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Varaa pikkujoulut tai jouluateria!
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Ilmoittaudu, kysy lisää:
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www.JKASENNUSPALVELU.com
* Digita Pro ja DNA VHF antenniasennukset sekä tarvikkeet
* Atk- ja tietoliikennepalvelut, myös mobiiliverkot
* Murtovalvonta - ja etäohjausjärjestelmät
* Videovalvonta - ja lämpötilavalvontajärjestelmät
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AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA
Monesti minulta kysytään
miksi kannattaa kuulua yrittäjäjärjestöön. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien (PPY)

visio on olla AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA. Tämä
tarkoittaa sitä, että tunnemme yritysten tarpeet,

osaamme nostaa oikeita
asioita esille ja rakennamme
palveluistamme konkreettisia ja yrityksiä tukevia.

Jussi Riikonen (toinen vasemmalta) PPY:n 80-vuotisjuhlassa syyskuussa yhdessä aikaisempien puheenjohtajien Jorma Kortesojan, Lauri Mikkosen, Sirkka Arolan ja Jorma Heikkilän kanssa.

Kolmiportainen
järjestömme takaa kattavan
toiminnan koko maassa.
Valtakunnan ja EU:n tasolla asioita hoitaa Suomen
Yrittäjät, alueellisella tasolla
aluejärjestö eli Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät sekä lähes
joka kunnassa toimiva oma
paikallisyhdistys,
kuten
Utajärven Yrittäjät, Vaalan
Yrittäjät, Muhoksen Yrittäjät jne. Samalla jäsenmaksulla on käytettävissä koko
kolmiportaisen
järjestön
edut.
Yrittäjiä pyydetään mukaan monenlaisiin toimielimiin. Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjillä on yli 60 erilaista
edustuspaikkaa alueen sidostahojen työ-, ohjaus-,
vaikuttajaryhmissä. Suuri
osa vaikuttamisesta tapahtuu juuri näissä toimielimissä
”näkymättömästi”.
Tämän lisäksi alueen paikallisyhdistykset hoitavat
vaikuttamista omissa kunnissaan vahvistaen yrittä-

jien ja kunnan yhteistyötä.
Toimistomme kuusi työntekijää ja koko luottamushenkilöstö on käytettävissä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.
Jäsenetumme ovat hyvät.
Suomen Yrittäjien ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
maksutonta
puhelinneuvontaa on tarjolla eri aloilta.
Lisäksi PPY:n toimistolla
on myös lakimiespäivystys.
Yksi, ehkä tärkein, etu on
kuitenkin
verkostoituminen. Erilaisissa tapahtumissa yrittäjät voivat verkostoitua ja saada kauppaa tai
kumppaneita
täydennykseksi omaan toimintaansa.
Verkostoitumisen
kautta
saa myös vertaistukea.
Kuluvana vuonna olemme järjestäneet paljon erilaisia koulutus- ja virkistystapahtumia. Iloksemme
olemme saaneet todeta,
että kaikki tapahtumat ovat
tulleet täyteen. Mm. PPY:n
rennoilla 80-vuotisjuhlilla
oli mukana 400 yrittäjää,

heidän puolisoita sekä yhteistyökumppaneita.
Järjestössä on siis hyvä meno
päällä.
Tulevana viikonloppuna
pidämme Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokouksen Rokualla ja samalla
vietämme maakunnallista
yrittäjäjuhlaa. Perjantaina
juhlistamme Utajärven Yrittäjien 40-vuotistaivalta. Onnittelut Utajärven Yrittäjille
pitkäaikaisesta työstä yrittäjyyden eteen!
Jussi Riikonen
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät, puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät,
hallituksen jäsen

Väki vähenee - kehitykseen voi onneksi vaikuttaa
Tuore väestöennuste sai
monen pohtimaan, miten
meidän käy syntyvyyden
laskiessa.
Tilastokeskus
olettaa, että naiset synnyttävät tulevaisuudessa keskimäärin 1,45 lasta. Vielä
2015 arvio oli 1,7.
Tämän vuoksi Suomen
väestö kääntyy laskuun
2035.
Kehityksellä on suuria
vaikutuksia. Tarvitaan vähemmän kouluja, päiväkoteja sekä muita lasten ja
nuorten palveluita. Se vaikuttaa yritysten sijaintipäätöksiin: kannattaako siirtyä
kasvaville markkinoille?
Ennen kaikkea huoltosuhde heikkenee. Yhä harvempi työtä tekevä rahoittaa
muiden palvelut ja eläkkeet.
Ongelmia syventää vielä Suomen liian alhainen
työllisyysaste. Myös huoltosuhteen takia meidän on
tehtävä rohkeita työmarkkinauudistuksia, jotka nosta-

vat työllisyyttä.
Kehitykseen voi onneksi
vaikuttaa.
Yksi nopeasti vaikuttava
teko on lisätä maahanmuuttoa. Se on tehtävä jo työvoimapulan ratkomiseksi.
Maailmalla väki ei vähene.
Nopea keino on helpottaa
Suomen opiskelevien ulkomaalaisten työllistymistä.
Suomessa tutkinnon suorittaneen on syytä saada pysyvä oleskelulupa työntekoon.
Tarvitsemme myös yrittäjiä, erityisesti kasvuhakuisia työnantajayrittäjiä,
jotka uskaltavat työllistää ja
investoida.
Suomessa on 10000 ulkomaalaistaustaista
yrittäjävetoista yritystä. Ne
työllistivät lähes 30 000.
Maahanmuuttajayrittäjyyttä voidaan auttaa mm. helpottamalla yrittäjien oleskelulupia.
Maahanmuuttajayrittäjissä on suuri potentiaali.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa
Fortune 500 -listan yrityksistä jopa 40 prosenttia on
maahanmuuttajien perustamia. Monen maailman
huippuyrityksen taustalta
löytyy maahanmuuttajayrittäjä.
Tärkeää on myös toimia
syntyvyyden lisäämiseksi.
Se ei ole helppoa, sillä arvojen muutos, tulevan pelko ja
monet muut tekijät heijastuvat ihmisten päätöksiin.
Paljon on kuitenkin tehtävissä.
Perhevapaauudistus pitää rakentaa ajatellen myös
syntyvyyttä.
Toistaiseksi
fokus on ollut lähinnä työllisyydessä, mikä sekin on
tärkeä. Kun on työn tuomaa
turvaa, uskaltaa perustaa
perheen.
Perhevapaajärjestelmän
pitää luoda työntekijöille ja
työnantajille turvallinen ja
reilu kehikko saada ja kasvattaa lapsia.

Oulujokivarsi yrittää
MUHOS-utajärvi-vaala
MUHOKSEN YRITTÄJÄT RY:N, UTAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N JA
VAALAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI 2018
www.yrittajat.fi/muhos
www.yrittajat.fi/utajarvi
www.yrittajat.fi/vaala

Oulujokivarsi yrittää-lehti on
luettavissa netissä:
www.vkkmedia.fi
klikkaa linkistä: Lehdet

Tällä hetkellä järjestelmä
on kovin raskas naisvaltaisten alojen työnantajille. Se
ei huomioi myöskään ollenkaan riittävästi yrittäjien
tarpeita.
Suomessa tarvitaan lisää
niin lapsia kuin yrittäjiä. Silti Suomi on maa, jossa yrittäjyyden ja vanhemmuuden
yhdistäminen on tehty poikkeuksellisen vaikeaksi. Yrittäjyys on otettava vahvasti
huomioon, kun perhevapaamalli uudistetaan.
Tärkein on kuitenkin
asenneilmasto. Onko meillä
sellainen ilmapiiri, että jokainen lapsi on tervetullut
sekä työn ja perheen voi sovittaa yhteen? Tähän voimme jokainen vaikuttaa joka
päivä.
Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on
Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja

Julkaisija:

Muhoksen Yrittäjät ry, Utajärven Yrittäjät ry, Vaalan Yrittäjät ry,

Vastaava toimittaja:

Marika Kumpulainen, Muhoksen Yrittäjät ry

Toimittajat:
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Heimo Turunen p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi,
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Yrittäjän perheenjäsenen
työttömyysturva muuttuu
Yrittäjät, heidän perheenjäsenensä ja yrittäjäjärjestöt
ovat pitkään pitäneet esillä
perheen yrityksessä työllistyneen perheenjäsenen
työttömyysturvaa. Perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan on ratkaistu kuten
yrittäjän kohdalla toimitaan. Näin on ollut, vaikka perheenjäsen ei omistaisi yrityksestä osakkeita
eikä hänellä ei olisi niiden
tuomaa
määräysvaltaa.
Ei-omistava perheenjäsen
on työttömyysturvajärjestelmässä ollut yrittäjä, vaikka esimerkiksi eläkejärjestelmässä hän on voinut olla
työntekijä.
Edellä kuvattu on aiheuttanut paljon huolta,
kun työllistymisen päättyminen arvioidaan toisin
kuin palkansaajan. Julkisen
keskustelun perusteella on
pääteltävissä, ettei perheyrityksissä tunnisteta tilanteita
ja perusteita, joiden toteutuessa ei-omistava perheenjäsen voi saada ansiopäivärahaa nykyisin säännöksin.
Työvoimapoliittinen arviointi ei ole ainoa seikka,
jolla on vaikutusta työttö-

myysturvaoikeuteen.
Ansioperusteista työttömyysturvaa saadakseen henkilön
on kuuluttava oikeaan työttömyyskassaan
yritystoiminnassa työllistymisen tai
palkkatyössä työllistymisen
perusteella. Toinen ongelmia tuottanut säännös onkin, että perheenjäsenen
on kuuluttava yrittäjiä vakuuttavaan työttömyyskassaan. Tällöin työttömyyden
kohdatessa päiväraha olisi
ansioperusteinen ja perustuisi perheen yrityksessä työskentelystä saatuun
palkkaan. On käynyt ilmi,
että virheellistä vakuuttamista eli jäsenyyttä palkansaajia vakuuttavassa työttömyyskassassa tapahtuu.
Hallitus päätti korjata
asiaintilan kevään kehysriihessä, täsmentäen linjausta
syksyn budjettiriihessä. Nyt
esitys on eduskunnassa,
muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.7.2019.
Esityksen tavoitteena on
parantaa yrityksessä työskentelevän
ei-omistavan
perheenjäsenen
oikeutta
työttömyysturvaan ja samalla
ansiopäivärahaan.

Jatkossa yrityksessä työskentelevän
ei-omistavan
perheenjäsenen asema työttömyysturvajärjestelmässä
muutettaisiin palkansaajaksi. Esitys koskee kaikkia yritysmuotoja, ei vain osakeyhtiöitä. Se koskee henkilöitä,
joille perheyritys voi maksaa palkkaa ja jotka ovat
työntekijän eläkevakuutuksen piirissä.
Muutos ei ole monimutkainen, siinä muutetaan
työttömyysturvalain yrittäjämääritelmää niin, että lain
perusteella yrittäjäksi katsominen edellyttäisi aina henkilökohtaista omistusosuutta osakepääomasta, tämän
tuomasta
äänimäärästä
tai muutoin muodostuvaa
määräysvaltaa. Jos ei edellä
kuvattuja ole, olisi henkilö
palkansaaja.
Henkilön pitää muutoksen jälkeen kuulua palkansaajia
vakuuttavaan
työttömyyskassaan,
jotta
työskentely perheen yrityksessä kerryttää oikeutta
ansioperusteiseen
työttömyyspäivärahaan. Oikeus
työttömyysturvaan ratkaistaisiin pääasiassa samoin

kuin nyt palkansaajaksi
määritellyillä.
Tähän on yksi poikkeus koskien työssäoloehtoa.
Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto olisi tulevaisuudessa 52
kalenteriviikkoa, kun se
nyt palkansaajilla on 26
kalenteriviikkoa.
Työssäoloehdon pitää kertyä aikana, jona henkilöllä ei ole
omistusosuutta yrityksessä.
Tämä perustuu siihen, että
määritelmän mukaan kyse
ei ole palkansaajana tehdystä työstä, jos henkilöllä on omistusta. Yrittäjän
ei-omistavan perheenjäsenen 52 kalenteriviikon ja
palkansaajien 26 kalenteriviikon työssäoloehtoja kerryttävää työtä ei voi yhdistää.
Työssäoloehto lyhenee
nykytilaan verrattuna. Eikä
perheen yrityksessä yrittäjänä työllistymiseen ja ulkopuolisen
palveluksessa
työllistymiseen perustuvia
työssäoloehtoja voi nykyisinkään yhdistää. Yrittäjän
ei-omistavan
perheenjäsenen tilanne ei näin ollen
heikkene esityksen myötä.

Ministeri Pirkkko Mattila esitteli yrittäjän työttömyysturvalakia tiistaina 20.11. eduskunnan täysistunnossa.
Muutoksen tavoitteena
on, että perheen yrityksessä
työskentely olisi ei-omistavalle
perheenjäsenelle
mahdollisimman neutraali
valinta suhteessa ulkopuolisen palveluksessa työskentelyyn. Näin halutaan
vähentää työllistymiseen ja
työttömäksi jäämiseen liittyviä taloudellisia riskejä
perheyrityksessä työskenneltäessä. Perheyritykses-

Muhoksen
Joulunaika avataan
perjantaina 30.11. klo 17 Muhoksen torilla
Muhoksen torille avautuu Joulutori klo 17-18.30 ajalle.
Muhoksen kunta ja Muhoksen Yrittäjät toivottavat yrittäjät ja
käsityöläiset pystyttämään oman kojunsa torille Joulun avajaisiin,
jossa Muhoksen 4H yhdistys tuo Joulutorille mm. POP UP joulupuodin.

Torilla seikkailevat Olaf lumiukko,
Petteri poro ja tonttujoukko ja tavattavissa on tietysti Joulupukki!
Joulunavajaisissa esiintyy Muhoksen kirkkokuoro,
sekä perinteinen torin joulukuusi saa valaistuksen.

Tapahtuman tuottaa
yhteistyössä
Muhoksen Yrittäjät ja
Muhoksen kunta

sä työllistymisen tulisi olla
ei-omistavalle perheenjäsenelle mahdollisuus, ei riski.

Toivon lukijoille
oikein hyvää Joulun
odotusta!
Pirkko Mattila
sosiaali- ja terveysministeri
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Yhteistyö on ylivoimaa!
Kanto-Rakennus Oy
Muhos
puh. 0400 466 315

Remontit

Rakentaminen

Sisustussuunnittelu

Jokainen koti on ainutlaatuinen,
samoin jokaisen kodin remontti on erilainen,
suunnitellaan juuri Teille sopiva paketti.

Petri 050 3524 986 • rskinnunen@gmail.com
Sari 040 9348 320 • sisustussk@gmail.com

sää
Tutustu li

www.remonttikinnunen.fi
Parturi-kampaamo- ja meikkauspalvelut, ripsienpidennykset ja
kestotaivutukset

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

Jussilantie 2
(linja-autoasema),
MUHOS,
puh. (08) 533 3779

EKukka.fi

Muhoksella käy älytön pöhinä! Uskon, että tämä näkyy
ja kuuluu ulospäin, koska
ihmiset haluavat mukaan
toimintaamme.
Olemme
kuin yhtä suurta perhettä ja
tekemisen meininki tarttuu!
Yhteistyö on ollut tapetilla erinäisissä yhteyksissä tämän vuoden aikana ja koko
ajan sen merkitys nostaa
päätään entisestään. Mitä se
tarkoittaa meidän yrittäjien
keskuudessa? Yhdessäoloa,
heittäytymistä, toisen huomioon ottamista? Voisiko
ajatella, että oltaisiin ystäviä
toisillemme? Käytäisiin ruokailemassa oman kylän ruokapaikoissa ja hoidettaisiin
ne pienemmät ja isommatkin ostokset omalla kylällä,
vaikka mahdollisuus olisi
kantaa roposet myös isoon
supermarkettiin? Tuettaisiin yrittäjäkollegaa ja hänen liiketoimintaa niiltä
osin kuin se vain suinkin on
mahdollista.
Ei oltaisi ainakaan kateellisia toisen menestyksestä vaan edistettäisiin paikallista elinvoimaa ja tehtäisiin
kaikkemme, että palvelut
säilyvät omalla kylällä myös
jatkossa? Sen jälkeen kuin
omaan ostokäyttäytymiseen
on tehty tarvittavia korja-

usliikkeitä, voitaisiin vinkata aiheesta myös vaikkapa
omaa hyvää ystävää. Kertoa reilunpelin hengessä,
kuinka tärkeää on hyödyntää oman kylän palveluita
ja ostaa mahdollisuuksien
mukaan paikallisia tuotteita? Moni tavan kansalainen
hyödyntää
säännöllisesti
ulkopaikkakuntalaisia palveluita. Ei vain kerta kaikkiaan tule ajatelleeksi, että
käytäntömalli voi olla jopa
kuolinisku jollekin oman
kylän kauppiaalle. Vanha
sanonta ”niin metsä vastaa
kuin sinne huudetaan”, taitaa pitää paikkaansa. Kasvata kiitollisuudenvelkaa ja
puhu hyvää selän takana.
Kaikki käy lopulta hyvin, ei
vähiten sinulle itsellesi.
Olemme saaneet joukkoomme tänä vuonna tähän mennessä 27 uutta jäsentä! Se on huikea määrä
ja taitaapa olla niin, että
johdetaan
prosentuaalista
jäsenkehitystilastoa
koko Pohjois-Pohjanmaan
alueella tällä hetkellä. Olen
aivan valtavan ylpeä meidän
porukoista ja jok’ikisestä
yhdistyksemme jäseneksi
liittyneestä uudesta yrittäjästä, teitä tarvitaan!
Asetin vuosi sitten aika

le henkilöille. Toivomme
tapaavamme
yhdistyksen
jäsenten lisäksi Muhoksen
sekä naapurikuntien yrittäjiä, luottamushenkilöitä ja
viranhaltijoita yhteisissä aamupalatilaisuuksissa, joita
järjestetään kuukausittain.
Suuri haaveeni on, että
rentojen yhteisten tapaamisten ja tekemisen myötä,
kuntarajat pikkuhiljaa haalistuisivat ja voisimme täysillä keskittyä Oulujokilaakson kehittämiseen yhdessä.

Työntäyteistä
joulunalusaikaa
kaikille!
Marika Kumpulainen
Muhoksen Yrittäjät
puheenjohtaja
muhoksen@yrittajat.fi
044 5912 362

Muhoksen kunnan
elinvoimaterveiset
Muhoksen kunta on päättänyt satsata kunnan elinvoiman
kehittämiseksi
kuntaan uuden määräaikaisen työntekijän ja on myös
käynnistänyt elinvoimaohjelman päivittämisen. Muhoksen kunta on palkannut
kahden vuoden määräaikaiseen toimeen elinvoimakoordinaattorin. Asko Lampinen aloitti työskentelyn
elokuun alusta lähtien. Elinvoimakoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu Muhoksella yritysasiat, hankkeet
ja joukkoliikenteen sekä
oppilaskuljetussopimukset.
Asko Lampisen esimies on
kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. Jukka ja Asko toimivat
työparina elinvoimakoordi-

naattorin toimialueella.
Muhoksen
kunnassa
on aloitettu elinvoimaohjelman
päivittäminen
lokakuun alussa ja tavoitteena olisi saada ohjelma
luottamushenkilökäsittelyyn tammikuussa 2019.
Elinvoimaohjelma käy läpi
koko kuntakentän sidosryhmien kautta - mukana
ovat yrittäjät, yhdistykset
ja kuntalaiset. Muhoksen
kunnan tavoitteena on tehdä selkeä, helppolukuinen,
käytännönläheinen ja napakka
elinvoimaohjelma.
Elinvoimaohjelmassa nousevat esille valtuuston joulukuussa 2017 hyväksytyn
Muhoksen kunnan strategia
ja visio. Elinvoimaohjelman

Muhoksen Neste
palveluksessasi.
Lounas arkisin 10.30–14 • pizzat
• burgeriateriat • À la carte

Neste Muhos Ratatie 38, 91500 Muhos, puh. 010 279 0900
Avoinna ark. 6–21, la 8–21, su 9–21 ww.nesteoilmuhos.fi

kunnianhimoisen
jäsentavoitteen tälle vuodelle.
Pilke silmäkulmassa näin
vaaleanpunaisten lasien läpi
kolminumeroisen luvun, jäsenmäärän ollessa tuolloin
83. Vaan niin me tehtiin
se, Muhoksen Yrittäjien jäsenmäärä on tällä hetkellä
luonnollisten
poistumien
jälkeen 102. En olisi uskonut! Vai olisinko sittenkin.
Kiitos!
Muhoksen kunnan ja
yrittäjien välinen yhteistyö
pelaa paremmin kuin hyvin
ja koemme, että työtämme
arvostetaan ja mielipiteitämme aidosti kuunnellaan.
Teemme tiivistä yhteistyötä
niin kunnan viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöstönkin kanssa. Tapaamme säännöllisesti ja olemme
jäsenenä Muhoksen kunnan
elinkeinotiimissä. Hyvä keskusteluyhteys ja luottamukselliset välit tärkeimpiin sidosryhmiin on elinehto, kun
asioita viedään eteenpäin
kunnan byrokratian rattaissa päättäviin toimielimiin.
Asioihin pitää päästä vaikuttamaan hyvissä ajoin ennen päätöksentekovaihetta.
Kaikki tilaisuutemme on
avoimia kaikille yrittäjille ja
yrittäjyydestä kiinnostuneil-

Elinvoimakoordinaattori Asko Lampinen.

pääkohtia ovat yritystontit,
kaavoitus, yhteistyö, harrastukset, matkailu, kulttuuri
sekä sosiaali- ja terveysala.
Muhoksen kunnan ja
Muhoksen yrittäjien yhteistyöllä on perustettu
kunnantalolle
KUMMAyhteisötilat yrittäjille, yhdistyksille ja kuntalaisille.
Pienyrittäjien mahdollisuus
tehdä toimistotöitä paranee
huomattavasti, jos esimerkiksi kotona ei ole mahdollisuutta tehdä rauhassa toimistotöitä ja etuna on myös,
että samalla voi vaihtaa
ajatuksia toisten yrittäjien
kanssa. Muhoksen kunnan
työntekijät pystyvät nopeasti pyydettäessä siirtymään
yrittäjien luo ja päinvastoin.
Tiloja käytetään usein myös
järjestöjen, seurojen ja yhdistysten eri tilaisuuksissa.
Muhoksen yrittäjät hoitavat
käytännön järjestelyt tilojen
suhteen. Kumman käyttäjäksi pääset lähettämällä
rekisteröintitiedot osoitteeseen muhoksen@yrittajat.
fi. Paluuviestissä saat tunnukset sähköisen ajanvarausjärjestemän käyttöön ja
koodin kulkulätkän säilytyslokeroon.
Muhoksella on yli 400
yritystä, josta Muhoksen
yrittäjäyhdistykseen kuu-

luu noin 100 yritystä. Muhokselle on tammikuun ja
lokakuun välisenä aikana
perustettu 29 uutta yritystä. Perustetut yritykset ovat
pääosin pieniä yrityksiä.
Muhoksen kunnan vahvuudet ovat sosiaali- ja terveysalan yrityksissä, josta voimme olla ylpeitä. Perinteitä
Muhoksella löytyy noin 100
vuoden ajanjaksolta ja yhteistyö kantaa edelleenkin.
Uutta yritystoimintaa tällä
sektorilla syntyy lähes vuosittain. Muhoksella uusia
keskustelunavauksia syksyllä 2018 ovat olleet koulutuslinjaukset, yritystonttien markkinointi, kunnan
yrityssivujen
uusiminen,
hevosalan uudet hankeajatukset, uusi joulumyymälä
ja matkailun kehittäminen
Muhoksella. Ja mainittakoon lopuksi Viskaalin tilan
aloittama yritysblogikirjoitus Muhoksen kunnan yrityssivuille.

Hyvää syksyn jatkoa
yrityksille ja yrittäjille
toivottaa;
kunnanjohtaja
Jukka Syvävirta ja
elinvoimakoordinaattori
Asko Lampinen

Oulujokivarsi yrittää
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Suomen Tehopurku uusiokäyttää
lähes kaiken purkujätteen
Muhoksella sijaitseva Suomen Tehopurku Oy purkaa
kaikenlaiset
rakennukset
vuosikymmenien kokemuksella. Yritys on toiminut
alalla perheyrityksenä 60
vuotta. 			
- Puramme kerrostalot,
rivitalot,
liikehuoneistot,
koulut ja muut vastaavat
rakennukset. Rakennusten
purkuun käytämme nykyaikaisia purkukoneita ja -kalustoa. Rakennuksen purkaminen toteutetaan ”avaimet
käteen” -periaatteella aina
suunnittelusta
toteutukseen, yrittäjä Arto Kivimäki
kertoi.
Hän sanoi, että lajittelevana purkuna suoritettava
purku sisältää purkujätteiden kierrätyksen sekä tar-

vittaessa asbestityöt.
- Hoidamme purkujätteet
pois tontilta ja toimitamme
kierrätettävät
materiaalit
virallisiin vastaanottopisteisiin. Rakennuksen purkaminen on asiakkaillemme
nopeaa, luotettavaa ja kustannustehokasta, hän mainitsi.
Suomen Tehopurku Oy:n
purkukalusto yltää jopa 30
metrin korkeuteen, joten
korkeat rakennukset saadaan purettua tehokkaasti
ja turvallisesti. Yritys antaa
aina ilmaisen purkuarvion
kohteesta, joten ensin kannattaa ottaa yhteyttä ja pyytää maksuton purkuarvio.
Yrityksellä on vuosikymmenten kokemus myös
erilaisista teollisuusympä-

ristöissä tehtävistä purkutöistä.
- Teollisuuden purkutöissä on jokaisessa omat
erityisvaatimuksensa, jotka
purkajan on otettava huomioon. Vaativien purkutöiden tekeminen vaatii myös
erikoiskaluston. Vuosikymmenten ammattitaito sekä
kattava, erilaisiin purkukohteisiin soveltuva nykyaikainen kalusto mahdollistavat
nopean ja kustannustehokkaan purkamisen, Kivimäki
selosti.
- Meillä on oma kierrätysalue, jossa kierrätämme
purkutöistä syntyvät materiaalit uusiokäyttöön. Kierrätysalueellamme on muun
muassa puun, betonin, tiilien, raudan ja metallien

vastaanottopiste. Edistyksellinen
kierrätysalueemme varmistaa purkujätteen
lähes täydellisen hyödyntämisen.
Purettu
puumateriaali
haketetaan
lämpövoimaloille polttoaineeksi, betonit ja tiilet menevät maarakentamiseen sekä raudat
ja metallit uusiokäyttöön.
Kaatopaikalle viedään näillä toimenpiteillä ainoastaan
kierrätykseen kelpaamaton
materiaali.
- Asiakkaalle toimitetaan
viranomaisten vaatima todistus purkujätteen massamäärästä sekä loppusijoituspaikasta.

Muhoksen kunnan
uusi elinvoima syntyy
Luovuudella, yhteistyöllä ja
yritystonttitarjonnalla

Talon purkaminen toteutetaan lajittelevana purkuna. Kuvat Jouni Teittinen.

Asianajotoimisto

Heikki Aspegren

Muhoksen yrittäjät ry Hallitus 2018
puheenjohtaja
Marika Kumpulainen
Oulujoen Markkinointitiimi Oy
p. 044 591 2362
marika.kumpulainen@ouma.fi

Jani Huotari
Muhoksen lääkintävoimistelu Oy,
Fysiolaiffi/Liikuntakeskus
040 509 8010
jani.huotari@fysiolaiffi.fi

varapuheenjohtaja
Maarit Rautiainen
Tmi Mimmintassut/Musti ja Mirri
Muhos
040 737 9312
Rautiainen.maarit@gmail.com

Kaj Kanto
Kanto-Rakennus Oy
0400 466 315
kaj.kanto@kantorakennus.fi

sihteeri-rahastonhoitaja
Anne Korva
050 367 3403
Martti Apaja
Maanliike Oy
050 511 9038
martti.apaja@hotmail.com

Saija Kangas
Kauneushoitola Lumoava
050 597 8019
info@kauneushoitolalumoava.fi
Pekka Kurimus
Koneurakointi PMK Oy
0400 153 468
info@koneurakointipmk.fi

- asianajaja, julkinen kaupanvahvistaja –

Petri Kurimus
Muhoksen LVI - Palvelu Oy
040 7087 195
petri.kurimus@muhoksenlvi.fi
Mika Mattila
Muhoksen Rakennuspalvelu
040 745 1211
info@muhoksenrakennuspalvelu.fi
Kati Väisänen
Mimmin Terapia Oy
050 551 1448
kati.vaisanen@mimminterapia.fi

Valtatie 11, Muhos
puh. 050 447 3365
toimisto@heikkiaspegren.fi

Liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi/muhos
Vuoden viimeinen
aamupalatilaisuus ja
joulupuuro
ke 19.12. klo 8.30 Mahiksen tiloissa, Valtatie 9.

MUHOS

Kiireisen syksyn ja hienoisen resurssipulan jälkeen
meillä on ilo ilmoittaa, että Ohjaamo Muhos on
rientänyt apuun tarjoamalla meille aamupalan vielä
ennen vuoden vaihdetta! Yrittäjäyhdistyksen
perinteinen joulupuuro on tarjolla samalla kertaa
aamupalan yhteydessä, joten luvassa on tuhdisti
vatsan täytettä!
Raila Idström Te-palveluista on tilaisuudessa
kertomassa työkokeilusta ja palkkatuesta.
Tilaisuus on avoin kaikille yrittäjille ja yrittämisestä
kiinnostuneille henkilöille, luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille Muhokselta ja naapurikunnista.
Verkosto on voimavara ja yhteistyö ylivoimaa,
olet lämpimästi tervetullut!

www.yrittajat.fi/liity

Muhoksen Yrittäjät ry
hallitus
MUHOS
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Kumpulainen jatkaa Muhoksen
Yrittäjien puheenjohtajana
Arjen turvaavaa
teknologiaa ikäihmisille.
www.turvassakotona.fi
040 7484622

MUHOKSEN KUNNAN

ITSENÄISYYSPÄIVÄ
6.12.2018 klo 10

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUMALANPALVELUS
Muhoksen kirkossa
toimittaa, kirkkoherra Jouni Heikkinen
saarna, pastori Risto Räihä
kanttorina, Ossi Kajava
Partiolaisten lupauksenanto

Muhoksen yrittäjien sääntömääräistä
syyskokousta
vietettiin 6.11. Yhteisöllisessä
työtilassa Kummassa. Kokouksen alussa kunnanjohtaja Jukka Syvävirta esitteli
elinkeinotiimissä työstettyä
elinvoimaohjelmaa jäsenistölle. Säätömääräisten asioiden lisäksi käytiin yleistä
keskustelua kuluneen vuoden
tapahtumista ja mietittiin,
miten voitaisiin kehittää toimintaa jatkossa.
Todettiin, että yhteistyö
kunnan ja yrittäjien välillä on
kuluneen vuoden aikana ollut
välitöntä ja osin näkyvääkin,
yhteinen tahtotila on syventää yhteistyön mahdollisuuk-

sia myös ensi vuoden aikana.
Yhdistykselle
valittiin
uusi hallitus vuodelle 2019,
kun peräti seitsemän hallituksen jäsentä yhdestätoista
oli yhtä aikaa erovuorossa.
Marika Kumpulainen jatkaa puheenjohtajana myös
vuonna 2019. Uutta verta ja
näkökulmaa saadaan, kun
Ville Leinonen (Oulun LV
Service Oy) hyppää mukaan
remmiin tammikuun alusta.
Henkilökohtaisista syistä hallituksen jättävät pitkäaikainen, yhdistyksen eteen vuosia
vapaaehtoistyötä tehnyt Pekka Kurimus (Koneurakointi
PMK Oy), sekä Kati Väisänen
(Mimmin Terapia Oy), joka

erosi tehtävästään kesken
kauden.
Puheenjohtaja
Marika
Kumpulainen kiittää Pekkaa
ja Katia yhdistyksen eteen
tehdystä arvokkaasta työstä
ja toivottaa uuden jäsenen
Villen tervetulleeksi hallitustyöhön. Muut hallituksen jäsenet ovat: Maarit Rautiainen
Tmi Mimmintassut/Musti ja
Mirri Muhos, Anne Korva,
Martti Apaja Maanliike Oy,
Jani Huotari Laiffi Gym, Kaj
Kanto Kanto-Rakennus Oy,
Saija Kangas Kauneushoitola
Lumoava, Petri Kurimus Muhoksen LVI-Palvelu Oy, Ville
Leinonen Oulun LV Service
Oy ja Mika Mattila Muhoksen

Rakennuspalvelu.
Kokous sujui yhdistykselle
tutussa rennossa ilmapiirissä
ja virallisen osuuden jälkeen
perinteiseen tapaan pizzatarjoilu.
Puheenjohtaja Kumpulainen totesi vielä, että kaikki
toiminnasta
kiinnostuneet
henkilöt ovat tervetulleita
mukaan remmiin ja osallistumaan juuri niin pienellä tai
suurella panoksella kuin se
itse kenellekin on mahdollista.
-Parhaat ideat voivat syntyä juurikin vaikkapa sen
pizzalaatikon äärellä. Hyvällä
fiiliksellä kohti vuotta 2019!

KUNNIAKÄYNTI SANKARIHAUDOILLE
KIRKKOKAHVIT JA JUHLA
SEURAKUNTATALOSSA
JUHLAPUHE
vs. hyvinvointijohtaja Juha Piirala
MUSIIKKIA
Muhoksen Torvipojat, lapsikuoro ja
Airi Kukkonen, laulu
PÄÄTÖSSANAT
Jouni Heikkinen
Kunniamerkit
www.muhos.fi/tapahtumat

www.muhos.fi

Yrittäjäyhdistysten uusia jäseniä
Muhoksen yrittäjien uusia jäseniä vuosi 2018:
Eledux Oy Aki Lehto,
EL-Tekniikka Oy Eerikki
Lehtonen, Janne Sakaranaho Oy, Kauneushuone Eliza
Elisa Roininen, Koirakoulu
Merkilliset Anu Mustonen,
Kolibri Kotipalvelu Satu
Alanko, Koulutettu hieroja
Joni Kostekivi, LVI-työt Jari

Karppinen, Maria Hiltunen,
Mimmin Maito Oy Jaana
Mäki, Muhoksen Apteekki Anne Jyrkinen, Muhoksen piha- ja maanrakennus
Timo Klemetti, Muhoksen
Varaosakeskus Oy Petteri
Lehtola, Niina Korkeakivi,
Oulun LV Service Oy Ville

Leinonen, Parturi-Kampaamo Tatsi, Peterax Ky Jani
Juntunen, Pressan Katit
lastenkonsertti Valto Savolainen, Risto Männikkö,
Suomen Vesiyksi Oy Jani
Saarnio, Tmi Esa Lahtela,
Tmi Jyri Vesikukka, Tmi
Marika Koskela-Kontu, Tmi

Pekka Tiensuu, Tmi Tarmo
Hanhisuanto, TSM-Monipalvelut Samuli Terho.
Jäseniä on 102 marraskuu 2018.
Tervetuloa uudet
jäsenet mukaan
toimintaan!

Oulujokivarsi yrittää
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Yhteisöllinen työtila Kumma
-ensimmäinen laatuaan Suomessa
Muhoksen kunta teki melkoisen peliliikkeen, kun se
avasi elokuussa kunnanviraston yhteyteen yhteisöllisen työtilan Kumman
(myöhemmin
Kumma).
Projekti on Muhoksen kunnan ja Muhoksen yrittäjä yhdistyksen yhteistyön
tulos. Muhoksen kunta
tarjoaa tilat käyttöön veloituksetta ja yrittäjäyhdistys
vastaa tilojen hallinnoinnista (ajanvaraukset, siivous ja
muut juoksevat asiat). Muhos on tiettävästi ainoa kunta suomessa, joka tarjoaa
tällaiset tilat veloituksetta
kuntalaisten ja ohimatkaavien käyttöön. Toivomme,

että kuntalaisten lisäksi
myös ohi kulkevat ulkopaikkakuntalaiset tuntisivat tilat
”omikseen” ja pysähtyisivät
pitämään vaikkapa neuvottelutauon työtilan neuvotteluhuoneessa.
KUMMA muodostui nimeksi pienen pohtimisen
jälkeen, nimiraadin pyöritellessä nimeksi hyvin taipuvia ehdotuksia. Nimen
valinta oli lopulta helppo.
Muhoksellahan ne muutkin kummat, sammakotkin
sarvipäitä. Miksei siis myös
työtilan nimessä linjattaisi
tätä hauskaa vanhaa sananlaskua.
Kulkeminen Kumma-ti-

laan tapahtuu sähköisellä
kulkulätkällä, jonka säilytyspaikan koodin saa käyttöönsä rekisteröidyttyään
tilan käyttäjäksi. Toimintamalli haki alussa muotoaan,
mutta nyt kävijämääriä seurataan sähköisen ajanvarausjärjestelmän avulla. Tilan
käyttäjäksi pääset lähettämällä rekisteröitymistiedot
osoitteeseen muhoksen@
yrittajat fi. Paluupostissa
saat tunnukset ajanvarausjärjestelmään ja koodin kulkulätkän säilytyslokeroon.
Rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot ja muita ajankohtaisia asioita voit tarkistaa
Facebookista. Työtilan oma

sivu löytyy facebookista nimellä Yhteisöllinen työtila
Kumma.
Yhteisöllinen työtila on
tarkoitettu yrittäjien, yhdistysten, järjestöjen, seurojen
ja kenen tahansa ohimatkaavan käyttöön, joka kokee tarvetta tilan käytölle.
Tila on vapaassa käytössä
ma-su klo 8-18, jolloin voit
avainkoodin saatuasi mennä tilaan työskentelemään
ihan omien aikataulujesi
puitteissa.
200m2 tilasta löytyy neuvotteluhuone (noin 25m2),
isompi aulatila (noin 30m2)
ja kolme pienempää toimistohuonetta jotka ovat va-

paassa työskentelykäytössä.
Ilta-aikaan klo 18-21 välillä tilaa on mahdollista varata yksityiskäyttöön, esim.
seurojen vanhempainiltoja
varten.
Neuvotteluhuone
on varattavissa yksityiskäyttöön klo 8-21 välillä.
Työtila on hieno osoitus
Muhoksen kunnan yrittäjäystävällisestä asenteesta
ja nykyaikaisesta suhtautumisesta etätyöskentelyn
mahdollisuuksiin. Toivomme että tilassa tullaan näkemään paljon tyytyväisiä
käyttäjiä, jotta edellytykset
tilan toiminnan ylläpitämiselle on perustellut myös
vuoden määräaikaisen jak-

son jälkeen.
Yhteinen työtila edistää
verkostoitumisen mahdollisuuksia ja sitä kautta yhteisten tavoitteiden luomista
ja suhteiden ylläpitämistä.
Toivomme näkevämme yhteisessä kahvipöydässä yrittäjien, seurojen ja yhdistysten edustajien lisäksi
kunnan viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä.

Toimiva verkosto on
voimaa ja yhteistyö
ylivoimaa!
Marika Kumpulainen

Vuoropuhelulla ratkotaan monta sote-asiaa
Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut ja globaalit
megatrendit, kuten digitalisaatio, muuttavat sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää. Suomi vanhenee,
väestön ikärakenne muuttuu radikaalisti ja vähemmällä rahalla pitää saada
vastedes enemmän tuloksia.
Tulevaisuuden haasteisiin on hyvä varautua jo nyt.
Onnistumiseen
tarvitaan
eri toimijoita ja paljon vuorovaikutusta. Muutamien
vuosien trendikäs termi
osallistaminen on muuttunut osallistumisen kautta
vuorovaikutukseksi.
- Kaikki toimijat ovat
samassa veneessä, samalla rahalla ja kohti yhteistä
onnistumista, totesi Sitran projektijohtaja Tuula
Tiihonen Soteuttamo 2.0
-kiertueella 14.11. Oulussa.
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta muuttuu
maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Tarvitaan entistä enemmän ymmärrystä
ja keskustelua.
Uudistus itsessään on
laaja ja koskee monia eri
aloja ja palveluja. Lisähaasteita tuo aikataulujen
venymisen ja epävarmuuden lisäksi monelle vieras
sanasto, jota uudistuksessa
viljellään.
- Valinnanvapaus ja sen
ympärillä pyörivä termistö
on vaikeaa. Koska kieli on
mitä on, tarvitaan yhteisiä
hetkiä, joissa voidaan avata
kokonaisuuksia.

Kohti yhteistä
Popmaakuntaa
Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan uudistusta tii-

viisti kohti tulevaa maakuntaa. Kokonaisuus koskee yli
20 000 työntekijää ja lähes
400 000 asukkaan palveluja. Maakunnan budjetti on
noin 1,7 miljardia.
Valinnanvapaus tuo tullessaan uudenlaisia mahdollisuuksia, kun julkisesti
rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat tuottaa
julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.
Näitä palveluja ovat sosiaali- ja terveyskeskusten,
suunhoidon yksiköiden sekä
henkilökohtaisella budjetilla ja asiakassetelillä saatavat
palvelut, kuten muun muassa kotihoito, asumispalvelut
ja terapiapalvelut.
- Muutos on mahdollisuus myös erilaisten kumppanuus- ja yhteiskehittämismallien näkökulmasta.
Monipuolisten markkinoiden syntyminen koko maakunnan alueelle on kaikkien etu ja tavoite, totesi
Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen
muutosjohtaja
Marjukka
Manninen.
Pohjois-Pohjanmaan eli
Popmaakunnan valmistelu tekee naapurimaakuntien kanssa markkinaselvityksen, jolla kartoitetaan
alueiden yksityisen sote-peruspalveluiden nykytila ja
tulevaisuuden näkymiä.
- Pohjoisia maakuntia
kiinnostaa toimijoiden näkemykset, miten maakunnat voivat auttaa valinnanvapauden mahdollisuuksien
lisääntymistä ja markkinoiden kehittymistä, totesi
Popmaakunnan sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä.

”Valinnanvapaus tuo tullessaan uudenlaisia
mahdollisuuksia, kun julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat tuottaa julkiset,
yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.”

Muutosjohtaja Marjukka Manninen avaa valmistelun tilannetta Pohjois-Pohjanmaalla. Kuva: Tiia Honkamaa.

Soteuttamo sparraa
kumppanuuteen
Soteuttamo 2.0 kiertue kiertää sparraamassa maakuntia ja sote-toimijoita vuorovaikutukseen ja tulevaan
muutokseen. Pohjois-Pohjanmaan tilaisuus buukattiin
täyteen nopeassa aikataulussa. Kyseessä on sosiaali- ja
terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen
matchmaking tapahtuma.
- Tilaisuus avarsi ajatuksia ja antoi suuntaa, mistä
voin hakea tietoa ja perehtyä asioihin, tiivistää Resis
Oy:n yrittäjä Mari Granholm. Sain myös luotua erittäin
mielenkiintoisia kontakteja.
Ammatillisen kuntoutuksen yritys Resis Oy hakee
vielä paikkaansa uudistuksessa mutta silti tulevaisuus
näyttää hyvältä, jos kehittämistä tehdään yhdessä ja aidosti kuunnellen.
- Uudistuksessa on aina mahdollisuus parempaan.
Annu Höttönen
P-P maakunta- ja sote-uudistus

Asiakkaat voivat lähivuosina valita entistä enemmän missä hoitavat terveysasioitaan. Sote-lait ovat
perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.
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Yrittäjillä vilkasta
toimintaa Muhoksella

Muhoksen kunnan luottamushenkilöillä ja yrittäjillä on säännöllisiä tapaamisia. Eräässä tapaamisessa yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsenistä Jani
Huotari, Anne Korva, Saija Kangas, Mika Mattila, Maarit Rautiainen, Marika
Kumpulainen (kameran takana) sekä kunnanvaltuutetut Jarmo Markkanen
(valtuuston 1. vpj), Jari Kangastie (valtuuston 2. vpj.) ja Teuvo Pikkuaho (hallituksen 1. vpj.).

Yhteisöllinen työtilan, Kumman avajaisissa Pertti Kukkonen, Kati Seppänen (Muhoksen Mimmi
2018-2020), Jenni Huovinen (Muhoksen Mimmi
2014-2016), Kati Väisänen.

Myynti-iltamat lokakuussa veti satapäisen yleisön Koivuun ja Tähteen. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Muhoksen kunnan ja Humanpolis Oy’n kanssa.

Kevätkokouksessa, Kati Väisänen, Petri Kurimus,
Anne Korva, Mika Mattila, Maarit Rautiainen, Marika Kumpulainen.

Kati Väisänen ja Jani Huotari nimikylttien kimpussa Myynti-iltamissa.

Keskiviikkotori
Muhoksen kunnan ja
Muhoksen yrittäjien yhteistyönä järjestettiin keskiviikkotori-tapahtuma
kesä-heinäkuussa viitenä
keskiviikkoiltana. Myyjänä
saattoi toimia ihan kuka
vain ja myydä mitä vain;
kirppistavaraa, makkaraa,
hattaraa, jne. Ennakkovarausta ei tapahtumaan
tarvittu, vaan paikanpäälle
saattoi tulla ja pystyttää
pöytänsä tai kojunsa valitsemalleen paikalle. Jokaisessa tapahtumassa oli
mukana myös ohjelmaa.

Kevätkokouksessa Marika Kumpulainen, Anne
Korva, Kati Väisänen, Petri Kurimus, Maarit Rautiainen, Mika Mattila.

Utajärven kunnan järjestämässä Oulujokilaakson
kehittämispäivässä Rokualla Ritva Ilonen Humanpolis Oy toimitusjohtaja, Anne Sormunen Utajärven kunnanjohtaja ja Eija Jurvanen Muhoksen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Muhoksen Yrittäjien kesäretkellä Lemmenpolulla Saija Kangas, Kati Väisänen, Jaakko Räisänen,
Anne Korva ja Marika Kumpulainen.

Humanpolis Oy:n toimitusjohtaja Ritva Ilonen
merkkasi muistiin kehittämisideoita Oulujokilaakson kehittämispäivässä Rokualla.

Oulujokivarsi yrittää

Muhoksen Yrittäjien hallituksen kokouksessa Marika Kumpulainen (kameran takana), Saija Kangas, Anne Korva, Maarit Rautiainen, Jani Huotari,
Kati Väisänen, Olli Väisänen.
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Muhoksen yrittäjien kevätkokouksessa Marika
Kumpulainen, Tiia Juntunen, Anne Korva, Kati
Väisänen, Petri Kurimus. Takana: Saija Kangas,
Maarit Rautiainen, Mika Mattila.

FysioLaiffi Muhos
Ratatie 41
91500 Muhos
p. 08 5332430

FysioLaiffi Utajärvi
Asematie 2, Utajärvi
p. 08 533 2430

YRITTÄJÄT KUOSIIN
Muhoksen yrittäjien Karhunluola markkinointitiimissä Tiia Juntunen, Jaakko Hannuksela, Marika
Kumpulainen ja Mika Mattila.

Maarit Rautiainen tarjoamassa kahvia Vapputapahtumassa.

Kuvassa Muhoksen OSAO:n ja Lukion yrittäjyyskurssin opiskelijat tutustumassa yhteisöllinen
työtila Kummaan. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta
esittelee kunnanviraston toimintaa opiskelijoille.

Muhoksen kunnan elinvoimatiimi kokoontuu
säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Tapaamisissa mietitään aktiivisesti keinoja kunnan ja
yrittäjien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Elinvoimatiimin jäsenet: Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta, Ritva Ilonen Humanpolis Oy toimitusjohtaja, Asko Lampinen elinvoimakoordinaattori, Alvi
Niemelä Oulun seudun Uusyrityskeskus toimitusjohtaja, Marika Kumpulainen Muhoksen Yrittäjät
puheenjohtaja. Kuvassa myös Humanpolis Oyn
viestintäsuunnittelija Riikka Vitikka.

Syyskouksessa keskusteltiin muun muassa ensi
vuoden toiminnasta.

Kuvassa Kuosiin hankkeen osallistujia, oikealla ohjaajana tällä treenikerralla Jemiina Kemppainen.

Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta avaa syyskokouksessa Muhoksen kunnan elinvoimaohjelmaa.

Ihmisten terveyttä ja työssä jaksamista tukevaan
liikuntaan kannustetaan
monin tavoin. Työnantajat
tarjoavat työntekijöilleen
liikunta- tai kulttuurietua,
mutta harvoin yrittäjät
itse huolehtivat omasta
kunnostaan.
Liikunnan
aloittaminen tai sen säännöllinen ja pitkäaikainen
harrastaminen
vaativat
elämässä suunnittelua ja
valintoja kellä vaan. Muhoksella LaiffiGYm Oy:n
yrittäjä Jani Huotari on
huomannut liikunta-alalla
kahdeksan vuoden yrittäjänä toimimisen aikana,
että yrittäjät valitsevat
keskimääräistä muita vähemmän itselleen hyvinvointia tukevia hetkiä liikunnan parissa kuin muut
kanssaihmiset.
-Yritys on kuin oma
lapsi, joka tarvitsee huolenpitoa, niin kuin jokainen meistä tarvitsisi. Siksi
usein yrittäjät hoitavat läheisiään ja yritystä ennen
itseään, toteaa Huotari.
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien
hallituksessa
toimineen Marika Kumpulaisen ideasta järjestää
työhyvinvointia tukevaa
toimintaa
Muhoksella,
lähti viime talvena liikkeelle. PPY kannustaa
paikallisyhdistysten jäseniä yrittäjien omaan tykytoimintaan. Ajankohta
muodostui sopivaksi, kun
LaiffiGym muutti juuri
saman aikaan toimitilojaan Muhoksella keskelle
kylää Valtatien varteen,
ja saavutettavuus, joka on
ison kynnyksen omaavilla
kuntokeskuksen asiakkailla kuten yrittäjillä korkea,
parani. Yrittäjät Kuosiin
-projekti
käynnistettiin
helmikuussa, ja sen toteutumishetkeksi valittiin
mahdollisimman helppo
aika, sunnuntai-ilta, jolloin ennakkoon ajatellen

kiireisten
yrittäjienkin
olisi helpompi järjestää
sopivaa aikaa liikunnalle.
LaiffiGym Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
tukevat toimintaa, jolloin
koko Muhoksen ja ympäryskuntien yrittäjäyhdistyksiin kuuluvat yrittäjät
ovat pystyneet osallistumaan vuoden 2018 aikana 30 kertaa toteutuvaan
kuntoiluprojektiin.
Ohjaajana on toiminut fysioterapeutti ja yrittäjä Jani
Huotari.
Helmikuussa
suoritettiin alkumittaukset, jossa mitattiin liasvoimaa ja liikkuvuutta. Projektin lopuksi on tarkoitus
tehdä vielä kehonkoostumusmittaukset. Kuntoilukerrat ovat siis toteutuneet
kerran viikossa, ja ne ovat
sisältäneet erilaisten välineiden avulla tehtäviä liikkeitä sekä vaativimmilla
ja helpoimmilla tunneilla.
Keväällä ohjaajina kävi
myös ”vierailevina tähtinä” eri liikunta-alan ammattilaisia. Keväällä porukka oli aktiivista mutta
syyskauden alettua ja joulukuun lähestyessä yrittäjiä ei ole saatu enää niin
isolla massalla liikkeelle.
Toiminta on kuitenkin kaikille ollut maksutonta, ja
Huotari toivoo, että parille
viimeiselle kerralle löytyisi
vielä innokkaita ja uusiakin yrittäjiä.
-Tämä on hyvä mahdollisuus päästä taas kuntoiluun kiinni. Porukalla tekeminen vertaisten kanssa
on mukavaa ja tehokasta”.
Tuntien ei ole tarkoitus
olla naamat irvessä meininkiä, vaan mukavaa yhdessä tekemistä. Ryhmäkin koostuu eri ikäisistä
miehistä ja naisista, joten
tuntien täytyy olla kaikille
sopivia. Jani Huotari toivottaa kaikki tervetulleiksi
sunnuntaisin kello 18.45.
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Utajärven

apteekki

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 9-13
Vanhatie 35, 91600 UTAJÄRVI
p. (08) 542 1255
TERVETULOA!
www.utajarvenapteekki.fi

Fysioterapiapalvelut
lääkärin lähetteellä
tai ilman
Tervetuloa!

Utajärvi Vanhatie 29 Muhos Jussilantie 2

p. 08 542 2541

p. 0400 239 495

Oulu Harjapäänkatu 33

p. 0400 356 536

info@fysio-center.fi

EHDOTA UUTTA
ROOMARIA
Uutta Roomaria etsitään
jälleen Utajärvellä. Roomariksi voidaan nimetä
henkilö, joka on kuluneen
vuoden aikana panostanut
utajärviseen kulttuuriin
ja / tai kotiseututyöhön.
Arvonimi on muutamaa
vuotta lukuun ottamatta
myönnetty vuodesta 1993,
jolloin valinta osui Kari
Honkasen kohdalle. Tuoreimmat Roomarit ovat
Raija Robinson (2017),
Sami Pelkonen (2016) ja
Pentti Räisänen (2015).
Roomarit ovat vuosien
varrella
rikastuttaneet
Utajärven
kulttuurielämää monenlaisilla taidoillaan; mukana on kirjoittajia, kotiseutuperinteen
vaalijoita,
muusikoita,
kuvataiteilijoita ym.

Nykyinen Roomari saa
itselleen seuraajan itsenäisyyspäivän juhlassa.
Kuntalaisilta toivotaankin
jälleen perusteltuja ehdotuksia seuraavaksi arvonimen saajaksi. Ehdotuksia
otetaan vastaan vielä sunnuntain 2.12. ajan. Ehdotukset voi antaa täyttämällä paperilomake ja
jättämällä se kirjastossa
olevaan laatikkoon tai
netissä osoitteessa www.
utajarvi.fi, ajankohtaisten
asioiden palstalla on Roomarista juttu ja jutun yhteydessä on lomake, jolla
ehdotuksia voi antaa.
Tarja Vimpari,
Utajärven kunta

Utajärven Yrittäjät ry
Hallitus 2018

Utajärvi on hieno kunta
Syystervehdys täältä Utajärven yrittäjiltä. Samalla
kun kirjoittelen kuulumisia
täältä meiltä päin, niin kovasti jo mielessä pyörii tuleva kokous lauantaina 24.11.
ja yhdistyksen 40-vuotisjuhlaviikonloppu.
Yhdistyshän on perustettu elokuun loppupuolella vuonna
1978. Ensimmäisen kerran
ajatuksen tiimoilta joukko
paikkakuntalaisia yrittäjiä
kokoontui jo toukokuussa
1978 pohtimaan asiaa ja perustava kokous sitten pidettiin elokuun lopulla.1978.
Sittemmin jäsenmäärä on
vaihdellut ja tällä hetkellä meillä yhdistyksessä on
jäseniä osapuilleen 65 verran. Seniorijäsenet sitten
lisäksi. Jäseniä kyllä sopisi
enemmänkin. Senkin vuoksi
kannattaisi jo kuulua yhdis-

tykseen, koska kaikki tiedotukset niin valtakunnallisesti kuin Pohjoispohjanmaan
sekä meidän omat, paikalliset tiedotteet tulevat ainoastaan jäsenille. Voin varmasti
sanoa, että niissä tiedotuksissa on ihan asiaa. Lisäksi
on käytettävissä jäsenedut.
Utajärvi sitten itsessään,
kun ilmakuvia katselee, niin
voi sanoa, että on luontonsa
puolesta hieno kunta. Oulujoki halkoo kuntaa ja järviä
on paljon. Yritysten puolesta myös kulkuyhteydet ovat
hyvät kuten naapurikunnissa Vaalassa ja Muhoksella.
Sama joki, valtatie ja rautatiehän täällä kulkee. Myös
kunnan ulkoasuun täällä
Utajärvellä
kiinnitetään
paljon huomiota nykyään.
Ja Rokuan aluetta myös ei
sovi unohtaa. Sieltäkin löy-

tyy yhtä ja toista, sekä kuuluuhan se nykyään Geopark
alueeseen, ja on palkittu
vuoden 2018 retkikohteeksi.
Myös maatalous on vahvaa
ja ilokseni olen todennut,
että on niitä uusia navetoita tullut myös tänne meille. Myöskin teollisuuden
puolelta sekä kuljetusalalta löytyy isoja työllistäjiä.
Itse kun ammatikseni istun tuolla raskaan kaluston
komentosillalla, ja eletään
tätä vuoden pimeintä aikaa,
niin toivoisin niitä heijastimia sinne pyöräilijöille
sekä jalankulkijoille vielä
enemmän. Tästä pimeästä
vuodenajasta, joka ei kylläkään kestä enää kovinkaan
pitkää aikaa, haluan toivottaa omasta sekä edustamani
yhdistyksen puolesta hyvää
joulun odotusaikaa kaikille

lukijoille. Kyllä se päivä pian
kääntyy jatkumaan päin.
Markku Juntunen.
Puheenjohtaja
Utajärven yrittäjät ry.

Merilän Kartanossa juhlittiin
25-vuotista toimintaa
Merilän Kartanossa Utajärvellä juhlistettiin perjantaina 2.11. yritystaipaleen neljännesvuosisataa. Merilän
Kartanon tarina alkaa vuodesta 1811. Tuolloin isäntä
Hannu Lassila rakensi päärakennuksen ensimmäisen
kerran. Tuolloin oli tervan
polton aikakausi. Lassilan
hukuttua Oulujokeen vuonna 1827 häneltä jäi perukirjan mukaan muun muassa
18 tynnyriä tervaa.
Merilän isännät ovat olleet koskenlaskijoita yrittäjinä ja valan tehneinä
laskumiehinä. Koskenlaskusta tuli vapaan Oulujoen
turismia vuonna 1887 kun
Suomen turismia alettiin
markkinoida
ulkomaille.
Suurruhtinaskunnan
turismin yhtenä tärkeänä vetonaulana olivat Oulujoen
kosket. Eurooppaan ja kotimaahan myydyt koskenlaskumatkat toivat turisteja

puheenjohtaja
Sulo Karhula
Markku Juntunen
0400 890 250
0400 283 172
elintarvikekuljetus@karhula.info
markku.juntunen@utanet.fi
Riitta Mustonen
varapuheenjohtaja
040 726 8013
Maiju Mikkola
turi.mustonen@gmail.com
040 591 2361
maiju.mikkola@maiku.fi
Markku Mustonen
markkuj.mustonen@pp.inet.fi
sihteeri, taloudenhoitaja
Sirpa Komminaho
Vuokko Paso
040 530 7399
040 632 8805
tilitoimisto@koontiaoy.fi
vuokko.paso@utajarvi.fi
Kaarina Daavittila
040 826 6588
kaarina.daavittila@daavittila.fi
Hanuristi Sami Pelkonen viihdytti vierailta
upealla musiikillaan.

Minna ja Asko Merilä kutsuivat asiakkaita ja yhteistyökumppaneita juhlimaan
Merilän Kartanon 25-vuotista toimintaa.
niin, että vuonna 1937 koskiveneiden matkustajamäärä oli suurimmillaan 4588
matkustajaa. Ahmaskosken
alapuolelta kulki Pyhä-niminen höyryalus Merilään,
jossa matkailijat saattoivat
yöpyä ja aamulla Merilän
laskumiehet ottivat turistit
veneisiinsä ja laskivat ne ja
heidät Muhokselle Örnbergin rantaan. Pyhäkosken
laskeminen oli 1900-luvun
alun vetovoimaisin matkailutuote Suomessa, jonka presidentitkin halusivat
kokea. Koskenlasku loppui
voimalaitosrakentamiseen
ja rakennusvaijerin aiheuttamaan ensimmäiseen ja
ainoaan
onnettomuuteen
elokuussa 1944.
Merilän Kartanon päärakennus näki uuden matkailutoimialan alun vuonna

1993 kun uusi hotellirakennus rakennettiin ja päärakennus uudistettiin sekä
laajennettiin.
Viimeisin
laajennus valmistui vuoden
2015 alussa, jolloin tuli uusi
keittiö ja 100 hengen Kaisun
sali, joka yhdisti päärakennuksen Puojiin. Samoihin
aikoihin talon Kaisu-emäntä
menehtyi sairauskohtaukseen. Toiminta on jatkunut
kuitenkin katkeamatta Asko
Merilän ja viimeaikana yhdessä vaimonsa Minnan
kanssa. Toiminta pyörii kaiken aikaa ympäri vuoden.

Tilausravintola ja
hotelli
Merilän kartanossa palvelee
laadukas tilausravintola ja
hotelli juhlassa ja arjessa.
Kokousateriat, juhlapäiväl-

liset ja saunailtojen välipalat järjestyvät ulkoilun ja
luontoelämysten lomassa.
Ainutlaatuiset oheisohjelmat UNESCO Geoparkissa,
Oulujoen Tervareitistössä ja
Rokuan kansallispuistossa
tarjoavat tunnelmallista ohjelmaa ryhmien tarpeeseen.
-Luonnonkaunis ja rauhallinen ympäristö sopii virallisten tapahtumien kuten
juhlien ja kokousten järjestämiseen sekä omatoimiettä ryhmämatkailijoiden
vierailukohteeksi. Merilän
Kartanon
monipuolinen
tarjonta sopii niin rentoutumistarkoitukseen,
tehokkaaseen työskentelyyn
rauhallisessa ympäristössä
kuin monenlaisiin juhliinkin, kertoo isäntä Asko Merilä.

Oulujokivarsi yrittää

Utajärven Yrityspuisto
edistämässä paikkakunnan
elinkeinoelämää
Kaksikymmentä vuotta sitten perustettu Utajärven
Yrityspuisto Oy toimii aktiivisesti kunnan elinkeinoelämän edistämiseksi. Yrityksille varatut toimitilat ovat
käytössä, uusia yrityksiä on
perustettu ja niitä on tulossa lisääkin. Puuteollisuus
on hyvässä vireessä ja siitä
koituu hyötyä myös Oulujokilaakson alueelle. Muun
muassa paikkakunnalla toimiva saha on laajentamassa
toimintaansa, jonka ansiosta toiveissa on saada uusia
työpaikkoja.
Yleensäkin
pienyrittäjyys on nousussa.
Utajärven liikevaihdoltaan merkittävimmät yritykset ovat Kinnusen Mylly
Oy, Pipelife Oy, Kuljetusliike Moilaspojat Oy sekä
Rokuan Kuntoutus Oy.
Viimeksi mainittu on kuntoutusosaamisen
lisäksi
Oulujokilaakson matkailun
kehittäjä. Lisäksi kunnassa
toimii noin 200 muuta yritystä, mukaan luettuna ammatinharjoittajat. Utajärvi
on myös voimakas maatalouskunta.
Matkailuyrityksistä voisi
mainita Rokuan Health &
Spa ja Rokuanhovi, Matkailijamäärät ovat kasvaneet
viime vuosina. Ulkomaalaiset ovat myös löytäneet Rokuan ainutlaatuisen alueen.
Tilaston mukaan Rokualla
on vieraillut kuluvana vuonna vähintään 65 eri kansalaisuuden omaavaa turistia.
Rokua on palkittu Vuoden
2018 retkikohteena, jonne
kannattaa tulla tutustumaan. Rokua Geopark on
Suomen ainoa matkailualue,
joka on saanut UNESCO
Global Geopark –statuksen.
Lisäksi Rokua Geopark on
koko maailman pohjoisin
yli sadasta UNESCO Global
Geoparkeista.

Toimintaa ja
tapahtumia
Elintarvikkeiden
suoramyynti aloitetaan Utajärven
torilla perjantaina 30.11.
kello 17.-19. Hyvinvointi-
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TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto
OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Kysy lisää:
Markku puh. 0400 585 754
Jukka
puh. 050 583 1465

Yrittäjien aamukahvit olivat keskiviikkona 7.11. Sellin baarissa. Paikalla oli
noin 20 henkeä ja kuvassa kunnanjohtaja Anne Sormunen sekä Tiia Possakka
esittelevät GeoHouse- hanketta.
talon yläkertaan avataan
yhteisöllinen työtila, 12.12.
kello 18. Yrittäjien aamuja iltakahvit ovat koonneet
yrittäjiä ja yrittäjyydestä
kiinnostuneita noin kuukauden välein. Koulutuksia
ja muita tilaisuuksia järjestetään tarvittaessa ja toivomuksesta. Yrittäjävalmennus käynnistyy ensi vuoden
tammikuun
puolivälissä
aloittaville yrittäjille yhteistyössä Rastor Oy:n, Utajärven kunnan ja Utajärven
Yrityspuisto Oy:n toimesta.
Tapahtumailmoituksia kannattaa seurata kunnan nettisivuilta ja ilmoitustauluilta,
lehdistä sekä Facebookista.
Haluamme Yrityspuiston
työssä olla lähellä yrittäjiä ja auttaa uusia yrityksiä
alkuun ja vahvistaa sekä
kehittää olemassa olevia
yrityksiä yhdessä yrittäjien
kanssa. Tarjoamme asiantuntijapalveluita ja tiloja
yritysten käyttöön.
Lämpötien varteen ja
Mustikkakankaalle
kunta
on kaavoittamassa uusia
teollisuustontteja.
Tavoitteenamme kunnan
strategian mukaan on saada
Utajärvelle lisää asukkaita ja
työpaikkoja. Tulevaisuuden

Tmi Piirinuohooja
Hannu Saarenpää

suhteen Utajärven kunnassa ollaan erittäin toiveikkaita ja innostuneita. ”Utajärvi
luo edellytyksiä onnelliselle
elämälle – pikkuisen paremmin kuin muut”.

0400 324 892

Vuokko Paso
toimitusjohtaja,
Utajärven
Yrityspuisto Oy

BOBCAT-TYÖT

TELA- JA PYÖRÄ-ALUSTAISILLA KONEILLA
UTAJÄRVELLÄ JA LÄHIKUNNISSA
Vuokko Paso toimii Utajärven
Yrityspuiston
toimitusjohtajana.

Ratatie 2,
Utajärvi
p. (08) 542 1499
Seppo Hartikka:
050 5444 905

LVI ja Konehartikka Oy
EDULLINEN KODINKONELIIKE
Kaikkea kotiin:

Matkailijamäärät alueella ovat kasvaneet ja myös
ulkomaalaiset ovat löytäneet ainutlaatuisen Rokuan alueen.

• Kodinkoneet • Viihde-elektroniikka
• Pienkoneet • Kännykkätarvikkeet
• Digiantennit ja mittaus • Kellot, paristonvaihdot (myös autonavaimiin yms.)
• Kameraparistot • PC-tarvikkeet
• Pyörien varaosat ja kumit • Pyörähuolto
• Kopiointi vhs/vhs-c/dv/8mm->dvd
myös dvd->dvd
• Tiedostojen talteenottoa kovalevyltä

044 2775 889

Utajärven torilla on kesäisin vilkasta torielämää.

Puuteollisuus on hyvässä vireessä ja siitä on ollut
hyötyä myös Utajärven kunnalle.

ari.moilanen@arinkonepiste.net

GRAM FINLUX WHIRLPOOL PHILIPS WILFA LG SEVERIN
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Terveellisen kauran kysyntä lisääntymässä maailmalla

Herkkukelekka Ainutlaatuinen
Kaikenkattavaa siivous- ja
hoivatyötä, leivontaa ja
pitopalvelua.
Myös arvonlisäveroton hoiva- ja
siivoustyö yli 65-vuotiaille.

Raija Moilanen,
0500 180 520

raikkumoi58@gmail.com

www.yrittajat.fi/utajarvi

Itsenäisyyspäivä
Utajärvellä to 6.12.2018
Juhlajumalanpalvelus
kirkossa klo 12.00.

Seppeleiden laskut sankarivainajien
muistomerkille, Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkille sekä veteraanikivelle.
Kahvitarjoilu seurakuntatalolla.

Päiväjuhla

seurakuntatalolla klo 14.00 alkaen.
Kunniamerkit.
Tervetuloa!

Utajärven kunta

Utajärven seurakunta

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä
meitä

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

www.kinnusenmylly.fi

puhdaskauramylly
rakennetaan Utajärvellä
Kinnusen Mylly on työllistänyt utajärveläisiä vuodesta
1962. Utajärvisen myllyn
historia ulottuu pidemmällekin, mutta tuosta lähtien
mylly on ollut Kinnusen suvun omistuksessa, kuten se
on edelleen. Nykyiset omistajat Marja-Riitta Kinnunen, Annu Kuure ja Tuomas
Kinnunen ovat kolmannen
polven yrittäjiä. Toisesta
sukupolvesta on edelleen
yrittäjänä Aarne Kinnunen,
toimitusjohtajan roolissa.
Kinnusen Myllyn toiminta monipuolistuu ensi keväänä, kun rakenteilla oleva
kauramylly pyörähtää käyntiin. Tähän saakka mylly on
jauhanut vehnää, ruista ja
ohraa ja uuden investoinnin
myötä Mylly tekee historiaa. Kauramylly ei ole mikä
tahansa kauramylly, vaan
puhdaskauramylly, jollaisia
ei ole montaa muualla maailmassa.
- Koskaan aikaisemmin
meillä ei ole ollut kauran
elintarviketuotantoa. Meillä
on yksi mylly vehnälle ja toinen ohralle ja rukiille. Koska
meidän korkeudella kuitenkin kasvaa ja viljellään tosi
hyvälaatuista kauraa, olimme jo pitkään haaveilleet
kauran jalostamisesta. Maailmalla kiinnostus terveelliseen kauraan on kasvanut
ja siksi rohkenimme lähteä
rakentamaan kauramyllyn
nyt, Marja-Riitta Kinnunen
selvitti kauramyllypäätöksen taustasta.
Viljan osalta Kinnusen
Mylly on kotimainen. Tärkeitä viljan hankinta-alueita ovat lähialueiden lisäksi
Pohjanmaan rannikko ja
Itä-Suomi. Vehnää ja ruista
joudutaan hankkimaan vuodesta riippuen laajemmal-

Marja-Riitta Kinnunen, Tuomas Kinnunen ja Jens Zachariassen Pariisissa SIAL-messuilla lokakuun lopussa ennakkomarkkinoimassa tulevia 65
Oats-puhdaskauratuotteita. Kuva Suvi Suovaara/Cuvaya
takin, mutta suurin osa viljasta tulee Vaasa - Joensuu
-akselin pohjoispuolelta.
Puhdaskauramylly
on
Suomen ja maailmankin
tasolla ainutlaatuinen. Sen
valmistamat kauratuotteet
ovat täysin gluteenittomia,
koska ne eivät tuotantoketjussaan joudu tekemisiin
gluteenia sisältävien viljojen
kanssa. Kauramyllyn rakentaminen on aloitettu jo
toissakesänä. Rakennus on
nyt valmis, ja syksystä saakka on asennettu myllylaitteita. Alkuvuodesta myllyä
päästään kokeilemaan ja
keväämmällä se pääsee tositoimiin.

Kauran kuoresta
lämpöä
Kaurassa on Marja-Riitta
Kinnusen mukaan paljon

kuorta, jota ei pysty käyttämään elintarvikkeeksi. Puhdaskauramyllyssä syntyvä
kuorimäärä on valtava.
- Olemme miettineet,
mitä voisimme ylijäävällä
kauran kuorella tehdä. Osittain sitä voidaan käyttää
omassa rehutehtaassamme
joidenkin eläinrehujen valmistukseen, mutta kaikkea
ei. Olemme tähänkin asti
pyrkineet
hyödyntämään
myllystämme jäävät sivuvirrat rehutehtaan puolella,
jotta mitään ei jäisi hukkaan. Valmistamme rehutehtaassamme monenlaisia
rehuja, mikä on merkittävä
tukijalka toiminnallemme.
Kinnusen Myllyn, Vapo
Oy:n ja Utajärven kunnan
kanssa syntyneen yhteistyön myötä syntyi ratkaisu
kauran kuorelle. Vapo on
rakentamassa uutta läm-

pölaitosta samalle tontille
Myllyn kanssa. Lämpölaitos
pystyy hyödyntämään kaurankuorta energiaksi. Lämpöenergiaa menee Utajärven kaukolämpöverkkoon ja
höyryenergiaa rehutehtaan
puolelle. Myös uusi puhdaskauramylly saa höyryenergiansa uudesta lämpölaitoksesta.
Vapon lämpölaitos on ensimmäinen kohde Suomessa, jossa kaukolämpö pystytään tuottamaan kokonaan
kauran kuorella. Se on merkittävä ympäristöteko, sillä
sen avulla Kinnusen Mylly
pystyy siirtymään kokonaan
uusiutuviin polttoaineisiin.
Tällä hetkellä Kinnusen
Mylly työllistää 35 työntekijää ja määrä saattaa
siitäkin kasvaa, kun uusi
puhdaskauramylly
alkaa
jauhamaan.

Uusi puhdaskauramylly nousee Kinnusen Myllyn nykyisten tuotantolaitosten viereen Utajärvelle, Valtatie 22:n varrelle. Kuva Kinnusen Mylly.
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Maatila sai nimensä omistajien
komeista parroista
Utajärven Kormun kylällä
sijaitsevan Koivusalon rintamamiestilan on perustanut
sotien jälkeen Aleksanteri
Salonen. Tila siirtyi hänen
pojalleen Ilkalle vuoden
1980 paikkeilla. Nyt tilalla
viljelevät kolmannen polven
tuottajina veljekset Jussi ja
Eero Salonen.
Vuodesta 2010 Koivusalon tilaa hoitaneiden veljesten hoidossa ollut maatilayhtymä muuttui viime
kesänä MaitoParrat Oy:ksi.
Nimi syntyi Jussi Salosen
mukaan pitkän mietinnän
jälkeen. Nimi juontaa juurensa omistajien komeisiin
partoihin.
Koivusalon tilalla on pysytty kehityksen kelkassa
50-luvulta lähtien. Aleksanteri-ukki viljeli ja hoiti vaimonsa kanssa tilaansa hyvin
ja oli Kormun kylän elinvoimaisimpia tiloja. Kun hänen
poikansa Ilkka Salonen otti
vaimonsa kanssa tilanpidon kontolleen, tila kehittyi
entisestään ja sen mukana
lehmien määrä kasvoi paristakymmenestä lehmästä
70:een. Veljesten aikana lehmäluku on tuplaantunut kahdeksassa vuodessa 140:een ja
sen lisäksi on noin 200 eläimen nuori karja päälle.
Vuonna 1999 rakennettua
navettaa on veljesten isä kerran laajentanut ja sen jälkeen
nuoret yrittäjät rakensivat
vuonna 2014 uuden hiehonavetan, jossa kaikki eläimet
saavat liikkua vapaasti. Eläimet eivät kuluneena kesänä

KUVA?

Kakaravaaran loma-asunnot
Lianjärven rannalla
Rokuan Healt&Span lähellä

Puh. 044 020 7097
www.kakaravaara.fi

Jussi ja Eero Salonen vuonna 1999 rakennetun lypsävien navetan edustalla.
ole olleet ulkona.
Monet tuottajat uupuvat
työmäärän alle, mutta Salosen veljesten tilanne on parempi. Heidän yhteistyönsä
on sujunut niin hyvin, että
ovat voineet käyttää lomaoikeutensa. Koivusalon
tuottajat ovat hyödyntäneet
nykyajan tekniikkaa, muun
muassa kaksi robottia huolehtii lehmien lypsämisestä.
Tilalla työskentelee myös
Eeron vaimo, ja lisäksi he
ovat palkanneet yhden työntekijän, jonka tehtävänä on
tehdä kunnossapito- ja konehommia.
Tilalla käy maitoauto hakemassa tilatankkiin kertyneen maitomäärän joka
toinen päivä. Maitotila työl-

listää muitakin ammattilaisia, kuten eläinlääkäriä, joka
käy kuukausittain tekemässä
terveydenhoito- ja sairauskäyntejä tarvittaessa. Keinosiementäjien käyntejä ei ole
ollut, koska Jussi on hankkinut toimiluvan siemennysten
tekemiseen.
Jussi Salosen mukaan tilan pihalla liikkuu aika paljon muutakin liikennettä, kuten robottien huoltomiehiä ja
rehukuormien tuojia. Tilalla
pystytään tuottamaan karkearehu ja säilöheinä, mutta väkirehut ostetaan. Myös
vilja on jouduttu tänä kesänä
ostamaan.
-Yhdessä yrittäminen on
mielestämme vahva asia,
koska työstä pääsee väliin ir-

rottautumaan vaikkapa vain
lyhyeksi aikaan. Päätöksenteko on yhdessä helpompaa,
kun on useampi asioita miettimässä. Jatkuvasti joudutaan tekemään pienempiä ja
isompia päätöksiä.
Koivusalon tilan tulevaisuudesta eivät Salosen
veljekset osaa sanoa mitään
pitkälle tulevaisuuteen, sillä heidän lapsensa ovat sen
verran nuoria ja pieniä, ettei
heidän elämänsä suunnasta
ja mieltymyksistä voi päätellä. MaitoParran maatalousyrittäjät eivät vielä ole
omien sanojensa mukaan
pitkään aikaan jäämässä
eläkkeelle, joten tilalla katsotaan rohkein mielin tulevaisuuteen. RR

yhteisen toimenpideohjelman kautta, jonne on koottu
keskeiset strategiaa tukevat
toimenpiteemme. Pyrimme
erityisesti ”lisää työpaikkoja” ohjelman kautta kertomaan sen, miten konkreettisesti edistämme ja
mahdollistamamme monipuolisesti yritys-ja innovaatiotoimintaa
strategisella
tasolla lähitulevaisuudessa.

GeoHouse
– Älykylä strategian veturina
tukemassa
onnellisuutta
Eräs konkreettinen strateginen hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän yhteensovittamisen toimenpiteemme on
ensimmäisenä koko maailmassa lanseerattu GeoHouse – Älykylä –konsepti, jolla
haetaan uudenlaista hyvän

elämän-, elin-ja yrittämisen
yhteistyön rakennetta sekä
helppoa arkea ja onnellista
elämää tukevaa yhteisörakennetta. Utajärven Älykylä
on maailmalla tunnettujen
’smart villageja’ laajempi
käsite, sillä Utajärven mallissa halutaan huomioida
kaikki elämiseen liittyvät
elementit ihmisten arkea
myöten. Haluamme rakentaa ihmislähtöisesti, ekologisesti ja edullisesti, edistää
jakamistaloutta ja resurssiviisasta elämää luontoa
arvostaen. GeoHouse – Älykylän myötä olemme tekemässä uutta elämäntapaa,
joten mahdollisuudet ovat
rajattomat myös uusien sujuvan arjen innovaatioiden
näkökulmasta. Ekologisen,
helpon ja onnellisen arjen
mallista on tarkoitus tehdä koko Utajärven elämän
ajatusmalli. Tämän vuoksi
Älykylä ei ole muusta kun-

UTAHALLI OY
Utajärvi

p. 0500 588 080
utahalli@utanet.fi
VTT märkätilasertifikaatti

"

METALLIROMUT

KIERRÄTYKSEEN

TULEVAISUUDEN UTAJÄRVI
TEHDÄÄN YHDESSÄ
Kunnan vision mukaan Utajärvi on vuonna 2030 onnellisuuden edellytyksiä luova
kunta. Näemme, että Innokas ja onnellinen yhteisömme on kuntamme elinvoiman ja hyvinvoinnin lähde.
Haluamme tarjota erilaisia
mahdollisuuksia tehdä töitä
ja harrastaa sekä olla osa välittävää kylämäistä yhteisöä.
Mottomme on, että haastamme itsemme ja toteutamme strategiaamme pilke
silmäkulmassa ”pikkuisen
paremmin kuin muut” ja
tarjoamme kuntalaisille ja
yrittäjille mahdollisuuksia
ja voimavaroja saavuttaa
jotain uutta. Tavoitteenamme on tulla tunnetuksi onnellisista asukkaistamme ja
uskomme, että innokkuutemme ja onnellisuutemme
houkuttelee myös alueelle
uusia yrittäjiä ja asukkaita.
Strategiaamme
johdetaan ja toteutetaan kolmen

RAKENNUSPALVELU

- romuautot, maatalouskoneet,
kuparit, kaapelit ym. ym.

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu.
Virallinen metalliromun kierrätys.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

Utajärven
Autohuolto Oy
Lämpötie 6,91600 Utajärvi

nasta irrallinen kylä ja innovaatioalusta, jossa eläminen
on oma kulttuuri vaan se
koskettaa kaikkia kunnan
asukkaita ja kyliä, joiden
elinvoimaa halutaan uuteen
kukoistukseen.
GeoHouse – Älykylään
voi tutustua tarkemmin
osoitteessa www.utajarvi.fi/
geohouse
Anne Sormunen
vt. kunnanjohtaja

Simo Paavola 044 562 2701

Ilmastoinnin huollot
Tuulilasin kiven iskemien
korjaukset

www.utajarvenautohuolto.fi
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Jalkojenhoitaja

Riitta Mustonen
Tonttikuja 2, 91600 Utajärvi
Puh. 040 7268 013

P. 040 838 4908, Vanhatie 50
Voit varata helposti ajan myös netissä:
www.timma.fi/parturikampaamorianna
Löydät meidät myös facebookista

Vanhatie 29, 91600 Utajärvi
tilitoimisto@koontiaoy.fi
puhelin 040 6789 029
Talotekniikan osaaja

PAREMPAA
KAA
TALOTEKNIIK

* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut

Pyydä tarjous!

Kallisenhaara 1, 90400 OULU
p. 020 793 9735 • asiakaspalvelu@movitek.fi

www.movitek.fi

Ohjelmatuotanto Fiscal Oy
niittää valtakunnallista
ohjelmistomainetta
Ohjelmatuotanto Fiscal Oy
(myöhemmin Fiscal) on
utajärveläinen,
vankkaan
kokemukseen ja ammattitaitoon pohjautuva yritys,
joka valmistaa ja markkinoi
Info TV –ohjelmistoratkaisuja. Yritys haluaa tarjota asiakkaille laadukkaita,
helppokäyttöisiä ratkaisuja
sekä asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua.
Yrityksen perustaja Mika
Kumpulainen on toiminut
yrittäjänä 30 vuotta, tästä tunnustuksena Suomen
Yrittäjät palkitsi Kumpulaisen yrittäjäristin timanttiristillä kuluvan vuoden
syksyllä. Fiscal on perustettu 20 vuotta sitten, vuonna
1998 ja suositun Info TV
-ohjelmiston kehitys aloitettiin vuonna 2007. Yrityksen
kotipaikka on Utajärvellä ja yritys työllistää neljä
henkilöä. Asiakaskunta on
laaja kattaen koko Suomen
alueen.
Info TV –ratkaisun avulla voidaan kehittää tiedonkulkua, markkinointia ja
viihtyvyyttä niin yrityksissä kuin julkisissa tiloissa.
Helppokäyttöisen järjestelmän tekniset ominaisuudet
ovat usean eri tahon testaamia ja laatua kehitetään
jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Fiscal
Info TV -järjestelmä on käytössä sadoissa oppilaitoksissa Suomessa.
-Olemme iloisia, että
myös
Oulujokilaaksossa luotetaan paikalliseen
osaamiseen, Fiscal Info TV
-järjestelmällä tiedotetaan
oppilaita ja henkilökuntaa
Utajärven lisäksi myös Muhoksella ja Vaalassa. Oppilaitosten lisäksi toinen
suuri kohderyhmä on suuret ja keskisuuret yritykset.
Ketterän suomalaisen toimijan kykyä ratkaista mitä
erikoisempia viestinnällisiä
haasteita korostuu mm.
tehtaiden sisäisessä tiedottamisessa.
Info-näytöille
voidaan tuoda lähes mitä
tahansa tietoa hälytyksistä ja poikkeustilanteista.
Tyypillinen asiakkaamme
on sellainen, jolla on jokin

Fiscal Oy:n henkilökunta: Minna Kumpulainen reskontra, Maiju Mikkola
myynti ja markkinointi, Marika Kumpulainen myynti ja markkinointi, Mikko Kumpulainen myynti ja tekninen tuki, Mika Kumpulainen tekninen tuki ja
tuotekehitys.
erityistarve tiedottamisen
saralla. Valmiit ulkomaiset ohjelmistot eivät useinkaan taivu erityistarpeisiin.
Oppilaitosten ja yritysten
lisäksi Fiscaliin luotetaan
myös kuntatiedottamisessa.
Useiden kuntien lisäksi esimerkiksi Oulun kaupungin
kirjasto viestii Fiscal Info
TV -järjestelmän avulla kaikissa toimipaikoissaan, kertoo myyntipäällikkö Marika
Kumpulainen.
Marika
Kumpulainen
selostaa, että Infonäyttö on
tehokas ratkaisu sisäiseen
tiedottamiseen
erityisesti
suurissa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Infonäyttöjä
voidaan sijoittaa tiloihin,
joissa henkilökunta liikkuu
ja viettää aikaansa, kuten
aulaan, ruokalaan, taukotiloihin, käytävien risteyskohtiin.
Mika Kumpulaisen mukaan Info-näyttö on erittäin
käytännöllinen
erityisesti
sellaisissa yrityksissä, joissa työntekijät eivät syystä
tai toisesta voi seurata tiedotteita intranetistä. Parhaimmillaan infonäytöillä
voidaan korvata kokonaan

perinteinen, tietokoneella
käytettävä intranet ja ilmoitustauluista voi luopua kokonaan.

Helposti
tuotemainontaa
Yritysten ja tuotteiden mainosnäyttöihin törmää tavallinen asiakas yhä useammin
vaikkapa
kauppareissuillaan. Info-TV sopii niin
suuriin kuin pieniinkin
myymälöihin
esimerkiksi
hinnastojen ja erikoistarjousten esittämiseen.
- Sen etuja ovat erityisesti helppo päivitettävyys,
roskattomuus ja siisteys – ei
enää repsottavia ja tahraisia
paperihinnastoja! Mainosnäyttö on myös visuaalisesti
näyttävä ratkaisu, jolla voit
toistaa halutessasi myös
liikkuvaa kuvaa, Kumpulainen sanoo.
Hänen mukaansa mitä
kookkaampi organisaatio,
sitä suurempia sisäisen
viestinnän haasteet yleensä ovat. Kun työntekijät
ovat hajautuneet useisiin
eri yksiköihin, jotka saattava sijaita hyvinkin kaukana

Haapalan maalais-

JUUSTOLEIPÄ
Lähiruokaa yli 30 vuoden kokemuksella.
Siinä maistuu lähitilan maito.
Yritys on ollut esittelemässä toimintaansa monilla messuilla.

toisistaan, on tiedon siirto
paikasta toiseen vaikeaa.
Intranet ja muut sähköiset
viestintävälineet tarjoavat
moniin tilanteisiin ratkaisuja, mutta kuinka tiedotus
voidaan hoitaa yrityksissä,
jossa työntekijät eivät istu
koko päivää näyttöpäätteen
äärellä?
- Ratkaisu moniin sisäisen tiedotuksen haasteisiin
on infonäyttö, joka voidaan
sijoittaa esimerkiksi henkilökunnan aulaan, kahvihuoneeseen tai muuhun henkilökunnalle varattuun tilaan.
Kaikkia organisaation infonäyttöjä voidaan päivittää
yhdeltä tietokoneelta käsin.
Tästä johtuen infonäyttö on
suosittu ratkaisu erityisesti
suurissa tehtaissa, joissa välimatkat voivat olla pitkiä ja
joissa työntekijät ovat intranetin ulottumattomissa.
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Joulua
odotellaan Utajärvellä

Joulupukille tuli runsaasti lahjatoiveita.
Kunnanjohtaja Anne Sormunen avasi joulukauden
avaustapahtuman.
Joulukauden avajaisia vietettiin Utajärvellä lauantaina 17. marraskuuta. Kahteen paikkaan jakautunut
tapahtuma ja kaunis sää
houkuttelivat paikalle torille
sekä Käsityöläisten Joulupuotiin runsaasti väkeä.
Kunnanjohtaja
Anne
Sormunen avasi tapahtuman omalla puheellaan.
Tiernapojat esiintyivät Joulupuodissa, torilla Stand Up
–koomikko Matti Patronen
ja Oulun Ylioppilasteatterin
Improryhmä. Tietysti paikalla kävi myös Joulupukki,
joka pienen haastattelun
jälkeen siirtyi kirjaamaan
lasten ja lastenmielisten
joululahjatoiveet suureen
muistikirjaansa. Pukin juttusilla lahjatoiveensa kävi
kertomassa noin 70 lasta.
Ja mitäpä utajärviset
lapset eniten joulupukilta
toivoivat? Toivelistalta löytyy mm. erilaisia taiteiluun
liittyviä toiveita: piirustusja maalaustarvikkeita, värikyniä, muovailuvahaa ja
tietenkin nukkeja, autoja ja
legoja. Toiveissa olivat myös
mm. Petzit, erilaiset pelit,

Stand Up –koomikko
Matti Patronen esiintyi
yhdessä Oulun Ylioppilasteatterin Improryhmän kanssa.
villasukat ja joulukarkit.
Utajärven kunta tarjosi
torilla tapahtumaväelle riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa. Tarjolla eri puolilla
toria oli myös glögiä, kahvia
ja pipareita sekä kuumia
makkaroita.

Käsityöläisten
Joulupuoti
Käsityöläisten Joulupuoti
on avattu vanhassa osuus-

Torilla oli myytävänä monenlaisia jouluun liittyvää
tavaraa.
pankin kiinteistössä. Puoti
on avoinna maanantaista
lauantaihin jouluun saakka. Myytäviä tuotteita on
noin 15 käsityön ystävältä.
Maanantaisin puodissa voi
käydä askartelemassa monenlaista jouluun liittyvää ja
keskiviikkoisin siellä järjestetään satutuokioita.

Itsenäispäivän
juhlallisuudet
Itsenäisyyspäivänä 6.12. on
juhlajumalanpalvelus kirkossa kello 12, jonka jälkeen
seppeleiden laskut sankarivainajien muistomerkille,
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille sekä ve-

Käsityöläisten
Joulupuoti avattiin osuuspankin entisissä tiloissa ja
on avoinna arkisin sekä
lauantaisin
jouluun
saakka.
teraanikivelle. Kahvitarjoilu
on seurakuntatalolla, jossa
päiväjuhla alkaa kello 14.
Tarja Vimpari

Utajärven 4H-yhdistys ry
PL 18, Kirkkotie 32, 91600 Utajärvi • P. 0400 945 207,
4h@utajarvi.fi • www.utajarvi.4h.fi • Olemme myös facebookissa
4H on valtakunnallinen, sitoutumaton nuorisojärjestö

Head Hands Heart Healt -

Harkinta
Harjaannus
Hyvyys
Hyvinvointi

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta.
Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä.
4H kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella.
4H- koulutukset ja –kurssit syventävät nuoren osaamista.Toiminnassa saadaan
valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yrittäjyyteen ja työelämään.

UTAJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Ry
Putaantie 5, 91600 Utajärvi • utajarvi@rhy.riista.fi
Puheenjohtaja
Reijo Palo-oja
040 542 6119

Toiminnanohjaaja
Rauno Tapio
044 556 0999
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Markku Juntunen jatkaa
Utajärven yrittäjien
puheenjohtajana
Utajärven Yrittäjien syyskokous pidettiin
perjantaina 2.11. Rokuan Tähdessä. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Markku
Juntunen. Uutena valittiin hallitukseen Sirpa Kovalainen. Erovuoroisista valittiin jatkamaan Sulo Karhula ja Markku Mustonen.
Muut hallituksen jäsenet ovat Riitta Mustonen, Kaarina Daavittila ja Vuokko Paso. Varajäsenet Mikko Kemilä ja Juha Saarenpää
valittiin myös jatkamaan.
Keskusteltiin yhdistyksen 40-vuotishistoriikin tekemisestä. Pohjana on 30-vuotishistoriikki, jota päätettiin päivittää.
Keskustelun aiheena oli myös 40-vuotisjuhlan 23.11. Rokualla järjestelyt ja saatiin
kuulla tilannekatsaus juhlajärjestelyistä.
Samana viikonloppuna on PPY:n vuosikokous ja Maakunnallinen Yrittäjäjuhla.

Toiimintasuunnitelma
vuodelle 2019
Utajärven Yrittäjien tavoitteena on jäsentensä etujen ja hyvinvoinnin edistäminen.
Yhteistyötä pyritään lisäämään eri toimijoiden kanssa. Utajärven kunnan ja Utajärven
Yrityspuiston kanssa yhteistyössä järjestetään aamu- ja iltakahvitilaisuuksia, osallistutaan strategian tekemiseen sekä yhteisiin säännöllisiin vuosittaisiin tapaamisiin.
Osallistutaan Geoparkin kuukausitulille.
Vaalan, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien
yrittäjäyhdistyksien kanssa järjestetään ja

osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin, koulutuksiin yms.

Tiedotustoiminta
jäsenille tiedotetaan kokouksista, tapahtumista yms. facebookissa, yhdistyksen
kotisivuilla ja sähköpostitse sekä kirjeitse/
tekstiviestillä niille, joilla ei ole sähköpostia.
Suunnitelmissa on yhteinen lehti Muhoksen ja Vaalan yrittäjien kanssa.

Yleistoiminta
Sääntömääräisten ja hallituksen kokouksien lisäksi pidetään kesäkauden toiminnan suunnittelukokous touko-kesäkuussa,
palkitaan vuoden yrittäjä sekä osallistutaan
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ja Suomen
Yrittäjien koulutustilaisuuksiin, kokouksiin
sekä muihin tilaisuuksiin.

Vapaa-ajan – ja
harrastustoiminta
Kesätapahtuma järjestetään yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa, osallistutaan
toripäiville, jossa on pitäjän tikkamestaruuskisan järjestäminen. Pikkujoulu ja vuosijuhla järjestetään yhdistyksen jäsenille ja
jäsenyritysten työntekijöille ja perheenjäsenille. Kuntosalivuoro pidetään edelleen ja
järjestetään yhteinen retki.
Jäsenhankintaa jatketaan ja pyritään pitämään olemassa olevat jäsenet 65 yritystä.

Arin Konepiste Ari Moilanen palkitaan vuoden 2017 yrittäjänä, hän sai palkintonsa syyskokouksessa, joka pidettiin Naaman kylätalolla. Vuoden 2018 Vuoden Yrittäjä palkitaan 23.11. 40-vuotisjuhlassa Rokualla.

Utajärven yrittäjien
toimintaa

Rokuan vuosikokousviikonloppua vietettiin pari viikkoa sitten 2.-4.11. Kuva
on otettu lauantaina 3.11. syyskokouksesta, jossa suunniteltiin mm. tulevaa
vuotta.

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja
painopalvelut
kauttamme

Vapaa-aika toimintana järjestettiin retki Tornioon. Kuvaajan mukaan tilanne on sellainen, etteivät retkeläiset päässeet sisälle ko. paikkaan koska olivat
portsarin mukaan liian vanhoja.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

Yrittäjien iltakahvit pidettiin Moilaspojat Oy:n toimitiloissa syyskuussa 2018.
Illan aikana tutustuttiin myös yrityksen toimitiloihin, jossa kuvassa on Juorkunan maisemamaalauksilla oleva rekka.
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Monipuolinen nostoalan yritys
Seppo Moilanen aloitti työt
nostokoneiden parissa jo
17-vuotiaana. Hän oli useita vuosia töissä kuljettajana
ensin lappeenrantalaisella
Kalex-kuljetusyrityksellä ja
sittemmin helsinkiläisellä
nostokoneyritys Mäntylällä. Työmaat olivat pitkin
Suomea, mutta useimmiten
pääkaupunkiseudulla.
- Siinä tuli nähtyä sen
verran paljon että oman yrityksen perustaminen alkoi
houkuttaa, Seppo muistelee.
– Vuonna 2002 hain
vuorotteluvapaata ja kävin
liikennelupakurssin. Tulin
takaisin kotiseudulleni ja
perustin oman nostokoneyrityksen. Tietoa nostokonetöistä oli vuosien varrella
kertynyt monenlaisilta työmailta eikä työtä ainakaan
yksitoikkoiseksi voinut kuvata, mutta mieli veti takaisin kotiseudulle pohjoiseen.
Lisäksi näin, että kotiseudulla tämmöiselle yritykselle olisi kysyntää.
– Hommasin nosturiauton Hiab-nosturilla ja siitä
alkoi nostokoneyritykseni
työt. Alkuun ajoin pitkälti
vanhan työnantajan ajoja,
mutta kun asiakkaita oli
riittävästi, luovuin niistä
tehtävistä kokonaan. Nykyään oma asiakaskunta
on vakiintunut, ja kun työt
tehdään hyvin myös asiakassuhteet jäävät elämään,
kiteyttää Moilanen nykypäivää.
Monesti työ sisältää siir-

toa, nostoa sekä asennusta.
Esimerkiksi
asennettava
säiliö kuljetetaan työmaalle
nostokoneen perävaunulla
ja nostetaan pystyyn. Rakennustyöt tuovat myös
töitä nostokalustolle, kun
rakennustyömaan tavarat
saadaan siivottua rakennuksen takaakin. Talopakettien
ja hirsirakennusten nostot
ovat Sepolle jo lähes erikoisalaa, joskus on nostettu
pystyyn yli 60 hirsimökkiä
vuoden aikana.
– Nosturiautolla teemme
kaikkia mahdollisia nostoja siirtotehtäviä. Perävaunulla kuljetetaan monesti
asennettava tavara nostopaikalle. Useimmiten sinne
on tuotu nostettavat kappaleet etukäteen, kuten kattotuolit, pylväät tai jokin laite,
Seppo kertoo.
Nosturista
käsin
on
mahdollista myös puiden
kaadot. Kun puu on sellaisessa paikassa, että sen
kaataminen maasta aiheuttaa vaaraa ympäristölle,
on hyvä valita ammattilainen tekemään työt. Silloin
puu voidaan karsia pystyyn
henkilökorista käsin, sahata runko useampaan osaan
ja tuoda rungot vuorollaan
hallitusti alas.
- Olemme erikoistuneet
myös hieman poikkeukselliseen toimialaan, kun toimitamme painoja vaikkapa
nostureiden koekuormittamisiin. Tarjolla on parisataa
tonnia metallia vaa’ituksiin.

Näin joulun alla laitamme jouluvaloja kuusiin ja
muihin korkeisiin paikkoihin, kertoo Seppo monipuolisesta työtarjonnasta.
– Teemme nosto- ja
siirtotöitä velipoikani Saulin kanssa pääsääntöisesti
kahdestaan. Meillä on ollut
myös palkattuja työntekijöitä aiemmin, mutta nostotöiden sesonkiluonteisuus
on hieman hankalaa koska
se vaatii työntekijältä melkoista sitoutumista ympäri
vuorokauden, Seppo toteaa.
Tällä hetkellä rakentamisen vauhdikkuus näkyy
Nosto- ja siirtopalvelu Seppo Moilasen töissä. Viikoittain on rakennuselementtien nostoja, pääasiassa
Oulussa mutta myös muual-

Huvilan siirtoa.
lakin, kuten kotikunnassa
Utajärvellä.
Neljän lapsen isä on iloi-

Lumenpudotusta.

nen, että töitä riittää, vaikka
kellon ympäri, mutta hän

osaa rajoittaa tekemisiään ja
antaa aikaa myös perheelle.

Katon nosto kokonaisena.

Humanpolis Oy ja Rokua Geopark
– elinvoimaa ja yhteistyötä
Humanpolis Oy on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien omistama
alueellinen, voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö.
Humanpoliksen tavoitteena on osaltaan edistää Oulujokilaakson alueen elinvoimaa ja yhteistyötä. Sen
päätehtävänä on Rokua
Geoparkin kehittäminen.
Rokua Geoparkin tarkoitus
on puolestaan lisätä Oulujokilaakson alueen asukkaiden tietämystä kotiseudustaan sekä lisätä alueen
elinvoimaa etenkin matkailun kehittämisen avulla.
Rokua Geopark perustettiin vuonna 2009 Muhoksen, Utajärven, Vaalan sekä Rokua Säätiön ja
Metsähallituksen yhteistyönä. Se sijaitsee Muhoksen, Utajärven ja Vaalan
kuntien alueella. Vuonna
2010 Rokua Geopark hyväksyttiin maailmanlaajuiseen Geopark-verkostoon.
Lisäksi Rokuanvaara ja

Rokua Geopark valittiin
keväällä 2018 yleisöäänestyksessä Vuoden retkikohteeksi 2018.
Rokua Geopark on maailman pohjoisin ja toistaiseksi Suomen ainoa kohde
UNESCOn Geopark –ohjelmassa. Alueella on kolme
erilaista maisema-aluetta:
Rokua, Oulujoki ja Oulujärvi-Manamansalo. Rokua
Geopark -alueen luonnonmuodot, kasvit ja eläimet
sekä kulttuuri kumpuavat
ikivanhoista
geologisista tapahtumista ja alueen
historiasta. Rokua Geopark on kuin jääkauden
oppikirja, mikä tarkoittaa,
että alueen luonnossa on
lukuisia jääkauden aikaisen ja sen jälkeisen ajan
merkkejä.
Rokua UNESCO Global
Geopark -status tarkoittaa, että alueen kallio- ja
maaperän rakenteet ja
muodostumat ovat kansainvälisesti arvokkaita ja

ainutlaatuisia. Alueella on
myös laadukkaat matkailupalvelut ja -reitit. Vuoden
retkikohde -kilpailun voitto taas on merkki siitä, että
Rokua Geopark -alueen
luonto ja sen tarjoamat
retkeilymahdollisuudet
koetaan Suomessa korkealaatuisiksi. Tunnustuksen
myötä Rokua Geopark on
ollut tänä vuonna valokeilassa: Alueelle on tullut
runsaasti uusia kävijöitä.
Lisäksi esimerkiksi media
ja bloggarit ovat olleet entistä kiinnostuneempia Rokua Geoparkista.
Rokua Geopark tekee
yhteistyötä mm. alueen
yritysten ja koulujen kanssa. Geopark tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia yhteismarkkinointiin. Lisäksi
Rokua Geopark -yritykset
hyödyntävät Geoparkia yhteistyön alustana. Monet
yritykset ovatkin löytäneet
Geopark-toiminnan kautta
uusia asiakkaita ja kump-

paneita. Kouluille Geopark
tuo uusia kansainvälisiä
kontakteja ja antaa opetukseen uusia teemoja kotiseudulta.
Rokua Geopark -aluetta
markkinoidaan
esimerkiksi Rokua Geopark -sovelluksen ja paperisten
elämyskarttojen
avulla.
Sovellus näyttää reitit,
käyntikohteet,
palvelut
ja maastonmuodot kolmiulotteisessa
karttanäkymässä suhteessa omaan
sijaintiin.
Tarvittaessa
sovellus toimii maastossa
ilman
internet-yhteyttä.
Elämyskarttojen
avulla
reitit ja paikat hahmottuvat yhdellä silmäyksellä.
Karttoihin on koottu lisäksi alueen kiinnostavimpia
tarinoita.
Tiedotus Humanpolis Oy/Rokua Geopark

Yhdessä 400 juhlavieraan joukossa Esa Karjalainen Vaala, Marika Kumpulainen Muhos, Minna
Kumpulainen Utajärvi Ahmas ja Mika Kumpulainen Utajärvi, Ahmas.

Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien 80 vuotista
toimintaa juhlittiin
Oulussa
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on toiminut kunnioitettavat 80 vuotta. Juhlaa
vietettiin syyskuussa Oulussa rentojen tunnelmien
merkeissä. Juhlagaalan ohjelmassa oli yhdessäoloa,
improvisaatioteatteria
ja
musiikkia sekä juhlaruokailu. Oman mielipiteensä yrit-

tämisestä kävi kertomassa
Putous-tähti Ansa Kynttilä
ja illan pääesiintyjänä kuultiin kesän keikkakiertueensa Ouluun päättänyttä
Laura Voutilaista. Juhlassa
oli noin 400 juhlavierasta
eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata.
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Vaalan Yrittäjien
toiminta piristynyt uuteen nousuun
Vaalan Yrittäjät –yhdistyksen
toiminta oli hiipunut viime
vuosien aikana varsin hiljaiseksi, kunnes noin kaksi vuotta sitten Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien suosiollisella avustuksella toimintaa alettiin herättämään uudelleen henkiin.
Aluejärjestön toimesta pidettiin ensimmäinen kokous
loppuvuodesta 2016, jossa
kävimme
periaatteellisen
keskustelun siitä, että onko
yhdistyksellä toimintaedellytyksiä vai lähdemmekö lopettamaan paikallisyhdistystä ja
yrittäjät liittyisivät johonkin
toiseen yhdistykseen. Tällöin
kokouksissa läsnä olevista
yrittäjistä kaikki olivat sitä
mieltä, että toimintaa ei lopeteta vaan nostetaan yhdistyksen profiilia paremmalle
tolalle.
Vuoden 2017 puheenjohtajaksi valitsimme Pirkko Suhosen, joka on Vaalan Juustolan toimitusjohtaja. Pirkko ja
muu hallitus aloitti elvyttämisen toimintaan. Viime vuonna
Vaalan Yrittäjät olivat sponsoroimassa Vaalan muutamia
kesätapahtumia pienehköillä
summilla. Muussa toimin-

HU

Tulevaisuudesta
mielenkiintoisia
näkymiä
Vuoteen 2018 siirryttiin
sellaisissa merkeissä, että

puheenjohtajuus vaihtui ja
samalla yhdistyksen hallitukseen saimme neljä uutta, virkeää ihmistä viemään
viestikapulaa
eteenpäin.
Toiminnan runko on hyvin
pitkälle
samansuuntaista
kuin edellisenäkin vuonna, mutta toki uuttakin on
otettu mukaan. Tänä vuonna yhdistys ei taloudellisten
reunaehtojen vuoksi voinut osallistua kesätapahtumien sponsorointiin, mutta
olimme hengessä mukana
mainostamalla ja markkinoimalla eri tapahtumia.
Yrittäjäillan
järjestelyistä
Vaalan Yrittäjät ottivat nyt
vetovastuun ja suunnittelu alkoikin jo keväällä, kun
päätimme tilaisuuden pääpuhujan, joka oli Jethro
Rosted. Yrittäjäillan konseptia muutimme sen verran, että ohjelma oli yhtäjaksoinen kello 18 eteenpäin
ja ruokailumahdollisuus oli
ennen varsinaista ohjelmaa.
Palaute tästä uudistuksesta
oli varsin myönteistä. Illan
ohjelmassa oli paneelikeskustelua pienen kunnan
tulevaisuuden näkymistä ja

haasteista. Panelisteina olivat Jethron lisäksi kunnanjohtaja Miira Raiskila, apteekkari Jyri Saastamoinen
ja Suomen Yrittäjistä Merja
Paloniemi. Keskustelussa
nousi varsin mielenkiintoisia näkökulmia, joita tulee
jalostaa eteenpäin. Vuoden
Yrittäjiksi valittiin tässä tilaisuudessa Anu ja Marko
Rovio MR-Urakointi Oy ja
Mäkitalon Vehmas Oy –nimisistä yrityksistä.

Voimala työtila
Vaalan kunta ja Vaalan
Yrittäjät ovat yhteistyössä
avanneet kunnan virastolle yhteisöllisen työtilan.
Työtilan avajaisia vietettiin
19.11. Yhteisöllinen työtila
on tarkoitettu henkilöiden
ja yritysten käyttöön, jotka tarvitsevat tilapäistiloja
johonkin toimintaan esimerkiksi liikekumppanien
kanssa neuvotteluun, etätyöpisteeksi tai muutoin
rauhallisen paikan kirjoitustyön tekemiseen. Tätä
on lähdetty kokeilumielessä
kokeilemaan, että millai-

nen kysyntä Vaalassa olisi
tällaiselle palvelulle. Vetoa
Vaalaan –hankkeen aikana
kokeiltiin Hoffice tilaisuuksia ja niiden perusteella
uskomme, että kysyntää on
tällaiselle palvelulle. Tavoite
on saada sähköinen varausjärjestelmä nettiin, josta
tilan tarvitsijat voivat varata oman paikan. Kunhan
varausjärjestelmä saadaan
käyttöön, niin se löytyy
jatkossa sekä kunnan että
yhdistyksen
nettisivuilta.
Näin alkuvaiheessa varaukset hoidetaan vielä kunnan
keskustoimiston
kautta.
Uuden yhteisöllisen työtilan
nimeksi valintaraati valitsi
nimen Voimala, joka on jatkossa tilan virallinen nimi.
Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 30 jäsenyritystä
ja Vaalassa on hiukan yli
sata yritystä tällä hetkellä.
Yhdistys toivoo, että mahdollisimman moni yrittäjä
liittyisi
jäsenyritykseksi.
Tämä antaisi taloudellista
hyötyä yhdistykselle jäsenmaksupalautusten muodossa, mutta ennen kaikkea
näkisin, että yrittäjä saisi

vertaistukea muilta yrittäjiltä osallistuessaan erilaisiin
tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Toivotan omasta ja
yhdistyksen puolesta
hyvää ja rauhallista
loppuvuotta
vuodelle 2018 ja entistä parempaa ja
menestyksellisempää
Uutta Vuotta 2019.
Esa Karjalainen
puheenjohtaja
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nassa olimme yhteistyössä
Vaalan kunnan kanssa, mm.
Yrittäjäillan ja Joulunavajaisten tapahtumissa. Vielä näin
jälkikäteen iso kiitos Pirkolle
työpanoksesta
yhdistyksen
uuden startin vetovastuusta.
Vaalan Yrittäjät saivat myös
valtakunnallista näkyvyyttä
yhdistyksenä Suomen Yrittäjien palkinnosta Vuoden Kasvu Yhdistyksenä. Kasvatimme
jäsenmäärää prosentuaalisesti eniten koko valtakunnassa.
Uutena muistamismuotona
otimme käyttöön LC Vaalan
kanssa yhteisen Vuoden Yrittäjä –palkinnon myöntämisen. LC –Vaala on jo pitkään
jakanut Vuoden Yrittäjä –stipendiä, eikä ollut järkevää alkaa kilpailemaan palkinnoilla
keskenään. Yhdistimme siis
voimat ja ensimmäisen yhteisen palkinnon sai Pänikkä ja
Piironki, Terhi ja Petri Kolehmainen.

Oletko pohtinut asuntosi myyntiä tai oletko muutoin pohtinut, missä kunnossa
kiinteistösi on? Tähtitarkastus on asuntokaupan kuntotarkastuksiin erikoistunut
valtakunnallinen asiantuntijayritys.

PALVELUITAMME
Kuntotarkastukset
Kosteusmittaukset
Energiatodistukset

Tähtitarkastus on perustettu kehittämään alaa entistä pidemmälle. Kun
kuntotarkastus tehdään vahvalla ja innovatiivisella tiimillä, joka koostuu
huippuammattitaitoisista ihmisistä alan eri osaamisalueilta, on lopputulos juuri
sitä mitä pitääkin. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti pitääksemme
paikkamme yhtenä luotettavimpina ja tunnetuimpana kuntotarkastustoimijana
Suomessa.
Kauttamme saat kattavat palvelut kodin kunnon arvioimiseen,
kuten kuntotarkastukset, kosteusmittaukset sekä energiatodistukset.
ONKO SINUSTA SEURAAVAKSI TÄHTITARKASTAJAKSI?

OTA YHTEYTTÄ
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Kunta tarvitsee yrittäjiä ja yrittäjät kuntaa
Yhteistyö, siitä on puhuttu
viime aikoina paljon. Ilman yhteistyötä asiat eivät
mene eteenpäin, eivät kehity eivätkä jalostu. Yhdessä
olemme enemmän, yhdessä selviämme kovistakin
haasteista. Vaalan uudessa
kuntastrategiassa
vahva
me-henki on keskeinen arvomme. Sen tulisi olla kaiken läpäisevä asia.
Luonnehtisin yhteistyötä
Vaalan kunnan ja aktiivisen yrittäjäyhdistyksemme
kanssa tiiviiksi. Pienessä
kunnassa tunnemme toinen
toisemme, ja kynnys ottaa
asioita puheeksi on matala.
Vuorovaikutuksemme
on
hyvää ja avointa, siitä olen
erityisen iloinen. Puhelimeen voi tarttua puolin ja
toisin, oli mielen päällä mitä
tahansa.
Alueemme kehittäminen
ja asioiden eteenpäin vieminen vaativat yhteistyötä ja
yhteisiä ponnisteluja. Kunta
tarvitsee yrittäjiä ja yrittäjät kuntaa. Yhteistyöhenki
ja sitä kautta yrittäjäystävällinen ilmapiiri johon pyrimme, ovat kuntamme tärkeimpiä elinvoimatekijöitä.
Meneillään on monenlaisia yhteistyöhankkeita.
Kunnantalolle vasta avattu,
kaikille avoin yhteisöllinen
työtila Voimala on osoitus
kunnan ja yrittäjäyhdistyksen yhteistyöstä. Paitsi että
elämme ajan hermolla ja
edistämme etätyöntekoa ja

liikkuvan tai väliaikaisen
työn tekemistä Vaalassa,
teemme sitä yhdessä. Samaan maaliin, kohti yhteistä tavoitetta.
Alueellisesta ja paikallisesta yhteistyöstä erinomaisena esimerkkinä on Rokua
Geopark –alueen yhteinen
matkailun kehittämissuunnitelma, jota työstämme
yhdessä Vaalan, Utajärven
ja Muhoksen kuntien sekä
alueen yrittäjien ja asukkaiden kanssa.
Suunnitelman
laadinnassa on ollut ilo huomata, että matkailun ja siihen
liittyvien toimialojen yrittäjyyden
menestymisen
takana on innostunut ja
aktiivinen yhteistyö niin
kunnan kuin yrittäjienkin
kesken. Naapuriyrittäjää ei
koeta kilpailijana, vaan yhteistyökumppanina. Toisen
menestymisestä iloitaan ja
huomataan, että kun tarjontaa on enemmän, myös asiakkaita liikkuu enemmän.
Prosessi on ollut ja on varmasti jatkossakin opettavainen – menestymisen avain
monella muullakin alalla
voisi olla yritysten toimiminen yhdessä, ryhmänä.

Hyvinvointia ja
elinvoimaa
Yhteistyöstä tärkeä osoitus
on kunnassamme kesällä
lanseerattu ja allekirjoitettu
elinvoimasopimus – tästä

olen aivan erityisen tyytyväinen. Alueemme toimijat: yrittäjät, yhdistykset,
yhteenliittymät ja kunta
olemme yhdessä sitoutuneet edistämään ihmisten
hyvinvointia ja elinvoimaa.
Kunta yksinään organisaationa siihen ei pystyisikään:
hyvinvoinnin ja elinvoiman
teemme me ihmiset yhdessä. Koettu hyvinvointi,
osallisuus ja onnellisuus
ovat tärkeitä teemoja, joiden ympärille rakennamme
alueemme veto- ja pitovoimaa.
Olemme saaneet elinvoimasopimuksellamme
myös kansallista huomiota,
ja olemme esitelleet tuotostamme ja suunnitelmiamme
esimerkiksi
Kuntaliitolle
heidän aloitteestaan. Suunnitteilla on levittää tätä
edellä käyvää ja esimerkillistä yhteistyön toimintamalliamme myös muihin
kuntiin, jälleen Kuntaliiton
toimesta. Kyllä meillä osataan! Elinvoimasopimuksen
voi muuten edelleen allekirjoittaa, se elää jatkuvasti.
Vaikka
vuorovaikutus
on tiivistä, keväällä julkaistu Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen mittaristo
-kysely ei kuitenkaan mitenkään imartele kuntaamme.
Vastaajia ei ollut hirveästi,
mutta tulokset ovat jokseenkin pohdituttavaa luettavaa.
Tuloksista ja yritysten antamasta muusta palautteesta

päätellen olemme kuntana
panostaneet elinkeinotoimeen liian vähän. Mittariston läpikäyminen yhdessä
yrittäjien kanssa on virittänyt hedelmällistä keskustelua yhteistyöstä ja kunnan
toimien
muokkaamisesta
yrittäjäystävällisempään
suuntaan.
Takana on kovien säästöjen vuosia, kriisikunta-aika,
jolloin pussin nyörit joka
sektorilla olivat erittäin
tiukalla. Tulossa on jälleen erittäin haastava vuosi
kuntatalouden
kannalta,
ja joudumme tekemään kipeitäkin säästöjä jokaiselta
toimialalta. Viisautta on
kuitenkin mielestäni säästöjen ohella miettiä, mihin
panostamalla säästäisimme
enemmän jossain toisessa
asiassa, mihin panostamalla
saisimme lisää tuloja.

Hankintaillassa
vuoropuhelua
Tärkeä yhteistyön avaus ja
avoimen markkinavuoropuhelun malli on joulukuun
11. järjestettävä Hankintailta. Tuolloin ohjelmassa
on hankintakoulutusta ja
vuoropuhelua tulossa olevista kunnan hankinnoista.
Tavoitteena on, että kunta
esittää tuolloin tulevan vuoden investointiohjelman ja
hankintalistauksen, ja käy
siitä avointa vuoropuhelua
yrittäjien kanssa. Yhdessä

Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila kotimaisemissa. Kuva Aatu-Artturi Anttila.
avoimesti tekemällä kilpailutukset ja hankinnat ovat
parempia, reilumpia, nykyaikaisempia ja innovatiivisempia.
Yhteistyön
tekeminen
lähtee siis aina ihmisistä,
siitä henkilöstä joka aamulla katsoo meitä jokaista peilistä. Yksikään organisaatio
ei sinällään tee yhteistyötä,
vaan yhteistyön taustalla on
aina joku ihminen. Näkisin,
että yhteistyö on asennekysymys. Ollaan kannustavia,
positiivisia ja toivotaan toisillemme hyvää. Kun yrityksillä menee hyvin, myös
kunnalla menee hyvin.
Tällä hetkellä Vaalan
kunnan ja sen elinkeinoelä-

män näkymät ovat valoisat.
Kunnan
työttömyysluvut
ovat yli 20 prosenttia alhaisemmat kuin viime vuonna
tähän aikaan. Uusia yrityksiä on tänä vuonna perustettu enemmän kuin vanhoja
on lopettanut. Yrittäjiemme
sinnikkyys, luovuus ja periksiantamattomuus saavat
minut kerta toisensa jälkeen
tuntemaan suurta ylpeyttä
Vaalasta, sen upeista yrittäjistä ja tulevaisuudenuskosta, jota yritykset investoimalla ja työllistämällä koko
kuntaan luovat.
Miira Raiskila
Vaalan kunnanjohtaja

Vaalan apteekki toimii uusissa tiloissa

Vaalan yrittäjien hallituksen jäsen Juha Karma
kävi onnittelemassa apteekkari Jyri Saastamoista
uusien tilojen avajaispäivänä.

Vaalan uutena apteekkarina 16.1. aloittanut Jyri
Saastamoinen huomasi pikapuoliin silloisen apteekin
sijainnin olevan hieman
syrjäisessä paikassa. Kun
Vaalan keskustasta vapautui osuuspankin liiketilat
kunnantaloa
vastapäätä,
apteekkari ryhtyi valmistelemaan uusia tilaratkaisuja.
Uudet tilat avattiin hiljattain - marraskuun toisena
päivänä.
Apteekkari Saastamoinen luonnehti apteekin
uusien tilojen olevan nyt
tilavammat,
ajanmukaisemmat ja valoisammat ja
ennen kaikkea aikaisempaa
paremmalla paikalla. Apteekissa työskentelee kolme
farmaseuttia ja kaksi teknistä työntekijää apteekkarin
lisäksi.
Vaalan apteekissa ollaan
valmistauduttu antamaan
jatkossa asiakkaille tarkkaa
tietoa lääkkeiden käytöstä,
sivuvaikutuksista ja niiden
sopivuudesta muiden käytössä olevien lääkkeiden
kanssa. Apteekkarin mukaan sitä varten on erillinen huone jo valmiina ja
yksi farmaseutti kurssilla

hankkimassa lisää tietoa ja
pätevöitymässä. Lääkelistan
pienellä remontilla voi joskus olla merkittävä vaikutus asiakkaan hyvinvoinnin
kannalta.
Vitamiini- ja hivenainepillereistä puhutaan ja
mainostetaan eri medioissa.
Jotkut vitamiinit ja hivenaineet voivat olla apteekkari
Suomisen mukaan tarpeen
silloin, jos aineenvaihdunta tai ravitsemus ei ole
kunnossa. Hän suosittelee
asiakkailleen D-vitamiinin
käyttöä, koska auringosta
sitä ei Suomen oloissa saada
tarpeeksi.
- Myös esimerkiksi eräs
diabeteslääke voi vähentää
B12-vitamiinin määrää ja
se voi aiheuttaa pitemmän
päälle muistiongelmia, ja
sen vuoksi B12-vitamiinin
käyttäminen on välttämätöntä. Joissakin tilanteissa,
kuten hyvin stressaavissa tilanteissa, voi ruokailu
unohtua eikä tule syötyä ravintosuositusten mukaisesti. Silloin voi ravitsemusta
täydentää
ravintovalmisteilla ja vitamiineilla, joita
voidaan suositella ja niintä
apteekissa on tarjolla.

Vanhuksille suositellaan
hyvin monesti käytettävän
kalkkitabletteja. Apteekkari Saastamoisen mukaan
kalkki on hyvin tärkeä, jos
luusto ja luutuminen on jostakin syystä alkanut heikentyä. Kalkin ohessa on syytä
käyttää D-vitamiinia, joka
auttaa kalkin imeytymiseen.
Apteekkari Jyri Saastamoinen toivottaa asiakkaat
tervetulleiksi uudistettuun
apteekkiin ja kääntymään

rohkeasti
henkilökunnan
puoleen kaikissa mieltä
painavissa
lääkitykseen
liittyvissä asioissa. Hän on
valmistunut
proviisoriksi 25 vuotta sitten. Hänen
vaimonsa on apteekkarina
Paltamon apteekissa, jossa
Jyrikin työskenteli ennen
siirtymistään Vaalaan. Kolmesta perheen lapsesta kaksi on jo aikuisia ja nuorin
käy lukiota Kajaanissa.

Vaalan apteekki sijaitsee nyt Vaalan keskustasta
osuuspankin liiketilassa kunnantaloa vastapäätä.
Kuva Virva Saastamoinen.
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Joulunavaus

Vaalan torilla
lauantaina 1.12.2018 klo 10-14.
Yhteistyössä,
Vaalan kunta ja Vaalan Yrittäjät

Maarakennustyöt
• Kaivuutyöt 7 ja 21 tn telakoneilla
• Lavettikuljetukset
• Pyöräkuormaajatyöt
• Toimitamme:
hiekkaa, soraa, murskeita, multaa

Maansiir
to Manner
maa
Maansiirto
Mannermaa
• VAALA •

Pekka Mannermaa
Puh. 040 766 8995

PYSYVÄSTI EDULLINEN

Vaalan

TORIMARKET
Järvikyläntie 2, Vaala
Puh. 08 556 2664
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

Guesthouse Kanttura on luonnon ystävän majatalo Vaalassa Oulujoen rannalla.

Monialainen palveluyritys
Oulujoen rannalla
Hyvinvointipalvelu
Poloku on vaalalainen yritys,
jonka toimialoina sosiaalihuollon avopalvelut, hyvinvointipalvelut sekä luontomatkailu. Kirsi Puurosen
omistama yritys tarjoaa sosiaalihuollon avopalveluita
sekä hyvinvointipalveluita
Pohjois-Pohjanmaan sekä
Kainuun alueella. Yrityksen toimitilat, Guesthouse
Kanttura, sijaitsee upeassa
luontoympäristössä Vaalassa Oulujoen rannalla. Kanttura mahdollistaa matkailun
lisäksi myös leiritoiminnan,
aktiviteettipalvelut, hyvinvointitapahtumat,
työhyvinvointi-ja virkistyspäivät
sekä pienet juhlatilaisuudet,

joihin Kantturan voi vuokrata yksityiskäyttöä varten.
-Kauttamme on saatavissa myös erilaisia aktiviteetti- ja hyvinvointipalveluita
kuten melontaa sekä saunahoitoja, Puuronen kertoo.
Guesthouse Kanttura on
Puurosen mukaan luonnon ystävän majatalo. Se
on paikka, jos voi lumoutua ympäröivästä luonnosta, nukkua lempeät unet ja
löylytellä hyvin. Ympäröivä luonto tarjoaa loistavat
mahdollisuudet patikointiin, kalastukseen, marjojen
ja sienten poimintaan sekä
hyvinvointiin. Kanttura tarjoaa elämää ja hiljaisia elämyksiä jokaiselle aistille.

Kauneus- ja hyvinvointikeskus

Hyvän Olon Pisaroita
- kasvohoidot
- jalkahoidot
- suolahuone

- kotikäynnit
- lahjakortit

Vaalantie 20, 91700 Vaala
Sinikka 0400 695 853. hyvaolonpisaroita@gmail.com
Avoinna: ma-pe 9-17, la sop. mukaan

PAIKALLISESTI VAKUUTUS-, SIJOITUS- JA
KORVAUSPALVELUT
Alueellasi palvelee ja myös ko tikäyntejä tekee:

Gueshouse Kantturan yrittäjä Kirsi Puuronen.

Elämää ja hiljaisia elämyksiä jokaiselle aistille.

Mielen
hyvinvoinnin
edistämistä ja
osallisuuden
kokemuksia
Hyvinvointipalvelu
Poloku tarjoaa sosiaalihuollon
avopalveluita oman toimipisteensä lisäksi asiakkaan
omassa ympäristössä. Samoin työhyvinvointi- ja
virkistyspalvelut
voidaan
toteuttaa, vaikka yrityksen
lähiluonnossa.
Sosiaalihuollon avopalveluina Hyvinvointipalvelu
Poloku tarjoaa muun muassa ammatillista tukihenkilötoimintaa, ratkaisukeskeistä
neuropsykiatrista valmennusta sekä lasten yhteisöl-

listä leiritoimintaa.
-Yrityksen
erityisosaamista ovat mielenhyvinvoinnin tukeminen edistäminen, luontolähtöiset- ja
toiminnalliset menetelmät
sekä ratkaisu- ja voimavaralähtöisyys. Suunnittelemme
ja toteutamme palvelumme
aina asiakaslähtöisesti, asiakkaan toiveita ja tarpeita
kuunnellen yrittäjä kertoo.
Yrityksen arvoja ovat
muun muassa kestävä kehitys, yhdenvertaisuuden ja
osallisuuden edistäminen
sekä ihmisen, luonnon ja
eläinten ainutlaatuisuuden
kunnioittaminen. Kirsi Puuronen toivoo yrityksensä
jokaisen asiakkaan saavan
kokemuksen siitä, että juuri
hän on tärkeä. RR

Maarit Keränen
vakuu tusedustaja
p. 050 540 2842

ATK-laitteet ja -tarvikkeet
Matkapuhelimet ja -tarvikkeet
Toimisto- ja askartelutarvikkeet

Avoinna: ma-pe 10-16. P. 044 540 2842

Kanttura mahdollistaa matkailun lisäksi myös leiritoiminnan, aktiviteettipalvelut, hyvinvointitapahtumat, työhyvinvointi- ja virkistyspäivät ym.
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Betonia valmistettu
25 vuotta Vaalassa

Vaalan Taksit
0100 4410
Puhelu maksaa 1,25€ /puhelu +1,00€ /min +pvm

VB-Betoni Oy on toimitusjohtaja Pauli Sutisen mukaan perustettu toukokuussa 1993. Sutinen on ollut
yrittäjänä ja myöhemmin
pääomistajana yrityksen perustamisesta lähtien, lisäksi
yrityksessä on kuusi muuta
omistajaa, joista osa työskentelee yrityksessä avaintehtävissä. Koska valmisbetonin kysyntä on alueella
vähäistä, sen toimitukset on
lopetettu. Viimeisten vuosien ajan on keskitytty yksinomaan julkisivuelementtien
valmistamiseen.
Sutisen mukaan elementtirakentaminen on ollut väliin hiljaisempaa, mutta nyt
on vilkastunut. Yrittäjä kertoi itsekin asuvansa betonielementtitalossa, jossa talvella lämpö pysyy tasaisena ja
kesällä miellyttävän viileänä.
Julkisivu elementti valmistuu normaalisti työpäivän aikana ja saavuttaa
asennuslujuuden 2vrk ikäisenä, jonka jälkeen se siirretään välivarastoon odottamaan toimitusta tilaajalle.
VB-Betoni työllistää 46
työntekijää suoraan, sekä
välillisesti kiviainestoimittajaa ja elementtejä rahtaavaa
kuljetusyhtiötä.
Tehtaalta
lähtee n.8 rekkakuormaa
elementtejä viikossa työmaille
-Menekki on ollut viime aikoina hyvin kovaa, ja
elementtejä menisi paljon
enemmän kuin mitä pystym-

Kela tilaukset
0800 93 150
Tilauspuhelu on maksuton

• Huoneistoremontointeja
• Puusepäntuotteita
Väätäjänniementie 254, 91730 KANKARI
Puh. 040 553 8543
E-mail: eero.karjalainen@luukku.com

Liippausta.
me tuottamaan. Tilauskirjat
ovat täynnä pitkälti tulevaan
syksyyn, Pauli Sutinen kertoi
ja mainitsi työntekijöiden
rekrytoinnissa olevan ongelmia.
Olemme
törmänneet
rekrytointi ongelmiin viime
vuosina, työhön on vaikea
saada tekijöitä, jotka ovat
alasta kiinnostuneita. Vuoden 2017 lopulla kurssitimme ja työllistimme kymmenen henkilöä.
VB-Betonin päämarkkina-alue on Sutisen mukaan
nykyisin
Etelä-Suomessa,
jossa on työn alla tällä hetkellä kolme-kerrostaloa, joihin toimitetaan julkisivu- ja
parveke-elementit. Lisäksi
toimitamme
elementtejä
Oulun alueelle kerrostaloi-

hin ja pientaloihin.
VB-Betoni -yritys sijaitsee
Vaalan keskustan tuntumassa. Sillä on tietokoneohjattu
oma betoniasema ja laadunvalvonnan vaatimukset täyttävä oma laboratorio ja ISO
9002 mukainen sisäinen
laatujärjestelmä.
Toimitiloja oli alkuun 1
000 neliötä, jossa oli viisi
valupöytää ja 1990-luvun
lopulla laajennuksen myötä
tuli neljä pöytää lisää. Vuon-

na 2011 laajennettiin jälkikäsittelytiloja ja syksyllä 2017
toimitilat tuplaantuivat, kun
vanhan hallin viereen tehtiin
kokonaan uusi halli.
-Kun nyt markkinat vetävät ja rakentaminen on
hyvällä mallilla, olemme tämän ansiosta voineet ryhtyä
investoimaan. Uusi toimistorakennus valmistuu joulukuun alusta tänä vuonna ja
vanhat toimistotilat muutetaan sosiaalitiloiksi.

Liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi/vaala

Kaikki hyvä on lähellä

Vaalantie 26, Vaala. P. 08 811 1600

Palvelemme: ma-la 7.00-21.00, su 9.00-21.00

RISKIKOULUTUS

Muotttien valmistusta.

US 290€
O
J
R
TA Vuoden loppuun

Valmis elementti odottaa viimeistelyä.

Ajoharjoitteluradalla voit nyt suorittaa riskikoulutuksen

oikealla autolla oikeissa olosuhteissa.

VAALAN Yrittäjät ry Hallitus 2018
puheenjohtaja
Esa Karjalainen
0400 584 612
esa68.karjalainen@gmail.com
varapuheenjohtaja
Anne Mäkelä
Vaalan Torimarket Oy
040 738 8651

sihteeri, rahastonhoitaja
Miia Paakkari
Perheyhtiö Paakkarit Oy
08 810 7700
ravintola@ruununhelmi.fi
tiedottaja
Maarit Keränen
Vaalan Viestintä
0400 540 28442
vaalanviestinta@gmail.com

Jouni Koljonen
Peltityö Jouni Koljonen
050 544 4919
jouni@peltipaja.net

Koulutus sisältää 4 teoriatuntia, 4 ajotuntia.

Juha Karma
jauha.a.karma@gmail.com

Ensimmäiset kurssit järjestetään 20.11. ja 27.11. klo 14.30.

Ilmoittaudu p. 08-8166 750
Varaa liukkaan kelin kurssi
itselle, porukalle tai lahjaksi

Esa Hannukainen
Inter-Mesh Oy
040 501 1439
esa.hannukainen@kajaani.net

Osarata Oy
VAALA

Yrityspuistontie 11, 90930 JÄÄLI
rataposti@osarata.fi

www.osarata.fi
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Joulun
aarre

löytyy Vaalasta
Joulunavaus

torilla la 1.12. klo 10-14,
Vaalan Yrittäjät ja Vaalan kunta.

Itsenäisyyspäivän juhla

ke 5.12. klo 13
Vaalan Koulukeskuksessa, Niskantie 10.

Joulumyyjäiset

la 8.12. klo 11-14 Ampparilla,
Teollisuustie 2.

(pääasiassa avoinna kesäisin,
tarkista kohteen FB -sivuilta)
Lamminahon talo

Puurojuhla ikäihmisille

Säräisniemen
Kotiseutumuseo

ti 11.12. klo 11
Seurakuntakeskuksessa.

Tapahtumat:

Kulttuurikohteita

www.vaala.fi/sivu/fi/tapahtumakalenteri

Kankarin
Taidehuvila
Kassu Halonen
Taidetalo

TOTEUTA UNELMASI KODISTA,
LOMA-ASUNNOSTA TAI
YRITYKSESTÄ OULUJÄRVEN
RANNALLA!
Vapaita tontteja vapaa-aikaan tai
vakituiseen asumiseen.
Lisätietoja vapaista tonteista ja
yritystiloista:
Tekninen johtaja Matti Kaikkonen
puh. 0400 855 954
Rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen
puh. 0400 855 950
Kunnanjohtaja Miira Raiskila
puh. 0400 855 920
Vapaat tontit, tapahtumat sekä
käyntikohteet matkailijalle:
www.vaala.fi

VAALAN TALVI TÄYNNÄ MIELENKIINTOISIA
TAPAHTUMIA, ELÄMYKSIÄ JA KÄYNTIKOHTEITA

Oulujärven
liikennekoulu
VAALA
Ajotunteja myös Kajaanissa,
teoriaopetus etänä!
Koulutamme kuljettajia ajokorttiluokissa

AM 120, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C

 0400 281 751
KATSO SEURAAVAT KURSSIT NETISTÄ
www.liikennekoulutus.net
Autokoulun voit aloittaa 24 kk ja
teoriakokeen suorittaa 1 kk ennen vaaditun iän täyttymistä.

VF Vaalan Fysioterapia
KUNTOUTUSTA YLI KUNTARAJOJEN!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Lapsi- ja aikuisneurologinen sekä geriatrinen kuntoutus
Fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä
Kelan suorakorvaus
Urheilu- ja erikoishieronnat ilman lähetettä
Kuntoutusta myös kotikäynteinä
Neula-akupunktiohoidot fysikaalisten hoitojen yhteydessä
Selkärangan nikama- ja nivelkäsittelyt Multi-Traction 		
erikoishoitopöydillä
Laadukas Tecnogym-kuntosali
Huom! Läheteasiakkaille maksuton kuntosalin käyttö max. 2 kk

Aukioloajat

Ajanvaraus ja vastaanotto:
Ma-To 8-18, Pe 8-15
Kuntosali: Ma-To 8-19,30,Pe 8-18,La 9-15

Sydämellisesti tervetuloa asiantuntevaan hoitoon!
Vaalan Fysioterapia
Vaalantie 15, p. 08 536 1589
www.vaalanfysioterapia.fi

Oulujokivarsi yrittää
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Esa Karjalainen jatkaa
Vaalan Yrittäjien puheenjohtajana
Vaalan Yrittäjien syyskous
pidettiin perjantaina 16.11.
Ravintola Ruununhelmessä. Puheenjohtajana jatkaa
Esa Karjalainen ja varapuheenjohtajana Anne Mäkelä. Hallitukseen valittiin
uutena Katja Kämäräinen ja
Jyri Saastamoinen. Erovuoroisista jatkavat Esa Hannukainen ja Miia Pakkari.
Muut hallituksen jäsenet
ovat Maarit Keränen, Jouni Koljonen ja Juha Karma. Kokouksen jälkeen oli
jouluruokailu, jossa käytiin
hyvää keskustelua yrittäjien
toiminnasta. Vuoden Yrittäjänä palkittiin Marko ja Anu
Rovio, yritykset MR-Urakointi Oy/Mäkitalon Vehmas Oy.

Toimintasuunnitelma 2019
Syyskokouksessa
hyväksytyssä
toimintasuunnitelman mukaan yrittäjien
edunvalvontaa
tehdään
kunnan ja muiden yhteis-

työkumppaneiden suuntaan
aktiivisesti. Halutaan olla
kehittämässä yrittäjyyden
edellytyksiä
myönteiseen
suuntaan. Kerromme aktiivisesti yrittäjien mielipiteen
tuleviin yhteiskunnallisiin
päätöksiin ja tuleviin suunnitelmiin.

Tiedottaminen
Tiedotamme
aktiivisesti
yhdistyksen
toiminnasta
sekä jäsenille että kuntalaisille. Kerrotaan yhdistyksen
hallituksen jäsenistä ja heidän yhteystiedoista median
kautta. Jatkossa käytetään
yrittäjäjärjestön omaa sähköpostijärjestelmää viestien lähettämisessä. Vuodessa pyritään laatimaan
vähintään yksi perinteinen
kirjeenmuotoinen
tiedotuskirje jäsenille. Facebookin aktiivinen käyttö
säilytetään tiedottamisessa
ja jokaiselle hallituksen jäsenelle käyttäjäoikeus ko.
sivustoon.

Yhteistyö
Järjestetään erilaisia tilaisuuksia yrittäjien ja sidosryhmien kesken sekä oman
kunnan että Oulujokilaakson alueella. Kehitetään
erilaisia yhteistyömuotoja
Vaalan MTKn ja Oulujokilaakson toisten Yrittäjä yhdistysten kanssa. Tilaisuuksista pyritään tekemään
mahdollisimman houkuttelevia mukavalla yhdessäololla ja toiminnallisuudella.
Jäsenhankinnasta vastaavat hallituksen jäsenet.

Toiminta
Mietitään hyviä tutustumiskohteita lähialueella ja
järjestetään niille tutustumiskäyntejä.
Kuntosalille
yrittäjien oma vuoro, yhdistys osallistuu kustannuksiin. Yrittäjien aamukahvit
yhteistyössä kunnan kanssa.
Avustetaan erilaisia tapahtumia vuoden mittaan rahavarojen mukaan.

Jussi Kuukasjärvi LC Vaala ja Esa Karjalainen Vaalan Yrittäjistä palkitsivat
Vaalan Vuoden Yrittäjinä Anu ja Marko Rovion, yritykset MR-Urakointi Oy ja
Mäkitalon Vehmas Oy.

Anu ja Marko Rovio Vuoden Yrittäjinä Vaalassa
Yrittäjät Marko ja Anu Rovio palkittiin Vuoden Yrittäjinä Vaalan Yrittäjien
yrittäjäillassa maanantaina
29.10. Koulukeskuksessa.
Rovion perheen yrityksiä
ovat MR-Urakointi Oy ja
Mäkitalo Vehmas Oy. Yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja ne sijaitsevat Pelsonsuolla.
Marko Rovio kertoi
aloittaneensa työt turvetuotannossa
rippikouluikäisenä vuonna 1988. Seu-

raavana vuonna hän osti
isänsä kanssa ensimmäisen
traktorin ja ryhtyi Vapon
aliurakoitsijaksi
toiminimellä.
MR-Urakoinnista
tuli Vapon pääurakoitsija
2000-luvun alkupuolella,
jolloin MR-Urakointi Oy on
perustettu. Yritys tuottaa
turvetta päätoimialueena
Kärjenrimpi ja sen lisäksi muillakin Pelson alueen
soilla.
MR-Urakointi Oy:n työmailla tuotetaan jyrsin-,

pala- ja ympäristöturpeita.
Viime kesä oli turvetuotannon kannalta erinomainen
pitkästä aikaa. Rovion mukaan turvetuotanto on joutunut viime aikoina ikävällä
tavalla julkisuuteen, vaikka
turve on erinomainen energialähde.
Turvetuotanto pysähtyy
syksyllä ja talvisin toimeentuloa yritykseen tuo lumiurakointi. MR-Urakonti työllistää kesäisin 15 ja talvisin
kaksi vakituista työmiestä.

Pari vuotta sitten yrityksessä oli työturvallisuustarkastus, jonka mukaan
työturvallisuusasiat
ovat
yrityksessä kunnossa. Vakituiset työntekijät ovat niistä
selvillä samalla tavalla kuin
yrittäjä itse ja pitävät huolta, että koneet ovat turvallisia ja työmailla toimitaan
sovitulla tavalla.
Marko Rovio kertoi ostaneen 1994 isältään Makitalon tilan ja ryhtyi sitä
viljelemään. Mäkitalo Veh-

mas Oy on nyt noin sadan
emolehmän
lihakarjatila,
joka on osakeyhtiöitetty
2013. Emolehmätuotannossa voidaan tuotantomallista
riippuen käyttää joko yhtä
liharotua olevia tai eri liharoduista risteytettyjä. Mäkitalo Vehmaan emolehmät
ovat risteytettyjä, päärotuna
simmental.
Avioliiton
myötä
Anu-vaimo tuli mukaan
perheyritykseen ja Mäkitalo Vehmas Oy:n lihakarjan

hoito on Markon mukaan
pääosin Anun vastuulla. Kesäisin lihakarja saa liikkua
ulkolaitumilla ja talvisin
karja siirretään sisätiloihin,
mutta säiden salliessa se
voi mennä ulos jaloittelutarhaan niin halutessaan.
Eläinten rehu pystytään
tuottamaan omilla pelloilla
ja karjamäärä pyritään pitämään sopivassa suhteessa
peltomäärään. Kesäisin tila
työllistää yhden ulkopuolisen työmiehen.

Yrittäjillä vilkasta toimintaa
VAALASSA

Vaalan yrittäjät muisti Vaalan Viestinnän
yrittäjä Maarit Kerästä
hänen saatuaan työn
ohessa suoritetut opinnot päätökseen. Muistamisen välitti hallituksen
jäsen Juha Karma.

Vaalan koulukeskuksessa toteutettiin maanantaina 29.10. yrittäjäilta,
jossa pääesiintyjänä oli
Jethro Rosted.

Yrittäjäillan aikana jäi aikaa myös tuttujen tapaamisen ja ajatusten vaihtoon.

Vaalan Yrittäjien hallitus kävi vuoden varrella
tutustumassa VB-Betonin toimintaan, jota Elina
Mannermaa esittelemässä Esa Hannukaiselle ja
Esa Karjalaiselle.

Yrittäjäiltaan osallistui runsaslukuinen yleisö.
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MUHOS-utajärvi-vaala

KELLO KULTA
LAHJATAVARA SILMÄLASIT

VAALAN
TEKSTIILI
LAUKKANEN

VAALANTIE 18
91700 VAALA
08 554 1369

VAALANTIE 18
91700 VAALA
08 536 1106

Liity jäseneksi:

www.yrittajat.fi

KONEURAKOINTI
M.HILTUNEN
P. 045 111 9441

Waala Utajärvi alueella tarjoaa
mm. seuraavanlaisia palveluita:
* Kiinteistönhuoltotyöt
24/7 päivystys
* Lumi/koneurakointityöt
traktorilla
* 	Nurmen leikkuu
* Rakennusremontti
ym. saneeraustyöt
* Kysy myös polttopuita,
kotiinkuljetus (myös
klapikoneen vuokraus)
* Muutto ym. kuljetustyöt
pakulla ja kuorma-autolla
* Kylpypaljun vuokraus

Ota hukkahetket
hyötykäyttöön
OP-yritysmobiili on yrittäjän helppokäyttöinen taloustyökalu. Enää ei tarvitse pohtia
missä välissä hoidat laskutuksen tai laskujen
maksun. Hoida yrityksesi talousasiat helposti
silloin kun sinulle sopii.
Tee aikaa itsellesi ja tutustu,
op.fi/yritysmobiili

30956383_OP_Ymob_Printtimainos_127x175mm.indd 1

OP Utajärvi

* Veneiden ja asuntovaunujen
huolenpitoa talvikausi sekä
varastointi
* Autojen ja koneiden korjaus- ja
remonttityöt
* Maalaustyöt: autot, koneet ym.
* Henkilöauton peräkärryn
vuokraus, moottorikelkkojen ja
mönkijöiden vuokraus
* Karaoke ohjelman ym.
illanviettojen järjestäminen,
ohjelmatoimistopalvelut,
pa laitteiston vuokraus

16/11/2018 15.27

Muhos
Valtatie 13
7–22, 7–22, 9–22

Vaala
Kolehmaisentie 1
7–21, 7–21, 9–21

Jokirinne
Mettäperäntie 1
7–21, 8–21, 10–21

Utajärvi
Laitilantie 10
7–21, 7–21, 11–19

