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M U H O S

v a a l a

YRITTÄJÄT suhtautuvat 
mielipidetutkimusten mu-
kaan Antti Rinteen johta-
maan hallitukseen epäluu-
loisesti. Epäluuloa selittävät 
erityisesti muutaman halli-
tuspuolueen taannoiset vaa-
liohjelmat, joissa yrittäjille 

oli tarjolla lähinnä ankaria 
veronkorotuksia.

Hallitusohjelma oli kui-
tenkin pelättyä parempi. 
Siinä luvattiin, että yrittäji-
en ja yritysten verotus ei ki-
risty. Asia oli yksi keskeinen 
keskustan kynnyskysymys 

hallitukseen menolle.
Säätytalolla sovitussa 

ohjelmassa on myös monia 
yrittäjien kannalta tärkeitä 
kirjauksia esimerkiksi yrit-
täjän uuden alun, maksuai-
koja koskevan säätelyn ja 
perhevapaiden osalta.

Lisäksi on selkeästi ase-
tettu tavoitteeksi työlli-
syysasteen nostaminen ja 
julkisen talouden tasapaino 
vuonna 2023. Näiden eteen 
luvataan tehdä toimenpitei-
tä.

MITÄ SITTEN on tapah-
tunut? Toistaiseksi ei juuri 
mitään.

Hallitus on käynnistänyt 
työmarkkinauudistusten 
valmistelun seitsemässä 
työryhmässä, joissa myös 
Yrittäjät on mukana. Työ 
etenee mutta hyvin verkkai-
sesti. Tällä vauhdilla on epä-

todennäköisesti, että ensi 
kevääksi saadaan vaikutta-
via ehdotuksia.

Hallituksen  
johdon on  
lisättävä painetta 
valmisteluun
Yrittäjyysohjelman osalta on 
myös aloitettu toimenpitei-
tä. Esimerkiksi marraskuun 
alussa oli Yrittäjyysfooru-
mi, jossa teemoja käsiteltiin 
pääministerin läsnä ollessa. 
Valmisteluun on tärkeä lisä-
tä vauhtia, jotta parannus-
ehdotuksia saadaan edus-
kunnalle.

Lisäksi hallituspuolu-
eiden pitää lopettaa tois-
tuva keskustelu yrittäjien 
verotuksen kiristämisestä. 
Jos yrittäjät pelkäävät, että 
hallitus aiokaan pitää vero-

HalliTukselTa OdOTeTaan nyT TekOja

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

lupauksiaan, se heijastuu 
väistämättä investoinneissa 
ja työllisyydessä.

KIIRE ON nyt tarpeen, 
sillä taloustilanne Suomen 
tärkeimmissä vientimaissa 
on hidastumassa, mikä ei 
voi olla vaikuttamatta suo-
malaisyrityksiin ja niiden 
kykyyn työllistää.

Lisäksi on poliittinen 
kiire. Politiikan kentällä 
tapahtuu isoja muutoksia, 
joista suurimmat ovat pe-
russuomalaisten vahva nou-
su ja SDP:n putoaminen. 
Erityisesti viime mainittu 
heijastuu hallituksen sisäi-
seen elämään ja päätöksen-
tekokykyyn. Paineet väistä-
mättä kasvavat.

Myös keskustan pitää 
löytää asioita, joiden varaan 
profiloitua. Kuntavaalien 
lähestyessä ei riitä, että kan-

natus ei enää vajoa, vaan se 
on hyvä saada nousuun. 

SDP ja keskusta ovat kes-
keisimmät hallituspuolueet. 
Kummankin uskottavuuden 
kannalta on välttämätöntä, 
että hallituksen talous- ja 
työllisyyspolitiikka ei aja ka-
rille. Siksi tarvitaan nopeita 
toimia yrittäjyyden ja työlli-
syyden vahvistamiseksi.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on 

Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja.

aidOsTi yriTTäjän arjessa
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien vuosikokous oli 
torstaina 31.10. Oulussa. 
Puheenjohtajana jatkaa 
toisen vuoden kaksivuoti-
sesta kaudestaan oululai-
nen Jussi Riikonen. Nimi-
tystoimikunnan esityksen 
mukaisesti hallituksen jä-
senten erovuoroisten tilalle 
valittiin Jukka Mursu Kuu-
samosta, Lauri Mikkonen 
Kiimingistä, Miika Sutinen 
Kiimingistä, Heidi Hannus 
Oulaisista ja Kirsti Palo-
niemi Oulusta. Tanja Heik-
kosen tilalle yhden vuoden 
paikalle valittiin Leena 
Tähti Kempeleestä. Varajä-
seniksi Harri Heikkilä Py-
häjärveltä ja Auli Lukkarila 
Oulusta. Hallituksessa jat-
kavat jäseninä Jani Huotari 
Muhokselta, Risto Huovi-
nen Oulusta, Eija Hämä-
läinen Oulusta ja Sebastian 
Stenfors Oulusta.

Vuoden paikallisyhdis-
tyksen puheenjohtajana 
palkittiin Raahen Yrittäjien 
puheenjohtaja Sanna Salo. 

Vuoden 2019 Yksinyrittäjä-
palkinto luovutettiin Heidi 
Hannukselalle Oulaisista, 
yritys Piha- ja vihersuun-
nittelu Villa Garden Heidi 
Hannus. 

Toimintasuunnitelmassa 
ensi vuodelle teemana on 
”Aidosti yrittäjän arjessa”. 
Tämä tarkoittaa sitä, että 
aluejärjestössä tunnetaan 
yritysten tarpeet, osataan 
nostaa oikeita asioita esil-
le ja rakennetaan yrittäjien 
palveluista konkreettisia ja 
yrityksiä tukevia. Jäsenyys 

Utajärven yrittäjien vuosikokousedustajina oli-
vat Riitta Mustonen, Sirpa Komminaho ja Vuokko 
Paso. 

Syyskokouksessa läsnä olleet PPY:n hallituksen jäsenet Jussi Riikonen, Auli 
Lukkarila, Miika Sutinen, Leena Tähti, Jukka Mursu, Risto Huovinen, Heidi 
Hannus ja Eija Hämäläinen.

yrittäjäjärjestössä koetaan 
hyödylliseksi. Arvoina ovat 
rohkeus vaikuttaa, halu aut-
taa ja yhdessä tekeminen. 
Toiminta-ajatuksen ”läsnä 
yrittäjän arjessa”, ennakoi 
yritysten toimintaympä-
ristön muutokset ja haluaa 
aktiivisesti parantaa yrittä-
misen olosuhteita.

Painopisteinä vaikutta-
misessa ovat: Työvoiman 
saatavuuden parantaminen, 
Soteuudistus, kuntayhteis-
työ, oman elämänsä san-
karit -vaikuttajaverkosto, 

Investointien ja logistiikan 
kehittäminen, alueellinen 
koulutus tukee elinkeino-
elämää ja hyvät palvelut 
jäsenille. Jäsenmäärä pyri-
tään pitämään yli 4000 jä-
senyritystä. 

Pohjois-Pohjanmaan 

yrittäjillä todettiin olevan 
hyvät toimintaedellytyk-
set tukea yrittäjien kasvua 
ja edistää yrittäjyyden toi-
mintaympäristöä. Asian-
tuntevan henkilökunnan 
ja aktiivisen luottamus-
henkilöverkoston lisäksi 

aluejärjestössä panostetaan 
toiminnan digitaaliseen 
kehittämiseen ja tältä osin 
uskotaan, jäsenkokemus ja 
jäsenpysyvyys paranevat 
selkeästi. HT
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lumOava 
kauneusHOiTOla lumOava
Parturi-kampaamo ja Kau-
neushoitola Lumoava on 
viiden toimintavuotensa 
aikana painanut vankan ja-
lansijan Muhoksen palvelu-
jen tarjontaan.

Rauhallista tunnelmaa 
luova hoitola antaa asiak-
kaillensa hetken lepotauon 
arjesta, jonne pääsee hyvin 
joustavilla aukioloajoilla ar-
kisin klo 9 – 18 ja lauantai-
sin 9 – 14 välillä. Sopimuk-
sen mukaan muitakin aikoja 
voidaan toteuttaa. 

Parturi-kampaamo puo-
lella tehdään hiusten leik-
kauksia, värjäyksiä, kam-
pauksia, permanentteja, 
pidennyksiä, erilaisia hius-
hoitoja, ripsien ja kulmien 
kestovärjäyksiä sekä parta-
huoltoa. Väreissä on myös 
hajusteettomat vaihtoehdot 
ja Trillion Tones -hypridi-
väri, joka sopii myös hiusvä-
reille allergisoituneille. 

Kosmetologipalveluitten 
puolella on tarjolla kasvo-, 
jalka- ja käsihoitoja sekä 
kynsien geelilakkausta, joka 
kestää 3 – 6 viikkoa. Lisäksi 
palveluihin kuuluu ihokar-
vojen poistoa sokeroimalla 
sekä silmienrajausten ja 

Kauneushoitola Lumoava on monen palvelun kau-
neustalo.

kulmien kestopigmentoin-
tia. 

-Meillä tehdään myös 
HydraFacial kasvohoitoja, 
joka on kivutonta ja erittäin 
tehokasta laitehoitoa. Tällä 
menetelmällä on saatu hy-
viä tuloksia erilaisiin ihosai-
rauksiin, kuten ruusufinnin 
ja aknen hoitoon, kertoi 
työstänsä Lumoavan kos-
metologi Saija Kangas.

Kauneushoitola Lumoa-
vassa on kaksi työntekijää. 
Parturi-kampaamo puolella 
työskentelee Saijan lisäksi 
Niina Korkeakivi ja kosme-
togipalveluita hoitaa Saija 
Kangas.

Nyt on vuoden toinen 
sesonki menossa, kun on 
pikkujoulujen aika. Toinen 
selkeä kiireisempi aika on 
keväällä toukokuussa. Ajan-
varauksen voi kätevästi hoi-
taa nettivarauksen kautta 
ihan mihin aikaan vuoro-
kaudesta tahansa.

-Kauneushoitola Lu-
moava pyrkii hankkimaan 
tuotteita, jotka sopivat kai-
kille eikä niissä ole käytetty 
eläinkokeita, kertoi Saija 
haastattelun lopuksi ja toi-
votti sekä entiset että uudet 

asiakkaat tervetulleiksi pie-
neen rentouttavaan hem-
motteluhetkeen tähän kaa-

moksen keskelle. 

Terttu Salmi

muHOksen kunnan 
yriTyskuulumiseT
Muhoksen kunnan elinvoi-
man osalta vuosi 2019 oli 
monisäikeinen ja vauhdikas. 
Kuluvan vuoden mielen-
kiintoiset työpäivät täyttyi-
vät pääasiassa joukkokul-
jetus- ja oppilaskuljetusten 
kehittämisen, yrittäjyyden 
edellytyksien parantamisen 
ja uusien yksittäisten toi-
mien sekä tapahtumien jär-
jestäminen osalta. 

Yksittäisten tapahtu-
mien ja elinvoimatoimien 
merkitys Muhoksen kun-
nalle on aina positiivinen 
ja merkityksellinen, posi-
tiivisen ajattelun kehitty-
miseksi Muhoksella. Jo va-
kiintuneiden tapahtumien 
esimerkiksi Muhoksen 
Musiikkipäivät, Muhoksen 
vapputapahtuma, Muhos 
Muksu, Tervasoutu, Mon-
tan Kalastuskauden avajai-
set jne. on saanut rinnal-
le uusia mielenkiintoisia 
”juttuja”. Mikä merkitys on 
tulevaisuudessa Lemmen-
polun Valotapahtumalla, 
talviuintipaikalla, MunMu-
hos keskustelulla, tulevalla 
junapalaverilla joulukuussa 
2019 ja vesistötapahtumalla 
tammikuussa 2020, kenties 
tästä seuraa jotakin positii-
vista ja uutta Muhoslaisille 
ja naapurikuntalaisille… 

J o u k k o l i i k e n t e e n 
osalta kysyimme syksyllä 
kuntalaisilta linja- autolii-
kenteen reittiaikataulujen 
kehittämiseen mielipiteitä. 
Joukkokuljetusten paran-
taminen edistää työnteki-
jöiden- ja opiskelijoiden 
liikkumista ja matkailun 
tukemista Muhos- Oulu sek-
torilla. Palautteet on käyty 
läpi ja ehdotukset on lähe-
tetty Oulun seudun joukko-
liikenteelle pohdittavaksi, 
voidaanko aikatauluja muut-
taa ehdotusten mukaises-
ti, jonka jälkeen pohditaan 
kustannusmuutosten tasoa 
Muhoksen kunnan ja Oulun 
kaupungin osalta. Oppilas-
kuljetusten ja sosiaali- ter-
veys kuljetusten osalta on 
tehty uusia kilpailutuksia, 
joiden toivotaan parantavan 
kunnan sisäistä liikennettä, 
lisäksi raideliikenteen kes-
kustelua on pidetty esillä 
useassa eri foorumissa.

Yrittäjyyden edelly-
tyksien parantamiseksi 
on Muhoksen yrityskylän 

kaava vahvistettu, jonka jäl-
keen alueen kehittäminen 
pääsee jatkumaan. Yritys-
kylän alueen reunalla on 
nähtävillä vuoden vaihteessa 
teollisuushallin ja tulevai-
suudessa kahdenkin hallin 
rakentaminen vuoden 2020 
aikana.  Korivaaran yritys-
puiston laajennus on eden-
nyt ja laajennusaluetta voi-
daan pohtia vuoden 2020 
osalta suunnittelupöydällä. 
Alueeseen on kohdistunut 
selkeää kiinnostusta yrittä-
jien kohdalta, onhan yritys-
alue vilkkaan valtatien var-
rella ja selkeästi näkyvillä. 
Nokiankankaan teollisuus-
alue on saanut tienvarsi-
mainoksen ja uuden toimi-
jan, tällä hetkellä alueella on 
neljä yritystä. Nokiankan-
kaan alue on isoille toimijoil-
le hyvä yritysalue, joka ei ole 
pohjavesialuetta ja maaperä 
on hyvälaatuista. Alueelta 
löytyy myös työmaaruokala.

Vuoden 2019 yrittäjyyden 
osalta oli kiireinen, mutta 
mielenkiintoinen. Muhok-
sen yrittäjien kanssa yh-
teistyö on jatkunut hyvänä 
ja toivomme sen jatkuvan 
myös vuonna 2020. Mie-
lestäni joka päivänen 
arkinen perustyö kan-
taa hedelmää parhaiten, 

keskustelut yrittäjän kanssa 
kahden kesken päivittäin 
antaa hyvän lähtökohdan 
yhteistyölle. Lisäksi kun-
nan eri toimialojen kanssa 
tehty päivittäinen yhteistyö 
yrittäjien hyväksi tuo kun-
taa ja yrittäjiä lähemmäk-
si toisiaan. Muhoskuitu ja 
harkiten valitut hankkeet 
esimerkiksi Pohjois- Poh-
janmaan yrittäjien Kasvun 
Kartta valmennusohjelma 
auttavat yrittäjiä ja yrityk-
siä päivittäisissä arkitöissä 
edistämään yritystoimintaa 
Muhoksella. Ennustan, että 
uudet ennätykset paukkuvat 
ennen uudenvuoden raket-
teja, nyt lokakuun loppuun 
mennessä on yrityksiä pe-
rustettu Muhokselle jo 40 
kpl, vuoden 2018 luke-
mat ylittyvät.  

muhoksen kunnan 
puolesta muhoslaisille 
yrittäjille ja yrityksille 
suuret kiitokset vuo-
desta 2019 ja menes-
tystä vuodelle 2020!

Asko Lampinen 
Muhoksen kunnan 

elinvoima-
koordinaattori

Muhos
puh. 0400 466 315

Kanto-Rakennus Oy

Metsäkoneurakointi
Perttunen Oy

Oulu

www.metsaperttunen.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!

HuOvisen 
naveTTasali 

alOiTTaa 
kausiruOkaTOriT 

Hurmaavalla 
jOuluTOrilla

muhoksella Huovisen navettasalin joulun lähiruo-
katori tarjoaa lähiruokaa joulupöytään. lähiruo-
katori järjestetään ensimmäisen kerran perjan-
taina 20.12. kello 17-19 Huovisen navettasalilla, 
osoitteessa Huovisentie 3. tavoitteena on järjestää 
lähiruokatoreja kausiluontoisesti. 

vuoden 2020 alusta Huovisen Navettasalin uutena 
emäntänä aloittava jenni Mikkonen on herättänyt 
Huovisen Navettasalin uuteen henkeen uusilla ak-
tiivisilla tapahtumilla kuten brunsseilla ja työpajoilla. 
jouluksi on tulossa ensimmäistä kertaa järjestettävä 
joulun lähiruokatori, josta voi varata ja noutaa herkut 
joulupöytään. tarjolla on perinteiset Huovisen Navet-
tasalin joulun laatikot, pipareita, viskaalin lihaa sekä 
Mimmin Maidon jogurttia a2 maitoon valmistettuna. 
Mukana ovat myös Koivulan kotijuustolan perinteikkäät 
tuotteet.

löydä lähiruokatori facebookista ja varaa tuotteet jo 
etukäteen.

ilmoittaudu tapahtuman myyjäksi jennille: 
jennmikkonen@gmail.com 044 2002996



4 MUHOS-Utajärvi-vaala

liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi/

muhos

www.rpjm.fi

• RAKENTAMINEN 
• REMONTOINTI 
• KUNNOSSAPITO
• TILAPALVELUT 

AMMATTINA RAKENTAMINEN

Remontti- ja rakennusalan
AMMATTILAINEN

PALVELUKSESSASI!
Ota yhteyttä ja pyydä 

ILMAINEN remonttikartoitus 
ja hinta-arvio! 

040 760 6596
jani.niiranen@rpjm.fi

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

Valtatie 20, 91500 Muhos. P. 08 531 3600

www.muhoksenapteekki.fi

Vuodet ravintola-alan työssä 
niin esimiehenä kuin työnte-
kijänä opettivat Markku Vaa-
ramolle, millainen työyhteisö 
ravintola on. Tutuksi tulivat 
ajoittain hyvinkin epäsään-
nölliset työajat, työtehtävien 
oikea vastuuttaminen sekä 
uusien työntekijöiden pe-
rehdyttäminen tehtäviinsä. 
Työtehtävissä alkoi hiljalleen 
kypsyä ajatus perustaa oma 
yritys oikealle paikalle oi-
keaan aikaan.

Muhoksella pitkään toimi-
nut yritys linja-autoaseman 
tiloissa oli mahdollista ostaa 
2016. Tilaisuutta ei jätetty 
käyttämättä ja niin Puute Ra-
vintolat Oy Muhoksella näki 
päivänvalon.

Yritystoiminnassa selviy-
tymiskeinot on kehitettävä 
itse ja niitä on lähdettävä 
rohkeasti toteuttamaan. Ra-
vintolan perustoiminnot no-
jaavat laatuun ja palveluun 
mutta on myös seurattava 
trendejä sekä tietysti kuun-
neltava asiakkaiden toiveita. 

-Yritystoiminnassani on 
myös halu tehdä yhteistyö-
tä eri toimijoiden kanssa. Se 
ei kuitenkaan ole itseisarvo, 
vaan sen on hyvä hyödyttää 
molempia osapuolia. Olen 
tyytyväinen Muhoksen kun-
nan kanssa tehtyyn yhteistyö-
hön, jossa yritysten ajatuksia 
ja toiveita on huomioitu. 
Näkemykseni mukaan olen 
pystynyt tuomaan kuntaan 

HenkilÖkunTa, yriTysTOiminnan 
Tärkein insTrumenTTi

Markku Vaaramo on 
tyytyväinen yrittäjyy-
destä, jossa on vapaus 
päättää mitä tekee osaa-
misellaan. Hän kertoi 
myös viihtyvänsä ravin-
tolatyössään.

positiivisia asioita, jotka pa-
rantavat kuntalaisten viihty-
vyyttä. Erilaiset tapahtumat 
tuovat vireyttä kuntiin kuten 
EloPuute patio festivaali, joka 
järjestettiin ensi kertaa viime 
syksynä. Yksin tapahtumien 
järjestäminen on vaikeaa, 
tässä tapahtumassa olivat 
mukana Muhoksen ja Vaalan 
kunnat, kertoo Vaaramo.

Karaoke on edelleen hy-
vin suosittu ohjelmamuoto, 
laulamaan pääsee vaikka 
joka päivä. Lajin suosiosta 
kertoo mm. Pub Puutteeseen 
syntynyt karaokekerho, joka 
kokoontuu ravintolassa paril-
listen viikkojen tiistai-iltoina.

Yritys on nuori, mutta se 
on löytänyt oman paikkansa 
ja eteenpäin mennään asioita 
kehittämällä. Henkilökunta 
on vakiintunut, yritys työl-
listää kaksi vakituista ja vii-
si osa-aikaista työntekijää. 
Yrittäjän suuri pääoma on 
osaava henkilökunta, josta on 
pidettävä hyvää huolta ja työ-
paikkakoulutuksen on oltava 
kohdallaan. Tällä päästään 
hyvään tulokseen asiakaspal-
velussa, joka on toimintam-
me lähtökohta. 

sarkka, perinteet 
omaava ravintola
Sarkka sijaitsee Letkunpuis-
tossa Oulun ydinkeskustassa. 
Aivan mikä tahansa kuppila 
Sarkka ei ole, sen asiakas-

kunta on vuosikymmenten 
aikana edustanut koko yh-
teiskuntaa. Sarkka avattiin 
jatkosodan aikana 1942 ja 
se on vanhin yhtäjaksoisesti 
toiminnassa oleva oululais-
ravintola. Markku Vaaramo 
mietti pitkään mahdollisuut-
ta laajentaa yritystoimintaa 
Ouluun ja siihen tarjoutui ti-
laisuus, kun Sarkka ravintola 
tuli myyntiin. Tarjous tehtiin 
ja niin Sarkka vaihtoi omista-
jaa kesäkuussa 2019, jolloin 
alkoi uusi aika yritystoimin-
nassa.

Nykypäivänä ravintola-
käyttäytyminen on muut-
tunut, ruokapuolen tultua 
mukaan entistä enemmän. 
Netistä saa nopeasti tietoa 
millaista palautetta ravintola 
on saanut, sekä millaisissa 
ruokapaikoissa kannattaa 
asioida. Kynnys tulla ravinto-
laan on madaltunut ja siellä 
vietetty aika pidentynyt, on 
menty keskisen Euroopan 
suuntaan, syömään tullaan 
usein koko perheenä.

-Sarkan kaupan muka-
na tuli vieressä sijaitseva 
Zakuska ravintola, joka oli 
Oulun ensimmäinen etninen 
ravintola. Sarkan ja Zakus-
kan ruoka kannettiin samas-
ta keittiöstä. Kohtuullisella 
remontilla tilat pystytään 
yhdistämään, päätimme 
yhdistää toiminnot Sarkan 
liikeidean alle. Jatkossa 
Sarkkaan voi tulla kuten ra-

vintolaan ja siirtyä jatkamaan 
iltaa pubin puolelle, selostaa 
Vaaramo.

-Itsenäinen yritystoimin-
ta laskee stressiä, koska sii-
nä on vapaus päättää mitä 
teen osaamisellani. Itselleni 
en aseta liian korkeita vaati-
muksia ja viihdyn työssäni. 
Olen realisti ja haluan jatkaa 
yritystoimintaa eteenpäin 
kehittämällä sitä yhä toimi-
vampaan suuntaan. Sarkka 
pyritään jatkossa pitämään 
perinteisenä kansanravinto-
lana, jonne kaikki ovat terve-
tulleita, juttelee Markku Vaa-
ramo leppoisasti. KM

muHOksen yriTTäjäT ry HalliTus 2020
puheenjohtaja 
saija kangas
Kauneushoitola lumoava
info@kauneushoitolalumoava.fi
muhoksen@yrittajat.fi
050 597 8019

jani Huotari 
Laiffigym	Oy
jmhuotari@gmail.com
040 509 8010

anne korva 
anne.korva1976@gmail.com
046 949 3373

marika kumpulainen 
Oulujoen Markkinointitiimi Oy
marika.kumpulainen@ouma.fi
044 591 2362

mika mattila 
mikamattila4@gmail.com
040 745 1211

maarit rautiainen
tmi Mimmintassut/
Musti ja Mirri Muhos
rautiainen.maarit@gmail.com
040 737 9312

maija riepula 
tmi Maija riepula
maija.riepula@gmail.com
044 557 5150

jaakko räisänen
voice intuitive Oy
jaakko.raisanen@voiceintuitive.com
0400 169 947 

M U H O S

HyvinvOinTia Omien käsien kauTTa
Päivärinteellä toimiva Kau-
neushuone Eliza on yhden 
naisen kauneudenhoitoalan 
yritys, joka palvelee asiak-
kaitaan sopimuksen mu-
kaan. 

Lähi- ja päivähoitaja am-
mattien lisäksi Elisa Roini-
nen kouluttautui aikuisiäl-
lä kosmetologiksi, joka on 
ollut hänen nuoruutensa 
haaveammatti. Oma yritys 
on ollut tähtäimessä aina 
ja pari vuotta sitten myös 
se unelma toteutui. Näin 
syntyi Kauneushuone Eliza. 
Toimitilat on rakennettu 
omakotitalon yhteen huo-

neeseen, jossa Elisa tekee 
pienimuotoisia kauneu-
denhoitopalveluita, kuten 
kasvo-, käsi-, vartalo- ja 
jalkahoitoja sekä kuumaki-
vihierontaa että tavallista 
hierontaa.

Elisa Roininen toimii lä-
hihoitajana vanhuspalvelus-
sa, jonne alalle hän on suo-
rittanut lisäkoulutuksena 
osia vanhustyön erikoisam-
mattitutkinnosta. Kotityö-
palvelujen ammattitutkinto 
on myös suoritettuna sekä 
monia erilaisia kursseja hoi-
va- ja siivousalalla.

Roininen haaveilee täy-

Elisa Roininen hoivaa 
asiakkaitaan luonnon 
mukaisilla menetelmil-
lä ja aromaterapia-tuot-
teilla.

M U H O S

sipäiväisestä yrittäjyydestä. 
Valmiudet hänellä siihen 
on jo olemassa ja ammat-
tialaa riittää monenlaiseen 
toimintaan. Hyvinvointiala 
hiusten leikkaamisesta aina 
siivoustyöhön saakka kiin-
nosta, eikä hän aikuisena 
naisena pelkää ikärasismia.

-Rauhoittava hetki luo-
daan luottamuksella ja 
ammattitaidolla, sanoo 
energinen ja iloinen Elisa 
Roininen.

Terttu Salmi

Avoinna sopimuksen mukaan.
elisaroininen@gmail.com 

www.kauneushuone-eliza.com
Laukantie 6, Jokirinne

Kauneushuone Eliza
Kasvo-, käsi-, vartalo- ja jalkahoitoa. 

Hierontaa ja kuumakivihoitoa.

Puhelin: 044 541 7710
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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

www.remonttikinnunen.fiTutustu lisää

Remontit Rakentaminen Sisustussuunnittelu

Laadukasta hammashoitoa
Muhoksella
Hammaslääkäri

Henriikka Korhonen

Jussilantie 6 A 1
p. (08) 312 1520

FysioLaiffi on nyt 

Fysios

FYSIOS MUHOS, Ratatie 41
FYSIOS UTAJÄRVI, Asematie 2

Nimi muttuu mutta samat tutut  
ammattilaiset ovat edelleen hoitamassa  
ja tukemassa sinua kaikissa kuntoutukseen 
liittyvissä kysymyksissä. 

Meille jokainen on tärkein.

Joululahjakeräys 
HalpaHallissa 
lauantaina 30.11.2019 
klo 9.00.–17.00
Vapaaehtoiset opastavat lahjan ostamisessa. Keräyksen 
tarkoituksena on, että kukaan muhoslainen lapsi ei jäisi 
ilman joululahjaa. Olethan Sinäkin mukana jakamassa 
jouluiloa paikallisille lapsille, nuorille ja heidän perheil-
leen!

Muhoksen Pelastakaa Lasten varainhankintaa 
Kylä-Kirppis Aivinassa 
(aukioloajat: ma-pe 10-18, la 10-15) myyntipaikalla 45. 
Tervetuloa edullisille ostoksille!

Muhoksen Pelastakaa Lapset ry

Puheenjohtaja
Väinö Väänänen
0400 785 689

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

Toiminnanohjaaja
Toivo Portaankorva
0400 321 521

MUHOKSEN RIISTANHOITOYHDISTYS

liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi

RPJM Rakennuspalvelu Oy 
on korjausrakentamiseen 
erikoistunut Muhoksella. 
Yritys aloitti toimintansa 
vuonna 2014, mistä lähtien 
toimintaa on kehitetty ra-
kentamisen eri alueille. Toi-
minta-alueena yrityksellä 
on Oulun talousalue muun 
muassa Muhos ja Kempele 
toimintasäteen ollessa noin 
80 kilometriä nykyisestä si-
jaintipaikasta Muhokselta. 
Yhtiön toimitusjohtajana toi-
mii Jani Niiranen, joka ker-
too, että töitä on riittänyt täl-
lä hetkellä parhaimmillaan 
16 rakennusalan ammattilai-
selle. Tänään työvoimaa on 
12 henkeä. Työsarkaa on riit-
tämiin sokkelinkorjauksista 
vesikattojen uusimiseen mis-
sä tarvitaan luotettavaa toi-
mijaa. Merkittäviä asiakkaita 
ovat taloyhtiöt, joiden työt 
ovat usein pitkäaikaisia pro-
jekteja, toki teemme myös 
julkisen puolen töitä, mutta 
niiden osuus tekemisestäm-
me on noin 20 prosenttia, 
kertoo Niiranen. 

-Alan kilpailutilanne on 
tällä hetkellä hyvä eikä yli-
lyöntejä ole havaittavissa, 

toki aina poikkeukset tuo-
vat väriä päivittäiseen teke-
miseen. Tarjousvaiheessa 
töiden saaminen vaatii sy-
vällistä perehtymistä työn 
kestoon, materiaaleihin ja 
tietysti ajankohtaan. Yh-
teistyö niiltä osin, kun sitä 
on tehty Muhoksen kunnan 
kanssa, on toiminut moit-
teettomasti. Rakennustoi-
minta ja erityisesti korjaus-
rakentaminen vaatii paljon 
yhteistyökumppaneita mm. 
tavaran toimitukseen ajal-
laan oikeaan paikkaan. Tämä 
kanava on meillä kunnossa, 
mutta toki se vaatii jatkuvaa 
tarkkailua ja hereillään oloa, 
juttelee Jani yrityksen päivit-
täisistä rutiineista. 

Rakennusalan säännöt ja 
määräykset ovat muuttuneet 
aivan toisenlaisiksi kuin ne 
olivat yrityksen aloitusvai-
heessa. Tänään työn suoritta-
jien on pystyttävä lukemaan 
papereista työn kulkua, jol-
loin se etenee joustavasti.

Töidemme kesto on kah-
desta tunnista vuoteen, joka 
aiheuttaa joskus uudelleen 
organisointia työn kulussa. 
Töidemme arvo vaihtelee 

euromääräisesti laskettuna 
10 000-300 000 euroon. 
Työntekijämme ovat viihty-
neet työssä, pisimpään on 
oltu vahvuudessa yhdeksän 
vuotta, mutta nelisen vuotta 
on jonkinlainen keskiver-
to aika palveluksessamme. 
Työvoimaa olemme saaneet 
kiitettävästi ja se on ollut am-
mattitaitoista ja hyvin moti-
voitunutta. Vuosia sitten oli 
selviydyttävä kuudella hen-
gellä, mutta nyt meitä on jo 
tuplamäärä. 

-Teemme tällä hetkellä 
urakkatarjouksia tulevalle 
kesälle ja pyynnöissä on mää-
riteltävä tarkasti aloittamisen 
ajankohta ja tarvittava mate-
riaali. Työpaineet kasaavat 
ajoittain pientä stressiä, joka 
antaa virtaa viedä yritystä 
eteenpäin. Nautin tekemises-
täni ja siitä on muodostunut 
elämäntapa, johon niveltyy 
myös perheen hyvinvointi, 
pohdiskelee Jani Niiranen 
työpaineiden kasaantumista. 

Hyvällä palvelulla ja luo-
tettavalla tekemisellä men-
nään suoriutumaan tulevis-
ta urakoista, jotka eivät ole 
selviä ennen kuin nimet ovat 

Jani Niiranen on toimi-
nut rakennusalan yrit-
täjänä vuodesta 2014 
lähtien. 

rPjm rakennusPalvelu Oy 
erikOisTunuT kOrjausrakenTamiseen

M U H O S

papereissa.
-Teemme remontteja ka-

toista katoksiin, korjaamme 
ikkunoita, teemme kirvestöi-
tä ja olemme mukana raken-
nusten saneerauksissa. Työn 
laatu kertoo osaamisesta 
ja pyrimme laadukkaaseen 
sekä luotettavaan asiakas-
palveluun koska silloin meil-
lä on tulevaisuutta ihmisinä 
ja yrityksenä, toteaa Jani lo-
puksi.

Kari O. Miettunen

kansainvälinen maTkailu TuO uusia 
kävijÖiTä GeOParkiin
Kansainvälinen matkailu 
kasvaa nopeasti Rokua Geo-
parkin alueella, ja sitä vauh-
ditetaan EU-rahoitteisella 
hankkeella vuoden 2020 lop-
puun asti. Toiminta-alueena 
on Rokua UNESCO Global 
Geopark, joka on Suomen 
ainoa UNESCOn hyväksymä, 
ja yksi maailman 150 Geo-
parkista.

Rokua Geoparkin alueella 
voi toisinaan nähdä aasialai-
sia matkailijoita kulkemassa 
metsässä oppaan johdolla. 
Välillä pysähdytään kuvaa-
maan, välillä ihastellaan pai-
kallisen luonnon erikoisuuk-
sia, mm. jäkälää ja naavaa. 
Aasialaisille ryhmille usein 
pelkkä suomalainen mänty-
metsäkin tosin saattaa olla 
ihmetys. Sosiaalisen medi-
an kautta kuvat jäkälästä ja 
naavasta, ja toisaalta talvella 
lumesta ja jäästä, päätyvät 
suoraan kiinalaisten ja japa-
nilaisten omille sivuille ja le-
viävät ympäri maailman. 

Viime aikoina Rokualla 
on majoittunut useita leiri-

kouluryhmiä Aasiasta. Heillä 
on tyypillisesti ohjelmassa 
erilaisia luontoretkiä, mm. 
Rokuan harjumaisemassa. 
Joukossa on mm. tiedepai-
notteisten lukion tasoisten 
koulujen ryhmiä, jolloin ope-
tus voi olla hyvinkin korkea-
tasoista ja luonnontieteellis-
tä, toisaalta ryhmät voivat 
olla enemmän vapaa-aika-
painotteisia, jolloin ohjel-
massa painotetaan erilaisia 
liikunnallisia aktiviteetteja 
tai sitten yksinkertaisesti 
luonnon ilmiöiden esittelyä, 
tai vaikkapa sienien tai mar-
jojen keräämistä.

Yleisesti ottaen leirikou-
luryhmiin parhaiten tekee 
vaikutuksen meidän kannal-
tamme katsottuna yksinker-
taiset ja tavalliset asiat, esim. 
kävely metsässä, marjojen ja 
sienten kerääminen, tai pelk-
kä luonnon äänten ja hiljai-
suuden kuuntelu. 

Tällaisten retkien tuotteis-
taminen matkailuryhmille 
onkin yksi meneillään ole-
van ”Attractive Oulu Region 

2020” -hankkeen tavoitteista. 
Kysyntä ulkomailta on kovaa, 
ja meillä on ainutlaatuis-
ta luontoa tarjolla. Jos asiat 
tehdään oikein ja hallitusti, 
silloin pystytään myös välttä-
mään mahdolliset negatiiviset 
uhkakuvat, joita ehkä mm. 
kiinalaisten matkailijoiden 
kohdalla vaikkapa Lapista 
kuuluu. Luonnon ylikulutus 
ja liian äänekäs käyttäyty-
minen luonnossa pystytään 
välttämään, kun pidetään 
ryhmäkoot pieninä ja panos-
tetaan laadukkaaseen tarjon-
taan. Parasta on, jos kävijöille 
pystytään avaamaan luonnon 
saloja, ja sitä kautta antamaan 
heille myös uudenlaisen ja 
ainutlaatuisen kokemuksen 
esim. hiljaisuudesta. Moni 
kansainvälinen kävijä Geo-
parkin alueella tulee suurkau-
pungeista, joissa ei koskaan 
ole hiljaista, eikä luonto ole 
välttämättä mitenkään läsnä 
ihmisten elämässä. 

Yritykset pääsevät mu-
kaan kansainvälisen matkai-
lun kehittämishankkeeseen 

(”Attractive Oulu Region 
2020”) liittymällä Rokua 
Geoparkin yritysverkostoon 
ja tulemalla mukaan hank-
keen tilaisuuksiin. Liittymäl-
lä Geopark-yritykseksi voi 
myös osallistua muihinkin 
Geoparkin tapahtumiin ja ti-
laisuuksiin, sekä saada tukea 
oman yrityksen ja tuottei-
den kehittämiseen, etenkin 
matkailun alalla. Hanke on 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
rahoittama ja kestää vuoden 
2020 loppuun asti.

Helmikuussa 2020 Rokua 
Geopark aloittaa yhteistyös-
sä Oulujokiopiston kanssa 
kurssin, jossa lisätään osal-
listujien Geopark-tietoutta. 
Kurssi on avoin kaikille ja 
sopii hyvin sekä kokeneil-
le Geopark-yrittäjille että 
asiasta muuten vain kiinnos-
tuneille. Kurssin laajuus on 
30 oppituntia.

Venla Karkola, 
Projektipäällikkö 

”Attractive Oulu Region 
2020”
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Muhoksen 
Joulunaika avataan

perjantaina 29.11. klo 17 Muhoksen torilla
 

Muhoksen torille avautuu Joulutori klo 17.00-19.00 ajalle. 
Muhoksen kunta ja Muhoksen Yrittäjät toivottavat yrittäjät ja 

käsityöläiset pystyttämään oman kojunsa torille Joulun avajaisiin. 

Joulunavajaisissa esiintyy seurakunnan lapsikuoro 
Sanna Torron johtamana.

Joulupukki tonttuineen tavattavissa.

Myytävänä riisipuuroa, grillimakkaraa, kahvia, glögiä ym.

Palkitaan Muhoksen Vuoden Yrittäjä 2019.

Tapahtuman tuottaa 
yhteistyössä 
Muhoksen Yrittäjät ja 
Muhoksen kunta

www.muhos.fi
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Valtatie 11, Muhos
puh. 050 447 3365

toimisto@heikkiaspegren.fi

Asianajotoimisto

Heikki Aspegren
- asianajaja, julkinen kaupanvahvistaja –

TilausTaksiT 
TeeMu Nurkkala

Muhos ja Oulun lähialueet.
p. 050 556 7747 

tai 
0400 985 703

Ota Teemun tutut taksit tavaksi!
#teemuntaksit

0400 124 222, Valtatie 20, 91500 Muhos

Tavallista parempi ruokakauppa

Plussaa ostoksistasi!

Koneurakointi 

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut 

• kaivutyöt • traktorityöt

Puh. 0400 283 441

Mustonen Ky

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

� Juhlapalvelut 120 hengelle
� Majoituspalvelut 30 hengelle 
� Sauna-ja kokouspalvelut
� Hyvinvointi- ja elämyspalvelut
� Väline ja juhlakalustovuokraus

P. 0440 545 352
www.hartikankartano.fi

Reilun puolen tunnin ajo-
matkan päässä Oulusta joen 
pohjoispuolella sijaitseva 
Hartikan Kartano on todella 
viehättävä paikka. Sen histo-
ria

ulottuu aina 1560-luvul-
la saakka. Hirsinen päära-
kennus rakennettiin vuonna 
1906, saunarakennus ja aitat 
1980-2000- luvun puolella. 
Muhoksen ensimmäinen sai-
raanhoitaja Emmi Hartikka 
myi tilan Nuorten Ystävät 
Ry:lle leirikeskukseksi. Har-
tikan suku on tunnettu, sii-
hen kuului mm. menestynyt 
olympiaurheilija Niilo Har-
tikka, jonka kotitalo sijaitsee 
aivan lähinaapurustossa. 
Talo siirtyi Keräsen perheen 
haltuun vuonna 2013, mistä 
saakka sitä on kunnostettu 
perheen kodiksi ja leirikes-
kukseksi, kertovat Suvi ja 
Jarno Keränen. 

-Olemme molemmat päi-
vätyössä muualla, paikan 
ylläpito muuhun kuin per-
hekäyttöön tilalla on jatkuva 
prosessi. 

Pihapiirissä sijaitsevat 
hirsirakennukset näyttävät 
hyvin sopeutuvan ympäris-
töönsä punaisina valkeassa 
talvimaisemassa. Pääraken-
nuksen sisätilat on remontoi-
tu kunnioittaen rakennuksen 
historiaa, josta kertovat mm. 
viehättävät harmaat hirsisei-
nät. Lisäksi lämpöä antava 
leivinuuni, jonka yhteyteen 
on muurattu vanhoja tiiliä 
omalla tavallaan muistutta-
maan, ettei kartanon histo-
riaa ole unohdettu. Viereisen 
ruokailuhuoneen ovesta si-

sään käydessä ei voi olla huo-
maamatta lämpöä antava 
valkoinen pönttöuuni. Tuli 
uunissa lämmön lisäksi luo 
tunnelmaa ja lisää entises-
tään viihtyvyyttä olipa huo-
neessa sitten yksin tai toisten 
kanssa. 

-Naapurin Rauno Har-
tikan vanha navetta kun-
nostettiin juhlatilaksi omiin 
häihin. Tervasalissa voimme 
tarjota mahdollisuuden jopa 
120 henkilön juhliin sekä pi-
hapiirin aitoissa majoituksen 
noin 30 hengelle, kertovat 
Suvi ja Jarno kartanon lähi-
menneisyydestä. 

Luonnon ja tietysti joen 
läheisyys luo puitteet eri-
laisten ryhmien tarpeeseen 
irrottautua hektisestä työryt-
mistä ja pysähtyä rauhoit-
tumaan luonnon keskelle. 
-Tiedossamme on, että luo-
vien ihmisten inspiraation 
lähteenä on usein luonto ja 
sen tarjoama mahdollisuus 
saada uusia ulottuvuuksia 
tekemiseensä. Kesä on meille 
toiminnallisesti vilkkainta ai-
kaa mutta toki muinakin vuo-
denaikoina meidän tarjoama 
palvelu on saatavilla. Talvisin 
pääasiassa pienehköt ryhmät 
10-15 henkeä ovat meille tär-
keä kohderyhmä, joita voim-
me näillä resursseilla palvel-
la lyhyelläkin varotusajalla, 
Hartikat selostavat.

ajan hermolla 
Oulujokivarren 
matkailussa
Markkinoinnissa olem-

me maltillisia ja pyrimme 
olemaan Oulujokivarren 
matkailussa ajanhermolla. 
Teemme yhteistyötä Rokua 
Geopark -hankkeen puitteis-
sa ja olemme saaneet tietoa 
mitä se merkitsee yrittäjän 
näkökulmasta. Kiinnostu-
neina katselemme ympäril-
lemme. Haluamme olla asia-
kaspalvelussamme avoimia 
ja tarkkailemme muuttuvaa 
toimintaympäristöämme 
mielenkiinnolla. Kehitäm-
me toimintojamme. Rantaan 
on valmistumassa talven ai-
kana hirsikota 20 hengelle. 
Juhlatilan profiilin nosto on 
ollut mietinnässä palvelu-
pakettimme saamiseksi pa-
remmin kohderyhmiämme 
palvelevaksi. Voimalaitosten 
läheisyys on myös voimava-
ra, johon tulisi paneutua sy-
vällisemminkin, onhan sillä 
merkitystä omalla tavallaan 
kertomaan Oulujokivarren 
historiaa. Leirikouluna paik-

ka on mitä parhain ja siinä 
on valmistauduttava siihen, 
että ryhmiä tulee muualtakin 
kuin vain lähialueilta. Tar-
koituksenamme on saada ko-
konaisuus toimivaksi missä 
työssä riittää tekemistä päi-
vätyömme lisäksi. 

Sekä Suvin että Jarnon 
ammatillinen pätevyys on 
korkea ja tehtävien jako on 
selvä. Suvin vastuu on saada 
keittiöpuoli toimivaksi yh-
teistyökumppanien kanssa 
siten, että tarvittava ruoka 
on ajoissa saatavilla ja pal-
velu toimii sovitulla tavalla. 
Suvin osaaminen on par-
haimmillaan tarjoilu- ja lo-
gistiikan parissa. Jarnolla on 
monipuolinen koulutus palo-
mieheksi, lähihoitajaksi, am-
matilliseksi opettajaksi, su-
keltajaksi, ja köysitoiminnan 
ohjaajaksi, joten seikkailu 
onnistuu mainiosti ryhmien 
kanssa luonnonläheisessä 
maastossa. 

-Jokimatkailu on vielä ky-
symysmerkki, mutta mikäli 
siihen tulee nostetta lähiai-
koina, olemme siinä omalta 
osaltamme mukana. Pyöräily 
on nopeassa tahdissa yleisty-
nyt harrastus, kesäisin näkee 
useita ryhmiä, jotka tekevät 
matkaa Oulujokilaaksossa. 
Josko toivoa sopii, niin hei-
dän palvelemista ajatellen 
täällä saisi olla paljon parem-
mat pyörätiet, juttelevat Suvi 
ja Jarno Keränen Hartikan 
Kartanon tulevaisuudesta.

Kari O. Miettunen

HarTikan karTanO 
reTkeilyä ja majOiTusTa

Pihapiirissä sijaitsevat hirsirakennukset sopeutuvat ympäristöönsä punaisina 
valkeassa talvimaisemassa.

Suvi ja Jarno Keräsen ammatillinen pätevyys on 
korkea ja keskinäinen tehtävien jako on selvä.

KE-SU KLO 12.00-17.00

Love stories. 
Road Trips & Dresses
20 YEARS OF FASHION AND LIFESTYLE BY IVANA HELSINKI

KANKARIN TAIDEHUVILA 7.11.2019 – 6.1.2020Love stories. 
Road Trips & Dresses
20 YEARS OF FASHION AND LIFESTYLE BY IVANA HELSINKI

KANKARIN TAIDEHUVILA 7.11.2019 – 6.1.2020

Love stories. 
Road Trips & Dresses
20 YEARS OF FASHION AND LIFESTYLE BY IVANA HELSINKI

KANKARIN TAIDEHUVILA 7.11.2019 – 6.1.2020

Lisätietoja ja varaukset 
Oulun NMKY ma-pe 12-16.30
p. 050 443 3679 tai 
www.onmky.fi/rokuan-leirikeskus

LEIRIKESKUS ROKUALLA
-  majoitustilaa jopa 60 hengelle 
 2-16 hlön huoneissa
-  ruokasali/opetus-/kokoustila, laitoskeittiö
-  n. 15 hlön sauna järven rannalla
-  loistavat liikuntamahdollisuudet
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Muhoksen yrityskylän ohella 
kunta tekee töitä Korivaaran yrityspuiston 

laajennuksen osalta.

POsiTiivisuus muHOksella 
luO Hyvää PÖHinää yriTTäjyyTeen
Vuosi 2019 lähenee lop-
puaan ja sitä myöden Mu-
hoksen Yrittäjät ry:n hal-
lituksen 2019 toimikausi 
päättyy vuoden loppuun. 
Vuoden 2020 alussa aloitta-
va hallitus ja puheenjohtaja 
valittiin syyskokouksessa 
lauantaina 23.11. Hartikan 
kartanossa. Marika Kum-
pulainen halusi jättäytyä 
hallituksen rivijäseneksi. 
Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin nykyisen hallituk-
sen jäsen Saija Kangas ja 
uusina jäseninä hallituk-
seen tulivat Maija Riepula ja 
Jaakko Räisänen. 

Me hallituksen nykyiset 
jäsenet olemme iloisia, kun 
saimme hallitukseen uusia 
toimijoita. 

Hallitus pyrkii kokoontu-
maan kerran kuukaudessa. 
Usein kokoukset venyvät, 
koska ensin vaihdetaan 
kuulumisia ja keskustellaan 
päivän polttavista asioista 
ennen varsinaisia kokous-
asioita. Hallituksen hyvä 
yhteishenki ja positiivinen 
asenne luo hyvän pohjan 
työskennellä kaikkien hy-
väksi ja luoda yrittäjyydelle 
mahdollisuuksia myös Mu-

hoksella. 
Hallituksen toiminnassa 

punaisena lankana on ollut 
jo vuosien ajan positiivisuu-
den lisääminen ja hyvän, 
toimivan suhteen luominen 
Muhoksen kunnan kanssa. 
Näissä molemmissa on on-
nistuttu varsin hyvin, tosin 
parannettavaa on aina. Kun-
nan kanssa yhteistyö on var-
sin mutkatonta ja hyvässä 
hengessä käydyt keskustelut 
kantavat pitkälle. Yrittäjyy-
den arvostus ja tunne siitä, 
että meitä oikeasti kuullaan 
ja kuunnellaan luo hyvän 
pohjan luottamukselle ja 
sille, että asioita viedään 
rohkeasti eteenpäin. Tämän 
yhteistyön toivomme jatku-
van edelleen. 

Toiminta on pyritty pi-
tämään myös avoimena. 
Kaikesta toiminnasta tiedo-
tetaan jäseniä sähköpostitse 
jäsenkirjeellä useita kertoja 
vuodessa sekä sosiaalisessa 
mediassa. Kaikki jäsenten 
yhteydenotot ovat tervetul-
leita ja kaikki hallitukselle 
tulleet viestit käydään läpi 
ja asioita viedään eteenpäin 
tarvittaessa.

Kuluva vuosi on ollut 

toiminnan osalta hiljaisem-
pi kuin pari aikaisempaa 
vuotta. Yhdistyksen pienet 
resurssit ja osallistujien 
vähyys ovat karsineet ta-
pahtumien järjestämistä. 
Haastamme kaikki yrittäjät 
tulemaan mukaan toimin-
taan. Ota yrittäjäkaverisi 
mukaan ja tulkaa yhdessä 
avoimeen ja mukavaan po-
rukkaan. Kokoontumiset 
ovat tapa löytää muita yrit-
täjiä, verkostoitua ja saada 
vertaistukea. Samanhen-
kisessä porukassa ideat ja 

ajatukset monesti kirkastuu 
ja saa vahvistusta. Tapaa-
misissa on yleensä paikalla 
myös hallituksen jäseniä ja 
niissä voi tuoda hallitukselle 
ideoita ja ajatuksia toimin-
nan kehittämiseen. 

joulunajan avaus 
perjantaina 29.11.
Yksi vuoden suurin tapaami-
nen Muhoksen Joulunaika 
avataan perjantaina 29.11. 
kello 17 Muhoksen torilla. 
Siellä palkitaan muun muas-

Muhoksen yrittäjien syyskokous pidettiin Hartikan kartanossa. Ohjelmaan 
kuului myös yhteinen ateria sekä illan viettoa saunomisineen ja ulkopaljui-
neen. 

Muhoksen yrittäjien 
uusi puheenjohtaja Sai-
ja Kangas.

sa Muhoksen Vuoden Yrittä-
jä 2019 ja on paljon muuta 
mielenkiintoista ohjelmaa. 
Toivotamme kaikki tervetul-
leiksi!

Tuleva vuosi on toimin-
nan suhteen vielä avoinna 
ja toivoisimmekin saavam-
me jäsenistöltä ja yhteistyö-
kumppaneiltamme ideoita, 
ajatuksia siitä millaista toi-
mintaa toivotaan ja halu-
taan. 

Muhoksella on luotu 
brändistrategiaa #munmu-
hos. Tämä brändi sopii hyvin 

myös Muhoksen Yrittäjien 
tapaan ajatella ja toimia. 
Kaikki positiivinen kunnas-
samme luo positiivista pöhi-
nää myös yrittäjyyteen ja luo 
hyvää pohjaa yrittäjyyden 
onnistumiselle. Tätä brändiä 
luodaan nyt kunnassa koval-
la vauhdilla ja tämä varmasti 
näkyy myös Muhoksen Yrit-
täjien toiminnassa tulevalla 
kaudella.  

Muhoksen yrittäjien 
hallitus/Mika Mattila 

varapuheenjohtaja

edisTän yriTTäjyyTTä mielelläni
Mielellään olen edistämässä yrittäjyyttä 
paikkakunnalla, myös Muhoksen Yrittä-
jien hallituksessa. Meillä Muhoksella on 
nähtävissä hyvin myönteistä ilmapiiriä 
yrittäjyyttä kohtaan. Mm. uusien yritystiä 
on syntynyt vuosina 2018-19 ennätysmää-
riä, Muhoksen 4h toimii erittäin aktiivisesti 

yrittäjyyden eteen, Karhunluola -yrittäjyys-
kilpailusta on tullut vuosittainen perinne ja 
kunta huomioi ja auttaa yrityksiä erittäin 
hyvin. Tästä on hyvä jatkaa kohti Suomen 
yrittäjämyönteisimmän kunnan tittelin saa-
vuttamista. Jaakko Räisänen 

Uusi jäsen hallituksessa
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TERVETULOA!

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 9-13
Vanhatie 35, 91600 UTAJÄRVI 

p. (08) 542 1255

www.utajarvenapteekki.fi

APteeKKi
UtAjärVen

VTT märkätilasertifikaatti

RAKENNUSPALVELU

UTAHALLI OY
Utajärvi

p. 0500 588 080
utahalli@utanet.fi

P. 040 838 4908, Vanhatie 50

Voit varata helposti ajan myös netissä: 
www.timma.fi/parturikampaamorianna

Löydät meidät myös facebookista

Riitta Mustonen
Jalkojenhoitaja

Tonttikuja 2, 91600 Utajärvi
Puh. 040 7268 013

JUUSTOLEIVÄSTÄ
Haapalan maalais-

lämpimät herkut kylmien talvipäivien iloksi!

Tämän piiraan ja muut herkulliset juustoleipäreseptit
löydät nettisivuiltamme: www.vaalanjuustola.fi

Pipelife Finland Oy on 
yksi Suomen johtavista 
LVI-tuotteita valmistavista 
yrityksistä. Yhtiön tuotevali-
koimaan kuuluvat muoviset 
putki-, kaivo-, sähkö-, kaa-
pelinsuojaus- ja jätevesijär-
jestelmätuotteet.

Pipelife Finland Oy:n 
tuotantolaitokset sijaitsevat 
Haaparannassa, Iissä, Jo-
ensuussa, Jyväskylässä ja 
Utajärvellä. Pipelife Finland 
Oy on muovi- ja LVI-alan 
moniosaaja, joka työllistää 
Suomessa noin 145 henki-
löä. Yhtiön pääkonttori si-
jaitsee Oulussa. Utajärven 
tuotantolaitoksessa työnte-
kijävahvuus on 25 henkilöä. 

-Utajärvellä olemme eri-
koistuneet sähkö- ja tele-
kaapeleiden suojauksessa 
tarvittaviin putkiin, sekä 
viemäri- ja vesijohtoputkiin, 

PiPelifen uTajärven TuOTanTO-
laiTOs yHTiÖn TeHOkkaimPia

Keltainen ROCKY kaapelinsuojaputki.

Utajärven tehtaan tuotanto menee pääsääntöisesti kotimaan markkinoille. 

tehtaanjohtaja Heikki Pirtti-
koski kertoo.

Utajärven tehtaan tuo-
tanto menee pääsääntöisesti 

kotimaan markkinoille. Ke-
hitystyötä prosessien tehos-
tamiseksi tehdään tehtaalla 
menestyksekkäästi ja tuo-

tantolaitos on yksi Pipelife 
konsernin tehokkaimmista.

-Automatisointia pyrim-
me vaiheittain kehittämään 
entistä pidemmälle, jolloin 
työntekijät voivat entistä 
enemmän keskittyä laadun-
tarkkailuun ja prosessien 
säätöön. Tällä turvaamme 
nopean reagoinnin asiakkai-
den muuttuviin tarpeisiin, 
Pirttikoski valottaa tehtaan 
tulevaisuuden näkymiä.

Tulevaisuuden hän näkee 
Utajärven tehtaalla valoisa-
na, vaikka emoyhtiöllä on 
tuotantolaitoksia 26 maas-
sa.

-Putket perinteisesti 
tuotetaan lähellä markki-
na-aluetta, eikä niiden rah-
taaminen maasta toiseen ole 
järkevää, koska putket vaa-
tivat paljon tilaa ja rahdista 
huomattava osa olisi ilmaa, 
tehtaanjohtaja Heikki Pirtti-
koski toteaa. MTR

edunvalvOnTa 
Muhoksen Yrittäjät ry toimii Muhoksen kunnan alueel-
la toimivien yksityisten yrittäjien elinkeinopoliittisena 
edunvalvojana. Yrittäjien edunvalvontaa tehdään kunnan 
ja muiden yhteistyökumppaneiden suuntaan aktiivises-
ti. Halutaan olla kehittämässä yrittäjyyden edellytyksiä 
myönteiseen suuntaan. Kerromme aktiivisesti yrittäjien 
mielipiteen tuleviin yhteiskunnallisiin päätöksiin ja tule-
viin suunnitelmiin ja pyrimme kehittämään hyvin suju-
nutta yhteistyötä kunnan ja muiden sidosryhmien (seu-
rat, yhdistykset jne.) kanssa ja pyrimme kehittämään sitä 
entistä toimivammaksi vuoden 2019 aikana. 

TiedOTTaminen 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan virallisesti koolle säh-
köpostitse. Ilmaista tiedotus-/mainostustilaa hyödynne-
tään paikallislehdissä mahdollisuuksien mukaan. Tiedo-
tamme aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta sekä jäsenille 
että kuntalaisille. Kerromme tapahtumista ja esim. yh-
distyksen hallituksen jäsenistä ja heidän yhteystiedois-
ta, sosiaalisen median välityksellä (facebook, instagram, 
twitter). Jäsentiedotus hoidetaan sähköpostitse ja yhdis-
tyksen SoMe-kanavien välityksellä. 

Facebookin aktiivinen käyttö tiedottamisessa, jokai-
selle halukkaalle hallituksen jäsenelle luodaan käyttöoi-
keus Facebookin päivittämistä varten. 

yHTeisTyÖ 
Järjestetään erilaisia tilaisuuksia yrittäjien ja sidosryh-
mien kesken, sekä oman kunnan että Oulujokilaakson 
alueella. Kehitetään erilaisia yhteistyömuotoja Oulujoki-
laakson toisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Tilaisuuksista 
pyritään tekemään mahdollisimman houkuttelevia mu-
kavalla yhdessäololla ja toiminnallisuudella. 

jäsenHankinTa 
Hallitus vastaa kokonaisuudessaan uusien jäsenten hankin-
nasta yhdessä Suomen Yrittäjien jäsenhankkijan kanssa. 

TOiminTa 
Mietitään hyviä tutustumiskohteita lähialueella ja järjes-
tetään niille tutustumiskäyntejä. Pyritään vierailemaan 
jäsenyrittäjien yrityksissä mahdollisuuksien mukaan. 
Jäsenistölle suunnattuja aamupalatilaisuuksia pyritään 
jatkamaan kuukausittain (vähintään 5-7 vuodessa) ja 
kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä kehitetään ja sy-
vennetään entisestään. Aamupalatilaisuuksia pyritään 
jatkojalostamaan siten, että vetovastuuta jaetaan kunnan 
kanssa ja tilaisuuksiin osallistuu säännöllisesti kunnan 
teknisen puolen -ja hankinnoista vastaavia henkilöitä. 
Järjestetään 1-2 markkinavuoropuhelutilaisuutta yhteis-
työssä kunnan kanssa. Avustetaan erilaisia tapahtumia 
vuoden mittaan rahavarojen puitteissa. 

muHOksen yriTTäjäT 
TOiminTasuunniTelma 2020 
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Kaikkea kotiin:
• Kodinkoneet • Viihde-elektroniikka 
• Pienkoneet • Kännykkätarvikkeet 

• Digiantennit ja mittaus • Kellot, pariston-
vaihdot (myös autonavaimiin yms.) 
• Kameraparistot • PC-tarvikkeet 

• Pyörien varaosat ja kumit • Pyörähuolto 
• Kopiointi Vhs/Vhs-C/DV/8mm->DVD 

myös DVD->DVD
• Tiedostojen talteenottoa kovalevyltä

GRAM   FINLUX   WHIRLPOOL   PHILIPS   WILFA   LG   SEVERIN 

eDulliNeN kODiNkONeliike

044 2775 889
ari.moilanen@arinkonepiste.net     

www.kinnusenmylly.fi

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

uTajärven Pizza ja kebab 
TäydenTää Paikkakunnan Palveluja
Elokuun puolivälissä avattu 
Utajärven Pizza ja Kebab on 
otettu paikkakunnalla hyvin 
vastaan. Maukkaita pizzoja 
ja kebabeja, sekä hampuri-
laisia ja salaatteja tarjoava 
yritys onkin hyvä lisä paik-
kakunnan palveluihin.

Kyseessä on perheyritys, 
jonka omistavat Celalet-
tin Sahindal ja Ramazan 
Cekirge. Heidän lisäkseen 
yrityksessä työskentelee 
Celattinin vaimo. He asu-
vat Utajärvellä. Vankan 
kahdenkymmenenviiden 

Utajärven Pizza ja Kebab on paikkakunnan uusim-
pia yrityksiä.

vuoden kokemuksen alalta 
omaava Ramazan käy töissä 
Utajärvellä Oulusta. Aiem-
min hän omisti pizzeriat 
Hyrynsalmella ja Suomus-
salmella. Niistä hän on luo-
punut ja keskittyy Utajärven 
Pizza ja Kebabin kehittämi-
seen yhdessä tyttärensä ja 
vävynsä kanssa. MTR

kuljeTusliike mOilasPOjaT Oy 
vankalla kasvu-uralla
Kuljetusliike Moilaspojat Oy 
toimii Utajärvellä jo viidettä 
vuosikymmentä.  Tätä nykyä 
yritystä pyörittävät veljekset 
Juha ja Hannu Moilanen.

Isä-Riston kuusikym-
mentäluvulla yhdellä puu-
tavara-autolla aloittamasta 
liiketoiminnasta on toisen 
yrittäjäsukupolven hallin-
nassa kasvanut noin kaksi-
kymmentä henkeä työllistä-
vä nykyaikainen yritys.

-Valtaosa toiminnastam-
me keskittyy puutavaran-
kuljetukseen. Teemme myös 
maansiirto- ja tienhoitotöitä 
auraukset mukaan lukien 
sekä myymme maa-ainek-
sia, Juha Moilanen kertoo.

Viime aikoina yrityksen 
toimialaan ovat kuuluneet 
myös metsäautoteiden teko 
ja perusparannus. Parhail-
laan käynnistellään talvitei-
den tekoa, muiden urakoi-
den ohessa.

Hannu Moilanen kahden nuoren herran kanssa lähtövalmiin puutavarayhdis-
telmän luona.

Yrityksen suurimmat 
työnantajat ovat Metsäliitto 
ja Stora Enso, sekä QTea-
min kautta Metsähallitus.

-Vaikka kilpailu ja by-
rokratia ovatkin kiristy-

neet, uskomme yrityksessä 
vahvasti tulevaisuuteen 
ja olemme vankalla kas-
vu-uralla. Kalustomme on 
kasvanut Isä-Riston yhdestä 
puutavara—autosta reiluun 

kymmeneen yhdistelmään, 
jotka itse huollammekin. Se 
takaa asiakkaillemme var-
mat toimitukset sopimusten 
mukaisesti, Juha Moilanen 
toteaa. MTR

TaksiPalveluja lisää uTajärvellä
Utajärven kunnan inva-kul-
jetuskapasiteetti sai paljon 
toivotun lisäyksen, kun 
kuorma- ja nosturiauto-
puolelta tuttu yrittäjä Sep-
po Moilanen ja puolisonsa 
Maija Koistinen perustivat 
vajaa kaksi kuukautta sitten 

Sepon Taksi -yrityksen. 
Yrityksellä on kaksi isoa 

esteetöntä taksia ja molem-
missa on inva-hissit. Tyylik-
käät, mustat 8-paikkaiset 
tilataksit takaavat matkus-
tusmukavuuden ammatti-
taitoisten kuljettajien toi-

Sepon Taksi toi Utajärvelle kaivattua lisäystä in-
va-kuljetuksiin.

mesta.
Yrittäjäpariskunnan li-

säksi Markku Niskakangas 
hoitaa kuljetuksia Sangin-
kylästä käsin, jossa ei aikai-
semmin ole ollut taksipal-
velua. Pitkien välimatkojen 
kunnassa on näin saatu jäl-
leen yksi kylä täytettyä no-
pean kuljetuspalvelun saa-
miseksi. 

Sepon Taksi -palvelui-
hin kuuluu Oulunkaaren 
sopimusajot sekä normaa-
lit taksikyydit. Myös tava-
rankuljetuspalvelu hoituu 
näitten yrittäjien autoilla. 
Kirsikkana kakun päällä 
Sepon Taksi kuljettaa myös 
VIP-asiakkaita esim. häihin, 
polttareihin tai yritystapah-
tumiin.

Maksuna käy käteisen 

lisäksi kaikki tavallisim-
mat pankki- ja luottokortit, 
VPL-kortti sekä yrityslasku-
tus.

Monipuolisen tarjonnan 
ansiosta toimeksiantojen 
määrä on yllättänyt positii-
visesti alan uudet yrittäjät.

-Koska emme ole tilaus-
keskuksen alainen yritys, 
meidät tavoittaa helposti ja 
nopeasti numeroista 044 
322 7995 tai 050 330 6607, 
kertoi taksiautoilija Maija 
Koistinen.

Vankan ammattiautoili-
jan taustan omaavat kuljet-
tajat arvostavat asiakkaan 
yksityisyyttä ja ystävällisel-
lä palvelulla matka taittuu 
huomaamatta.

Terttu Salmi
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Puheenjohtaja
Reijo Palo-oja
040 542 6119

Putaantie 5, 91600 Utajärvi • utajarvi@rhy.riista.fi

Toiminnanohjaaja
Rauno Tapio
044 556 0999

UTAJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Ry

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

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

Noudamme paikan päältä!
Virallinen metalliromun kierrätys.

" MeTallirOMuT
kerrÄTYkseeN

Tmi Oma-Nuohooja
Hannu Saarenpää

0400 324 892

Puh. 044 020 7097
www.kakaravaara.fi

Lianjärven rannalla
Rokuan Healt&Span lähellä

Kakaravaaran loma-asunnot

laPsiPerHePakeTTi On TuOnuT 
uusia PerHeiTä uTajärvelle

markku junTunen jaTkaa uTajärven 
yriTTäjien PuHeenjOHTajana 
Utajärven Yrittäjien syys-
kokous oli lauantaina 9.11. 
Särkijärvellä. Hallituksen 
puheenjohtajana jatkaa 
Markku Juntunen. Vara-

puheenjohtajana toimii 
Sulo Karhula sekä jäseninä 
Markku Mustonen, Sirpa 
Kovalainen, Riitta Musto-
nen, Vuokko Paso ja Antti 

Vääräniemi. Varajäseniksi 
valittiin Mikko Kemilä ja 
Toivo Perttunen. Sihteerinä 
ja rahastonhoitajana jatkaa 
Sirpa Komminaho. Vuoden 

Yrittäjänä palkittiin Invera 
Oy yrittäjinä Antti, Mikael 
ja Pauli Vääräniemi.

TOiminTasuunniTelma 2020
Utajärven Yrittäjien tavoitteena on jäsentensä etujen ja 
hyvinvoinnin edistäminen. Yhteistyötä pyritään lisää-
mään eri toimijoiden kanssa. Utajärven kunnan ja Uta-
järven Yrityspuiston kanssa yhteistyössä järjestetään 
aamu- ja iltakahvitilaisuuksia, osallistutaan strategian 
päivittämiseen sekä yhteisiin säännöllisiin vuosittaisiin 
tapaamisiin. Osallistutaan Geoparkin kuukausitulille. 
Naapurikuntien yrittäjäyhdistyksien kanssa osallistu-
taan yhteisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. 

TiedOTusTOiminTa
jäsenille tiedotetaan kokouksista, tapahtumista yms. 
facebookissa, yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostitse 
sekä kirjeitse/tekstiviestillä niille, joilla ei ole sähköpos-
tia. Tehdään yhteisiä lehtiä Muhoksen ja Vaalan yrittäji-
en kanssa.

yleisTOiminTa 
Sääntömääräisten ja hallituksen kokouksien lisäksi pal-
kitaan vuoden yrittäjä sekä osallistutaan Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjien ja Suomen Yrittäjien koulutustilai-
suuksiin, kokouksiin sekä muihin tilaisuuksiin. 

vaPaa-ajan – ja  
HarrasTusTOiminTa 
Osallistutaan toripäiville, jossa on pitäjän tikkamesta-
ruuskisan järjestäminen. Yhteinen retki ja jouluruokailu 
järjestetään yhdistyksen jäsenille ja jäsenyritysten työn-
tekijöille ja perheenjäsenille. 

Jäsenhankintaa jatketaan ja pyritään pitämään ole-
massa olevat jäsenet 65 yritystä.

Vuosi sitten Utajärven 
kuntapäättäjät tekivät roh-
kean päätöksen, kun otti-
vat käyttöön tämän vuo-
den elokuun alusta alkaen 
lapsiperhepaketin. Syynä 
uuteen Utajärven lapsi-
perheiden arkea helpotta-
vaan päätökseen on useita 
vuosikymmeniä laskenut 
väkiluku ja siten myös 
oppilaiden väheneminen 
koulussa. Nykyisin alle 
2800 asukkaan kunnassa 
käy peruskoulussa noin 
350 oppilasta.

mikä on  
lapsiperhe- 
paketti? 
Varhaiskasvatus on mak-
suton. Lisäksi Utajärven 
kunta maksaa kodinhoito-
tuen kuntalisää jopa 300 
euroa/kuukaudessa nuo-
rimmaisesta alle 2-vuoti-
aasta lapsesta. Aamupäi-

vä- ja iltapäivätoiminta 
järjestetään kaikille 0-3 
luokkalaisille. Esikoululai-
sille se on maksuton.

Kouluun on myös pa-
nostettu, esimerkiksi kai-
kista luokista löytyy nyky-
aikaiset älytaulut. Tämän 
lukukauden alusta alkaen 
jokainen 3. ja 6. luokka-
lainen saa käyttöönsä Gro-
mebookin. Viime keväänä 
arvioitiin, että pian noin 
40 oppilaan ikäluokat pie-
nenevät ja muuttuvat 15 
oppilaan luokiksi. Tänä 
syksynä nämä laskelmat 
menivät uusiksi. Jo nyt on 
tullut jokaiselle luokka-as-
teelle uusia oppilaita. 

Ensimmäistä kertaa 
vuosikymmeniin Utajär-
vellä on mahdollisuus 
saada kunnan väkiluku 
plussan puolelle lapsiper-
hepaketin ansiosta. Uta-
järven onnellisten ihmis-
ten kuntaan on muuttanut 
uusia lapsiperheitä.

lukiolaisille on 
paljon etuja
Utajärven lukiolla on ol-
lut jo kauan erittäin hyvät 
edut opiskelijoille. Lukion 
oppikirjat ja sähköiset ma-
teriaalit ovat maksuttomia. 
Opiskelijat saavat maksut-
ta kannettavan tietoko-
neen ja tabletin opiskelun 
ajaksi. Yli viiden kilomet-
rin koulukuljetukset ovat 
myös maksuttomia. 

Ajokorttikustannuk-
sia kunta maksaa luki-
on opiskelijan puolesta 
400 euroa. Tullessaan eri 
paikkakunnalta opiskele-
maan Utajärven lukioon ja 
muuttaa Utajärvelle, niin 
pääsee asumaan kunnan 
vuokra-asuntoon hyvin 
edullisesti. Vuokra on 150 
euroa kuukaudessa. Lisäk-
si lukion opiskelijat saavat 
ilmaisen opintomatkan 
kotimaassa sekä ikimuis-
toisen matkan yhdessä 

valitsemaansa kohteeseen 
Euroopassa.

Utajärven lukiossa on 
tällä hetkellä 74 opis-
kelijaa, mikä on koulun 
historian korkein opiske-
lijamäärä. Tänä syksynä 
opiskelijoita aloitti 27, 
joista puolet ovat utajär-
veläisiä ja loput muilta 
paikkakunnilta.

Maija Paavola, 
Utajärven kunnan 
valtuutettu (kesk.)

Hyvää ja  
Rauhallista  
Joulua sekä 

Menestyksellistä 
Uutta Vuotta 

2020! 

044 327 6848
Alasuvannontie 11, 91600 Utajärvi
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JuhlaJumalanpalvelus 
kirkossa klo 12.00.

Seppeleiden laskut Sankarivainajien 
muistomerkille, Karjalaan jääneiden vainajien 

muistomerkille sekä Veteraanikivelle.

Kahvitarjoilu seurakuntatalolla.

päiväJuhla 
seurakuntatalolla klo 14.00 alkaen.  

Juhlapuhe: yksikönpäällikkö Matti Nissinen, 
Eu:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

 yksikkö, Ulkoministeriö.
Kunniamerkit.

Tervetuloa!

iTsenäisyyspäivä 
utajärvellä pe 6.12.2019

utajärven seurakuntautajärven kunta

uTajärven yriTTäjäT ry 
HalliTus 2020
puheenjohtaja
markku juntunen 
Kuljetusliike 
Markku juntunen Oy
0400 283 172
markku.juntunen@utanet.fi

varapuheenjohtaja
sulo karhula
Muhoksen 
Elintarvikekuljetus Oy
0400 890 250
elintarvikekuljetus@karhula.info

sihteeri, taloudenhoitaja
sirpa komminaho 
Koontia Oy
040 530 7399
tilitoimisto@koontiaoy.fi

sirpa kovalainen 
Ompelimo Sirpa Kovalainen
0400 896 676
info@ompelimosk.fi

markku mustonen
Metsäkorjuu a. ja 
M. Mustonen ay
0400 585 754
markkuj.mustonen@pp.,inet.fi

riitta mustonen
jalkahoitola 
Mustonen riitta
040 726 8013
turi.mustonen@gmail.com

vuokko Paso
Utajärven yrityspuisto Oy
040 632 8805
vuokko.paso@utajarvi.fi

antti vääräniemi 
invera Oy
040 142 4146
antti.vaaraniemi@invera.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

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

www.vkkmedia.fi

Kiinnostaako sinua yrittä-
jyys? Jos kiinnostaa, on se 
mielestäni mielenkiintoinen 
ja keskustelun arvoinen asia. 
Jos sinulla on hyvä osaami-
nen aiheesta, johon liittyvää 
tuotetta tai palvelua aiot 
asiakkaillesi tarjota ja pala-
va halu toimia oman itsesi 
herrana, niin olet selvästi-
kin yrittäjäainesta. Sinun ei 
onneksi tarvitse olla asiasi 
kanssa yksin, vaan tarjolla 
on paljon apua yritystoimin-
nan aloittamiseen. Tärkeintä 
kuitenkin on, että yrittäjyys 
kumpuaa sinun sisältäsi, ei 
kenenkään toisen toimitta-
mana, vaan sinusta itsestäsi. 
Sitten tarvitaankin vain roh-
keus ja kyky laittaa asiat toi-
meksi.

Utajärvellä ensimmäisenä 
kannattaa kääntyä Utajärven 
Yrityspuiston toimitusjoh-
tajana toimivan Pason Vuo-
kon puoleen ja kertoa yrittä-
jyysaikeistasi. Vuokko osaa 
ohjata sinut sopivimmalle 
asiantuntijalle, joka pystyy 
sinua parhaiten auttamaan. 
Asiantuntijan avustamana 
on helpompi lähteä perusta-
maan yritystä, kun hän osaa 
kertoa perustamiseen liitty-
vistä tukimahdollisuuksista, 
rahoituksista, kirjanpidosta, 
taloudesta ja niin edelleen.

Tämän jälkeen olisi 

hyvä, jos löytäisit toiminnan 
käynnistämisen aikana tai 
jo ennemminkin keskuste-
lukumppaniksi jonkun ko-
keneen yrittäjän, joka voi-
si sinua hieman neuvoa ja 
opastaa käytännön asioissa, 
ettei sinun tarvitse kaikkea 
opetella kantapään kautta. 
Parhaimmillaan vielä saman 
alan yrittäjä, jolla alalla sinä-
kin toimit. Älä pidä häntä kil-
pailijana vaan pyri kumppa-
nuuteen. Häneltä voit saada 
alihankintamahdollisuuksia, 
sekä lisäksi hyviä käytännön 
neuvoja juuri omalle alallesi 
ja yritystoimintaan yleensä-
kin. 

Yrittäjäjärjestöön kan-
nattaa myös liittyä mukaan, 
koska yrittäjäjärjestön toi-
minnassa pääset helpommin 
yrittäjien kanssa tutuiksi, 
sekä myös opettavaisiin ja 
kannustaviin keskusteluihin 
toisten yrittäjien kanssa. Yri-
tystoiminnan eri osa-aluei-
den, esimerkkinä vaikka 
myynnin ja markkinoinnin 
lainalaisuudet ovat hyvin 
samankaltaiset toimialasta 
riippumatta, joten keskus-
teluista saa helposti vinkkiä 
omaan toimintaan tai muu-
ten vain yleistä vertaistukea. 
Yrittäjäjärjestön jäsenyyden 
myötä saat myös rahanarvoi-
sia etuja, muun muassa hyvät 

lomakepankit käyttöösi ja 
maksutonta lakimiesneuvon-
taa. Lisäksi yrittäjäjärjestö 
välittää tietoa yrittäjälle hyö-
dyllisistä tapahtumista, kou-
lutuksista ja ajankohtaisista 
asioista.

Toiminnan käynnistymi-
sen jälkeen kannattaa keskit-
tyä alkuun itse toimintaan ja 
pyrkiä luomaan pysyvyyttä 
ja vakautta yritykseesi. Tar-
kastele määräajoin toimin-
taasi ja pyri katsomaan sitä 
ulkoa päin, miltä toimintasi 
näyttää asiakkaidesi silmissä. 
Mieti miten voisin palvella 
asiakastani paremmin, jotta 
hän pysyy asiakkaanani ja 
kertoisi hyvästä palvelustani 
tai tuotteestani myös muille-
kin. Tämän avulla saat luotua 
asiakkaallesi lisäarvoa, sen 
seurauksena tarjoamillesi 
palveluillesi tai tuotteille ky-
syntää ja sitä kautta itsellesi 
työtä ja toimeentuloa. Ehkä-
pä samaa voit tarjota kohta 
jollekin muullekin. 

Olen itse toiminut yrittä-
jänä nyt hieman reilut yhdek-
sän vuotta. Tämän kuitenkin 
varsin lyhyen kokemukseni 
pohjalta haluan kannustaa 
sinua, joka haaveilet yrittä-
jyydestä, kokeilemaan sii-
piesi kantavuutta. Kannattaa 
lähteä liikkeelle maltillisesti 
ja ylenpalttisia riskejä vältel-

len.  Nykypäivänä yrittäjyy-
den kokeileminen on hyvin 
helppoa ja turvallista vaikka-
pa kevytyrittäjyyden avulla. 
Tällöin et oikeastaan menetä 
mitään, vaan voit ainoastaan 
hyötyä, jos yritystoimintasi 
saa oikein kunnolla tuulta 
purjeisiin! Helppoa leipää ei 
kannata yrittäjyydellä lähteä 
tavoittelemaan, tämä on ko-
vaa työtä, johon täytyy sitou-
tua lujasti. 

Yritykset ovat yhteiskun-
tamme kansantalouden toi-
minnan perusta. Yrityksissä 
luodaan uutta, kehitetään 
totuttuja tapoja, kannetaan 
vastuuta, sekä tarjotaan työtä 
ja toimeentuloa työntekijöil-
le ja yrittäjille. Siinä samalla 
tuotetaan verotuloja valtiolle, 
jota kansantaloutemme tar-
vitsee toimiakseen. Tämän 
vuoksi katson tulevaisuuteen 
luottavaisin mielin, sillä yri-
tyksiä ja yrittäjiä tarvitaan 
aina. Tarvitaan pieniä ja suu-
ria, juuri sinua ja minua. 

iloista joulun  
odotusta jokaiselle!

Antti Vääräniemi
Hallituksen jäsen, 
Utajärven yrittäjät 

ryHTyäkÖ yriTTäjäksi – PaljOn aPua saaTavissa 

invera Oy 
uTajärven vuOden yriTTäjä
Asunto- ja maanrakentamis-
ta Oulun seudulla urakoiva 
Invera Oy on valittu Utajär-
ven vuoden yrittäjäksi. Vuon-
na 2015 perustettu yritys on 
kolmen veljeksen Antti, Mi-
kael ja Pauli Vääräniemen 
omistama ja se on lyhyessä 
ajassa kasvanut reilut kaksi-
kymmentä henkilöä työllis-
täväksi monialayritykseksi. 
Yrityksen toimialat nivou-
tuvat luontevasti toisiinsa, 
joten Invera pystyy toteutta-
maan rivi- pari- tai omakoti-
talorakentamisen pohjatöistä 
alkaen. Maanrakennuksessa 
suurin työllistäjä ovat taloyh-
tiöt ja niiden pihasaneerauk-
set.

-Valinta vuoden yrittäjäk-
si tuli täytenä yllätyksenä. 
Emme nuorena yrityksenä 
uskaltaneet tällaisesta tun-
nustuksesta edes haaveilla, 
toimitusjohtaja Antti Väärä-
niemi toteaa.

Valintaa hän arvostaa 
korkealle ja uskoo sen tul-
leen tunnustuksena yrityksen 
vankasta osaamisesta ja am-
mattitaidosta. Ennen Inveran 
perustamista Antilla oli oma 
insinööritoimisto ja myös 
Paulilla oli kokemusta yrit-
tämisestä oman toiminimen 
alla. Mikaelilla puolestaan oli 
kertynyt monipuolista käy-
tännön kokemusta maara-
kentamisesta

-Koska kaikki olemme 
yrittäjähenkisiä, päätimme 

puolivahingossa yhdistää 
osaamisemme ja perustimme 
yhteisen yrityksen. Jos joku 
olisi tuolloin sanonut, että 
työllistämme viiden vuoden 
kuluttua yli kaksikymmentä 
henkilöä, en olisi heti usko-
nut, Antti naurahtaa.

Antti vastaa yrityksen 
yleisjohtamisesta ja talous-
hallinnosta, sekä muun 
muassa tarjousten lasken-
nasta. Mikael toimii maan-
rakennuksen työpäällikkönä 
ja Pauli asuntotuotannon 
työpäällikkönä. Työkohteita 
Inveralla on Oulussa ja ym-
päristökunnissa. Yrityksen 

toiminnasta puolet on asun-
totuotantoa ja puolet maara-
kentamista, jota tehdään vii-
dellä omalla kaivinkoneella, 
sekä tarvittaessa vuokraka-
lustolla ja alihankintana.

Utajärven Yrittäjien hal-
lituksen jäsenenä vuoden 
2020 alussa aloittava Antti 
Vääräniemi pitää yrittäjien 
järjestäytymistä tärkeänä ja 
kannustaa yrittäjiä yhteistyö-
hön.

-Yrittäjissä tapaa saman-
henkistä väkeä ja pystyy 
luomaa verkostoja, sekä saa-
maan vertaistukea ja löytä-
mään uusia kumppaneita 

Invera Oy:n Vääräniemen yrittäjäveljekset Antti, Pauli ja Mika palkittiin Uta-
järven Vuoden Yrittäjinä. 

toisista yrittäjistä. Kaikkien 
yrittäjien toivoisin olevan 
kiinnostuneita kehittämään 
omaa yritystään ja toimin-
taansa. Näin pystymme ke-
hittymään ja tarjoamaan jat-
kossakin työpaikkoja, Antti 
toteaa.

Inveran vahvuutena toi-
mitusjohtaja pitää yrityksen 
ketterää ja joustavaa toimin-
taa, sekä osaavaa henkilö-
kuntaa. Hän uskoo heidän 
olevan viiden vuoden kulut-
tua entistä vahvempia ja In-
veran jatkavan hallittua kas-
vuaan myös tulevaisuudessa. 
MTR

 www.yrittajat.fi/liity
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www.yrittajat.fi/utajarvi

Utajärvi Vanhatie 29 
p. 08 542 2541

Tervetuloa!

Muhos Jussilantie 2
p. 0400 239 495

Fysioterapiapalvelut
lääkärin lähetteellä 
tai ilman

Oulu Harjapäänkatu 33
p. 0400 356 536

info@fysio-center.fi

Ammattitaitoista taksipalvelua 24/7!
Autoissa 8 paikkaa + invavarustus

VIP-taksi
Tilaukset numeroista 044 322 7995 tai 050 330 6607

UTAJÄRVI

 

Vanhatie 29, 91600 Utajärvi
tilitoimisto@koontiaoy.fi 

puhelin 040 6789 029
www.koontiaoy.fi

Mittatilaus-, korjaus- ja sisustusompelut,
brodeeraus, sublimaatio- ja kalvopainatukset.

Utajärvi, puh. 0400 896 676
info@ompelimosk.fi

0400 522 571
kari@haadex.fi

UTAJÄRVI

040 1488 135
www.teknikomi.fi

Korva
Mikkonen
Ijäs 

UTAJÄRVI 

040 1488 135 
www.teknikomi.fi 

Korva 
Mikkonen 
Ijäs 

Kissanpäivät talon
lämmitysasioissa?

JOKIVARREN PAIKALLISELTA 
LÄMPÖMESTARILTA HUIPPULAITTEET 

JA HUIPPUPALVELU
Kysy lisää ja pyydä ilmainen arvio!

UTAJÄRVI

040 1488 135
www.teknikomi.fi

Korva
Mikkonen
Ijäs 

LÄMMITYSMUUTOS 

VIELÄ TÄLLE SYKSYLLE!

uTajärvellä On asenneTTa 
TarTTua TOimeen PienesTä PiTäen
Utajärvellä olemme tä-
män vuoden aikana to-
denneet, että strategiamme 
lähtökohtana oleva punai-
nen lanka kunnan elinvoi-
masta kuntalaisen hyvin-
voinnin ja elinkeinoelämän 
yhteensovittamisen kautta 
on oikea.  Olemme ”pikkui-
sen paremmin kuin muut” 
periaatteella onnistuneet 
kehittämään oikean tyyp-
pisiä ratkaisuja kuntamme 
positiivisen liikehdinnän 
aikaansaamiseksi.  Olemme 
saaneet tämän syksyn aikana 
konkreettisesti jo huomata 
tämän, sillä mm. uusien op-
pilaiden määrä on ennustei-
ta suuremmat tämän, päivä-
koti on lähes täynnä ja uusia 
päiväkotitiloja joudumme 
pohtimaan loppuvuodesta. 
Kunnan houkuttavuus työn-
antajana on myös kasva-
nut, tämä on näkynyt mm. 
suurina työnhakijamäärinä 
ja Mustikkakankaan teolli-
suusalueen laajenemis- ja 

lisäkehittämistarpeena ja 
investointeina. Myös tontti-
kauppa on vilkastunut. Nyt 
näyttää, että yhdessä teke-
mämme strategiset linjauk-
set ovat oikeita, joita tulee 
edelleen jatkaa yhdessä 3. 
ja 4 sektorin järjestöjen ja 
yhteisöjen aktiviteettien ja 
yrittäjien kanssa.    

Olemme jatkaneet 
kuntamme sisäistä ke-
hitystyötä suunnitelmalli-
sesti ja saaneet tehtyä siihen 
liittyviä tärkeitä päätöksiä. 
Siirrymme käytännössä ensi 
vuonna kahteen valiokun-
taan, hyvinvointipalveluissa 
yhden johtajan malliin sekä 
vahvistamme edelleen elin-
keinoelämämme rakenteita 
mm. Yrityspuisto Oy:n osal-
ta. Olemme tänä syksynä 
tähän liittyen rekrytoineet 
uuden hyvinvointijohtajan 
ja kulttuurituottajan sekä 
siirtäneet Yrityspuistoon li-
säresursseja Supan myynnin 
yhteydessä ja tiivistäneet 

yhteistyötä myös yrittäjien 
kanssa. Lisäksi koulumme 
sisäisen johtamisjärjestel-
män kehittämisen osalta on 
tehty päätös yhden rehtorin 
ja apulaisjohtajan mallista 
alkaen syksystä 2020. Uusi 
organisaatiomme on pikku-
hiljaa valmis, tähän olemme 
tyytyväisiä. 

Teemme parhaillaan 
talousarvion loppuvai-
hetta kunnissa ensi vuo-
delle. Meidän lähtökohtam-
me on, että käyttötalouden 
osalta jatkamme edelleen 
realistisen tiukkaa, mutta 
samalla myös laadukasta toi-
mintaa ja investointien suh-
teen käytämme harkintaa. 
Samalla jatkamme luottavai-
sesti kehittämisrahastomme 
tuella strategian mukaisten 
kehittämishankkeiden suun-
nitelmallista edistämistä 
saadaksemme kunnan väes-
tölaskun kampitettua, luotua 
lisää työpaikkoja ja voidak-
semme pitää yllä kunnan 

veto-ja pitovoimaa. Tämä 
on haasteellinen yhtälö, jota 
yritämme parhaalla mah-
dollisella tavalla kampittaa 
hyvässä yhteishengessä luot-
tamushenkilöiden kanssa. 

”Utajärvellä saa yrittää, 
kasvaa, menestyä, epäon-
nistua, yrittää uudelleen ja 
luoda mahdollisuuksia on-
nellisuudelle ja tehdään tätä 
yhdessä pikkuisen parem-
min kuin muut”

Anne Sormunen 
vt. Utajärven 

kunnanjohtaja 

jOulukausi avaTaan uTajärvellä
Perinteisessä joulukauden 
avauksessa perjantaina 
29.11. Utajärven tori son-
nustautuu jälleen jouluiseen 
asuun. Tapahtuma alkaa klo 
16.30 ja päättyy ilta kuudel-
ta.

Tämän vuoden joulu-
navaus on yhdistysten ja 
yrittäjien yhteisponnistus. 
Seremoniamestarina ja oh-
jelmajärjestäjänä toimii 
Utajärven kunnan Yhdistys-
agentti Pentti Räisänen.

Avauksen suorittaa kun-

Utajärven kunnanval-
tuutettu ja Yhdistys-
agentti Pentti Räisänen 
on puuhannut joulun 
avauksen ohjelmiston 
kasaan sekä toimii sere-
moniamestarina torilla.

nan edustaja, tuoden sa-
malla terveiset menneestä 
ja raottaa hieman tulevai-
suuden verhoa. Ohjelmaan 
kuuluu myös seurakunnan 
tervehdys kertoen joulun pe-
rimmäisestä tarkoituksesta.

Joulun avaukseen kuuluu 
tietenkin jouluvalot! Utajär-
ven Eläkkeensaajat ry on ak-
tiivista talkooporukkaa. Hei-
dän toimesta hoituvat sekä 
viihdyttäminen että Utajär-
ven kunnan tarjoamien top-
pakahvien, glögin, mehun ja 
pipareitten tarjoilut. Eläk-
keensaajat ry:n ja Eläkeliiton 
Utajärven yhdistys ry:n  toi-
mesta Soihtupolku tuo valoa 
vuoden pimeimpään aikaan. 
Lisäksi Eläkkeensaajat lau-
laa sekä laulattaa yleisöä 
oman lauluryhmän voimin.

Utajärven Reumayhdistys 
ry. puolestaan esittää Joulu-
runon, Joulumuisteloita ja 
Joululauluja.

Ahmaskylän Nuorisoseu-
ra ja Eläkeliitto Utajärven 
yhdistys ry. leikkivät ja lei-
kittävät torikansaa yhteisellä 
Metsämökki ja Soihdut sam-
muu -tonttuesityksillä.

Musiikilliseen toritapah-
tumaan tuovat oman osansa 
myös Maila Kaakinen sekä 
Helmi ja Risto Laitinen Jou-
lukirkko -esityksellä.

Juorkunan kyläseura tar-
joaa touhutonttujen valmis-
tamaa makoisaa riisipuuroa 
ja Eläkkeensaajat myyvät 
grillimakkaraa, joten kenen-
kään ei tarvitse lähteä näl-
käisenä kotiin.

Lapsille on myös omaa 
ohjelmaa. Huippuna tie-
tenkin on itse Joulupukki 
saapumassa paikan päälle 
vastaanottamaan lahjatoivo-
muksia ja jakamassa kark-
keja kaikille kilteille lapsille. 
Pääsevätpä pienimmät is-
tahtamaan myös Joulupu-
kin polvelle. Eläkeläisten 
tarkkaavaiset tontut ovat 
varmistamassa, että kaikki 
lahjatoiveet tulee kirjattua 
Joulupukin muistikirjaan.

Yrittäjillä on myyntipöy-
tiä ja -kojuja, joista saa ostaa 
niin syötävää kuin lahjatava-
roita.

joululeimoja  
yrityksistä
Utajärven Yrittäjät järjestä-
vät joululeimojen hankin-
taa paikallisista yrityksistä. 
Lähtölaukaus tälle pamah-
taa perjantaina joulukauden 
avauksen yhteydessä toril-
la. Joululeimoja voi kerätä 
29.11. – 19.12.2019 välisenä 
aikana kortteihin, joita yrit-

täjät jakavat. Palkinnot arvo-
taan 20.12. 

Yritykset, jotka ovat täs-
sä kilpailussa mukana ovat; 
Arin Konepiste, Fysio-Laif-
fi, Joulupuoti, K-Market 
Meirami, Kukkapalvelu 
Tuomenkukka, Ompelimot 
Helmikki, Sirpa Kovalainen 
ja Stella-

Bella, Parturi-Kampaa-
mot Rianna ja Tukaani, Sale, 
Tervakangaan Marjatila, 
T:mi Sirpa Tenno, Utajärven 
Apteekki, Utajärven Osuus-
pankki ja Utajärven Leipo-
mopalvelut. Näistä yrityksis-
tä voi hankkia leimoja sekä 
heidän tuotteita on myös 
palkintoina.

itsenäisyyttä  
juhlitaan
Itsenäisyyspäivä 6.12. alkaa 
juhlajumalanpalveluksella 
kirkossa klo 12, jonka jälkeen 
seppeleitten laskut Sanka-
rivainajien muistomerkille, 
Karjalaan jääneiden vaina-
jien muistomerkille sekä Ve-
teraanikivelle. Kahvitarjoilu 
on seurakuntatalolla, jossa 
päiväjuhla alkaa klo 14. Päi-
väjuhlassa on myös kunnia-
merkkien jakaminen.

Terttu Salmi 
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yrittäjillä tapahtumapäivä rokualla

myynnin OPeTTelua, verkOsTOiTumisTa, 
virkisTäyTymisTä 

YrittäjäKekri päivä-/juhla ja 
Kuukausitulet yrittäjille jär-
jestettiin lauantaina 10.10. 
Rokua Heald&Spa -kylpylä-
hotellissa Rokualla. Yrittäjä-
kekri oli samalla OK# Kas-
vuverkoston loppuseminaari. 
Projektipäällikkö Arja Pac-
kalén kertoi, että hankkees-
sa ovat olleet mukana muun 
muassa Muhoksen, Utajärven 
ja Vaalan yrittäjäyhdistykset 
ja -kunnat. Mukana olikin yli 
50 henkilön osallistujajoukko. 
Kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi 
aikoville tarkoitettu seminaari 
oli osallistujille maksuton. 

Päiväseminaarissa oli luen-
noitsijana Jari Parantainen, 
joka käyttää titteliä Suomen 
kokenein tuotteistaja, joka 
pitää porukat hereillä. Paran-
tainen on kouluttanut yritys-
ten johtajia asiantuntijoita ja 
tuotepäälliköitä 1990-luvun 
puolivälistä saakka. 

Muutaman tunnin pika-
kurssilla Parantainen koulutti 
osallistujia Rokuallakin, että 
firmat eivät menettäisi raho-
jaan turhaan. Hän kiinnitti 
huomiota tuotteistamiseen, 
hinnoitteluun ja tuotemarkki-
nointiin. 

-Tökkiikö tuotteistami-
nen? Kylvääkö myyjäsi tyh-
miä alennuksia, kyseli Paran-
tainen. 

Hän antoi neuvoja, joilla 

poistetaan ostamisen esteitä. 
Puhettaan hän elävöitti lu-
kuisilla tarinoilla ja käytän-
nön kokemuksilla sekä kertoi 
esimerkkejä tuotteistushank-
keista. 

Osallistujilla tuntui ole-
van kiinnostusta tilata myös 
Parantaisen kirjoja tai yritys-
kohtaisia Noste-koulutuksia 
ja räätälöintejä. 

yrittäjät  
antavat toivoa 
tulevaisuudesta 
Iltapäivään sisältyi myös mi-
kroyritysten puheenvuoroja 
ja paneelikeskustelu. Vaalassa 
rakennus- ja puualan yrittäjä-
nä toimivat Eero Juvani ker-
toi yli 40 vuotta kestäneestä 
monipuolisesta yrittäjäuras-
taan. Erityisen mielenkiin-
toisia olivat hänen kokemuk-
set vientikaupasta Venäjälle 
ja tehtaiden perustamisista 
muun muassa Kostamukseen. 
Utajärveltä paneeliin kuului 
Tiia Juntunen, joka kertoi esi-
merkkejä verkostoitumisesta. 
Yrittäjäkokemuksia kuultiin 
myös Kuusamosta, Iistä, Pu-
dasjärveltä ja Oulusta. 

Keskustelussa emeritus 
kunnanjohtaja Kyösti Juujär-
vi totesi Suomen tarvitsevan 
yrittäjiä ja uusia yrityksiä. 
Väestökato on tosiasia mo-
nessa kunnassa, yrittäjät an-
tavat toivoa tulevaisuudesta. 
Hän kiitteli Kasvuverkoston 
-hankkeen toimintaa ja ta-
voitteita kysellen samalla, että 
onhan otettu huomioon myös 
ulkomaille vientitoimintaan 

suuntautuminen tässä ja tule-
vissa hankkeissa. 

Hankkeeseen osallistuneet 
kiittelivät hankkeesta saa-
maansa apua ja harmittelivat 
sen päättymistä. Hankkeen 
osallistujat olivat myös pai-
kallisien yrittäjäyhdistysten 
aktiivitoimijoita ja tuoneen 
hankkeen kautta lisää aktiivi-
suutta järjestötoimintaankin. 

kuukausitulet  
kokoontuminen
Illan suussa osallistujat ko-
koontuivat kylpylähotellin 
yläkerran kokoustilaan ren-
non letkeään verkostoitumis-
tilaisuuteen, joka oli samal-
la Rokua UNESCO Global 
Geoparkin kuukausitulet 
-tapaaminen. Tilaisuuden 
veti Humanpolis Oy:n toi-
minnanjohtaja Vesa Krökki. 
Hän kertoi Rokuanvaaran 
tulleen valituksi yleisöäänes-
tyksellä viime vuonna Vuoden 
retkikohteeksi. Rokua Heal-
t&Spa:n toimitusjohtaja Heli 
Kaikkonen esitteli hotellin 
monipuolista toimintaa. 

formulakuljetta- 
jalta ohjeita  
menestymiseen
Iltajuhla aloitettiin hotellin 
ravintolassa juhlaillallisella. 
Sen jälkeen illan pääpuhujana 
oli kilpa-autourheilija Emma 
Kimiläinen, joka on tullut 
tunnetuksi myös radiojuonta-
jana ja MTV Sportin F1-kom-
mentaattorina. Utajärvellä 
asuu hänen isovanhempansa 

Hannu ja Arja Pilto, joten Ki-
miläisellä on tiiviit yhteydet 
paikkakunnalle. 

Kimiläinen on menesty-
nyt kuljettaja uudessa yksin-
omaan naisille tarkoitetussa 
W Series Formula3 -sarjassa. 
Se sisältää kuusi osakilpailua, 
jotka alkoivat viime touko-
kuussa Hockenheimin radal-
la Saksassa. Kauden toiseksi 
viimeisessä osakilpailussa 
Hollannin Assenissa Kimi-
läisen vauhti oli kohdallaan 
heti aika-ajoista lähtien, sillä 
hän ajoi paalupaikalle. Myös 
kilpailussa Kimiläinen näytti 
vauhtiaan ja nappasi ensim-
mäisen voittonsa W Series 
-sarjassa. Kimiläisestä tuli 
samalla ensimmäinen suo-
malainen, joka on onnistunut 
voittamaan W Series -sarjan 
osakilpailun. 

Kimiläinen on myös suo-
sittu luennoitsija ja seminaa-
rien pitäjä. Hän kertoi myös 
opiskelvansa kansainvälistä 
urheilujohtamista. Rokuan 
illassa Kimiläinen korosti, 
että sinnikkyys ja peräänanta-
mattomuus palkitaan. Asenne 
myös ratkaisee onnistumi-
seen. 

-Liike-elämässä pätee 
autourheilun tavoin tiimi-
työskentely. Tunne ihmiset, 
osallista, kannusta, tee itse 
enemmän. Yhdessä voitetaan, 
yhdessä hävitään, Kimiläinen 
hehkutteli. 

Hän neuvoi keinoja arjen 
hallintaan, jossa tulee laittaa 
asiat tärkeysjärjestykseen. 
Päivän ohjelma kannattaa 

suunnitella hyvin ja ottaa de-
legointi huomioon. Neuvoja 
tuli myös stressin hallintaan 
ja sen purkamiseen sekä pet-
tymysten käsittelyyn. 

-Elämän hallinnassa pe-
rustan pitää olla vahvana, 
jossa perhe on voimavarana. 
Muista työ, perhe, ruokailut, 
kunnon hoitaminen sekä ole 
itsellesi tarvittaessa armolli-
nen, opasti Kimiläinen. 

utajärvellä ollaan 
onnellisia
Utajärven kunnanjohtaja 
Anne Sormunen kertoi Uta-
järven luovan edellytyksiä on-
nelliselle elämälle – pikkuisen 
paremmin kuin muut. 

-Meillä on yrittäjähenki-
nen ja kannustava ilmapiiri! 
Hyödynnämme monipuolisia 
yrittämisen mahdollisuuksia! 
Utajärvi on hyvä paikka asua, 
jossa palveluja kehitetään laa-
dukkaasti ja ihmisläheisesti. 
Osallisuus ja kumppanuus 
ovat kehittämisen keskiössä. 
Onnellinen Utajärvi tehdään 
yhdessä positiivisella asen-
teella, totesi Sormunen.

P o h j o i s - P o h j a n m a a n 
Yrittäjistä Paula Pihlajamaa 
opasti sukupolven vaihdoksi-
en tekemisessä. Hän korosti, 
että kannattaa käyttää siihen 
aikaa ja olla ajoissa liikkeellä. 
Kasvuyrittäjille olevia pal-
veluja esitteli Kasvun kartta 
-hankkeen projektipäällikkö 
Mari Viirelä. 

Heimo Turunen

Vaalassa yrittäjänä toi-
mineella Eero Juvanilla 
oli monipuolista yrittä-
jätarinaa yli 40 vuoden 
ajalta. 

Iltajuhlassa osallistu-
jat lausui tervetulleeksi 
Utajärven kunnanjohta-
ja Anne Sormunen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yrittäjiä palvelevis-
ta hankkeista kertoivat projektipäälliköt Mari Vii-
relä ja Paula Pihlajamaa. 

Formulakilpa-ajaja Em-
ma Kiminkinen piti Ro-
kuan illassa mieliin pai-
nuneen luennon. 

Menestynyttä, Utajärvelle kiinnekohtia omaa-
van, naisformulakuljettajan puhetta kuunnellessa 
unohtui ajan kulku.

OK#Kasvuverkosto -hankkeen projektipäällikkö 
Arja Packalén juonsi mikroyrittäjien panelin, jossa 
osallistujat kertoivat kokemuksistaan hankkeeseen 
osallistumisestaan. 

Kuukausitulilla yrittäjät tapaavat toisiaan, mah-
dollisuus on tutustumiseen ja verkostoitumiseen. 
Vasemmalla Antti Vääräniemi, Utajärven Vuoden 
Yrittäjä 2019. 

Jari Parantaisen luen-
nolla yrittäjille tuli neu-
voja myynnistä ja tuot-
teiden sekä palvelujen 
oikeasta hinnoittelusta. 
Puhettaan hän elävöitti 
tarinoilla ja käytännön 
kokemuksilla.

Yrittäjät Oulujokivarresta ja ympäristökunnistakin 
saivat Yrittäjäkekripäivän aikana monipuolista tie-
toa ja ajattelemisen aihetta.

Oulujokivarren yrittäjät ovat kokoontuneet usean 
vuoden ajan Kuukausitulet -tapaamisiin. Toimi-
tusjohtaja Heli Kaikkonen esitteli lokakuun tapaa-
misessa Rokua Healt&Spa hotellin ajankohtaisia 
kuulumisia. 
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Vaalantie 26, Vaala. P. 08 811 1600
Palvelemme: ma-la 7.00-21.00, su 9.00-21.00

Kaikki hyvä on lähellä

Teboil polttoaineet automaatista kellon ympäri, 
muista käyttää Teboil käteiskortti, 
jolloin saat 2 senttiä lisäalennusta. 

Vaalan Rengas ja Tarvike Oy

Avoinna arkisin 8-17, la-su suljettu. 
(huom! hätätilanteissa kysy apua K-raudan puolelta!)

Auto- ja kalustohuollot, myös venemoottorit ja vaikka 
perävaunut, kysy huoltoaikaa 044 241 0820 /Jussi.

Myymälästä Teboil voiteluaineet 
edullisesti, mm. kelkkaöljyt.

0400 772 777
matti.pirila@gmail.com

liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi

v a a l a

Yrityspalveluiden asiantuntijat
palveluksessasi

www.op. /kainuu

näkÖPiirissä 
viPinää ja vilskeTTä
Kunnassa työskentelemme 
kahden yläotsikon – elin-
voiman ja hyvinvoinnin 
– alla ja ympärillä. Kaikki 
tekemisemme liittyy jom-
paankumpaan, tai kaikkein 
yleisimmin molempiin. Hy-
vinvointi luo elinvoimaa ja 
elinvoima hyvinvointia, ja 
niiden lisääminen on kun-
nan keskeisenä tavoitteena. 
Olennainen osa elinvoimaa 
ja hyvinvointia ovat yrityk-
set ja niiden luomat työpai-
kat. Asia on siis yhteinen. 
Elinvoimasopimuksemme 
mukaisesti lukuisat alueen 
yrittäjät ovat sitoutuneet 
yhteiseen tavoitteeseen 
edistää kunnan elinvoimai-
suutta ja alueen ihmisten 
hyvinvointia. Lähtökohta 
tavoitteemme saavuttami-
selle on erinomainen: teem-
me töitä sen eteen yhdessä. 

Keskeisimpänä haastee-
na olemme tunnistaneet 
väestönmuutoksen ja siihen 
liittyvien palveluntarpeiden 
muutoksen. Kuinka voim-
me sopeutua muutokseen, 
mahdollistaa uudenlaisten 
elinkeinojen syntymistä 
ja miten vastaamme par-
haalla mahdollisella tavalla 
kuntalaistemme tarpeisiin? 
Miten saisimme Vaalaan 
ja Oulujokilaaksoon uusia 
työpaikkoja, yrittäjyyttä ja 
asukkaita?

Väkimäärän vähenemi-
nen, yrityskannan muuttu-
minen, väestön ikääntymi-
nen tai kunnan käytettävissä 
olevien varojen niukkene-
minen eivät tarkoita sitä, 
että olisimme sammuttele-
massa valoja. Päinvastoin, 
vanhat hehkulamput täytyy 
vaihtaa ledeihin, siis pysyä 
ajan hermolla ja olla muu-
toksessa mukana. Mennee-
seen takertumalla ja siitä 
väkisin kiinni pitämällä voi 
vain sinetöidä sen, että pi-
meää tulee. 

Vaalassa elinkeinojen 

suhteen näköpiirissä on lä-
hivuosina mukavaa vipinää 
ja vilskettä. Isot investoin-
nit synnyttävät ympärilleen 
palveluntarpeita. Vireillä 
olevat tuulivoimahankkeet, 
uuden vankilan rakentami-
nen ja myös kunnan omat 
investoinnit tulevat lisää-
mään kysyntää majoituspal-
veluille, ruokapalveluille ja 
kauppapalveluille. Urakoit-
sijoille, maansiirtoyrittäjil-
le, betonin valmistajalle ja 
muille rakennushankkeisiin 
suoraan liittyville aloille riit-
tää töitä. Alueellamme pyö-
rivän väkimäärän kasvus-
ta seuraa myös kokonaan 
uusien palveluntarpeiden 
syntyä. Luovuudelle, inno-
vaatioille ja yrittäjyydelle on 
tilausta.

Kunnan tehtävänä on 
huolehtia yrittämisen edel-
lytyksistä ja mahdollistaa 
myös pysyvämpi asettu-
minen Vaalaan. Yritys- ja 
asuintontteja täytyy olla 
riittävästi saatavilla, ja lu-
paprosessien on oltava jou-
tuisia ja joustavia. Tässä 
voimme pienenä kuntana 
osoittaa ketteryytemme. 
Myös yrityspalveluiden täy-
tyy toimia. 

Elinkeinopalvelujen teh-
tävänä on auttaa yrittäjiksi 
aikovia perustamaan yrityk-
siä sekä nykyisiä yrityksiä 
kehittämään ja laajenta-
maan toimintaansa. Yrittä-
jiä opastetaan omistaja- ja 
sukupolvenvaihdoksien to-
teuttamisessa. Tulevaisuu-
den kannalta on erittäin 
tärkeää saada nykyisille yri-
tyksille jatkajia. Kehittyvä 
talouselämä luo voimavaro-
ja myös kunnan tuottamien 
palvelujen kehittämiseen.

Yrittäjällä tai yrittäjäk-
si aikovalla on Vaalassa 
käytössä sekä kunnan että 
yhteistyötahojemme neu-
vontapalvelut ja rahoitus-
mahdollisuudet. Autamme 

yrityksiä yhteistyökump-
paneidemme kanssa tarvit-
taessa esimerkiksi mark-
kinoiden kartoituksessa, 
liikeidean kehittämisessä, 
kannattavuuden laskennas-
sa, yrityksen perustamises-
sa, rahoituksen hakemises-
sa ja sopivien toimitilojen 
löytämisessä. Elinkeinojen 
kehittämisessä yhteistyöllä 
saadaan monesti vaikutta-
vampaa tulosta aikaan, kuin 
yksin tekemällä. 

Tämä koskee niin yrittä-
jää kuin kuntaakin – yhteis-
työ muiden kuntien kanssa 
alueemme kehittämiseksi, 
yritysten määrän lisäämi-
seksi ja volyymin kasvatta-
miseksi on tehokkaampaa, 
kuin pelkkä kuntien oma 
elinkeinojen kehittämistyö. 
Elinkeinojen kehittämi-
sen ja sen hankkeistamisen 
luonnollinen toimintaym-
päristö on mielestäni Ou-
lujokilaakso. Meillä on jo 
olemassa oleva yhteinen 
kehittämisyhtiö, yhteisiä 
toimialoja, yhteiset liiken-
neyhteydet, ainutlaatuinen 
UNESCOn Rokua Geopark 
ja runsaasti jo valmiiksi 
kuntien yhteistyötä monilla 
toimialoilla. 

Pohja yhteistyön syven-
tämiselle elinkeinojen ke-
hittämisessä on siis erittäin 
hedelmällinen. Geoparkin 

alueen matkailu on lisään-
tynyt, ja tätä kehitystä on 
tarpeen tukea ja myös oh-
jata resursseja matkailun, 
matkailuyrittäjien ja inves-
toreiden houkuttelemisen 
lisäämiseen kunnan alueel-
le. Vastavalmistunut yhtei-
nen matkailun kehittämis-
suunnitelmamme on hyvä 
ohjenuora tälle työlle. Luon-
tomatkailun trendi on mah-
dollista hyödyntää myös 
muun elinkeinoelämän hy-
väksi – jälleen kerrannais-
vaikutukset ovat moninker-
taiset suoriin vaikutuksiin 
nähden.  

Tekemistä jatkuvaan 
muutokseen sopeutumises-
sa riittää, mutta siihen on 
hyvä käydä ilon kautta. Me-
nestyksessä avainasemassa 
on rohkeus. Yrittäjällä täy-
tyy olla rohkeutta menes-
tyäkseen, samoin kunnalla. 
On uskallettava olla mukana 
muutoksen kärjessä, kokeil-
tava ennakkoluulottomasti 
uutta ja hyväksyttävä myös 
epäonnistumisia. Uuden 
oppiminen ja yhdessä teke-
minen ovat vahvuuksiam-
me, panostetaan siis niihin 
vielä entistäkin enemmän. 

Miira Raiskila
kunnanjohtaja

Vaalan kunta

Härmän auTO- ja 
kOneisTusPalvelu 
HuOlTaa ja kOrjaa

Vaalassa pian viisi vuotta toiminut Härmän Auto- ja 
Koneistuspalvelu huoltaa niin autot kuin pienkoneet-
kin. Yrittäjä Toni Härmä kertoo harrastaneensa konei-
den rassausta koko ikänsä.

-Kouluttauduttuani alalle ja työskenneltyäni vie-
raan palveluksessa, rohkaistuin oman yrityksen perus-
tamaan, Toni toteaa.

Töitä on riittänyt, joten yrittäjä näkee tulevaisuu-
den valoisana. Haastattelun aikaan Postin työtaitelu 
loi kuitenkin synkkiä varjoja.

-Pienyrittäjällä ei ole vara pitää suuria varaosava-

rastoja. Yleensä saamme tarvittavat osat Vaalaan seu-
raavaksi päiväksi, nyt niiden saamiseksi perille on et-
sittävä uusia toimitustapoja, Toni huokaa.

Yrittäjien yhteistyön hän näkee tärkeänä ja kuuluu 
itsekin Vaalan Yrittäjiin.

-Yhteistyö on yrittäjille ehdoton edellytys pärjätä 
suurien keskusten ulkopuolellakin. Näkisin paljon ke-
hittämisen tarvetta ja mahdollisuuksia myös Vaalan 
yritysten kesken, Härmän Auto- ja Koneistuspalvelun 
yrittäjä toteaa. MTR
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Aukioloajat
Ajanvaraus ja vastaanotto:

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

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

Sydämellisesti tervetuloa asiantuntevaan hoitoon!

Vaalan	Fysioterapia
Vaalantie 15, p. 08 536 1589
www.vaalanfysioterapia.fi

esa karjalainen jaTkaa 
vaalan yriTTäjien 
PuHeenjOHTajana
Vaalan Yrittäjien syyskoko-
us pidettiin tiistaina 19.11. 
Vaalan kulttuuriklubin vie-
raana. Hallituksen puheen-
johtajana jatkaa Esa Karja-

lainen. Uutena hallitukseen 
valittiin Mika Alakurtti sekä 
jatkamaan erovuoroisina 
olleet Anne Mäkelä ja Jouni 
Koljonen. Muina hallituk-

sen jäseninä ovat Esa Han-
nukainen, Katja Kämäräi-
nen ja Jyri Saastamoinen.

TOiminTasuunniTelma 2020
edunvalvOnTa 
Yrittäjien edunvalvontaa tehdään kunnan 
ja muiden yhteistyökumppaneiden suun-
taan aktiivisesti. Halutaan olla kehittä-
mässä yrittäjyyden edellytyksiä myön-
teiseen suuntaan. Kerromme aktiivisesti 
yrittäjien mielipiteen tule-viin yhteiskun-
nallisiin päätöksiin ja tuleviin suunnitel-
miin. 

TiedOTTaminen 
Tiedotamme aktiivisesti yhdistyksen toi-
minnasta sekä jäsenille että kuntalaisille. 
Kerrotaan yhdistyksen hallituksen jäse-
nistä ja heidän yhteystiedoista median 
kautta. Jatkossa käytetään Yrittäjä järjes-
tön omaa sähköpostijärjestelmää meilien 
lähettämisessä. Vuodessa pyritään laati-
maan vähintään yksi perinteinen kirjeen-
muotoinen tiedotuskirje jäsenille. Face-
bookin aktiivinen käyttö tiedottamisessa, 
jokaiselle hallituksen jäsenelle käyttäjäoi-
keus ko. sivustoon. 

yHTeisTyÖ 
Järjestetään erilaisia tilaisuuksia yrittä-
jien ja sidosryhmien kesken sekä oman 
kunnan että Oulujokilaakson alueella. 
Kehitetään erilaisia yhteistyömuotoja 

Vaalan MTKn ja Oulujokilaakson toisten 
Yrittäjä yhdistysten kanssa. Tilaisuuksis-
ta pyritään tekemään mahdollisimman 
houkuttelevia mukavalla yhdessäololla ja 
toiminnallisuudella. 

jäsenHankinTa 
Hallitus vastaa kokonaisuudessaan uu-
sien jäsenten hankinnasta. Jäsenhankin-
nassa käytetään tarvittaessa ulkopuolista 
jäsenkerääjää. 

TOiminTa 
Mietitään hyviä tutustumiskohteita lä-
hialueella ja järjestetään niille tutustu-
miskäyntejä. Kuntosalille yrittäjien oma 
vuoro, yhdistys osallistuu kustannuksiin. 
Yrittäjien aamukahvit yhteistyössä kun-
nan kanssa. Avustetaan erilaisia tapahtu-
mia vuoden mittaan rahavarojen mukaan 
ja yhdistyksenä ollaan mukana tilaisuu-
den järjestelyissä yhteistyökumppanina. 

Varainhankinnassa tehdään Oulujoki-
laakson Yrittäjälehteä vähintään kerran 
vuodessa sopivan yhteistyökumppanin 
kanssa. 

Jäsenistölle järjestetään erilaisia yh-
teisiä tapahtumia, joihin voi osallistua 
rennossa merkeissä.

VAALA
Vaalantie 4, 91700 Vaala, puh. 010 422 2420, 
Avoinna ma-pe 8-17. la 9-13, su suljettu.  www.k-rauta.fi

Vaalan k-rauta – täyden palVelun rauta- ja 
rakennustarVikekauppa:

kimara
 hirsitalot  ja 

-mökit sekä 
piha-

rakennukset 
 Nyt myös edullinen 

Raami –mallisto vaikkapa 
tulevaksi kesäksi. 

Nouda kuvasto, 
tutustu kimaraaN 

Nettisivuillamme ja 
tule käymääN!

(tai niin kauan kuin varatut erät riittävät), 

sisustaminen on helppoa, 
uudet Goodiy Chloe Vinyylilankut 

huippuedullisesti koko loppuVuoden 

(myydään paketeittain)1995
/ m2

Neljä edustavaa kuosia, helppo asentaa myös tee-se-itse.

loppuerien poisto:  
puukiuas aito 16 ja 20

375-.
Aito 16

(norm 469,-)
390-.
Aito 20

(norm 499,-)

meiltä Helkama  kodiNkoNeet 
edullisesti, vertaa vaikka 

verkkokauppoiHi! 
esim. lattialiesi Hklv500 

50 cm  279,-.  
Nyt myös edulliNeN
 iNduktiolattialiesi 

sekä 50 ja 60 cm. 
tule tutustumaaN!

Asuntoasioissa palvelee

Pirkko Karppinen
Puh. 040 769 4899

vaalan.lkv@kolumbus.fi

liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi
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vaalan yriTTäjäT ry HalliTus 2020
puheenjohtaja
esa karjalainen 
0400 584 612
esa68.karjalainen@gmail.com

varapuheenjohtaja
anne mäkelä
vaalan torimarket Oy
040 738 8651
vaalantorimarket@vaalantorimarket.fi

rahastonhoitaja
jyri saastamoinen
vaalan apteekki
08 536 1270
jyri.saastamoinen@apteekit.net

jouni koljonen
Peltityö jouni Koljonen 
050 544 4919
jouni@peltipaja.net v a a l a

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

katja kämäräinen
Parturi-Kampaamo Katja/ t:mi 
Katja Kämäräinen
050 5728537
katja-85-@luukku.com

mika alakurtti
K-Market tervaportti
040 532 3923
mika.alakurtti@k-market.com

Leinonen Petri 
0400 379 107

Puutteenperänt 254, Pelsonsuo
www.pelsonkone.fi

Pelson
Kone Oy
HENKILÖ NOSTIMEN 

VUOKRAUS
¦  Hydrauliletkut, liittimet,   
 laaja valikoima hydrauliosia
¦  Hitsaustarvikkeet
¦  Petro-Canada vaseliinit
¦  Kilopultit, poranterät
¦  Öljyt ym. ym.

PYSYVÄSTI EDULLINEN

TOriMarkeTVaalan

Järvikyläntie 2, Vaala
Puh. 08 5562 664

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

Maarakennustyöt
• Kaivuutyöt 7 ja 21 tn telakoneilla

• Lavettikuljetukset
• Pyöräkuormaajatyöt

• Toimitamme:
hiekkaa, soraa, murskeita, multaa

MaansiirMaansiirMaansiirMaansiirMaansiirto Mannerto Mannerto Mannerto Mannerto Mannermaamaamaamaamaa
• VAALA •

Pekka Mannermaa
Puh. 040 766 8995

Aukioloajat: ma-to 10-15, pe 10-17, la 10-14
Nyt myös verkkokauppa osoitteessa 

www.panikkajapiironki.fi

vaalan yriTTäjillä 
PirisTynyTTä TOiminTaa
Vaalan Yrittäjät –yhdistyk-
sen toiminta on aktivoitunut 
hienosti viime vuoden lop-
puosan ja kuluvan vuoden 
aikana. Tälle vuodelle yhdis-
tykseen on liittynyt 11 uutta 
jäsenyritystä. Siitä iso kiitos 
kuuluu heille, että ovat kat-
soneet järjestöön kuulumi-
sen tärkeäksi ja kannatetta-
vaksi asiaksi. Tällä hetkellä 
yhdistyksen jäsenmäärä on 
45 jäsenyritystä eli kolman-
nes on tullut jäseniä lisää. 
Hienoa! Toiminnalliselta 
puolelta olemme olleet mu-
kana erilaisten tapahtumien 
järjestelyissä taloudellisten 
realiteettien sanellessa omat 
rajoitteensa. Tärkeimmät ta-
pahtumat, joissa olemme ol-
leet mukana, ovat Vaala–päi-
vät, Yrittäjä Kekrit ja tietysti 
Vaalan Yrittäjäilta.

Viime vuoden vuosikoko-
uksessa hallitukseen valittiin 
uusina jäseninä Katja Kämä-
räinen ja Jyri Saastamoinen, 
lisäksi erovuorossa olleet va-
littiin jatkamaan hallituksen 
jäseninä uudelleen. Uudet 
hallituksen jäsenet ovat toi-
mineet aktiivisesti ja tuoneet 
reippaasti omia näkemyk-
siään hallituksen työsken-
telyyn. Kokonaisuudessaan 
hallituksen työskentely on 
ollut hyvää ja avointa kes-
kustelua on käyty moneen 
suuntaan. Elämä ei aina ole 
kuitenkaan ruusuilla tans-
simista ja vuoden aikana on 
hallituksen jäseniä joutunut 
luopumaan hallitustyös-
kentelystä paikkakunnalta 
muuttamisen vuoksi. Toivon, 
että tämän vuoden vuosiko-
kouksessa saataisiin aktii-
visia henkilöitä toimintaan 
mukaan ja lisäksi muutkin 
jäsenet voisivat tulla aktiivi-
sesti mukaan muuhun toi-
mintaan, vaikka hallitustyös-
kentely ei olisikaan ns. oma 

juttu. 

yrittäjäillan  
kuulumisia
Tämän vuoden tapahtumis-
ta suurin ponnistelu tehtiin 
Yrittäjäillan järjestelyissä. 
Nyt tapahtuma oli Vaalan 
Yrittäjäyhdistyksen vetämä 
kokonaisuus, johon hankim-
me ulkopuolisia rahoittajia. 
Tapahtuman taloudellisen 
puolen tukijoina oli kolme 
erillistä hanketta, Kasvun 
Kartta –hanke, Avaimet Yrit-
täjyyteen –hanke ja Restar-
tup omistajavaihdospalvelu 
–hanke. Ohjelma aloitettiin 
Sinikka Huuskon vetämällä 
naurujoogalla, jolla saatiin 
porukka rentoutumaan ja 
myös hyvälle tuulelle. Ohjel-
ma jatkui hankkeiden lyhyillä 
esittelyillä ajatuksella, että 
paikallaolijoista joku saisi 
”koppia” joko omalle aja-
tukselle tai jonkun tuttavan 
ajatukselle. Ohjelman päänu-
merona oli mentalisti Noora 
Karman puheenvuoro omas-
ta yrittäjätarinastaan. Tarina 
kertoi 14-vuotiaan nuoren 
naisen ensimmäisestä työ-
paikasta mansikkamaalla ja 
siitä seuranneista tapahtu-
mista kaikkine nousuineen 
ja laskuineen.  Puheenvuo-
ron, ehkä tärkein viesti oli 
se, että ei pidä luopua omista 
unelmistaan, vaikka välillä 
eteenpäin meno onkin välil-
lä melko kivikkoista polkua 
kulkien.

Ilta jatkui paneelikeskus-
telulla yrittäjien ja kuntalais-
ten hyvinvoinnilla. Panelis-
teina olivat Noora Karma, 
Vaalan Fysioterapiasta Emi-
lia Huusko, Hyvän Olon Pi-
saroista Sinikka Huusko ja 
HYMYT –hankkeesta Sirpa 
Laitinen. Kysymyksissä, joi-
hin panelistit vastasivat, kä-

siteltiin yrittäjän jaksamista, 
kun työpäivät venyvät usein 
pitkiksi ja yksinyrittäjillä ei 
ole välttämättä päivän aikana 
tukiverkkoa ympärillä, joiden 
kanssa voi jakaa kuormaa. 
Yhtenä asiana pohdittiin ra-
han merkitystä jaksamisessa, 
miten vaikuttaa motivaatioon 
ja muuhunkin, jos rahaa ei 
ole tarpeeksi tai sitten sitä 
on riittävästi. Vapaa-ajan ja 
levon merkityksestä käytiin 
myös hyvä keskustelu ja yh-
teenvetona voi todeta, että 
noita asioita ei saa unohtaa, 
vaikka miten olisi mielen-
kiintoiset asiat menossa yrit-
täjyydessä. Lopuksi pidem-
män linjan yrittäjät antoivat 
Emilialle hyviä vinkkejä yrit-
täjyydestä ja perhe-elämän 
yhteensovittamisesta.

Tilaisuudessa julkistettiin 
Vuoden Yrittäjä–stipendi. 
Stipendi on yhteistyön tulos 
Vaalan Yrittäjien ja Lions 
Club Vaalan kanssa. Stipen-
din suuruus on varsin mer-
kittävä rahasumma. Tämän 
vuoden Yrittäjä –palkin-
non sai Mika Alakurtti Ky / 
K-Market Tervaportti. Mika 
on tehnyt jo pitkän yrittäjäu-
ran Vaalassa monipuolistaen 
kauppansa palveluvalikoi-
maa usealle alalle. Lisäksi 
hän on itse myös aktiivinen 
henkilö myös vapaa-ajan toi-
minnoissa.

Tulevaa toimintaa
Postilakosta johtuen en tiedä 
lehden jakelupäivää kuntalai-
sille, niin tiedotus jouluna-
vauksesta voi tulla myöhässä 
tätä kautta. Yrittäjien ja Vaa-
lan kunnan yhteinen jou-
lunavaus on Vaalan torilla 
22.11. Toivottavasti mahdol-
lisimman moni kuntalainen 
pääsisi käymään joulunava-
uksessa. Vuodelle 2020 ole-
vaa toimintasuunnitelmaa ei 

ole vielä hyväksytty Yrittäjien 
vuosikokouksessa, mutta toi-
minnan runko on hyvin pit-
kälti samansuuntainen kuin 
kuluvanakin vuonna. Talou-
dellinen tilanne ei yhdistyk-
sellä riitä sponsoroimaan 
kesän tapahtumia Vaalassa, 
mutta järjestelyissä olemme 
toki yhdistyksenä mukana, 
mikäli sellaiseen on tarvetta. 
Omasta puolestani toivon, 
että esimerkiksi heinäkuussa 
järjestettävässä Bussikalja-
päivässä mahdollisimman 
moni vaalalainen yritys voisi 
tulla viikonlopun aikana edes 
lyhyeksi aikaa esittelemään 
oman yrityksensä tuotteita 
tai palveluitaan torille tai sen 
läheisyyteen. Tällaisessa ta-
pahtumassa on erittäin hyvä 
mahdollisuus saada sellai-
sia kontakteja luotua joita ei 
ehkä muualla syntyisi. Ta-
pahtumassa liikkuu paljon 
vapaa-ajan asukkaita ja kävi-
jöitä muualtakin lähialueelta.

Toivotan omasta ja yhdis-
tyksen puolesta hyvää ja rau-
hallista loppuvuotta vuodelle 
2019 ja entistä parempaa ja 
menestyksellisempää uutta 
vuotta vuodelle 2020. Yrit-
täjien hallituksen jäsenet toi-
vovat yhteydenottoja ja uusia 
ideoita toimintamme kehittä-
miseen.

Esa Karjalainen 
puheenjohtaja Vaalan 

Yrittäjät ry 

Vaalan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Esa Karja-
lainen.

liity jäseneksi:
www.yrittajat.fiv a a l a

Vaalantie 20 A 2, 91700 Vaala
050 572 8537
avoinna arkisin 9 - 17 tai 
sopimuksen mukaan

Parturi-kampaamo 
Katja

Raija Mäkelä
kodinhoitopalvelut
044 536 1796
raija.makela@kotiposti.net
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Kodinkoneiden huolto Vaalassa, 
Utajärvellä ja Kestilässä

Takuuhuollot: 
Candy Hoover ja Hoover-Helkama

Saarenrannantie 179, 91760 Säräisniemi
Puh. 040 5397 545

JOUKO TEGELBERG

PUUKAUPASSA jA MetSänHOiDOSSA 
SinUA PALVeLee

MetSänHOitOYHDiStYS 
rOKUA-PALjAKKA

tUOMO tÖrrÖ 0400 184 017 
lkv, julkinen kaupanvahvistaja
Henri YLiKÖrKKÖ  040 829 1770
AinO HYttinen 040 703 9963
niinA MAttiLA 040 660 1221 
metsäsuunnittelu, tila-arviot
jUKKA KAUPPinen  0440 167 100
Pertti LAHtinen 0440 181 808
MiKA PÖLLänen 050 303 6823

rOKUA-PALjAKKA

PieNkONeideN  
(polttomoottorikoneet)
vAlTUUTeTTU TAkUUhUOlTO, 
sekä vArAOsA- jA TArvikemYYNTi

PekAN kONe jA hUOlTO

Ylisuvannontie 23, Nuojua, 

puh. 040 7638 165 

mm. 
B&B

0400 511 390
mika.laamanen@hitsacon.fi

•  Teräs- ja 
 aluMiiNirakeNTeeT
•  Maa- ja MeTsäTalous- 

kONeiDeN kOrJaukseT

Minikaivinkonetyöt
keijo Heikkinen
91720 oterma

040 571 5027

vaalan aPTeekki TyyTyväinen 
uusiin TilOiHinsa
Vuoden verran uusissa ti-
loissa kunnanviraston vas-
tapäätä asiakkaita palvel-
leessa Vaalan apteekissa on 
todettu sijainnin vaikutta-
neen myönteisesti asiakas-
määriin.

-Paikka on entiseen ver-
rattuna todella hyvä ja nyt 
meillä poikkeavat myös 
Vaalan läpi ajavat matkaili-
jat, apteekkari Jyri Saasta-
moinen kertoo.

Hän on toiminut apteek-
karina Vaalassa pian kaksi 
vuotta ja ollut valintaansa 
tyytyväinen. Jyrin vaimo 
toimii apteekkarina naapu-
rikunnassa Paltamossa.

-Työskentelin aiemmin 
vaimoni apteekissa provii-
sorina. Hänellä olisi ollut 
mahdollisuus hakea apteek-
kioikeuksia suuremmallekin 
paikkakunnalle, mutta pää-
timme pysyä näillä seuduil-
la. Niinpä hain apteekkioi-
keuksia Vaalaan. Pystymme 
sujuvasti ja joustavasti pal-
velemaan asiakkaita mo-
lemmilla paikkakunnilla, 
vaikkapa lääkelainojen 
osalta, Jyri kertoo hakeutu-
misestaan Vaalan apteekka-
riksi. 

Vaalan apteekki työllis-
tää apteekkarin lisäksi viisi 
työntekijää, joista kolme 
farmaseutteja. Jyri Saas-
tamoinen näkee apteekki-
toiminnan tulevaisuuden 
paikkakunnalla valoisana, 

painottaen samalla päivys-
tystoiminnan säilymisen 
tärkeyttä Vaalassa ja asiak-
kaiden mahdollisuutta saa-
da määrätyt lääkkeet koti-
kunnasta.

-Vaikka poliitikkojen ta-
holta onkin esitetty paineita 
vapauttaa apteekkien perus-
tamista, en usko paikkakun-
nalle tulevan toista yrittäjää. 
Apteekit koetaan kansalais-
ten taholta luotettavina ja 
hyvin toimivina, joten muu-
tosten suhteen ei tulisi kii-
rehtiä, ainakaan lääkkeiden 
toimitusvarmuus vaaran-
taen, Saastamoinen toteaa 
apteekkialan tulevaisuudes-
ta.

Valtakunnan uutisoin-
nissa esiintyneitä ongelmia 
tiettyjen lääkkeiden saata-
vuudessa, hän kertoo ilmen-

vaalan TOrimarkeT ylläTTää 
mOniPuOlisuudellaan
Vaalan Torimarket on jo 
kuudentoista vuoden ajan 
tarjonnut monipuolisen va-
likoiman kodin perustar-
vikkeita. Tämä perheyritys 
työllistää omistajien lisäksi 
keskimäärin kolme työnte-
kijää.

-Asiakaskuntamme koos- 
tuu laajalta alueelta ja pys-
tymme tarjoamaan asiak-
kaille edulliseen hintaa lähes 
kaikki kodin perustarvik-
keet. Elintarvikkeita meiltä 

ei löydy, paitsi sesonkituot-
teina, kuten nyt joulukarkit 
ja -suklaat, toimitusjohtaja 
Anne Mäkelä toteaa.

Yrityksessä alusta saakka 
mukana ollut Anne kertoo 
isänsä harjoittaneen tukku-
kauppaa, jolla oli tarve isom-
masta varastotilasta. Sopi-
vien tilojen löydyttyä niihin 
päätettiin perustaa myös vä-
hittäiskauppa. Näin alkunsa 
saanut Vaalan Torimarket 
keskittyy nykyisin lähinnä 

vähittäiskauppaan, joskin 
muutamia tukkuasiakkaita 
edelleen palvellaan.

-Uskomme vankasti pe-
rinteisen vähittäiskaupan 
mahdollisuuksiin, emmekä 
koe verkkokauppoja kilpai-
lijaksemme. Toimimme alal-
la, jonka tuotteet edelleen 
käydään ostamassa kaupas-
ta, verkon sijaan, Anne Mä-
kelä toteaa.

Kesäasukkaiden hän 
kertoo vilkastuttavan kau-

pankäyntiä kesäksi ja kesä-
sesongin kestävän elokuun 
loppuun saakka. Tällä het-
kellä joulukauppa on käyn-
nistynyt ja Torimarketissa 
eletään vuoden vilkkaimpia 
kauppapäiviä.

-Valttejamme ovat moni-
puoliset valikoimat ja kilpai-
lukykyiset hinnat. Kannattaa 
tulla tutustumaan ja yllätty-
mään, toimitusjohtaja toi-
vottaa kaikki tervetulleiksi 
Vaalan Torimarkettiin. MTR

Vaalan Torimarketista löytyvät lahjat ja muut joulutarvikkeet.

Apteekkari Jyri Saastamoinen lääkerobotin kans-
sa: apteekin muutto oli myös loikka nykyaikaan

Vaalan apteekki on ollut nyt vuoden ajan aivan keskustassa, kunnantalon vas-
tapäätä.

neen myös Vaalassa.
-Käytämme samoja tuk-

kutoimittajia, joten mahdol-
liset toimitusviiveet näkyvät 
koko maassa. Apteekkien 
omat varastot ovat aika pie-
net ja lääkkeitä tilataan ja 
saadaan viitenä päivänä vii-

kossa. Normaalitilanteessa 
saamme asiakkaalle lääk-
keet seuraavaksi päiväksi, 
jos niitä ei hyllystämme heti 
löydy, Jyri Saastamoinen 
rauhoittelee lääkkeiden saa-
tavuusongelmien suhteen. 
MTR

liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi
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Vaalan Työ
Apu

VTA-Rakennuspalvelu
040 5901 428

Alan ammattilaiset 
joustavasti ja nopeasti

- Rakennustyöt  040 590 1428 
 050 369 8308  
 040 561 8677

- Sähkötyöt  0400 192 588

Soita ja kysy lisää!
0400 748 927

kai.tahtinen@kajaaninnuohous.fi

NuOhOusPalveluT 
vaalaN Ja kaJaaNiN alueella

Peltityö 
Jouni 
Koljonen
Yrittäjäntie 16, 91700 Vaala
050 544 4919

Taksi
aki Heikkilä

Vaala, Oterma

Anne puh. 0400 391 107
Juhani puh. 040 145 0426

-maalämpöpumput
-ilma-/vesilämpöpumput

HeikkisJussi lVi
050 359 5400

lVi-alan työt vankalla kokemuksella 
Vaala ja lähikunnat.

Kaikki putkityöt myös komposiittiosilla.

kOTOnaan sukelluksissa ja 
Puiden laTvOissa
Sukellustyöt J Takkulan ja 
Pihapuupalvelu Top Tim-
berin takaa löytyvä yrittäjä 
Juha Takkula on kuin koto-
naan sukeltaessaan tai pui-
den latvoissa keikkuessaan.

-Johtuneeko syntymises-
täni Oulussa, että koen ole-
vani tasaisella, kun välillä 
olen korkealla ja kohta su-
kelluksissa, Vaalassa asuva 
yrittäjä naurahtaa.

Hänellä on pitkä kokemus 
ja ammattitaito yritysten-

sä molempiin toimialoihin, 
vaikka ne kuulostavatkin 
lähes toisensa poissulkevil-
ta. Sukellustyöt J Takkula 
on perustettu vuonna 2008. 
Yrityksen toimialaan kuu-
luvat erilaiset vedenalaiset 
työt kuten erilaisten putki-, 
kaapeli- ja sähkölinjojen ve-
sistöalitukset, räjäytystyöt, 
polttoleikkaus ja -hitsaus, 
tarkastussukellukset ja -ku-
vaus, kuntokartoitus, ve-
denalainen etsintä ja muut 

 www.vaalankukka.ekukka.fi 
TILAA KUKAT NOUDETTAVAKSI 

TAI TOIMITETTAVAKSI 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
       
  

 
 
 

 
Arkut   Kuljetukset   Kukat   Hautakivet 
VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU 

www.vaalankukka.f i 
Vaalantie 9, Vaala   Puh. 0400 682 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutustu tuotteisiimme ja tilaa kukat 
noudettavaksi tai toimitettavaksi 

 

www.vaalankukka.ekukka.fi 
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mika kurTTi vaalan vuOden 
yriTTäjä 2019

Vaalan Yrittäjät ja LC Vaala 
palkitsivat Vaalan Vuoden 
Yrittäjänä K-Market Terva-
portti yrittäjän Mika Kurtin. 
Hän on toiminut menestyvä-
nä yrittäjänä Vaalassa vuo-
desta 2004 alkaen. Kauppa 
on merkittävä työllistäjä ja 
vaikuttaja paikkakunnalla 
työllistäen seitsemän vaki-
naista ja kolme osa-aikaista 
työntekijää sekä kesäisin 
yrityksessä on 5-6 työ- ja 
harjoittelijaa. Lisäksi kaup-
pa tarjoaa opiskelijoille työ- 
ja harjoittelupaikkoja sekä 
mahdollisuuden hankkia 
työkokemusta sekä saada 
palkkaa työstään. 

Tervaportti on kehittänyt 
liiketoimintansa ympärille 
monipuolista palvelutar-
jontaa. Voidaankin puhua 
yrityksestä ”Palvelutalo”, 
jossa on paikkakunnan pää-

posti ja matkahuollon nou-
topalvelu, veikkauspalvelu, 
seitsemän osakaskunnan 
ja Metsähallituksen lupa-
myyntipalvelu sekä Rin-
ki-Ekopiste kotitalouksille 
metalli-, lasi-, vaate-, kar-
tonki- ja muovipussijättei-
den keräyspisteenä. 

Yrittäjä Mika Kurtti tekee 
yhteistyötä useiden järjes-
töjen kanssa, osallistuu itse 
järjestötoimintaan ja vai-
kuttaa yhdessä paikkakun-
nan palveluiden kehittämi-
sessä. 

Kaupassa on paikalli-
sen Lionsklubin tuotteiden 
myyntipalvelu ja erilaisten 
myyntitapahtumien myyn-
tipiste, pyramidikeräyspiste 
sekä luovuttaa lahjoituksia 
ja arpajaispalkintoja yhdis-
tyksille ja järjestöille. Vaalan Vuoden Yrittäjä 2019 Mika Kurtti pitämässä 

kiitospuhetta palkitsemisen jälkeen. 

ammattisukellustyöt.
-Vesirakennus työllis-

tää tällä hetkellä eniten. 
Työkohteet sijaitsevat pää-
asiasiallisesti Perämeren 
alueella, sekä jonkin verran 
myös sisävesistöissä, kuten 
Oulujärvellä, Juha Takkula 
kertoo.

Ammattisukeltajakoulu-
tuksen saaneena hän sukel-
taa itse, työllistäen lisäksi 
joka vuosi lukuisia muita 
sukeltajia ja koneenkuljet-
tajia eri projekteissa. Työ-
tehtäviin on kuulunut useita 
vesistöjen alituksia ja kor-
jaustöitä vesi- ja viemäri-
putkien suhteen ja tutuksi 
on tullut myös tuulivoima-

rakentaminen Kemin tuu-
lipuistossa. Lisäksi monet 
venesatamien rakennustyöt 
ovat olleet työkohteina.

Pihapuupalvelu Tob 
Timberin kohteissa Juha 
on tuttu näky vaikeissa pai-
koissa tapahtuvissa puun-
poistoissa etenkin Oulun 
seudulla ja Kainuussa.

-Utajärven hautausmaal-
la olemme juuri poistamas-
sa puita, joiden kaataminen 
ei onnistu kellotapulin lä-
heisyyden vuoksi. Poistam-
me puut ylhäältä alas, kat-
komalla 300 vuotta vanhat 
puut osiin ylhäältä alkaen, 
Juha toteaa tästä haasteelli-
sesta työtehtävästä. MTR

Pihapuupalvelu Tob Timberin kohteissa Juha on 
tuttu näky vaikeissa paikoissa tapahtuvissa puun-
poistoissa.

Ammattisukeltajakoulutuksen saaneena hän sukel-
taa itse, työllistäen lisäksi joka vuosi lukuisia muita 
sukeltajia ja koneenkuljettajia eri projekteissa. 

Kraniosakraaliterapiaa ja 
homeopatiaa ihmisille ja eläimille

Marjut Roivainen tmi                
puh. 050 373 1516
marjut.roivainen@gmail.com

www.elainhomeopaatti.fi



20 MUHOS-Utajärvi-vaala

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

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

Muhos 
Valtatie 13

7–22, 7–22, 9–22 

Vaala 
Kolehmaisentie 1

7–21, 7–21, 9–21 


