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Perinteinen koko perheen

TALVITAPAHTUMA
Su 21.3 klo 12-15

PYSÄKÖINTI
LAKEUDEN
KATSASTUKSEN
PIHASSA

Nosturiliike Sulkalan piha-alueella
Rasivainiontie 3 Kempele

• Pellepariskunta Nelli ja Niilo • Lapsille iso pulkkamäki • Hevos- ja poniratsastusta • Mehua • Makkaraa ym.

HEVOS- JA
PONIRATSASTUSTA
omat liukurit ja
pulkat mukaan

MEHUA

MAKKARAA
Järjestää:
Tilaisuuden tuotto
Kempeleen partiolaisille
partiokämpän rakentamiseen

Tervetuloa!
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Rantalakeuden
kaupunki
Pasi Pellikka

Kempeleen Yrittäjien uudet jäsenet
Kempeleen Yrittäjät ry:n uusiksi jäseniksi on liittynyt
useita rakentajia ja rakennustoimintaa tukevia yrityksiä. Neljästätoista uudesta jäsenyrityksestä näitä on
yhteensä kahdeksan. Yksi
yritys edustaa teollisuusyrityksiä eli tuottaa pehmopapereita ja teknokemian tuotteita. Muut yritykset kuuluvat kaupan ja palvelujen
sektorille. Kaikkiaan Kempeleen Yrittäjissä on jäseniä
tällä hetkellä 192. Uudet jäsenet, tervetuloa oman yhdistyksen toimintaan!
Asennuspalvelu Olli
Hintsala rakentaa ja remontoi asuin- ja muita rakennuksia. Uusi yritys tämän
vuoden helmikuulta.
Eristys Partner Ky ja yrittäjä Paavo Pyörälä rakentavat ja saneeraavat mukaan
lukien lämpö-, vesi-, ilmas-

tointi- ja lvi eristystyöt sekä
teollisuuseristykset. Yritys
tekee myös eristysalan laskentapalveluja ja alan konsultointia. Perustettu lokakuussa 2009.
Exato on JTA-Markkinoinnin aputoiminimi, joka
toimii hälytinalalla. Juha
Alho on perustanut yrityksen tämän vuoden alussa.
JT-Asbesti Oy on Risto
Ojasen viime vuoden lopulla perustama rakennusalan
yritys.
Kauneushoitola Satumai on kauneudenhoitoalan
yritys. Sen on perustanut
Satu Aikio 15.10.2009.
Kempeleen Kotisiivous
ja Mari Martinkauppi tuottavat siivouspalveluita, asiointiapua ja muita kotitalouspalveluita kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille.
Perustettu syyskuussa 2009.

ManMachine Jani Timoniemi on maanrakennus- ja
kunnossapitourakointiliike.
Se harjoittaa myös puuenergiatuotantoa ja markkinointia. Perustettu marraskuussa 2009.
Oulun seudun sisäilmapalvelu Tmi on Kari Marjamaan yritys, joka on erikoistunut kiinteistötekniikkaan,
vahinkosaneeraukseen ja
kiinteistönhoitoon. Perustettu helmikuussa 2010.
Paperilinna Oy:n alaa
ovat pehmopapereiden ja
teknokemian tuotteiden valmistus, maahantuonti ja
myynti. Yrityksen on perustanut Kalle Runolinna lokakuussa 2009.
Päivi ja Jorma Korkiakoski avoin yhtiö Oulunsalosta, K-Supermarket päivittäistavarakauppa lokakuusta 2009 alkaen.

Synkroni Oy, Mikko
Ahola, toimenkuvana rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen,
sekä rakennusvalvonta. Toiminut tammikuusta alkaen.
Syötteen Kultarinne Oy
yhtiön nimissä Kimmo
Mansikka harjoittaa lomamökkien vuokrausta. Perustettu syyskuussa 2009.
Tellun koirakoti harjoittaa pieneläintarvikkeiden ja
-varusteiden maahantuontia, tukku- ja vähittäiskauppaa sekä ylläpitää pieneläinhoitolaa. Tarja Karjalaisen
viime joulukuussa perustama yritys.
Tmi Marko Jukkola on
remonttipalveluyritys, joka
on toiminut marraskuun
alusta alkaen.

Kempeleen Yrittäjät hallitus 2010

Eräs kollegani sanoi vuosia sitten; Nyt kun pääsit Kempeleen yrittäjien puheenjohtajaksi, muuta yrittäjä nimi toteuttajaksi. Hän oli ollut yrittäjänä 40 vuotta. Hän toteuttaa,
eikä vaan yritä toteuttaa.
Laman tultua, me Kempeleen yrittäjien hallituksessa
mietimme, miten jäsenmäärämme käy. Budjetoimme pienen laskun. Olemme kuitenkin saaneet jäsenmäärän pidettyä ennallaan. Uusia tulee poisjääntien tilalle, eivätkä jäsenemme siirrä pörssiyhtiöiden tavoin tuotantoaan Kiinaan.
Mitä Kempeleen kunnan pitäisi tehdä, että kunta pidetään kilpailukykyisenä ja elinvoimaisena. Suunnitellut rampit moottoritielle tulisi toteuttaa jo pelkästään liikenneturvallisuuden vuoksi ja monet yrittäjät ovat ostaneet tontteja siinä uskossa, että rampit tulevat. Kunnan tulee pitää
lupauksensa!
Kempeleen yritykset löytyvät entistä paremmin uuden
Kempele opas Internetsivujen kautta. Sieltä löydät oman
kuntasi yrittäjät, jotka maksavat veronsa Kempeleeseen.
Sivuilta avautua hakua kannattaa hyödyntää.
Kuntaliitoskaavailuissa suuri Oulu on himoinnut Kempelettä ja jarruttaa valituksilla Kempeleen kehitystä. Jos
Kempele liittyy Ouluun, kunta jää syrjäkyläksi ilman palveluja. Jos valtiovalta pakottaa kuntaliitoksiin, pitäisi mieluummin miettiä Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän yhteistä kaupunkia. Nimikin olisi jo valmiina; Rantalakeuden kaupunki.

Pasi Pellikka
Puheenjohtaja Kempeleen Yrittäjät

Unkari kutsuu
Kempeleen yrittäjät ry tekevät
toukokuussa 6-10. päivinä opintomatkan
Budapestiin ja Wieniin.
Perille järjestetään koulutusta ja tutustumisia. Matkalle
on vielä pari paikkaa vapaana, yhteyttä voi ottaa puheenjohtaja Pasi Pellikkaan pasi.pellikka@avainasemat.fi
tai puh. 044 024 0002.
Matkan pääkohde on Budapest Unkarissa, jossa on
mm. kiertoajelu, Tonavaristeily, kylpyläohjelmaa. Itävallassa matka suuntautuu Wieniin. (ht)

Puheenjohtaja
Pasi Pellikka 044 024 0002
pasi.pellikka@avainasemat.fi
Varapuheenjohtaja
Satu Aikio, 050-538 4843
kauneushoitola.satumai@dnainternet.net
Sihteeri, tiedotusvastaava
Marjakangas Veli, 0400 581 114
veli.marjakangas@dnainternet.net

Anias Jarmo, 0400 582 935
jarmo.anias@oulunsailiokuljetus.fi
Höysniemi Jyrki, 0500 584 229
jyrki.hoysniemi@jsh-hitsaus.com
Karjalainen Vesa, 050 303 4666
vesa.karjalainen@famice.fi
Karppinen-Salonpää Anne, 0400 687 900
anne.karppinen-salonpaa@tilitkarppinen.fi

Mitteli Eeva-Liisa, 040 510 1661
eevaliisa.mitteli@luukku.com
Räisänen Matti, 044 3542116
matti.raisanen@kempeleenjatekuljetus.fi
Sulkala Juhani, 044 262 5001
j.sulkala@luukku.com
Jukka Takalahti, 0400-910853
jukkatak@dnainternet.net

Kempeleen Yrittäjien hallitus kokoontui viimeksi tiistaina 16.3. Asioina olivat muun muassa kevätpäivien järjestelyt ja vuosikokous. Hallituksen jäsenet vasemmalta Matti Räisänen, Eeva-Liisa Mitteli, Jyrki Höysniemi, Pasi
Pellikka (edessä), Vesa Karjalainen, Satu Aikio, Jukka Takalahti, Veli Marjakangas ja Juhani Sulkala. Kuvasta
puuttuvat Anne Karppinen-Salonpää ja Jarmo Anias.

Yrittäjät muistuttavat ramppien rakentamisesta
Kempeleen Yrittäjien hallitus teki Kempeleen kunnanvaltuustolle valtuustokyselyn/-aloitteen Zatelliitin
kohdalle rakennettavista
liittymärampeista. Teksti on
seuraava:
Kempele tunnetaan aktiivisena ja menestyvänä kuntana maakunnassamme.
Usein näytään ajateltavan,
että Kempele on menestyjien paikkakunta. Tuo varmasti pitääkin paikkansa.

On kuitenkin asioita, jotka
eivät välttämättä saa varauksetonta kiitosta. Sellaiseksi nousee Kempeleessä
paljon puhuttaneet Pohjantien rampit. Liittymärampit
on tarkoitettu helpottamaan
Zatelliitin alueelle tulevaa
liikennettä. Kempeleen kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen, että se tekee rampit
vaikka omalla kustannuksellaan. Alueelle rakentaneille yrityksille on annettu

lupaus niiden toteutumisesta. Nyt kuuluu kummia. On
väläytelty, ettei niitä rakennetakaan!
Voiko kunta perua lupauksen yrittäjille, jonka se on
antanut? Tontit on myyty
kalliilla hinnalla, jotka ovat
hyvällä paikalla. Tontit ovat
hyvällä paikalla ainoastaan,
mikäli niille päästään kohtuudella. Kysymyksessä on
myös kunnan oma etu. Alueelle syntyisi merkittävä

määrä uusia työpaikkoja,
mikäli sinne kannattaisi rakentaa. Kunnan päättäjien
kannattaa erityisesti tässä
tilanteessa miettiä, minne se
panostaa varansa.
Liikenneturvallisuuden
näkökanta puoltaa myös
voimakkaasti ramppien rakentamista.

Kempeleen Yrittäjät ry
Hallitus
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Kempeleen Yrittäjät myös tukijoina:

Kempeleen Yrittäjät ry:n

Kempeleessä vireää partiotoimintaa

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 21.4.2010 klo 19.00
Kastellin tutkimuskeskuksessa
Aapistie 1 Oulu (3 krs koulutustila Vintti)
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa mukana Työterveyslaitoksen Oulun
aluejohtaja Tiina Rajala.
Alustuksen aiheena terve työikäinen väestö,
ajankohtaista Työterveyslaitokselta.

Tervetuloa!
Hallitus

Kempeleen Yrittäjät ry

Motelli-Ravintola

Pohjankievari
Maailman laajuinen partiojärjestö täyttää tänä vuonna Suomessa 100 vuotta, ja sitä juhlistaakseen Samposet
leireili helmikuun puolivälissä keskellä Kempelettä Vanhan Pappilan pihapiirissä
Maailman laajuinen partiojärjestö täyttää tänä vuonna
Suomessa 100 vuotta, ja sitä
juhlistaakseen Samposet leireili helmikuun puolivälissä
keskellä Kempelettä Vanhan Pappilan pihapiirissä.
Tällä SULO 100-leirillä partiolaiset pystyttivät puolijoukkuetelttoja, opettelivat
kierrätystä, ja viettivät partiohauskaa muun muassa
ihmiscurlingin merkeissä.
Palvelutempauksena ystävänpäiväterveisiä käytiin
myös viemässä terveyskeskuksen vuodeosastolle, palvelukeskus Hovilaan ja Cajanus-kotiin.
Partiotoimintaan voi tulla
mukaan 7 vuotta täytettyään ja yläikärajaa ei ole.
Myös aikuisia tarvitaan partiossa lasten ja nuorten tueksi, sekä nyt myös talkootoiminnassa. Kempeleen
partiolippukuntien kannatusyhdistys ry on yhdessä
Samposten kanssa toteuttamassa partiolaisten monivuotista unelmaa rakentamalla uutta partiokämppää
Tyrnävälle Ängesleväjoen

Kempeleen partiolippukunta Samposet
kokoaa parisen sataa kempeleläistä lasta,
nuorta ja nuorta aikuista toimimaan
viikoittain partioihanteiden mukaan
palvellen toisia ja kehittäen itseä.
Samposet vietti syksyllä näkyvästi jo 50vuotisjuhlia, joten useampi kempeleläinen
sukupolvi on ollut toiminnassa mukana.
varteen. Talkootoimintaa
organisoi entisistä partiolaisista ja partiolaisten vanhemmista koostuva Kämppätiimi. Kämppä tulee jatkossa palvelemaan kaikkia
partiolaisia leiripaikkana
sekä koulutuksessa ja muussa toiminnassa. Kämppäprojektin suunnittelu
aloitettiin syksyllä 2007, ja
ensin kunnostettiin vuosina
2008-2009 tontilla oleva pieni, vanha kämppä ja tehtiin
pohjatyöt uudelle kämpälle.
Helmikuussa 2010 tontille
pystytettiin uuden, tilavan
kämpän hirsikehikko.
Tällä hetkellä talkoolaiset
rakentavat kämpälle kattoa,
sillä on tärkeää saada kehik-

ko mahdollisimman pian
säältä suojaan. Erilaisissa
talkootöissä on ollut mukana kaiken ikäisiä partiolaisia aina pienimmistä sudenpennuista partiolaisten vanhempiin ja muihin aikuisiin.
Talkoohommia löytyykin
kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille tekijöille aina muonituksesta lähtien. Talkoita
pidetään viikonloppuisin
kesään asti, ja uusia talkoolaisia tarvitaan, joten valitse itsellesi sopiva päivä ja
ilmoittaudu mukaan iloiseen toimintaan!
Ilmoittautumisia ottaa
vastaan Minna Karvinen
m.karvinen@hotmail.com

Kolmivuotiseen kämppäprojektiin (Partiokämppä
Tyrnävälle -projekti) on saatu merkittävä tuki EU-varoista, mutta myös muuta
rahoitusta tarvitaan. Siksi
talkootyön ohella Samposet
kerää varoja projektiin Osta
hirsi-kampanjalla. Viidenkymmenen euron tukirahalla voi “ostaa hirren” uuteen
kämppään. Projektia voi
toki tukea myös suuremmalla rahasummalla. Lahjoittajan tai lahjoittavan yrityksen nimi kaiverretaan
kämpän seinälle tulevaan
kummitauluun. Näin vaivattomasti voi nyt tukea arvokasta nuorisotyötä ja toimia Kempeleen lasten ja
nuorten hyväksi.
Osta hirsi-kampanjasta
kertoo lisää Tuula Hurtig
tuula.hurtig@oulu.fi ja häneltä saa myös pankkisiirtolomakkeen maksamista varten.

Eerontie 9
90440 Kempele

08 515 433
Avoinna
Ma-Pe 9-20, La 9-16
Palvelemme myös
sunnuntaisin klo 12-16

Tuula Hurdig

Kämppäprojektin vaiheita voi seurata Samposten nettisivuilta
http://samposet.scoutnet.fi/.
Parturi-Kampaamo

Kirkkotie 10 Kempele
Puh. (08) 516 677

Palvelemme: Ma suljettu, Ti-To 9-18, Ke, Pe 9-17, La 8-14

ZZZ]HOLQVVL¿

Grilli ja elintarvikekioski

Kempeleen partiolippukuntien kannatusyhdistys ry on
yhdessä Samposten kanssa toteuttamassa partiolaisten monivuotista unelmaa rakentamalla uutta partiokämppää Tyrnävälle Ängesleväjoen varteen, johon
myös Kempeleen Yrittäjien ensi sunnuntain talvitapahtuman tuotto käytetään.

HONKA-KIPSA
Tmi Eija Ahola, p. 08-512 317

• Grilli • Elintarvikkeet • Kahvi • Olut
• Veikkaus • Ray • Filmitown
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Yritysten asiantuntijatyötä vuodesta 1971:
talous, rahoitus, hallitustyö, sukupolvenvaihdokset
sekä liiketoiminnan suunnittelu
SUOMEN BROKER POINT OY
FM Olavi Keinänen,YVTS
p. 0500 677913
Tirehtöörinpiha 1 B 7
90450 KEMPELE
joksbp@hotmail.com
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S
LAKEUDEN
KATSASTUS
VERTAA HINTAA
VERTAA LAATUA

KATSASTUKSET
(ei sisällä päästömittauksia)

Henkilöautot
Pakettiautot

50€

Tervetuloa kotimaiselle katsastusasemalle
ARVONTAA
ARVOMME JOKA KUUKAUSI STOCKMANNIN LAHJAKORTIN arvo 150 €

LAKEUDEN KATSASTUS OY

Jouni Fyrsten Oy
• rappaus
• tasoite- ja
• maalaustyöt

KEMPELE
Puh. 08-554 6707

Puh. 0400 770 035

www.avainasemat.ﬁ

jouni.fyrsten@co.inet.fi
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Yrittäjäyhdistys on suuri
apu ja tärkeä taustatuki
Yrittäjä Satu Aikion Satumaista asiakas saa kauneushoitojen lisäksi
kauneuden- ja ihonhoitotuotteet, vitamiini- ja monivitamiinivalmisteet
sekä ravintolisät ja monet luonnontuotteet.

varapuheenjohtajaksi.
- Tämä on minulle ihan
uutta, mutta on mukava
nähdä yhdistyksen toiminnan tätäkin puolta, ja pikku
hiljaa tähän sitten opettelen,
Aikio naurahtaa.
Yrittäjäyhdistyksen jäsenenä hän on ollut jo Limingassa yrittäjänä ollessaan.
- Liityin yhdistykseen
heti, kun palkkasin työntekijän. On hyvä, että itselläkin on joku taustatukena,
Aikio miettii.

Yhdistys on sosiaalinen
foorumi

Kevät herättää kauneudenhoitoon. Tämän tietää kosmetologi, yrittäjä Satu Aikio
vuosien kokemuksellaan.
- Nykyisin tilataan varsinkin rentouttavia ja hemmottelevia hoitoja, joilla katkaistaan rutiineja ja rauhoitutaan hetkeksi arjen pyörittämisen keskellä, kauneushoitola Satumaita Kempeleen keskustassa pitävä
Aikio sanoo.
Ihonhoidon tärkeys sen
kuin korostuu, mitä pidemmälle kevät etenee ja mitä
enemmän voidaan jälleen
nauttia auringonvalosta.
- Viime vuosina on ollut
aika paljon puhetta auringon UV-säteilystä, jolta pitäisi muistaa suojautua. Ih-

miset tämän tiedostavatkin,
mutta auringolta suojautuminen tahtoo silti vielä
unohtua.
Kun mieli vetää keväisille hiihtoretkille ja lomalle,
on syytä muistaa, että hipiän varjelemiseksi reissureppuun kannattaa varata
UVA- ja UVB-suojaa antavia aurinkovoiteita ja meikkejäkin.

Uuden oppimista
yhdistyksessä
Kuopion seudulta syntyisin
oleva, Pieksämäellä nuoruutensa viettänyt Satu
Aikio valmistui kosmetologiksi 1996 Oulussa silloisesta Pohjois-Pohjanmaan am-

mattioppilaitoksesta.
Siitä pitäen Aikio ollut
alan töissä ja 2001 yrittäjänäkin Forssan seudulla. Kauneushoitolansa Satumain
hän perusti Liminkaan 2007.
Muuton myötä yritystoiminta siirtyi viime vuoden
loppupuolella Limingasta
Kempeleen keskustaan sadan neliön toimitiloihin Ollilantielle. Siellä on tilat kolmelle hoitopaikalle, ja itsensä lisäksi Aikio työllistää
toistaiseksi yhden työntekijän.
Miltei saman tien Kempeleeseen asetuttuaan Satu
Aikio tuli valituksi Kempeleen yrittäjäyhdistyksen hallitukseen sekä yhdistyksen

Satu Aikion mielestä yrittäjäjärjestön parasta antia ovat
muun muassa neuvontapalvelut sekä koulutusmahdollisuudet, jos niihin suinkin
ehtii kiireiden keskellä tarttumaan.
Ennen kaikkea yhdistys
on kuitenkin sosiaalinen
foorumi.
- On iso apu itselle, että
voi keskustella samassa tilanteessa olevien ihmisten
kanssa, Aikio summaa ja
toteaa hallituksen jäsenyyden syventäneen vuorovaikutusta muiden yrittäjien
kanssa.
Yrittäjien keskinäisen
vertaistuen lisäksi työssä
jaksamisen perusteisiin
kuuluvat mielekkäät harrastukset. Vastapainoa työlleen
Aikio saa liikunnasta. Hän
vetää jumppaa naisvoimistelijoille ja viihtyy erinomaisesti myös ladulla.
- Toivoisin myös ehtiväni ratsastamaan useammin.
En ole ehtinyt nousta hevosen selkään varmaan vuoteen, hevosten ja muidenkin
eläinten ystäväksi tunnustautuva Aikio naurahtaa.
(mkh)

UUDET KURSSIT
joka toinen maanantai
Zeppelin, 90450 Kempele
Heikki Laakko
(08) 520 4177
www.vihiluodonautokoulu.fi

AUTOMAALAUKSET PELTIKORJAUKSET
Myös vakuutusyhtiöiden työt

AUTOMAALAAMO

J.J. LEHTONEN
HAKAMAAN TEOLLISUUSALUE
Vääräojantie 13, 90440 Kempele
Puh. 556 5979, 0400 920 979

Puhtaamman ilman puolesta

Myytävänä
uuden veroisia, saneerattuja asuntoja Vaalassa, keskellä kylää, Oulujärven rannassa järvinäköalalla.

Oulun
Saneerauspalvelu Ky
• ilmastointikanavien puhdistukset ja desifinointityöt
• laitteet, asennus-, huolto- ja muutostyöt

Korvenlaidantie 10, 90440 KEMPELE
Puh. 0400 581 254
www.ospsaneeraus.fi

Kaukolämmitys. Kakkosasunnoksi
tai vakituiseksi asunnoksi.

Lumir Oy
Puh. Eero Juvani 0400 682 507

Maanrakennusliike

Veikko Sääski Ky
Pyöräkuormaajatyöt

Puh. 0400 389 090
Asennuspalvelu Olli Hintsala
Asennus/Myynti
p. 0503523237
• Ammattitaidolla kaikki maalaustyöt • Muovikorjaukset
• Kolarikorjaukset • AUTOVAHINKOTARKASTUKSET

516 235 GSM 0400 586 235 Fax. (08) 344 296
 (08)
HPDLOODNHXV#ODNHXGHQDXWRPDDODDPR¿
Vääräojantie 4, KEMPELE
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Vastaava toimittaja:
Toimittajat:
Sivunvalmistus:

LEHTI MAALISKUU 2010

Kempeleen Yrittäjät ry
Pasi Pellikka
Heimo Turunen
Esko Leipälä
VKK-Media Oy
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Kaikki kodin remontit

MARKO JUKKOLA TMI
Kempele
tmimarkojukkola@gmail.com

Puh. 0400 696 252
• maalaukset • tapetoinnit
• laatoitukset • parkettityöt
• vesieristykset • kylpyhuoneja saunaremontit
ILMAINEN KUSTANNUSARVIO
KOTITALOUSVÄHENNYS

Pakettiautopalvelu
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ÄÄ
YRITTÄÄ

Palvelusetelit
käyttöön kunnissa
Meneillään olevan Paras hankkeen suunnittelu kuin myös
kuntien huono taloustilanne ovat käynnistäneet paljon
keskustelua kuntien palvelurakenteesta, sen tehokkuudesta ja
mahdollisuuksista tarjota kuntalaisille riittävät palvelut. Meitä
yrittäjiä kiinnostaa myös erittäin paljon millä tavoin
tulevaisuudessa kunnat tulevat palvelunsa järjestämään ja
erityisesti kuinka ja kuka ne tuottaa. Kuntien palveluiden
avaaminen yksityisille toimijoille on ollut keskusteluissa jo
pitkään. Mitään konkreettista läpimurtoa tai toimintamallien
muutosta ei kuitenkaan ole tapahtunut.

E. Santaniemi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

www.ppy.fi

p. 311 4677

p. 0400 384 700

nan ja kulujen ennakoitavuus paranee. Hoitoon pääsyn nopeutuessa ja sen laadun parantuessa sairauspäivät vähenevät. Kun tehdään vertailua eri toteuttamistapojen kesken lisää se
myös samalla kuntien tietämystä omista kustannuksistaan ja laadustaan.
Parempaa palvelua kuntalaisille
Kuntalaisen näkökulmasta palvelusetelit ovat
myös parempi tae laadukkaammasta palvelusta. Asiakas voi itse valita saatuaan
setelin palveluntuottajansa
ja saa näin aina haluamaansa laatua sopiviksi katsomillaan kustannuksilla. Kuntalainen voi myös aina kieltäytyä ottamasta palveluseteliä ja tällöin hänet ohjataan
kunnan omien palveluiden
piiriin. Setelin saatuaan asiakas saa myös aina valitan
hoidon ajankohdan ja paikan. Näin kuntalaiset voivat
joko nopeuttaa hoitoon pääsyään tai sitten sovitella
operaation oman aikataulunsa mukaisesti.

Uutta liiketoimintaa ja
työpaikkoja kuntaan

Marjo Kolehmainen Kempeleen Yrittäjien 30-vuotis juhlassa viime marraskuussa.
Palvelusetelit ovat olleet
yksi mahdollisuus kunnille
monipuolistaa kuntalaisille
annettavia palvelua. Tähän
mennessä seteleitä on kuitenkin otettu todella vähän
Pohjois-Pohjanmaallakin
käyttöön. Tekemämme selvityksen mukaan kahdeksassa kunnassa koko Pohjois-Pohjanmaalla on palveluseteleitä käytössä ja siis
suurimmassa osassa niiden
käyttöön otto ei ole vielä
edes harkinnassa.

kunta antaa asiakkaalleen
huolehtiakseen järjestämisvastuulleen kuuluvista palveluista. Yrittäjäjärjestön
tavoitteena on, että setelit
otettaisiin mahdollisimman
laajasti käyttöön. Uskomme
että setelit luovat edellytyksiä jopa satojen miljoonien
eurojen arvoiselle uudelle
yksityiselle palvelumarkkinalle. Tämä tarkoittaa myös
alueellisesti kymmenittäin
uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja.

Mikä on palveluseteli?

Kustannussäästöjä
kunnille
palveluseteleistä

Mikä palveluseteli sitten on?
Palvelusetelille ei ole olemassa yhtä yleispätevää
määritelmää. Riippuu hieman asiayhteydestä, mutta
sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta voidaan seteliä
luonnehtia seteliksi, jonka

Elokuun alussa 2009 tuli
voimaan uusi laki joka mahdollistaa palveluseteleiden
käytön erittäin laajasti sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Selvitysten ja pilotointien

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.ppy.fi
p. 311 4677

Puh. 08-516 226
Fax 08-520 8187
anias@oulunsailiokuljetus.fi

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

Puh. (08) 515 297
www.maarak-takalahti.com

perusteella voidaan sanoa
että setelien käyttöönotto
tuo tullessaan merkittäviä
kustannussäästöjä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden puolella hyötyjä on
paljon muitakin. Asiakkaiden hoitoon pääsy nopeutuu (säästöjä esim. hoitotakuusakkojen vähenemisen
muodossa). Hoidon tarjon-

Kunnilla on suhteellisen vapaat kädet miettiä omia palvelusetelikäytäntöjään. Palveluseteli on yksi hyvä vaihtoehto monipuolistaa palvelurakennetta. Toimintamallin asiakaslähtöisyys varmistaa myös markkinoiden
toimivuuden ja palveluiden
laadun ja ne jopa paranevat
syntyvän kilpailun myötä.
Sen väestöryhmän, joka
pystyy itse valitsemaan palveluntuottajansa, koko kasvaa merkittävästi lähivuosina. Kuntien on ehdottomasti laitettava palvelustrategiansa nyt kuntoon ja tehtävä
työtä yhdessä elinkeinoelämän ja yrittäjien kanssa.
Uusiin mahdollisuuksiin
kannattaa tarttua –suunnitellen ja yhteistyötä tehden.

Marjo Kolehmainen
Toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät
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Valitus Zatelliitin rampin kaavasta
hidastaa Kempeleen kehitystä
Kempele YRITT
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Kempeleen liikerakentamisen kasvu on seisonut käsijarru päällä
jo yli vuoden ajan. Syynä siihen on Oulun kaupungin tekemät
kaksi valitusta Zatelliitin rampin kaavasta. Hallinto-oikeuden
päätöksiä asiaan on odotettavissa vielä tämän kevään aikana.

Kunnanjohtaja Kari Ahokas puhumassa Kempeleen Yrittäjien 30-vuotisjuhlassa viime marraskuussa.

Kempele kuntaliitoksesta:

s
o
t
i
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Kempeleen valtuuston yksimielinen päätös on, että Kempele ei
lähde mukaan kaavailtuun Oulun seudun kuntien
kuntaliitokseen. Samoilla linjoilla ovat myös Tyrnävä ja Lumijoki.
Kempele tähtää Oulu Eteläisen kuntien kanssa
yhteistoimintamalliin, jossa itsenäisinä säilyvät kunnat
järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelunsa yhteistyössä.
Kempeleen kunnanjohtaja
Kari Ahokas laskee, että
kunnat Hailuodosta Muhoksella, yhteensä 8 kuntaa,
muodostaisivat yhteensä
55.000 asukkaan erittäin
vahvan asukaspohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämiselle. Tosin jo pelkästään Kempele ja Tyrnävä kahdestaan täyttäisivät
lain kirjaimen. Väkeä tällä
alueella riittää 23.000 asukkaan verran.
- Me ollaan jo aiesopimus
asiasta hyväksytty, ja on esitetty, että, palvelut tuotetaan järjestäjäkunta-periaatteella. Ne jotka sen hyväksyvät, järjestävät yhteistoi-

minta-alueen, Ahokas selvittää.
Päivähoitoa kempeleläiset eivät halua irrottaa yhteisesti järjestettäväksi. Periaatteessa päivähoitoa ei
nähdä laisinkaan sosiaali- ja
terveyspalveluihin kuuluvana, vaan Kempeleellä se
tulkitaan varhaiskasvatukseksi.
Kuntayhtymistä Ahokas
on saanut tarpeekseen. Hänen kokemustensa mukaan
niissä hallinto, päätöksenteko ja kulujen valvonta ei ole
kenenkään hanskassa. –
Olen ollut purkamassa kolme kansanterveystyön kuntainliittoa ja kaikki ovat on-

nistuneet erinomaisesti hallinto, palvelut ja kaikki
on saatu kuntoon, hän perustelee. - En ole perustamassa enää yhtään kuntahyytymää, siis kuntainliittoa tai kuntayhtymää. Asiat täytyy saada hoidetuksi
muulla tavalla, kevyemmillä organisaatioilla ja hallintokulttuurilla, hän lataa lopuksi.
Kempeleellä on kuntaliitoshankkeisiin selvät pasmat, samoin Tyrnävällä ja
Lumijoella. Muiden Oulun
ympäryskuntien päätökset
asiassa tehdään huhtikuun
puolen välin jälkeen.(el)

Kempeleen liikerakentaminen Pohjantien varteen kunnan keskustasta pohjoiseen
lähti ennakoitua vahvempaan kasvuun joitakin vuosia sitten. Kunta varautui
tukemaan kasvua kaavoittamalla uuden syöttöliikennerampin pari kilometriä
Zeppeliinin rampista pohjoiseen. Oulun kaupungille
Kempeleen kasvu ei ollut
mieleen, vaan se valitti
Kempeleen kaavamuutoksista.
Kuntayhteistyön edellytyksiä Oulun kaupungin
mustasukkainen asenne
naapurinsa vahvaan spontaaniin kehitykseen tuntuu
rasittavan. Kempeleen kunnanjohtaja Kari Ahokkaalta
ei ymmärrystä valitusta
kohtaan löydy. – Jo 1990-luvulla sovittiin niin, että liikenneramppi paikalle toteutetaan, tosin yksisuuntaisena. Sellaisena ramppi on
voimassaolevaan kaavaan
hyväksytty. Elämää täytyy
tarkistaa tarkoituksenmukaisuudella. Kehitys on
mennyt eteenpäin silloin
uskottua nopeammin, ja siksi muutimme rampit kaksisuuntaisiksi. Sellaisena
ramppi palvelee nykyajan
tarpeita paremmin. Tämä
oli kuitenkin liikaa Oulun
kaupunginhallitukselle,
Ahokas tuskailee.
Zatelliitin suuntaa on pidetty koko Kempeleen kunnan vahvimpana kasvualueena. Alueen liikerakentamisen vireys näkyy Pohjantielle asti, sillä Pohjantien

länsipuolella ennen Zeppeliiniä uusia ja rakenteilla olevia kohteita on lamasta huolimatta useita. Kehitystä halutaan kunnassa tukea myös
kaavoituksellisesti.
Liikenne Oulusta Zeppeliinin tukkoisen rampin
kautta ja U-lenkkinä pikkuteitä takaisin pohjoiseen Zateliitin alueelle ei ole tarkoituksenmukaista. Ilman
omaa ramppia Zatelliitin
alue jää suoranaiseen mottiin.
Epävarmuus rampin
kohtalosta jarruttaa yritysten investointisuunnitelmia.
Ilman valitusta kaavasta
Kempeleen kasvu olisi ollut
nykyistäkin vahvempaa.
– Valitus on aivan käsittämätön. Se on kohtuuton
alueen yrityksille. Elinkeinoelämän kehittäminen tulisi nähdä seutukunnallisena yli kuntarajojen. Me ei
olla koskaan valitettu Oulun
kaupungin hankkeista,
vaikka he ovat tehneet vaikka mitä. Yrittäjille valitus on
aivan kohtuuton, ja vie voimavaroja koko seudulta. Jos
sitä näyttää suurin kunta
seudulta, niin ei se ole hyvä
merkki yhteistyön kehittämisen kannalta, Ahokas suree.

Sovinnollisuuden
elkeitä Oulusta
Valituksen aiempaa uskottua suurempia liikennevirtoja nielevästä rampista laati
Oulun kaupunginhallituksen pyynnöstä Oulun yleiskaavapäällikkö Paula Kor-

kala. Valitukset tehtiin vuodenvaihteessa yli vuosi sitten sekä Kempeleen taajaman osayleiskaavasta että
asemakaavasta. Valituksissa vedotaan siihen, että
Kempeleen tekemien kaavamuutosten aikaan oli voimassa seudun yhteinen
2000 luvun alussa muotoiltu yleiskaava. Ympäristökunnat olivat sen hyväksyneet. Zatelliitin alueen kasvua vastaavaan parempaan
palvelukykyyn tähtääviä
Kempeleen kunnan tekemiä
kaavamuutoksia Oulu ei
niellyt.
Oulu sallii Kempeleen
kehitystä tukevat kaavamuutokset, mutta “raskaan
kaavan kautta” ja omilla
ehdoillaan. -– Kaavoja on
mahdollista tarkistaa, ja sitähän tehdäänkin. Kyllä tässä tarkistustarve on selvästi
nähtävissä. Kaavamuutos
vaatii yhteisen päätöksen,
että lähdetään tarkistamaan
ja muutostarpeet käsitellään, Korkala pohtii.
Kempeleen vahvasta
kasvusta nousevat kaavamuutostarpeet Korkala
myöntää perustelluksi. -–
Kasvua on ollut. Prosentteja en nyt muista, mutta kehittyvä kunta Kempele toki
on, Korkala sanoo.
Hallinto-oikeudessa asian valmisteluasiapaperit on
toimitettu jo asiasta päättävälle tasolle, joten päätökset
Zatelliitin rampista saataneen lähiaikoina.

Esko Leipälä
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PALVELEVA
LENTOKENTTÄ- JA
KOKOUSHOTELLI
VIHILUODOSSA
Hotellin monipuoliset palvelut ja runsas tarjonta
täydentävät tapahtuman kuin tapahtuman
•
•
•

kokoukset, tiimipäivät, koulutukset
saunaillat
perhejuhlat; häät, kaste-, muistotilaisuudet,
syntymäpäivät

•
•

Sushi-kurssit
kaksi tunnelmallista kotaa: kokkikurssit,
illalliset, after-ski bileet.
laaja parkkialue, mahdollistaa isommankin
kaluston pysäköinnin.
Tilausravintola Hakamaan viinitupa

•
•

Kauneushoitola Marikasta
keväthuollot koko keholle
Kauneushoitola Marikan
erikoisuus on erikoisten ja
Pohjois-Suomessa harvinaisten hoitovaihtoehtojen
laaja valikoima. Kosmetologi-yrittäjä Marika Mustonen
kuvaa esim. lämpimillä yrttinyyteillä annettavaa Thai
Spa yrttihoitoa “taivaalliseksi”. Se on vain yksi monista muista vaihtoehdoista.
Yrityksellä on edustuksessaan ranskalaiset Darphin kasvo- ja vartalonhoitotuotteet, samoin ranskalaiset Guinot-ihonhoitotuotteet kasvoille ja vartalolle,
sekä Masters Colors –meikkisarja. Jalkaongelmiin löytyy apu Marikan Gehwohlluonnontuotteista.
Uusimpana koko kehon
hoitona Kauneushoitola
Marikassa on Intialainen Jokikivi -hoito.
Hoidossa lämpimillä Intialaisilla Jokikivillä käsitellään kehon alueita ja kehon
energiaratoja, jolloin niissä
mahdollisesti olevat tukok-

Uusittu á la carte-lista, tule tutustumaan!
tel.+358-(0)8-5145100 sales@airporthotel.fi
www.airporthotel.fi
www.hakamaanviinitupa.fi

set avautuvat.
Hoito rentouttaa lihaksia,
hiljentää ajatukset, avaa kehon energiaväyliä, virkistää,
aktivoi hyvää oloa ja mieltä.
Miehille on räätälöity
oma Guinot Hydradermiekasvohoito, jossa kolmen
laitteen avulla puhdistetaan
ihoa. Hoito sisältää myös
perinteisen puhdistuksen ja
rentouttavan hieronnan.
Tavanomaisten kosmetologipalvelujen lisäksi erilaisia erikoishoitoja Kauneushoitola Marikalla on monia.
– Elämyshoitoja, kuvaa Marika Mustonen hoitojen kokonaisvaltaista vaikutustapaa. Se alkaa jo kauneushoitolan ympäristöstä.
Toimipaikka Kauneushoitola Marikalla on ollut jo
2000-luvun alusta alkaen
Nordea talon 2. kerroksessa
Kempeleessä.

Esko Leipälä

Elämyshoitoja, kuvaa Marika Mustonen hoitojen kokonaisvaltaista vaikutustapaa. Se alkaa jo kauneushoitolan ympäristöstä.
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ennuspalv
uspalvelu
elu
akenn
ennuspalv
uspalvelu
K.T
K.T.. Sär
Särk
kelä
elä
K.T.
Särk
Saneerausrakentaminen ja uudisrakentaminen
Kylpyhuoneet ja saunat

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

Polar Pellet Oy

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

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

HYV Ä Ä
P O H J AV ETT Ä
T U RV A L L I S E ST I
Rakennamme vesijohto- ja viemäriliittymät
tilaustyönä pienille ja suurille kiinteistöille.
Tuttu ammattilainen hoitaa koko homman
valmiiksi takuutyönä kohtuullisella hinnalla.

Liity
jäseneksi
Kempeleen
Yrittäjiin

www.kempeleenvesihuolto.fi
Kurikkatie 14, 90440 Kempele, puh. 8828 300

www.yrittajat.fi
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Kempele opas helpottaa yritysten
ja palveluiden hakemista
Palveluiden ja numeroiden haku on
siirtymässä painetuista luetteloista
sähköisten palveluiden puolelle. Jo yli 90
prosenttia netin käyttäjistä etsii paikallisten yritysten nimien ja nettisivujen sijasta
ennen kaikkea tavaroita ja palveluita.
(Tilastokeskus 9/2009)
Kempeleen Yrittäjien kanssa tehdyn sopimuksen myötä Kempeleen kunnan asukkaat ja elinkeinoelämä saavat
käyttöönsä sähköisen kuntaopas-palvelun osoitteessa
www.kempeleopas.com.
Palvelua kehitetään edelleen siten, että sieltä löytyvät kaikki julkiset numeroja nimitiedot kunnasta, palveluista sekä alueen yrityksistä.
Kymmenet kaupungit,
kunnat, kehitysyhtiöt ja yrittäjäjärjestöt ovat halunneet
konseptin käyttöönsä toiminnallisuuden ja erittäin
helppokäyttöisen Älyhakujärjestelmän ansiosta.
Palvelun käyttäjille tiedon hakeminen on maksutonta. Sähköisistä oppaista
yhteystietojen ja palveluiden hakeminen on helppoa
ja nopeaa. Tietoa voi etsiä
yrityksen nimellä, henkilön
nimellä, puhelinnumerolla
tai vaikka vain palveluihin
tai tuotteisiin kohdistuvalla
hakusanalla. Konseptin
vahvuutena asiakkaat ovat
pitäneet nimenomaan aitoa

paikallisuutta ja toimintaympäristön huomioimista.
Palveluiden kehittäminen
on lähtenyt kaupunkilaisten
ja yrittäjien tarpeesta ja sähköiset oppaat tullaan tekemään kaikkiin Suomen kaupunkeihin ja kuntiin.
Sähköinen kuntaopas tuo
yrityksille mittavat säästöt
markkinoinnissaan sekä tarjoaa paikallisille yrittäjille
sekä kunnalle tehokkaan
kanavan jakaa tietoa omasta toiminnastaan. Ennen
kaikkea yritykselle ja sen asiakkaille luodaan työkalut
toistensa kohtaamiseen.
Kuntaoppaan lisäksi yritykset löytyvät automaattisesti
myös Suomen Yritysoppaasta www.yritysopas.com palvelusta, jossa on n. 200 000
kävijää viikkotasolla (Tns
Metrix).
Lisäksi Opasmedia on
tehnyt mittavan yhteistyösopimuksen sanomalehti
Kalevan kanssa. Pääsy oppaaseen menee Kaleva.fi –
sivun kautta. Käytännössä
kaikki yritykset tulevat löytymään jatkossa myös koko

Yritystekstiilejä ja liikelahjoja myyvän
Famice Oy:n konsepti on
kokonaisuudessaan varsin
mielenkiintoinen. Yrittäjä Vesa Karjalainen
yhdistää liiketoimintaansa lähellä
sydäntään olevan harrastuksen ja myy
Kanadasta sekä Yhdysvalloista
maahantuomiaan
jääkiekkotuomarivarusteita.

Suurin osa yrityksistä kontaktoidaan puhelimessa. Koska yrittäjät saavat valtavasti puheluita erilaisista palveluista, on tosi tärkeää, että yrittäjäyhdistys on ottanut positíivisen kannan oman
kunnan sähköiseen oppaaseen tuumivat Opasmedia Oy:n Oulun toimipisteen työntekijät työpöytänsä ääressä; Markus Liikanen, Miia Axelsson (yllä oik) ja Niina Lämsä.
maakunnan ykköslehden
verkkosivuilta.
Kevään 2010 aikana yrittäjiin on oltu ja tullaan olemaan yhteydessä puhelimitse tai paikanpäällä käymällä , keskustelussa käy-

dään läpi yrityksen
tämän hetkiset tiedot ja mahdollinen
medianäkyvyys.

Sami Nousiainen

Vesa Karjalainen yhdistää
liiketoiminnan ja harrastuksen
Yritystekstiilien, liikelahjojen ja niiden asiakaskohtaisen profiloinnin maailma on
tullut Karjalaiselle tutuksi jo
ennen omaa liiketoimintaa.
- Olin vieraan palveluksessa myyntipäällikkönä
yritystekstiilien ja liikelahjojen parissa. Kun sain jääkiekkotuomarivarusteiden
maahantuonnin järjestettyä,
ajattelin, että miksen voisi
tehdä tätä itsellenikin, Vesa
Karjalainen kertaa.
Yrittäjätausta ulottuu
toki paljon syvemmälle:
Karjalainen on lähtöjään
yrittäjäperheestä ja hänellä
on aiemmin ollut omaa toimintaa Oulussa puhelinkaupan alalla 1990-luvun
lopulla.
- Yrittäjänä toiminen antaa minulle todelliset vapau-

Yrittäjänä toiminen antaa
minulle todelliset vapaudet. Jääkiekkotouhut vievät minua ympäri PohjoisSuomea, ja voin itse määrätä, miten käytän aikani,
sanoo Vesa Karjalainen.

det. Jääkiekkotouhut vievät
minua ympäri Pohjois-Suomea, ja voin itse määrätä,
miten käytän aikani. Toki
täytyy muistaa, etteivät asiakkaat ole yökyöpeleitä ja
suunnitella toiminta sen
mukaan.

Profiloituminen
on tätä päivää
Vesa Karjalainen oli kuuden, seitsemän ikäinen aloittaessaan jääkiekon pelaamisen. Myöhemmin mukaan
kuvioon tuli tuomaritoiminta, jota on kestänyt yli 30
vuotta näihin päiviin saakka.
Jääkiekkoilussa oli pientä taukoa ainoastaan Karjalaisen opiskellessa markkinointia kolmen vuoden ajan
Yhdysvalloissa sekä ollessa
YK:n palveluksessa Libanonissa. -Pelasin Israelin (maa)
joukkuetta vastaan kanadalaisten rakentamassa jäähallissa, niin homma ei päässyt
ihan unohtumaan, Karjalainen muistelee.
Tätä nykyä hän on otteluvalvojana valvoen tuomaritoimintaa ja pelitilanteita

yleensä sekä raportoiden
niiden sujuvuudesta Suomen Jääkiekkoliitolle ja SMliigalle.
Ottelut ja työ pitävät Karjalaisen pitkälti tienpäällä.
Hänen pääasiallinen toimintatapansa on vierailla yritysasiakkaiden pakeilla, ja ideoita yritystekstiileihin ja liikelahjoihin haetaan vuosittain kiertelemällä alan messuilla.
Profiloituminen on yritysmaailmassa tätä päivää.
Vesa Karjalaisen kokemuksen mukaan erottumisen
merkitys ja taso ovat jopa
nousseet, ja niihin työnantajat myös panostavat.
- Määrätyillä aloilla profiloituminen perustuu lainsäädäntöönkin. Esimerkiksi
rakennustyömailla aliurakoitsijat on hyvä erottaa toisistaan, Karjalainen sanoo.

Pitkä kokemus
yhdistystoiminnasta
Esimerkki ihannetilanteesta
on se, että asiakasyrityksen
henkilöstöllä on käytössään
omannäköiset ja tyylikkäät
vaatteet, joita kantaessaan

työntekijät voivat tuntea yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä.
- Haluaisin, että jokainen
olisi ylpeä työstään ja kantaisi ylpeänä työnantajansa
vaatteita, Vesa Karjalainen
kiteyttää liiketoimintansa
keskeisen arvon ja tavoitteen.
Karjalainen tuli viime
syksynä valituksi Kempeleen Yrittäjät ry:n hallitukseen. Yhdistystoiminnasta
yrittäjällä on kokemusta
muutoinkin - Karjalainen
on pitkäaikainen Oulun Jääkiekkotuomarit ry:n puheenjohtaja sekä hallituksen
jäsen.
Annettavaa on yhtä lailla yrittäjäyhdistyksellekin,
jonka väelle voisi vaikkapa
profiloida tekstiilit.
- Järjestämme ensi viikonloppuna koko perheen
talvitapahtuman. Tällaisissa
tapahtumissa voitaisiin mielestäni erottua siksikin, että
ihmiset tunnistavat, ketkä
ovat tapahtuman takana,
Vesa Karjalainen ideoi.
(mkh)
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Kempeleen Yrittäjillä vilkasta
toimintaa 30 v juhlavuonna
Kulunut vuosi oli Kempeleen Yrittäjät ry:n 30 toimintavuosi. 30-vuotisjuhlaa vietettiin 7.11 Kempeleen kunnantalolla. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen
puheenjohtajana toimi Pasi
Pellikka ja hallituksessa oli
yhdeksän jäsentä. Vuoden
lopussa yhdistykseen kuului vähän vajaa kaksisataa
maksanutta jäsentä.
Kulunut vuosi oli Kempeleen Yrittäjät ry:n 30 toimintavuosi. 30-vuotisjuhlaa
vietettiin 7.11 Kempeleen
kunnantalolla. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi
Pasi Pellikka ja hallituksessa oli yhdeksän jäsentä.
Vuoden lopussa yhdistykseen kuului vähän vajaa
kaksisataa maksanutta jäsentä.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin huhtikuussa
Pohjan Kievarissa. Puheenvuoron käyttivät kansanedustaja Kyösti Karjula sekä
Finnverasta Tuomo Mertaniemi. Syyskokous pidettiin
marraskuussa Osuuspankin
Kempeleen konttorilla, jossa pankinjohtaja Juho Rönty esitteli pankin uudet tilat.
Perinteinen talvitapahtuma järjestettiin 22.3 Nostu-

riliike Sulkala Oy:n pihalla.
Vieraita viihdytti mm. Rolle-Nalle. Tapahtuman tuotolla ja yhdistyksen omalla
lisäyksellä hankittiin Kempeleen terveyskeskukseen
kolme Rollaattoria vanhusten käyttöön.
Kesäretki Ouluun ja Möljälle Mooseksen perinnön
jatko-osaa katsomaan tehtiin 23. heinäkuuta. Ilta oli
jälleen erittäin onnistunut.
Grilli-iltaa vietettiin elokuussa Moottoripyöräkerho
Mc lakkien tiloissa perinteisiksi muodostunein menoin.
Yhdistyksen omat kokit
loihtivat maittavia herkkuja, Risto Järvenpää musisoi
ja kaikilla oli mukavaa.

30-vuotisjuhla
marraskuussa
Yhdistyksen 30-vuotisjuhla
vietettiin kunnantalolla lauantaina 7.11. Juhlapuheen
piti Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jorma Kortesoja. Juhlaan oli valmistunut yhdistyksen 30-vuotishistoriikki, josta lyhennelmän esitti Eero Juvani. Kempeleen Iso-Seppälän Puutarha Ky palkittiin tänä vuonna Kempeleen Vuoden Yrittäjänä. Palkinto luovutettiin

Kempeleen Yrittäjien perustajajäsen Valerian Komurek vietti 70-vuotis merkkipäiväänsä viime vuoden lopulla ja
oli kutsunut juhlaan mukaan myös Kempeleen Yrittäjien hallituksen. Merkkipäivänä Komurekille luovutettiin timanttinen yrittäjäristi merkiksi yli 30 vuoden yrittäjätoiminnasta. Kuvassa yrittäjäristin luovuttajat Liisa ja Pasi
Pellikka. Valerian Komurek kiittämässä huomionosoituksesta, joka tuli hänelle täysin yllätyksenä, vierellään
aviopuolisonsa Sinikka Komurek.

Kempeleen Yrittäjien 30-vuotisjuhlaan osallistuneita
yrittäjiä

Kempeleen Vuoden 2009 yrittäjinä palkittiin Iso-Seppälän Puutarha Ky, yrittäjänä Jarmo Iso-Seppälä. Palkintoa oli vastaanottamassa myös puoliso Satu Iso-Seppälä.

Kempeleen Yrittäjien 30vuotisjuhlassa lauantaina
7.11 Kempeleen kunnanvirastolla. Juhlassa luovutettiin myös hopeiset ansiomerkit Jyrki Höysniemelle
ja Kimmo Mansikalle sekä
pronssinen ansiomerkki
Eeva-Liisa Mittelille. Lisäksi luovutettiin useita yrittäjäristejä. Juhlan juontajana
toimi imitaattori Ari Kettukangas Raahesta. Kempeleen kunta tarjosi juhlatilat
ja juhlapäivällisen. Onnistuneen juhlan jälkeen jatkoille siirryttiin bussikuljetuksella Pohjan-Kievariin.
Yrittäjien sählyporukka
on pelaillut ahkerasti torstaisin Ketolanperän koululla. Lisäksi yhdistyksemme

jäsenet ovat voineet hankkia
edullisempia lippuja uimahalli Zimmariin.

Aktiivista
tiedotustoimintaa

Turunen ja Eila Lahtinen
VKK-Media Oy:stä.
Jäsenmaksujen lisäksi
yhdistys keräsi varoja julkaisemalla perinteisen Kempele- kalenterin, joka jaettiin
joulukuussa jokaiseen kempeleläiseen yritykseen ja
yksityistalouteen. Kalenterista saatava tuotto muodostaa edelleen yhdistyksemme varainhankinnan peruspilarin. Lisäksi tuli tuottoa
lehdestä.
Aluejärjestön PohjoisPohjanmaan Yrittäjät ry:n
sääntömääräisiin kokouk-

siin osallistuttiin ja Pasi Pellikka edusti Kempeleen Yrittäjiä PPY:n hallituksessa.
Hyvää yhteistyötä on jatkettu Kempeleen kunnan
kanssa, sitä tullaan edelleen
jatkamaan.
Kempeleen koulujen
opettajakunnan anomuksesta Kempeleen Yrittäjät ry
muisti 100 euron stipendeillä kolmea Kempeleen lukion oppilasta, sekä kahta
Kempeleen yläasteen oppilasta 70 euron stipendeillä.

Kevätkokouksessa vierailivat kansanedustaja Kyösti Karjula, joka on
ottanut juuri vastaan yrittäjä Olavi
Keinäseltä vastaan Eduskuntaan
vietäviä terveisiä.

Jäsenistölle tiedottaminen
tapahtui jäsenkirjeillä. Yhdistyksen omat www-sivut
ovat olleet jälleen ahkerassa käytössä. Sivuille on
mahdollisuus liittää jäsenyritysten linkkejä. WWWsivujen ylläpidosta on tehty
sopimus Kempeleen Yläasteen yrittäjyysluokan kanssa. Muistutus tekstiviesti
käytäntöä on jatkettu. Yhdistyksen oma lehti ilmestyi
ja jaettiin maaliskuussa. Sen
toteutuksesta vastasi Heimo

Timanttisten ja kultaisten yrittäjäristien
saajat yhteisessä kuvassa
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Yrityksen Joustoluotolla lainaa
nopeisiin rahantarpeisiin
Yrityksen Joustoluotto on
Nordean rahoitusvaihtoehto pienille ja keskisuurille
yrityksille pieniä investointeja ja hankintoja varten.
– Nopeudella on yrityksen liiketoiminnassa merkityksensä; kannattavista
hankinnoista pitää usein
päättää nopeasti. Nordea
tarjoaa yritysasiakkailleen
edullista rahoitusta, joka
sopii muun muassa tällaiseen tarpeeseen, kertoo johtaja Anja Kauppi Nordean
Kempeleen konttorista.
– Yritys saattaa tarvita
rahoitusta nopeasti esimerkiksi yllättäviin korjauksiin
tai kausivaihteluiden tasaamiseen – tai tilanteissa, joissa se haluaa hyödyntää käteis- ja paljousalennuksia
ostamalla kerralla tavallista
enemmän.
Yrityksen Joustoluoton
keskeinen etu on luoton saamisen nopeus ja vaivattomuus. Joustoluottoa voi saada jopa 25 000 euroa. Riittää,

että luottotiedot ovat normaaliin tapaan kunnossa,
pankkiasiat hyvin hoidettu
ja pankki arvioi luotonhoitokyvyn riittäväksi.
– Yrityksen Joustoluotto
on tarkoitettu nopean käyttöpääoman tarpeeseen, ja
siksi sen saamiseksi riittää
käynti omassa konttorissa.
Lainapäätöksen saa yleensä
heti, ja lainarahat maksetaan kokonaisuudessaan
asiakkaan tilille seuraavaksi pankkipäiväksi. Lisäksi
asiakkaalla voi olla samanaikaisesti useita Joustoluottoja, Anja Kauppi kertoo.
Luotto maksetaan tasalyhennyserissä asiakkaan toivoman maksuajan mukaisesti 1–36 kuukauden aikana. Sopimukseen sisältyy
automaattisesti kaksi lyhennysvapaata kuukautta vuodessa; ne eivät kuitenkaan
voi olla peräkkäisiä kuukausia. Lainan voi halutessaan
maksaa takaisin myös sovittua aikataulua nopeammin
ilman lisäkuluja. (ht)

Jäsenetuja Kempeleen
Yrittäjille Fenniasta
Fennia on yrittäjien perustama ja omistama vakuutusyhtiö ja Suomen Yrittäjien pitkäaikainen yhteistyökumppani. Nyt olemme sopineet yhteistyöstä myös Kempeleen
Yrittäjien kanssa.
Fennia tarjoaa jäsenetuja sekä yrityksen että perheen
vakuutuksiin. Yrityksen toiminnan turvaamiseen olemme
räätälöineet Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille erikoishinnoitellun Yritysturvan sekä merkittävät edut ajoneuvojen
vakuutuksiin. Myös kodin ja perheen vakuutukset kannattaa keskittää Fenniaan, sillä tarjoamme Kempeleen yrittäjien jäsenille mm. erikoisalennuksen ja heti suurimman
Fenniabonuksen.

Yrittäjä - kuka huolehtii sinusta?
Yrittäjän on hyvä huolehtia omasta henkilöturvastaan, sillä hänen varassaan on yrityksen toiminnan lisäksi usein
myös perheen toimeentulo. Yrittäjän Henkilöturvalla yrittäjä varmistaa itselleen vähintään saman vakuutusturvan
kuin henkilöstön lakisääteinen turva. Jäsenetuna Yrittäjän
Henkilöturvaa täydentämään tarjoamme maksuttoman
ryhmätapaturmavakuutuksen.
Tarjoamme yrityksellesi helpon tavan tarkistaa, että
kaikki riskit ovat hallinnassa ja vakuutukset kunnossa.
Tule maksuttomaan riskikartoitukseen. Samalla kerromme tarkemmin, miten sinä ja yrityksesi hyödytte jäsenille
tarjotuista vakuutuseduista Fenniassa.

Johtaja Anja Kauppi suosittaa Joustoluottoa yrityksen
nopeisiin rahantarpeisiin.

Heli Kokko
Fennia Oulu

Vielä pari viikkoa hakuaikaa

Energia-avustuksia pellettilämmitykseen
Polttoöljylle ja sähkölle kaavailtu veronkorotus parantaa
uusiutuvan kotimaisen energian kilpailukykyä. Lisäksi kotimaista
uusiutuvaa energiaa tuetaan huomattavilla avustuksilla. Siinä on
sauma pellettilämmitysinvestointeihin .
Pellettilämmitysinvestointeihin ehtii vielä hakea kunnalta avustuksia jopa kymmenien prosenttien verran
kaikista kustannuksista.
Energiatehokkuuden edistämisen nimissä jaettava
investointituki ja muille
energiamuodoilla asetettu
vero tekevät pellettilämmityksen entistä houkuttelevammaksi.
Polar Pellet Oy:n toimitusjohtaja Vesa Ahokas yllyttää hakemaan tämän
vuoden korjaus- ja energiaavustuksia kunnan asunto-

Pellettiä.

asiainsihteeriltä. Löysää rahaa on jaossa semmoinen
määrä, että ei todeksi uskoisi: kuntotutkimuksiin ja perusparannustoimenpiteiden
suunnitteluun saa 50% hyväksytyistä kustannuksista,
energiakatselmusavustus eli
tuki esim. lämmitysjärjestelmän kunnostus- ja muutostöiden suunnitteluun vähintään kolmen asunnon kohteissa on enintään 40%, ja
tarveharkintainen energiatalouden parantamiseen ja uusituvan energian käyttöönottoon, kuten pellettilämmi-

tyksen rakentamiseen,
avustus on 25% investointikustannuksista.
Näiden lisäksi on 70%
avustus terveyshaitan poistamisen, kuten särkyneen
muurin, ilmanvaihdon, kosteusvaurion tai kylmyyden
poistamisen edellyttämiin
korjaustoimenpiteisiin.
Tuen saamiseksi tosin on
oltava vahvat sosiaaliset perusteet. Tukien hakuaika
päättyy huhtikuun 9. ja joiltakin osin huhtikuun 3. päivä.

Parempi hyötysuhde
uudella tekniikalla
Polar Pellet on täyden palvelun talot, joka tarjoaa pellettilämmityksen mittaukset
ja suunnittelut, tuotteet sekä
asentamiset. Nykytekniikalla pellettilämmitys ei ole kovin paljon työläämpi ole
kuin muutkaan lämmitystavat.
– Alasyöttöisellä polttimolla varustetun pellettikattilan huoltoväli on pitkä.
Pannuhuoneessa tarvitsee
käydä vain kerran parissa
kuukaudessa. Vanhanmallisilla yläpuolisilla syöttölaitteilla varustettuja kattiloita
saa käydä huoltamassa ker-

Suurin pellettikattila, jonka olemme asentaneet, on Kemi-Tornion lentoasemalla,
teholtaan 700kW. Se lämpiää nyt pelleteillä, aiemmin se oli öljyllä.
ran viikossa, Ahokas varottaa.
- Alasyöttölaittein varustettu pellettikattila palaa
kaiken aikaa kuumana. Jos
polttoaine laskettaisiin yläkautta, se laskisi liekin lämpötilaa, mikä aiheuttaisi
korkeammat savukaasujen
häkäpitoisuudet, hän lisää.
Ensi vuonna vaikuttavat
eri energiamuotojen uudet
hintasuhteet tekevät pellettilämmityksen yhä houkut-

televammaksi. Maaliskuussa viime vuonna hallituksen
kehysriihessä päätettiin
vuonna 2011 voimaan tulevista ympäristöverojen korotuksista. Kevyen polttoöljyn vero nousee 1,8-kertaiseksi ja raskaan polttoöljynvero 2,2-kertaiseksi. Sähkön
vero nousee tariffityypistä
riippuen 1,9- tai 2,7-kertaiseksi. Valtionvarainministeriön finanssisuunnittelusta
ennakoidaan, että veronko-

rotukset eivät jää vain aikeeksi.
-Voidaan sanoa suoraan,
että pellettilämmitys on pikkusen työläämpää kuin öljyja sähkölämmitys, mutta jo
nyt sille työlle saa kunnon
hyvityksen, Polar Pelletin
toimitusjohtaja Ahokas laskee ja kannustaa.

Esko Leipälä
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Yrittäjän ammattitutkinto
Soveltuu koulutukseksi, jos kyseessä on
 käynnistyvä yritys
 toimiva yritys, jossa sukupolven- tai
omistajanvaihdos on ajankohtainen
 käsityö-, design- ja studioyritykset
 tietyn toimialan yritykset
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Aihealueita koulutuksessa ovat
 yrityksen johtaminen ja kehittäminen
 asiakkuuksien johtaminen ja
kehittäminen
 osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 talouden johtaminen ja kehittäminen
 tuotannon johtaminen ja kehittäminen
 kansainvälistymisen johtaminen ja
kehittäminen

Kempeleestä maailmalle jo vuodesta 1975
Joustava ja kokenut ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja – suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen.

www.elektrometalli.fi

                                  

Koulutusta yrittäjille
Oulun seudun ammattiopistossa
Koulutusaika ja kohderyhmä
Koulutusajat ovat keskimäärin 1,5 2
vuotta ja koulutukset alkavat joustavasti
ympäri vuoden. Opetusta on yhteensä
1418 kontaktipäivää yhden tai kahden
päivän jaksoissa.
Koulutussisältö määrittelee kohderyhmän
siten, että aihekokonaisuudet rakentuvat
yrityksen ja yrittäjän tarpeista lähtien.
Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on yrittäjän liiketoiminta- ja johtamisosaamisen vahvistaminen ja yrityksen kannattavuuden vahvistaminen. Koulutus on osa yrityksen
kehittämisprosessia.
Lisätietoja

 Pekka Kolivuori, p. 010 27 23667,
pekka.kolivuori@osao.fi

 Unto Kärki, p. 010 27 22612,
unto.karki@osao.fi

