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Kemijärven yrittäjät ry:n toimesta 
on parhaillaan menossa hankin-
talakikoulutus. Uusi hankintalaki 
tulee voimaan ensi vuonna.

Koulutus on tarkoitettu sekä yrit-
täjille että julkisen tahon hankin-
toja tekeville.

Hankintakoulutus on vasta al-
kuvaiheessa, joten ehdit hyvin 
mukaan.

Lisäinfoa ja ilmoittautuminen: 
Juhani Tapio, puh. 0400 698 408 
tai kemijarven(at)yrittajat.fi

Pääset helposti vielä mukaan: 
seuraavat koulutuspäivät: 29.11. ja 

15.12.2016 ja 26.1, 15.12 ja 23.2. 
2017. Koulutukset klo 16 – n. 20. 
Työpajojen toteutuspaikat vaihte-
levat joten seuraa kutsuja. 

Hankintalaki muuttuu
– tartu koulutukseen

A
 
 
 

Pääset helposti mu-
kaan, seuraa kutsu-
ja.

Töhrityt seinät, aidat ja sähkö-
kaapit rumentavat ympäristö-
ämme ja tuovat kuluja, sillä 

puhdistaminen vie aikaa ja on usein 
hankalaa. Kemijärveläinen JK Ice 
tarjoaa vaihtoehdoksi kuivajääpu-
hallusta, jolla homma tehdään ym-
päristöystävällisesti ilman liuotti-
mia.

– Olen tehnyt toistaiseksi Rova-
niemellä muistomerkkien puhdis-
tusta, ja työt jatkunevat, kertoo lop-
pukesästä yrityksen Kemijärvelle pe-
rustanut Jarkko Karjalainen.

Kuivajääpuhalluksesta hän 
myöntää innostuneensa törmätty-
ään tuotteeseen netissä. – Katselin 

hiekka- ja soodapuhalluslaitteita, sil-
lä minulle on tuttua muun muassa 
raskaan kalaston puhdistaminen, 
mutta päädyin hankkiman tämän.
Kuivajää soveltuu myös esimerkiksi 
hajujen ja rasvan poistoon, ja jopa 
sähkökaapin puhdistus onnistuu. 
Jää on kiinteässä muodossa olevaa 
hiilidioksidia, joka paineilmalla osu-
essaan laajenee ja kaasuuntuu.

Karjalainen uskoo, että Kemijär-
veltä löytyy hänelle asiakkaita, vaik-
kakin raskaan kaluston ruosteeseen 
menetelmä ei tuo mitään uutta. Kar-
jalaiselta löytyy järeät hiekkapuhal-
luslaitteet, sillä tietyt työt tehdään 
edelleen hiekkapuhaltamalla.

Uusi yrittäjä kertoo saavansa tu-
kea muilta kuivajääyrittäjiltä Dry Ice 
Finlandin kautta eri puolilta Suo-
mea, joten hänellä on hyvä verkosto 
neuvomassa ja opastamassa alkuun. 
Myös Kemijärven kaupungilta hän 
kertoo saaneensa kannustusta. – 
Markkinointia on tehtävä näin aluk-
si erilaisilla työnäytöksillä, hän tie-
tää.

Karjalainen työskentelee Kittiläs-
sä kaivoksella viikon putkeen, jonka 
jälkeen on viikko vapaata. Aloittele-
valle yrittäjälle tilanne on erinomai-
nen, mutta tavoitteena on työken-
nellä kokoaikaisesti omassa yrityk-
sessä.

JK Ice: Kuivajää puhdistaa
ympäristöystävällisesti
Jarkko Karjalainen: Yrittäjä tarvitsee verkoston.

Kuivajääpuhaltamalla saadaan maali pois monista erilaisista materiaaleista, 
kuten esimerkiksi puusta, metallista ja muovista, kertoo yrittäjä Jarkko Kar-
jalainen JK Icesta.

MatKailutiiMi

▪▪ Ann-Christine Lampela, ann-christine.lampela@kemijarvi.fi,            
gsm:  040 825 4997

▪▪ Susanna Kulppi, gsm:   040 808 6828;  Kemijärven matkailuinfo      
gsm: 040 189 2050

▪▪ Ilkka Iso-Heiko, hankepäällikkö, sähköiset työkalut neuvonta ja opas-
tus, gsm: 040 355 7381

▪▪ Kaikille sähköpostit: etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi 

Kaupungin 
joulunavaus-
tapahtuma on 
perinteisesti 
odotettu ja iso 
juttu.

Viime talvena 
ajettiin ensim-
mäinen Suo-
mun enduro. 
Pakkases-
sakin pärjäsi 
kun lämmintä 
mehua oli 
lähellä hotel-
lilla. 

Tietojen hallinta on palvelu, jo-
ta jokainen yritys tarvitsee. 
Millaista olisikaan aloittaa aa-

mulla työnsä, jos vaikkapa sähkö-
postit, asiakasrekisteri ja tilitiedot 
olisivat haihtuneet bitteinä avaruu-
teen? Storage IT Oy tarjoaa varmuus-
kopiointi- ja pilvipalveluiden lisäksi 
toiminnanohjaukseen liittyviä rat-
kaisuja ja palveluita.

– Meillä on ollut tasaista kasvua 
koko ajan, toteaa asiantuntija Timo 
Luttinen Storage IT:n Kemijärven 
toimipisteestä.

Kaupunki onnistui houkuttele-
maan paikkakunnalle uusia yrityk-

siä vuonna 2005, joten Luttisen li-
säksi yrityksessä on työskennellyt 
alusta asti myös asiantuntija Timo 
Pernu.

– Tällä hetkellä esimerkiksi kehi-
tämme interaktiivista huoltotöiden 
hallintaa, jonka avulla tekijä pystyy 
merkitsemään töiden aloitus- ja lo-
petusajankohdat, jolloin tiedetään 
heti, että työ on tehty, Pernu selvit-
tää.

Uusia mahdollisuuksia yritykselle 
tuovat myös Lapin ely-keskuksen 
hankkeet, sillä toimitusjohtaja Sam-
po Seppäsen mukaan tarpeet ohjel-

mointipuolella kasvavat lähitulevai-
suudessa.

– Tavoitteena on, että saamme 
enemmän porukkaa töihin, hän ker-
too ja lisää, että pohdinnassa on kou-
lutusohjelman laatiminen.

Yhteensä yrityksellä on 15 työnte-
kijää ja lisäksi alihankkijoita. Pää-
paikka sijaitsee Vantaalla, ja asiak-
kaat eri puolilla maata, sillä välimat-
ka lyhenee netin avulla olematto-
miin. Asiakkaina Storage IT:llä on 
noin 2 000 suomalaista yritystä, jois-
ta suurin osa on jälleenmyyjien asi-
akkaita, joille yritys tuottaa tiedon-
hallintapalveluita.

Storage IT: Tietojenhallinta 
vaatii asiantuntemusta
Sampo Seppänen: Ohjelmointitarpeet kasvavat. 

Storage IT Oy:n työntekijät Timo Pernu (vas.), Timo Luttinen ja Pentti Ahola 
muuttivat syksyllä uusiin tiloihin Heralammen yritystalossa. Sijainti on hei-
dän mukaansa erinomainen, sillä eri puolella maata olevien asiakkaiden 
kanssa käydään neuvotteluja pääasiassa sähköisesti.
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