voi tulla työsken-
telemään palvelutaloon tai 

asiakkaan kotiin, jolloin 
työskentelyyn voidaan ot-
taa mukaan myös asiakkaan 
perhe.

Yrittäjänä  
ihmisläheisellä 
alalla
Vuonna 2014 musiikki-
terapeutiksi valmistunut 
Hiltunen on toiminut alan 
yrittäjänä kokopäiväisesti 
vuodesta 2017 lähtien. Sitä 
ennen hän teki myös muita 
töitä, kunnes asiakkaita oli 
tarpeeksi, jotta hän pystyi 
keskittymään kutsumusam-
mattiinsa.

- Alana tämä on erittäin 
kiinnostava, mutta mietin 
kuitenkin pitkään, onko 
minusta tuollaiseen ammat-
tiin. Yrittäjyys oli minul-
le aluksi vierasta ja tuntui 
haastavalta, sillä lähipiirissä 
ei ollut yrittäjiä. Kuitenkin 
musiikki on ollut aina tär-
keä asia elämässäni ja tässä 
ammatissa pääsen musiikin 

avulla auttamaan ihmisiä 
hyvin konkreettisesti, Hiltu-
nen kertoo.

Haasteitakin on ollut, 
sillä korona-aikanakin toi-
mintaa piti sopeuttaa tilan-
teeseen. Erään haasteen tuo 
myös alalta puuttuva am-
mattinimikesuojaus. Mu-
siikkiterapeutin ammattia 
on alettu käyttämään sys-
temaattisesti jo 60-luvulta 
lähtien, mutta se ei ole vie-
lä saanut ammattinimike-
suojausta. Puutteen vuoksi 
musiikkiterapeutin, tämän 
asiakkaan ja valvovan vi-
ranomaisen asemaan liittyy 
joitakin ongelmia.

Hiltusella on koulutuk-
sensa ja kokemuksensa 
ansiosta Kelan vaativan 
lääkinnällisen kuntoutuk-
sen sopimus. Lisäksi hän 
ylläpitää ja täydentää osaa-
mistaan kouluttautumalla. 
Taustalla hänellä on laulu- 
ja musiikkiharrastuneisuut-
ta lapsesta pitäen. Lisäksi 
hän on sosionomi (AMK), 

MiMMin PUlla SUOSii 
läHialUeiden raaka-aineita

Keväällä tulee 14 vuotta 
siitä, kun Muhoksen kes-
kustaan avautui uusi sym-
paattinen leipomo ja kahvio 
Mimmin Pulla. Leipomoa 
pyörittävä Aila Mattila on 
vakiinnuttanut paikkansa 
paikallisten keskuudessa.

- Olin yli kaksikymmentä 
vuotta ollut töissä leipomos-
sa Oulussa ja monesti mie-
lessä kävi, että tähän työhön 
kaipaisi jotakin muutosta. 
Mieheni oli silloin myös eri 
alalla yrittäjänä ja olimme 
juuri rakentaneet talon Mu-
hokselle, joten tuntui sopi-
valta avata aivan oma leipo-
mo tänne, Marttila kertoo.

Pitkästä leipomoalan 
työurasta oli merkittävää 
apua oman leipomon perus-
tamiselle, sillä Marttilalla 
oli kokemusta leipomotyös-

kentelyn useista osa-alu-
eista. Konditoriapuolen 
vastaavana hän oli saanut 
opetella esimiestehtäviä, 
vastuun kantamista ja sitä, 
mitä kaikkea toiminnan 
pyörittäminen vaatii.

Leipomossa valmistuu 
joka päivä tuoreet pullat, 
leivät ja konditoriatuotteet, 
joita tehdään sekä tilaukses-
ta että myyntiin kahvioon. 
Tuotteissa suositaan laa-
dukkaita ja lähellä tuotettu-
ja raaka-aineita, kuten Kin-
nusen Myllyn jauhoja.

itse poimitut  
lakat kakun  
koristeena
Aila Marttila on syntyjään 
Utajärveltä, mutta hän per-
heineen rakensi talon Mu-

Leipomossa työskentelee myös useita loma-apurei-
ta, joista yksi on yrittäjän siskonpoika Toni Oilinki.

Yrittäjä Aila Marttila on pyörittänyt Mimmin Pulla 
leipomoa 14 vuotta vankalla ammattitaidolla.

jolla on 17 vuoden kokemus 
sosiaalialalta lasten, nuor-
ten ja perheiden parista. 

Jenny Kärki

neUvOntaa 
YritYStOiMintaa 
SUUnnitteleville 

Henkilöille
Oulun seudun Uusyritys-
keskus ry tarjoaa neuvon-
taa yritystoimintaa suun-
nitteleville henkilöille. 

-Meiltä saa käyttöön 
kaiken sen tiedon, jota yri-
tystoimintaansa käynnistä-
vä henkilö tarvitsee, sanoo 
Tuija Aitto-oja, Oulun seu-
dun Uusyrityskeskus ry:n 
toimitusjohtaja. 

Henkilökohtaisen neu-
vonnan pääpaino on liikei-
dean ja liiketoimintasuun-
nitelman kehittämisessä 
sekä kannattava liiketoi-
minnan edellytysten arvioi-
misessa. Lisäksi neuvontaa 
saa yrityksen rahoitukseen, 
eri yritysmuotoihin, vero-
tukseen, kirjanpitoon, va-
kuutusturvaan ja yrityksen 
käynnistämiseen liittyvissä 
asioissa. Tarvittaessa käy-
tettävissä on myös laajan 
asiantuntijaverkoston osaa-
minen. Neuvonta on täysin 
maksutonta ja ehdottoman 
luottamuksellista. 

Vuoden 2021 alusta 
yrityksen perustajilla on 
ollut mahdollisuus varata 
etäneuvonta-aikaa ajanva-
rausjärjestelmästä. Tarjol-
la on tunnin Teams-neu-
vontaa ja puolen tunnin 
puhelinneuvontaa. Henki-
lökohtaisten tapaamisten 
varaaminen sovitaan yhä 
erikseen puhelimitse tai 

Oulun seudun Uusyri-
tyskeskuksen toimi-
tusjohtaja Tuija Ait-
to-oja. 

sähköpostilla. 
Varteenotettava vaih-

toehto yritystoiminnan 
perustamiselle on myös 
valmiin yritystoimin-
nan osto. Oulun seudun 
Uusyrityskeskus ry tekee 
tiivistä yhteistyötä Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
Paula Pihlajamaan kanssa 
edistääkseen omistajan-
vaihdoksia Oulun seudulla. 

-Yhteistyön tarkoituk-
sena on muistuttaa, että 
aina on helpompaa aloittaa 
yritystoiminta jo olemassa 
olevien asiakkaiden kanssa 
kuin etsiä asiakkaita nol-
lasta. Luopuva yrittäjä saa 
apua Paulalta ja ostajaa uu-
tena yrittäjänä neuvomme 
me Uusyrityskeskuksessa, 
tuumaa Tuija Aitto-oja.

Muhos Yrittää -lehti

hokselle 18 vuotta sitten. 
Hänellä on mies, kaksi lasta 
ja koira, joiden kanssa hän 
mielellään lähtee mökkeile-
mään Puolangalle aina kun 
mahdollista.

- Kyllä minä olen sellai-
nen luontoihminen ja tyk-
kään marjastaa. Lakkakak-
kuihinkin mielelläni poimin 
itse marjat, jotta on sitten 
varmasti tuoreita ja puhtai-
ta marjoja!

Viimevuosien korona-ai-
ka vaikutti aluksi paljonkin 
leipomon toimintaan, kun 
juhlat ja kokoukset loppui-
vat niin kakkujen ja muiden 
leivoksien menekki väheni 

merkittävästi. 
- Aloimme valmistaa 

tuotteita vähittäismyyntiin 
ja saimme sillä paikattua 
tippunutta kysyntää. Pak-
kohan se oli jotakin keksiä 
eikä jäädä tuleen makaa-
maan, Marttila toteaa.

Tällä hetkellä Marttilan 
lisäksi leipomo työllistää yh-
den vakituisen työntekijän 
sekä useita kiireapulaisia. 
Muhoksen ammattikoululta 
on käynyt useita opiskelijoi-
ta harjoittelemassa alan sa-
laisuuksia konkarin opissa.

Jenny Kärki
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Kotipalvelu 
Kinnunen

045 672 2220

kotipalvelukinnunen@gmail.com
www.kotipalvelukinnunen.fi

TilausTaksiT 
TeeMu Nurkkala

Muhos ja oulun lähialueet.
p. 050 556 7747 

tai 
0400 985 703

Ota Teemun tutut taksit tavaksi!
#teemuntaksit

 Palvelemme:
 ma-pe  8.30 - 19
   la  9 - 16

Valtatie 20, 91500 Muhos. P. 08 531 3600

www.muhoksenapteekki.fi

vinkkeli – MUHOkSen tYölliSYYS-
PalvelUt SaMan katOn alla 

Vinkkelissä työskentelevät työhönvalmentaja Mutteri-hanke Merja Karppinen, ohjaamo koordinaattori 
Nuorten Ohjaamo Hanne Ojuva sekä työhönvalmentajat Mutteri hanke Virpi Kukkonen ja Jarkko Leh-
mikangas. 

Muhokselle keväällä 2021 
avattu työllisyys- ja opinto-
palvelukeskus Vinkkeli on 
matalan kynnyksen palvelu, 
joka tarjoaa yksilöllistä tu-
kea ja apua työnhakijoille. 
Vinkkelin palvelut on suun-
nattu nuorille ja työikäisille 
työttömille, työttömyysuhan 
alla oleville tai alan vaihtoa 
suunnitteleville muhoslaisil-
le.  Saman katon alla työs-
kentelevät Muhoksen kun-
nan työllistämispalveluiden 
omavalmentajat, Nuorten 
Ystävät ry:n Ohjaamon sekä 
Mutterihankkeen työhönval-
mentajat yhdessä moniam-
matillisen verkoston kanssa. 

Työllisyyspalveluiden ja 
työhönvalmentajien lisäksi 
Vinkkelistä on säännöllisesti 
tavoitettavissa Kelan asian-
tuntijapalvelut, terveyden-
hoitaja, sosiaalityöntekijä, 
opintoohjaaja, ammatinva-
lintapsykologi ja liikunta-
neuvoja. 

– Vinkkeliin voi varata 
ajan yksilölliseen neuvon-
taan ja ohjaukseen. Liittyi-
pä asiasi työllistymiseen, 
urasuunnitteluun, opiske-
luun, sosiaalisten taitojen 
kehittämiseen tai yleisesti 
elämänhallintaan, meillä on 
yksi ovi kaikille. Vinkkelin 
väki ohjaa Muhoksen kun-
talaisia, mikä palvelu sopisi 
parhaiten eri elämäntilan-

Vinkkeliin voi varata ajan yksilölliseen neuvontaan ja ohjaukseen.

Vinkkelistä sisäkuva.

teisiin, Muhoksen kunnan 
omavalmentaja Hanne Oju-
va kertoo.

Työllisyyspalveluiden 
keskittäminen on osa valta-
kunnallista työ- ja elinkein-
oministeriön toteuttamaa 
työllistämisen kuntakokei-
lua, joka kestää kesäkuuhun 
2023 saakka. Kokeiluun 
osallistuu yhteensä 11 kun-
taa, joista Muhos on osa Ou-
lun seudun kuntakokeilua. 
Kokeilun päätavoitteena on 
nopeuttaa työttömien työn-
hakijoiden työllistymistä ja 
ohjautumista erilaisiin kou-
lutuksiin ja palveluihin. Se 
pyrkii erityisesti paranta-
maan pitkäaikaistyöttömien 
pääsyä työmarkkinoille. 

vinkkelistä apua 
yrittäjille
— Uuden työntekijän 
palkkaaminen on iso asia 
varsinkin pienille ja kes-
kikokoisille yrityksille. 
Rekrytointiprosessi vie 
usein aikaa sopivan hen-
kilön löytämiseksi. Vink-
kelistä löytyy apua myös 
työnantajille rekrytointiin 
ja työllistämisen eri vaih-
toehtoihin liittyvissä kysy-
myksissä, Nuorten Ystävien 
Mutteri-hankkeen työhön-
valmentaja Jarkko Lehmi-
kangas kuvaa.

Vinkkelin työhönval-

mentajat toimivat niin työn-
hakijan kuin työnantajan 
rinnallakulkijoina: Työ-
hönvalmentajat auttavat 
käytännön prosessissa, hal-
linnollisissa asioissa sekä 
jalkautuvat tarvittaessa 
työpaikoille. Työnantajille 
suunnatun työhönvalmen-
nuksen avulla madalletaan 
yritysten ja yhteisöjen kyn-

nystä uuden työntekijän 
palkkaamisessa. Yhteistyötä 
rakennetaan työnantajan ja 
työntekijän yhteisten tar-
peiden pohjalta esimerkiksi 
työkokeilun avulla. Par-
haimmillaan työnantajat 
saavat organisaation omiin 
tarpeisiin kohdennettua, 
valmennettua ja koulutet-
tua, työvoimaa. 

Ota rOHkeaSti YHteYttä! 
Vinkkeli Valtatie 9, 91500 Muhos

Avoinna ma–to klo 12–15, 
ajanvarauksella ma–pe klo 9–15

044 7341 654, vinkkeli@nuortenystavat.fi
Somesta: www.facebook.com/VinkkeliMuhos, 

www.instagram.com/vinkkelimuhos 

Jussilantie 7 lh 3, 91500 Muhos 
p. 040 181 3311.

Parturi-kampaamo- ja 
meikkauspalvelut sekä 

ripsien kestotaivutukset 

Jussilantie 2 
(linja-autoasema), 

MUHOS, 
puh. (08) 533 3779

EKukka.fi

 www.yrittajat.fi/liity
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PUb PUUte täYttää jO viiSi vUOtta
Muhoksen linja-autoase-
man rakennuksessa toimii 
Pub Puute. Tänä vuonna 
Markku Vaaramolla tuli täy-
teen viisi vuotta yrittäjyyttä. 
Hän perusti pubin aiemmin 
tiloissa toimineen Cafe-Bar 
Linkkurin tiloihin.

- Kaverit vinkkasivat ja 
paikallislehdessä ilmoitet-
tiin, että paikkaan etsittiin 
uutta ravintolayrittäjää. 
Oulusta Muhokselle muut-
taneena huomasin täällä 
paljon hyödyntämätöntä 
potentiaalia. Ajattelin, että 
tähän tarvitaan uutta säpi-
nää ja on paljon asioita, joita 
voisi tehdä paremmin.

Sittemmin hän on kehit-
tänyt pubia toiminnalliseen 
suuntaan: livemusiikkia, ka-
raokea, biljardia, pelejä sekä 
pieniä festivaaleja pubin 
pihamaalla. Kaksi vuotta 
sitten hän osti lisäksi Oulun 
Valkealinnan talossa sijait-
sevan Ravintola Sarkan, jo-
ten ajelua kahden ravinto-
lan välillä riittää.

- Olen ollut yrittäjähenki-
nen nuoresta pitäen. Jo ylä-
asteella ja ammattikoulussa 

Pub Puutteessa on mahdollisuus pelata useita pelejä, joista suosittuja ovat 
darts ja biljardi.

Yrittäjä Markku Vaaramolla on intoa ja kunnianhi-
moa kehittää ravintolatoimintaa.

keHitä OSaaMiStaSi vaiHtOPenkillä
Mistä löytyisi iloa ja ”flo-
wta” työhön? Tätä pohtii 
moni työssäkäyvä, ja tä-
män kysymyksen ympärillä 
työskentelee tuore yrittäjä 
Ullamaija Niskanen. Hän 
perusti vuosi sitten Vaih-
topenkillä -nimisen ura- ja 
opinto-ohjausta tarjoavan 
yrityksen.

Hänen asiakkaansa saat-
tavat pohtia, mikä olisi juuri 
minulle sopiva tapa opiskel-
la uusi ammatti tai päivittää 
osaamista, jotta voisi edetä 
urallaan. Osaa mietityttää, 
kuinka löytäisi merkityksel-
lisyyden omasta työstään.

Muun muassa tällaisis-
ta asioista keskustellaan 
Niskasen tarjoamissa oh-
jaustapaamisissa, joissa 
keskustelu perustuu rat-

kaisukeskeiseen ohjausteo-
riaan sekä positiivisen psy-
kologian menetelmiin. 

- Koronakevään aikana 
perehdyin työ- ja organi-
saatiopsykologian opintoi-
hin, jolloin kiinnostuin yhä 
enemmän työhyvinvoin-
nin teemoista. Punniskelin 
vaihtoehtoja, kuinka voisin 
hyödyntää osaamistani sel-
laisessa työssä, mistä to-
della nauttisin, Niskanen 
kertoo.

Yrittäjyys ei ollut hänelle 
vieras juttu, sillä Niskanen 
on maatalousyrittäjien lapsi 
ja hänen miehensä on ollut 
pitkään lastensuojeluyrittä-
jänä, joten tukea lähipiiris-
tä löytyy. Lisäksi Niskanen 
tekee edelleen päivätyötään 
Kajaanin ammattikorkea-

koulussa. Opinto-ohjauk-
sesta ja opetuksesta eri kou-
luasteilta kokemusta löytyy 
lähes 20 vuoden ajalta. 

- Oppilaitoksessa työs-
kennellessä aikaa menee 
myös paljon hallinnon teh-
täviin. Aidosti ajan kanssa 
yksilöllinen ohjaaminen 
on aika vähäistä. Lisäksi jo 
työelämässä oleville ura- ja 
opinto-ohjausta on melko 
vähän saatavilla. Näiden 
asioiden vuoksi halusin tar-
jota palveluitani myös yrit-
täjänä.

Sosiologinen  
ajattelu yrittämisen 
tukena
Pohjakoulutukseltaan Nis-
kanen on yhteiskuntatie-

teilijä ja sosiologi. Useat 
tutkinnot ja pätevyydet 
kertovat, että opiskelu on 
hänelle mielekäs harrastus. 
Hän suhtautuu uteliaasti 
maailmaan ja sosiologinen 
ajattelu leimaakin hänen 
polkuaan yrittäjänä: hän 
suhtautuu asiakkaisiinsa-
kin kokonaisvaltaisesti – 
kuinka yksilön urapolkuun 
vaikuttavat monet asiat, 
yhteiskunnan rakenteista ja 
psykologiasta lähtien.

- Asiakkaissani on paljon 
erilaisia ihmisiä: korkeasti 
koulutettuja, pitkään työ-
elämässä olleita, maahan-
muuttajia ja vastavalmis-
tuneita. Monessa paikassa 
huudetaan työvoimapulaa, 
mutta silti työtä etsii moni, 
jotka eivät tunnu kelpaavan 

töihin. Meillä on monta ra-
kenteellistakin ongelmaa, 
joiden keskellä luovivan voi 
olla vaikeaa työllistyä.

- Työnhakuun liittyvistä 
opinnoista saattaa olla pal-
jon aikaa, eikä työelämästä 
opiskelijaksi hyppääminen 
ole helppoa. Useimmat 
opinnot ovat myös siirty-
neet osittain verkkoon, ja 
digisyrjäytymistäkin tapah-
tuu.

Monessakin ohjausti-
lanteessa yrittäjyys nousee 
esille yhtenä mahdollisena 
urapolkuna. Kaikki asiak-
kaat eivät osaa kuvitella it-
seään yrittäjinä, mutta mo-
net kiinnostuvat erilaisista 
yrittäjyyden vaihtoehdoista, 
kuten kevytyrittäjyydestä. 
Asiakkaalle saattaa nousta 

Yrittäjä Ullamaija Nis-
kanen on erikoistunut 
ura- ja opinto-ohjauk-
seen, positiivisen psyko-
logian näkökulmasta.

kävin mahdolliset yrittäjä-
kurssit. Ensimmäisen ker-
ran pääsin ravintolaoppiin 
2011 kesätöihin erääseen 
rantaravintolaan ja sen jäl-
keen ajauduin alalle yhä sy-
vemmin.

ruokapuoli  
pelasti pubin
Vaaramon yrittäjäfilosofias-
sa on pohjalla ajatus, ettei 
koskaan saa olla liian tyy-
tyväinen. Toimintaa pitää 

pyrkiä kehittämään omien 
ideoiden sekä asiakkaiden 
palautteen pohjalta.

- Alkuaikoina asiakkaat 
totesivat, että pubille voisi 
antaa viisi tähteä, jos tääl-
tä saisi ruokaa. Heti kun 
saimme pubin puolen pyö-
rimään, aloimme kehittää 
ruokapuolta. Ja nyt ravin-
tolan burgerit ja hotwingsit 
ovat oikein tykättyjä.

Ruokapuolen ansiosta 
Pub Puute selvisi myös ko-
rona-ajasta paremmin kuin 

eniten kärsineet yökerhot. 
Kaikki kapakat olivat kiinni 
pisimmillään 2,5 kuukaut-
ta, mihin yrittäjä reagoi 
tehostamalla ruokamyyn-
tiä ja puhkaisemalla pubin 
seinään ulosmyyntiluukun 
ruualle.

- Luukun ansiosta pys-
tyin sulun ajan työllis-

tämään koko porukan, 
saimme kuitattua kulut ja 
minimoitua tappiot. Haluan 
kiittää kaikkia asiakkaita, 
jotka ovat hakeneet ruokaa 
myös hankalina aikoina!

Yritys työllistää yrittäjän 
itsensä lisäksi kuusi tarjoili-
jaa ja kaksi järjestyksenval-
vojaa. Vaaramon mukaan 

ravintola-alalla henkilökun-
ta on isossa ja korvaamatto-
massa roolissa. Hän haluaa 
kiittää työntekijöitään, sillä 
heidän joustavuutensa ja 
sitoutumisen ansiosta yritys 
selvisi myös pahimman ko-
rona-ajan läpi.

Jenny Kärki

yritysidea vaikkapa oman 
harrastuksensa kautta.

Jenny Kärki

tavOitteena teHdä SUOMeSta 
MaailMan ParaS Maa YrittäMiSeen

P o h j o i s - P o h j a n m a a n 
Yrittäjät järjesti Paikallis-
yhdistysfoorumin 3.-4.9. 
Oulussa. Mika Mattila oli 
mukana Muhoksen Yrittä-
jien edustajana. Teemana 
oli Olemme aidosti Yrit-
täjän arjessa. PPY:llä on 
keskeisenä Edunvalvonta 
ja vaikuttaminen, turva-
taan huomisen yrittäjyys. 
Esillä pidetään palveluja 
yrittäjille, verkostoitumi-
nen sekä jäsenkehitystä, 
jossa PPY parhaiten sijoit-
tunut koko Suomessa. 

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja kutsui alus-
tuksensa aikana Mika Mattilan kertomaan Mu-
hoksen Yrittäjien toiminnasta.

Paikallisyhdistyksien 
hallituksissa toivotaan 
hyväksyttävän uudet ja 
eronneet jäsenet joka ko-
kouksessa. Tiedottaja olisi 
nimettävä joka yhdistyk-
seen. Yhdessä pohdittiin, 
hallituksen aktivoimista 
mm. puheenjohtajan toimi-
misen esimerkillä. Yrittäji-
en kuntavaikuttaminen on 
lisääntynyt, sillä viime kun-
tavaaleissa saatiin runsaasti 
yrittäjiä kunnanvaltuustoi-
hin, jotka ovat myös jäseni-
nä kunnanhallituksissa. 

Vierailijana mm. SY toi-
mitusjohtaja Mikael Pen-
tikäinen, joka kertoi ta-
voitteenaan olevan tehdä 
Suomesta maailman paras 
maa yrittämiseen. 

-Parannamme myös yrit-
täjän arkea, hän totesi. 

Perjantai-iltana foo-
rumissa vieraili huippu-
malli-juontaja, kosme-
tiikka-alan yrittäjä Anne 
Kukkohovi. 

-Intuitio on tärkeä yrittä-
jälle. Yrityksen ja yrittäjän 
visuaalinen ilme on tärkeä, 

sillä asiakas tekee ensipää-
telmät yrityksestä sekun-
neissa. Tuotekehitys on 
oltava jatkuvaa. Luottamus 
ja usko itseensä ja osaami-
seensa ja oltava koko ajan, 
että selvitään vaikeuksien-
kin yli. 

Tilaisuudessa kuultiin 
viimeiset uutiset SY nettisi-
vujen uudistuksesta, jotka 
julkistetaan marraskuun 
alussa. Uudistus näkyy 
myös Muhoksen yrittäjien 
nettisivuilla.HT
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Kesä on takana ja syksy 
edessä, tuntuu että vuo-
denajat vaihtuvat vinhaa 
vauhtia, niin myös työvuo-
det ja yrityksen ikävuodet. 
Tulevaisuus siintää edessä 
ja joskus on hyvä seisahtua 
miettimään, millaiset odo-
tukset tulevaan on. Missä 
näet itsesi ja yrityksesi vii-
den tai kymmenen vuoden 
päästä? Mikäli ajatuksena 
on irtaantua yrityksestä vii-
den vuoden päästä, on aika 
laittaa töpinäksi. Viisi vuot-
ta hurahtaa vauhdilla. 

O m i s t a j a n v a i h d o s t a 
suunnittelevan kannattaa 
tehdä toimintasuunnitelma, 
johon kirjataan stepit, mi-
hin asioihin milloinkin kiin-
nitetään huomiota. Omis-
tajanvaihdoksen teknillisiä 
asioita on mm. arvonmääri-
tys, taseen puhdistaminen, 

mahdollisesti kaluston tai 
varaston vähentäminen. 
Prosessi voi tuntua ensi al-
kuun hyvin sekavalta ja se 
sisältääkin monia yksityis-
kohtia. Yksin näitä asioita ei 
onneksi tarvitse tehdä, vaan 
asioiden pyörittämiseen 
löytyy paljon apuja. Palve-
luja tarjoaa mm. paikka-
kunnan oma yritysneuvoja 
tai Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien Omistajanvaih-
dos Ilolla -hanke, kannat-
taa myös tarkistaa sopisiko 
kumppaniksi ELY:n kehit-
tämispalvelut. 

Omistajanvaihdospro-
sessin edetessä yrittäjä käy 
läpi myös omaa luopumis-
taan. Teknillisiä asioita hoi-
taessa ei missään tapauk-
sessa tule unohtaa omaa 
itseään. Näin syksyn kyn-
nyksellä haastan yrittäjiä 

miettimään omaa henkilö-
kohtaista suunnitelmaa, jos 
sitä ei vielä ole.  Ota aika, 
jolloin keskityt vain avain-
kysymysten vastaamiseen. 
Kuinka pitkäksi aikaa ha-
luat sitoutua yritykseen, 
haluatko olla kasvuyrittäjä 
vai onko haaveesi jossain 
muualla kuin nykyisessä 
yritystoiminnassasi? Pää-
tökset eivät välttämättä ole 
helppoja, eivätkä vastaukset 
tule annettuna. Kun antaa 
itselleen aikaa ja rohkeutta 
luottaa tulevaan vastaukset 
kyllä avautuvat.

Syksy on uuden alku, 
joten ole avarakatseinen ja 
anna toiveittesi tulla esille. 
Sanoita toiveet tulevaisuu-
den suunnitelmiksi. Kun 
tiedät mitä tulevaisuudelta 
haluat, menet sitä kohti ja 
toiveet toteutuvat.

OnkO SinUlla HenkilökOHtainen 
tUlevaiSUUden SUUnnitelMa?

Ihanaa loppusyksyä 
toivottaen,

Paula Pihlajamaa
Omistajanvaihdos 

ilolla -hanke, 
Pohjois-Pohjanmaan 

Yrittäjät

MUHOkSen varaOSakeSkUkSella 
Pitää kiirettä YMPäri vUOden
Muhoksen Varaosakes-
kuksella syksyn kiireisin 
rengassesonki on saatu nyt 
taputeltua. Yrittäjä Petteri 
Lehtola kertoo, että syk-
syllä liukkaat kelit tulevat 
aina autoilijoille yllätykse-
nä, mikä aiheuttaa kiireisen 
kauden.

- Vuonna 2016 kun meil-
le valmistui tuo oma halli, 
niin sen jälkeen kiirettä on 
pitänyt oikeastaan koko 
ajan. Talvirengassesonki 
tulee siihen sitten lisäksi, 
mutta vaikka se onkin kii-
vastahtinen, niin onneksi se 
on myös melko lyhyt, Lehto-
la toteaa.

Täyden palvelun huolto- 
ja varaosaliikkeessä työs-
kentelee tällä hetkellä 20 
henkilöä. Petteri Lehtolan 
lisäksi yrityksessä osakkai-
na ovat hänen vaimonsa 
sekä kolme poikaa.

Valtatie 22:lle komeasti 
näkyvään hallirakennuk-
seen tehtiin tänä vuonna 
korjaamon puolelle mer-
kittävä laajennus. Nyt ra-
kennuksessa on noin 1000 
neliömetriä tilaa Varaosa-
keskuksen käyttöön ja li-
säksi hallin toisessa päässä 
vuokralla on katsastuskont-
tori.

Asiakkaat tulevat pää-
sääntöisesti Muhokselta, 
mutta myös ympäryskun-
nista kuten Utajärveltä, Yli-
kiimingistä ja Tyrnävältä. 
Lisäksi yrityksellä on ollut 
toinen toimipiste Haukipu-
taalla vuodesta 2008 läh-
tien.

- Haukiputaan liike pyö-
rii aika hyvin itsekseen, 
siellä on yksi pojistani ve-
tämässä toimintaa, Lehtola 
kertoo.

Petteri Lehtolan isäkin 
oli autoalalla yrittäjänä ai-
kanaan, joten omena ei ole 
pudonnut kauaksi puusta. 
Hän päätyi perustamaan 
oman yrityksensä vuonna 
2002.

- Lapsesta asti olen kas-
vanut alalle ja kävin au-
toasentajakoulun, jonka 
jälkeen tein samalla alalla 
työntekijänä pitkää päivää. 
Silloin mietin, että nämä 
tunnit olisi sama tehdä it-
selle.

Lehtola on myös mukana 
Muhoksen yrittäjäyhdistyk-
sessä jäsenenä. Työntäytei-
sen arjen vuoksi hän ei ole 
ehtinyt toimintaan mukaan 
lähemmin. Välillä on käynyt 
kuitenkin mielessä, että oli-
si mukava jos olisi muiden 

Muhoksen Varaosakeskuksen yrittäjä Petteri Lehtola kertoo, että vaikka talvi-
rengassesonki onkin kiivas, se on myös lyhyt.

yrittäjien kanssa tilaisuuk-
sia, joissa voisi keskustella 
miten kollegat tekevät tietyt 
asiat ja voisiko itse tehdä 

yrittäjänä joitakin asioita eri 
tavoin.

Jenny Kärki

Täyden palvelun huolto- ja varaosaliikkeessä työs-
kentelee tällä hetkellä 20 henkilöä.

kUkkOnen 
OPaSti YHdeSSä 

MeneStYMiSeen ja 
eläMän MatkaSta 

naUttiMiSeen
Muhoksen yrittäjät ja 
Vinkkeli suunnittelivat 
yhteistyössä jääkiekkoi-
lija, Kärppien kapteenin, 
Lasse Kukkosen luennon, 
joka pidettiin kulttuuri-
keskus Koivu ja tähdessä 
ja oli osa Vinkkeli työl-
lisyyspalveluiden ava-
jaisviikkoa. Tilaisuuteen 
osallistuminen mahdol-
listettiin Muhoksen yrit-
täjien YouTube-kanavalta 
Live-streamin välityksellä 
myös etänä. Kukkonen on 
hyvinvointiin sekä psyyk-
kiseen valmennukseen 
erikoistunut kouluttaja. 

Luennon tavoitteena 
oli auttaa jokaista löytä-
mään paras versio itses-
tään ja menestymään niin 
työssään kuin elämässä 
ylipäätään.

-Yksi iso oman urani 
perusta oli omien vah-
vuuksieni tunnistaminen 
ja käyttämällä niitä ken-

tällä niin, että pystyimme 
yhdessä joukkueen kanssa 
tekemään hyvää tulosta. 
Viestini on, ettei tarvitse 
olla kentän tähti ja jouk-
kueen paras voidakseen 
nauttia työstään ja me-
nestyä siinä. Kun yksilö 
voi hyvin, koko tiimi voi 
hyvin. Uskon, että hy-
vinvoiva tiimin jäsen luo 
positiivista energiaa koko 
työpaikalle, Kukkonen sa-
noi. 

Kukkonen kertoi oman 
ammattiurheilijan koke-
musten kautta teemasta, 
miten menestytään yh-
dessä ja nautitaan elämän 
matkasta. Lisäksi kuultiin 
hänen matkastaan jää-
kiekkoilijana ja urastaan 
kärppien kapteenina. Ylei-
sö sai esittää lopuksi Kuk-
koselle kysymyksiä. 

Sanna Kinnunen

Lasse Kukkonen kertoi oman ammattiurheilijan 
kokemusten kautta teemasta, miten menesty-
tään yhdessä ja nautitaan matkasta.

Lasse Kukkosen kanssa yhteisessä kuvassa luen-
nolle osallistuneet Muhoksen Yrittäjien halli-
tuksen jäsenet Matti Toljamo, Sanna Kinnunen, 
Jaakko Räisänen ja Mika Mattila. 
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Lapsesta asti koirahullu 
Emma Pikkuaho on löytänyt 
keinon yhdistää harrastuk-
sensa ja toimeentulon. Tänä 
vuonna hän perusti yrityk-
sen MOLDOG-homekoi-
rapalvelut, jonka voi tilata 
vaikkapa kotiinsa, jos epäi-
lee rakenteissa kosteus- tai 
homevaurioita.

Epäily saattaa syntyä 
yhdestä tai useasta teki-
jästä: rakennuksen outo 
haju, asukkaan muuttunut 
terveystilanne tai seinissä 
näkyvät merkit. Yksityisasi-
akkaiden lisäksi joukossa on 
paljon rakennuksien kunto-
kartoittajia ja kiinteistönvä-
littäjiä, jotka haluavat saada 
koirilta varmistuksen siitä, 
mistä tutkittavat näytteet 
kannattaa ottaa.

Koira on lahjomaton 
apuri selvitettäessä mahdol-
lisia vaurioita ilman raken-
teiden aukaisemista. Koi-
ran tekemä havainto antaa 
aiheitta lisätutkimukselle ja 
toimii työkaluna vahingon 
sijainnin määrittelemisessä.

Homekoira tunnistaa 
20 yleisintä homelajia sekä 
sädesientä. Homekoirat yl-
läpitävät etsimistaitoaan 
harjoittelemalla erilaisissa 
ympäristöissä ja radoilla et-

simällä laboratoriosta tilat-
tuja homemaljoja.

koira- 
harrastuksesta 
elinkeinoksi
- Jo lapsesta saakka minus-
ta tuntui, että ymmärrän 
koiria. Vaikka olin perheen 
nuorin, minut saatettiin 
herättää kesken unien ot-
tamaan kiinni karanneita 
koiria, sillä olin ainoa, joka 
sai koirat kiinni, Pikkuaho 
kertoo. 

Kotiäitinä ollessaan hän 
löysi mahdollisuuden osal-
listua Ruukin maaseutuo-
piston koiralinjalle ja eri-
koistui homekoiriin sekä 
niiden koulutukseen. Pereh-
tyneisyyden myötä myös ta-
lotekniikka on alkanut kiin-
nostaa, sillä siitä tietoudesta 
on paljon apua homeita ja 
sädesieniä etsiessä.

- Aluksi en halunnut 
tehdä harrastuksesta työtä, 
mutta sitten tajusin, että 
miksi ei! Tämähän on mi-
nun vahvuuteni!

- Löysinkin erittäin kiin-
nostavan alan, jonka te-
kemisestä nautin ja koirat 
nauttivat. Olen todella sosi-
aalinen ja tässä työssä pää-

sen myös auttamaan muita 
ihmisiä. Tämä on erittäin 
palkitseva ala.

Varmuutta yritystoimin-
nan perustamiseen Pikku-
aho sai aiemmasta mer-
konomin koulutuksestaan 
sekä lähipiirin yrittäjyysko-
kemuksista. Yrittäjyys oli ai-
emminkin käynyt mielessä, 
mutta vasta KPEDU home-
koiraohjaajakoulutuksen ja 
Ruukin koiralinjan kautta 
varmistui, että tämä on oi-
kea ala.

Lisäksi Pikkuaho on 
Muhoksen Yrittäjien hal-
lituksen tuore jäsen. Myös 
yrittäjäyhdistyksestä saa 
vertaistukea yrittäjyydel-
leen.

rölli, Peppi ja 
rymy
Koiratiimiä vetää kolme-
vuotias saksanpaimenkoira 
Rölli, jolla on väsymätön 
ja rauhallinen työote. Kun 
Rölli havaitsee homeisen 
kohdan seinän rakenteis-
sa se laittaa nenänsä kiinni 
oikeaan kohtaan, tai jos ha-
vainto on ylempänä, se nau-
litsee katseensa kohteeseen.

Kääpiövillakoira Peppi 
toimii tiimin innokkaana 

HOMekOira aUttaa HOMevaUriOn kartOitUkSeSSa

OUlUjOkilaakSOn gOlfklUbi rY
SUUntaa katSeet tUlevaan
Oulujokilaakson Golfklubi 
ry:n isännöimän golfkentän 
pelikausi on saatu päätök-
seen ja kenttä on siirtymäs-
sä talviteloille. Golfkenttää 
pyörittävän yhdistyksen 
puheenjohtaja Jani Niira-
nen kertoo, että pelikauden 
aikana kenttä ja sen laidalla 
oleva kahvio työllistävät vii-
si kausityöntekijää.

Talven aikana golfklubin 
aktiivit voivat jatkaa har-
joituksiaan simulaattoris-
sa, joka sijaitsee Muhoksen 
keskustassa. Simulaatto-
rissa voi treenata lyöntiä ja 
testata erilaisten mailojen, 
varsien tai pallon vaikutus-
ta lyöntiin. Infrapuna- ja 
suurnopeuskameroiden an-
siosta simulaattori on erit-
täin hyvä väline hioa svin-
giä. 

Lisäksi talvi on hyvää ai-
kaa Golfklubin hallituksen 
jäsenille suunnitella tulevan 
pelikauden yhteistyökuvioi-
ta ja tavoitella sponsoreita, 
jotka toivovat näkyvyyttä 
golf-kentällä.

Yhdistyksen toimintaan 
kuuluu perinteisen golfken-
tän pyörittämisen lisäksi 
GolfParkissa järjestettävää 
virkistystoimintaa, golfmat-
koja, lajin opetusta ja paljon 
muuta.

Vuonna 2008 Muhok-
sella golfkenttää olivat pe-

rustamassa yrittäjä Markku 
Koskela sekä hänen poikan-
sa Jari ja Jarkko. Samana 
vuonna perustettiin yhdistys 
Oulujokilaakson Golfklubi 
ry, joka puolestaan vasta-
si pelaajien jäsenasioista. 
Vuonna 2019 yritys luopui 
kentän pyörittämisestä, jol-
loin myös kentän hoitoon 
liittyvä vastuu siirtyi yhdis-
tykselle.

golfaamaan ilman 
greencardia
Kentän helposta lähestyt-
tävyydestä  kertoo se, että 
siitä on tullut suosittu myös 
työporukoiden virkistys-
kohteena ja koululaisil-
le ryhmäytymispaikkana. 
Vasta-alkaja pääsee kokei-
lemaan golfausta jo muu-
tamilla kympeillä – eikä 
välineitäkään tarvitse vält-
tämättä olla omasta takaa.

- Meidän seuramme on 
siitä harvinainen, että tällä 
golfkentällä saa pelata myös 
ne, jotka eivät kuulu mihin-
kään golf-seuraan eli useilla 
kentillä vaadittua greencar-
dia ei tarvitse omistaa, Nii-
ranen kertoo.

- Meillä on noin 1700 jä-
sentä nyt ja olemme myös 
mahdollistaneet etäjäse-
nyyden – liittyminen on 
helppoa ja edullista. Jäse-

Oulujokilaakson Golfklubi ry:n puheenjohtaja Jani Niiranen kertoo, että talvi on hyvää aikaa yhdistyksel-
le suunnitella yhteistyökuvioita tulevalle pelikaudelle.

niä meillä on Helsingistä 
Utsjoelle saakka, Niiranen 
kertoo.

Niirasen mukaan suurin 
osa pelaajista tulee lähikun-

nista, sillä golfharrastajat 
ovat tottuneita kulkemaan 
eri kohteissa harrastuk-
sensa perässä. Lähialueilla 
sijaitsee useita muitakin 

golfkenttiä, mikä on Niira-
sen mielestä hyvä asia, jotta 
jokaiselle pelaajalle löytyy 
mieluinen peliympäristö. 
Hän haluaa kannustaa mu-

hoslaisia kokeilemaan lajia, 
vaikkapa ensi kesänä, kun 
greenit taas viheriöivät!

Jenny Kärki

apulaisena ja pienen kokon-
sa ansiosta Peppi on erit-
täin pätevä havaitsemaan 
hometta matalammalla ra-
kenteissa sekä ahtaissa pai-
koissa. Pepin tyyli ilmoittaa 
homelöydöstään on inno-
kasta raapimista ja hypäh-
telyä.

Tiimin tuoreimpana 
tulokkaana ja uutena har-
joittelijana on lagotto ro-
magnolo -rotuinen Rymy, 
joka on vasta 12-viikkoinen. 

Homekoira Rölli ilmai-
see homehavaintonsa 
laittamalla nenän kiinni 
seinään tai tuijottamalla 
intensiivisesti löydöstä 
kohti.

Tuore yrittäjä Emma Pikkuaho sekä hänen uskolli-
nen työkaverinsa saksanpaimenkoira Rölli.

Rymy tunnistaa jo hyvin 
homeen tuoksun, mutta 
opettelee vielä ilmaisemaan 
löydöksiään.

Kaikki koirat ovat yksi-
löitä, ja motivaatio on kai-
ken A ja O. Kouluttajan on 
pidettävä huolta siitä, että 

etsiminen on koiralle hyvin 
palkitsevaa. Koiratkin tar-
vitsevat vapaapäiviä ja koto-
na ne saavat elää normaalin 
lemmikkikoiran arkea.

Jenny Kärki
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Muhoksen, Utajärven ja 
Vaalan kuntien aluekehi-
tysyhtiö Humanpolis on 
syksyn aikana rekrytoinut 
henkilöstöönsä kaksi uutta 
elinkeinopäällikköä. Pasi 
Lämsä vastaa ensisijaises-
ti Vaalan, Asseri Pitkälä 
Muhoksen kunnan elinkei-
notoiminnan kehittämises-
tä. 

Rekrytoinnit ovat osa 
Humanpoliksen uuden 
strategian toimeenpanoa. 
Tavoitteena on rakentaa 
Humanpoliksesta Oulu-
jokilaaksossa toimivia ja 
alueelle sijoittuvia yrityksiä 
palveleva yhtiö. Toimialaan 
kuuluu neuvonnan ja tuen 
tarjoamista aloitteleville, 
toimintaansa kehittäville 
ja laajentaville sekä uusia 
toimitiloja ja verkostoja 
etsiville yrityksille. Näihin 
asiantuntemusta tarjotaan 
joko elinkeinopäälliköiden 
toimesta tai Humanpoliks-
en tukiverkostojen kautta 
– joka tapauksessa kantava 
ajatus on, että yrittäjän tar-
vitsee ottaa yhteys vain elin-
keinopäällikköön, joka oh-
jaa sitten asiassa eteenpäin.

Elinkeinopäälliköt toi-
mivat myös osana keväällä 

2021 perustettua Oulujo-
kilaakson elinkeinotiimiä, 
jonka tarkoituksena on 
vahvistaa Oulujokilaakson 
elinvoimaa pitkäjäntei-
sesti vuosittaisten toimin-
tasuunnitelmien avulla. 
Elinkeinotiimiin kuuluvat 
elinkeinopäälliköiden ja 
Humanpoliksen johdon li-
säksi Muhoksen, Utajärven 
ja Vaalan kuntien sekä Uta-
järven Yrityspuiston edus-
tajat. Tiivistä yhteistyötä 
tehdään myös paikallisten 
yrittäjäyhdistysten ja mui-
den sidosryhmien kanssa. 
Toimintasuunnitelmissa 
huomioidaan yrittäjien, 
kuntien ja sidosryhmien 
tarpeet ja kehityskohteet 
sekä määritetään niitä edis-
tävät keskeiset toimenpiteet 
kuten koulutustilaisuudet ja 
verkostotapaamiset.

Humanpoliksen toimin-
nan laajentuessa korostuu 
myös toimenpiteiden vai-
kuttavuuden arviointi, jotta 
aluekehitystyötä voidaan 
tehdä laadukkaammin ja 
tuloksellisemmin. Tätä 
varten tarvitaan tulosin-
dikaattoreita. Parhaillaan 
indikaattoreita määritetään 
Humanpoliksella sisäisesti 

ja yhdessä keskeisten si-
dosryhmien kanssa. Mah-
dollisia tunnuslukuja ovat 
esimerkiksi uusien perus-
tettujen yritysten määrä, 
kuntiin sijoittuvien uusien 
yritysten määrä, yritysten 
liikevaihdon ja työpaikkojen 
määrän muutos sekä kunti-
en yhteisöverokertymän 
muutos.

Tunnuslukujen yhtey-
dessä on tärkeä ymmärtää 
myös niihin vaikuttavat 
tekijät ja erottaa ne koh-
dat, joihin Humanpoliksen 
työllä voidaan suoraan vai-
kuttaa. Esimerkiksi kun-
tiin sijoittuvan yrityksen 
tai toimintaansa laajenta-
van yrityksen esteeksi voi 
muodostua maankäytölliset 
haasteet, jolloin kyse on 
myös kunnallisesta päätök-
senteosta. Puolestaan oman 
yrityksen markkinointi, 
tuotteiden myynti ja asia-
kaspalvelu ovat aina yrit-
täjän vastuulla. Jos nämä 
eivät ole kunnossa, ei liike-
vaihtokaan tahdo nousta.

Haastammekin Human-
poliksena niin päättäjät 
kuin yrittäjät yhteisen pöy-
dän ääreen kehittämään 
Oulujokilaaksosta elinvoi-

Asseri Pitkälä aloittaa Humanpoliks-
en elinkeinopäällikkönä joulukuun 
alusta. Pitkälän vastuualueena on Mu-
hoksen kunta. Pitkälä on työskennel-
lyt rakennusalalla yrittäjänä ja viime 
ajat tehnyt markkinointia tilaustyönä 
yrityksille. Pitkälällä on kokemusta 
myös yritysneuvonnasta. Kuva Päkä 
Rehu/Dimmy.

HUManPOliS OY vaHviStaa 
elinkeinOjen keHittäMiStä

Pasi Lämsä aloitti lokakuun alusta 
elinkeinopäällikön tehtävissä Hu-
manpolis Oy:llä. Lämsän vastuualu-
eena on Vaalan kunta. Aiemmin 
Lämsä on toiminut Humanpolis 
Oy:llä projektipäällikkönä (v. 2020-
2021). Lämsällä on pitkä kokemus 
yritysten kehittämistoimista oman 
yrityksensä kautta. Kuva Blomsterin 
kuvaamo/Humanpolis Oy.

maisempaa ympäristöä 
asua ja yrittää. Tehdään 
toimenpiteitä yhteisten pää-
määrien eteen avoimesti, 
ahkerasti, kumppaneihim-

me luottaen ja toisiltamme 
oppien. Tervetuloa keskus-
telemaan kanssamme lisää 
elinkeinoasioista!

Mikko Kiuttu, 
Pasi Lämsä, 
Vesa Krökki

Humanpolis Oy

Uudet tuulet puhaltavat 
Muhoksella. Alkanut val-
tuustokausi on tuonut usei-
ta muutoksia kotikuntaam-
me, kuten mm. ison joukon 
ensikertalaisia kunnanval-
tuutettuja, uuden kunnan-
johtajan, Humanpoliksen 
uuden roolin yrityspalve-
luiden tuottajana ja uuden 
elinvoimapäällikön.

Myös itse olen ensi-
kertalainen valtuustossa. 
Työskentely valtuustossa ja 
teknisessä lautakunnassa 
on tuntunut mielekkäältä 
ja yhteistyö on sujunut hy-
vin myös eri puolueryhmi-
en välillä. Kuntastrategia 

on parasta aikaa valtuuston 
työstettävänä. Kunnan elin-
voiman kannalta on tärkeää, 
että yritysmyönteinen ilma-
piiri vahvistuu entisestään. 
Kun yrityspäättäjät suunnit-
televat sijoittumistaan kun-
taan, yleensä he haluavat 
selvittää mm. kunnan asen-
neilmapiiriä ja päätöksen-
teon nopeutta. Suomessa 
on muutamia kuntia, jotka 
ovat ottaneet yritysmyöntei-
syyden keihäänkärjekseen 
strategiaansa. Voisiko myös 
Muhos tulla tunnetuksi yri-
tysmyönteisyydestään tule-
vaisuudessa?

Mitä yritys- 
myönteisyydestä 
seuraa? 
Mikäli kunta saa houkutel-
tua uusia yrityksiä tai hou-
kuteltua paikallisia yrityksiä 
kasvamaan, kunnan asukas-
luvun kasvu on myös vää-
jäämätöntä. Työpaikkojen 
ja asukasluvun kasvu tuo 
perässään myös verotulojen 
kasvun. Yritysystävällisyys 
käytännössä on mm. seu-
raavia tekoja; yrityksiä ja 
yrittäjiä kohtaan positiivista 
ja kannustavaa asennetta, 
yritysvaikutukset huomi-
oidaan säännönmukaisesti 
päätöksissä, kaavoitetaan 
yritys- ja yrittäjätontteja, 
rakennus- ja ympäristölu-

vissa toimitaan ketterästi, 
yrityspalveluhenkilöt ovat 
ammattitaitoisia, yrittäjien 
kuntabarometrin tulokset 
ovat positiivisia sekä yritys-
ten palveluprosessien suun-
nittelussa on käytetty palve-
lumuotoilun keinoja. 

Yrityspalvelut katta-
vat mm. seuraavia asioita; 
aloittavan yrittäjän palve-
lut, rahoitusneuvonta, kou-
lutukset, verkostoituminen, 
omistajanvaihdokset, yri-
tysmentorointi ja tilapalve-
lut. 

Yrityspalveluiden onnis-
tumisessa voitaisiin kun-
nassa mitata mm. uusien 
yritysten määrän kasvua, 
työpaikkojen lisääntymistä 
ja yrittäjien tyytyväisyyttä 
kotikuntaansa. Viimekädes-
sä yrittäjien ja yrityspäättä-
jien kokemukset sekä palve-
luista että päätöksenteosta 
ratkaisevat, miten vetovoi-
maiseksi kunta kokonaisuu-
dessa kehittyy.

Muhoksella piilee paljon 
kasvupotentiaalia nousta 
menestystarinaksi suoma-
laisten kuntien joukossa. 
Meidän luontaisia voimava-
roja ovat Oulujoen vesistö, 
kauniit maisemat, pienen 
kunnan ketteryys ja muhos-
lainen omaperäinen ajatte-
lu. 

Jaakko Räisänen

YritYSYStävälliSYYS tUO verOtUlOja kUntaan

Uusi kuntavaltuutettu 
Jaakko Räisänen haluaa 
luottamustoimessaan 
tuoda esille yrittäjien 
näkökulmia kunnan ke-
hittämisessä.

Malli yritysvaikutusten arvioinnista (Lähde: www.yrittajat.fi)

Jaakko Räisänen osallistui 14.-15.10. Oulujokilaakson kuntien yhteisseminaa-
riin Rokualla. Teemana oli kolmen kunnan Muhoksen, Utajärven ja Vaalan 
kuntien yhteistyön kehittäminen. Räisänen piti seminaaria onnistuneena ja 
kannatettavana kuntien yhteistyön kannalta.
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Mika Mattila jatkaa 
MUHOkSen Yrittäjien PUHeenjOHtajana

Muhoksen yrittäjien syysko-
kous pidettiin perjantaina 
22.10. Muhoksen lukion la-
sipalatsissa. Puheenjohtaja-
na jatkaa Mika Mattila. Hal-
litukseen tuli uutena Emma 
Pikkuaho ja erovuorossa ol-
lut Jaakko Räisänen valittiin 
jatkamaan. Muut hallituk-
sen jäsenet ovat Mari Gran-
holm, Jani Huotari, Sanna 
Kinnunen ja Matti Toljamo. 
Sihteerinä ja tiedottajana 
toimii tällä hetkellä Marika 
Kumpulainen. Tilinpitäjänä 
jatkaa Maija Tikkanen. Toi-

Muhoksen Yrittäjät ry toimii 
Muhoksen kunnan alueella 
toimivien yksityisten yrit-
täjien elinkeinopoliittisena 
edunvalvojana. Yrittäjien 
edunvalvontaa tehdään 
kunnan ja muiden yhteis-
työkumppaneiden suuntaan 
aktiivisesti. Halutaan olla 
kehittämässä yrittäjyyden 
edellytyksiä myönteiseen 
suuntaan. Kerromme aktii-
visesti yrittäjien mielipiteen 
tuleviin yhteiskunnallisiin 
päätöksiin ja tuleviin suun-
nitelmiin ja pyrimme ke-
hittämään hyvin sujunutta 

yhteistyötä kunnan ja mui-
den sidosryhmien (seurat, 
yhdistykset jne.) kanssa ja 
pyrimme kehittämään sitä 
entistä toimivammaksi vuo-
den 2022 aikana.

tiedottaminen
Yhdistyksen kokoukset kut-
sutaan virallisesti koolle 
sähköpostitse. Ilmaista tie-
dotus-/mainostustilaa hyö-
dynnetään paikallislehdissä 
mahdollisuuksien mukaan. 
Tiedotamme aktiivisesti yh-
distyksen toiminnasta sekä 
jäsenille että kuntalaisille. 

Kerromme tapahtumista ja 
mm. hallituksen jäsenien 
yhteystiedoista sosiaalisen-
median välityksellä (face-
book, instagram, twitter). 
Jäsentiedotus hoidetaan 
sähköpostitse ja yhdistyk-
sen SoMe-kanavien välityk-
sellä. Facebookin aktiivinen 
käyttö tiedottamisessa, jo-
kaiselle halukkaalle halli-
tuksen jäsenelle luodaan 
käyttöoikeus facebookin 
päivittämistä varten.

Yhteistyö
Järjestetään erilaisia tilai-

suuksia yrittäjien ja sidos-
ryhmien kesken, sekä oman 
kunnan että Oulujokilaak-
son alueella. Kehitetään 
erilaisia yhteistyömuotoja 
Oulujokilaakson toisten 
yrittäjäyhdistysten kanssa. 
Tilaisuuksista pyritään te-
kemään mahdollisimman 
houkuttelevia mukavalla 
yhdessäololla ja toiminnal-
lisuudella.

jäsenhankinta
Hallitus vastaa kokonai-
suudessaan uusien jäsenten 
hankinnasta yhdessä Suo-

men Yrittäjien jäsenhankki-
jan kanssa.

toiminta
Mietitään hyviä tutustu-
miskohteita lähialueella ja 
järjestetään niille tutustu-
miskäyntejä. Pyritään vie-
railemaan jäsenyrittäjien 
yrityksissä mahdollisuuk-
sien mukaan. Jäsenistöl-
le suunnattuja aamu-/ilta 
palatilaisuuksia pyritään 
jatkamaan kuukausittain. 
Niitä pyritään kehittämään 
siten, että vetovastuuta 
jaetaan kunnan kanssa 

ja tilaisuuksiin osallistuu 
säännöllisesti kunnan tek-
nisen puolen -ja hankin-
noista vastaavia henkilöitä. 
Kunnan ja yrittäjien välistä 
yhteistyötä kehitetään ja 
syvennetään entisestään. 
Järjestetään kaksi markki-
navuoropuhelutilaisuutta 
yhteistyössä kunnan kans-
sa, yksi keväällä ja toinen 
syksyllä. Avustetaan erilai-
sia tapahtumia vuoden mit-
taan rahavarojen puitteissa.

tOiMintaSUUnnitelMa 2022

Muhoksen Yrittäjien ja 
kunnan välillä on ollut 
hyvä yhteistyö koko 18 
vuoden kunnanjohta-
jana toimimisen ajan, 
totesi emeritus kunnan-
johtaja Jukka Syvävirta. 

Lukion vararehtori Kai-
sa Jaako kertoi lukion 
yrittäjyyskasvatuksesta 
toivoen yrittäjävierailu-
ja omakohtaisine yrittä-
jätarinoineen.

Muhoksen Yrittäjien syyskokouksessa oli sääntömääräisten asioiden lisäksi monipuolinen ohjelma.

Mika Mattila valittiin jatkamaan Muhoksen Yrittäjien puheenjohtajana, Jani 
Huotarilla alkaa jo kuudes vuosi hallituksessa. Yhdistyksen sihteerinä ja tie-
dottajana on vuonna 2021 toiminut Marika Kumpulainen.

minnantarkastajaksi valit-
tiin Jani Niiranen ja varalle 
Jukka Syvävirta. 

Kokouksessa esittäytyi 
joulukuun alussa elinkeino-
päällikkönä Muhoksella 
aloittava Asseri Pitkälä. 
Hän kertoi asuvansa Limin-
gassa. Juuret ovat Muhok-
sella, koska äiti on syntyisin 
Muhokselta. Pitkälä kertoi 
hänellä olevan yrittäjäko-
kemusta rakennusalan yrit-
täjänä. 

-Haluaisin tietää, että 
mitä yhdistyksille ja yrityk-
sille kuuluu. Haluan, että 
voisin auttaa yrityksiä ja mi-
nuun voi ottaa yhteyttä ma-
talalla kynnyksellä iloissa 
ja suruissa. Toivon kaikille 
stressitöntä yrittämistä, Pit-
kälä totesi.

Yrittäjäkasvatusta 
lukiolla
Muhoksen lukion varareh-
tori Kaisa Jaako kertoi työ-
hönsä kuuluvan yrittäjäkas-
vatuksen opettaminen, joka 
on kuulunut Muhoksen lu-
kion opetussuunnitelmaan 
jo kymmenen vuoden ajan. 
Tähän kuuluu myös yrittä-
jyyskurssi, jossa oppilaat 
saavat monipuolista tietoa 

yrittäjyydestä ja tekemään 
asioita yrittäjämäisesti. 

Tietoa on myös, miten 
alkaa yrittäjäksi. Sitä varten 
on perustettu harjoitusyri-
tyksiä, jossa saadaan luon-
tevasti miettiä omaa yrittä-
jyyttäkin. Tästä on hyvänä 
esimerkkinä nuoren miehen 
yritystarina, jolle lukioai-
kana harjoitusyrityksen 
seurauksena avautui ovet 
maailmalle. Asiakkaat löy-
tyivät netistä ja nuori mies 
on tällä hetkellä yrittäjänä 
Oxfortissa. 

Jaakola kutsui yrittäjiä 
vierailemaan koululla. 

-Oppilaita kiinnostaa 
yrittäjätarinat mm. miten 
aloit yrittäjäksi. Kullakin on 
oma tarina ja polku, johon 
kuuluu mutkiakin, Jaakola 
totesi. 

kunnan ja  
yrittäjien välillä 
hyvää yhteistyötä
Kokouksen päättyessä Mu-
hoksen Yrittäjät muistivat 
kuvataululla pitkäaikaista 
yhteistyökumppania, syys-
kuun alusta eläkkeelle siir-
tynyttä, kunnanjohtaja Juk-
ka Syvävirtaa. 

Syvävirta kertoi, että 
koulujen ja oppilaitosten 
kanssa on rakennettu yh-
teistyötä ammattikoulun ja 
Oulun yliopiston kanssa. 
Yritysaiheisissa projekti-
päivissä on opeteltu yrittä-
jämäistä asennetta. Myös 
kunnan eri hankkeet ovat 
edistäneet yrittäjäasiaa ja 
kehittäneet kunnan elinvoi-
maa. 

-Työpaikkaomavaraisuus 

on Muhoksella kolmanneksi 
korkein Pohjanmaalla Kem-
peleen ja Oulun jälkeen. 
Kuntaan on tullut vuoden 
aikana 50 uutta yritystä. 
Muhoksen yrittäjien ja kun-
nan välillä on ollut hyvä 
yhteistyö koko 18 vuoden 
kunnanjohtajana toimi-
misen ajan. Yhteistyössä 
on järjestetty vuosittaiset 
hankintaillat sekä yhteiset 
joulunavaukset. Kunnassa 

on vieraillut yrittäjäilloissa 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien ja Ely-keskuksen edus-
tajia. Humanpoliksen ja 
Geoparkin kautta on tehty 
myös merkittävää elinkei-
nojen kehittämistä, totesi 
Syvävirta.

Heimo Turunen
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Yrittäjillä avOinta vieStintää – StreeMaUS ja 
YOUtUbe käYtöSSä
Muhoksen Yrittäjät toteutti 
20.5. vaalitentin kuntavaa-
liehdokkaille yhteistyössä 
Mun Muhos -yhteisön, Mu-
hoksen Lukion, Tervareitin 
ja Muhoksen kunnan kans-
sa. Vaalitenttiin kutsuttiin 
kaikista vaaliryhmittymistä 
kaksi edustajaa. Tentissä 
oli perinteinen ”vaalitent-
tiosuus”, nuorten kuntalais-
ten kysymyksiä ehdokkaille 
sekä uusien ensikertalaisten 
nuorten ehdokkaitten haas-
tattelu. Tentissä oli avoimia 
kysymyksiä sekä kyllä/ei 
lappuäänestys. Kysymysten 
pääpaino oli kunnan ja yrit-
täjyyden yhteistyössä ja ke-
hittämisessä. Lisäksi oli kai-
kille kuntavaaliehdokkaille 
ennakkokysely liittyen yri-
tysyhteistyöhön. Näin pyrit-
tiin saamaan mahdollisim-

man laaja ääni kuuluviin. 
Tilaisuus herätti paljon 

kiinnostusta ja tilaisuudes-
ta lähetettyä livestreemiä 
seurasi parhaimmillaan 
noin100 henkilöä/laitet-
ta. Jälkikäteen tallennetta 
on toistettu yli 350 kertaa. 
Vaalitentti streemin kaut-
ta/Youtuben - välitteellä 
oli aivan uudenlainen in-
novaatio, jonka avulla py-
rittiin nostamaan äänestys-
aktiivisuutta sekä annettiin 
ehdokkaille mahdollisuus 
tuoda omia ajatuksia esiin 
poikkeusajassa. Yrittäjien 
Youtube kanavaa käytetään 
edelleen onnistuneesti yh-
distyksen toiminnassa.

Tilaisuuden lopuksi yrit-
täjän hallituksen puheen-
johtaja Mika Mattila kertoi 
vielä yhteenvedon kaikil-

le ehdokkaille ennakkoon 
jaetusta kyselystä. Sekä 
kunnan sen hetkinen elin-
keinokoordinaattori Asko 
Lampinen kertoi ajankoh-
taiset kuulumiset.

Tällaiset etäyhteydellä 
toteutetut tilaisuudet mah-
dollistavat myös niiden 
osallistumisen, jotka esi-
merkiksi normaalitilaisuuk-
sissa eivät pääse paikan-
päälle. Etäosallistaminen ja 
osallistumisen mahdollista-
minen on myös osa avointa 
viestintää, jota Muhoksen 
Yrittäjät haluavat syste-
maattisesti kehittää.

Mari Granholm, 
kuvat Minna 
Kemppainen 

Vaalitentin vetivät Muhoksen Yrittäjistä Jani Huotari ja Mari Granholm. 

Ennen vaalitenttiä testailtiin kalustoa. 

Tilaisuus herätti paljon kiinnostusta ja livestree-
miä seurasi parhaimmillaan noin100 henkilöä/
laitetta. Jälkikäteen tallennetta on toistettu yli 350 
kertaa.

Aloitan Humanpoliksella 
elinkeinopäällikkönä jou-
lukuun ensimmäinen päi-
vä. Olen kiitollinen siitä, 
että minut valittiin tähän 
tehtävään. Ajattelen, että 
voin yhtyä filosofi ja yrittäjä 
Lauri Järvilehdon sanoihin: 
”Missä intohimosi ja osaa-
misesi kohtaavat maailman 
tarpeet – Siellä on kutsu-
muksesi!”

Minusta tuntuu hyväl-
tä tulla Muhokselle töihin, 
koska omat juureni ovat 
Oulujokilaaksossa. Muhos 
on äitini syntymäkunta. 
Hän on kertonut minulle, 
että ukkini on ollut raken-

tamassa Montan voimalai-
tosta.

Olen syntynyt ja viettä-
nyt lapsuuteni Haapave-
dellä isäni kotitilalla. Yli-
sukupolvinen yrittäjyys on 
tuttua, isoisäni ovat olleet 
farmareita, niin kauan kuin 
on kirjoitettua historiaa.

Maatilalla kasvaminen 
antoi hyvät eväät elämään 
ja työntekoon. Minusta ei 
tullut farmaria, mutta yrit-
täjä kyllä.

Olin 22 vuotta, kun 
aloin yrittäjäksi. Se oli Vä-
hän Janne, joka rohkaisi 
hakemaan verotoimistosta 
y-tunnuksen. Sillä tiellä olin 

vuoteen 2015 asti.
Toimin rakennusalalla 

yrittäjänä 12 vuotta, Raken-
nusliike Finnsaga Oy:ssä. 
Rakensimme omakoti- ja 
paritaloja pääasiassa Oulun 
seudulla. Myös Muhoksella 
on muutama Finnsagan ra-
kentama talo.

Nautin talojen rakenta-
misesta ja sain kokea yrit-
täjänä oikeaa yrittämisen 
riemua. Mutta jouduin pai-
namaan myös haastavien 
aikojen läpi. Yrittäminen 
loppui konkurssiin syys-
kuussa 2015.

Ajattelen, että konkurssi 
oli myös ihmisyyden kor-

keakoulu. Elämä kantoi.
Uskon, että omakoh-

tainen yrittäjäkokemus on 
eduksi nyt alkavassa elin-
keinopäällikön tehtävässä. 
Opiskelin yrittämisen jäl-
keen tradenomiksi Oulun 
ammattikorkeakoulussa ja 
viime vuosina olen työsken-
nellyt yritysten markkinoin-
nin ja myynnin parissa.

Haluan saada alkuun hy-
vän kokonaiskuvan Muhok-
sen nykytilanteesta. Kuulen 
mielelläni muhoslaisten 
näkemyksiä Muhoksen elin-
keinoelämän kehittämisek-
si. Visiot saavat olla rohkei-
takin!

Mielestäni olen helpos-
ti lähestyttävä persoona. 
Haluan, että sinulla ei ole 
kynnystä ottaa yhteyttä mi-
nuun.

Toivon, että voimme yh-
dessä tehdä töitä paremman 
Muhoksen ja koko jokilaak-
son hyväksi.

MUkavaa SYYStalvea 
ja kaikkea HYvää 

SinUlle!

Asseri Pitkälä
elinkeinopäällikkö

Asseri Pitkälä oli muka-
na Muhoksen Yrittäjien 
syyskokouksessa, esitte-
li itsensä ja tutustui pai-
kalla olleisiin yrittäjiin.

elinkeinOPäällikökSi äitini SYntYMäkUntaan

vaihtopenkiltä kohti oman 
näköistä uraa

Henkilökohtaiset  
ura- ja opinto-ohjauksen 

palvelut

Ryhmäohjaus ja  
koulutukset

VOIMAKEHÄ® profiloinnit, 
ohjaus ja koulutukset

Ullamaija@vaihtopenkilla.fi   www.vaihtopenkilla.fi   040 576 4660

0400 124 222, Valtatie 20, 91500 Muhos

Tavallista parempi ruokakauppa

Plussaa ostoksistasi!
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Luottamuksellista, maksutonta
yritysneuvontaa yrittäjyydestä

kiinnostuneille
 

www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi

Yhdessä
yritys 

onnistuu

puheenjohtaja
Heikki Tuomikoski 
040 758 4964

Ratatie 29 C 1, 91500 Muhos • muhos@rhy.riista.fi

toiminnanohjaaja
Toivo Portaankorva
0400 321 521

MUHOKSEN RIISTANHOITOYHDISTYS

Täytekakut
Voileipäkakut ym. 

herkkuleivonnaiset

Meiltä kaikenlaiset 
jouluherkut!

Muista isää 
14.11.

JOULUKSI

ma-pe 8-16.30, la 9-13

KaiKenlaiset 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
Kauttamme. 

myös 
valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281 

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

NASTARATTAAT
SUORAAN VARASTOSTA!

Rengas-Jukra

www.rengasjukra.com

Ketolankuja 10, 91500 Muhos. Puh. 040 539 5725,
0400 430 477. rengasjukra@gmail.com

Palvelemme ark. 10-17, sop. mukaan iltaisin ja viikonloppuisin

Varastomerkit:

-koroton osamaksu 

Tilaamalla myös 
muita merkkejä.

liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi/muhosM U H O S


