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■ Toteuttaa Pudasjärven kaupungin kasvustrategiaa käy-
tännössä.
■ Kehitysyhtiö markkinoi aluetta ja kehittää yrityksiä se-
kä yritysten toimintaympäristöä.
■ Yrittäjille tarjotaan neuvontaa, tietoa ajankohtaisista 
asioista, rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksista sekä jär-
jestetään infotilaisuuksia ja koulutusta.
■ Painopisteinä ovat erityisesti matkailualan, hirsi- ja puu-
tuotealan sekä lähiruoka-alan kilpailukyvyn vahvistaminen.
■ Näiden painopisteiden alle kootaan kehittämishankkei-
ta, aktivoidaan yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa, 
kannustetaan tiivistämään yritysyhteistyötä sekä hoide-
taan tarvittaessa edunvalvontaa.

Pudasjärven Kehitys Oy
Paitsi maantieteellisesti, myös yri-
tystoiminnan näkökulmasta Pudas-
järvi on laaja toimintakenttä erilaisi-
ne tarpeineen.

Syötteellä on meneillään kiivas in-
vestointivaihe, kun uutta huoneisto-
hotellia ja monitoimiareenaa raken-
netaan. Majoituskapasiteetin lisään-
tymisen myötä matkailun pullon-
kauloja saadaan avattua.

– Syöte on jo nyt erittäin kansain-
välinen ja kävijämäärät ovat kasvus-
sa, Pudasjärven Kehitys Oy:n toimi-
tusjohtaja Sari Turtiainen summaa.

Syötteen puitesopimuksella il-
maistaan yrittäjien ja kaupungin tah-
totila alueen kehittämiseksi. Vastai-
suudessakin alueen luonnonlähei-

syys on tärkeässä roolissa ja ympäri-
vuotisuuteen panostetaan.

Moderni hirsikaupunki -hankkeen 
projektipäällikkö Aila Ryhänen us-
koo myös kotimaan matkailun nos-
teeseen, koska kuluttajat ovat entis-
tä ympäristötietoisempia ja lähikoh-
teita arvostetaan.

PUDASJÄRVEN KESKUSTAN kehittä-
misessä avainasemassa on uusien lii-
kennejärjestelyjen ja monitoimitalon 
rakentaminen.

– Toivon, että keskustaan tulee uu-
sia liiketiloja ja toimijoita. Hyvä, et-
tä uudistutaan ja kehitetään, Turti-
ainen miettii.

Uudistukset vahvistavat myös hir-

sipääkaupungin roolia.
– Nyt täällä alkaa olla jo paljon hir-

sikohteita. Hieno juttu, että strategia on 
valittu niin vahvasti, Ryhänen tuumii.

Sivukylillä puolestaan on paljon 
luonnonvaroista ponnistavaa yrittä-
jyyttä. Myös erilaiset kevytyrittäjyy-
den vaihtoehdot voivat olla toimivia:

– Aina ei tarvitse olla isoa ja kau-
nista, yritysneuvoja Auvo Turpeinen 
miettii.

Kehitysyhtiön toimijat näkevät, 
että yleisen taloustilanteen piristy-
minen vaikuttaa myös Pudasjärvel-
lä: työllisyysaste kasvaa ja investoin-
teja tehdään.

– Syötteellä on ollut rekrytointi-
haasteita.

Laajalla yrityskentällä on erilaisia tarpeita

Martta Oinas-Panuma

– Tulkaa käymään! Henki-
lökohtaista neuvontaa ja 
tukea on saatavilla kaiken-
kokoisille yrittäjille. Meil-
lä on täällä matala kynnys, 
näyttää Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n toimitusjohtaja 
Sari Turtiainen Kurenalan 
ydinkeskustassa Kauppa-
tiellä sijaitsevan toimiti-
lan ovenpieltä.

Tänä syksynä toimin-
tansa aloittaneen Pudas-
järven Kehitys Oy:n toimi-
tiloja kunnostetaan parasta 
aikaa. Toimistojen lisäksi 
katutason huoneistoon on 
tulossa hirsiseinäinen neu-
vottelutila.

Turtiaisen kanssa uusis-
sa tiloissa työskentelevät 
yritysneuvoja Auvo Tur-
peinen ja Moderni hirsi-
kaupunki -hankkeen pro-
jektipäällikkö Aila Ryhä-
nen. Samaan aikaan seini-
en kanssa nostetaan pys-
tyyn kehitysyhtiön verk-
kosivuja ja sähköisiä pal-
veluja. Valmista pitäisi ol-
la tammikuussa.

TURTIAINEN TOIMI aiem-
min kaupungin kehittä-
mistoimen organisaatiossa 
vastuualueenaan yrittämi-
nen ja elinkeinot. Pudasjär-
ven yrityskenttä onkin hä-
nelle entuudestaan tuttua, 

sillä hän on muun muassa 
ollut tekemässä matkailun 
puitesopimusta ja valmis-
tellut kaupungin elinvoi-
maohjelmaa.

– Parasta aikaa suunnit-
telemme tulevia hankkei-
ta ja kehitämme kehitys-
yhtiön palveluja, Turtiai-
nen kertoo.

Jo nyt apua on tarjolla ja 
tietoa jaetaan.

– Yrittäjä on toiminnan 
keskipisteessä ja toimin-
ta lähtee yrittäjien tarpeis-
ta. Neuvomme ja autam-
me yrittäjiä erilaisissa ti-
lanteissa.

MARRASKUUSSA työnsä 
aloittanut yritysneuvoja 
Auvo Turpeinen on ehtinyt 
jo kiertää yrityksissä.

– Toivomme, että mei-
hin otetaan yhteyttä ja 
kerrotaan, millaisia toivei-
ta yrityksillä on, Turpeinen 
vinkkaa ja kertoo suunnit-
teilla olevan koulutusta.

Tähän mennessä esil-
le ovat nousseet yrittäjien 
tarpeet esimerkiksi digita-
lisaation hyödyntämisessä 
sekä näkyvyyteen ja vies-
tintään liittyvissä asioissa.

Kaikki kehitysyhtiön 
palvelut ovat yrittäjille 
maksuttomia.

– Parhaiten voimme aut-
taa henkilökohtaisilla kon-
takteilla ja perehtymäl-
lä kunkin yrityksen lähtö-
kohtiin.

KEHITYSYHTIÖN VÄKI ku-
vailee pudasjärveläisiä yrit-
täjiä pyyteettömiksi ja nöy-
riksi ahertajiksi. Noin 400 
yrittäjän joukkoon mahtuu 
monenlaista.

– Täällä on yllättävän 
monipuolinen yrityskent-
tä, Turpeinen kuvailee.

Uusia mahdollisuuksia 
nähdään etenkin hirren ja 

puun ympärillä, matkailu-
alalla ja lähiruuassa.

– Meillä on paljon poten-
tiaalia. Jokainen yritys on 
tärkeä. Haluamme myös 
nostaa ilmapiiriä ja koros-
taa yrittäjyyden merkitys-
tä, Turtiainen miettii.

Uuttakin yritystoimintaa 
kaivataan: Turtiainen heit-
tää esimerkiksi leipomo-
toiminnan ja Ryhänen hir-
simatkailun palvelujen tar-
joamisen. Parhaillaan hae-
taan keskustaan suunnitel-

tuun Hyvän olon keskuk-
seen keilahalliyrittäjää.

– Tonteista ja liiketiloista 
on kysyntää. Pyrimme aut-
tamaan niissäkin asioissa, 
mutta aina kysyntä ja tar-
jonta eivät kohtaa, Turtiai-
nen viittaa tyhjillään ole-
viin liikehuoneistoihin.

Yrityksiä halutaan tukea 
monin tavoin.

– Rahaa meillä ei ole va-
litettavasti antaa, mutta 
rahoituskanavien luokse 
opastetaan.

TURTIAISEN MUKAAN osa-
keyhtiömuotoisen kehitys-
yhtiön kautta toiminta on 
dynaamista ja päätöksente-
ko tarvittaessa nopeaa.

– Malli on yrittäjämäi-
nen verrattuna virkamies-
työnä tehtyyn yritysneu-
vontaan. Kaikki asiat ei-
vät kuitenkaan ratkea heti, 
osa asioista käy läpi myös 
kunnan päätöksentekopro-
sessit.

Toimitusjohtajan mu-
kaan kehitysyhtiö voi toi-

mia yrittäjien ja kaupun-
gin välisenä viestinviejänä 
ja äänitorvena molempiin 
suuntiin.

Kehitysyhtiö voi omal-
ta osaltaan olla myös kan-
nustamassa paikallisia yri-
tyksiä hyödyntämään mui-
ta paikallisia yrityksiä niin 
hankinnoissa kuin muun 
yhteistyön muodossa.

– Yrittäminen on paljon 
myös yhdessä tekemistä, 
kehitysyhtiön väki painot-
taa.

Pudasjärven Kehitys Oy käynnistää toimintaansa

Yrittäjät toiminnan keskipisteenä

Haluam-
me myös 
nostaa 

ilmapiiriä ja ko-
rostaa yrittäjyy-
den merkitystä.

Pudasjärven Kehitys Oy on yrittäjien apuna ja tukena. Yritysneuvoja Auvo Turpeinen, kehitysyhtiön toimitusjohta-
ja Sari Turtiainen ja Moderni hirsikaupunki -hankkeen projektipäällikkö Aila Ryhänen toivottavat yrittäjät tervetul-
leiksi Kauppatien toimitiloihin.
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