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2021MARRASKUU

SUOMEN ULJAIN 
TUNTURIHOTELLI

Majoitustiedustelut & -varaukset
myyntipalvelu@isosyote.fi 
Puh. 0201 476 400
Tutustu ja varaa hotelli-isosyote.fi 

Uusi ja uljas Tunturihotelli Iso-Syöte kutsuu sinut nauttimaan hotellin 
ainutlaatuisista palveluista ja majoituksesta. Tervetuloa meille viettä-
mään vaikka merkkipäiviä tai vain nauttimaan arjen luksuksesta.

Tunturihotelli Iso-Syöte – Rise Above the Ordinary.

• Sviitit

• Hotellihuoneet 

• Mökit

• Näköalaravintola Hilltop

• Arctic Spa -kylpylä

• Skywalk-näköalatasanne

• Safarit & sähkömaastopyörävuokraus

50 v.

RAKENNUS-
URAKOINTI

RAKENNUSSUUNNITTELU
KUSTANNUSARVIOT

• Uudisrakennukset
• Peruskorjaukset
• Pesuhuoneremontit
• Kosteusmittaukset ja
   kosteusvauriokorjaukset

ANTERO PITKÄNEN
Haaraniementie 3, 93400 TAIVALKOSKI

Puh. 0400 215 828
Sähköposti: rakennus.taival@pp.inet.fi

RakennusTaival Oy

PYYKKÖSEN
KIINTEISTÖHUOLTO JA SIIVOUSPALVELU

●  TALONMIESTEHTÄVÄT 
LUMITYÖT - MYÖS KATOLLA 
- KÄSIN TAI KONEELLA

●  RUOHONLEIKKUUT

●  IKKUNANPESUT
●  LATTIOIDEN VAHAUKSET
●  TEKSTIILIKALUSTEIDEN,  

JOUSTINPATJOJEN PESUT

Lohitie 8
93400 TAIVALKOSKI
Puh. 040 585 9704
 0400 229 540
 0500 388 698

Onko metsäsuunnitelmasi ajantasalla?

Taivalkosken toimisto, Talonpojantie 8 B 17, 93400 TAIVALKOSKI
0400 254 781 Teuvo Puolakanaho, 040 754 1086 Saku Paloniemi,

040 739 1325 Aila Mikkonen, etunimi.sukunimi@mhy.fi • www.mhy.fi

KULJETUKSET JA MAANRAKENNUS-
PALVELUT TAIVALKOSKELLA

* hiekat
* sorat
* murskeet

* pihasepelit
* ruokamullat
* kasettikuljetukset

* pyöräkuormaajapalvelut
* kaivinkonepalvelut
  - tela- ja pyöräalustaiset

Markku Vääräniemi p. 0400 169 406

MAANRAKENNUS

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

YrITTäJYYS KYSYY LuOTTAMuSTA
Suomi on – vähän ker-
rallaan – matkalla ulos 
koronakriisistä, vaikka 
pandemiaa ei ole vielä selä-
tetty meillä eikä maailmal-
la. Pandemia on kohdellut 
yrittäjäkenttää kovin eri ta-
valla. Näin on käynyt myös 
Taivalkoskella.

Haluan muistaa erityi-
sesti sinua yrittäjä, jolla 
viimeinen puolitoista vuot-
ta on ollut vaikeaa. Tiedän, 
että teitä on tässä maassa 
kymmeniä tuhansia. Moni 
on ollut todella ahtaalla. 

Uutisissa kerrotaan 
päivä päivän perään, mi-
ten Suomen talous kasvaa 
vauhdilla. Tiedän, että se ei 
koske kaikkia. Keskiarvot 
peittävät monta tuskaa. Ne 
voivat peittää juuri sinun 

tuskasi. Et ole yksin. Olem-
me rinnallasi. Tuntematon 
ajattelija on sanonut: ”Onni 
ei tule helposti eikä se jää 
pysyvästi. Joskus se tulee 
vaikeimman kautta.”

Ei kannata antaa periksi. 
Taistelu palkitaan. Samalla 
on hyvä muistaa, että jos-
kus on viisautta etsiä uusia 
polkuja. Sekin kuuluu yrit-
täjyyteen.

Haluan muistaa myös 
sinua yrittäjä, joka olet su-
muisista näkymistä huoli-
matta uskaltanut työllistää 
ja investoida. Sinua, joka 
olet rohkeasti lähtenyt 
maailmalle ja taistellut siel-
lä kasvattaaksesi yritystäsi 
ja luodaksesi hyvinvoin-
tia. Viimeisen puolentoista 
vuoden aikana se on kysy-

nyt paljon luottamusta. 
Vapaustaistelija Martin 

Luther King on todennut, 
että luottamusta on astua 
porrasaskelmalle, vaikka ei 
tiedä, mihin portaat vievät.

Yrittäjyys kysyy tällais-
ta luottamusta. Se vaatii 
rohkeutta käydä portaille, 
joiden päämäärä on sumun 
peitossa. Se vaatii uskal-
lusta astua tielle, joka on 
tuntematon ja jolla voi koh-
data voimia, joihin ei ole 
osannut varautua. Tämä 
rohkeus ja uskallus on yrit-
täjän luonteenpiirre. 

Yrittäjyys on elämän-
taival, joka vaatii löytö-
retkeilijän rohkeutta, ma-
ratoonarin kestävyyttä, 
pikajuoksijan herkkyyttä ja 
tieteentekijän tahtoa oppia 

jatkuvasti uutta.
Haluan kiittää jokaista 

yrittäjää, heidän työnte-
kijöitään ja kumppaniaan 
siitä, että olette vaikean ti-
lanteen keskellä jaksaneet 
palvella asiakkaita ja ra-
kentaa tätä maata.

Haluan myös onnitel-
la Taivalkosken Yrittäjiä 
50-vuotispäivän johdosta 
ja kiittää siitä työstä, mitä 
yhdistys ja sen aktiivit ovat 
tehneet paikkakunnan ja 
sen asukkaiden ja yritysten 
hyväksi. Aivan erityisesti 
haluan kiittää yhdistyksen 
luottamushenkilöitä 50 
vuoden varrelta arvokkaas-
ta työstänne. Se on ollut 
tärkeää työtä kotiseudun ja 
isänmaan parhaaksi.

 

MIKAEL 
PENTIKÄINEN

Kirjoittaja on  
Suomen Yrittäjien  

toimitusjohtaja.

ArSSInOInTIe MOneLTA KAnTILTA
Kädessäsi on Taivalkos-
ken Yrittäjäyhdistyksen 
50-vuotisjuhlalehti, eli yh-
distys on tullut ”henkilön” 
ikään. Juhlaa vietetään lau-
antaina 27.11. Tunturihotel-
li Iso-Syötteellä. Hallituk-
sessa on keskusteltu, että 
lehden ilmestymisestä vuo-
sittainen tehdään perinne.

Ihmettelen kyllä suu-
resti, mihin tämä maa ja 
maalima on menossa. Yri-
tyskenttää kurjistetaan. 
Laillinen turvetuotanto 
ajettiin alas valtiovallan toi-
mesta noin vaan, aivan yks, 
kaks. Lihan syöntiä päätet-
tiin Helsingissä ja Turussa 
lopettaa kaupunkien teke-
mällä päätöksellä. Lannoit-
teiden ja polttoaineiden 
hinnat ovat pilvissä, joka 
vaikuttaa ruuantuotannon 
alkupäähän, eikä vaikuta 
siltä, että korotukset ensim-
mäisenä näkyisi tuottajan 
rahapussissa. Polttoaineen 

hinta rasittaa myös pitkien 
välimatkojen itä- ja Poh-
jois-Suomen asukkaiden 
elämää. Suomi kuvittelee 
sähköautoilla pelastavansa 
koko maailman.

Suomi elää metsästä 
edelleen, mutta kauanko. 
Hakkuisiin on tulossa ra-
joituksia, onneksi kuitenkin 
näyttäisi aukkohakkuukiel-
to kaatuvan. Kesäkuinen 
Paulamyrsky oli kuitenkin 
sellainen leimakirveen käyt-
täjä, ettei se kysellyt minkä-
kokoinen aukko tehdään. 
Monellekin metsänomista-
jalle tuli puolessa tunnissa 
suuri menetys, josta puut-
tui suunnitelmallisuus. Vai-
kuttaa pitkän aikaa metsä-
talouteen, myös sahapuun 
saantiin Taivalkoskelta ja 
Kuusamosta. Mutta on sitä 
Suomessa joutilasta rahaa. 
Naturat ja Kylmäluoman 
retkeilyalueeseen ei kajota 
ja annetaan tuhansia kuu-

tioita pilaantua puuta noille 
alueille. Siinä on luonto- ja 
retkeilyarvot kohillaan, ei 
mahdollista marjastaa, sie-
nestää tai metsästää. Metsä 
kuitenkin uudistuisi ajan 
saatossa, jos puut kerättäi-
siin pois. Voisihan sinne 
jättää sitä niitä ”rytöläjiä” 
malliksi reittien varsille.

Taivalkosken yrityksil-
lä menee hyvin, koronasta 
ja hiilineutraalista huoli-
matta. Kunnassa on työt-
tömyysluvut alhaisimmat 
kuin aikoihin, jopa työvoi-
mapula. Siihen pulaan on 
OSAO:n Taivalkosken yk-
sikkö reagoinut hyvin yh-
dessä yritysten ja kunnan 
kanssa. On saatu täsmä-
koulutuksia hitsareille ja 
kiinteistöhoitajille. Lisäksi 
lähihoitajat työllistyvät hy-
vin, koneenkuljettajista jo 
puhumattakaan. Kulunee-
na vuonna kuntaamme on 
muuttanut asukkaita, että 

ollaan muuttovoittoinen. 
Omakotitalojakin on raken-
nettu useita. Tasokkaista 
vuokra-asunnoita vaan al-
kaa olla pulaa. 

Lukiolla on kuluneena 
syksynä järjestetty yrittä-
jäkurssia 2-3 luokan oppi-
laille. Tässä kuviossa olen 
saanut olla mukana ja iloita 
siitä, että yrittäjyys kiin-
nostaa nuoria. Kurssille 
on osallistunut seitsemän 
tyttöä, ehkäpä seuraaval-
la kurssilla nähdään myös 
poikia.

Näitä asioita aprikoin 
aamutuimaan.

Pasi Kivimäki                  
Puheenjohtaja,

 Taivalkosken 
Yrittäjät ry 
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Koillismaan Autopalvelu Oy
Haaraniementie 1, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 632 9641 / Jari 0400 917 425

Monimerkkikorjaamo 
kaikille merkeille
Kysy huoltotarjous autollesi!

www.koillismaanautopalvelu.fi

BOBCAT URAKOINTIA
● LUMITYÖ    ● KAIVUUT 
● PIHATYÖT

PALVELUSETELITTYÖT

Pasi Kivimäki 0400 585 038

Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602, info@sahko-matic.fi

www.sahko-matic.fi

Aurinkopaneelijärjestelmät
Meiltä myös Kairan Kuidun 
päätelaitteet ja Maxvision-boxit

SÄHKÖASENNUKSET
YM. SÄHKÖALAN TYÖT

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, 
KauppaKIrjaT, LahjaKIrjaT, 

jaKoSopImuKSET, 
KaupaNVahVISTamISET mYÖS 

TaIVaLKoSKEN ja puDaSjÄrVEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

SarI KÄSmÄ puh. 040 670 9766, sari.kasma@tunturilkv.com
mIKa KÄSmÄ puh. 0400 390 016, mika.kasma@tunturilkv.com

AMMATTITAITOISTA
LVI-PALVELUA MEILTÄ!

Kauppatie 19, 93400 TAIVALKOSKI
posti@lvimeskus.fi
www.lvimeskus.fi

Liike  (08) 841 854
Ville  050 4111 580
Merja  0400 224 920

LVI-
ASENNUKSET

TARVIKE-
MYYNTI

Eläkkeelle jäätyäään Kauko Hoikkalalla on jokai-
selle päivälle riittänyt touhuamista ja puuhailua. 
Metsästys ja kalastus sekä päivittäiset askareet ja 
kävelylenkit rytmittävät päiviä eikä aika pääse käy-
mään pitkäksi.

Taivalkosken Yrittäjien pe-
rustajajäsen Kauko Hoikka-
la muistelee, että Taivalkos-
ken yrittäjien yhdistyksen 
perustamisesta päätettiin 
50 vuotta sitten JokiJussis-
sa. Hoikkala ja Olli Jakkila 
sekä muutama muu yrittäjä 
istuivat baarissa kahvee-
raamassa ja porinoimassa. 
Muun jutustelun lomassa 
tuli puheeksi oman, Taival-
kosken yrittäjäyhdistyksen 
perustaminen, joka kokoaisi 
yhteisen tekemisen avulla 
eri alojen yrittäjät yhteen.  

– Niinhän me päätimme 
kutsua yrittäjiä kokoukseen. 
Kutsu kuultiin ja paikalle 
saapui eri alojen yrittäjiä ja 
yhdistys saatiin perustettua, 
Hoikkala muistelee. 

Tänä kesänä 90 vuotta 
täyttänyt Kauko Hoikkala 
syntyi 5.8.1931. 

– 50 luvun puolenvä-
lin höyteillä, olisinko ollut 
silloin jo 25 vuoden ikäi-
nen. Noh, kuitenkin, olin 
jonkun aikaa kuorma-au-
ton apumiehinä. Katselin 
sitä touhua siinä ja päätin 
ostaa oman koneen.  En-
simmäinen konehankinta 
oli Caterillar 6 puskukone. 
Maanviljelys eli silloin nou-
sukauttaan ja puskukoneel-
la riitti töitä yötä päivää 
peltojen raivauksissa ja kan-
tojen irrotuksessa, Hoikkala 
muistelee yrittäjäuransa al-
kuaikojaan.

Seuraava hankinta oli 
Pikku-Jussi kaivinkone. 
Pikku-Jussin kauha, puo-
misto ja kääntö toimi vai-
jerien avulla ja sillä pystyi 
vain kaivamaan. Koneen 

KAuKO HOIKKALA TAIVALKOSKen 
YrITTäJIen PeruSTAJAJäSen MuISTeLee

kääntämiseen ja siirtä-
miseen tarvittiin traktori. 
Pikku-Jussilla kaivettiin ra-
kennusten pohjia ja vesi- ja 
viemärijohtoja.  

Pikkuhiljaa Hoikkalan 
konekanta kasvoi muuta-
malla kaivinkoneella, pyö-
räkuormaajilla ja tiehöylällä 
sillä ajatuksella, että ne työl-
listäisivät myös talvisin.

Työtä riitti kotikunnassa. 
Suurimmat ja pitkäaikai-
simmat työllistäjät olivat 
Taivalkosken kunta ja Mus-
tavaaran kaivos, jossa Hoik-
kalan koneet aumasivat 
pellettiä ja levittivät kuona-
maita läjitysalueella.  Vaik-
ka kotikunnassa riitti töitä, 
niin alkuaikoina tuli tehtyä 
myös työkeikka ulkomaille 
kun Tuloman voimalaitok-
sen tietyömaalla tarvittiin 
pyöräkuormaajaa. Yhden 
kesän ajan Hoikkala lastasi 
siellä soraa kuorma-autoi-
hin.

Uitto oli -60 luvulla ja 
vielä -70 luvulla melkoinen 
työnantaja, kun Suomen 
suurimpia puutavaralansse-
ja pantiin keväisin sekaan.  
Ne olivat isoja ja kiireisiä sa-
votoita. Töitä tehtiin ympäri 
vuorokauden.  Sekaanpanot 
aloitettiin Irniltä, sieltä siir-
ryttiin Kostolle, Jurmuun 
ja alimmaiset lanssit olivat 
Kellokosken alapuolella. 
Näissä hommissa sattui yksi 
mieleen painunut tapaus 
jolla olisi voinut olla kohta-
lokkaat seuraukset.

– Oltiin Irnin padon 
alapuolella sekaanpanossa 
kaivinkoneella ja pyörä-
kuormaajalla. Joki oli vettä 

täynnä. Sekaan pantujen 
puiden lautta kellui kiinteä-
nä mattona vedenpinnalla.  
Jostain syystä pyöräkuor-
maaja mennä huiskahti 
luiskalta jokeen hytin kattoa 
myöten. Koneessa oli on-
neksi sisukas ja riski kuski 
joka tuli puiden välistä pin-
nalle ja pääsi rannalle. Kun 
oltiin heti padon alapuo-
lella, niin juostiin padolle 
laittamaan luukut kiinni. 
Vesi alkoi laskemaan ja me 
saatiin kiinnitettyä vaijerit 
pyöräkuormaajaan ja ve-
dettiin kone rannalle. Tuo-
tiin toinen kone paikalle ja 
kuskikin oli saanut kuivat 
vaatteet päälleen ja nousi 
jatkamaan hommia. Uinut 
konekin oli ajokuntoinen öl-

jyjen vaihdon jälkeen, Hoik-
kala muistelee.

Kauko Hoikkala siirsi yri-
tysvastuun jälkipolville - 90 
luvulla. Eläkkeelle jäämisen 
jälkeen aika on kulunut ke-
säisin mökillä kalastellen ja 
puuhastellen. Syksyllä mar-
jojen poiminnan jälkeen 
alkaa maalintujen ja hirven-
metsästystohinat. Talvisin 
tulee vuoroon päivittäiset 
sauvakävelylenkit. 

– Liikunta, päivittäiset 
askareet, metsästys ja kalas-
tus pitävät mielen virkeänä 
ja kunnon hyvänä, Hoikkala 
toteaa.

Taivalkoski Yrittää 

OnnITTeLuT TAIVALKOSKen YrITTäJäT!
Samana vuonna 1971, kun 
World Trade Centerin ete-
läinen torni valmistui ja 
Suomeen tuli autoihin tur-
vavyöpakko, Taivalkosken 
Yrittäjät perustettiin. Näillä 
tapahtumilla ei varmasti ol-
lut mitään tekemistä tois-
tensa kanssa, mutta antavat 
kuvaa siitä, miten paljon 
on maailma muuttunut vii-
meisten 50 vuoden aikana.

Taantumien, nousu-
kausien ja viimeaikaisen 
koronapandemiankin läpi 
yrittäjiä on Taivalkoskella 
yhdistänyt oma yhdistys. Ja 
sen merkitys paikkakunnan 
yrittäjien äänenä on vahva 
ja tunnustettu. Vajaan 4000 
asukkaan Taivalkoskella 
on noin 250 yritystä. Nämä 
yritykset tekevät noin 46 
miljoonaa euroa liikevaih-
toa, työllistävät useita sato-
ja alueen ihmisiä ja tälläkin 
hetkellä useisiin yrityksiin 
haetaan niin uutta työvoi-
maa kuin myös mahdollista 
uutta jatkajaa. 

Korona toi näkyväksi 

asioita, joita on pitänyt it-
sestäänselvyytenä tai ei ol-
lut aiemmin noteerannut. 
Yksi sellainen on oman lähi-
alueen yritystoiminta.  Moni 
on tehnyt tietoisesti ostok-
sia pieneltä ja läheltä. Olem-
me nähneet useita kampan-
joita, joiden keskeinen viesti 
on ollut, osta pieneltä, osta 
läheltä ja tue paikallista. 
Moni on osoittanut tärkeää 
tukea oman paikkakunnan 
palveluille., 

Yritysten merkitys oman 
lähialueen elinvoiman läh-
teenä kirkastui uudella 
tavalla. Kriisi nosti esille 
oman kylän, asuinalueen ja 
kunnan yrittäjyyttä. Mitä 
enemmän kunnassa on 
yrityksiä, sitä enemmän 
alueella on hyvinvointia, 
palveluja, työpaikkoja ja ve-
rotuloja. Parhaimmillaan se 
vahvistaa kunnan veto- ja 
pitovoimaa. 

Ne kunnat, missä tämä 
on oivallettu myös poliit-
tisten päättäjien ja virka-
miesten keskuudessa, ovat 

elinvoimaisia. Kuntien 
kannattaa panostaa elinvoi-
mapolitiikkaan. Huolehtia, 
että alue kiinnostaa osaavaa 
työvoimaa, kaavoitus toimii 
ja oman alueen yritysten on 
mahdollista osallistua julki-
siin tarjouskilpailuihin. Hy-
vään elinkeinopolitiikkaan 
tarvitaan tiivistä yhteistyötä 
alueen yritysten ja yrittäjien 
kanssa. Tässä työssä Taival-
kosken Yrittäjät on erityisen 
tärkeässä roolissa.

Yrittäjyys ja yritysten 
menestyminen eivät ole ai-
noastaan tärkeitä kuntata-
solla. Ne ovat tärkeäitä koko 
kansakunnalle. Jos meillä ei 
ole yrityksiä, ei ole työpaik-
koja. Jos meillä ei ole työtä, 
meillä ei ole verotuloja ja 
jos ei ole verotuloja, ei ole 
varaa yhteiskuntaan, jossa 
voidaan huolehtia kaikista.

Yrittäjät ovat paljon var-
tijoina, kuten Tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö 
viime kuussa Jyväskylässä 
järjestettävillä Valtakun-
nallisilla yrittäjäpäivillä pu-

heessaan totesi.

Toivotan 
Taivalkosken Yrittäjille 

paljon onnea 
50-vuotis juhlavuonna!

Marjo Kolehmainen 
Toimitusjohtaja 

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja Marjo 
Kolehmainen.
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Kalankasvatus Vääräniemi Oy
Kari Vääräniemi 040 720 9392
Harri Vääräniemi 040 705 6582

http://kalankasvatus.vaaraniemi.net
kalankasvatus@vaaraniemi.net

www.tmijarikaarre.fi

KONEHUOLTO 
KAARRE OY 
Haaraniementie 14, 

93400 TAIVALKOSKI
puh. 040 541 5702

LuOnnOnLäHeInen 
PALVeLuKOKOnAISuuS KOILLISMAALLA
Susiraja Camp on hyvin-
vointipalveluja ja majoitus-
ta tarjoava palvelukokonai-
suus keskellä Koillismaata. 
Siitä on helppo tehdä päi-
vämatkoja Syötteelle, Kuu-
samoon, Posiolle tai Puo-
langalle ja vain muutama 
kilometri Taivalkosken kes-
kustaan. 

Susiraja Camp on nel-
jäntoista hehtaarin kokoi-
nen omaleimainen, luon-
nonläheinen leirintäalue 
mäntykangasmaisemissa, 
kirkasvetisen Kolmiloukon-
lammen rannalla. Alueella 
toimii kesäisin myymälä-ke-
säkeittiö, josta voi ostaa 
kahvia, kahvileipää, läm-
mintä ruokaa, pikkupurta-
vaa ja virvokkeita. 

Majoitukseen on tarjol-
la neljä vuokramökkiä, 20 
sähköistettyä vaunupaikkaa 
ja tilaa muutamalle kymme-
nelle vaunulle, telttailu alue, 
sekä tarvittavat saniteetti- ja 
huoltotilat asiakkaille.  Alue 
on rauhallinen ja hiljainen 
vaikka vieressä on vilkas-
liikenteinen Kuusamontie. 
Leirintäalueen maastossa 
voi kokea ja nähdä paljon 
muuta kuin mitä ruuhkai-
sissa turistikeskuksissa jo-
nottaen. Alueen vieressä 
kulkevat hyvin merkatut 
luontopolku ja pyöräilyrei-
tistö, joita pitkin kulkemal-
la pääsee näkemään Koil-
lismaan kaunista luontoa. 
Asiakkaiden käytössä ovat 
veneet ja rannalla oleva 
kota. Rantasaunan voi myös 
varata. Myös suplautoja on 
vuokrattavissa.

Tampereella opiskele-
massa ja sittemmin hyvin-
vointialan yrittäjänä toi-
minut Tiia Mira Manninen 
palasi Taivalkoskelle ja 
katseli töihin ajaessaan tyh-
jillään olevaa entistä Kol-
miloukon, nykyistä Susiraja 
Campin leirintäaluetta ja 
mietiskeli mielessään mitä 
mahdollisuuksia se tarjoaisi 
jos siihen pääsisi yrittäjäksi.  
Myös monen vuoden hotel-
li- ja ravintola-alan työkoke-
muksen omaava Manninen 
hahmotteli ideaansa nivoa 
yhteen matkailu- ja hyvin-
vointipalvelut.  Aikansa 
asiaa pohdittuaan hän otti 
yhteyttä silloiseen yrittä-
jään.

- Vuoden verran neuvo-
teltiin ja pyöriteltiin asioita 
silloisen omistajan kanssa, 
kunnes lopulta toukokuus-
sa 2020 päästiin tekemään 
kaupat. Keväällä tehtiin 
alueen ja rakennusten huol-
to- ja kunnostustöitä. Sa-
man vuoden juhannuksena 
avasin paikan asiakkaille ja 
mökkeihin saatiin heti asuk-
kaita. Telttailijoita sekä 
caravaanareita alkoi tule-
maan. Korona sekoitti pak-
kaa aika paljon ja pisti osan 
suunnitelmista uusiksi, kun 
suunniteltuja ryhmäjuttuja 

ei voitu toteuttaa. Koronas-
ta oli meille haittaa mutta 
myös hyötyä kotimaan mat-
kailun lisääntymisenä. Siitä 
se toiminta lähti koronan 
keskellä liikkeelle. Tämän 
kesän haasteena oli sitten 
Paula-myrsky jonka vuoksi 
alue jouduttiin sulkemaan 
pariksi viikoksi kesken par-
haimman sesongin. Onneksi 
myrsky ei rikkonut raken-
nuksia.  Vaikka pikkusen 
haasteellista tämä alkutaival 
on ollut, niin silti olen ollut 
tyytyväinen ratkaisuuni. 
Olen saanut tehdä sitä työtä 
mistä tykkään ja olen voinut 
palkata muutamia ihmisiä 
töihin, Tiia Manninen huo-
kaisee.

Susiraja Camp tarjoaa 
asiakkailleen ja asiakasryh-
mille majoituksen lisäksi 
erilaisia hyvinvointiin liitty-
viä ohjelma- ja hierontapal-
veluita. Hierontapaikkoja on 
kolme ja ryhmätila ohjatulle 
jumpalle tai joogalle. Met-
säjooga, pöllöjumppa met-
sätreenit ja eräolympialaiset 
on suunnattu tyky -päivä-
ryhmille sekä muille tilaus-
ryhmille ja niitä tehdään 
ympäri vuoden. Ohjauksia 
käydään tekemässä tilauk-
sesta myös lähistöllä, kuten 
Syötteellä, Kuusamossa ja 
Suomussalmella.

Aluetta kehitetään koko 
ajan sekä palvelutarjontaa 
laajennetaan tai kohden-
netaan kysynnän mukaan. 
Lähiaikojen suunnitelmissa 
on lisätä sähköistettyjä vau-
nupaikkoja.

- Viime talvena koko alue 
oli avoinna ja vuokrasim-
me myös moottorikelkkoja, 
mutta tulevaksi talveksi sul-
jen leirintäalueen. Mökkien 
vuokrausta vielä harkitsen. 
Mahdollisesti suljen nekin, 
joten vain hyvinvointipalve-
lut, hieronnat, jooga ja oh-
jatut palvelut toimivat läpi 
talven, muun toiminnan ol-
lessa suljettuna ensi kesään 
asti. Koronan helpottaessa 
olemme nyt syksyn mittaan 
voineet ottaa ryhmiä vas-
taan ja suunnata sekä ke-
hittää toimintaamme myös 

Mökeiltä on lyhyt matka uimaan tai suppailemaan.  Myös sukelluksen harras-
tajat on löytäneet lammen.

Alkutaipaleen haasteista huolimatta olen ollut tyy-
tyväinen valintaani. Olen saanut tehdä sitä mistä 
pidän. Samalla kun olen kehittänyt yritystä, olen 
kehittynyt myös itse.

Avanto ja rantasauna ovat talvella suosiossa. 

sillä saralla. Tulevan talven 
aikana on aikaa ynnäillä 
mitä ja miten kannattaa 
kehittää ja mitä toimintoja 
jättää pois. Pikkuisen han-
kaloittaa se, kun ei ole nor-

maali ajan vertailukohtaa. 
Uskoisin, että hyvinvointi-
palvelut on se johon tulen 
satsaamaan alueen koko-
naiskehittämisen lisäksi, 
Manninen toteaa.

AVOINNA: ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-14.00, su 12.00-14.00 
Metsäbaari avoinna lauantai-iltaisin! 

Tule Metsäbaarin karaokeiltaan laulamaan ja 
viihtymään lauantai-iltaisin!

METSÄKYLÄN 
KYLÄKAUPPA Riitun 

Puoti
Metsäkyläntie 317 A, 93590 VANHALA. 

Puh. (08) 845 106, 0400 244 184, sulo.kaijala@gmail.com 

VIDEOTYKKI, ei pääsymaksua.

Apunasi hyvän elämän arjessa
ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan
Terveyspojat on yksityinen palveluntuottaja, 
jonka tavoitteena on antaa tukea kotona 
asumiseen ja tarjota yksilöllisiä palveluja 
asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Tarjoamme palveluja myös palvelutaloissa 
asuville senioreille, jotka tarvitsevat apua 
esim. asioiden hoitamisessa, lääkärikäynnillä 
tai ulkoilussa. 

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä palvelusetelillä, sekä heille, 
jotka maksavat palvelun itse.  Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

Palveluitamme:
•  Kauppa- ja muut asiointi-

palvelut
•  Ulkoilupalvelu
•  Sosiaalinen  

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, 

ns. suursiivoukset, mat-
tojen, sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
Puh. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi

Puh. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi
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Ouluntie 194 A, 93420 Jurmu, 
p. 040 581 6936

Experience KL Oy
Pajuluomantie 20
93540, Tyrövaara
040 500 3476
Kylmaluoma@retkeilykeskus.fi
www.hossa-kylmaluoma,fi

Hossa-Kylmäluoman Retkeilykeskus        @hossakylmaluoma

Saijan Lomakartano
Saijantie 8, 

93400 Taivalkoski
08 847 511
info@saija.fi

MAJOITUS-, RAVINTOLA- JA
OHJELMAPALVELUT TILAUKSESTA

KAIKKINA VUODENAIKOINA

MAAnVILJeLYS 
On PITKäJänTeISTä TYöTä
Peruskoulun yläasteen ai-
koihin Jaakko Soronen 
mietti monen muun nuoren 
tavoin tulevaisuuttaan ja eri 
ammatteja mihin voisi lukea 
tai mitä haluaisi tehdä. Siinä

tuumaillessaan hän tote-
si, että kun isä oli luopumas-
sa tilanhoidosta, siinä olisi 
tarjolla valmis ja tuttu työ-
paikka. Koska Jaakko tunsi 
alan omakseen ja piti kar-
janhoidosta sekä maanvil-
jelystä hän vuokrasi 17-vuo-
tiaana maatilan isältään 
Esko Soroselta vuonna1996. 
Kokeiltuaan pari vuotta ti-
lanhoitoa vuokratilallisena 
Jaakko osti tilan itselleen.

Samana vuonna syys-
kesällä naimisiinmenon 
jälkeen Pirkko tuli taloon 
emännäksi ja siitä lähtien 
he ovat luotsanneet maitoti-
layritystään yhdessä nyt 23 
vuotta.

Maanviljelys on pitkäjän-
teistä työtä, jossa muutokset 
eivät tapahdu hetkessä. Näi-
hin vuosiin sisältyy paljon 
sinnikästä ja pitkäjänteistä 
työtä koko perheen voimin, 
sekä myös rohkeita päätök-
siä. Sorosilla oli alussa 18 
hehtaaria viljeltyä maata 
ja 12 lypsävää lehmää sekä 
joutokarja päälle. Lypsyleh-
mien määrää saatiin alussa 
lisättyä kun nuorikarja oli 
ulkona. Nyt viljeltyä maa-
ta on 105 hehtaaria, josta 
omaa maata on 85 ha ja lo-
put vuokramaita. 

Navetassa on noin 80 
lehmää ja nuorikarja pääl-
le. Tilan maitotuotos on 
vuositasolla noin 850 000 
litraa. Tilan pääelinkeinoa, 
maidotontuotantoa tukevat 
olennaisilta osiltaan välitys-
vasikat, teuraseläimet sekä 
oikeaoppinen metsänhoito, 
jolla metsän tuottoa on saa-
tu kasvatettua.

Vuonna 2020 Tila muu-
tettiin kokonaisuudessaan 
osakeyhtiöksi. Sitä ennen 
tilalle oli rakennettu halleja 
ja varastotiloja, asuinraken-
nus peruskorjattu, raivattu 
paljon lisää uutta viljelys-
maata ja 2017 valmistui 
uusi robottinavetta. Kaksi 
isompaa metsänostoa on 
mahdollistanut pellon rai-
vaukset. Yhtiöittämisen jäl-
keenkin tila on perheyritys, 
mutta nyt se on selkeästi 
liiketoimintaa harjoittava 
yritys.

Yhtiöittämisen myötä ti-
lan verotus muuttui jonkin 
verran ja hyötyä siitä on 
myös siinä

vaiheessa, kun joskus 
omistuspohjaa muutetaan.

 – Maatalous on kannat-
tanut tähän asti kohtuulli-
sesti. Toimeentulo on saatu 
ja sesonkina on työllistetty 
muutama kesätyöläinen, 
aiemmin kylän nuoria ja ny-
kyisin oman perheen väkeä. 
Paljon on muutoksia tapah-

Meille tämä oli oikea ratkaisu. Olemme saaneet tilaltamme kohtalaisen hyvän 
toimeentulon ja saatu tehdä sitä mitä haluamme, Pirkko ja Jaakko Soronen 
toteavat.

tunut maataloudessa siitä 
kun aloitimme tilanhoidon.

Viljelypinta-alat ovat 
kasvaneet moninkertaisek-
si, navetat suurentuneet ja 
robotit tulleet navettoihin 
valvomaan ja tarkkailemaan 
karjaa sekä huolehtimaan 
lypsyistä mikä on merkit-
tävä helpotus navetassa. 
Karjasta ja sen terveydestä 
pidetään hyvää huolta oi-
kealla ruokinnalla missä on 
huomioitu kaikki vitamiini-, 
hivenaine- ja ravintotar-
peet. Oikeanlaisella hoidolla 
karjasta saadaan paras tuo-
tos. Liikaa puristamalla lyö 
päänsä seinään hyvin äkkiä. 
Hoitajien on käytävä useita 
kertoja päivittäin navetas-
sa katsomassa ja tarkasta-
massa, että kaikki on hyvin. 
Vaikka apuneuvoja on tullut 
niin käsin tehtäviä töitä riit-
tää navetalla.

Työkoneet ovat kasva-
neet ja työvälineet moni-
puolistuneet, siitä huoli-
matta aikaikkuna on näillä 
korkeuksilla edelleen hyvin 
lyhyt. Neljän kesäkuukau-
den aikana on ehdittävä te-
kemään niin kynnöt, kylvöt, 
sadonkorjuu- kuin kaikki 
muut viljelystyöt. Vuonna 

2003 tilalla seivästettiin vii-
meisen kerran heinää, sen 
jälkeen siirryttiin paalat-
tuun rehuun. Enää ei

ehdittäisi kaikkea teke-
mään pelkin käsivoimin, 
Soroset toteavat.

Maitotuotteiden myyn-
nin loppuminen Venäjälle 
pudotti maidontuottajahin-
taa noin 10 centtiä litralta, 
eikä tilanne ole siitä juuri-
kaan korjaantunut. Tiloilla 
on huolena kaikkien kus-
tannusten nousu kuten lan-
noitteiden, joiden hinta on 
kaksinkertaistunut. Myös 
ostorehu on suuri menoerä 
eikä omakaan rehu kustan-
nuksitta paaleihin kääriy-
dy. Maatiloista puolet ovat 
lopettaneet toimintansa. 
Tuottajalle suoritettava 
0,10 euron lisä litrahintaan 
helpottaisi huomattavasti 
maitotilallisen toimeentu-
loa. Maatalouden tuotteita 
tarvitaan ruokapöydissä 
edelleenkin. Ruuan rahtaa-
minen Keski-Euroopasta ei 
ole jatkossakaan kannatta-
vaa kohonneiden kuljetus-
kustannusten myötä, joten 
kotimaista, puhdasta elin-
tarviketuotantoa tarvitaan, 
jolle nykysuuntauksen mu-

kaan on kysyntää, se on ko-
vassa nousussa ja vientikin 
vetää.

Tiloilla on elinvoimistava 
vaikutus kylällä. Liikevaih-
don pyöriessä vuositasolla 
suunnilleen 400 000 -600 
000 euroa, tilat liikuttavat 
huomattavia rahasummia, 
jotka tulevat kunnan ulko-
puolelta ja työllistävät välil-
lisesti useita paikallisia sekä 
ulkopuolisia yrityksiä, kun 
tiloille tuodaan ja sieltä vie-
dään tavaraa jalostukseen. 
Suoramyynti olisi sallittua, 
mutta se vaatii omat erityis-
prosessinsa. Tilalla ei ole 
lähdetty siihen toimintaan 
mukaan

– Tätä hommaa ei jak-
saisi tehdä vuosikymmeniä, 
ellei tätä tee rakkaudesta 
karjaan ja

maanviljelykseen, unoh-
tamatta koko perheen tukea 
niin työssä mukana ollen 
ja muuten joustaen ja kan-
nustaen. Työ on sitovaa, 
väliin raskastakin mutta 
myös hyvin palkitsevaa kun 
näkee oman käden jäljen ja 
tila, sekä karja voivat hyvin, 
Pirkko ja Jaakko Soronen 
toteavat.

Uuden navetan valmistuminen vuonna 2017 helpottui oleellisesti, kun lypsä-
misen ja rehun annostelun hoitaa robotti ja navetassa vietetty aika voidaan 
käyttää nyt muuhun karjan tarkkailuun ja tilan hoitamiseen.

 Puh. 040 860 8949 | info@ksak.fi

www.ksak.fi

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250
Taivalkoski 

0100 842 55

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. 08 841 005
asiakaspalvelu@jalavankauppa.fi 

• www.jalavankauppa.fi UUDISTETTU VERKKOKAUPPA
www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila
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YRITYKSESI 
KOKOINEN 

TILITOIMISTO

www.ratinki.fi

Koillismaan Rätinki  Oy
Taivalkoski

050 441 4623

Konepajantie 1, 93400 TAIVALKOSKI, 
Puh. 0207 347 040

www.telatek.fi

TerVeYSPOJAT - APuA, ILOA JA 
MIeLenVIrKeYTTä eLäMään
Ambulanssissa työskennel-
lessään Mika Lämsä ja Erkki 
Udd joutuivat käymään työ-
tehtävissään asiakkaidensa 
kotona, joista osa oli kotiutet-
tu sairaalasta tai sitten tunsi-
vat itsensä huonovointiseksi 
eivätkä tienneet mitä tekisi-
vät.  Osa asiakkaista kuljetet-
tiin jatkohoitoon, mutta sit-
ten oli rajatapauksia, joiden 
olotila oli siinä ja siinä. 

– Kun heiltä kysyttiin, 
että pärjäättekö nyt aamuun 
asti kotona, niin vastaus tuli 
monesti epävarmalla äänel-
lä, että kyllä kait minä ma-
han pärjätä. Monesti itselle 
jäi vähän epävarma olo ja 
pohdimme silloisen työka-
verin Erkki Uddin kanssa, 
että voisiko tässä olla mitään 
mahdollisuutta selvittää asi-
akkaan pärjäämistä kotona ja 
miten heitä voisi auttaa. Siitä 
se toimintaidea pikkuhiljaa 
kehkeytyi ja nyt ollaan tässä, 
Mika Lämsä kertoo yrityksen 
perustamisvaiheista.

Terveyspojat perustettiin 
vuonna 2013. Perustajajä-
seninä olivat Mika Lämsä ja 
Erkki Udd. Huhtikuussa 2019 
Saila Päkkilä-Rokolampi osti 
Erkki Udin osuuden yrityk-
sestä ja siirtyi ensihoidosta 
yrittäjäksi. Yrityksellä on 
toimipisteet Taivalkoskella 
ja Iin Kuivaniemen alueella. 
Yritys työllistää tällä hetkellä 
Taivalkoskella 3 kokoaikaista 
ja 3 osa-aikaista henkilöä ja 
Kuivaniemessä yhden koko-
aikaisen sekä kaksi osa-ai-
kaista työntekijää. Näiden 
lisäksi yritys työllistää muu-
tamia väliaikaisia työtekijöitä 
tarpeen mukaan.                                                                                                                                

Yrittäjillä on pitkä ja vahva 
kokemus ambulanssi- ja ensi-
hoitotyöstä, sairaanhoidosta 
sekä kohtaamisista erilaisten 
ihmisten kanssa kriisitilan-
teissa. Aikaisemmat koke-
mukset auttavat nykyisessä 
työssä ja erilaisissa ongelma-
tilanteissa joita silloin tällöin 
tulee eteen. Esimerkiksi lääk-
keiden kanssa voi tulla on-
gelmia kun asiakas ei halua 
niitä ottaa. Monesti vastaha-
koisuus johtuu siitä, etteivät 
he tiedä miksi tämä lääke 
on määrätty. Kun heille sel-
vitetään lääkkeen tarkoitus, 
ongelma yleensä poistuu ja 
lääkkeet tulee syötyä ajallaan.

Yrityksen toimenkuva on 
laajentunut vuosien varrella 
ja nykyisin se tuottaa asiak-
kaille kodinhoito-, kotisai-
raanhoito, hyvinvointi- ja 
virkistyspalveluita, joita vie-
dään asiakkaan kotiin ja jotka 
tukevat näin muun muassa 
ikäihmisten kotona asumis-
ta. Asiakkaina on niin kotona 
kuin palvelutaloissa asuvat 
henkilöt, jotka tarvitsevat 
apua arkisissa askareissaan, 
ulkoilussa sekä kauppa-, tai 
asiointireissuilla. Kotisai-
raanhoidossa voidaan tehdä 
kaikki ne toimenpiteet mitkä 
ei tarvitse välttämättä sairaa-

Saila Päkkilä-Rokolampi ja Mika Lämsä.

Marjamaassa on tilaa sisällä ja ulkona ja siellä voi-
daan järjestää monenlaista toimintaa tai viettää 
vaan yhteistä aikaa.

la- tai poliklinikka hoitoa.
Terveyspojat tuottaa kaik-

kea sitä palvelua mitä asia-
kas haluaa. Joillakin se on 
siivousta, ruuanlaittoa ja yh-
dessä oloa. Monilla asiakkail-
la omaiset asuvat kaukana ja 
viikon aikana kotiavun käynti 
voi olla ainoa kontakti ulko-
maailmaan. 

– Asiakkaina meillä on 
eri-ikäisiä ja erilaisia pal-
veluja tarvitsevia ihmisiä, 
joista osa on palvelusetelien 
käyttäjiä ja osa maksaa pal-
velunsa itse tai asiakkaan 
omaiset huolehtivat. Pitkät 
asiointimatkat tuovat omat 
haasteensa, mutta siltikään 
me emme mene asiakkaan 
luo kiireisellä työmenttalitee-
tilla, vaan menemme sinne 
ennemminkin tuttavana. Asi-
akkaat ovat vaatimattomia 
ja jopa ujoja. Ensimmäisillä 
kerroilla voi olla haastavaa 
saada selville mitä asiakas 
meiltä haluaa, mutta kun tu-
tustaan niin pikkuhiljaa ne 
perimmäisetkin toiveet sieltä 
tulee esille ja me pyritään ne 
toteuttamaan. Joskus kor-
jaillaan kalusteita, rassataan 
moottorisahoja tai muuta 
sellaista jota tavallinen koti-
hoito ei tee. Väliin saatetaan 
lähteä ulos tai kauppaan tai 
jopa baariin kahville jos siltä 
tuntuu. Joskus heikko kunto, 
näkö tai kuulo on voinut olla 
esteenä ulos tai kauppaan 
lähdölle kun ei iljetä kysyä 
mitä tuossa purkissa lukee 
tai mistä mitäkin löytyy, tai 
kun pitää levähtää jossakin. 
Me lähdetään silmiksi tai 
korviksi ja otetaan tarvittavat 
välineet mukaan niin nekin 
reissut onnistuvat. Edellises-
tä kauppareissusta on voinut 
kulua jo hyvinkin pitkä aika, 
Päkkilä-Rokonlampi ja Läm-
sä kertovat toiminnoistaan.

Terveyspojat pystyy ny-
kyisin tarjoamaan asiakkail-

leen paremmin virkistys- ja 
vapaa-ajan toimintaa kun 
Marjamaa niminen paikka 
tuli myyntiin ja he ostivat sen. 
Marjamaan hankkiminen 
helpottaa myös omaishoita-
jien asiointimahdollisuuksia, 
kun he voivat tuoda omai-
sensa Marjamaahan hoitoon 
muutaman tunnin ajaksi. 

- Omaishoitaja voi tuoda 
myös hoidettavansa Marja-
maahan päivän ajaksi, mikäli 
tuntee tarvitsevansa lepoa tai 
asiointiaikaa. Marjamaassa 
voidaan järjestää monenlais-
ta viriketoimintaa. Siellä on 
mahdollista tehdä yhdessä 
piha- ja puutarhatöitä, hoi-
taa eläimiä, tehdä rekiretkiä, 
lämmittää pihasaunaa, seu-
rustella ja viettää aikaa yh-
dessä. Jatkossa sinne tulee 
hevosia ja muita kotieläimiä, 
joita asiakkaat saavat hoitaa. 
Marjamaan toimintaa kehi-
tetään asiakkaiden toiveiden 
pohjalta. Viimeksi pidettiin 
asiakkaiden toivomuksesta 
ompeluseurat, jonne tuli seu-
rakunnan edustaja pitämään 
hartaustilaisuuden. Jatkoa 
seuraa niin ompeluseurojen 
kuin pikkujoulujen merkeis-
sä. Paistamme yhdessä kin-
kun, tuoreet leivät ja pullat 
pikkujouluun. Mielenvirkeys, 
virikkeet ja elämän ilo ovat 
iästä riippumatta tärkeim-
mät terveyttä ylläpitäviä ja 
edistäviä tekijöitä, yrittäjät 
toteavat.

Korona aikaan yritys ke-
hitti yhteistyössä Tamoran 
kanssa Terveyspojat apin, 
jolla asiakas saa tarvittaessa 
yhteyden joko puheluna tai 
videopuheluna.

Yrityksellä on tulevaisuu-
den suunnitelmissa saada 
omaa palvelutalotoimintaa 
Taivalkoskelle. 

Kuvat Terveyspojat Oy

Onnittelemme
Taivalkosken Yrittäjät ry:tä
50 vuoden merkkipäivän 

johdosta!
Taivalkosken kunta 
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Pesiöläntie 21, 93400 Taivalkoski
Puh. 0400 518 080, puutarha@pesiola.fi

www.pesiolanpuutarha.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

KOILLISMAAN
METALLIPAJA OY

www.koillismaanmetallipaja.fi

Haaraniementie 10
93400 TAIVALKOSKI
Puh. 040 568 5342
komepa@wippies.fi
Olemme Facebookissa

AUTAMME
YMMÄRTÄMÄÄN 
LIIKETOIMINTASI 
NUMEROINA
Sinä voit keskittyä
ydinosaamiseesi!

www.komerco.fi

toimisto@komerco.fi 

Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski
Riihipolku 1, 97900 Posio
Jatatie2, 93600 Kuusamo

020 7780 450

Avoinna: 
Arkisin klo  9 - 17, 

Lauantaisin klo  9 - 13

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

TRAKTORI-
URAKOINTIA

Soran-, puutavaran- ja 
risunajo.

Lumityöt ja halonteko.

TILAUSAJOT
kahdella 54- ja yhdellä 

19-paikkaisilla 
linja-autoilla luotettavasti 
ja vuosien kokemuksella

L. Lehtoniemi Ky • Lauri Lehtoniemi • Puh. 0400 969 712
lauri.lehtoniemi@hotmail.com

Tule mukaan vahvistamaan
Taivalkosken imagoa 

työllisyyden ja yrittämisen 
näkökulmasta!  Etsimme henkilö- ja 

työantajatarinoita julkaistavaksi 
valtakunnallisten kampanjoiden yhteydessä.

ILMOITTAUDU OSOITTEESSA:
Henkilötarinat: naturpolis.fi/maanpinnalla
Työantajatarinat: naturpolis.fi/maanpinnalla-tyonantaja

Liity jäseneksi: www.yrittajat.fi
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MOnIALAOSAAJA SBuLLer OY 
rAKenTAA JA HuOLTAA KIInTeISTöJä
SBuller Oy on Taivalkosken 
uusimpia yrittäjiä. Yrityksen 
toimialaan kuuluvat kaikki 
rakentamiseen liittyvät pal-
velut, korjaus- ja uudisra-
kentaminen, rakennusalan 
konsultointi, suunnittelu 
ja lupien hankkiminen, 
kiinteistönhoito ja -huol-
to, traktori-, lumi-, koti- ja 
mökkitalkkarityöt sekä hal-
kohuolto. Yritys tekee myös 
erilaisia palvelusetelitöitä ja 
muun muassa pienimuotoi-
set siivouspalvelut kuuluvat 
toimenkuvaan.

Seppo Buller kiersi run-
saat 20 vuotta rakennus-
mestarina Skanskan ra-
kennustyömailla Oulun- ja 
Lapinlääneissä. Reissutöi-
den jälkeen Buller toimi 
muutaman vuoden Taival-
kosken rakennustarkasta-
jana, kunnes päätyi yksityi-
syrittäjäksi. 

- Rakennustarkastajan 
virassa ollessani työaika ei 
oikeastaan päättynyt vir-
ka-aikaan vaan rakentami-
seen liittyviä puheluita, ky-
selyitä ja jopa työtarjouksia 
tuli iltaisin ja viikonloppui-
sin. Kun töitä kuulosti riit-
tävän virka-ajan ulkopuo-
lella, perustin vuonna 2019 
laaja-alaisen toiminimen, 
jonka kautta ajattelin tehdä 
kysynnän mukaan sivutöitä. 
Toiminimi alkoi kuitenkin 
työllistää enemmän kuin 
ehdin sivutoimisena tehdä 

Seppo Buller aikaa vievissä toimistotöissä, jotka 
jossakin välissä on myös hoidettava.

SBuller Oy:n rakennustiimi valmistaa uutta sekä korjaa vanhoja tai vaurioitu-
neita rakennuksia.

SBuller Oy:n kiinteistöhuollolta hoituu niin risusa-
votat kuin lumityöt asianmukaisilla työkoneilla.  

joten jäin sitten kokoaikai-
seksi yrittäjäksi. Toiminimi 
muuttui toiminnan laa-
jentuessa 1.3.2021 alkaen 
SBuller Oy:ksi, Seppo Buller 
kertoo yrityksensä alkuvai-
heista.

SBuller Oy työllistää tällä 
hetkellä viisi henkilöä, jois-
ta yksi toimii vakituisesti 
kiinteistöhuollon puolella ja 
käy välillä auttamassa myös 
rakennustöissä. Tämän ke-
sän työkohteista on suurin 
osa Paula-myrskyn aiheut-
tamia rakennusvaurioita. 
Muutoinkin erilaiset korja-
uskohteet ovat työllistäneet 
yritystä ja jonkin verran on 
tehty myös uudisrakenta-
mista. 

- Palvelemme asiakasta 
avaimet käteen periaatteel-
la. Teemme kaiken alusta 
loppuun asti valmiiksi, sekä 
avustamme erilaisissa lu-

paprosesseissa mitä eteen 
sattuu tulemaan. Sähkö- ja 
putkitöitä emme tee itse 
vaan ne työt teetämme alan 
erikoisliikkeillä. Aliurakoit-
sijoiden kustannukset on 
otettu huomioon tarjouksis-
sa, Buller täsmentää.

Laaja-alainen toimen-
kuva mahdollistaa monen-
laisten töiden vastaanoton. 
Kiinteistöhuolto ja muut 
siihen liittyvät tehtävät li-
sääntyvät pikkuhiljaa. Ra-
kentaminen työllistää osal-
taan ja traktorille on ollut 
työtä myös kesäisin, joten 
yrityksen tämänhetkiset 
työllisyysnäkymät ovat hy-
vät. Yrityksen nimen tultua 
tunnetuksi myös lähikun-
nissa on tullut jonkin verran 
työtarjouksia, mutta muuta-
ma poikkeusta lukuun otta-
matta työt on tehty kotikun-
nassa. 

MOnIPuOLISTA AuTOKOrJAAMOPALVeLuA TAIVALKOSKeLLA
Kuusamolaisessa autokor-
jaamossa käytännön työopit 
saanut taivalkoskelainen 
Jukka Kivelä on toiminut 
Autohuolto J. Kivelä auto-
korjaamoyrittäjänä vuodes-
ta 2017. Hän osti korjaamon 
ja jatkoi eläkkeelle jääneen 
yrittäjän toimintaa yrittäjä-
nä sekä työnantajana, koska 
kaupan mukana siirtyi myös 
korjaamossa työskennellyt 
asentaja. 

Omistajanvaihdon myö-
tä korjaamon toimitiloissa 
tehtiin uudistuksia. Varas-
totilana ollut maalaamo 
muutettiin korjaamotilak-
si, rakennettiin toimisto ja 
asiakastilat sekä uusittiin 
yksi nosturi. Korjaamolla 
oli vanha asiakaskunta val-
miina, joten yritystoiminta 
lähti hyvin käyntiin. Asia-
kaskunnan laajentuessa 
palkattiin toinen asentaja. 
Lisääntyneiden töiden myö-
tä tilat on käymässä ahtaik-
si, joten mietinnässä on laa-
jentaminen.

– Koronan vaikutus nä-
kyi meillä paremminkin 
työtä lisäävänä ilmiönä, 
mutta muutoinkin töitä on 
ollut alusta lähtien jopa 
ruuhkaksi asti. Ajat venyivät 

toisinaan kahdenkin viikon 
päähän, joten toisen asen-
tajan palkkaus tuli ajankoh-
taiseksi. Itse olen välillä toi-
mistohommissa, mutta töitä 
tehdään myös tarvittaessa 
kolmen asentajan voimin, 
Kivelä mainitsee

Korjaamon toimintaa 
on kehitetty ja laajennet-
tu edelleen, joten siellä 
voidaan tehdä myös maa-
hantuojien edellyttämät 
takuuhuollot ja korjaukset. 
Uusia diagnostiikkalaittei-
ta on hankittu lisää ja ny-
kyisillä vehkeillä päästään 
tutkimaan kutakuinkin 
kaikkien Suomessa olevien 
automerkkien tietokoneet. 
Rengaskauppa ja rengasho-
tellitoiminta on myös käyn-
nistynyt. Nykyisin autoissa 
on hyvin usein omat erikoi-
söljynsä esimerkiksi vaihde-
laatikoissa tai tehostimissa. 
Liikkeen hyllyistä löytyy pe-
rusöljyjen lisäksi myös näitä 
öljyjä tai niiden laatuvaati-
mukset täyttävät vastaavat 
öljylaadut. Samoin varas-
tosta löytyy yleisimmät ns. 
pienvaraosat, mutta varsi-
naisia varaosa varastoja ei 
juurikaan pidetä, koska ne 
saadaan tilaamalla jo seu-

raavaksi aamuksi liikkee-
seen.

Nykyiset autot ovat luo-
tettavia jos ne huolletaan 
ajallaan valmistajan ohjei-
den mukaisesti ja huoltoja 
jatketaan vielä takuuajan 
jälkeenkin. Rengasrikot, 
äkilliset alustaviat sekä sa-
tunaiset tielle sammumiset, 
jotka yleensä johtuvat jääty-
misestä tai sähköisten kom-
ponenttien häiriöistä, ovat 
yleisimmät ajon keskeyttä-
vät viat.

– Pystymme nykyisin 
tekemään myös takuun 
alaisille autoille maahan-
tuojan edellyttämät huollot 
ja korjaukset ilman että ta-
kuu raukeaa. Niiden takia ei 
siis tarvitse enää ajaa merk-
kiliikkeeseen, vaan ne voi 
tehdä täällä ja kehotankin 
ihmisiä vertaamaan hintoja 
ennen kuin vie auton huol-
toon. Takuun piiriin kuulu-
vat korjaukset on edelleen 
tehtävä merkkiliikkeessä, 
niitä ei voi monimerkkikor-
jaamoilla suorittaa. Rengas-
kauppakin on lähtenyt hy-
vin käyntiin. Kesärenkaissa 
ei näytä erityistä suosikkia 
olevan. Talvirenkaissakin 
merkit vaihtelevat, mutta 

nastat pitää edelleen pin-
tansa. Kitkarenkaita ei juu-
ri kysellä, mutta tilaamalla 
niitäkin saadaan. Rengas-
hotellissa säilytys maksaa 
40 euroa kaudelta ja siihen 
sisältyy pesu, kuntotarkas-

tus, varastointi ja vakuutuk-
set. Jos haluaa täyden pal-
velun eli renkaanvaihdon, 
tasapainotukset ja kausisäi-
lytyksen niin kausihinnaksi 
tulee silloin 90 euroa. Tä-
män tästä kysytään mihin 

voi viedä käytetyt renkaat. 
Laki velvoittaa jokaisen 
rengaskauppaa tekevän 
ottamaan myös käytetty-
jä renkaita vastaan ja se ei 
edellytä ostopakkoa, Jukka 
Kivelä huomauttaa.

Autohuolto J. Kivelän töistä vastaavat Juha Karjalainen, Jukka Kivelä, Juho 
Jurmu ja Otto Moilanen joka on kevääseen asti koutussopimuksella.

- Monenlaista kehitysaja-
tusta on mielessä, mutta ai-
nakin tässä vaiheessa pitäy-
dytään tässä ja katsellaan, 
miten jatkossa menetellään. 
Rakentaminen on nyt ko-
vassa vauhdissa ja toistai-
seksi työnäkymät ovat hyvät 
ja naapurikuntien työmaat-
kaan eivät ole pois suljettu 
asia. Kiinteistöhuolto sekä 
muut yrityksen toiminnot ja 
työt tukevat toisiaan ja työl-
listävät sopivasti, joten asiat 
näyttävät menevän suun-
nitelmien mukaan niiltäkin 
osin, Seppo Buller toteaa.
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KALAnKASVATuS VääränIeMI OY 
SYdäMen ASIALLA
Kari ja Harri Vääräniemen 
vuonna 2011 perustama Ka-
lankasvatus Vääräniemi Oy 
hallitsee koko kalankasva-
tus tuotantoketjun mädistä 
täysikasvuisiin kaloihin asti. 
Yritys toimittaa ruokakalaa 
kauppoihin, tukkuliikkeisiin 
sekä tuottaa istukkaita ja 
onkikalaa monenlaisiin koh-
teisiin usean kalankasvatta-
mon voimin. Kalankasvatus 
Vääräniemi Oy sai vuonna 
2020 Vuoden Yrittäjä -pal-
kinnon Taivalkoskella. Yri-
tys työllistää vakituisesti pa-
rikymmentä henkilöä.

Yrittäjäveljesten isä, 
Pekka Vääräniemi perusti 
1980-luvulla pienen kalan-
kasvatuslaitoksen, jota sit-
temmin laajensi. Pojatkin 
touhusivat altailla töissä ja 
saivat siinä sivussa alkuopit 
kalankasvatukseen.

2010-lukua lähestyttäes-
sä Pekka Vääräniemi alkoi 
miettimään eläkkeelle jää-
mistä. Pojat Kari ja Harri 
Vääräniemi olivat pohtineet 
mitä tekisivät ja päättivät 
lähteä kehittämään isänsä 
perustamaa yritystä uudel-
ta pohjalta ja uusin ideoin. 
Kalankasvatus Vääräniemi 
Oy aloitti yritystoiminnan 
vuonna 2011. 

Veljekset lähtivät kasvat-
tamaan voimakkaasti yritys-
toimintaansa.  

- Alussa meillä oli lähinnä 
luonnonravintolammikoita 
ja istukaspoikastuotantoa. 
Siitä kehitimme toimin-
taamme eteenpäin. Tänä 
päivänä, yritysostojen myö-
tä tuotantoketjumme kattaa 
aina kalanmädistä ruokaka-
laan asti, kertoo yritystä yh-
dessä veljensä Harrin kanssa 
luotsaava Kari Vääräniemi.

Yritystoiminnan aloitta-
minen sattui sopivasti ajan-

kohtaan, jolloin lähiseudulla 
oli paljon kalankasvatuslai-
toksia, joista oltiin eläkeiän 
koittaessa luopumassa tai 
toimintaa ajamassa alas. 
Uusien ympäristölupien ha-
keminen on raskas, kallis ja 
aikaa vievä prosessi. Vää-
räniemen veljekset näkivät, 
että nyt kannattaa tarttua ti-
laisuuteen ja ostaa valmiita, 
vaadittavat luvat omaavia 
yrityksiä ja kehittää ennem-
min niitä, kuin lähteä aikaa 
vievään lupaprosessiin on-
neaan koittamaan.

Yrityksen tuottamia ka-
lalajeja ovat siika, kirjo-, 
meri- ja järvilohi sekä meri- 
ja järvitaimen. Laitoksia on 
kolme Perämeren alueella. 
Kasvatuslupia eri laitoksilla 
on yhteensä noin 600 ton-
nin edestä. Tuotannosta kol-
me neljäsosaa on ruokaka-
laa, kirjolohta ja siikaa sekä 
neljännes poikas- ja istukas-
kasvatusta sekä luonnonra-
vintolammikoissa kasvavaa 
kalaa.

- Työskentelemme Ou-

lujoen, Iijoen ja Kemijoen 
latvavesillä, joka ovat tau-
deista vapaat ja varmistavat 
sen, että täällä on puhtaat 
ja laadukkaat vedet, jotka 
luovat erinomaiset ja terveet 
elinolosuhteet niin poikas-, 
istukaskalan kuin ruokaka-
lan tuotantoon, Kari Väärä-
niemi huomauttaa. 

Vesistöjen kokonaiskuor-
masta vain pieni osa tulee 
kalanviljelystä. Kaikki kalat 
kasvatetaan ympäristöarvot 
huomioiden ja toimintaa oh-
jaa tiukka laadun seuranta. 
Kaikki ruokakalat tuotetaan 
tarkkojen ympäristönor-
mien mukaisesti ja kalojen 
hyvinvointi huomioiden.  

Yritys kasvattaa huo-
mattavia määriä Benella 
kirjolohta ja siikaa, joiden 
EPA- ja DHA rasvahappo-
koostumus on optimoitu 
sydänystävälliselle tasolle 
Itämeri Baltic Blend -eri-
koisrehun avulla. Sen si-
sältämä kalajauho ja -öljy 
tuotetaan Itämerestä pyyde-
tystä silakasta ja kilohailista.  

Suomen Sydänliitto ry. on 
myöntänyt Benella Kirjolo-
helle ja Benella Siialle sy-
dänmerkin. 

– Tuotantotilamme ovat 
laajalla alueella, mutta se 
ei ole ongelma vaan parem-
minkin hyötynäkökulma, 
koska se mahdollistaa häi-
riötilanteen sattuessa, että 
emme ole kiinni yhdessä ja 
samassa laitoksessa. Meillä 
on monenlaisia ja eritar-
koituksiin soveltuvia lai-
toksia, joista osa voidaan 
tarpeen vaatiessa tyhjentää 
esimerkiksi tulvien ajaksi 
ja saattaa taas toimintaan 
tilanteen vakiinnuttua.  Vii-
meiset kymmenen vuotta on 
ollut kiireistä kasvun aikaa 
ja yrityksellä on tuloillaan 
10-vuotissynttärit. Nyt rau-
hoitellaan tilannetta ja kat-
sotaan mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan, Kari Vääräniemi 
toteaa.

Kuvat: 
kalankasvatus 

Vääräniemi Oy

Yrityksen tuottamia kalalajeja ovat siika, kirjo-, meri- ja järvilohi sekä meri- ja 
järvitaimen.

Kasvatuslupia eri laitoksilla on yhteensä noin 600 tonnin edestä. 

Kauppatie 19-21
93400 TAIVALKOSKI
Puh. 040 707 3500
pirjo.jylkas@pp.inet.fi

Taivalkosken

JÄTEHUOLTO JA HINAUS
palvelut

Lohitie 26, 93400 TAIVALKOSKI
Kai Schroderus, puh. 0400 261 471

kai.schroderus@taivjate.fi

1+8
henkilöä

TAKSI
INVA- JA PAARIKULJETUKSET

Risto Keränen 0400 389 344
Hietalantie 4 B, 93540 TYRÖVAARA

piston.taksi@gmail.com
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LuPAuSTen PITäMInen On KunnIA-ASIA
- Jaakko Tenkula perusti Ta-
letek yhtiöt Raaheen vuonna 
1977. Taivalkoskella Telatek 
aloitti toimintansa vuonna 
1998 ruoripotkurirunkojen 
valmistuksella ja on ollut 
siitä lähtien huomattava 
työllistäjä paikkakunnal-
la. Konepajalla on edelleen 
useita henkilöitä, jotka 
ovat olleet palveluksessam-
me alusta saakka. Taival-
koskella toimiva Telatek 
Works Oy on yksi Suomen 
suurimmista hitsaavista ko-
nepajoista, joka on erikois-
tunut suurten laitteiden ja 
rakenteiden valmistukseen 
ja on ainoa suurien potku-
rilaiterunkojen valmistaja 
Suomessa sekä johtava sopi-
musvalmistaja Euroopassa. 
Tämän lisäksi valmistam-
me vaativia teräsrakenteita 
muun muassa offshore- ja 
kaivosteollisuudelle, mutta 
tällä hetkellä päätoimi ala 
on Azipod -ruoripotkuri-
rungoissa, jotka toimitetaan 
ABB Oy Marine&Ports:lle. 
Henkilöstöä on alun toista-
sataa ja tuotantotilaa 12500 

neliömetriä, kertoo konepa-
japäällikkö Ulla Mäkitalo.

Taivalkosken konepaja 
tunnetaan suurten ja vaati-
vien hitsattujen rakenteiden 
valmistajana, joka valmistaa 
ruoripotkurirunkoja, mitä 
käytetään muun muassa 
suurissa risteilylaivoissa 
sekä jäissä kulkevissa lai-
voissa. Korona keskeytti 
risteilyalusten tuotannon 
ja koko risteilybisneksen 
täysin. Se heijastui suoraan 
konepajan toimintaan siten, 
että 2020 alkusyksyllä osa 
porukasta täytyi lomaut-
taa, koska asiakas laittoi 
työn alla olevien ruoripot-
kurirunkoisten alusten val-
mistuksen pysähdyksiin ja 
tilauksien vastaanottoa siir-
rettiin eteenpäin.  

Tulevaisuuden näkymät 
ovat konepajapäällikkö Ulla 
Mäkitalon mukaan yrityk-
sellä suotuisat. 

- Työtä on tiedossa aina-
kin vuodeksi eteen päin eli 
tilanne on hyvä. Konepajaa 
kehitetään koko ajan. Uusi 
toimistorakennus valmis-

tui vuonna 2019. Olemme 
nyt ottamassa ensimmäisiä 
askelia robotisointia koh-
ti tällä alalla. Teollisuuden 
puolella sitä on toki käytet-
ty hitsauksissa jo aikaisem-
min, mutta nämä meidän 
tuotteet ovat niin erikoisia, 
isoja ja vaativia kohteita, 
että robottia ei ole aiemmin 
pystytty hyödyntämään. Nyt 
on tarkoitus lähteä kokei-
lemaan, miten se soveltuu 
tuotantoomme, Mäkitalo 
kertoo konepajan kehitys-
suunnitelmista.   

Työntekijöistä arviolta 
neljä viidesosaa on paikka-
kuntalaisia ja loput tulevat 
naapurikunnista, kuten 
Posiolta, Kuusamosta ja 
Pudasjärveltä. Konepa-
ja kouluttaa hyvin pitkälti 
työntekijänsä itse tai sit-
ten yhdessä TE-keskuksen 
kanssa. Hitsaajan pätevyyt-
tä edellyttävissä tehtävissä 
työntekijä suorittaa päte-
vyyskokeen Taivalkosken 
tehtaalla. Kaikilla ei tarvitse 
olla hitsauspätevyyttä vaan 
osa työskentelee kunnos-

sapidossa, koneistajina tai 
osanvalmistuksessa. 

- Työvoimapulaa ilme-
nee aina välillä, kun osa jää 
eläkkeelle, muuttaa paikka-
kunnalta tai menee muihin 

töihin. Ammattitaitoista 
porukkaa on vähän tarjolla. 
Valmiita koneistajia on vai-
kea löytää suoraan koulun-
penkiltä jo sen vuoksi, kun 
meidän aarporat ovat niin 

isoja, että koulussa saatu 
pohjakoulutus ei vielä riitä 
niiden käyttämiseen, vaan 
käyttö on opeteltava paikan 
päällä, Mäkitalo kertoo. 

Näkymä Telatek Works Taivalkosken konepajalta.

Taivalkosken konepaja tunnetaan suurten ja vaativien hitsattujen rakentei-
den valmistajana.

Konepaja kouluttaa pääsääntöisesti työntekijänsä itse.

Ouluntie 50, 
93400 Taivalkoski
Puh. 044 975 9714

info@susirajacamp.fi

Muutot, jakelut, noudot,
yM. kappaletavarakuljetukset

kuljetusliike

taivalkoski

tynioy@gMail.coM   www.tynioy.fi

auto 0400 232 546
jarMo tyni 0400 255 023

Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

MONIPUOLISET KULJETUSPALVELUT
TAIVALKOSKELLA

Lavetti-, erikois- ja 
vaihtolavakulje-
tukset, nosturityöt, 
nostokorityöt ja 
haketuspalvelut

RAHTIKULJETUKSET KOILLISMAALLA
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KYLÄKAUPPA
SORONEN

Palvelemme:
ma-pe 8.30-18.00, la 8.30-14.00 

Puh. (08) 846 132 
soronen.lea@kylakauppa.inet.fi

OMAN KYLÄN KAUPPA

TAIVALTORI
Palvelemme: ma-pe 8-21, la 8-21, su 11-21
Puh. 045 848 3755, www.k-market.com

VERKKOKAUPPA: 
www.k-ruoka.fi/kauppa/K-market-Taivaltori

Kirkkotie 1, 93400 Taivalkoski, Puh. (08) 842 620

Muotia 
Laatua  

Hyvää palvelua
Tervetuloa!

Talonpojantie 8 B 16, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 044 980 5903

Kelantie 2, 93600 KUUSAMO 
Puh. 08 852 1294

Puh. 044 971 1539 Maria Partanen 
Puh. 0440 280 254 Kauko Kumpumäki 

mtpelamanlanka@gmail.com

Elämänlanka Oy
KuKKa- ja Hautauspalvelut

Huolehdimme.
Isännöinnistä ja vuokrauksesta.

Taivalkoski 0207 480 272 Kauppatie 19-21

Kuusamo 0207 480 270 Kelantie 2

Jätä tarjouspyyntö: kiinteistötahkola.fi

NORDIC MASIN OY
Mikko Partanen • 0400 280 126

93400 Taivalkoski • mikkol.partanen@gmail.com

KaiKenlaiset 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
Kauttamme. 

myös 
valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281 

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Liity jäseneksi:
www.yrittajat.fi

T A I V A L K O S K I
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TAIVALKOSKen YrITTäJäT HALLITuS 2021 
Puheenjohtaja
Pasi Kivimäki
Kivimäki Pasi
0400 585 038
pr.kivimaki@gmail.com
 
Varapuheenjohtaja
Seppo Buller
SBuller Oy
0400 205 168
seppo1.buller@pp.inet.fi

Sihteeri
Pirjo Jylkäs
Kirjanpito- ja Tilipalvelut Pirjo Jylkäs
040 707 3500
pirjo.jylkas@pp.inet.fi
 

Mika Lämsä
Terveyspojat Oy
0400 407 212
info@terveyspojat.fi
 
Saila Päkkilä-rokolampi
Terveyspojat Oy
040 365 9083
info@terveyspojat.fi

Pirjo Seiteri
040 588 7099
seiteri.pirjo@gmail.com 

Harri Vääräniemi
Kalankasvatus Vääräniemi Oy
040 705 6582
kalankasvatus@vaaraniemi.net

Taivalkosken Yrittäjien hallitus kokoontui syyskuussa pohtimaan 50-vuotisjuhlajärjestelyjä 
sekä juhlalehden tekemistä. Kuvassa 50-vuotisjuhlatoimikunnasta Hannu Kivelä, puheen-
johtaja Pasi Kivimäki, sihteeri Pirjo Jylkäs ja varapuheenjohtaja Seppo Buller.

Kurssilla tutustuimme pai-
kallisiin yrityksiin. Lukion 
opettajista Tarja Tolonen 
sekä Marjo Kaarre ovat ol-
leet ohjaamassa meitä Yrit-
täjäyhdistyksen puheen-
johtaja Pasi Kivimäen ja 
Naturpoliksen yrityskehit-
täjä Niina Heinon kanssa. 

Kurssi alkoi lokakuun 
alussa kurssin sisällön läpi-
käynnillä sekä yrittäjyyteen 
tutustumisella yleisesti. 
Tämän jälkeen olemme vie-
railleet jokaisena perjantai-
na erilaisissa yrityksissä ja 
saaneet paljon hyödyllistä 
tietoa. Vierailut aloitimme 
käymällä useammassa Tai-
valkosken taajaman yrityk-
sessä. 

Lisäksi olemme vierail-
leet muun muassa husky-

farmi Finn-Jannilla, jon-
ka omistaa Timo Jokela. 
Meidän ja varmasti myös 
opettajien mielestä koiran-
pennut olivat supersöpö-
jä! Myös vierailu Hotelli 
Iso-Syötteellä jäi mieleem-
me hyvien palveluiden, 
hienojen maisemien ja 
skandinaavista rouheutta ja 
rosoisuutta sisältävän sisus-
tuksen ansiosta. 

Toiveidemme mukaan 
vierailimme myös Taival-
kosken Osuuspankissa 
tutustumassa pankin toi-
mintaan ja kuuntelemassa 
tärkeää asiaa omien ra-
ha-asioiden hoitamisesta 
ja budjetoinnista. Lisäksi 
kävimme kunnantalolla 
valtuustosalissa kuuntele-
massa, kun Taivalkosken 

kunnanjohtaja Kaisu Lehti-
nen-Nevalainen kertoi kun-
tajohtajan monimuotoisesta 
työnkuvasta sekä kunnan 
asioiden hoitamisesta. 

Laajan kuvan taivalkos-
kelaisista yritystoiminnasta 
saimme tekemällä tutustu-
miskierroksen Teollisuus-
alueelle. Odotamme myös 
mielenkiinnolla maatilavie-
railua marraskuun lopussa 
Sorosen maatilalla. 

Kiinnostus tutustua tai-
valkoskelaisiin yrityksiin 
ajoi osan meistä kurssille. 
Itselle asetetut tavoitteet 
saavutettiin, kun yrittäjät 
kertoivat omia kokemuksia 
yrittäjyystaipaleistaan, vas-
tasivat meitä mietityttänei-
siin kysymyksiin ja jokai-
seen kysymykseen saimme 

vastauksen. Oli mielenkiin-
toista kuulla erilaisia yrit-
täjyystarinoita; toisilla 
yrittäjyys oli ollut pienestä 
asti ajatuksena ja toisilla al-
kanut “vahingossa”. Monet 
yrittäjyyteen liittyvät pelot 
ja ennakkoluulot karisivat 
kurssin edetessä.

Kurssi oli mieleenpai-
nuva kokemus ja mahtava 
mahdollisuus tutustua tai-
valkoskelaisiin yrittäjiin ja 
heidän yrityksiinsä.

Teksti: Yrittäjyys-
kurssin osallistujat 
Selja Lohi, Viivi Jo-

kela, Krista Soronen, 
Enni Karjalainen, Enni 
Kuha, Roosa Peltonie-

mi, Heljä Vääräniemi ja 
Marikki Tyni

TAIVALKOSKen LuKIOLAISeT YrITTäJYYSKurSSILLA

Taivalkosken lukiolla on syksyn aikana 
järjestetty teemaopintokurssi ”Yhteiskunta, 

yrittäjyys ja raha”. Yhtenä kurssin tavoitteista on 
avata yrittäjyyden maailmaa konkreettisella 
tavalla yritysvierailujen ja yrittäjätarinoiden 
kautta. Lisäksi tavoitteena on tutustua eri 

yritysmuotoihin sekä ymmärtää, mitä yrittäjyys 
käytännössä tarkoittaa.

Enni Xana-kampaamon hyllyllä.

Huskyfarmin tulevat työläiset kera Ennin.

Kurssilaiset Syötteen huipulla: Vasemmalta alkaen:  Selja Lohi, Viivi Jokela, Krista Soronen, Enni Karja-
lainen, Enni Kuha, Roosa Peltoniemi, Heljä Vääräniemi ja Marikki Tyni.
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Lähdeveteen leivottu

TAIVALKOSKEN
LEIPOMO KY

08 841 049
Kiskotie 2 

TAIVALKOSKI

nATurPOLIS TArJOAA YKSILöLLISTä 
PALVeLuA YrITYSTen TArPeISIIn
Naturpolis tarjoaa Taival-
koskella kattavasti yritys-
palveluita niin aloittaville 
kuin toiminnassa oleville 
yrityksille. Yrityskehittäjä 
Niina Heino kertoo, että 
palveluja tarjotaan tapaus-
kohtaisesti jokaisen asiak-
kaan tarpeen mukaan. 

Asiakastapaaminen voi-
daan aloittaa keskustele-
malla mahdollisesta liikei-
deasta ja jatkaa sen hiomista 
yhdessä, jolloin ydinajatus 
liiketoiminnasta kirkastuu. 
Myös laskelmien tekeminen 
on yksi tärkeä osa aloittavan 
yrittäjän perusneuvontaa, 
koska siinä konkretisoituu 
liikeidean kannattavuuden 
tarkastelu. 

Yrityskehittäjä voi auttaa 
yrittäjää myös toimitilan et-
simisessä ja rahoitus- ja tu-
kiviidakossa. 

-Tärkeintä on, että yri-
tykset tietävät, että olemme 
täällä heidän tarpeitaan var-
ten, yksin ei tarvitse kaikkia 
asioita pähkäillä, sanoo 
Heino.

Toiminnassa olevia yri-
tyksiä puolestaan voidaan 
auttaa esimerkiksi toimin-
nan kehittämisessä, ra-
hoituksen hakemisessa tai 
vaikka tuotteistamisessa. 
Yrityspalveluilta saa apua 
myös omistajan- tai su-
kupolvenvaihdoksiin. Na-
turpoliksen yrityskehittäjä 
tekee tiivistä yhteistyötä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien omistajanvaihdos-
palveluiden kanssa. Taival-
koskella on parhaillaankin 
yrityksiä, jotka etsivät uutta 
jatkajaa. 

Taivalkoskella on 
hyvä yrittää
Taivalkosken yritystoiminta 
saa Heinolta kiitosta aktiivi-
suudestaan. 

-Taivalkoskella on moni-
puolista ja vilkasta yritystoi-
mintaa ja hyvät edellytykset 
yrittämiselle. Paikalliset 
vain ovat kovin vaatimatto-
mia, vaikka heillä olisi kyllä 
ylpeyden aiheita. Täällä on 

esimerkiksi vireä keskus-
ta erikoisliikkeineen, elin-
voimaisia yrityksiä, suurta 
teollisuutta sekä kv-matkai-
lua. 

Sijainniltaan Taivalkoski 
on yritystoiminnalle kes-
keisellä paikalla. Yhteydet 
esimerkiksi Ouluun, Pudas-
järvelle ja Kuusamoon ovat 
hyvät. Lisäksi Taivalkoskel-
la on teollisuusalue, jossa on 
vapaita tontteja sekä toimi-
tilojakin löytyy. 

-Ja jos ei löydy, niin etsi-
tään yhdessä, jatkaa Heino. 

Yhteistyötä  
yrittäjäjärjestön 
kanssa
Heino tekee tiivistä yhteis-
työtä Taivalkosken Yrittä-
jien kanssa. Esimerkiksi 
lukion yrittäjyyskurssi sekä 
erilaisia tapahtumia on 
suunniteltu ja toteutettu 
yhteisesti. Tarkoitus on jär-
jestää lisää tapahtumia ja 
tähän Heino toivoo yrittäjil-
tä ideoita: 

-Taivalkosken yrittäjillä 
on tekemisen meininki ja 
yhdessä pystymme teke-
mään töitä alueen elinvoi-
man eteen.

Heino toivoo, että yrityk-
set ottaisivat yhteyttä mata-
lalla kynnyksellä: 

-Naturpoliksella on pal-
jon tarjottavaa ja leveät har-
tiat toimia alueen yrittäjien 
tukena isommissakin hank-
keissa.

Yrityskehittäjä Niina 
Heino toivoo yritysten otta-
van yhteyttä matalalla kyn-
nyksellä

Pohjois-Suomen suurin 
yksityinen puunjalostaja 
Pölkky Oy on ollut mukana 
Taivalkosken kehityksessä 
vuodesta 1997 saakka. Pöl-
kyn omistama Taivalkosken 
tuotantolaitos työllistää ny-
kyisin päivittäin lähes 100 
työntekijää. 

Jo 25 vuotta  
kehitystä ja  
investointeja
Vuonna 1997 Pölkky osti 
Taivalkosken tuotantolai-
toksen, entiseltä nimeltään 
Ulea Oy:n, Enso Oy:ltä ja 
alkoi investoida tuotantolai-
toksen laajentamiseen sekä 
modernisointiin. Vuonna 
1999 Taivalkoskella vihittiin 
käyttöön uusi veistossaha, 
2007 tuotantolaitoksella 
käynnistyi laaja dimensio-
lajittelulaitoksen uudistus 
ja 2018 sahalle investoitiin 
röntgentekniikkaa tukinla-
jittelun kehittämiseksi. 

Vuonna 2020 Pölkky jal-
kautti uuden kannattavan 
kasvun strategian, johon 
kuuluu mm. yrityksen kas-
vattaminen sen jatkojalos-
tusliiketoimintoja kehittä-
mällä ja sahausteknologiaa 
uudistamalla. Tämän seu-
rauksena Pölkky käynnisti 
Taivalkoskella ehkä tähän 
mennessä suurimman inves-
tointinsa: huippumodernin 
höyläämön kehitysprojek-
tin. Höyläämö valmistui ke-
säkuussa 2021 ja on otettu 

PöLKKY OY YKSI TAIVALKOSKen 
SuurIMMISTA TYöLLISTäJISTä

Jalosteprosessinhoitaja Pauli Heiska esitteli uuden 
huippumodernin höyläämön toimintaa.

Tammi-elokuussa 2021 Taivalkosken tuotantolaitoksella tuotettiin puutava-
raa yhteensä 111 458 kuutiometriä.

vastikään käyttöön. Inves-
toinnin odotetaan kasvat-
tavan yhtiön vuosittaista 
liikevaihtoa arviolta noin 30 
miljoonaa euroa.

Merkittävä  
työllistämis- 
vaikutus
Pölkky on yksi Taivalkosken 
suurimmista työllistäjis-
tä. Taivalkosken sahalla on 
palkkasuhteessa yhteensä 96 
henkilöä, joka on noin kak-
si prosenttia koko kunnan 
asukkaista. Se on myös 10 
henkilöä enemmän kuin vii-
me vuonna, sillä uusi huip-
pumodernin höyläämön on 
käynnistymisensä jälkeen 
työllistänyt vakituisesti kaksi 
uutta esihenkilöä ja kahdek-
san uutta työntekijää. 

Itse höyläämön investoin-
tiprojekti työllisti vuosien 
2020 ja 2021 aikana yhteen-

sä 30 henkilöä. Investointi 
ei ole varmasti ainoa, mutta 
yksi varteenotettava syy sille, 
miksi Taivalkosken kunnan 
työttömyysaste laski vuonna 
2021 18,5 prosentista 11,5 
prosenttiin. 

Työtä ja tuloja myös 
tulevaisuudessa
Tammi-elokuussa 2021 Tai-

valkosken tuotantolaitok-
sella tuotettiin puutavaraa 
yhteensä 111 458 kuutio-
metriä. Määrä oli kaikista 
Pölkyn tuotantolaitoksista 
toiseksi suurin; jopa 27 pro-
senttia koko yhtiön tuotan-
nosta. Pölkyn tulevaisuus 
Taivalkoskella näyttääkin 
tehtyjen investointien myö-
tä hyvin vakaalta ja valoi-
salta.

www.kauneushoitolaeloisa.fi

Avoinna:
ma-pe 9.00 - 17.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan!

Jalkahoidot, 
kasvohoidot, 
käsihoidot jne...
Passikuvat, tuote-
myynti, lahjakortit...
Kaikki nämä 
Eloisasta! 

 www.yrittajat.fi/liity

Jalkahoidot

anni kivinen
* jalkojenhoidon at.    * lähihoitaja

kotipalvelutyöt
henkilökohtainen avustaminen
asiointipalvelu ym.
Maksuvälineenä käy myös palvelusetelit.

ketuntie 2, 
taivalkoski
044 977 5505



14 TAIVALKOSKI50 v.

TAIVALKOSKen YrITTäJäT PeruSTeTTIIn Me-Hengen 
LuOMISeen JA YHTeISHengen LuJITTAMISeen

Seitsemänkymmentäluvun 
alussa virisi Taivalkoskel-
la paikkakunnan yrittäjien 
joukossa tarve järjestäy-
tyä yhteisen edun nimissä. 
Koettiin, että pieni yrittä-
jä on liian yksin ja haettiin 
tukea toisista samoin tun-
tevista. Ympäröivä yhteis-
kunta ei tuolloin tuntenut 
yksityisyrittäjyyttä samoin 
kuin tänä päivänä. Paikka-
kunnalla ei ole ollut tukena 
pitkää yrittäjäperinnettä, 
vaan näillä seuduilla on to-
tuttu olemaan vieraan töis-
sä, takavuosina yleensä jon-
kin metsäyhtiön tai kunnan 
palveluksessa. Myös valtion 
järjestämät hätäaputyöt ovat 
olleet monelle meitä edeltä-
neessä sukupolvessa tuttuja. 
Tänä päivänähän pienyri-
tykset työllistävät jo suuren 
osan Suomen kansasta.

Taivalkosken Yrittäjien 
perustamiskokous pidettiin 
Ravintola Taivalkrouvissa 
15.9.1971. Kokoukseen osal-
listui 15 yrittäjää. Perusta-
misasiakirjassa kerrotaan, 
että yrittäjät ovat tunteneet 
olevansa kunnassa syrjäytet-
tyjä heitä koskevien asioiden 
käsittelyssä. Myös yrittäjien 
arvostusta haluttiin nostaa, 
ettei heitä pidettäisi riistäji-
nä, vaan merkittävinä itsen-
sä ja paikkakunnan väestön 
työllistäjinä ja taloudellisen 
hyvinvoinnin lisääjinä. Yh-
distyksen perustamisella us-
kottiin myös yrittäjiin koh-
distunut kohtuuton verotus 
saatavan korjatuksi (arvio-
verotus). 

Ensimmäiseksi hallituk-
sen puheenjohtajaksi valttiin 
Olli Jakkila. Jäseniksi valit-
tiin Annikki Hannula, Kauko 
Hoikkala, Olavi Nevala, Mat-
ti Paloniemi, Hannes Tyni ja 
Taisto Ylisirniö, varajäsenik-
si Inkeri Nuortio, Kalle Ny-
man ja Pasi Räisänen.

Kuntaan  
vaikutettu  
monella tavalla
Ensimmäisen vuosikym-
menen toiminta keskittyi 

me-hengen luomiseen ja 
yhteishengen lujittamiseen. 
Yhteistyötä kunnan kans-
sa hierottiin. Vuoden 1972 
syksyn kunnallisvaaleihin 
lähdettiin yrittäjien omalla 
vaaliliitolla, josta valtuus-
toon tuli valituksi Olli Jak-
kila ja kunnanhallitukseen 
Jorma Ylisirniö (8vuotta). 
Myös moniin lautakuntiin 
saatiin yrittäjäjäseniä, jo-
ten jäsenkunnan odotukset 
olivat korkealla. Seuraaviin 
kunnallisvaaleihin toivot-
tiin, että mahdollisimman 
moni yrittäjä asettuisi eh-
dokkaiksi eri puolueisiin.

Elinkeinoasiat taker-
telivat kunnassa. Vuonna 
1973 perustettiin elinkeino-
lautakunta, jonka jäsenet 
koostuivat pääasiassa maa-
taloustuottajista, puheen-
johtajana toimi pankin-
johtaja Matti Kurttila. 
Elinkeinoasiamieheksi ni-
mettiin 1978 Unto Moila-
nen, joka hoiti virkaa vuo-
teen 1996 saakka.

Virkistystoiminta tähtä-
si me-hengen luomiseen ja 
yhteishengen viriämiseen 
yrittäjäperheiden kesken. 
Pikkujoulut on järjestetty 
joka vuonna (viime vuotta 
lukuun ottamatta.) Ulko-
maan matkailuakin harras-
tettiin. Taivalkosken Vuo-
den Yrittäjä ensimmäinen 
yrittäjäpalkinto myönnet-
tiin Linja-autoliikenne N. 
Ylisirniö & kumppaneille 
vuonna 1980.

Keskiolutkiellon 
kumoaminen  
tiukassa
Taivalkoskella yrittäjiä pu-
hutti takavuosina keskio-
lut, erityisesti sen myynnin 
ja anniskelun kieltäminen 
kunnassa. Alkoholilaki va-
pautui 1969, jolloin keskio-
lutta sai myydä päivittäista-
varakaupoissa ja baareissa. 
Taivalkoskella, kuten mo-
nessa muussakin kunnassa 
tätä hulvatonta menoa ei 
katsottu hyvällä silmäl-
lä. Niinpä valtuusto kielsi 

myynnin ja anniskelun Tai-
valkoskella lokakuussa 1981 
lukion vanhempainneuvos-
ton aloitteesta. Kielto jatkui 
vuosi vuodelta, vaikka yrit-
täjät tekivät useita aloitteita 
sen kumoamiseksi. Inkeen 
kyläkauppias Leena Leino-
sen kesäkuussa 1992 vetoo-
mus oluen vähittäismyyn-
nin ja anniskelukiellon 
lakkauttamisesta käynnisti 
kunnassa lausuntokierrok-
sen, jonka päätteeksi val-
tuusto äänestyksen jälkeen 
päätti keskiolutkiellon ke-
säkuussa 1993 - viimeisim-
pien pitäjien joukossa koko 
Suomessa.

80-luvulla tärkeitä saa-
vutuksia olivat vuosina 
1986 ja –87 järjestetyt Tai-
valkoski Messut. Yrittäjäyh-
distyksen tarmokkaan työn 
tuloksena saatiin vireille 
Monitoimipalvelukeskus 
Atimantalon rakentaminen 
helmikuussa 1980, 13 lii-
kehuoneistoa sisältävä talo 
valmistui 1982. 

Villinä  
yhdistyksenä  
lähes 10 vuotta
Uusi vuosikymmen aloitet-
tiin niin sanotusti “villinä” 
yhdistyksenä, olihan vuoden 
1989 vuosikokouksessa pää-
tetty erota Suomen Yrittä-
jäin Keskusliitosta. Suurim-
pana eroamisen perusteluna 
oli jäsenmaksun suuruus, 
josta paikallisyhdistykselle 
palautui mitätön 15 prosen-
tin osuus. Syyskokouksessa 
marraskuussa 1997 päätet-
tiin ilman äänestystä palata 
Suomen Yrittäjien (aiem-
minSYKL) jäseneksi.

Alpo Kaisto muistelee, 
että kun liityttiin takaisin 
keskusjärjestöön, kunnal-
liseen päätöksentekoonkin 
aktivoiduttiin. Kunta odotti 
yrittäjiltä suunnannäyttöä 
elinkeinopolitiikassa. Pauli 
Harjun toimiessa kunnan-
johtajana hänen kanssaan 
käytiin antoisia keskusteluja 
ja oltiin yhteydessä kunnan 
eri elimiin taajaan. Myös 

Viimeksi pidetyillä Elomarkkinoilla 2019 TaKun Koristytöt palkittiin Vuoden 
taivalkoskisina 2019. Kuvassa tyttöjen kanssa koripallojaoston puheenjohtaja 
Esko Buller, puuhahenkilö ja valmentaja Jari Olkkola sekä oikealla kunnan-
johtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen. Taivalkaaren tiloihin ripustettavan pal-
kintotaulun on maalannut Jussi Valtakari.

Taivalkosken Yrittäjien vuoden 2017 syyskokouksen ja pikkujoulun yhtey-
dessä Vuoden Yrittäjän palkinnon saajat ja palkitsijat. Yrittäjäyhdistyksen 
puheenjohtaja Pekka Vääräniemi, sihteeri Pirjo Jylkäs, OP Taivalkosken ra-
hoitusneuvottelija Matti Kivelä, kunnanhallituksen jäsen Anneli Pulkkanen, 
yrittäjäpalkittu Arja Määttä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heli Hietala ja 
yrittäjäpalkitun puoliso Jouni Ahola. Taivalkosken Yrittäjät ovat huomioineet jäsenyrittäjiä jakamalla runsaasti 

yrittäjäristejä. Vuonna 2014 pikkujoulussa kultaisen yrittäjäristin sai Heikki 
Hoikkala ja timanttisen yrittäjäristin Jukka Hoikkala ja Jaakko Hoikkala.

kaavoituksen suunnitteluun 
yrittäjät pääsivät osallistu-
maan.

Ensimmäiset Elomark-
kinat järjestettiin vuonna 
1993 ja ne ovat vakiinnut-
taneet paikkansa elokuun 
viimeisenä viikonloppuna. 
Kahtena viimeksi kulunee-
na syksynä markkinoita ei 
ole voitu koronarajoitusten 
vuoksi järjestää. Helena 
Karppisen puheenjohtaja-
kaudella laadittiin yrittäjien 
toimesta elinkeinostrategia 
vuosille 2000-2010. 

naturpolis  
perustettiin
Vuosituhat vaihtui ja uute-
na puheenjohtajana aloitti 
vuonna 2001 Hannu Kivelä. 
Seuraavana vuonna käyn-
nistyi kaksivuotinen Etu-
rivin Yrittäjäksi- projekti, 
jonka tavoitteena oli saada 
yrityksiä kehittymään ja 
kasvamaan. Yksi tavoite to-
teutui, eli Taivalkoskella on 
ollut siitä lähtien oma yri-
tysasiamies. Myös kunnassa 
suhtautuminen yrittäjiin oli 
muuttunut. Yrittäjiä kutsut-

tiin jäseniksi erilaisiin hank-
keisiin ja ohjausryhmiin. 
Mm. Koillis-Suomen alue-
keskusohjelman ohjausryh-
mään, jonka seurausta on 
myös seudullinen kehitys-
yhtiö Naturpolis. 

Vuonna 2005 päätettiin 
tarjota nuorille kesätöitä 
avaamalla jäätelökioski uu-
distetulle torialueelle, jossa 
se on joka kesä sen jälkeen 
ollutkin. Yrittäjäyhdistyk-
sen vetämänä kioskitoimin-
taa harjoitettiin muutamina 
kesinä. Sen jälkeen Metsä-
kylän Kyläkauppa ja myö-
hemmin 4H-yhdistys ovat 
tyydyttäneet kesäisin kansa-
laisen makeannälkää.

Jäsenmäärä  
vakiintunut
Koko vuosikymmenen yh-
distyksen jäsenmäärä pyöri 
reilussa kuudessakymme-
nessä. Uusi puheenjohtaja 
Pekka Vääräniemi tarttui in-
nolla asiaan ja vuonna 2011 
jäsenyrityksiä oli jo 85 kap-
paletta. Enimmillään jäsen-
määrä kävi vuonna 2013, 
jolloin saavutettiin 100 jäse-

nen merkkipaalu, tällöin ol-
tiin PPY:n alueen yhdistys-
ten koossa jo keskikastissa. 
Viime vuosina jäsenmäärä 
on vakiintunut reiluun kah-
deksaankymmeneen. Yhdis-
tyksen varainhankinta on 
hoidettu vuosittain julkais-
tavan Taivalkosken Puhelin-
luettelon ja Elomarkkina-ar-
pajaisten avulla.

Uuden vuosikymmen 
alussa vaihtui jälleen pu-
heenjohtaja, kun Pasi Kivi-
mäki aloitti pestinsä vuon-
na 2020. Koronan vuoksi 
yhdistyksen toiminta on 
ollut “säästöliekillä” koska 
mitään isompia tilaisuuksia 
ei ole pystytty järjestämään. 
50-vuotisjuhlaa on suun-
niteltu koko vuoden ajan ja 
se on päätetty toteuttaa lau-
antaina 27.11. Taivalkosken 
yrittäjien jäsenyrityksessä 
Tunturihotelli Iso-Syötteel-
lä. Kokoontumisrajoitusten 
vuoksi osallistujilla on olta-
va koronapassi, joka tarkis-
tetaan ovella.

Hannu Kivelä,
kuvat Heimo Turunen
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VuOden TAIVALKOSKeLAISenA 2021 
PALKITTIIn LeA ruunu
Taivalkosken joulunavajai-
sissa perjantaina 19.11. pal-
kittiin Vuoden 2021 Taival-
koskelaisena kyläkauppias 
Lea Ruunu. Toimikunnan 
valinta oli ollut yksimieli-
nen ja perusteltu: Lea Ruu-
nu on tehnyt pitkäjänteistä 
yrittäjän työtä Taivalkosken 
kunnassa ja Tyrävaaran 
kyläkaupassa kaiken kaik-
kiaan 47 vuotta, joista 36 
vuotta hän on toiminut 
kauppiaana. Lea on palvele-
va persoona, joka huolehtii 
kyläläisten tarpeista. Lisäksi 
Sorosen kyläkauppa on van-
hin Taivalkoskella sijaitseva 
kyläkauppa, tästä suurin kii-
tos kuuluu kauppias-Lealle.

Kiitospuheessaan Lea 
Ruunu totesi olevansa yl-
lättänyt ja tämän oleva yksi 
uransa huippuhetkistä, ai-
nutlaatuinen tapahtuma ja 
kunnianosoitus kunnalta 
sekä asiakkailta, jonka otan 
nöyränä ja iloiten vastaan. 
Tunnen että olen osannut 
tehdä asioita oikein.

Lea Ruunu on syntype-
räinen tyrävaaralainen, joka 
aloitti uransa kaupan alalla 
15-vuotiaana isänsä liik-
keessä kauppa-apulaisena. 

Vuoden Taivalkoskelainen Lea Ruunu on tehnyt 
työtä Tyrävaaran kyläkaupassa 47 vuotta, joista 36 
vuotta hän on toiminut kauppiaana.

YHdeSSä eTeenPäIn – TAIVALKOSKen KunnAn TerVeHdYS
Puolen vuosisadan mit-
tainen yrittäjäyhdistyk-
sen taival antaa oivallisen 
kuvan myös koko kunnan 
menneistä vuosikymme-
nistä. Se on sisältänyt niin 
ylä- kuin alamäkiäkin, joita 
on kiinteässä kytköksessä 
yhdessä kuljettu. Yrittäjä-
yhdistyksen merkitys yri-
tyksen alkuaikoina, kasvun 
vaiheissa sekä hankalissa 
tilanteissa korostuu, mutta 
jatkuvaa yrittäjien välisen 
yhteydenpidon arvoa ei sovi 
myöskään unohtaa. Mennyt 
puolitoistavuotinen koro-
nan kanssa toimiessa lienee 
monella tapaa osoittanut 
sen, millaisia yllätyksiä on 
mahdollista tulla ja millai-
sin toimin niistä yhdessä 
selvitään.

Yrittäjien ja kunnan vä-
lisen sidoksen tulee olla 
tiivis ja vuoropuhelun jat-
kuvaa. Tärkeää on, että 
viesti kulkee molempiin 
suuntiin ja kunnan kehittä-

mistä toteutetaan yhteisin 
toimenpitein. Mikäli kunta 
pystyy luomaan riittävät 
edellytykset yrittäjyydelle ja 
omistamiselle, toiminnassa 
olevat yritykset pärjäävät ja 
uusiakin syntyy. Ja toisaal-
ta, mikäli yritykset pystyvät 
toimimaan ja tuottamaan 
palveluitaan, kunnassa on 
työpaikkoja tarjolla ja ve-
rotuloin pystymme tuot-
tamaan julkisia palveluita. 
Yrittäjien asia ei ole siten 
pelkästään yrittäjien vas-
tuulla oleva asia, eikä kun-
nan asia pelkästään meidän 
päättäjien tai virkamiesten 
asia. Usein tämä vahva kyt-
kös pitää sisällään kehämäi-
sen syy-seuraus-suhteen. 
Meidän yhteisenä tehtävä-
nä on etsiä ne keinot, joilla 
tämä kehä pidetään positii-
visena. Hyvä ruokkii hyvää, 
kun viestintä välillämme 
jatkuu tiiviinä: yhteisiä kes-
kustelutilaisuuksia, yritys-
vierailuja, Naturpoliksen 

tuottamaa yritysneuvontaa, 
yksityisiä keskusteluita, tila-
ratkaisuja. Voisimmeko tätä 
yhteyttä edelleen kehittää? 
Vaikkapa luomalla kuntaan 
yritysvierailukalenterin tai 
pohtimalla yritys-valtuus-
to-kummitoiminnan käyn-
nistämistä?

Oma roolinsa yrittäjien 
toimintaedellytyksille on 
myös riittävän työvoiman 
saannissa. Alueen yhteis-
markkinoinnilla eri kana-
vien välityksellä pyritään 
tuomaan esille kuntamme 
vahvuuksia, jotta tänne 
muuttaminen olisi entistä 
houkuttelevampaa. Kun-
tamme asukasluku on alku-
vuoden ajan kasvanut, joten 
vetoa alueelta kyllä löytyy, 
kunhan löydämme oikeat 
välineet viestin esilletuon-
tiin. Toisaalta työvoiman 
saantiin – sekä samalla uu-
sien yritysten syntymiseen 
– liittyy kiinteästi myös 
kunnan omien oppilaitos-

ten yrittäjyyskasvatus. Ala-
koululla olen työni kautta 
saanut useamman vuoden 
ajan seurata Yrityskylä-toi-
minnan käynnistämistä. 
Oppimiskokonaisuuden 
tarkoituksena on tarkastella 
työntekoa ja yrittäjyyttä mo-
nesta näkökulmasta ja työs-
kentely huipentuu päivään, 
jolloin oppilaat työskente-
levät pienoisyhteiskunnassa 
yrittäjinä tai työntekijöinä 
eri yrityksissä. Poikkeukset-
ta työskentely on ollut in-
nostunutta ja mielenkiintoa 
herättävää. Toki yrittäjyys- 
tai työelämäkasvatus ei ra-
joitu pelkästään tähän op-
pimiskokonaisuuteen, vaan 
koulujemme läpileikkaa-
vissa arvoissa nimetään en-
simmäisenä työntekemisen 
ja yritteliäisyyden arvosta-
minen. Tätä työtä teemme 
yhteistyössä kotien kanssa, 
jotta peruskoulun ja toisen 
asteen koulutuksen jälkeen 
työelämään ja jatko-opin-

toihin suuntaisi työelämän 
edellytyksiin valmiita, oppi-
miskykyisiä nuoria aikuisia. 
Myös koulupuolella olem-
me pohtineet, voisimmeko 
toteuttaa paikallisiin yrityk-
siin tutustumista tet-jakso-
jen ja lukion yrittäjyyskurs-
sin lisäksi jollakin tavalla. 
Siinä varmasti olisi yksi yh-
teinen kehittämiskohde.

Yrittäjäyhdistystä ei 
olisi ilman yrityksiä, eikä 
yrityksiä ilman yrittäjiä. 
Muistelen pääministeri Si-
pilän taannoin kuvanneen 
yrittäjiä vertauskuvallisesti 
kuminauhoiksi. Tiukoissa 
tilanteissa yrittäjä venyy 
ja paukkuu, tinkii omasta 
taloudesta, vapaa-ajasta ja 
hyvinvoinnista, jotta yritys 
ja sen työntekijät menes-
tyisivät. Korona-aika on ai-
heuttanut omat lisähuolen-
sa yrittämiseen. Pidättehän 
kuitenkin huolen itsestänne 
ja läheisistänne, jotta jak-
satte tulevaisuudessakin.

Haluan lämpimästi 
kiittää ja onnitella 
merkkivuottaan 

viettäviä Taivalkos-
ken Yrittäjiä sekä sen 
jäseniä! Menestystä 

kaikille myös tuleviin 
vuosiin!

Harri Karjalainen
Taivalkosken 

kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

uuSIA JäSenIä TAIVALKOSKen YrITTäJIIn
Taivalkosken Yrittäjiin on 
tänä vuonna liittynyt viisi 
uutta jäsentä. Toiminimi 
Tuija Karjalainen, Kone-
työ R Moilanen, yrittäjänä 

nuori, noin 20-vuotias Ris-
to Moilanen, Taivalkosken 
Leipomo Ky Ville Lesonen 
sekä Susiraja Camp Oy 
Tiia Manninen, joka ollut 

aiemminkin jäsen. Nyt jä-
senyyden uudistaminen 
yhtiömuodon muutoksen 
jälkeen. 

Taivalkosken yhdistyksessä on nyt 86 jäsentä, 
joista neljä senioriyrittäjiä. 

uudet jäsenet, tervetuloa toimintaan mukaan! T A I V A L K O S K I

Taivalkosken Yrittäjien puolesta Lea Ruunua onnittelemassa yhdistyksen sih-
teeri Pirjo Jylkäs. Oikealla kulttuurituottaja Heli Paaso-Rantala.

Isänsä jäädessä eläkkeelle 
Lea otti kaupan vetovastuun 
virallisesti itselleen 1986 
25-vuotiaana. Lean ottaes-
sa vastuun kaupanpidossa 
isä kuitenkin jatkoi kaupan 
hommissa apulaisena run-
saan kymmenen vuotta. 
Lea laskeskeli, että siitä kun 
aloitin kauppa-apulaise-
na, taisi mennä 10 vuotta 

kaupan töissä ennen kuin 
maltoin pitää ensimmäisen 
vapaapäiväni. Kauppa työl-
listää kauppiaan lisäksi kak-
si henkilöä ympäri vuoden.

– Minun kaupan uran 
aikana on tapahtunut pal-
jon muutoksia. Kokonaiset 
ikäpolvet on vaihtunut ja 
asiakaskunta on muuttunut. 
Toki vakioasiakkaat käyvät 

edelleen, mutta asiakaskun-
nasta, etenkin kesäisin, on 
huomattava määrä mökki-
läisiä ja turisteja. Jokijärvi 
ja Kylmäluoma ovat veto-
voimisia ja tuovat asiakkai-
ta kauppaan. Aloittaessani 
kaupan uraa laajan Jokijär-
venkylän alueellakin oli viisi 
kauppaa ja näiden lisäksi 
kiersi kaksi kauppa-autoa ja 

kyläkaupat olivat yötä päi-
vää auki. Nyt koko pitäjässä 
ei ole enää kuin kaksi kylä-
kauppaa ja kauppa-autoja ei 
enää ole, eikä niitä kaikki ole 
koskaan nähnytkään. Mutta 
yksi on ja pysyy; rekkakuskit 
ja muut liikkuvaiset tulevat 
kauppaan, ostavat matka-
evääkseen tankomakkarasta 
noin puolen kilon verran ns. 
jätkänsiivuja ja limsapul-
lon, jotka sitten napostele-

vat kulkiessaan, Lea Ruunu 
kertoo.

Kaupan jatkosta puhut-
taessa Lea Ruunu toteaa, 
että mitään ei ole lyöty vielä 
lukkoon, mutta ei usko eläk-
keelle päästyään jatkavan-
sa kaupassa ja toivoisi, että 
oman perheen sisältä löytyi-
si jatkaja. Se jää nähtäväksi, 
mutta soisin kyläkaupan jat-
kavan Tyrävaaralla edelleen.
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MONIPUOLINEN TEKNIIKAN TAITAJA

hannu@sahkokivela.fi 
www.sahkokivela.fi

● Kylmäkonetyöt
● Sähkö- ja automaatiotyöt
● Maa- ja ilmalämpö- 

pumppujen huollot
● Ilmalämpöpumput  

asennettuna

Talonpojantie 2, 
93400 Taivalkoski, 044 241 7907, 
palvelu@pesiola.fi, www.pesiola.fi

Monipuolista palvelua 
KoillisMaalla

● RAKENTAMISPALVELUT
● PIHLA-IKKUNAT
● KIINTEISTÖHUOLTO
● SIIVOUSPALVELUT

● VIHERRAKENTAMINEN
● LUMITYÖT
● ABLOY-AVAINKOPIOT

HEAVY RAKENNE OY
Kari Luukkonen 040 585 4935, Antti Luukkonen 040 735 9247
Metsäkyläntie 39 C, 93400 Taivalkoski, heavyrakenneoy@luukku.com

●	Puutavaran	hakkuu	ja	 
lähikorjuu

●	Voimalinjatyöt
●	Kaivinkonetyöt
●	Nostopalvelut
●	Lavettikuljetukset
●	Ponsse	PM	100T	nosturikone	2	kpl
●	Koskien	ja	jokien	kunnostukset	 
sekä	soranajot	koskiin

www.huonekalujavari.fi

Sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net
93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913

* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* Listat ja paneelit, laminaatit ja vinyylit
* Keittiökalusteet
* Helkama kodinkoneet
* Pienrauta ja heloitukset
* Ruuvit ja mutterit kiloittain

SAVELIUKSEN 
KONEPAJA (SKP)
● suorakaide- ja neliöputket
● huonekaluputket
● lattaraudat ja neliötangot
● kulmaraudat, I- ja U-palkit
● levyt, pyörötangot ja ainesputket 
● kromattua sylinterivartta D20-80 mm
● laakeripronssia ja kulutusterästä

Koneistus/
korjauspalvelut
● sorvaus, jyrsintä ja poraus
● kierteiden tekeminen/korjaukset
● hitsaukset
● katkenneen pultin irroitukset
● vääntyneiden rautojen oikomiset
● hydrauliikkasylintereiden korjaukset
● raskaan kaluston korjaus
● särmäys, mankelointi ja leikkaus

SAVELIUKSEN KULJETUSPALVELU (SKP)
Kuljetus- ja kaivinkonepalvelut
● puutavara/koura-autopalvelut 
● kaivinkonepalvelut
● myydään hydrauliikkaaöljyä tynnyristä 
● kaivureiden, traktoreiden ja koneiden siirrot  

max 15 tn
● henkilö-, paketti- ja maastureiden siirrot
● trailerin 3,5 tn vuokraus. (Kantavuus 2750 kg)

Resinatie 3, 93400 TAIVALKOSKI
Konesuunnittelu, asennus- ja  

projektinhoitopalvelut 
Hannu Savelius 0400 151 304

Paja-kuljetuspalvelut 
Matti Savelius 040 559 8950

• Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja
• Kaivosalan perustutkinto, kaivostyöntekijä
• Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Mikäli opintosi ovat jääneet kesken, sinulla on mahdollista jatkaa 
opintosi loppuun edellä mainituissa perustutkinnoissa. 
Kysy vapaista opiskelupaikoista jatkavilla luokilla!

Lisätietoja opinto-ohjaaja Liisa Turvanen, 040 542 4494,
liisa.turvanen@osao.fi

osao.fi

OSAOn Taivalkosken yksikön 

koulutustarjonta yhteishaussa  

www.opintopolku.fi 
Jatkuvan haun koulutukset:
https://www.osao.fi/tietoa-
hakemisesta/
koulutustarjonta/

Liity jäseneksi:
www.yrittajat.fiT A I V A L K O S K I


