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kevätmarkkinat

perjantaina 3.5.2013 klo 9-18 Kauppakeskus Kapteenissa sisä- ja ulkotiloissa
- Reipasta markkinatunnelmaa
Ohjelmassa:

Tervetuloa!

Puheenjohtajan
palsta:

- Klo 10 – 15 Kempeleen-Oulunsalon sydänyhdistys (terveysmittaukset)
- Klo 11 ja 13 Oulunsalon senioritanssijoiden esitykset
- Klo 11 – 16 Spr verenpainemittaukset ja terveystietoa

Yhdessä yksin

Suomessa on 266 000 yritystä, joista 93 prosenttia on alle kymmenen
henkeä työllistäviä yrityksiä. Yrittäjäksi ryhtyminen on toisille suuri askel siirtyä työntekijästä yrittäjäksi, toiselle taas luonteva jatkumo
uravalintaan tai vaikka perheen perinteisiin. Yritys perustetaan usein
palkkatyössä hankitun ammattitaidon pohjalta, mutta myös harrastuksen tai taiteellisuuden innoittamana.
Yrittäjäksi ryhtyvä ei ole ’ihan
sama’ -lauseen viljelijä. Yrittäjähenkisen tapa on katsoa eteenpäin, ei
etsiä syyllisiä tilanteeseen joutumisesta, vaan etsiä heti uusia vaihtoehtoisia tapoja ratkaista ongelmat.
Tästä rohkeudesta on osoituksena
se että Suomen kaikista yrityksistä
peräti yli puolet on yksinyrittäjiä!
Itsensä työllistävä joutuu olemaan
ensinnäkin alansa ammattilainen,
mutta lisäksi siivooja, talouspäällikkö, markkinointijohtaja, logistiikkapäällikkö, ostaja, myyjä ja
paljon, paljon muuta.
Tilastollisesti tyypillisin yrittäjä

on noin 50-vuotias palvelun alalla
toimiva pienyrittäjä mies. Hänellä
on joko ammatillinen tai opistotasoinen koulutus ja vahvasti työkokemusta takana. Rohkeutta ja
itseluottamusta riittää. Miehet oppivat armeijassa tekemään yhdessä asioita ja luottamaan kaverien
tekemisiin. Kun toinen osaa toisen
homman ja toinen toisen, tehtävien
jakaminen on luontevaa.
Yrittäjänainen on noin 40-vuotias palvelualalla toimiva yksinyrittäjä. Useinkin hänen ajatellaan
olevan parturi-kampaaja tai hoivaalan yrittäjä. Yrittämisen taustalla
on vahva halu tehdä käsillä ja auttaa ihmisiä. Naiset ovat tottuneet
pikkutytöstä lähtien vahvoihin
ystävyyssuhteisiin ja verkostoitumiseen. Sosiaalinen kanssakäyminen on vilkasta, mutta työ ja muu
toiminta tehdään mieluummin
yksin, halutaan itse osata ja vastata
kaikesta.
Kaikki yrittäjät tarvitsevat tukiverkostoa ja yhteistyökumppaneita, kuten työntekijät työkave-

reitaan. Yrittäjäjärjestöt tarjoavat
monipuolisessa
toiminnassaan
sekä sosiaalista että tietotaidollista aktiviteettia ja mahdollisuuksia
kehittyä ammattilaisena, mutta
myös yrittäjänä. Lisäksi järjestöjen
kautta pääsee sellaisiin tilanteisiin,
tapahtumiin ja tapaamisiin, joihin
ei aiemmin voinut edes kuvitella
itseään. Vertaistuki ja joukkoon
uskaltautuminen ovat erittäin loistava tapa rikastuttaa työelämää.
Yhdistysten kautta pääsee oikeasti
vaikuttamaan asioihin.
Tällä viikolla vietämme yhdistyksemme 30-vuotisjuhlaa. Tuona
aikana on joukossamme ollut satoja aktiivisia yrittäjiä, joista jokainen on tuonut omalla työllään
paikkakunnallemme arvokkaan
panoksen. Yhdistyksessä toimiminen on antanut paljon, mutta te
olette antaneet myös yhdistykselle
eväitä toimia paikallisena edunvalvojana sekä kuntaan että nykyään
kaupunkiin päin. Valtakunnallisesta merkityksestä puhumattakaan.
Lämmin kiitos kaikille Teille. Nöy-

rin mielin jatkan viitoittamaanne
tietä. Kiitos alueemme asukkaille!
Vuosi toisensa jälkeen tuette paikkakunnan yrityksiä, vain niin saatte pidettyä palvelut alueellamme.

Katriina Ruonio, yrittäjä
Oulunsalon Yrittäjät ry, PJ
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry,
työvaliokunnan jäsen

Katriina Ruonio. Kuva Videcam Oy, Jussi Riikonen.
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Keväinen tervehdys yrittäjälehden lukijoille
Paikallisyhdistysten merkitys yrittäjäjärjestössä on kaiken perusta. Aktiivisella toiminnalla pystytään vaikuttamaan asioihin jo valmisteluvaiheessa.
Siksi yrittäjien yhteistyö myös kuntapäättäjien kanssa on merkittävää.
Yrittäjien edunvalvontatyön lisäksi
paikalliset yrittäjäjärjestöt toimivat aktiivisesti myös järjestämällä erilaisia tapahtumia, tästä osoituksena Oulunsalossa yrittäjien järjestämät markkinat.
Uuden Oulun perustamisen myötä
yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksien
toiminta jatkuu ja hyvä näin. Toimintatavat varmaankin kehittyvät tilanteen mukaan mutta paikallisuuden ja
omaleimaisuuden vaaliminen nousevat merkittäviksi asioiksi. 30 vuotta
yrittäjien toimintaedellytyksien parantamisen eteen tehtyä työtä on hieno
saavutus, varsinkin kun huomioidaan
toimintaympäristön muutokset. Noiden vuosikymmenien aikana tekninen kehitys on edennyt valtavasti,
kaikenlainen byrokratia on lisääntynyt huimasti, tässä kehityksessä yrittäjäjärjestön tuki yrittäjille on ollut ja
tulee olemaan myös tulevaisuudessa
korvaamatonta. Pohjois-Pohjanmaan

Yrittäjien puolesta toivotan parhaimmat onnittelut Oulunsalon Yrittäjille
juhlavuoden ansiosta
Hallituksen kehysriihen linjaukset
ja valuvikojen korjaukset ovat aiheuttaneet vilkasta keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Merkittävin yritysten toimintaan vaikuttava asia oli
yhteisöverokannan alentaminen 20
prosenttiin. Tällä ratkaisulla pyritään
parantamaan yritysten kilpailukykyä
verrattuna kilpailijamaihin ja kannustamaan yrityksiä kasvuun sekä sitä
kautta luomaan uusia työpaikkoja.
Kilpailuasetelmaan vaikuttavia tekijöitä on verotuksen lisäksi muitakin,
palkkaratkaisuun ei keskitetysti löydetty yhteistä tahtotilaa ja syksyn liittokohtaisissa neuvotteluissa lopullisesti
selviää niiden vaikutus. Yrittäjien kokonaisverotuksen suhteen vaikutukset
täsmentyvät jatkovalmistelun kuluessa, kuitenkin häviäjiä näyttävät olevan
henkilöyhtiöt ja toiminimellä toimivat
yrittäjät.
Tämä joukko yrittäjistä muodostaa
merkittävän osan koko yrittäjäkentästä, ja yrittäjäjärjestön on tulevaisuudessa panostettava voimakkaasti heidän

toimintaedellytystensä parantamiseen.
Aloitin vuodenvaihteessa tehtäväni
aluejärjestön puheenjohtajana. Työ on
mielenkiintoista ja yrittäjäjärjestön vaikuttavuus on hyvällä tasolla. Olen itse
toiminut yhtäjaksoisesti yrittäjänä vuodesta 1977, aluksi yksin- ja myöhemmin työllistävänä yrittäjänä, yritykseni
on Oulun Neon Oy. Aluejärjestön puheenjohtajuuden lisäksi olen Suomen
Yrittäjien hallituksen jäsen ja toimin
Kiimingin Yrittäjien puheenjohtajana.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestää syyskuun alussa yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa yrittäjien
maakuntakierroksen, joka huipentuu
Oulussa järjestettävään yrittäjäjuhlaan.
Tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan
panostamista ja haastankin kaikki yrittäjät sekä myös kuntapäättäjät mukaan
tapahtumaan.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää kevättä sekä vielä onnittelut Oulunsalon
Yrittäjille 30-vuotisen taipaleen johdosta!

Lauri Mikkonen
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry

Lauri Mikkonen toteaa, että 30 vuotta yrittäjien
toimintaedellytyksien parantamisen eteen tehtyä työtä on hieno saavutus, varsinkin kun huomioidaan toimintaympäristön muutokset.

Haluatko nuoret naiset töihin?
Yksi vauva aiheuttaa äidin työnantajalle 12 000 euron kustannukset. Kansalaisaloite vaatii, että summa ei saa enää langeta yksin työnantajan maksettavaksi.

Oulunsalon Yrittäjillä on ollut vilkasta toiminnan aikaa viime kuukausien ajan, sillä 30-vuotisjuhlan ja kevätmarkkinoiden valmistelu on vaatinut monta kokoontumista. Erään
tällaisen palaverin jälkeen yhteiskuvaan Pilotin edessä kokoontuivat Heikki Kukkonen, Kirsi Paulamäki, Katriina Ruonio ja Pentti Säkkinen. KuvaVidecam Oy, Jussi Riikonen. (ht)

Kevätmarkkinoiden ja
30 v juhlan valmistelut
työllistäneet hallitusta

Suomen Yrittäjänaiset nosti tammikuussa julkisuuteen
kolme kovaa kysymystä.
1) Haluatko lopettaa tyttöjen syrjinnän työmarkkinoilla?
2) Haluatko, että meillä
on riittävästi vauvoja omien
eläkkeidemme maksajiksi?
3) Haluatko, että myös
naisia palkkaavilla yrityksillä on mahdollisuus työllistää
uusia työntekijöitä?
Järjestö oli vakuuttunut,
että moni olisi valmis vastaamaan kyllä. Koska tupopöydissä vauvakuluista ei
ole vuosien mittaan päästy
ratkaisuun, tehtiin vanhemmuuden kulujen tasaamisesta kansalaisaloite.
– Vanhemmuuden kustannusten
kasautuminen
äitien työnantajille on historiallinen jäänne, joka loukuttaa nuoret koulutetut naiset

pätkätöihin ja jopa työelämän ulkopuolelle. Yhden
hengen yrityksille nuoren
naisen palkkaaminen on tästä syystä jopa mahdotonta,
toteaa Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Kaarina
Jokinen.
Työantajan kannalta kyse
on merkittävästä rahasummasta, sillä Yrittäjänaisten
laskelman mukaan yhden
vauvan voi laskea maksavan
yritykselle keskimäärin 12
000 euroa.

Ruotsi kulkee edellä
Ruotsissa peli puhallettiin
poikki jo vuosia sitten, ja
länsinaapurissa työnantajalle lapsista koituvat kulut korvataan verovaroista.
– Siellä tulokset näkyvät:
Palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestöt ovat tyytyväisiä, pienimmät yritykset luo-

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.
fi/fi/aloite/71 tai paperille nimiä keräävissä paikoissa. Voit myös itse kerätä
kannattajien nimiä paperille, kannatuslomakkeita voi tulostaa osoitteesta

Uusia jäseniä
Oulunsalon yrittäjät jakavat perinteistä joulupuuroa kuntalaisille. Oulunsalon Yrittäjät ovat jakaneet ilmaista joulupuuroa jo 1990-luvulta. Joulupuurotilaisuus on saanut erittäin suuren suosion ja vuosittain puuroa on jaettu lähes 500
annoksen verran. Kuvassa puuroa jakamassa Kaisu Lämsä ,
Katriina Ruonio ja Heikki Kukkonen.

Kenneth Österberg Myyntivalmennus Oy on koulutusta
tarjoava yritys.
Oulun Helikopteripalvelu Oy
tarjoaa ilmaliikennepalveluita,
yrittäjänään Jyri Huttu.
Pitopalvelu Timonen Oy on
Kati Timosen luotsaama cate-

vat uusia työpaikkoja, nuoret
naiset työllistyvät ja isät
osallistuvat lastenhoitoon
enemmän, Jokinen listaa.
Suomen Yrittäjät sekä
monet muut elinkeinoelämän järjestöt tukevat kansalaisaloitetta, joka pyrkii houkuttelemaan myös aiempaa
useampia naisia yrittäjiksi.
Osin nykysysteemin vuoksi
yrittäjistä vain joka kolmas
on nainen.
Tilastot osoittavat myös
sen, että naisvaltaiset yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät miesvaltaisia aloja
varovaisemmin.
Suomen Yrittäjät ehdotti
viime syksyn liittokokouk-

sessaan, että etenkin lapsen
sairastumisen aiheuttamia
poissaoloja
hyvitettäisiin
yrityksille.
– Nämä kustannukset
ovat tarkasti laskettavissa,
ja korvausjärjestelmä olisi
mahdollista rakentaa Kansaneläkelaitoksen yhteyteen,
toteaa Suomen Yrittäjien
puheenjohtaja Mikko Simolinna.
Huhtikuun alkuun mennessä kansalaisaloitteen oli
allekirjoittanut sähköisesti tai paperilla jo yli 10000
henkilöä. Eduskuntakäsittelyyn päästäkseen aloitteen
on saatava 50000 allekirjoitusta. Keräysaikaa on heinäkuun puoliväliin.

Pekka Mäntylä

Mikä 12 000 euroa?
Lapsen lasketaan maksavan työnantajalle 12 000 euroa. Keskeiset kuluerät ovat:
- Raskauden aikaiset sairauspoissaolot
- Äitiyslomalla kertyvät palkat ja lomarahat
- Lapsen sairastumisen aiheuttamat äidin poissaolot
www.yrittajanaiset.fi. Sähköiseen allekirjoitukseen tarvitset pankkitunnukset. Allekirjoittajat pysyvät anonyymeinä, kunnes vaadittavat 50 000 nimeä
on täynnä.

Oulunsalon Yrittäjät ry on saanut viime vuoden syyskuun jälkeen kymmenen uutta
jäsentä. Nyt yhdistyksessä on kaikkiaan 102 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

ring-palveluita tarjoava yritys.
Rakennus ja laatoitus Tuomas Vähä toimii rakennuttamisen ja rakennushankkeiden
kehittämisen parissa.
Stepthec Oy yrittäjänään Mika
Linnala.
Terveysteekki Oy on Hanna

Sirviön luotsaama verkkokauppa- ja postimyyntiyritys.
Tommy Björn Ky toimii tieliikenteen tavarankuljetuksen
parissa.
Veistomestari Arto Hauru on
erikoistunut asuin- ja muunkinlaiseen rakentamiseen.

Verhoomo Lumonia on Anu
Lammelan yritys, jossa erityisosaamiseen liittyy kodin kalusteiden kunnostus ja verhoilu.
Vuokko Tokkari harjoittaa yrityksensä puitteissa taksiliikennöintiä.
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Hartauskirjoitus

Markkinatapahtumakuvat aiemmilta markkinoilta: Voitto Pulkkinen ja Kirsi Paulamäki

Oulunsalon kevätmarkkinat pyörähtävät jälleen
käyntiin Kauppakeskus Kapteenin piha- ja sisäalueilla. Markkinapäivä perjantai 3.5. on sääennusteiden mukaan pilvinen, mutta toivotaan,
että sammakkomiehet ovat tälläkin kertaa väärässä ja aurinko saapuu lämmittämään markkinakansaa.
Paikalle on tulossa kymmeniä markkinamyyjiä
ja lisäksi kansanterveystyötä tekeviä yhdistyksiä. Markkinoiden aikatauluun voit tutustua lehden etusivulla olevan ilmoituksen avulla.
Markkinoita on järjestetty jo lähes 20 vuotta ja järjestäjistä pitkäjänteisin on yrittäjä
Heikki Kukkonen. Hän kertoo, että ideaa ja mallia otettiin Kiimingin Yrittäjien jokakesäisestä
markkinatapahtumasta, jolla juuret juontavat jo
39 vuoden taakse.
Aluksi 90-luvulla markkinoita järjestettiin
Oulunsalon vanhan keskustan alueella, mutta
Kauppakeskus Kapteenin valmistuttua vuonna
2005 markkinat siirrettiin sen pihamaalle sekä
osittain myös sisätiloihin. Kukkosen mukaan muutos oli tervetullut, sillä keskusta-alueen pölyävä
maa saattoi joskus häiritä markkinatunnelmaa.
Oulunsalolaiset ovat ottaneet tapahtuman
mukavasti omakseen. Tapana on ollut myös yhteistyö Tyrnävän Yrittäjien kanssa. Kuntien
markkinapäivät suunnitellaan olemaan peräkkäisinä päivinä, joten ympäri Suomen saapuvat
markkinamyyjät voivat saman reissun puitteissa osallistua kaksille markkinoille. Yhteistyö on
toiminut hyvin ja siitä ollaan kiitollisia puolin ja
toisin. JK

Oulunsalon yrittäjien täyttäessä 30 vuotta

Mitä jää viivan alle?
Yrittäjä joutuu ja pääsee tekemään työssään paljon päätöksiä. Lukuisten valintatilanteiden edessä tulee pyrkiä
näkemään yrityksen parasta kokonaisvaltaisesti. Kohtuulliset haasteet lienevät työn suola.
Eräs yrittäjä lähti etsimään työmiehiä viinitarhaansa.
Työmiehiä tarvittiin paljon. Ensimmäisten miesten palkaksi sovittiin yksi euro päivältä. Pitkin päivää yrittäjä
palkkasi lisää miehiä työhön. Sitten, kun tuli palkkapäivä, jokaiselle miehelle maksettiin yksi euro. Meniköhän
palkanmaksu oikein?
Yllä oleva kuvaus on muokattu Raamatun sanasta,
Jeesuksen vertauksesta, jossa Hän vertasi Jumalan valtakuntaa Isäntään, joka palkkasi miehiä viinitarhaan.
(Matt.20:1-16) Jumalan maailmassa, uskomisen palkka
on kaikilla sama. Uskon saaminen on lahja. Joku on säilyttänyt uskon läpi elämän, joku toinen on löytänyt uskon aarteen juuri ennen kuolemaansa. Anteeksiannon
sana säilyttää ja antaa uskon. Tästä palkaksi kaikki saavat
saman palkan. Todellinen ja oikea palkanmaksu tapahtuukin vasta viimeisellä tuomiolla.
Yrittäjä ei voi toimia palkanmaksussaan Isännän tavoin. Tehdessään yritykselle tulosta ja päätöksiä, yrittäjä
ei voi ohittaa vastuutaan esivallan, verottajan ja henkilöstönsä edessä. Yrittäjän kuin työntekijänkin on tarpeen
muistaa vanha sanonta: ”Käsi aurassa, sydän taivaassa”.
Rikkauden ihannointi voi olla menestyvän yrittäjän ansa.
Lienee aina tarpeellista muistuttaa, että Jumala on lopulta kaiken hyvän ja siunauksen antaja. Ohjatkoon Jumala
aina yrittäjän valintoja hyvään ja oikeaan. Tuottakoon
ahkera ja hyvin tehty työ siunaustaan tekijälleen ja koko
yhteiskunnalle.
Jumalan runsasta siunausta Oulunsalon yrittäjille,
seurakunnan puolesta,

Jukka Joensuu, seurakuntapastori
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Yritysyhteistyötä VillaRullassa

TARJOUS

MUURAHAISTORJUNTA
OMAKOTITALOT 95,(sisätilat + kivijalka)
RIVITALOT 139,(sisätilat 1-4 huoneistoa
+ kivijalka)
Sis. alv 24%,
torjunta-aineet ja
matkakulut
Oulunsalo, Kempele,
Hailuoto alueella
TARJOUS ON VOIMASSA
JUHANNUKSEEN SAAKKA

P. 08 556 6400
www.inspector.fi
Oulunsalolainen perheyritys
tarjoaa pitopalveluja teille
tärkeisiin tilaisuuksiin:
häihin, muistotilaisuuksiin,
syntymäpäiville, ristiäisiin jne.

Pitopalvelu

Timonen
Kati Timonen 045 278 0577
- Valmistamme tarjottavat
toivomusten mukaan
- Kauniit kattaukset
- Erikoisruokavaliotuotteita
huolella valmistettuna
- Ammattitaitoista
tarjoiluhenkilökuntaa

Suunnitellaan
tilaisuutenne
yhdessä!

www.pitopalvelutimonen.fi

KEVÄTAURINKO PAISTAA,
UUSI ILME KOTIISI
VERHOILLA!
Ompelupalvelu -20%

Viime vuoden marraskuussa Oulunsalon keskustassa
osoitteessa Kirkkotie 2, vietti
avajaisiaan Käsityö- ja askartelutarvikeliike VillaRulla.
Liike on Eeva-Liisa Juurikan puoti, jonka hän perusti
kiinteäksi lisämausteeksi yritykselleen, joka tarjoaa viriketoimintapalveluita.
Liikkeestä löytyy hyvä
valikoima ompelu- ja askartelutarvikkeita. Juurikka
järjestää myös käsityökursseja liikkeen tiloissa sekä
tarvittaessa muuallakin. Nyt
uutena palveluna hänellä on
puodissaan myös passivalokuvien ottoa, johon hänet
on kouluttanut paikallinen
pitkän linjan valokuvauksen
ammattilainen Voitto Pulkkinen.
- Tämä on tämmöinen
viihtyisä ja kodikas monen
pienen palvelun putiikki. Aikaisemmin Oulunsalosta ei

tuntunut löytyvän ompelukoneen neuloja tai vetoketjuja mistään, joten tarjoamani
palvelu on tullut tarpeeseen,
toteaa Juurikka ja jatkaa:
- Nyt olen tarpeeksi iso
tyttö oman liikkeen pyörittämistä varten. Yksinyrittäjänä
on toisaalta rankkaa, mutta
yllättävän hyvin tämä tie on
minulle sopinut. Mielellään
sitä tekee pitkääkin päivää,
kun tekee sydämellä ja saa
itse suunnitella koko toiminnan.
Myös uusi passikuvauspalvelu tulee oulunsalolaisille tarpeeseen. Aikaisemmin
Voitto Pulkkisella oli oma
studio naapurissa, mutta nykyään hänen työnsä on liikkuvampaa sorttia. Siksi hän
pitkään etsi yhteistyökumppania, jonka toimintaan sopisi myös passikuvaus, jotta
palvelu ei katoaisi paikkakunnalta.

Tmi
TmiMaarit
MaaritLyytikäinen
Lyytikäinen p.
p.040
040 734
734 2654
2654
Uusi osoitteemme
on2,Lentokatu
Lentokatu
Pilotti 1 2, Pilotti 1

- Oulunsalosta on lähtenyt pois paljon palveluita,
mikä ei tietenkään ole hyvä
asia alueen asukkaille sekä
muille yrittäjille. Vastaavaa
yritysyhteistyötä paikkakunnalle tarvittaisiin enemmänkin. Kiintopiste ei saa olla
rahan kiilto silmissä, vaan
kattavassa palvelutarjonnassa, ja alue olisi houkutteleva ja kehittyvä jatkossakin,
Pulkkinen toteaa.
Pulkkinen on tyytyväinen, että hän on löytänyt
yhteistyökumppanin, josta
löytyi potkua uuden asian
opetteluun. Yhteistyö on
vain koulutus- ja asennekysymys, joka kyllä maksaa
itsensä takaisin tulevaisuudessa. Täytyy vain olla avoin
ja rehellinen.

Jenny Kärki
Kuvauksen ammattilainen Voitto Pulkkinen antaa
vinkkejä Eeva-Liisa Juurikalle, jonka liikkeessä passikuvaus on uutena
palveluna.

OULUN KUORIRAKENNE OY

on oululainen peltityön moniosaaja vuodesta 1987 jolla yli
kaksikymmentä paikallista ammattilaista toteuttamassa
töitä pienistä paikkauksista suuriin kokonaisuuksiin kuten uusi VR:n huoltohalli, Kauppakeskus Kapteenin katto,
erilaisia listoja, höyrykupuja ja kaikkea siltä väliltä.

TIILIKUVIOINEN PROFIILIPELTIPELTIKATTO KAMPANJAHINTAAN!
hyötyleveys 1100 mm
purex-matta pinnoite,
vahvuus 0,5 m

vain 9,90/m2

takuutuote,
värit RR 11, 23,29,32,33 ja 750

YLI 100 M2:n TILAAJALLE NOPEAN
TILAAJAN LAHJAKSI BOSCH PORAKONE!
GSR 12-2 kahdella akulla, 10 mm istukka,
laadukas työkalu vaativaankin käyttöön!

TOIMI NOPEASTI JA SOITA
p. 0400 313 770 Raimo Suorsa

Sisälogistiikan osaaja
Kotimaiset
Kasten -hyllyt
heti
varastosta.

Intolog on varastokalustamisen, teollisuuskalustamisen ja sisälogistiikan asiantuntija.
Intolog Oulu Oy, Posantie 10, 90620 OULU. Puh. 020 778 0860, myynti.oulu@intolog.fi

LIITY YRITTÄJÄYHDISTYKSEEN JÄSENEKSI! www.yrittajat.fi

Oppisopimuskoulutus
räätälöidään vastaamaan tarvetta
Oppisopimus tulee ajankohtaiseksi yrityksessä yleensä silloin kun joko tarvitaan uutta työvoimaa tai jo
olemassa olevalle henkilökunnalle tarvitaan lisäkoulutusta. Jos sopivan koulutuksen saanutta henkilöä ei
löydy työmarkkinoilta, kätevintä voi olla kouluttaa
tekijä työskentelyn ohessa,
jolloin oppiminen on intensiivisempää ja käytännönläheisempää. Tällöin myös
varmistuu osuva koulutusräätälöinti juuri työnantajan
tarpeisiin.
OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö järjestää kaikkien alojen oppisopimuskoulutusta. Tällä
hetkellä käynnissä on noin
tuhat oppisopimusta ja varsinkin nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien
nuorten osalta resursseja on
lisätty.
Työnantajan tehtäväksi
oppisopimuksessa jää tarjota monipuolisia työtehtäviä
ja oppimisen mahdollisuuk-

sia opiskelijalle. Työnantaja
tai opiskelijalle nimetty työpaikkakouluttaja järjestää
tarpeen mukaan ohjausta,
antaa palautetta ja arvioi
opiskelijan panosta. Opiskelijan työturvallisuudesta
ja työsuhdeasioista huolehtiminen on tärkeää, etenkin
alaikäisten
opiskelijoiden
kohdalla on näistä seikoista
oltava tarkkana.
Palkkaa
opiskelijalle
maksetaan
työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jonka suuruus
vaihtelee useista tekijöistä
riippuen. Nuorten yhteiskuntatakuun ansiosta etenkin nuoren työttömän ja
ammatittoman
henkilön
työllistäminen voi tulla
työnantajalle edullisemmaksi. Peruskoulun tänä vuonna
päättävän nuoren työllistämisestä työnantaja saa korotettua koulutuskorvausta,
jolloin useammalle nuorelle
taataan mahdollisuus koulutukseen.

Esimerkiksi juuri yläkoulun päättäneen nuoren
ensimmäisenä työvuonna
työnantajalle
maksetaan
koulutuskorvausta 800 euroa kuukaudessa. Toisena
vuonna 500 €/kk ja kolmantena 300 €/kk. Oppisopimuskoulutukseen voi hakea
palkkatukea myös TE-toimistolta, jos palkkaa opiskelijaksi työttömän työnhakijan.
Opiskelijan ammatillisen kehittymisen vuoksi on
tärkeää mahdollistaa opiskelijan osallistuminen tietopuolisille lähiopetuspäiville
oppilaitoksessa. Oppisopimus lakkaa ilman irtisanomista oppisopimusajan päättyessä, eikä työnantajalla ole
velvollisuutta
työsuhteen
jatkamiseen. Toivottavaa olisi, että työnantaja tarjoaisi
mahdollisuuksien mukaan
myös työpaikan jatkossa,
mutta pakottavaa velvoitetta
ei ole.

Jenny Kärki

1/2011
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Harjoitusyritys kannustaa kokeilemaan yrittäjyyttä

Kuljetukset
kaikille
ryhmille!

Oulunsalon lukiossa yritetään yhdessä!

Tilaukset (24 h) numerosta:
044 565 9500

Huiput Oy
info@huiput.fi
www.huiput.fi

Huiput Oy
Lunkintie 15, 90460 Oulunsalo
info@huiput.ﬁ • www.huiput.ﬁ

Lakeuden Rakennuspalvelu

P. KORPELA OY
- rakennussuunnittelu
- vast. työnjohtajan tehtävät
- energiatodistukset
p. 0500 895 257

www.seutuopas24.fi
NY-Suklaasydämen Anniina Lepistö ja Charlotta Stewart ovat
talven aikana osallistuneet muun muassa Entisajan joulumarkkinoille, jotka järjestettiin Oulunsalossa adventtiaikana.
Nuori Yrittäjyys –kurssi on
toiminut Oulunsalon lukiossa jo useita vuosia, ja kurssille osallistuu lukuvuosittain noin 20-30 opiskelijaa.
Kurssi on suunnattu lukion
toisen vuoden opiskelijoille,
ja kurssin aikana nuoret perustavat harjoitusyrityksen
lukuvuoden ajaksi. Yleensä
yrityksessä on mukana kahdesta kolmeen opiskelijaa,
mutta oman toiminnan voi
toki aloittaa yksinkin.
Kurssin tavoitteena on
kannustaa nuoria kokeilemaan omia siipiään, mutta
parhaimmassa tapauksessa lukiolaiset saavat kurssin myötä kipinän jatkaa
yrittäjinä myöhemminkin.
Yrittäjyys on samalla yksi
Oulunsalon lukion kehittämiskohteista, ja yrittäjämäistä otetta halutaan tuoda esiin
koulussa muutoinkin.

Kuluvana
lukuvuonna
opiskelijat ovat perustaneet
yhteensä seitsemän yritystä, joiden liikeideat liittyvät
esimerkiksi makeisiin ja
leivonnaisiin sekä sukkiin
ja siivouspalveluihin. Aikaisempina vuosina hyvin
menestyneitä ja onnistuneita NY-yrityksiä ovat olleet
muun muassa roskakatoksia
valmistanut Laatukatos. Lukion NY-ryhmät ovat tänä
lukuvuonna muun muassa
järjestäneet koulun omat
messut ja osallistuneet Nuori yrittäjyys ry:n järjestämille
aluemessuille, jotka pidettiin
Kempeleen Zeppeliinissä.
Opiskelijat Anniina Lepistö ja Charlotta Stewart
aloittivat viime syksynä suklaatuotteisiin, kuten leivoksiin ja makeisiin, keskittyvän liiketoiminnan, joka sai
nimekseen NY-Suklaasydän.

Fysioterapian asiantuntijana edistämme
terveyttäsi ja kuntoutumistasi

Lisäksi nuoret yrittäjät ovat
myyneet Anniinan valmistamia sisustustauluja. Syksyn ja talven aikana he ovat
markkinoineet tuotteitaan
messuilla ja erilaisissa tapahtumissa koululla. Heiltä
on myös tilattu kahvituksia
erilaisiin tilaisuuksiin.
- Yritysidea meillä oli valmiina jo viime keväänä. Molemmilla on ollut unelmana
perustaa kahvila joskus tulevaisuudessa. Me molemmat
pidetään suklaasta ja tiedetään parhaat herkut, joten
tämä on ollut hyvä tilaisuus
kokeilla osaamistamme, tytöt kertovat.
Kurssi on ollut heidän
mielestään hyvä kokemus,
ja ahkeralla työllä tuottoakin on tullut. Parhaiten
vuodesta on jäänyt mieleen
viime joulun ala järjestetyt
Entisajan joulumarkkinat.

Se oli iso tapahtuma ja tyttöjen ensimmäinen julkinen
myyntitilaisuus, mutta tunnelma oli valtavan hieno ja
myyntiäkin tuli mukavasti.
Harjoitusyrityksen pyörittäminen koulun ohessa on
rankkaa, ja monet illat ovat
vierähtäneet leipoessa ja tilaisuuksia järjestäessä. Anniina ja Charlotta ovat kuitenkin tyytyväisiä, sillä nyt
he tietävät enemmän siitä,
mitä yrittäminen vaatii.
- Ihan heti emme tämän
kokemuksen perusteella ole
valmiita jatkamaa yrittäjinä ainakaan koulun ohessa,
mutta tulevaisuuden kannalta tämä on tuonut yhden
vaihtoehdon lisää. Sekin on
suuri etu, että työpaikkoja
hakiessa voi kertoa, että käynyt tämän kurssin, Suklaasydämen yrittäjät tuumivat.

YES avaa ovet koulujen ja yrittäjien välillä
Oulunsalon lukion Nuori Yrittäjyys -kurssin taustayhteisönä on Nuori Yrittäjyys ry, jonka tarkoitus on
edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa
nuorten keskuudessa. Helsingistä käsin toimivan yhdistyksen aktiivisesta toiminnasta muilla paikkakunnilla
vastaa YES-verkosto, joka tarjoaa tukea ja konkreettisia apuvälineitä NY-ohjelmien toteutukseen. Pähkinänkuoressa verkoston tehtävä on saada koulut ja yrittäjät
avaamaan ovet toisillensa.
Ensisijaisena tavoitteena on lisätä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja
oman talouden hallintaa. Ohjelmat antavat tietoa yrittäjyydestä ja kannustavat aktiiviseen, oma-aloitteiseen

• yleishammashoito
• SÄRKYPÄIVYSTYS
• suukirurgia
• implanttihoidot
• proteettinen hoito
Myös ilta-aikoja!

-20%

Mestarillista yhteistyötä
Oulun Kärppien
kanssa vuodesta 2000

Suuhygienisti Hammaslääkäri
Hammaslääkäri
Sanna Kivimäki
Antti Peteri
Hanna Hämeenniemi

työotteeseen läpi elämän. Yhteistyöhön kaivataan myös
enemmän itse yrittäjiä, jotka olisivat valmiita kertomaan omasta työelämästään opiskelijoille.
- Yrittäjälle YES-kummiksi alkaminen ei tarkoita
jatkuvaa ja aikaa vievää toimintaa, vaan satunnaisia
tapaamisia koululaisten kanssa esimerkiksi oppituntitai yritysvierailujen merkeissä. Yrittäjät pääsevät näin
kurkkaamaan koulumaailmaan ja touhuamaan luovien
lasten ja nuorten kanssa. Useat yrittäjät ovat kokeneet
vierailut arjessaan antoisina välipaloina. Samalla yrittäjä kantaa yhteiskuntavastuuta yrittäjähengen säilymisestä nykynuorissa, kertoo YES:n Heikki Keränen.

Oulunseudun Fysioterapia • Puh. 08 - 5211 991
Kauppiaantie 1, 90460 Oulunsalo • Uusikatu 57-59, 90100 Oulu

Tauno Seppänen 044 521 1960
Remontit, asennukset, huonekalujen kasaus,
taulun ja lampun laitto, pihatyöt,
kuljetus ja muutot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu.fi

kehittää
koneistaa
		kokoaa

Oulunsalon kauppias on vaihtunut...

Kuvauksia yläilmasta
MAHTAVIA AVAJAISTARJOUKSIA!
multikopterilla.
OSALLISTU HERTAN MAAILMA-

I D E A K I L PA I L U U N !
HERTAN ÄITI
NIINA
VEITTIKOSKI
PAIKALLA
PE klo 11-13
JA 14-17

VI-

KAH
Ota yhteyttä!
Jari Moilanen
TARJOILU!
Puh. 0400 251 668
TERVETULOA
motokuski@wippies.fi

Yrittäjä Pentti Säkkinen.

AVAJAISKAHVILLE
PE 26.2. klo 10-19

Tex Willer suuralbumi no: 20
Markkinatarjous!
O ulunsalon
Hammaslääkärikeskus
Paras idea toteutetaan Hertan maailma -ohjelmassa.
00%
RAIVOISA
www.oulunsalonhammaslaakari.fi
Tällä kupongilla
kertaostoksesta -15
Paras palkitaan
ja muiden osallistujien kesken
Kauppiaantie 1

arvotaan hyviä
tavarapalkintoja.
p.(08)
815 5600

Käytössä KELAn suorakorvaus,
maksat vain omavastuun.

Pet ShopSAIRAALA

Hammaslääkäri
Satu Korpela

Hammaslääkäri
Jukka Harju

19

90

BAKUGAN
Aloituspakkaus

9

00

Hammaslääkäri
Suuhygienisti Hammaslääkäri
Suuhygienisti
Kaisa Heikkilä Tuomo Hokka (14,90)
Laura Lähdemäki Vesa Holappa (32,90)

RÄMEJAHTI
Voimassa 3.-4.5.2013

6

(sh.10,70)

(ei koske alennustuotteita eikä postimerkkejä)

Tarjoukset voimassa pe-la ja tarjoustuotteita on rajoitettu erä.

OULUNSALO
KAUPPAKESKUS KAPTEENI
Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo
Puh. 044 545 1267
MA-PE 10-19, LA 10-16
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Oulunsalon Yrittäjät ry

1/2013
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Oulunsalon Yrittäjäyhdistys juhlii 30-vuotista taivaltaan lauantaina 4.5. ja paikkana on
Aeroportti. Juhlapuheen saapuu pitämään kansanedustaja Esko Kurvinen ja ohjelman
juontaa Topi Tauniharju. Ohjelmassa on myös illallinen, musiikkia ja tietenkin myös ansiomerkkien jako. Juhlavassa tilaisuudessa nähdään diahistoriikin muodossa tietoa yhdistyksen taipaleesta näihin päiviin saakka.

Heikki Kukkonen jakaa jou
lupuuroa perinteisessä jou
lut
pahtumassa. Ensimmäise
nä jonossa entinen rovast ai Pekka Kinnunen.

utta paippäämässä pitu
hy
en
in
rv
Ku
ko
lla.
Es
Kansanedustaja aissa kevättapahtumassa 90-luvu
pp
aa
navissa rautas

Oulunsalon yrittäjäyhdistys palkitsee vuoden yrittäjän joka
vuosi. Tässä seremonia vuodelta 2001, jolloin palkinnon sai
Oulun Rautahalli yrittäjänään Pentti- ja Aino Perämäki.

sa
Kevättapahtumas

pputunnelmaa.

on ollut myös va

Oulunsalon Yrittäjien kevät- ja syystapahtumat järjestettiin
ennen kunnantalon lähimaastossa.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Elinkeinolautakunnan järjestämässä yrittäjäillassa 2.2.1983. Taustalla
oli 80-luvun alussa vilkastunut elinkeinoelämä Oulunsalossa. Yrittäjien väliltä
tuolloin puuttui yhteistyöstä ja edunvalvonnasta vastaava taho. Kunnan mielestä yhdistyksen perustamista
puoltavia asioita olivat yhteistyön lisäksi tiedonkulun
parantaminen, koulutuksen
järjestäminen sekä henkisen
vireyden nostaminen. Perustavassa kokouksessa jäseneksi liittyi 25 yrittäjää ja
myöhemmin kymmenkunta lisää.
Järjestö aloitti toimintansa varsin vilkkaana. Vuosien varrella on järjestetty
lukuisia erilaisia tapahtumia
kuten messut, erilaiset kampanjat,
joulunavaukset,
markkinat sekä erilaisia
koulutustilaisuuksia. Tärkeintä on kuitenkin ollut
yrittäjien toimiva yhteistyö
kunnan päättäjien kanssa.
Vuoden 2013 kuntauudistuksen jälkeen yhteistyötä
kuntapäättäjiin on jatkettu
järjestämällä yrittäjien ja
Oulun kaupunginvaltuuston Oulunsalon edustajien
tapaaminen. Nykyisen puheenjohtajan mukaan käytäntöä aiotaan jatkaa tulevaisuudessakin.
Oulunsalolaisille näkyvimpinä yrittäjien tapahtumina ovat keväisin ja syksyisin järjestettävät markkinat,
joita alettiin järjestää 90-luvun taitteessa. Aikaisemmin
markkinatapahtumia järjestettiin vanhan kunnantalon
edessä,
keskusta-alueella.
Kauppakeskus
Kapteenin
rakentumisen myötä vuonna
2005 markkinatapahtumat
on siirretty keskuksen parkkialueelle sekä osittain sisätiloihin.
Näkyviä ja suosittuja tapahtumia olivat myös joulunavaustapahtumat, joissa
oli aikaisemmin tapana järjestää ilotulitus. 90-luvulla
käytäntöä vaihdettiin ja alettiin jakaa ilmaista joulupuuroa kävijöille. Joulupuurotilaisuus sai erittäin suuren
suosion ja vuosittain puuroa
on jaettu lähes 500 annoksen
verran. Muutaman kerran
sata kiloa puuroa osoittautui
jopa liian vähäiseksi määräksi.

Oulunsalon
yritysten
määrä on kasvanut yrittäjäyhdistyksen perustamisen
jälkeen. Myös yhdistyksen
jäsenmäärä on vaihdellut
roimasti vuosittain. Vuonna
-98 jäsenmäärä notkahti hetkellisesti alle viidenkymmenen, mutta sittemmin käyrä
on ollut tasaisessa nousussa.
Nyt Oulunsalon jäsenmäärä on jo kolminumeroinen:
102.

Heikki Kukkonen
Oulunsalon Yrittäjien hallituksen pitkäaikaisin jäsen
Heikki Kukkonen, joka on
toiminut hallituksessa vuodesta 1990 lähtien. Vuosina
-96-98 hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa
varten hän kävi läpi suuret
määrät yrittäjien materiaalia
ja teki historiikin yhdistyksen toiminnasta.
- Oulunsalon alue on kehittynyt roimasti ja yritystarjonta kasvanut. Lentokentän
aluekin on nykyisin edistyksellisempi ja valmiissa kaavoituksessakin on kasvuvaraa. Muistan 50-luvun alussa
lentokentänvihkimistilaisuuden, jossa mekin poikaset saatiin pullaa ja mehua.
Vaikka kenttä oli valmis,
eivät useat maanomistajat
olleet saaneet vielä korvauksia alueistaan, joten he osoittivat tilaisuudessa mieltään.
Eivätköhän korvaukset ole
jo nyt hoituneet, Kukkonen
naurahtaa.
Yrittäjäkokemusta Kukkosella on jo vuodesta -80
oman erikoishammasteknikon praktiikkansa parissa.
Kukkonen on jo eläkeiässä,
mutta tekee vielä töitä ikään
kuin
harrastusmielessä.
Hammasproteesien
tarve
on nykyään ihmisillä paljon harvinaisempaa kuin
aikoinaan. Vaikka hän on
aina ollut yksinyrittäjä, ei
yksinäisyys ole vielä päässyt
vaivaamaan tiiviiden asiakassuhteiden ansiosta. Myös
yhdistystoiminta on ollut
mukava sosiaalinen lisäys
arkeen.
- Tutut värväsivät minut
liittymään
yhdistykseen.
Hallituksessa on nähnyt
yrittäjiä vaikka miltä aloilta ja monenlaisia tarinoita.
Etenkin tuettujen lomien
mahdollisuus on monille
tervetullut, ja yhteisillä lo-

Oulunsalon Yrittäjät ry:n pitkäaikainen hallituksen jäsen
Heikki Kukkonen.

Milla Raappana valmistelee Oulunsalon yrittäjien historiikkia juhlaa varten.
milla yrittäjien välillä juttu
luistaa. Ennen yhdistyksessä
oli vähemmän jäseniä, mutta
silti löytyi suurempi joukko
aktiivisia tilaisuuksissa kävijöitä ja järjestäjiä.

Milla Raappana
Oulunsalon Yrittäjien historiikkia 30-vuotisjuhlaa varten valmistelee Oulun Yrittäjien
toimistotyöntekijä
Milla Raappana. Hän on Turun yliopistosta valmistunut filosofian maisteri ja hänen opintonsa ovat pääosin
koostuneet historiasta ja valtiotieteistä.
Raappana on ollut vasta muutamia päiviä Oulun
Yrittäjien työntekijänä, mut-

ta tehtävät ovat jo tässä vaiheessa osoittautuneet monipuolisiksi. Hänen työtilansa
on PPY:n konttorilla, mistä
käsin hän hoitaa Oulun
Yrittäjät ry:n sekä muiden
Uuden Oulun yrittäjäyhdistyksien asioita, tarpeen mukaan.
Aikaisempaa
työkokemusta naisella on muiden
muassa Oulun kaupungin
tapahtumasihteerin tehtävästä. Tapahtumajärjestämisestä on varmasti hyötyä
tulevan kesän yrittäjätapahtumien yhteistyökuvioissa.
Paljon uutta opittavaa on ollut, mutta Raappana kiittää
PPY:n väkeä hyvästä perehdytyksestä. JK
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Kuntaliitos on suuri muutos - yrittäjällekin
Uuden Oulun taival on vielä aluillaan ja myös Oulunsalon Yrittäjät ry:n jäsenistöllä on vielä yhdistymiseen liittyviä asioita mielen
päällä. Miten edistää yrittäjyyttä suuressa kaupungissa ja säilyttää alueellinen vetovoima?
Torstaina 21.3. pidettiin Oulun kaupungin edustajien ja
yrittäjien yhteinen tilaisuus,
jonka ensisijainen tavoite
oli herätellä ajatuksia siitä,
miten Oulunsaloa voitaisiin
tehdä houkuttelevammaksi paikaksi yritystoiminnalle. Samalla haluttiin kuulla kuulumisia Oulunsaloa
edustavien kaupunginvaltuutettujen osalta.
Tilaisuuden aloitti yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja
Katriina Ruonio kertomalla
Oulunsalon Yrittäjien toi-

minnasta ja yrittäjyydestä
Suomessa. Paikallisista ajankohtaisista
huolenaiheista hän nosti esiin sen, että
huomioidaanko Oulunsaloa
tarpeeksi ”keskustasta” käsin. Yritykset tuntuvat karkaavan Oulun keskustan
alueelle, mikä on valitettavaa
sillä yrittäjyys luo myös työtä alueelle ja takaa asukkaille
palvelut. Oulunsalo on Uuden Oulun alueesta erillinen
saareke, joten palveluiden
pysymisestä pitäisi olla erityisesti tarkkana.

Puheenjohtaja Katriina Ruonio operoi tietokonetta taloussihteeri Antti Ikosen esitelmöidessä kuntalisästä.

Oulunsalon edustajina
Oulun kaupungin valtuustossa istuvat Suvi Helanen,
Anna-Kaisa Lepistö ja Anne
Snellman saapuivat tilaisuuteen tuomaan terveisensä.
Oulunsalon yrittäjäyhdistyksen jäsenistöltä oli saapunut valtuutetuille runsas lista askarruttavia kysymyksiä,
joita ehdittiin raapaista vain
pintapuolin.
Pk-yritysten
säilyminen herätti ajatuksia,
sillä alueen asukkaat näkevät vilkkaan yrityselämän
kattavana palvelutarjontana,
mikä puolestaan lisää alueen
vetovoimaa.
- Oulu ei saa enää olla
yhden kortin varassa, mistä
Nokia oli jo hyvä osoitus.
Myös siksi pk-yritysten tukeminen ja työllistämiskynnyksen madaltaminen ovat
tärkeitä asioita. Koulutuksen
ja työvoimatarpeen kysyntä
pitää saada vastaamaan toisiaan, Suvi Helanen totesi.
Ennakkokysymyksistä
heijastui huoli, etääntyykö
päätöksenteko
ihmisistä,
kun paikalliset vaikuttajat vähenevät. Anna-Kaisa
Lepistö uskoo, että Oulun
entisten
ympäryskuntien

Oulunsalon Yrittäjien puheenjohtaja Katriina Ruonio valtuutettujen Anna-Kaisa Lepistön,
Anne Snellmannin ja Suvi Helasen kanssa.
luottamushenkilöt
tuovat
positiivista väriä Oulun
päätöksentekoon, sillä tiukka puoluekuri on saattanut
jarruttaa hyvien päätösten
tekoa. Haasteita päätöksentekoon tuo myös hurjan
huono taloustilanne, joka on
myös asettaa paineita vuoden 2020 palvelumallin rakentumiseen.
Yleisökin oli samaa miel-

tä: ensimmäinen asia, mitä
paikkakunnalle
saapuva
yrittäjä huomaa on jo olemassa olevat palvelut tai
niiden puute. Erityisesti nyt
työn alla oleva terveyskeskusverkoston rakentuminen
askarrutti yleisöä. Säilyykö
Oulunsalossa oma terveyskeskus? Tämä asia on vielä
valtuuston käsittelyssä.
Keskusteluaikaa olisi saa-

nut kulumaan enemmänkin
ja koko porukalla oltiin sitä
mieltä, että vastaavia yhteistapaamisia täytyy järjestää
jatkossakin. Puheenjohtaja
Katriina Ruonio vakuuttui
siitä, että tapahtuma on hyvä
keino pitää keskusteluväyliä
auki kaupungin päättäjiin ja
lisätä yhteistyötä.

Jenny Kärki

Yleisö kuunteli kiinnostuneena ja osallistui keskusteluun. Monia huolestutti erityisesti säilyykö Oulunsalossa oma terveyskeskus.

Oulun Kaupungin välineitä työllistämiseen
Oulunsalon Yrittäjien ja Oulun kaupungin yhteisessä keskustelutilaisuudessa oli edustettuna myös kaupungin työllisyyspalvelut. Oulun kaupungin työllisyyspalveluista tarjoamia työllistämisen työkaluja esiteltiin yrittäjille.
Pk-yrittäjän aika ja raha ovat usein kortilla, joten apua
vaivattomampaan ja edullisempaan työllistämiseen tarvitaan. Työhönvalmentaja Kari Salo halusi muistuttaa, että
kaupungin puolestakin voidaan auttaa henkilöstön rekrytoinnissa, haastattelussa ja muussa alkukartoituksessa. Tällöin yrittäjän omia resursseja säästyy ja työllistämisen kynnys madaltuu. Samalla myös pidempään työttömänä olleille
hyville työntekijöille löytyy helpommin paikka.
– Meidän työhakija-asiakkaat ovat saaneet yli 500 päivää
työttömyysetuutta tai olleet yhtäjaksoisesti 12 kuukautta

työttömänä. Heillä on vaarana syrjäytyä työmarkkinoilta
ja yleensä hakijoilla on käytössä jokin palkkatuki. Tarjoamiemme työllistämisen instrumenttien avulla yrittäjä varmistuu työnhakijan työkyvystä, eikä yrittäjällä kulu resursseja rekrytointiin, kertoo Salo ja jatkaa:
- Toivomme yrittäjien olevan aidosti ja vilpittömästi sillä mielin, että heillä on tarkoitus työllistää työtön pysyvästi
tai ainakin pitemmäksi ajaksi. Kaikessa toiminnassamme
tavoitteenamme on saada työllistettyä työnhakija-asiakkaitamme avoimille markkinoille, niin etteivät he jää roikkumaan palkkatukikierteeseen.
Tukimuotona oululaisille yrityksille tarjotaan myös kuntalisää palkkatuettuihin työsuhteisiin. Taloussihteeri Antti
Ikonen Oulun kaupungin työllisyyden edistämisen palve-

luista kertoi, että kaupunki on varannut tälle vuodelle noin
500 000 euroa yritysten kuntalisään ja tästä summasta varattuna on vasta noin viidennes.
Ikonen esitti esimerkkilaskelmia, joiden mukaan kuntalisästä ja TE-toimiston palkkatuesta muodostuvien tukien
osuus työnantajan kustannuksista voi olla jopa 67 prosenttia. Kuntalisää myönnetään vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneen työllistettävän oppisopimuspohjaiseen
työsuhteeseen tai muuhun palkkatuettuun työhön.
Oulun Yrittäjät ry on myös käyttänyt palkkatuetun työllistämisen mallia. Puheenjohtaja Jussi Riikonen kertoi, että
henkilö palkattiin tekemään yhdistyksen toimistotöitä. Kokemuksen mukaan työllistämisen apuvälineet ovat tähän
saakka toimineet hienosti. JK
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Katon tiivistämisellä lisää käyttöikää

Myyntipäällikkö Raimo Suorsa esittelee Oulun Kuorirakenne
Oy:n uusittuja asiakastiloja.
Oulun Kuorirakenne Oy:llä
puhaltavat nyt uudistautumisen tuulet. Yritys on alkanut tehdä jalkatyötä uusien asiakkaiden parissa, ja
lisäksi fyysinen liiketila kokee muutoksia kevään aikana. Tilat sijaitsevat Oulunsalossa Tetriläntiellä.

Henkilökunnan tilat on
jo saneerattu, samalla kun
konttori sai asiakastapaamisia varten uuden esittelypisteen sekä neuvottelutilan.
Myös liiketilan julkisivua
päivitetään uusilla pintarakenteilla – aina kun miehet
muilta työmailta ennättävät.

Yritys on tullut tutuksi
isojen urakoiden toteuttajana ja referenssejä löytyykin
jo hyvin näkyviltä paikoilta.
Esimerkiksi Oulunsalossa
Kauppakeskus
Kapteenin
kaareva ulkokuori on yrityksen valmistama. Yrityksen
tuore myyntipäällikkö Raimo Suorsa kertookin, että
projekti oli sen verran vaativa, että se olisi saattanut jäädä monelta tekemättä.
Uutena suurena asiakasryhmänä yrityksellä ovat
isännöitsijät. Työt onnistuvat
pienemmistä korjauksista
julkisivujen kokonaisvaltaiseen vaihtoon, sadevesijärjestelmien rakentamiseen
sekä vaikkapa lisäeristysten
tekoon. Esimerkiksi katon
tiivistämisellä sille voi saada
jopa 20 vuotta lisää käyttöikää. Yritys myös suunnittelee työnsä huolella ja antaa
työstä tarkan kustannusarvion.
Yrityksen
henkilökunnalla on vahvaa perinteistä peltiseppätyön ammattiosaamista, ja se on otettu

käyttöön nyt myös pienempien urakoiden parissa. Yksityiset henkilöt voivat tilata
yllättävän nopeallakin aikataululla pienet peltihormit
tai -laatikot, tai vaikkapa
katon korjaukset. Jos yrityksestä ei löydy kapasiteettia,
vaikkapa huopakaton korjaamiseen, vastaus pulmaan
voi silti löytyä heidän kauttaan kattavan yhteistyöverkoston ansiosta.
Suurimpina kevään projekteista Suorsa mainitsee
Lyötylle valmistuvan VR:n
huoltohallin, joka on 350
metriä pitkä ja siellä on
mahdollisuus huoltaa kahta junaa vieretysten. Yritys
työllistää tällä hetkellä 22
työntekijää. Viime vuonna
Oulun Kuorirakenne Oy sai
Kauppalehden Menestyjäyritys -tunnustuksen kasvusuhdanteisen toimintansa
ansiosta.

Jenny Kärki

info@vesala.biz
Rakennustoimisto

Hannu Vesala Oy
040 585 1118

Keskipiirintie 16, 90470 Varjakka
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Kaikenlaisiin painotuotteisiin
sivunvalmistukset kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.
Peltisepät
Matti Jämsä ja Seppo
Tuokkola ovat työn
touhussa yrityksen
julkisivun parissa.

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi

Tarkasti huolehtien - Rätinki yhtiöt
Rätinki-yhtiöt tuottavat monipuolisia taloushallinnon palveluja viidellä
paikkakunnalla Pohjois-Suomessa. Palvelemme asiakkaitamme 40 taloushallinnon osaajan voimin Kemissä, Kuusamossa, Oulussa, Ylivieskassa ja Nivalassa.

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS

Palvelujamme ovat taloushallinnon peruspalvelut sekä tuotteistetut palvelupaketit. Tarjoamme yrityksesi elinkaareen sopivan taloushallinnon
palvelupaketin myös kiinteällä kuukausihinnalla.
Toimipisteissämme on myös osaamista, ammattitaitoa ja pitkän kokemuksen mukanaan tuomaa näkemystä vaativien asiantuntijatehtävien
hoitamiseen.
Taloushallinnon rutiineja helpottamaan tarjoamme myös luotettavia ja
helppokäyttöisiä sähköisiä ratkaisuja laskujen käsittelyyn ja arkistointiin.

Oulun Rätinki Oy, Lummintie 13, 90460 Oulunsalo
Puh. 040 3100 200, Fax 040 3100 219, www.ratinki.fi

49

€

Määräaikaiskatsastus
+ päästömittaukset
yhteishintaan 59 €

Tarjous koskee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksia.

Onneksi on katsastus!
Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi
Lakeuden
Katsastus
Takatie 7
Kempele
08 5546 707

Putaan
Katsastus
Virpiväylä 11
Haukipudas
08 340 700

Konetien
Katsastus
Konetie 3
Oulu
(Rusko)
08 331 7151

Äimätien
Katsastus
Äimätie 5
Oulu
(Äimärautio)
08 338 060

1/2011
1/2013
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Tuomo Hokka:

Ammatillista kasvua tehtävien myötä
”Yrittäjyyskin täytyy kokea,”
mietti Tuomo Hokka ollessaan vielä hammaslääkärinä
muiden palveluksessa. Hänellä oli visio tietynlaisesta
työpaikasta, joten hän perusti Oulunsalon Hammaslääkärikeskus Oy:n kesällä

2000. Nyt hänellä on kymmenen työntekijää, joista
kuusi hammaslääkäriä työskentelee itsenäisinä ammatinharjoittajina yrityksen tiloissa.
- Ensimmäiset seitsemän vuotta oli kovaa työtä

ja yrittäjyyden opettelua.
En osannut kuvitellakaan,
että minulla kävisi näin hyvin työntekijöiden suhteen.
Työntekijät hoitavat paikkaa
kuin omaansa ja osaavat jo
niin hyvin, että pystyn jakamaan vastuuta ja työajan

Hammaslääkäri Antti Peteri ja suuhygienisti Sanna Kivimäki työn touhussa.

päätyttyä luottaa, että asiat
hoituvat. Uskon vakaasti,
että työntekijä kasvaa tehtäviensä myötä, ja siksi mielelläni annan mahdollisuuden
vastuulliseen
tekemiseen,
toteaa Hokka.
Yrittäjyyteen Hokka on
saanut eväitä myös työskennellessään puolustusvoimissa. Hän oli viisi vuotta opetusupseerina (yliluutnantti
EVP) lääkintähuollon puolella. Vastuunkanto, suoraselkäisyys ja organisointitaidot ovat armeija-ajan
opettamia arvokkaita ominaisuuksia.
Vuosi 2000 oli Oulunsalossa kovaa kasvuaikaa. Silloin Hokka näki tilaisuuden
yritystoiminnalleen,
kun
yksityistä hammaslääkäriä
ei vielä paikkakunnalla ollut. Hammaslääkärikeskus
rakentui entisen kultasepänliiketilaan, joka koki perusteellisen remontin.
- Sittemmin yritys on
kasvanut tasaisesti yhdellä
henkilöllä lähes joka vuosi. Suuri kiitos tästä kuuluu
paikallisten asiakkaiden lisäksi Oulun Kärppien liigajoukkueelle sekä junioreille,

Tuomo Hokka on Oulunsalon Hammaslääkärikeskuksen
yrittäjä.
joiden
hammashuollosta
saamme vastata. Jääkiekossa sattuu ja tapahtuu, joten
olemme nähneet ja saaneet
hoitaa vaikka minkälaisia
hammastapaturmia, selostaa
Hokka ja jatkaa:
- Kerran eräs kiekkomatkalla ollut NHL-pelaaja
ihmetteli hyvää palvelua,
kun hän pääsi puolilta öin
korjauttamaan päivän otte-

lussa rikkomansa hampaat.
Operaatio kesti kello kolmeen aamuyöhön, ja näin
hän pääsikin jo seuraavana
päivänä takaisin kaukaloon
ottelemaan.
Menestyksekkään yrittäjätoiminnan ansiosta yritys
sai vuonna 2011 Oulunsalon
vuoden yrittäjän palkinnon.

Jenny Kärki

Pitopalvelua perheyritykseltä
Yksi Oulunsalon Yrittäjät ry:n uusista jäsenistä on
Pitopalvelu Timonen, jota
pyörittää Kati Timonen ja
taustatukena toimii hänen
äitinsä Birgitta. Perheyritys
on nyt toiminut kaksi vuotta
ja samalla Kati on saanut toimia 2-vuotiaiden kaksospoikien yksinhuoltajaäitinä – eli
kahdessa erittäin vastuullisessa tehtävässä.
- Ilman äidin apua en
kyllä olisi onnistunut pyörittämään arkea lasten kanssa
itsekseni. Äitini on kokenut
keittiömestari, joten myös
pitopalveluyritys on pyörinyt vaivattomammin hänen
ansiostaan, Kati kiittelee.
Myös sisko Katja on ollut
usein suurena apuna toiminnassa.

Ensimmäinen vuosi yrittäjänä oli Kati Timoselle
raskas. Paperihommissa oli
opettelemista, mutta siinäkin asiassa hyvä taustatuki
oli avainasemassa. Lisäksi
paperityöt ovat Katille mukavaa vaihtelua keittiössä
hääräämiselle. Nainen myös
mielellään koettelee taitojaan uusien leipomusten ja
ideoiden parissa, joita on
hyvä testata esimerkiksi
omien lasten juhlilla. Erityisesti asiakastapaamiset ja
yhteistyö ihmisten kanssa
tilaisuuksien
suunnittelemiseksi, ovat Katin mielestä
mukavinta ja mielekkäintä
hommaa.
- Minulle ei ollut aina
selvää, että haluan yrittäjäksi, sillä olen itsekin yrit-

täjäperheestä. Yrittäjyyden
myötä elämä muuttui kyllä
kertaheitolla jännittäväksi, ja
ensimmäisinä vuosina aina
saa tehdä laskelmia miten
elantonsa kanssa pärjää. Onneksi nyt osaa jo höllätä, eikä
aina tarvitse yötä myöten
tehdä töitä. Lisäksi hyvänä
vastapainona työlle, minulla
on tärkeä ratsastusharrastus,
kertoo Kati.
Kannukset omalle yritystoiminnalleen Kati kävi
hankkimassa useissa eri työpaikoissa ja kouluissa, joten
ravintola-alan laaja skaala
tuli hänelle hyvin tutuksi.
Hän on ehtinyt uransa aikana toimia kokkina, tarjoilijana, baarimikkona ja hovimestarinakin.
- Ravintola-alan yrittäjä-

kurssille en mahtunut mukaan, mutta kävin yrittäjäkurssin taiteilijoiden kanssa.
Uskon, että sain sitä kautta
moninaisemman näkökulman yrittäjyyteen. Yrittäjäyhdistyksen
jäsenyyden
ansiosta pääsen tänä kesänä
viiden päivän lomalle lasten
kanssa, mikä ei muutoin olisi
ollut mahdollista.
Seuraava ponnistus yrityksellä on edessä, kun he
osallistuvat Makua Karnevaalit 2013 -tapahtumaan
Ouluhallissa
kesäkuussa.
Julkkiskokkien
tähdittämään
messutilaisuuteen
odotetaan noin 20 tuhatta
kävijää, joten näkyvyyttä
saadaan toivottavasti sitä
kautta lisää. JK

Kati ja Birgitta Timonen pyörittävät laajan osaamisen pitopalveluyritystä. Kuva: Voitto Pulkkinen

OULUNSALO
Aukioloajat:
ma-pe klo 7-21
la
klo 7-18
su
12-18
(marras-joulukuu 12-21)

Yhteystiedot:
P. 08 577 1700
jouni.kallio@k-supermarket.fi
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TYRNÄVÄLLÄ

Tapahtuma
ulko
pukeuduth na,
an
sään muka
an!

kevät- ja siemen-perunamarkkinat

Tyrnävän perunaviinatehtaan alueella lauantaina 4.5. klo 9-15
Viinatehtaan esittelyt
tasatunnein klo 10-13.

Myös baari auki. (Vain käteismaksu)

Peetu-Pelle
viihdyttää lapsia
klo 11-13.30

Varmista tulevan kesän
hyvä perunasato ja tule
hankkimaan hyvälaatuiset,
terveet siemenperunat!

MARKKINAMYYJIÄ!

Saappaanheittokisa!
Haitarimusiikkia:
Kaisa Ristiluoma klo 12

Tervetuloa!

Edulliset ja viihtyisät matkat tarjoaa

Jarin Taksi ja
Tilausliikenne

OSAOsta
ammattiin

OSAOn aikuiskoulutus palvelee

Oppia ikä kaikki
Oulun seudun ammattiopisto OSAO on Pohjois-Suomen
monipuolisin nuorten ja aikuisten ammatillinen kouluttaja.
OSAOn aikuiskoulutus tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutuspalveluita sekä oppisopimuskoulutusta.
Oppisopimus tarjoaa yritykselle hyvän mahdollisuuden
rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä hyödyntäen tehokkaasti
työn tarjoamat oppimismahdollisuudet. Yritysten tarpeisiin
OSAO tarjoaa räätälöidyt koulutukset.

www.osao.fi

Liity jäseneksi

Taksipalvelut
044 346 6893

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

Bussi (20+1)
044 330 0273

www.yrittajat.fi/Liity

LIITY JÄSENEKSI

www.yrittajat.fi/fi-FI/
pohjois-pohjanmaanyrittajat/
oulunsalo/

Sympaali Oy vaalii lastenkulttuuria

Sympaali Oy:n yrittäjäpariskunta Vuokko ja Tuomo Kangas.
”Lasten
ilmaisuvoimaan
luottaen” on Sympaali Oy:n
toiminnan avain. Tänä
vuonna Sympaali Oy:llä tulee täyteen 25 vuotta yritystoimintaa, jonka tiimoilta on
tehty jo 14 lastenlaululevyä.
Yrittäjäpariskunta Vuokko ja
Tuomo Kangas tekevät yrityksen puitteissa myös muiden artistien ja kokoonpanojen äänitteitä, äänittämisestä
tarvittaessa
lopputuotantoon saakka.
- Yritykselle syntyi pohja
25 vuotta sitten, kun teimme
kummilapsellemme lastenlauluista c-kasettia lahjaksi.
Tuttavilta ja tutun tutuilta alkoi tulla yhä useampia pyyn-

töjä saada kopioita ja näin
homma alkoi levitä. Tuolloin
useimmat lasten kasetit olivat iskelmäartistien iltahommina tehtyjä, eivätkä kovin
laadukkaita.
Halusimme
taltioida nimenomaan lasten itsensä laulamaa musiikkia ja kunnon vanhan ajan
koululauluja, sekä tietenkin
uusia ja hyviä lastenlauluja
klassiseen tyyliin tehtynä,
kertoo Vuokko Kangas.
Kankaat alkoivat ystäväperheensä kanssa etsiä ja
sovittaa lastenlauluja, joita
naapuruston ja omia lapsia
koottiin sitten laulamaan
äänitteille. Kahden perheen
kesken koottiin osakeyhtiö,

jonka toiminnassa jäljellä on enää Kankaan pariskunta. Tuomo työskentelee
pääsääntöisesti kanttorina
Oulunsalossa ja Vuokko on
muun muassa musiikkiin ja
kuvaamataitoon erikoistunut luokanopettaja. Nykyisessä mittakaavassaan yritys
ei elättäisi pariskuntaa, onkin ollut mukavaa pitää toiminta harrastusmaisena.
- Myös meidän omat lapsemme ovat saaneet puuhata yrityksen parissa joko
osallistumalla äänitysten tai
nettisivujen tekoon tai nettikaupan ylläpitämiseen. Uskon, että sen myötä he ovat
saaneet yrittäjähenkisyyttä
ja työn tekemisen mallia kotoa evääksi, Vuokko pohtii.
Lapsen oppimisessa ja
kasvamisessa tärkeä asia on
samaistuminen toisiin lapsiin. Siksi aidon ja sydämellä
tehdyn lastenmusiikin tulkitsijaksi paras valinta on
lapset itse. Myös lapsuusajan
pidentäminen ja lastenkulttuurin vaaliminen ovat yritykselle tärkeitä arvoja.
Uusimmalla Anni tannin muskarilaulut -cd:llä on
kappaleita, joihin on helppo
lähteä mukaan soittamaan ja

laulamaan selkeän alkusoiton ansiosta. Nauhoituksia
on tehty kesäisillä laululeireillä, jonne lapsia on koottu musisoimaan mukavissa
merkeissä. Leirejä on pidetty
Muhokselta Oulunsaloon
siirretyssä asemarakennuksessa, jota on käytetty myös
kahvila- ja näyttelytilana.

www.jarintaksi.fi

Sympaali Oy toimii Muhokselta Oulunsaloon tuodussa asemarakennuksessa ja siellä on pidetty monia ihania
musiikki-iltoja.

Jenny Kärki
Leikkiä ja laulua saatiin
nauttia viime kesänä pidetyllä lasten laululeirillä.

1/2011
1/2013
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Yhteystiedot:
www.businessoulu.com
Oulunsalon palvelupiste:
Tietotie 2, 90460 Oulunsalo
Mari Koskinen
Puh. 050 379 1868
mari.koskinen@businessoulu.com

8MPEMWYYOWMIRXEVOIQQEXSLNIPQEXMPQSMXXEYXYQMW
SLNIMRIIRP~]X]ZnXSWSMXXIIWXE
[[[FYWMRIWWSYPYGSQJMYYXMWIXXETELXYQEX
XETELXYQEXOSYPYXYOWIX
WEPPELMVZSRIR$FYWMRIWWSYPYGSQ

BusinessOulu markkinoi Lentokentän businessaluetta investoreille

Oulun AirportCity heräsi eloon 3D-maailmassa
Oulun lentokentän palvelualueiden laajennussuunnitelmat
heräsivät aitoina henkiin BusinessOulun tilaamissa 3D-mallinnoksissa.
Hotelli- ja yrityspuiston julkisivut esittäytyivät kansainvälisille
investoreille
maaliskuussa kiinteistöalan
MIPIM-messuilla Ranskan
Cannesissa ja huhtikuussa
Yrittäminen pelaa Oulussa
-tapahtumassa Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä.
AirportCityä markkinoidaan joustavana ja monimuotoisena yrityspuistona,
jonka vahvuus on Pohjoisen
Skandinavian pääkaupungin
lentokentän läheisyys. Len-

tokenttä on maamme toiseksi vilkkain, jonne Helsingistä ja Tukholmasta saapuu
liikennettä tiheänä virtana.
Oulun keskustaankin matka
lentoasemalta taittuu alle 20
minuutissa.

Fennovoiman
suurhankkeen
tarpeet huomioitu
- Oulun vahvuus on edulliset
asuntojen hinnat. Tätä korostetaan esimerkiksi Fen-

novoiman suurhankkeeseen
mukaan tuleville suunnittelutoimistoille, urakoitsijoille ja alihankkijoille, raottaa
suunnitelmia yritysalueiden
kehittämistyössä BusinessOulusta mukana oleva Seija
Haapalainen.
Hänen mukaansa tavoitteena on, että Oulun lentokenttä ja Oulun satama
ovat keskeisessä roolissa
Pyhäjoelle
rakennettavan
ydinvoimalan logistiikassa.
Jonkin verran liikennevirto-

jen määrä riippuu Fennovoiman voimalatyyppivalinnasta, joka tehdään muutaman
kuukauden kuluttua. Oulun
AirportCitystä Pyhäjoelle on
vain tunnin matka.
Suunnitelmat mahdollistavat Pilot Business Parkissa
nykyisestä 5000 neliöstä lisäkasvua jopa 28 500 neliötä
tulevissa vaiheissa. Aviatoralueelle kiitotien kupeeseen
on kaavoitettu 13 000 neliötä
uutta rakennusalaa. Proventian tontilla puolestaan on

kasvuvaraa 3 000 neliöstä yli
viisinkertaiseksi ja nykyinen
5000 neliön Aeroportin alue
voi kasvaa vielä 17 500 lisäneliöllä.
- Mahdollista tarvetta
varten AirportCityssä tullaan varautumaan erityyppisiin businessalueisiin, esimerkiksi logistiikkatiloihin,
Automaatiotien ympäristössä.

Vahvuutena asuntojen
tarjonta ja hintataso
3D-maailmaan voi käydä tutustumassa www.youtube.com
–sivustolla, hakusanaksi Future visions from Oulu. Suora
osoite videoon on youtu.be/Gx4GvF2vpqg

AirportCityn markkinoinnin vahvuutena on alueen
kilpailukykyinen kiinteistöjen hintataso.
- Yrityksissä työskente-

leville pyritään tarjoamaan
asuntoja mahdollisimman
lähellä työpaikkaa ja businessalueita. Oulun hintataso
on kilpailukykyinen koko
valtakunnan mittakaavassa,
Haapalainen muistuttaa ja
jatkaa:
- Omistusasuntojen, tonttien ja vuokra-asuntojen
tarjonnasta pidetään huolta,
koska odotettavissa oleva
kysyntä on merkittävä, Haapalainen kertoo.
Tontit sijaitsevat lähellä
luontoa ja Niemenranta on
jopa välittömässä meren läheisyydessä.

Alpo Merilä

Yhdessä tekeminen on hauskaa ja terapeuttista
Oulunsalo yrittää
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Kolmekymmentä vuotta
on pitkä aika eteenpäin ajatellen.
Sen sijaan taaksepäin katsoen kolmekymmentä vuotta tuntuvat hyvin lyhyeltä ajalta – varsinkin yrittäjänä. Muistan vieläkin oikein
hyvin sen illan, kun Oulunsalon
kunnantalolle oli kutsuttu oulunsalolaisia yrittäjiä keskustelemaan
yrittäjäyhdistyksen perustamisesta. Kummeiksi oli tulossa kempeleläisiä yrittäjiä ja myös kunnan
puolelta oli nähty myönteisenä
yrittäjien järjestäytyminen yhdellä
äänellä puhuvaksi joukoksi.
Yrittäjille tyypillisesti en
itse kuitenkaan päässyt perustavaan kokoukseen, kun jokin projekti piti saada valmiiksi seuraavaksi päiväksi. Toki liityin Oulunsalon
Yrittäjien jäseneksi muutaman viikon sisällä sen perustamisesta.
Haapalahden Jouko oli ensimmäinen puheenjohtaja ja hänen jälkeensä toimin 1980-luvun lopulla yhdistyksen puheenjohtajana
muutamia vuosia.
Yhdistys ja jäsenyrittäjät
ottivat heti alusta alkaen tavoitteeksi mittavia hankkeita. Suurin
niistä oli Yrittäjätalon saaminen
Oulunsaloon, olihan täällä kova
pula yritystoimintaan suunnitelluista liiketiloista. Tavoite saavutettiin, kun mukaan lähti kymmenkunta yrittäjää. Erityisen ”ylpeitä”
olimme siitä että yritykset rahoittivat hankkeen ilman minkäänlaista
yhteiskunnan tukea. Yrittäjätalon

yrittäjät jopa maksoivat kunnalle
tontista käyvän hinnan, miljoona
Suomen markkaa ja liittymämaksut vielä päälle. Emme olisi panneet pahaksemme toisenlaistakaan
suhtautumista. Olimme kuitenkin tyytyväisiä kun kunta suostui,
myymään tontin, sillä toisenlaistakin ilmaa taisi kunnantalolla olla.
Toinen iso hanke oli oman,
joka savuun Oulunsalossa jaettavan, lehden aikaansaaminen. Lehden tarkoituksena oli koota yhteen
kauppaliikkeiden ja muiden yrittäjien mainosilmoitukset sekä toisaalta toimia oulunsalolaisia yhdistävänä
keskustelufoorumina.
Tässäkin hankkeessa onnistuttiin
erinomaisen suuren talkootyövoimin. Jos oli puutteita ammattitaidossa, niin sen korvasi innostus ja
talkootyö. Olipa tosi mielenkiintoisia vuosia.
Kolmas näkyvä hanke oli
vuosittaisten messujen järjestäminen. Pitkäkankaan koululla oli yhden viikonlopun aikana säpinää,
kun paikalliset yrittäjät touhusivat
osastoillaan. Meillä oli myös arvokasta ohjelmaa ja pääpuhujaksi
hommattiin ”isokenkäisiä” valtakunnantasolta vieraaksi. Joillakin
voi olla vielä tallessa ”Oulunsalossa osataan” itse kankaasta tehtyjä
ja painettuja kasseja. Kyllä yhdessä
tekeminen oli ja on hauskaa ja terapeuttista.
Yrittäjien arvostus on ol-

lut vuosikymmenestä toiseen hyvin ohutta. Tietty varauksellisuus
ja ehkä kateuskin pulpahtavat aina
silloin tällöin pintaan. Ehkä se johtuu siitä että niin moni haluaisi
ryhtyä, elämänsä jossakin vaiheessa, yrittäjäksi, mutta niin harvalla
riittää rohkeus laittaa itsensä kokonaan peliin oman ja toisten työpaikkojen edessä.
Juhlapuheissa yrittäjiä
muistetaan lämmöllä tai silloin,
kun pörssiyhtiöt katoavat Kiinaan
ja tarvitaan uusia työpaikkoja. Liian usein se sitten jääkin siihen, puheen tasolle. Yrittäjät todella ovat
tämän maan selkäranka: käytännössä viime vuosina kaikki uudet
työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin. Jos arvostaa työpaikkoja, pitäisi olla johdonmukainen, ja arvostaa siis myös yrittäjyyttä.
Haastavasta
taloudellisesta tilanteesta huolimatta nykyinen maan hallitus on pyrkinyt tekemään osansa yrittäjyyden eteen.
Pyrkinyt, sillä kuuden puolueen
hallituksessa ei yrittäjän asia saa
ideologisista syistä sitä ymmärrystä, jonka se ansaitsee. Kehysriihessä hallitus päätti ottaa askeleita
kohti Viron mallia yritysverotuksessa. Yhteisöveroa laskettiin 20
prosenttiin samalla kun osinkoverotus hieman kiristyi.
Nyt kun pankit ovat kiristäneet yritysten luotonantoa, on
entistä tärkeämpää että yritykset
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saavat omarahoitusta kohennettua ja käyttää sitä uusiin investointeihin ja työntekijöiden palkkaamiseen. Tämä senkin vuoksi että
tavallisilla yksityisillä yrityksillä
harvoin on ulkopuolisia sijoittajia
oman perheen lisäksi.
On ollut ilo nähdä, kuinka erityisesti ITC-sektorilla yrittäjyyteen on alettu suhtautua aivan
eri tavalla kuin aiemmin. Kansainvälisestikin maailman huippua edustavien peliyritysten – joita
löytyy myös Oulun seudulta – esimerkki alkaa vaikuttaa positiivisesti. Osalle niistä tuhansista osaavista ammattilaisista, jotka ovat viime
vuosina ”vapautuneet” suuryritysten työvoimasta, on yrittäjyys ollut
uusi tie työelämään. Valtion käynnistämistä uusista kasvurahastoista on saatavissa kaivattua alkupääomaa uuden yritystoiminnan
aloittamiseen.
Viime syksynä tehdyistä eräistä yrittäjän sosiaaliturvan parannuksista huolimatta tehtävää riittää yksinyrittäjän turvaverkkojen
saattamiseksi lähemmäs palkansaajan tasoa. Eduskunnassa olemme edustajakollega Gästgivarsin
(RKP) kanssa perustaneet yrittäjän
sosiaaliturvan parantamista ajavan ryhmän, joka koostuu kaikista
puolueista olevista edustajista.
Työllistämisen kustannuksia ja riskejä on saatava yhä kohtuullisemmiksi. Toivottavaa on,

Esko Kurvinen.
että hallitus seuraa taloustilanteen
kehittämistä tarkasti. Mikäli kehysriihen päätökset eivät tuo toivottuja vaikutuksia, on oltava rohkeutta
tehdä lisää. Kasvu, työpaikat, syntyvät vain yksityisellä sektorilla,
pääosin pienissä yrityksissä.

Esko Kurvinen
yrittäjä, kansanedustaja

Upea vuodekokonaisuus!

nyt

1€

/yö

Hinta 3650 € (norm. 4 378 €)
on laskettu kokonaisuudelle
kymmenen vuoden
käyttöiällä.

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

2 kpl
runkopatja

petauspatja

80 x 200 cm

160 x 200 cm

Klassikko-patjat

KYSY LISÄÄ VALMIIKSI
RÄÄTÄLÖIDYISTÄ

Diana tai Gloria

ME!

Kenno tai Skanner

1 kpl +
+

sängynpääty

RAHOITUSVAIHTOEHDOISTAM

1kpl

160 cm

2 kpl
ergonominen tyyny
2 kpl
UnikHotel-peitto
Tarjous voimassa 2.5.2013 asti.
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