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10 ELÄMÄNMENO
Siivouspalvelua Suomussalmella
Suomussalmelainen
Antti Heikkinen
perusti oman
yrityksen nuorena.
Hänen mielestään
paikkakunnalla
suhtaudutaan
myönteisesti
nuoreen yrittäjään.

TausTaa
▪▪Antti Heikkinen työskentelee
tällä hetkellä yrittäjänä Antin siivouspalveluissa.
▪▪Hän on valmistunut Kainuun
ammattiopiston aikuispuolelta
toimitilahuoltajaksi.
▪▪Suorittanut peruskoulun jälkeen Kainuun ammattiopistossa
suurtalouskokin tutkinnon.

Marjut Lehto

Kun
aloin
perustaa
yritystä, alkuvaiheessa itselläni
oli ennakkoluuloja
siitä, miten
yritykseen
suhtaudutaan ja
miten onnistun.
Mielestäni
kuitenkin nuoreen
yrittäjään
suhtaudutaan
hyvin Suomussalmella.

A

marjut.lehto@slpmedia.fi

Suomussalmelainen 26-vuotias
Antti Heikkinen perusti viime vuoden loppupuolella oman yrityksen
Antin siivouspalvelut.
Taustalla hänellä oli muutaman vuoden kokemus siivousalalta.
– Viime vuonna mieleeni tuli ajatus, että olisi mukava perustaa oma
yritys jo nuorena, hän sanoo.
Siivous valikoitui yrityksen toimialaksi sen vuoksi, että Heikkinen haluaa palvella asiakkaita ja tuottaa siivouspalveluita.
– Halusin myös perustaa yritykseni kotipaikkakunnalleni. Kun aloin
perustaa yritystä, alkuvaiheessa itselläni oli ennakkoluuloja siitä, miten yritykseen suhtaudutaan ja miten onnistun. Mielestäni kuitenkin
nuoreen yrittäjään suhtaudutaan
hyvin Suomussalmella.
Yrityksen palveluihin kuuluvat
sekä kotitalouksille että yrityksille
tehtävät ylläpitosiivoukset, peruspesut ja ikkunanpesut.
Antin siivouspalvelut toimii tällä
hetkellä Ämmänsaaren ja Pitämän
alueilla.
– Helmikuussa aion aloittaa autokoulun, jonka suoritettuani toimintaa on mahdollista laajentaa muuallekin.
Heikkinen pohtii, että voisi tarjota siivouspalveluita tulevaisuudessa
Suomussalmella sekä lähikunnissa.
– Kysyntää pitäisi riittää, sillä siivoojia kuitenkin tarvitaan.
Ennen joulua tuoreella yrittäjällä
oli kaksi saunanpesukeikkaa, mutta

Antti Heikkinen
nuori yrittäjä

alkuvuosi on ollut hiljaisempaa. Hän
kuitenkin arvelee, että kevään tulo
voi tuoda enemmän asiakkaita.
– Uskon, että pystyn työllistämään itseni yrittäjänä myös tulevaisuudessa.

Kainuun biojätteet OulunYläkainuu 29.1.19
biokaasulaitokseen
Ylä-Kainuu

toimitus.ylakainuu@slpmedia.fi

Ekokympin toimialueen kiinteistöiltä kerättävä biojäte on kuljetettu
vuoden alusta lähtien Oulun biokaasulaitokseen.
Biojäteastiaan laitetaan ns. eloperäiset jätteet eli vihannesten ja hedelmien kuoret, ruoantähteet, kahvinporot ja teepussit, huonekasvit,
koirankakat pusseineen ja kasvien
pehmeät osat.
Ennen pihan keräysastiaan viemistä biojäte on pakattava paperipussiin, biohajoavaan pussiin tai lä-

Antin siivouspalvelut löytyy
Facebookista ja Instagramista.

Suomussalmelainen Antti Heikkinen perusti viime vuoden loppupuolella oman siivousalan yrityksen.

ArkisTo

pinäkyvään muovipussiin.
Maatuvan pussin voi itsekin tehdä tabloid-sanomalehdestä, ja kannattaa hyödyntää myös tyhjät jauhoja sokeripussit. Nestemäiset biojätteet kuten keitot ja kinkkurasvat voi
kerätä kartonkiseen maitopurkkiin
ja laittaa siinä biojäteastiaan.
Ulkotilojen biokeräyssäiliöissä ja
bioboxeissa voi niinikään käyttää
biohajoavaa säkkiä sekä läpinäkyvää
muovisäkkiä.
Pakkausohjeet koskevat vain niitä talouksia, joilta jätehuoltoyritys
tyhjentää biojäteroskiksen. Koti-

Biojäteastiassa voi käyttää maatuvaa pussia tai sanomalehden aukeamaa ja
läpinäkyvää muovipussia, jos jätehuoltoyritys tyhjentää biojäteroskiksen.

kompostiin muovipussi ei kuulu.
Biojätteisiin eivät kuulu metalli
(esim. aterimet), risut, multa, narut,
köydet, tekstiilit, vaarallinen jäte, kivet, betoni tai hiekka, riistaeläinten
nahat, sorkat, luut tai päät ja tuhka.
Oulun biokaasulaitos käsittelee
puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyjä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja.
Laitokselta saatava biokaasu
myydään alueen jätehuoltoyhtiön
paikalliseen kaasuverkkoon, ja hygienisoitu käsittelyjäännös käytetään maataloudessa lannoitevalmisteena.
Oulun biokaasulaitos avaa myös
oman tankkausaseman tänä vuonna.

