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Kun Oulaisissa ei ole…
Vai onko sittenkin? Monesti
kuulee jonkun sanovan, että Oulaisissa ei ole jotain tiettyä palvelua
tai Oulaisista ei saa jotain tuotetta. Yleensä näin ei kuitenkaan ole.
Meillä on tämänkokoiseen alle
8000 asukkaan kuntaan todella
kattavasti kaikkea. Ajattelinkin nyt
leikkiä hieman eipäs-onpas –
leikkiä tämän asian kanssa. Mukavampi olisi, jos tämän voisi
tehdä jonkun toisen henkilön
kanssa, mutta kun lehdessä se ei
ole mahdollista, niin joudun ”väittelemään itseni kanssa”.
Oulaisiin on rekisteröity reilut
800 yritystä. Oulaisten kaupungissa on hyvät harrastusmahdollisuudet monenlaiseen liikuntaan
ja kulttuuriin aina kansantanssista autourheiluun ja valokuvakerhosta partiotoimintaan ja kaikkea
noiden väliltä. Koska kyseessä on
Oulaisten Yrittäjät Ry:n jäsenlehti,
niin väittelen asiasta jäsenyritystemme osalta. Aloitan ihan aakkosjärjestyksessä tutkimaan
asiaa. Kaikki yritykset ovat toki
yhtä tärkeitä, mutta kaikkia noin
200 jäsenyritystä en valitettavasti voi tässä mainita.

Oulaisissa ei ole akupunktiohoitajaa! Kyllä on, kaksikin. Tämän
vuoden keväällä aloitti toimintansa Akupunkkari-niminen yritys ja
jo useamman vuoden toiminut
hieronta-alan yritys Relaksoma,
joka on ottanut uutena palveluna
valikoimaan akupunktiohoidot.
Näiltä voi saada apua lukemattomiin vaivoihin, mm. päänsärkyyn,
stressiin ja vatsavaivoihin.
Oulaisissa ei ole erikoismetalliteollisuutta! Kyllä on, paljonkin.
Esimerkiksi AM Bonus Oy, joka
valmistaa kartioniveltappeja
metsä- ja maansiirtokoneisiin
sekä teollisuuden laitteiden niveliin täysin omana tuotantonaan ja
omien tuotekehittelyjen pohjalta.
Tuotteita menee myös Suomen
rajojen ulkopuolelle. Erikoismetalliteollisuudeksi voitaneen laskea
myös Oulaisten Metallityö Oy, joka
valmistaa lumilinkoja alusta
loppuun joka puolelle Suomea.
Muita metallialan yrityksiä jäsenlistan mukaan ovat Kasvusepät,
Oulapelti ja R-Ekosteel.
Oulaisissa ei ole elokuva- ja kulttuurisalia! Kyllä on. Kinokulma Oy
toimii elokuvateatterina, mutta

siellä pidetään myös muita kulttuuritapahtumia, mm. konsertteja ja kävijöitä tulee ympäristöpaikkakunniltakin, koska Oulaisten
elokuvateatteri on tasokas verrattuna lähipaikkakuntiin.
Oulaisissa ei ole kultaseppää!
Kyllä on. Kultaseppä Kari Rantalalta saa jopa asiakkaan toiveiden
mukaisia uniikkikoruja sekä
korujen korjauksia.
Oulaisissa ei ole elämysmatkailumahdollisuutta! Kyllä on. Matikaisen Lomaparatiisi Ky tarjoaa
kokonaisvaltaisen elämyksen autourheilun parissa maittavan
ruoan, autokilpailun ja savusaunan merkeissä. Myös Pohjanmaan
Vossikka Merijärven Ylipäässä
tarjoaa hevosvoimia, mutta sanan
varsinaisessa merkityksessä.
Oulaisista ei saa kodin kiintokalusteita! Kyllä saa. Oulaisten
Kaluste ja Maalaus Oy on toimittanut jo 40 vuoden ajan lähialueelle korkealaatuisia ja käytännöllisiä kalusteita moniin eri
tarkoituksiin.
Oulaisissa ei ole automaalaria!
Kyllä on. TH Automaalaamo Oy:n
kautta saa auton peltikorjauksia

ja maalaustöitä korkealla ammattitaidolla.
Oulaisissa ei ole pakkausteollisuutta! Kyllä on. Tojapak Ky tekee
pahvista pakkauksen kuin pakkauksen asiakkaan tarpeiden
mukaan ja koko tuotanto alusta
loppuun tapahtuu Oulaisissa. Jäsenenämme on myös Ylivieskassa toimiva J-Pack Oy.
Lisäksi Oulaisissa on myös sellainen erikoisuus, kuin noin 50
paikallisen yrityksen omistama
lehti, eli Jokilaaksojen SeutuMajakka. Tällaista pientä, täysin paikallista lehteä ei lähellekään joka
paikasta löydy.
Tuossa nyt muutamia ”erikoisuuksia”, joita ei välttämättä
tämän kokoisissa kaupungeissa
ja kunnissa ole. Lisäksi meillä on
kattavat päivittäistavara- ja elintarvikekauppapalvelut, monia
sähkö- ja lvi-alan toimijoita, kuljetusliikkeitä, hyvinvointipalveluita,
hoiva-alan toimijoita, laajavalikoimainen kodintekniikka- ja huonekaluliike…
Meillä on siis vaikka mitä! Käyttäkää oulaistelaisia palveluita, näin
saamme palvelut myös Oulaisissa

pysymään! Kysykää tarjous paikalliselta toimijalta, hinta varmasti tulee niin lähelle tai jopa
alemmas, mitä muualla, ettei
kannata viedä rahaa pois Oulaisista. Mitä enemmän käytätte
oulaistelaisia palveluita, sitä
enemmän sitä tulee verojen muodossa Teidän kaikkien käytettäväksi kaupungin julkisten palveluiden kautta!

Mika Ilomäki
puheenjohtaja
Oulaisten Yrittäjät ry

Asukkaat, yrittäjät, kolmas sektori sekä
kaupunki elinvoiman rakentajina Oulaisissa
Oulaisten kaupunki on asukkaidensa, yritysten sekä kolmannen
sektorin vahva yhteisö, joka pitää
huolta ja luo edellytyksiä kunnan
elinvoiman vahvistamiselle. Oulainen on yhtä aikaa asukkaidensa
yhteisö, palve-lujen järjestäjä
yhdessä yritysten kanssa sekä
paikallisen ja alueellisen elinvoiman ylläpitäjä ja vahvistaja. Oulaisten itsehallinto mahdollistaa
kokonaisvaltaisen paikallisen elinvoiman ja talouden kasvun sekä
hyvinvoinnin turvaamisen.
Oulaisissa elinvoima tulee
nähdä kunnan uudistumiskykynä,
jota tarvitaan taloudellisen
kasvun, yhteis-kunnan toimivuuden, yksilön hyvinvoinnin sekä
kunnan vetovoiman vuoksi. Oulaisten kestävän elinvoimai-suuden kasvu tulee perustua jatkuvaan
uudistumiskykyyn,
verkostomaiseen yhteistyöhön ja
hyvinvoiviin kuntalaisiin ja yrityksiin. Oulaisilla tulee olla halua
kokeilukulttuuriin sekä luoda
uutta toimintaa ja tarttua uusiin
mahdollisuuksiin.
Oulaisten on kuitenkin tunnistettava, mistä uudistumiskyky
syntyy ja kuinka sen olemassaoloa
voi edistää kaupungissa. Oulaisten
elinvoima ilmenee uudistumisena,
kehityksenä, joustavuutena sekä
uusina toimintatapoina toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksesta. On sopeutettava ja kehitettä-vä kunnan
omaa toiminta uusiin vaateisiin,
otettava käyttöön uusia prosesseja sekä aktivoitava kuntalaiset,
yritykset, kuntien eri toimialojen

työyhteisöt ja muut sidosryhmät
vahvaan yhteistyöhön.
Keskeistä Oulaisissa on saada
aikaan positiivisia vaikutuksia ja
vahvistaa kykyä uudistua ympäristön muuttuessa. Kokonaisuutena kunnan elinvoimaa voidaan
tarkastella vetovoimaisen ympäristön, kilpailuky-kyisen yrityskannan, osaamisen ja työvoiman
saatavuuden, palvelujen, sosiaalisen pääoman ja yhteisölli-syyden
sekä vahvan kuntatalouden näkökulmista.

Kilpailukykyinen
yrityskanta lisää
elinvoimaa
Oulaisissakin elinkeinoelämän
ja yrityskannan kehittäminen on
yleisin näkökulma elinvoiman
kehittämises-sä. Kun yrityskanta
on kilpailukykyinen, se tarjoaa
kuntalaisille työpaikkoja. Ilman
työpaikkoja ja yrityksiä ei ole palvelujen rahoittamisessa tarvittavia
verotuloja. Kun työpaikkoja on
vähän, se tarkoittaa vähemmän
kuntalaisia ja vähemmän hyvinvoivia kuntalaisia. Tästä syystä on
tärkeää, että Oulaisissakin elinkeinot ja palveluyritykset kehittyvät,
uudistuvat ja säilyvät kilpailukykyisinä ja että yrittäjyys kunnan
alueella vahvis-tuu.
Oulaisissa kunta voi edistää ja
tukea yritystoimintaa monin eri
tavoin. Yritysten kehittymistä,
osaavan työvoiman saatavuutta
ja innovaatiotoimintaa tukeva
kunnan elinkeinotoimen, oppilaitosten, yritysten, tutkimuslaitos-

ten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden ja muiden
kehittämisyhteisöjen verkosto voi
luoda paikkakunnalle kilpailuetua,
joka antaa yrityksille mahdollisuuden sijoittua paikkakunnalle sekä
kasvaa ja uudistua. Oulaisten yrityspalvelukeskuksen tarjoamat
palvelut varmistavat tämän, ja
myös sen että pienyritykset ja
yritystoiminnan aloittamista
suunnittelevat henkilöt löytävät
tukea liikeideansa kehittä-miseen
sekä osaavat hyödyntää investointeihin ja kehittämiseen tarjolla
olevaa tukirahoitusta ja hankkeita
Oulaisten elinvoiman kokonaisuuden tunnistamisen lisäksi
elinvoiman vahvistaminen edellyttää toteutta-misentahtoa, tietoista päätöksentekoa ja työkaluja. Oulainen voi tietoisesti
vahvistaa elinvoimaa kaikkien
yksiköidensä toiminnalla sekä
hallintorajat ylittävällä toiminnallaan. Päättäjien tulisi olla tietoisia
kokonai-suudesta, etenemisen eri
vaihtoehdoista ja päätösten vaikutuksista Oulaisten ja alueen
elinvoimaan.
Onnistuminen edellyttää laajaa
yhteisymmärrystä ja vahvaa sitoutumista koko johdolta. Elinvoiman vahvistaminen voi tapahtua
myös kumppanuuden, yhteistyön
ja vuorovaikutuksen avulla kuntalaisten, yritysten, kunnan omien
työyhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä edellyttää kunnalta potentiaalis-ten yhteistyökumppaneiden tunnistamista,
markkinoiden hyvää tuntemusta
sekä yritysten ja erilaisten yhteis-
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työverkostojen osaamisen aktiivista hyödyntämistä.
Mistä puhutaan, kun puhutaan
Oulaisten vetovoimasta?
Oulainen voi olla vetovoimainen,
houkutteleva, dynaaminen, kiinnostava, potentiaalinen jne.
useasta eri näkökulmasta. Kaupungin vetovoimaa voidaan tarkastella kokonaisuutena tai
yksittäisten osatekijöiden näkökulmasta :

Meillä kaikilla Oulaisissa on
sama päämäärä, elinvoiman lisääntyminen. Otetaan käyttöön
myös yhteiset menetelmät, tavoitteet ja työkalut sen saavuttamiseksi.

• muuttajien määrä kaupunkiin ja
kaupungista pois
• matkailijoiden ja kävijöiden
määrä
• yrittäjien ja yritysten määrä
• työpaikkojen ja työllisyyden
kehitys
• yritysten sijoittuminen kuntaan
• pääoman ja investointien määrä
kehitys kunnassa
• kunnan imago ihmisten mielestä
Osa näistä asioista on kehittynyt
viime vuosien aikana Oulaisissa
todella hyvin ja osassa taas riittää
työtä. Ehdotankin, että allekirjoitetaan sopimus Oulaisten kaupungin ja Oulaisten Yrittäjien kesken,
jonka tavoitteena on lisätä Oulaisten elinvoimaisuutta valtuustokaudella 2017−2020. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat
edistämään yrittäjämyönteistä
ilmapiiriä, parantamaan paikallisia
elinkeinojen ja yrittämisen edellytyksiä, tukemaan kunnan palvelumarkkinoiden kasvua ja tasapainoista kehittymistä sekä
parantamaan kunnan vetovoimaisuutta.
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