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Tervetuloa!

Haukiputaan
KESÄPÄIVÄ
La 14.6.2014 klo 10-15 Haukiputaan torilla

Rolle-Nalle Jore Siltala

HUOM! Varaathan käteistä 
mukaasi. Torialueella eivät käy 
pankkikortit maksuvälineenä.

Tapahtuman järjestää
Haukiputaan Yrittäjät ry

klo
10.00 TILaISuudEn aVauS  
 Jyrki Drushinin, pj
 Haukiputaan Yrittäjät ry 

10-12 PonIajELua 
 lapsille veloituksetta

11-11.30 jorE SILTaLa ESIInTyy

12-12.30 roLLE-naLLEn 
 LaSTEn KonSErTTI

13-14 yHTEISLauLuTILaISuuS
 Lauletaan Yhdessä Haukiputaalla
 - Jore Siltala laulattaa yleisöä
 - Lauluvihkot veloituksetta

arPoja MyyTÄVÄnÄ
Palkinnot arvotaan paikan päällä

BuFFETTI
Kahvia, makkaraa, mehua

jÄÄTELÖKIoSKI
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Kesä on jo pitkällä ja luonto ku-
koistaa. on todella hienoa vuosi 
toisensa jälkeen saada todistaa, 
kuinka luonto herää eloon, vaik-
ka kuinka ankaran talven jälkeen.

olen pitKän urani aika-
na saanut myös useasti todistaa, 
kuinka suomi on kerta toisen-
sa jälkeen noussut lamasta en-
tistä ehompana. nyt tämä lama 
tai taantuma, ihan miksi sitä ha-
lutaan sanoa, ei vaan tunnu an-
tavan periksi. ainakin siltä 
tuntuu, kun vuosi ja päivä toisen-
sa jälkeen saamme kuulla ikäviä 
uutisia suomen talouden ja työl-
lisyyden suhteen. 

Myönnän, etten välillä halua 
kuunnella edes radiota näiden 
jatkuvien irtisanomisuutisten rii-
vatessa. toki nyt viimeaikoina on 
tullut myös pari mittavan luokan 
investointiuutista ja alkoikin jo 
tuntua, että olisiko tämä vihdoin 
jo kääntymässä mutta sama virsi 
on vaan jatkunut.

alKaa Muuten jo oikeasti 
epäillä, että onko tämä taantuma 

myös osittain kotikutoinen. Hy-
vät uutiset jäävät huonojen var-
joon ja kansa alkaa itsekin uskoa, 
että huonostihan tässä on pakko 
mennä, vaikkei oma talous ole 
monenkaan kohdalla muuttunut 
juuri mihinkään. aletaan pihistää 
ja negatiivinen kierre on valmis. 
yritykset eivät investoi ja toisaal-
ta rahakin on tällä hetkellä ilmei-
sen tiukassa.

yKsi asia on kuitenkin varma. 
suuryrityksistä työpaikat vä-
henevät ja lähes kaikki työpai-
kat viimeisen kymmenen vuoden 
aikana ovat syntyneet pk-sek-
torille. puhutaan yhä enemmän 
yksinyrittäjistä ammatinharjoit-
tajan sijasta. tämä asia on pakko 
poliittisten päättäjien huomioida 
ja olisi pitänyt huomioida jo ajat 
sitten.

yKsinyrittäjien ja mikroyri-
tysten aseman parantaminen pi-
tää olla, sekä kansallisella tasolla, 
että eu:ssa työllisyyspolitiikan 
listalla numero yksi. nuoriso-
työttömyyden hoitamisen ollessa 
myös listan kärjessä, ei voi vält-

tyä huomaamasta, että nämä 
kaksi asiaa linkittyvät toisiinsa. 
Direktiivitehtailun yritysten nis-
kaan on kerta kaikkiaan loput-
tava ja otettava kokonaan toinen 
suunta.

HauKiputaan yrittäjät 
järjestää välivuoden jälkeen taas 
kesäpäivätapahtuman la 14.6 
Haukiputaan torilla. Kesä on 
täynnä tapahtumia ja päällek-
käisyyksiä tuntui tänä vuonna 
olevan ennätysmäärä. tästä huo-
limatta hallitus päätti paivän jär-
jestää, joten tulkaahan käymään 
paikalla vaikka kannatuksen 
vuoksi. toki tarjolla on mukavaa 
ohjelmaa ja mikä parasta, ilMai-
seKsi. toivotaan hyviä ilmoja.

Hyvää kesää kaikille!

jyrki Drushinin
puheenjohtaja
Haukiputaan yrittäjät ry

puheenjohtajan palsta:

Heippa,

Jyrki Drushinin huuhtomassa talviturkkia toukokuun kesälo-
mareissulla Rodoksella.

”suuryrityksistä työpaikat vähenevät ja lähes kaikki työpaikat 
viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat syntyneet pk-sektorille.”

Superlauantai on näyte yhteishengestä
Haukiputaan keskustassa 
monille tutuksi ovat tulleet 
jo jatkoaika- ja superlauan-
taitempaukset. yhteistyö 
seuraavan superlauantain 
järjestämiseksi on jo käynnis-
sä ja sitä kaavaillaan pidettä-
väksi heinä-elokuun aikana, 
kertoo putiikki 27:n Heidi 
Kallio. 

tempauksessa on mu-
kana useita keskusta-alu-
een liikkeitä, joiden yrittäjät 
haluavat levittää sanomaa 
Haukiputaan hyvistä palve-
luista ja monipuolisesta lii-
ketarjonnasta. jatkoajalla 
liikkeet jatkavat aukioloai-
kaansa normaalia pidemmäl-
le, jolloin ostoksille pääsevät 

Vuosittain suomessa jopa 
2000 yritystä ja 8000 työpaik-
kaa uhkaa loppua sen takia, 
että yritykselle ei löydy jat-
kajaa, kun yrittäjä jää eläk-
keelle. 

Yrityskauppaan saa apua Takkuaako yrityskauppa? Eikö löydy ostajaa? Vai onko uupelo sopivasta ostettavasta 
firmasta? Suomen Yrittäjät tarjoaa näppärän kauppapaikan, uudistetun Yrityspörssin. 

– yrityskauppoja pitäi-
si tehdä vuodessa noin 5000, 
kun niitä nyt tapahtuu vain 
pari tuhatta, suomen yrittä-
jien varatoimitusjohtaja ans-
si Kujala kertoo.

pitää tehdä entistä avoimem-
paa. yrityspörssi täyttää tä-
män tarpeen ja toimii eri 
osapuolten kohtauspaikka-
na, Kujala sanoo.

Hän huomauttaa, että yri-
tyksen jatkaminen on ris-
kittömämpää kuin täysin 

uuden perustaminen. ostaja 
saa valmiin asiakaskunnan ja 
liiketoimintakonseptin, joita 
hän pääsee heti kehittämään.

Teksti: Eeva Ketvel
Kuva: Sini Pennanen

myös virka-aikaan kiireiset 
henkilöt. illan aikana jokai-
sesta tempauksessa muka-
na olevasta liikkeestä löytyy 
myös erikoistarjouksia.

- yhteistyöllä saadaan 
tänne keskustaan mukavasti 
vilskettä ja samalla ihmisille 
viestiä siitä, miten laaja-alais-
ta ja hyvää palvelua tääl-

tä Haukiputaalta saa, kertoo 
revontien Kulta- ja Kelloliik-
keen yrittäjä leena niemelä.

tapahtumaa on suunni-
teltu ja järjestelty yrittäjien 
yhteistyöllä. jatkoaika-tapah-
tuman järjestäminen ja mark-
kinointi hoidetaan yhdessä, 
joten kustannukset yhdelle 
yrittäjälle jäävät pienemmik-

si. Vastaavista tempauksista 
saadaan nauttia noin kol-
me kertaa vuodessa. lisäk-
si superlauantai on näyte 
haukiputaalaisten yrittäjien 
yhteishengestä. yhteistyös-
sä on nyt myös Haukiputaan 
yrittäjäyhdistys.

Haukiputaalla on paljon 
tasokkaita liikkeitä lyhyiden 

matkojen päässä toisistaan ja 
runsaasti on ilmaista parkki-
tilaa asiakkaille. Kompakti ja 
kattava palvelutarjonta yllät-
tää monet uudetkin hauki-
putaalaiset. jK

Kujalan mukaan yrityk-
sen myyminen on yrittäjäl-
le usein herkkä paikka, kun 
elämäntyö siirtyy uusiin kä-
siin.

– asunnon myymiseen 

panostetaan, mutta mones-
ti elämäntyön myymiseen ei 
kiinnitetä riittävästi huomi-
ota.

ongelman ei tarvitse olla 
noin suuri. jatkajan löy-
tämisessä auttaa suomen 
yrittäjien valtakunnallinen 
yrityspörssi-verkkopalvelu, 
joka saattaa yhteen yritysten 
ostajat, myyjät ja alan asian-
tuntijat.

Tärkeää koko  
kansantaloudelle
anssi Kujala huomauttaa, 
että yrityskauppamarkkinoi-
den toimiminen on tärkeää 
kansantaloudelle. uudet työ-
paikat kun ovat syntyneet lä-
hinnä pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin.

– siksi on tärkeää saada 
toimiva kauppapaikka näille 
yrityksille. yrityskaupoista 

- Palvelu toimii osoitteessa www.yritysporssi.fi
- Satoja yritysten osto- ja myynti-ilmoituksia. 
 Tuhansia yhteydenottoja ostajien ja myyjien välillä.
- Palvelussa on kiinnitetty erityistä huomiota 
 helppokäyttöisyyteen ja mobiiliystävällisyyteen.
- Monipuoliset ilmoitusten hallintamahdollisuudet, 
 hakuvahti ja suosikkilistat.
- Ilmoitukseen voi lisätä kuvia ja videoita. 
- Ilmoittaja voi itse päättää, mitä yhteystietoja näyttää. 
- Edullisimmillaan ilmoituksen saa verkkoon alle sata-
 sella. Lehtien lisänäkyvyyttä saa edullisella jäsenhinnalla.

FAKTALAATIKKO

Mikä Yrityspörssi?
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ETUSIVULLA
Kesäpäivä Haukipu-
taalla ohjelma. Juttua 
kesäpäivästä s. 4

Puheenjohtajan 
terveiset s. 2
Superlauantai näyte 
yhteishengestä s. 2

s. 14-15 
-Yrittäjä saatoteuttaa omia 
ideoitaan
-Haaveista totta 

pohjois-pohjanmaan yrittä-
jät ry on muuttanut uusiin ti-
loihin, osoitteeseen isokatu 4. 
avajaisia vietettiin tiistaina 
29. huhtikuuta koko päivän 
kestäneessä avajaistapahtu-
massa. ppy:n yhteyspäällik-
kö sari reinikainen-laine 
kertoo, että uusissa tiloissa 
arki on lähtenyt rullaamaan 
mallikkaasti.

- yrittäjät ovat löytäneet 
meidät hyvin ja täällä on nyt 
luontevaa asioida, varsinkin 
kun samasta talosta löytyy 
maistraatti ja yritysrekisteri, 
joissa asioidessa voi samal-
la pistäytyä tässä meillä. li-
säksi nyt olemme katutason 
huoneistossa hyvin esillä, 
emmekä piilossa kerroksissa, 
kuten aikaisemmassa liiketi-
lassa Hallituskadulla, kertoo 
reinikainen-laine.

Muuton myötä neliö-
määrä ei lisääntynyt, mutta 
käytännöllisemmät tilat mah-
dollistavat nyt esimerkiksi 
jopa 40 hengelle järjestettävät 
koulutustilaisuudet. lisäksi 
kiinteistön sisäpiha on vuok-
rattavissa, joten ppy:llä on 
aikeena jatkossa käyttää sitä 

Uuteen toimitilaan on helppo tutustua
esimerkiksi eri tilaisuuksissa.

- syksyllä aiomme jäl-
leen juhlistaa suomalaisen 
yrittäjän päivää 5.9. ja järjes-
tää kiinteistön sisäpihaakin 
hyödyntäen. sisäpiha otet-
tiin käyttöön myös avajaista-
pahtumaan ja se toimi erittäin 
hyvin, reinikainen-laine ke-
haisee.

Huhtikuussa uusien tilo-
jen avajaistapahtuman oh-
jelmistossa oli markkinatori, 
juhlaseminaari ja uuden pai-
kallisyhdistyksen julkista-
minen juhlaseminaarissa. 
oululainen startup-yrityk-

siä edustava starttaamo liit-
tyi pohjois-pohjanmaan 
yrittäjiin, ollen nyt nimeltään 
pohjois-pohjanmaan startup-
yrittäjät ry. tietysti juhlapäi-
vän kunniaksi juotiin myös 
kakkukahvit ja jaettiin onnit-
teluja.

avajaistapahtumassa kävi 
paljon vierailijoita, joista noin 
200 yrittäjää, yrittäjien sidos-
tahojen edustajaa ja yrittäjyy-
destä muuten kiinnostuneita. 
avajaistapahtuman juhla-
seminaarin juhlapuhujana 
oli professori esko Valtao-
ja avaamassa yritysten toi-

mintaympäristön muutoksia 
eri vuosisadoilta ja yrittäjä-
panelistit vastasivat sujuvas-
ti kysymykseen miten vastata 
tulevaisuuden toimintaym-
päristön haasteisiin.

päätössanat lausui kunnia-
puheenjohtaja ja kansanedus-
taja esko Kurvinen. ppy:n 
puheenjohtaja lauri Mikko-
nen toivotti kaikki yrittäjät, 
sidostahot ja yrittäjyydestä 
kiinnostuneet tervetulleiksi 
tutustumaan pohjois-pohjan-
maan yrittäjien uusiin toimi-
tiloihin vastaisuudessakin. jK

PPY:n toimiston väki sai onnitteluja ja kukkia uusissa tiloissaan Isokatu 4:ssä.  Kuva Ant-
ti Niskanen.

•   85 % kohteistamme  
valmistuu kahdessa päivässä

•   Tehokas ja turvallinen  
asennusmenetelmä

•   Paikalliset, kokeneet asentajat
•   Markkinoiden parhaat takuut

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA  
ILMAINEN ARVIO. 

laaturemontti.fi · Kattoluuri: 08 2377 9501

Ka

ttomittari

TESTAA 
KATTOSI KUNTO 

laaturemontti.fi

NYT KESÄKUNTOON
 2 päivässä!

Yrittäjälähtöinen ja 
palveleva tilitoimisto

www.esmo.fi
ESMO
e c o n o m i a

Esmo Oy - Esmo Economia Oy
Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU
Tel: +358 (0)207 879 400

Meillä on pitkä kokemus eri toimialojen yritysten taloushallinnosta. 
Käytössämme on joustavat ja nopeat sähköiset palvelut, jotka mahdollistavat 
reaaliaikaisen tiedonsiirron asiakkaillemme. Autamme myös liiketoiminnan ja 

talouden suunnittelussa, jotta asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää 
palveluistamme!

Pasi Kinnunen
puh. 050 5565 110
pasi.kinnunen@esmo.fi

SOIMET KY
Veistotie 2, 90840 Haukipudas

ohutlevy- ja huonekaluputkityöt, 
hitsaukset, särmäykset, lävistystyöt yms. 

Meiltä myös kelkkanostimet
0400 290 778 / Kauko, 040 760 85 72 / Marko

www.soimet.fi
marko.soikkeli@soimet.fi

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti kesäkuu 2/2014
Kustantaja: Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Jyrki Drushinin
Toimitus, ilmoitusmyynti:  VKK-Media Oy, Heimo Turunen, Markku Kemppainen
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki
Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen 
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 
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Kesäpäivän kunniaksi monipuolista ohjelmaa

Haukiputaan yrittäjien järjestä-
män Kesäpäivän musiikkitarjon-
nasta vastaa jore siltala lauantaina 
14.6. tapahtumassa jaetaan mak-
sutta lauluvihkoja, jotta yleisö py-
syy sanoissa mukana. lauluvihko 
on sama kuin toissa vuonna, joten 
edellisen omistajat voivat ottaa ai-
kaisemman vihkosen mukaansa.

jore siltala on tuttu monille pai-
kallisille keikkailtuaan soolona 
alueella useissa tapahtumissa, ra-
vintoloissa ja kesäksi miehellä on 
ohjelmistossa myös musisointia 
useilla tanssilavoilla, kuten suu-
kosken keitaalla tervolassa sekä 
ylikiimingin nuijamiesten lavalla. 
jore tuli tunnetuksi suomea kiertä-

Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen 
tapahtumissa jo pitkään perintee-
nä on ollut lapsille järjestettävä po-
niratsastus. Karvaisten kavereiden 
tähdittämä ohjelmanumero onkin 
todella suosittu. tällä kertaa Kesä-
päivään poneja tuo jaana paavola, 
joka ottaa mukaansa kaksi ihmisys-
tävällistä ja rauhallista karvakave-
ria. jaana on itse hevosharrastaja 
takkurannalla.

toinen paikalle saatavista kavio-
eläimistä on ponin kokoinen pieni 
islanninhevonen 4-vuotias patrek 
Frå nevala eli tuttavien kesken 
patu. patu on ystävällinen, utelias 
ja rauhallinen eläin, joka tuli monil-
le tutuksi esimerkiksi Haukiputaan 
yrittäjien joulutapahtumassa. islan-
ninhevoset ovat vahvoja ja vankko-
ja eläimiä sekä kestäviä pitkilläkin 
matkoilla, joten ne sopivat erin-
omaisesti myös vaellushevosiksi.

toinen kesäpäivään lasten ilok-
si saapuva poni on Gotlannin russ-
poni Dina peredita, jonka omistaja 
on nuori hevostyttö Milja Kinnu-
nen. Dina on 8-vuotias niin ikään 
tottunut tapahtuma- ja ravipo-
ni. Milja kertoo, että hän tulee itse 
ohjaamaan poniaan tapahtumaan. 
Milja toivoo, että paikalle saa-

Yhteislaulua ja musiikkiesitys 
Jore Siltalan tahtiin

neen tanssiorkesterin ässät jäsene-
nä ja tuotteliaana biisinikkarina.

uutena mies on tuottanut kan-
sankaraoke-julkaisuja youtube-si-
vustolle, jossa kuka tahansa voi 
käydä kuuntelemassa ilmaisek-
si joren biisien karaokeversioita ja 
laulaa mukana. lisäksi kesäkuun 
aikana mieheltä on tulossa uusi 
sinkkubiisi.

jore siltalalla on oma toiminimi 
silturecords. yrityksen puitteissa 
hän myy omaa ohjelmaansa, tuot-
taa levyjä ja pyörittää studiota, joka 
sijaitsee hänen kotinsa piharaken-
nuksessa. Musiikki on ollut suu-
ri osa miehen elämää 11-vuotiaasta 
saakka. jK

Poniratsastus tuo eläimellisyyttä Kesäpäivään
daan paljon mukavia lapsia, jot-
ka haluavat ratsastaa ja muistavat 
olla kiltisti eläimille. Dina on Mil-

jan ensimmäinen poni, joka on rau-
hallisen luonteensa vuoksi hyvä 
ensiponi nuorelle tytölle. jK

Milja Kinnunen tuo poninsa Dina Pereditan Kesäpäivään lasten iloksi.

Jore Siltala on tuttu näky Haukiputaan tapahtumissa ja saapuu laulat-
tamaan ja esiintymään kesäpäivään 14.6.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n järjestämä kesäpäivä on koonnut joka vuosi runsaasti yleisöä. Koko perheen kesäiseen tapahtumaan on mukava tulla.

Haukiputaan kesäpäivä järjeste-
tään lauantaina 14.6. keskustan 
torialueella. Kesäpäivän ohjelmis-
tossa on mukavaa nähtävää ja kuul-
tavaa monenikäisille.

lapsille ohjelmanumeron tuo 
rolle-nallen lastenkonsertti, jos-

sa hyväntuulinen karhu esittää 
hauskoja kappaleitaan ja saattaa-
pa konsertin jälkeen rolle tehdä 
muutaman ilmapalloeläimenkin! 
lisäksi perheen pienimmät saa-
vat nauttia ponikyydistä, jota tule-
vat tarjoamaan jaana paavola sekä 

Milja Kinnunen. paikallisille tuttu 
kultakurkku jore siltala musisoi ja 
lisäksi myös laulattaa yleisöä tuttu-
jen yhteislaulujen tahtiin.

Myynnissä on arpoja, joihin 
on saatu erinomaisia palkintoja. 
tapahtuman järjestää Haukipu-

taan yrittäjäyhdistys yhdessä yh-
teistyökumppaneidensa kanssa. 
Kahvituksen järjestää Kellon ky-
läyhdistys.

Viimeksi kesäpäivä järjestettiin 
kesäkuussa 2012 ja viime vuonna 
yrittäjäyhdistyksen väki päätti pi-

tää välivuoden ja ottaa lomaa ta-
pahtumajärjestämisestä. yhteiselle 
kesänaloitukselle on kuitenkin tun-
tunut olevan kysyntää ja mukava 
kesätapahtuma on myös leppoisa 
yhteishengennostatus. jK

Etualalla 4-vuotias islanninhevonen Patu, jonka Jaana Paavola tuo Kesäpäivään. Taustalla 25-vuotias torin-
hevonen Hairi.

Haukiputaan kesäpäivä järjestetään lau-
antaina 14.6. keskustan torialueella. Ke-

säpäivän ohjelmistossa on mukavaa 
nähtävää ja kuultavaa monenikäisille.
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Komeaa ilotulitusta oli seuraamassa todella runsaasti pai-
kallisia Haukiputaan yrittäjien organisoimassa joulun-
avaustapahtumassa 2013.

Haukiputaan yrittäjät ry toi-
mii ympäri vuoden ensisi-
jaisena tehtävänään edistää 
alueen yrittäjyyttä. elinkei-
nopoliittinen etujärjestö val-
voo yrittäjien ja yritysten 
toiminnallisia ja taloudel-
lisia etuja paikallistasolla. 
näkyvimpänä toimintana 
yrittäjillä on kevät-, kesä- ja 
talvipäivätapahtumien jär-
jestäminen.

paikallisyhdistyksen hal-
litus keskittyy pohtimaan 
kokouksissaan, mitä sellaista 
yhdistys voisi tuoda yrittäjäl-
le, jotta yhdistyksen jäsenyys 
kannattaisi. Koulutukset, 
iltatilaisuudet, yhteinen 
tekeminen ja yrittäjän jak-
saminen ovat tärkeässä ase-
massa. yrittäjien jaksamiseen 
panostetaan tarjoamalla akti-
viteetteja ja mahdollisuuk-

yrittäjäyhdistyksen jäsenyys kannattaa

Monenlaista edunvalvontaa
sia edulliseen liikkumiseen, 
sekä muita etuja.

- yrittäjät voivat myös 
tulla ihan rohkeasti minulle 
juttelemaan, eikä asian tar-
vitse olla suurikaan. Mielel-
läni jutustelen muuten vain 
ja kuulen miten muilla alu-
een yrittäjillä menee. otan 
todella mielelläni myös toi-
mintaehdotuksia vastaan ja 
muita ideoita, kannustaa yh-
distyksen puheenjohtaja jyr-
ki Drushinin.

yrittäjien huoliin ja mui-
hin askarruttaviin asi-
oihin yhdistyksessä on 
pyritty vastaamaan järjestä-
mällä mahdollisuus keskus-
tella ja kuulla ajankohtaisista 
asioista. esimerkiksi huoli 
Haukiputaan keskustan elä-
vänä pysymisestä oli esil-
lä keskusteluillassa 25.3. 

Hotelli samanttassa, jota 
saapui seuraamaan salin täy-
deltä yrittäjiä. illassa kes-
kusteltiin muiden muassa 
miten oulun kaupunki vas-
taa yrittäjien tarpeisiin, esi-
merkiksi keskustan ilmettä 
piristävän ja houkuttelevan 
kaavasuunnittelun avulla. 
Kaupungista tuntui löytyvän 
huolenaiheista huolimatta 
ymmärrystä sille, että pai-
kallinen yrittäjäkenttä on 
ensisijaisen tärkeää alueen 
elävyyden kannalta.

Suomen Yrittäjät  
paikallisyhdistyksien 
kattojärjestö
Haukiputaan yrittäjäyh-
distys tekee muiden yrittä-
jäyhdistysten tavoin tärkeää 
työtä valtakunnallisen vai-

kuttamisen taustalla. paikal-
lisyhdistyksen kattojärjestö 
suomen yrittäjät ry keskit-
tyy yrittäjien edunvalvon-
taan laajemmassa skaalassa. 
Kuten jyrki Drushinin ker-
too, moni lakisääteinenkin 
päätös olisi saattanut ratke-
ta yrittäjien kannalta väärään 
suuntaan, ellei kattojärjestön 
väkeä olisi ollut hereillä oike-
aan aikaan.

yhteisen edunvalvonnan 
tuloksia yrittäjien hyväksi on 
muun muassa yleinen yrittä-
jyyden arvostuksen kohen-
tuminen. lisäksi yrittäjän 
ja hänen perheenjäsenten-
sä työttömyys- ja sosiaalitur-
va on parantunut. yle-veron 
maksuperuste muutettiin 
yrityksen tulokseen pohjau-
tuvaksi, joten valtaosa vält-
tyy verolta. yhdistyksen 

vaikutusten ansiosta myös 
yrittäjän sairausvakuutuk-
sen omavastuuaika lyheni, ja 
yrittäjä saa liittää sairaanhoi-
don osaksi työterveyshuol-
toa.

Drushininin mukaan yksi 
hyvä syy yrittäjäyhdistyk-
sen jäsenyydelle löytyy ni-

menomaan tästä suuresta 
kuvasta. paikallisella tasol-
la keskitytään yhteishengen 
luomiseen ja yksittäisen yrit-
täjän jaksamisen tukemiseen. 
paikallisyhdistyksen hiljai-
semman työn avulla taataan 
hyvinvoiva yrittäjäkenttä 
kattojärjestön taustalle. jK

Hotelli Samanttan luentosali täyttyi 25.3. yrittäjistä keskustelemaan muun muassa Haukiputaan vetovoiman säilymisestä. Aihe oli selkeästi mietityttänyt yrittäjiä.

Viimehetken kesäpäiväsuunnitelmia tehtiin Hotelli Samanttassa aamupalaverin yhteydessä torstaina 5.6. ja viimeisiä jär-
jestelyn osasia lyötiin lukkoon.

 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.tuulilasitoulu.fi
Puh. 0400 757 391

Tilimylly Ky  Kylätie 3 90820 KELLO, 050-511 5018

Sähkötyö
janne ahonen Ky

Kaikki kodin 
sähkötyöt ja suunnittelu

Puh. 040 774 3942
janne@sahkotyoahonen.fi
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Haukiputaan Kevätpäivää 
vietettiin lauantaina 22.3. 
Kirkkorannassa. Koko per-
heen lämminhenkisen ul-
koilutapahtuman järjestivät 
tänä vuonna Vierivät Kivet, 
eläkeliiton Haukiputaan yh-
distys ry sekä lC-Hauki-
pudas/Kello. tapahtuman 

Kevätpäivä

tuotto ohjattiin tukemaan 
alueen nuorisoa, veteraaneja 
sekä ikäihmisiä. tavallises-
ti tapahtumajärjestämisestä 
on vastannut Haukiputaan 
yrittäjäyhdistys, joka tällä-
kin kertaa tuki tapahtumaa 
avustamalla tiedottamisessa.

ohjelmassa oli Meijän 

pojat -poppoon musiikki-
esityksiä, jotka sisälsivät 
hyväntuulista ja reipasta hit-
timusiikkia. Myös symppis-
kodin asukkaat järjestivät 
muutaman musiikillisen oh-
jelmanumeron. Viime vuo-
den tapaan kotiseutuneuvos 
Martti asunmaa esitteli 

Haukiputaan kirkkoa.
osa Kevätpäivän ohjel-

masta on ollut tapana jär-
jestää joen jäällä kirkon 
edustalla, mutta tällä ker-
taa varhaisen kevään ja läm-
pimän talven vuoksi, jäälle 
ei tohdittu tapahtumavä-
keä päästää. siksi perintei-

Lasten hahmokisa sai kauniita ja rohkeita esiintyjiä. Kaikki osallistuneet palkittiin.

Innokas yleisö seuraa tapahtumalavan meininkiä Haukiputaan Kevätpäivässä maaliskuun lopulla.

Meijän pojat -poppoo esittivät hittimusiikkia iloisella mei-
ningillä.

Kevätpäivän buffetista sai 
kahvia lisukkeineen tai 
vaikkapa makkaraa grillistä.

seen ohjelmistoon kuulunut 
pilkkikisa järjestettiin leikki-
mielisenä uistelukisana ran-
nassa. normaalisti lapsille 
tarkoitettu hiihtokisa on ki-
sailtu joen jäällä, mutta täl-
lä kertaa hiihdettiin kirkon 
vieressä olleella alueella. 
Hiihtokisa sai noin 70 inno-

kasta osallistujaa. Hiihtäjien 
määrä yllätti tapahtumajär-
jestäjät, sillä vielä muuta-
ma päivä ennen tapahtumaa 
jännitettiin, saadaanko lunta 
tarpeeksi. jK

Monipuolinen
palveleva

kirjapaino
Kempeleessä

• käyntikortit
• esitteet
• lomakkeet
• painetut kuoret
• tarrat, kutsut
• omakustannekirjat
• ym. alan työt

Tarjusojantie 10, Kempele • Puh. 08 562 1900
toimisto@mattilankirjapaino.fi • www.mattilankirjapaino.fi

Parasta palvelua jo vuodesta 1928

KuKKa- ja
hauTauspaLvELu

sOTaniEmi

• Kukkakauppa
• Hautaustoimisto
• Muistotilaisuudet
• Perunkirjoituspalvelut
• Hautakivimyynti- ja työt

Kirkkotie 1, hauKipudas
pakkahuoneenkatu 5, OuLu

www.sotaniemi.fi

08 547 1750
044 342 0341

Menestys.
Sen turvaaminen
on erikoisalaamme.
Vakuutus voi olla sijoitus, joka turvaa yrityksesi tuloksen pitkälle 
tulevaisuuteen. LähiTapiola on riskienhallinnan kumppani, joka 
tarjoaa henkilöstön hyvinvointiin, yrityksen vakuutusturvaan ja 
talouteen liittyvät palvelut saman katon alta.

Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa.  

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy  
(LähiTapiolan rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy). Pankkipalvelut: S-Pankki Oy. 
Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

keräsi hyväntuulisia osallistujia
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Haukiputaan yrittäjät ry on saanut maaliskuun alusta lähtien 
riveihinsä viisi uutta jäsenyritystä. nyt yhdistyksellä on yh-
teensä 238 jäsentä.

Kiinteistömaailma Asuntokolmio Oy yrittäjinään esa ja 
Hilkka Kivelä toimii kiinteistönvälityksen parissa Haukipu-
taan ja oulun toimipisteissä.

MaaIlmasta Oy on jukka tienhaaran yritys, joka myy val-
miita kuvatuotteita ja tekee kuvaus- sekä kartoituslentoja 
miehittämättömillä lentojärjestelmillä.

Nila Golf on antti laitalan johdolla pyörivä urheiluväli-
neiden vähittäiskauppa, joka toimii pian avattavan golftar-
vikkeiden ja käytettyjen golfpallojen verkkokaupan kautta.

Tmi Helpeksi tekee perinteistä kiinteistöhuoltotyötä tar-
joten yksityisille koti- ja mökkitalkkarin palveluita yrittäjä 
pekka suuan johdolla. 

Tmi Paula Kesti luotsaa yritystään Martinniemestä käsin, 
ja hän tarjoaa kotipalveluita ikäihmisille sekä vammaisille.

yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi 
myös aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. järjestö-
nä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät suh-
tautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. jäsenenä saat 
rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polt-
toaineista ja majoituksesta. yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu 
ja koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat vält-
tämään karikot jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät, 
oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrittä-
jäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä.

Uusia jäseniä

IIllmmaakkuuvvaatt kkiiiinntteeiissttöössttää
ssiillllooiinn kkuunn ssiinnää hhaalluuaatt

VOIT VALITA
Milloin ja mistä kohti

 

 




 
Toimiva taloushallinto antaa 

mahdollisuuden keskittyä 
yritystoimintaan ja sen kehittämiseen. 

 

P. 040 1320 500                Kylätie 3 
www.tilitkarppinen.fi         90820 Kello 
 


 

OULU • KEMPELE • MUHOS • VAALA • 
RUUKKI • PYHÄJOKI 

860 oppilasta uuteen kouluun syksyllä

Haukiputaan koulun rakennus valmistuu hyvää 
vauhtia ja syksyllä saman katon alla puurtaa 860 
oppilasta.

Haukiputaan koulun 860 op-
pilasta aloittavat syksyllä tu-
literässä rakennuksessa kun 
heinä-elokuun aikana val-
mistuu uusi koulurakennus 
entisen lukion paikalle. li-
säksi Haukiputaan kouluun 
kuuluu noin 90 oppilaan si-
vutoimipiste Keiskan koulu.

Haukiputaan kunnan lap-
simäärät ovat olleet kiivaassa 
kasvussa, joten on ennustet-

tu oppilasmäärän kasvavan 
sadoilla vielä seuraavan kuu-
den vuoden aikana. Kaupun-
ki on joutunut urakoimaan, 
jotta kaikille riittää laadukas-
ta opetustilaa.

uusi koulukomplek-
si rakennettiin kahdessa 
vaiheessa, alakoulu pääsi 
aloittamaan uudessa koulus-
sa viime kevätlukukauden 
aikana. toisen vaiheen eli 

yläkoulun rakentaminen 
pääsi vauhtiin kunnolla 
vasta loppukeväästä. Hau-
kiputaan ylä- ja alakoulut 
yhdistyivät hallinnollisesti 
yhdeksi Haukiputaan kou-
luksi kesäkuussa 2012, ja nyt 
saadaan myös yhteinen katto 
pään päälle.

Haukiputaalla oppilaat 
ovat pyörityksessä myös 
muutoin kun uusien tilojen 

vuoksi. Kellon koululaiset 
aloittavat syyslukukautensa 
evakossa Haukiputaan kir-
konkylän vanhalla koululla. 
sisäilmaongelmien vuoksi 
Kellon koululla tehdään kor-
jausrakentamista ja van-
hin osa koulusta puretaan. 
Kellon koululaisten evak-
ko kestää arviolta puolitois-
ta vuotta. jK

suomen yrittäjät ja saK: 
Suomella ei varaa tuhlata työikäisten työpanosta
suomen yrittäjät ja saK 
patistavat yrityksiä huo-
lehtimaan työikäisten suoma-
laisten työoloista.

järjestöt muistuttivat 
27.5.2014 yhteisessä seminaa-
rissaan porissa, että työelämä 
on suomessa lähtökohtaisesti 
hyvällä tasolla. Kehittämällä 
työpaikkoja aktiivisesti työstä 
on kuitenkin mahdollista teh-
dä entistä toimivampaa.

– suomella ei ole varaa 
tuhlata työikäisen väestön 
työpanosta. jokaisen ottami-

nen mukaan on tärkeää. työ-
paikoilla tarvitaan ratkaisuja, 
jotka mahdollistavat kaikkien 
osallistumisen.

 Huomiota pitää kiinnittää 
muun muassa työaikajärjes-
telyihin ja työhyvinvointiin 
sekä osaamisen päivittämi-
seen, toteaa saK:n kehittä-
mispäällikkö juha antila.

suomen yrittäjien johta-
ja rauno Vanhanen koros-
taa, että tekemällä työ hyvin 
varmistetaan myös sen jatku-
vuus.

– Hyvä työ on sitä, että 
työntekijä kokee työpanok-
sensa merkitykselliseksi ja 
pystyy hyödyntämään työs-
sään osaamistaan. Hyvä työ 
ei vaivaa mieltä kielteises-
ti vapaa-ajalla, Vanhanen jat-
kaa.

antilan mukaan suomalai-
set haluavat tehdä parhaansa 
ja ihmiset luottavat toisiinsa.

– tämä luo erinomaisen 
pohjan hyvälle työelämälle. 
yhteistyön voima on vahvuu-
temme, mutta se ei synny it-

sestään. sitä pitää vaalia ja 
arvostaa. pienen maan rajal-
liset resurssit on hyödynnet-
tävä optimaalisesti, antila 
painottaa.

 syksyllä jatkuva seminaa-
risarja on osa työelämä 2020 
-hanketta, jonka tavoitteena 
on tehdä suomen työelämäs-
tä euroopan paras vuoteen 
2020 mennessä.

Tiedote 27.5.2014
 www.yrittajat.fi

Yrittäjää verotetaan ankarammin kuin palkansaajaa
yrittäjää verotetaan selväs-
ti ankarammin kuin pal-
kansaajaa. Verotus myös 
kehittyy eri suuntiin: yrittäjän 
verotus kiristyi ja palkansaa-
jan verotus aleni. yrittäjien 
keskimääräiset tulot laskivat, 
palkansaajilla nousivat. tie-
dot perustuvat verohallinnon 
keräämiin tietoihin palkan-
saajien ja yel-vakuutettujen 
yrittäjien tuloista ja veroista 
vuoden 2012 verotuksessa.

 yrittäjän vero- ja vakuu-
tusmaksuaste on 5,2 prosent-
tiyksikköä korkeampi kuin 
palkansaajan, jolla on sama 
tulotaso. tähän tulokseen 
päädytään, kun otetaan huo-
mioon ansio- ja pääomatu-
loista maksettavat verot sekä 
lakisääteiset vakuutusmak-
sut. tulotasona käytettiin 
yrittäjien keskimääräisiä ve-
ronalaisia tuloja, jotka olivat 

44 974 euroa. tällä tulotasol-
la yrittäjän veroaste oli 33,2 
prosenttia ja palkansaajan 
28,0 prosenttia. yrittäjän ve-
rotus kiristyi edellisestä vuo-
desta 0,2 prosenttiyksiköllä ja 
samaan aikaan palkansaajan 
aleni samalla määrällä.

— Verokeskustelussa ei 
yleensä tuoda esille yrittä-
jän tulojen verotuksen koko-
naisuutta, vaan keskustelu 
rajataan vain tiettyyn osaan 
tuloja, ekonomisti petri Mali-
nen suomen yrittäjistä sanoo.

— lopputulokseen vai-
kuttavat muun muassa 
tulojen rakenne ja erot sosiaa-
liturvamaksuissa.

 tiedot ilmenevät suomen 
yrittäjien laatimasta yrittäjien 
tulot ja verot -selvityksestä, 
joka perustuu verohallinnon 
keräämiin tietoihin yel-va-
kuutettujen yrittäjien ja pal-

kansaajien tuloista ja veroista 
vuoden 2012 verotuksessa.

yritysten palkanmaksuva-
ran rajat ylittyivät — yrittäjät 
tinkivät omasta palkastaan

 yrittäjien saamat keski-
määräiset tulot laskivat 0,2 
prosenttia vuonna 2012. sa-
maan aikaan palkan-saajien 
tulojen nousu jatkui: nousua 
edellisestä vuodesta oli 3,7 
prosenttia. 

- yrittäjien tulokehitys 
osoittaa sen, että yritysten 
palkanmaksuvarojen rajat tu-
livat vastaan. yrittäjät usein 
tinkivät omasta tulostaan 
pystyäkseen maksamaan 
työntekijöidensä korotetut 
palkat, petri Malinen sanoo. 

 Malisen mukaan palkko-
jen nousu yli yritysten pal-
kanmaksuvaran heikensi 
yritysten kilpailukykyä ja pi-
demmän aikavälin toiminta-

edellytyksiä. 
yrittäjien tulot eivät jakau-

du tasaisesti. reilulla viiden-
neksellä yrittäjistä tulot jäivät 
toissa vuonna alle 15 000 eu-
roon, lähes kahdella kol-
manneksella tulot jäivät alle 
keskipalkan ja vain noin vii-
denneksellä tulot ylittivät 55 
000 euroa. alle 15 000 euron 
vuositulot kertovat, että osa 
yritystoiminnasta on osapäi-
väistä tai sivutoimista. 

 Malinen viittaa ajankoh-
taiseen tuloerokeskusteluun: 
kun lähes kaksi kolmasosaa 
yrittäjistä tienasi alle kes-
kipalkan, yrittäjien tulota-
so venytti tulonjakohaitaria 
alaspäin.

Tiedote 29.4.2014
 www.yrittajat.fi 
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aukiputaan....
....liikennekoulH U
Revontie 2

puh. 08-5475 145

www.haukiputaanliikennekoulu.fi

Jokelantie 1, Haukipudas

Haukiputaan 
Hammaslääkärikeskus

HYMY KUNTOON!

Tervetuloa yksilölliseen hampaiden kokonaishoitoon

Ajanvaraus  p. 08 547 2972

Riku Halttu
hammaslääkäri

Anna Tuutti
hammaslääkäri

Paula Matinaho
hammashoitaja

Leena Ylikontiola 
EHL suukirurgia

Uusi osoitteemme 1.1.2014 alkaen on: Kirkkotie 4  
Puhelinnumero säilyy samana.

anna Tuutti
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Leena Ylikontiola
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Kirkkotie 4, Haukipudas

Golf-harrastus poiki nettiyrityksen

Kun harrastus poikii nettiyrityk-
sen, työ ja harrastus lyövät kät-
tä toisilleen. antti laitalalle kävi 
juuri niin. Golfiin hurahtanut in-
sinööri laitala päätti perustaa 
harrastukseensa liittyvän netti-
kaupan, sivutoimisena yritykse-
nä oman työnsä oheen. 

Harrastuksen merkitystä ih-
misen psyykkiseen, fyysiseen ja 
taloudelliseen hyvinvointiin ei 
aina tule tarkasteltua bisneksen 
näkökulmasta. antti laitala oi-
valsi asian.

- Olen aloittanut golfin har-
rastamisen parisen vuotta sitten. 
Kun koskin ensimmäisen kerran 
golfmailaan, menivät jalat alta. 
siitä lähtien olen hurahtanut la-
jiin, laitala kertoi viehtymises-
tään golfiin, jota hän harrastaa 
pääasiassa Virpiniemen kentäl-

lä.
laitala asuu Haukiputaalla 

ja työskentelee päätoimisena in-
sinöörinä nokiassa. nettikaup-
pa NILA Golfia hän toistaiseksi 
pyörittää sivutoimenaan, mutta 
jatkossa voi käydä päinvastoin. 

- olen aina ollut kiinnostu-
nut yrittämisestä ja sellaisen 
perustamiseen olen nyt valmis-
tautunut. perustin nila Golf-
yrityksen kaksi kuukautta sitten. 
yritys toimii netissä ja sieltä voi 
tilata muun muassa palloja, grii-
nihaarukoita ja merkkausnasto-
ja. pallot ovat hyväkuntoisia niin 
sanottuja järvipalloja, jotka tule-
vat pääasiassa amerikasta. nas-
tat, tiit ja griinihaarukat tulevat 
Kiinasta, antti laitala kertoi hil-
jattain avaamansa nettikaupan 
valikoimasta.

laitalan mukaan golfhar-
rastuksessa kadonneet pallot 
muodostavat merkittävän kus-
tannuserän etenkin vasta-alkaji-
en kukkarossa.

- yhdellä kierroksella voi me-
nettää jopa viidestä kymme-
neen palloa. tämän vuoksi yhä 
useampi siirtyy hankkimaan 
käytettyjä palloja, jotka ovat 
huomattavasti uusia palloja 
edullisempia, laitala uskoo. 

laitala liittyi hiljattain Hauki-
putaan yrittäjiin tutustuakseen 
paremmin yritysmaailmaan. sa-
malla hän uskoo saavansa yrit-
tämiseen liittyvää uutta oppia 
ja tietoa. samalla kertaa hän voi 
tehdä nettikauppaansa tunne-
tuksi yrittäjien keskuudessa. rr

Antti Laitala on perustanut monille golfin harrastajille tervetulleen nettikaupan, josta golfpallot 
voi hankkia käytettynä – huomattavasti uusia edullisemmin. Kuva Jenny Kärki

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

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

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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Soralinkki Oy, Topinperäntie 98, 90820 Kello
Puh. (08) 563 4400, Fax (08) 563 4410
Sähköposti: toimisto@soralinkki.com

TOrpanKarTanO TarjOaa
mielenterveyskuntoutujille

20 vuoden kokemuksella
• palveluasumista
• tukiasumista
• asumisvalmennusta
• ryhmätoimintaa

haukiputaan palvelukoti Oy Torpanmäentie 36, 90830 Haukipudas
P. (08) 563 8200 • info@torpankartano.fi • www.torpankartano.fi

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Meri Oulun kesäteatterin ensi kesän näytel-
mänä nähdään Neil Hardwickin ja Jussi Tuomi-
sen kirjoittama hykerryttävän hauska komedia 
Tankki täyteen. Se on perhekomedia, jonka 
hahmot ja tilanteet kuuluvat jo kotimaisen 
huumorin klassikoihin. Vilénin perhe pyörittää 
epäonnista huoltoasemabisnestään uuden pi-
katien ulottumattomissa. Asiakkaiden sijaan 
asemalla vierailee sekalainen seurakunta kylä-
läisiä: konstaapeli Reinikainen vitseineen, pas-
tori mopoineen ja kirkkokuorolaiset.

Rooleissa on näyttelijöitä kotimaisen teatte-
rin huipulta. Päärooleissa Emmi ja Sulo Viléni-

nä nähdään komediavirtuoosit Ritva Oksanen 
ja Mikko Kivinen. Konstaapeli Reinikaisen roo-
lin tekee sketsiviihteen huippuosaaja Jukka Ra-
sila. Emmin ja Sulon aikamiespoikaa Juhanaa 
näyttelee Mika Räinä.

Oulun Yrittäjät on varannut keskiviikon 23. 
heinäkuuta kello 19.00 olevaan näytökseen lip-
pukiintiön. Yrittäjäyhdistyksen jäsenenä saat li-
pun hinnasta mukavan alennuksen. Yrittäjille 
varattujen lippujen lunastus tehdään suoraan 
Meri Oulun kesäteatterista torstaihin 19. kesä-
kuuta mennessä. Samalla voi kysyä ruokailu-
mahdollisuudesta ennen näytöksen alkua. 

Tankki Täyteen Möljällä

Yrittäjälippujen varausnumero on *7448894

Liity yrittäjäyhdistykseen!
www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/haukiputaa

yksityisten Katsastustoimi-
paikkojen liitto ry tiedottaa, 
että putaan Katsastus oy:lle 
on myönnetty iso 9001:2008 
mukainen laatujärjestelmän 
sertifiointi. Haukiputaalle 
joulukuussa 1998 avattu pu-
taan Katsastusasema on osa 
autoilijan avainasemat kon-
sernia.

Kyseessä on kansainvä-
linen vertailujärjestelmä or-
ganisaatioiden toiminnan 
johtamista laadunhallinnan 
ja laadunvarmistuksen kan-
nalta. uuden katsastuksen 
toimilupalain mukaan kai-
killa katsastusasemilla on 
oltava sertifioitu laatujär-
jestelmä. Vaatimus koskee 
uusia asemia välittömästi 
1.7.2014 alkaen ja jo toimin-
nassa olevia siirtymäajan jäl-
keen.

Kempeleestä käsin toi-
mintaansa pyörittävä au-
toilijan avainasemat ketju 
ei jäänyt odottelemaan vaan 
aloitti laatujärjestelmän mu-
kaisen toiminnan jo noin 
kaksi vuotta sitten.

- aloitimme laatujärjes-
telmän rakentamisen välit-
tömästi, kun ensimmäiset 
tiedot vaatimuksesta oli kir-
jattu lakiehdotukseen. Vaik-
ka katsastustoiminta on 
hyvin säädeltyä toimintaa, 
niin laatujärjestelmän ra-

Autoilijan Avainasemille 
sertifioitu laatujärjestelmä

kentaminen edellytti kui-
tenkin toimintaprosessien 
tarkastamista, yksityiskoh-
tien kuvaamista ja lisää do-
kumentointia, kehitysjohtaja 
pasi pellikka kertoo.

Laatujärjestelmän sertifi-
ointi myönnettiin myös muil-
le autoilijan avainasemat 
konserniin kuuluville pisteil-
le, kuten lakeuden Katsas-
tus oy, Konetien Katsastus 

oy, äimätien Katsastus oy 
ja roi Katsastus oy:lle. au-
toilijan avainasemilla on 
lisäksi sivutoimipisteet puo-
langalla, saarenkylässä, yli-
torniolla ja Vaalassa. Ketju 
työllistää 28 henkeä.

- emme me vielä laajentu-
mista ole tähän lopettaneet, 
avaamme uuden aseman elo-
kuussa toppilaan ouluun, 
pellikka myhäilee.

Avaamme uuden aseman 
elokuussa Toppilaan Ou-
luun, kertoo Pasi Pellikka 
Autoilijan Avainasemalta.

MAINOSTEN 
JA LEHTIEN 

JAKELU
Haukiputaalla 
ja ympäristö-

kunnissa

Yritykset!

Lehti- ja 
mainosjakelu

 KAVIL
katja ulander 

p. 050 501 7712

SR-KIINTEISTÖHUOLTO OY
Raimo Kropsu

Edelläkävijä 
jätehuollossa 

jo v. –68 lähtien.

JÄTEHUOLTOA
HAUKIPUTAALLA

Pakkaavilla jäteautoilla

Vaihtolava-autoilla

jäteastiat - pikakontit

vaihtolavat - likakaivojen 
tyhjennykset

HaUKIPUTaaN 
YRITTÄjÄT RY 

jÄRjESTÄÄ 
KESÄPÄIVÄN 

La 14.6.2014 
KLO 10-15 

HaUKIPUTaaN 
TORILLa

TERVETULOa!



10 nro 2/2014Haukipudas YRITTÄÄ

Revontie 5, 90830 Haukipudas puh. (08) 547 1358

rhj-palvelut Henry Raatikainen • 040 550 3358
rhj.palvelut@gmail.com • www.rhj-palvelut.fi

autojen sisäpesut • tekstiilipesut • perussiivoukset

ennen jälkeen

P & T Karjalainen Ky
044 3673599 / 050 3438989

• Kuljetuspalvelut • Kaivinkonetyöt 
• Koneenkuljetukset.

Haukiputaan keskustan lie-
peillä sijaitseva siltaremontti 
on tällä hetkellä hyvin ai-
kataulussa, kerrotaan pää-
urakoitsija Vrj serviceltä. 
perusteellinen siltarakentei-
den uusiminen kestää arviol-
ta lokakuun loppuun saakka. 
työmaapäällikkö sami Mur-
su kertoo, että tällä hetkel-
lä sillan parissa puurtaa 14 
henkilöä, ja muutamia on 
vielä tulossa työvaiheiden li-
sääntyessä.

sillan korjauksen aika-
na on vain kevyen liikenteen 
väylä sekä toinen ajokaista 
käytössä. liikennettä ohja-
taan liikennevaloilla, joiden 
vaihtumisväli on noin 70 se-
kuntia. suurimman liikenne-
määrän aikaan syntyy jonoja 
varsinkin keskustan puolel-
le.

- alkuun erikoiset liiken-
nejärjestelyt aiheuttivat tun-
tuviakin ruuhkia, mutta nyt 

Siltatyömaa etenee aikataulussa

paikalliset ovat hyvin oppi-
neet välttelemään työmaa-
ta. Hyvin on mennyt eikä 
yhtään kolaria ole ilmoitet-
tu. erityisesti työaikamatkoi-
na eli aamuisin ja iltapäivän 
päätteeksi kannattaa suosia 
kiertotietä moottoritien kaut-
ta, tekninen johtaja Markus 
uusitalo huomauttaa.

sillankorjauksen toteut-
taa pohjois-pohjanmaan 
ely-keskus ja urakoitsijana 
toimii Vrj service oy. töi-
den kustannusarvio on noin 
miljoona euroa. Korjaustyöt 
käsittävät muiden muassa 
pintarakenteiden uusimisen, 
reunaulokkeiden purkami-
sen ja reunapalkkien teon, 

kaiteiden uusimisen, kevyen 
liikenteen sillan teräsosien 
uusintamaalauksen, töher-
rysten poiston ja tien uudel-
leen päällystämisen.

Alikulkutyömaa edistyy
Muutama viikko sitten Hau-
kiväylälle tehtävä alikulku-
silta saatiin valettua. uuden 
palolaitoksen kupeeseen teh-
tävä alikulku valmistunee 
tavoitteiden mukaan elo-
kuun alkuun mennessä. Vrj 
service oy on myös alikul-
kutyömaan pääurakoitsija. 
urakka-alueella on käytös-
sä rakennustyön aikaiset lii-
kennejärjestelyt koko urakan 
ajan.

paloaseman risteyk-
sen muutostyöt aiheuttivat 
Haukiputaalla paljon kes-
kustelua, kunnes oulun 
kaupungin yhdyskunta- ja 
ympäristöpalvelut käynnis-
tivät toivotun alikulkukäy-
tävän ja kevyen liikenteen 
väylien toteutuksen vii-
me maaliskuussa. alikulku-
käytävä oli suuresti toivottu 
vilkkaan koululaisliikenteen 
ja vaarallisen risteyksen 
ruuhkaisuuden vuoksi. jK

Haukiväylälle tehtävän kevyenliikenteenväylän muutostyön alikulkutunneli valettiin 
muutama viikko sitten. Myös tämän työmaan pääurakoitsija on VRJ Service Oy.

Siltatyömaan rakennustelineet näky-
vät hyvin poliisiaseman puoleiselta ui-
marannalta.

VRJ Servicen työmaapäällik-
kö Sami Mursu kertoo, että 
siltatyömaalla pitää kiirettä 
mutta hyvien kelien suosies-
sa homma sujuu mukavasti.

Puh. 08-514 4300, sähköposti: oulunneon@oulunneon.com 
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun neon naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto
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• Kotisiivous
• Rakennussiivous
• Toimitilojen sopimussiivous
• Ikkunoiden pesu

Pahkatie 7, 90820 KELLO • Puh. 0400 583 242
anneli.nokela@elisanet.fi

www.siivouspalvelunokela.fi
Jo 30 vuotta Oulun alueella

Tarvikemyynti * pienet asennustyöt
www.hro.fi 08-561 2600

Martinniementie 31 ma-pe 7-15.30 

valmistus, myynti, vanhojen kivien 
entisöinti, lisänimien kaiverrukset, 

kivien oikaisut, jne

Koivulantie 46, 90840 Haukipudas 
p. 044-594 6106 • info@kivipalvelujamsa.fi

HautaKivEt

Kivipalvelu Jämsä Ky

www.kivipalvelujamsa.fi

· Akryylipinnoitteet
· Epoksipinnoitteet
· Polyuretaanipinnoitteet
· Raekivilattiat
· M1 -pinnoitteet
· ESD- ja ATEX -pinnoitteet
· Alustasta nousevien 
 haitta-aineiden kapselointi
· Lakkaukset ja pölynsidonnat
· Lattioiden jyrsinnät ja hionnat

Kaarnikkatie 1, 90820 KELLO  
Puh. 010 843 1000, 010 843 1001 • Fax 010 843 1040, 

e-mail: marko.saukko@suomenmardega.fi

WWW.SUOMENMARDEGA.FI

LATTIAPINTOJEN AMMATTILAINEN

Varmistuaksesi parhaasta
mahdollisesta vaihtoehdosta

lattiapinnoitteeksesi,
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

JA TUTUSTU

-tuoteperheeseemme.
INDUSTRI

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI
Kesä 2014

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

La  31.5. KOULUJEN PÄÄTTÄJÄISDISKO
La 7.6. Avajaisissa Pekka Mikkola
La 21.6. Juhannustansseissa Ässät
La 28.6. Vanhan ajan iltamat 
  Harri & Coronet
Pe 4.7. Markkinatansseissa 
  Channel Four
La 5.7. Heinärock Zenith Reunion 
  ja Tiskikone
Ke 9.7. Kesällä keskellä viikkoa 
  T.T. Purontaka
Ke 16.7. Keskiviikkotansseissa
  Naseva & Sari Koivikko
Pe 25.7. Pilikkitansseissa 
  Jarkko Honkanen & Taiga
La  2.8. Eloriehassa Tukkijätkät
La 9.8. Koulujen avaus Nelituuli
La 16.8. Jahtitanssit
La 23.8. Karaokefinaali
Pe 29.8. Nuorten Venetsialaiset
La 30.8. VENETSIALAISET Ässät
La 13.9. Päättäjäisissä Härkäjuhlat
La 20.9. Kurentanssit
Jokaisena huvi-iltana Teitä palvelee tunnelmallinen 
karaokepubi ja maan mahtavin kelodisco
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YriTYS jA YriTTäjä
täyttivät pyöreitä vuosia

Yrittäjä Teemu Kauppila ja hänen yrityksensä TeK-Rakennus Oy täyttivät tänä vuonna pyöreitä. Taustalla komeilee itse ra-
kennettu kotitalo. 

Haukiputaan yrittäjien jäsen 
teemu Kauppila täytti tou-
kokuun 25. päivänä 40 vuot-
ta ja juhlia vietettiin lähipiirin 
kesken. tänä vuonna myös 
miehen yritys teK-rakennus 
oy täytti ensimmäiset pyö-
reät vuotensa – kymmenen 
vuotta toimintaa tuli täyteen 
vuoden alussa.

teK-rakennus oy:n toi-
mintaan kuuluu yksilöllistä 
uudisrakentamista, avaimet 
käteen periaatteella. nor-
maalisti työllistettynä on ol-
lut ainakin kahdesta neljään 

henkilöä, mutta nyt viimei-
sin vuosi on vedetty henkeä 
ja toimittu yhden miehen 
voimin. yritys on toiminta-
aikanaan toteuttanut noin 
25 omakotitaloa ja muita 
pienempiä projekteja, ku-
ten sisustus- ja kylpyhuone-
remontteja, viimeistelytöitä, 
kalusteiden asennusta, pur-
kutöitä ja rakennusvalvon-
taa.

- yrittäjyys on aina ol-
lut minulle haave ja mielui-
nen elämäntapa. lapsesta 
saakka olen oppinut tähän 

hommaan, sillä isälläni oli 
rakennusfirma ja muutenkin 
kotona on pienestä pitäen 
joka kevät ollut jonkinlainen 
rakennuspuuha. työsken-
tely yrittäjänä on antoisam-
paa, töitä on aina riittänyt. 
Nyt oman firman suhteen 
vedetään hieman henkeä, 
mutta laatikkoon tätä ei olla 
missään tapauksessa pistä-
mässä. Välillä on yrittäjän-
kin huokaistava ja katseltava 
hieman ympärilleen, Kaup-
pila toteaa.

Oman firmansa pyörittä-

misen lisäksi Kauppila toimii 
peltimylly oy:n työnjohta-
jana, sekä 10- sekä 12-vuo-
tiaiden lasten isänä. lasten 
ja avovaimon voimin ke-
säsuunnitelmissa on mök-
keilyä, kalastuksen sekä 
vesiurheilun kera. syksyllä 
kun rakennuspuolen sesonki 
alkaa hiljentyä ja pidemmäl-
le lomailulle on aikaa, joku 
ulkomaan reissukin saattaa 
tulla ajankohtaiseksi. jK

Aurinkoista kevättä!

Tulossa huippuartisteja:
to 28.3. Suvi Teräsniska
La 30.3. The Sixpack
Pe 5.4. Valtakunnan mestarit
karaokekisan alkukarsinnat
La 6.4. Kake Randelin
PPe 12.4. Tangokuningas 
Kari Piiroinen
La 13.4. Petri Nygård
La 20.4. Elonkerjuu

Viihtyisät huoneemme ovat oiva paikka niin rentoutumiseen kuin työs-
kentelyynkin. Hotellimme kokoustilat tarjoavat viihtyisät puitteet onnistu-
neelle kokoukselle. Ravintolassamme on yksityinen ruokailukabinetti, josta 
myös välitön yhteys saunatiloihimme.
Viikonloppuisin voitte nauttia tanssin pyörteistä orkestereiden ja huippu-
solistien tahdissa ja Night Club Frogsissa tarjolla on vauhdikasta yöelämää 
04:00 asti.

Tervetuloa!

Aurinkoista kesää!
Ravintolamme tarjoaa viihtyisän ja rauhallisen ympäristön niin liikematkaa-
jille kuin lapsiperheille. Iltaisin ja viikonloppuisin on tarjolla maukasta ruo-
kaa illallislistalta.

aamiainen:  
Ma-pe 6:00-10:00,  
La-Su 6:00-11:00
Kotiruokalounas 
noutopöydästä:
Ma-pe klo 10:30-14:00
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www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

279,-
- vakiona 
turvalukko

 nyT
24” polkupyörät,  kaikki  värit
MadISon onnI 

EriKOisLÄÄKÄriT
Puh. 5635 700

Yleislääketiede
Boman Susanna
Hirsso Päivi
Laakso Mauri
Fysiatria 
Levoska Sinikka
Korva-, nenä- ja 
kurkkutaudit 
Rantaiso Erkki
naistentaudit 
Räsänen Annaleena
Siira Saila
neurologia 
Havanka Hannele

FYsiOpudas
Puh 5635 720

Fysioterapeutit 
Halonen Timo
Kyllönen Pekka
Ollila Hanna-Leena
Saukko Minna

LaBOraTOriO ja rÖnTGEn
Puh. 5635 700
vastaanotto 
Merja Kurttila

nyt myös KELan 
suorakorvaus meiltä.

palvelukulma, 
jokelantie 1, 

90830 haukipudas
puh. 5635 700, 

arkisin klo 12 jälkeen

haukiputaan Lääkärikeskus: 
ajanvaraus puh. 5635 700

www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

hauKipuTaan 
LÄÄKÄriKEsKus

Sinua palvelevat suun hyvinvoinnin ammattilaiset, hammaslääkärit
Anu Palosaari, Birgitta Kropsu, Sanna Päkkilä, Heikki Kiviahde ja Merja Jokela

Meiltä myös suuhygienistin palvelut

(08) 540 9907 • jokelantie 1, haukipudas
www.hha.fi  

Löytyykö ajokortistasi

Juha Timoniemi vihjaa, että Lahjomaton Oy:n (ammattipa-
tevyys.com) suunnitelmissa on mullistaa alan koulutuksia 
kesän aikana.

C- tai D-kirjain?
lahjomaton oy eli ammat-
tipatevyys.com on juhan-
nuksena 2013 Haukiputaalle 
perustettu, ammattipäte-
vyyskoulutuspalveluja tar-
joava yritys ja liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafin 
hyväksymä koulutuskeskus. 
operatiivinen johtaja juha 
timoniemi kertoo toiminnan 
alkaneen Haukiputaalla kah-
den miehen voimin ja heti al-
kuvaiheessa he palkkasivat 
lisää viisi työntekijää.

- aluksi toimitilat olivat 
kotitalossani Haukiputaalla. 
Kuukauden päästä aloituk-
sesta, meistä tuli toimialam-
me suurin koulutuskeskus. 
tällä hetkellä työntekijöi-
tä on yhteensä 35 ja nykyi-
set tilamme ovat oulussa. 
Meillä on kova tarve rekry-
toida koko ajan uusia koulu-
tusmyyjiä ja asiansa osaavia 
kouluttajia. olemme Hauki-

putaan yrittäjien jäsen, koska 
saamme siitä hyötyä muun 
muassa tapaamalla yhdis-
tykseen kuuluvia sidosryh-
miä, joiden kanssa voimme 
tehdä yhteistyötä. samal-
la kuulumalla suomen yrit-
täjiin käytettävissämme on 
maksutta runsas ja asiantun-
teva lakineuvonta.

yritys järjestää ammatti-
pätevyyden jatkokoulutus- 
kursseja valtakunnallises-
ti ympäri suomea ja todis-
tuksen heidän kauttaan on 
saanut jo 20 000 henkilöä. 
Kuorma- ja linja-autonkul-
jettajan ammattipätevyyden 
koulutusvaatimus astui voi-
maan suomessa 2007. tärkeä 
on myös tietää, että vaati-
mukset koskevat tietyiltä 
osin myös ei- ammatikseen 
ajavia C- tai D-kortillisia kul-
jettajia.

Kaikkien ammattipäte-

vyyslain piiriin kuuluvien 
kuljettajien on kouluttaudut-
tava 35 tuntia viiden vuoden 
ajanjaksoissa. lain piiriin 
kuuluvat esimerkiksi myös 
liikennetraktorit. säädök-
sissä on annettu muutamia 
poikkeuksia, joista esimerk-
kinä henkilökohtaiset ajot 
ovat sallittuja ilman ammat-
tipätevyys koulutusta.

juha timoniemi vihjaa, 
että  yrityksellä on kehitteil-
lä tämän kesän aikana koko 
suomen ja eu:n mittakaa-
vassa merkittäviä muutoksia 
ammattipätevyyskoulutuk-
seen. yritys etsiikin nyt kul-
jetusyrityksiä yhteistyöhön 
pilotoimaan hanketta. li-
säksi yritys on laajentamassa 
toimintaansa ulkomaille.

Pertti Kuusisto

 HAUKIPUDAS

Tervetuloa! Palvelemme  
arkisin 8-18, lauantaisin 9-15.  
Revontie 47, 90830 Haukipudas 
(08) 563 2600, fax (08) 563 2610 

www.rautia.fi/haukipudas 
etunimi.sukunimi@rautia.fi 

Uusi katto nyt  
kuukausimaksulla

Teräskatto asentuu vanhan katon 
päälle helposti ja vaivattomasti, 

ammattilaisen asentamana.

Esim.  
800€/kk 

Rautia-rahoituksella

040 3592 559   Ari

Maksuton arviokäynti 
Soita Arille numeroon 

040 3592 559

Tarkista kattosi kunto □ 
  Tarkista vuotokohdat □ 

Tarkista aluskate □   
 Tarkista läpiviennit □  

Tarkista tuuletus □    
Tarkista kattoturvatuotteet □  

Tarkista Vesijärjestelmät □
Asiantuntijamme osaa auttaa mikäli yksikin kohta  

on epäkunnossa tai sen kunto huolestuttaa sinua.

Vanhojen talojen kattovaurioista voi aiheutua jopa kymmenien tuhansien 
eurojen vahingot – Tilaa veloitukseton kartoitus ja nuku yösi rauhassa….
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Revontie 2, 90530 Haukipudas
Puh. 08 547 1669  

Avoinna ma-pe 10-17.30

Kylätie 3, 90820 Kello
p. (08) 517 777

Hyvän palvelun

parhaimmillaan vapaa-
ehtoistoiminta tuo iloa ja 
sisältöä elämään. Hauki-
putaallakin tarvitaan va-
paaehtoisia esimerkiksi 
ikäihmisten kavereiksi. toi-
minta voi olla sanomaleh-
den lukemista, laulamista tai 
ulkoilua. Virikeohjaaja Ma-
ria olkoniemi korostaa, että 
tärkeintä on kuitenkin aito ja 
kiireetön läsnäolo.

- tällä hetkellä vapaa-
ehtoisten porukka koostuu 
enimmikseen eläkeikäisis-
tä. esimerkiksi nuorelle, joka 
haluaa hoito- tai ohjausalal-
le töihin, vapaaehtoistoimin-
ta kannattaa, sillä mielelläni 

Vapaaehtoistyö

kirjoitan hänelle työtodistuk-
sen annetusta panostukses-
ta. Voit itse päättää paljonko 
annat aikaasi vapaaehtoistoi-
mintaan. Hoitajien työpäivä 
ei riitä kiireettömään koh-
taamiseen, ja siksi olisi tärke-
ää, että joku ehtisi kuunnella 
mistä ikäihminen haluaa kes-
kustella, Maria kertoo. 

tällä hetkellä palveluko-
ti Kultasimpussa käy joitakin 
seurakunnan vapaaehtoi-
sia porisuttamassa ja viih-
dyttämässä muistisairaita 
asukkaita, jotka nauttivat esi-
merkiksi musiikista ja van-
hojen muistelemisesta. Mäen 
palveluasuntojen yksiköissä 

asuu niin ikään muistisairai-
ta vanhuksia sekä niitä, joi-
den fyysisen toimintakyky 
on heikennyt ja tarvitsevat 
apua ulkoiluun. Myös Han-
nankotiin tarvittaisiin vapaa-
ehtoisia.

Maria painottaa, että va-
paaehtoinen päättää itse 
minkä verran aikaa toimin-
taan käyttää. asukkaiden 
iloksi voit myös hyödyn-
tää vaikkapa leivonta-, käsi-
työ- tai muuta osaamistasi. 
Vapaaehtoisten jaksamises-
ta halutaan myös huolehtia, 
joten perehdytys, tuen saa-
minen, ohjaus ja tarvittaes-
sa tauon pitäminen auttavat 

Virikeohjaaja Maria Olkoniemi ihastelee Palvelukoti Kultasimpun asukkaiden Ritva Lopakan ja Annikki Eskolan kanssa si-
säpihan istutuksia.

on ilo itselle ja ikäihmiselle

joustavaan ja nautittavaan 
vapaaehtoistoimintaan.

talkootyöstä löytyy 
myös näyte Kultasimpun 
sisäpihalta: Keidas kaikil-
le aisteille. sisäpiha on ke-
sällä kukkeimmillaan ja 
sieltä löytyy näyttäviä ja tut-
tuja kasveja ihasteltavaksi 
sekä hyötykasveja maistel-
tavaksi. Keidas valmistui 
kevään 2012 aikana osana 
Vireä kolmas sektori-hanket-
ta, jonka puitteissa useat ah-
kerat talkoolaiset toteuttivat 
vehreän käyskentely- ja is-
tuskelualueen. sisäpiha on 
asukkaiden ahkerassa käy-
tössä ja tykätty.

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta? jos olet, niin ota yhteyttä talojen virikeohjaajaan:
maria Olkoniemi p. 050 4201 557 maria.olkoniemi@ouka.fi • sydämellisesti tervetuloa mukaan toimintaan!

Hoivapalvelu aH-apu 
oy:n perustaja, yrittäjä an-
nika Halmela aloitti yrittä-
jän ammattitutkinnon, koska 
oivalsi tarvitsevansa uutta 
suuntaa. 

”Koulutuksessa rohkais-
tuin luopumaan monille yrit-
täjille tyypillisestä ”tehdään 
niin kuin ennenkin on tehty” 
-toimintamallista. oivalsin, 
että on tärkeää tarkastella 
yritystoimintaani uusista nä-
kökulmista”, Halmela ker-
too. 

Työn ohessa opiskelu auttaa uran käännekohdissa
Työnkuva laajenee? Uusi työpaikka etsinnässä? Haastava projekti aluillaan? Työelämässä muutokset voivat olla 
nopeita, ja jokaisen on uudistuttava läpi työelämän. Opiskelu työn ohessa on keino pysyä menossa mukana. 
Silloin ei vain tyydytä nykytilaan, vaan kehittää itseään jatkuvasti.

Halmela tarttui koulutuk-
sen ansiosta toimeen. Hän 
uudisti yritysilmeen, laa-
jensi palvelutarjontaa ja ke-
hitti palveluita asiakkaita 
kiinnostavampaan muotoon. 
”Kouluttautumisesta hyö-
tyvät kaikki, jotka haluavat 
kehittyä itse tai kehittää lii-
ketoimintaansa.”

Koulutus tuo myös var-
muutta ja uusia ideoita 
omaan työhön.

”opiskelijamme kerto-
vat saaneensa opinnoista 

varmuutta ja uusia ideoi-
ta omaan työhön. Monelle 
koulutukseen osallistuminen 
sytyttää intohimon työn te-
kemisen”, kertoo aluejohtaja 
Mauri Halonen, Markkinoin-
ti-instituutin oulun yksikös-
tä. ”ja iloksemme kuulemme 
myös kymmeniä tarinoita 
ylennyksistä, uusista toimen-
kuvista ja entistä haastavam-
mista työtehtävistä!”

Maria Mäenpää, 
Markkinointi-instituutti

Annika Halmela inspiroitui 
Yrittäjän ammattitutkinnossa 

haastamaan itsensä. ”En 
halunnut jäädä paikalleen polkemaan.” 

Tutustu koulutustarjontaan markinst.fi/oulu. Valittavanasi on yli 20 kou-
lutusta liike-elämän eri aiheista, kaikki työn ohessa opiskeltavia. Esimer-

kiksi Yrittäjän ammattitutkinto alkaa Oulussa marraskuussa 2014.

Huippukouluttajamme tarjoavat useita 
erilaisia koulutuksia, esim: 
- aina ajantasaista raskaan kaluston lainsäädäntöä
- raskaalle liikenteelle kohdistettua ensiapukoulutusta
- työtapaturmia ja sairauspoissaoloja vähentävää
 raskaan kaluston kuskien työhyvinvointikoulutusta 
- ja paljon muuta!

ammattipatevyys.com
Ammattipätevyyden jatkokoulutukset,

ammattilaisilta – ammattilaisille.

5 päivää 5 vuodessa!

www.ammattipatevys.com
040-630 7717

Järjestämme laadukkaita koulutuksiamme 
niin linja- ja kuorma-autojen kuin liiken-
netraktorien kuljettajille - kautta maan!
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Timo Paakkola
yritysneuvoja 
puh. 045 893 2000 
timo.paakkola@businessoulu.com

YHTEYSTIEDOT 
www.businessoulu.com

Minna Jokisalo
toimialakoordinaattori
puh. 044 703 1374 
minna.jokisalo@businessoulu.com

Kesä on saapunut ja samoin myös 
sesonki pihatöihin ja -rakentami-
seen erikoistuneelle avanconille. 
oulun alueella toimiva yritys pyö-
rii Marika ja jari Kärenahon voimal-
la. Marraskuussa 2013 perustetun 
perheyrityksen toinen puolisko jari 
kertoo olevansa tyytyväinen hyvin 
alkaneeseen kesäkauteen.

Monelle puutarhurille tarpee-
seen tulee mahdollisuus saada am-
mattimies muokkaamaan pihaa 
pienkuormaajalla. lisäksi onnis-
tuvat useimmat piharakentamisen 
työt, kuten terassien perustuksien ja 
raja-aitojen rakentamiset, puuston-
raivaukset ja kantojenpoistot sekä 
paljon muuta. yhteistyökumppa-
neiden kautta voi saada vaikkapa 
terassilasituksia. yrittäjät kiittele-
vät yhteistyökumppaneitaan, joi-
den kautta myös heille on löytynyt 
asiakkaita. usein viikonloppuisin 
kalustolle ei ole niin paljoa tarvet-
ta, joten tuolloin perävaunua, täry-
lätkää ja pienkuormaajaa voidaan 

Yrittäjänä saa toteuttaa omia ideoitaan

vuokrata asiakkaille.
talvella toimintaan kuuluu tal-

visten pihatöiden kuten lumitöiden 
tekeminen. Viime talvi oli hiljai-
nen vähälumisuuden vuoksi, mutta 
yrittäjät kertovat, että jatkoa var-
ten muitakin talvitoimintasuunni-
telmia on mietinnässä. aktiivinen 
uusiutuminen ja toiminnan kehittä-
minen onkin nyky-yritysten maail-
massa ensisijaisen tärkeää. 

yrityksen perustamisessa tärkeä 
henkilö oli Businessoulun timo 
paakkola, joka auttoi pariskuntaa 
alkuun:

- Kävimme alustavien suunni-
telmien jälkeen keskustelemassa 
timon kanssa useamman kerran 
ja olemme hyvin kiitollisia. tällai-
nen palvelu on erittäin hyvä olla 
olemassa. timolta sai tärkeää tu-
kea omille ajatuksilleen sekä las-
kelmilleen ja paljon tietoa. Hänen 
avullaan saimme varmuutta ja us-
kallusta lähteä yrittäjäksi, Marika ja 
jari Kärenaho kiittelevät.

pariskunnasta jari hoitaa val-
taosan palveluihin kuuluvis-
ta pihatöistä, joissa Marika auttaa 
tarvittaessa. Marikan osaamiseen 
kuuluu yrityksen taloushallinnon, 
markkinoinnin sekä muiden val-
mistelutöiden tekeminen. jarin 
taustaan kuuluu myös yrittäjyyttä 
eri aloilta ja renkinäkin työskente-
lemistä.

- innostus alan yrityksen perus-
tamiseen syntyi työkokemuksen 
kautta ja lisäksi ideoista, joilla toi-
mintaa voi edelleen kehittää. toki 
yrittäminen vaatii työtä ja aikaa, 
mutta parasta siinä on mahdolli-
suus työstää ja toteuttaa omia ideoi-
taan, pariskunta vakuuttaa.

avancon toimii tällä hetkellä 
pariskunnan voimin, mutta Mari-
ka vihjaa, että hän toivoo perheen 
lasten myöhemmin työllistyvän 
perheyritykseen. näin alkajaisiksi 
toiminimellä toimivan firman yri-
tysmuotoa saatetaan vaihtaa, sitten 
kun se tuntuu ajankohtaiselta. jK

Marika ja Jari Kärenaho perustivat Avancon-yrityksensä viime vuoden 
lopulla.

Jari Kärenaho nauttii ulkona työsken-
telystä ja onko se ihmekään kun hauki-
putaalaiset maisemat hivelevät silmää. 
Käynnissä rantaryteikön raivausta.

yrityksen perustamisessa tärkeä henkilö oli Businessoulun
timo paakkola, joka auttoi pariskuntaa alkuun.

POHJOIS-SUOMEN
ASENNUS OY

SOKKELIT JA 
LATTIANVALUT

 TEKEE

0407565317
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pikkupoika kurvailee pyöräl-
lä pitkin kotitietä, tarakallaan laa-
tikollinen soraa. Kyseessä on 
maa-aineskuljetusfirma, jota pyö-
rittää pikku-Henry. Hän on päät-

Haaveista totta: oma monipalveluyritys
tänyt saada rahaa työnteosta ja että 
aikuisena hänellä on ihan oma oi-
kea yritys. nyt poika on 19-vuotias 
mies ja tuore innokas yrittäjä.

rHj-palvelut on kytenyt nuoren 
miehen alitajunnassa jo pitkään, ja 
vuosi sitten oman yrityksen perus-
tamiselle alkoi löytyä tarkempia 
ideoita ja kannattavia toimintamal-
leja. Mies on selkeästi tekevää sort-
tia, tulee toimeen ihmisten kanssa, 
eikä hän jää mielellään laakereil-
leen lepäämään. siksipä liikkuva 
monipalveluyritys oli luontainen 
suuntautumisvaihtoehto ja se on ol-
lut pian muutaman kuukauden toi-
minnassa.

- tutut automiehet ehdottivat, 
että voisin alkaa sivutoimisesti 
työkseni tekemään autojen sisä-
puhdistuksia ja aluksi tein sivutoi-
minimen ja hankin itselleni pienen 
Kärcherin. sitten homma lähti vä-
hän käsistä. Kun sopivaa laitteistoa 
löytyi, niin palveluvalikoima laaje-
ni monenlaisen siivouksen pariin, 
Henry selostaa.

tällä hetkellä palvelutarjon-
nasta löytyy muiden muassa kul-
kuneuvojen sisustan pesut ja 
puhdistukset, erilaisten tekstiili-
en ja huonekalujen painehuuh-
telupesut, lattioiden imurointi, 
painehuuhtelu tai höyrypesu, val-
mistuneiden rakennusten loppu-
siivoukset ja vaikkapa keittiöiden 
höyrypesut ja desinfioinnit. Mie-
heltä löytyy myös tekstiilien ja huo-

nekalujen hajunpoistoon toimiva 
ionisaattori.

Henry kertoo, että toiminimen 
perustaminen oli hyvin helppoa, 
mutta kaikki muu yrityksen aloi-
tukseen liittyvä paperityö ja laskel-
mien tekeminen tuotti vaikeuksia. 
sen vuoksi nuorelle miehelle kallis-
ta apua tarjosi Businessoulun yri-
tysneuvoja timo paakkola.

- aluksi oli pieni huuru niskas-
sa, mitä jos en saakaan starttira-
hoitusta. Varsinkin näin nuorelle 

yrittäjälle se tuntui olevan melko 
hankalaa. timolta saadut neuvot ja 
suositukset olivat suureksi avuksi 
alkuun pääsemisessä. en varmasti 
olisi saanut hommaa alkuun täysin 
omin päin, Henry kiittelee.

Henryn tavoitteena on pystyä 
työllistämään pidemmällä tähtäi-
mellä hyviä tekijöitä. Hän arvioi 
että kolmisen vuoden tähtäimellä 
firmassa saattaisi olla jo 3-5 työn-
tekijää. tällä hetkellä hänellä apu-
miehenä lauri luhtaniemi, joka 

RHJ-Palveluiden tehotiimi tänä kesänä on yrittäjä Henry Raatikainen sekä auton vieressä seisova Henryn ka-
veri ja firman kesätyöntekijä Lauri Luhtaniemi.

Tuore yrittäjä Henry Raatikainen 
selostaa miten ProAgua vesi-imu-
ri pesee matot lattiatasossa. Par-
kettilattioiden mattojen pesu 
kannattaa hoitaa pesutiloissa ja 
antaa sitten maton kuivua muuta-
man tunnin.

on tulossa yritykseen kesätöihin. 
nuoret miehet viihtyvät palvellen 
ihmisläheisessä, liikkuvassa ja mo-
nipuolisessa työssä.

jotain aivan täysin uuttakin on 
tulossa palveluvalikoimaan. Hen-
ry kaavailee kukkaistutusmallien 
tekemistä ja lisäksi talviaikaan voi-
si nikkaroida grillikotia sekä muita 
piharakennuksia. Valmiita piirus-
tuksiakin on jo olemassa, joten seu-
raavaksi puuttuu enää tuumasta 
toimeen. jK



Aidosti lähellä ihmistä

Suomen  
uskollisimmat asiakkaat

Asiakkuusindeksi-tutkimus 2011-2012 
Asiakkuusmarkkinointiliitto

Suomen  
tyytyväisimmät asiakkaat 

EPSI Ratingin asiakas- 
tyytyväisyystutkimus 2011-2013

Suomen  
parasta asiakaspalvelua 

Taloustutkimus Oy / Kansallinen  
asiakaspalvelupalautetutkimus 
 2001–2007 ja 2009–2012

Me teemme niin. Se on tutkimuksin todettu. 
Tule kokemaan tämä itse. Tervetuloa pankkiimme neuvottelemaan 

asiakkuudestasi. Varaa aika POP Taloushetkeen.

Kuunnellaanko sinua 
nykyisessä pankissasi?

PATENIEMEN KONTTORI 
Keskuskatu 7, 90800 Oulu 

Puh. (08) 564 7100  |  www.poppankkipohjanmaa.fi

Toimitiloja isoihin ja pienempiin tarpeisiin 

15-4000 m2

OULUSSA

Uusia mahdollisuuksia. Uusia yhteisöjä. 

www.potential.fi

Tuotantotilat Logistiikkatilat

JoustotilatToimistotilat

Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2014 päättävän 
nuoren työllistämiseen oppisopimuk-
sella yrityksen on mahdollisuus saada 
korotettua koulutuskorvausta työpai-
kalla tapahtuvan oppimisen ohjaukses-
ta.  Korotettu korvaus työnantajalle on 
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena 
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena 
300 €/kk.

Mikäli työtön nuori on päättänyt perus-
koulunsa vuonna 2013 tai aikaisemmin 
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella, 
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada 
normaalin koulutuskorvauksen.

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkin-
not ovat käytettävissä mm.
•	 autoalan	perustutkinto
•	 hiusalan	perustutkinto
•	 hotelli-,	ravintola-	ja	cateringalan	
 perustutkinto

•	 kiinteistöpalvelujen	perustutkinto
•	 kotityö-	ja	puhdistuspalvelualan	
 perustutkinto
•	 liiketalouden	perustutkinto
•	 liikunnanohjauksen	perustutkinto
•	 maatalouden	perustutkinto
•	 rakennusalan	perustutkinto
•	 sosiaali-	ja	terveysalan	perustutkinto
•	 talotekniikan	perustutkinto
•	 tieto-	ja	viestintätekniikan	
 perustutkinto

Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin 
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan 
paikasta päivystävältä koulutus-
suunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai 
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi 

www.osao.fi/oppisopimus
www.hyvadiili.fi

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

OSAOsta 
ammattiin
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