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KEVÄTPÄIVÄT
La 19.3.2011 klo 10.00-15.00 Kirkkorannassa
www.haukiputaanyrittajat.fi • Lisätietoja p. 040 849 3913 Heli Kynkäänniemi

   OHJELMA:
10.00  Kevätpilkkiin ilmoittautuminen
10.00  Kirkon esittelyä
10.40  Seurakunnan tervehdys
  Kunnanjohtajan puhe
11.00  Kevätpilkki alkaa
11.30  Rooliasukilpailu lapsille
12.00  HIPPO-Hiihto
13.45  Kevätpilkki päättyy

OP Hippo-Hiihto klo 12.00
Lisätietoja www.haukiputaanveikot.fi

Oulun OP

Ennakkoilmoittautuminen.

Ongintaa
Poroajelua

Meidän Pojat esiintyy 
Lämmittelyjumppaa
Toyota - auto esittely
Rajavartiolaitoksen 

Virpiniemen vartioaseman 
ilmatyynyaluksen esittely

Mäenlaskua

Tervetuloa 
             Kevätpäiville!
Kevätpilkki 

1. Palkinto Solifer Enduro mopo (arvo 1495,00€)
2. Palkinto Sony KDL-46 EX 503 taulu –TV (arvo 1495,00€)
3. Palkinto Madison Classic Retro polkupyörä (arvo 300,00€)

Yhteistyössä: Haukiputaan Yrittäjät ry, Eläkeliitto Haukiputaan yhdistys ry, Vierivät Kivet ja Haukiputaan seurakunta

Kaikissa sarjoissa parhaat palkitaan!  
Palkintoina mm. Liikuntakeskus Coren lahjakortti, Upo-mikroaalto-
uuni, matkalaukku, lämpörullat, sisustustauluja  ja paljon muuta.

KEVÄTARPAJAISET

Pääpalkinto suurimmasta kalasta:
Madison Classic Retro polkupyörä

Yhteisvastuukeräys

Naiset ja miehet 10€
Nuoret 7-16 vuotiaat 5€
Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi

ARPOJA 
MYYNNISSÄ!

Alueella ei käy pankkikortit 

Haukiputaan

Puffetti:  
Kahvia, mehua, 
vohveleita, 
makkaraa ja karkkia



Haukipudas YRITTÄÄ 20112

Haukiputaan Yrittäjien hallituksessa on puheenjohtaja ja 10 
jäsentä. Vuoden vaihteessa hallitus uusiutui kahdella uudella 
jäsenellä. Puheenjohtajana toimii toista kauttaan Kimmo Kal-
lio. Uusina jäseninä ovat Anja Järvenpää MatkaMajakasta ja 
Jyrki Drushinin Putaan Radio Väiski Oy:stä.

Hallitus 2011
Kallio Kimmo ATK-Central Oy  040 552 0239
Drushinin Jyrki Putaan Radio Väiski Oy 040 709 6558
Erorre Juha Juha Ekorre Oy 050 303 0376
Halonen Sanna Liikuntakeskus Core Oy 044 554 5787
Heikkinen Nina Calculare Oy 040 184 1354
Järvenpää Arja MatkaMajakka Oy 08 561 6600
Kangas Tuula Hotelli Samantta  040 514 0956
Kemilä Reijo Automaatio Kemilä 0400 689 363
Kropsu Raimo Sr-Kiinteistöhuolto Oy 0400 680 299
Niskala Mikko Kuljetusliike Mikko Niskala Oy 0400 282 000
Pikkuhookana Päivi Pop-Mainos Oy 040 748 6117
Sihteerinä toimii Heli Kynkäänniemi  040 849 3913

Yrittäjien hallitus 2011

Haukiputaan Kevätpäivät 
järjestetään lauantaina 19.3. 
Viime kevätpäivien tapaan 
tapahtuma järjestetään ko-
konaan kirkkorannassa sekä 
Kiiminkijoen jäällä. 

Kevätpäivien avauksen 
suorittaa kunnanjohtaja 
Jarmo Ronkainen ja samal-
la kuullaan seurakunnan 
tervehdys. Sitä ennen on jo 
voinut ilmoittautua Kevät-
pilkkikisoihin, jotka alkavat 
klo 11 Kiiminkijoen jäällä.. 

Kilpailuun odotetaan sa-
toja pilkkijöitä laajalta alu-
eelta. Sarjoja on koko per-
heelle eli miehille, naisille, 
nuorille ja lapsille. Parhaille 
pilkkijöille on hyvät palkin-

Haukiputaan kevätpäivät 
perinteiseksi tapahtumaksi

not. Pääpalkintona suurim-
masta kalasta on Madison 
Classic Retro polkupyörä 
sekä tietenkin runsaasti 
muita palkintoja. 

Yhtenä vetonaulana ke-
vätpäivillä on rajavartiolai-
toksen Virpiniemen vartio-
aseman ilmatyynyaluksen 
esittely.

Päivät sisältävät myös 
Osuuspankin Hippo-hiihdot 
yhteistyössä Haukiputaan 
Veikkojen kanssa, rooliasu-
kilpailun lapsille, poroaje-
lua, mäenlaskua, kahvia, 
grillimakkaroita, vohveleita, 
ja mäenlaskua. Meijän Pojat 
esiintyvät sekä pidetään oh-
jattua lämmittelyjumppaa ja 
myös Toyota – autoesittelyä. 
Yrittäjillä on ollut käyn-
nissä jo ennen tapahtumaa 
kevätarpajaiset ja arpoja on 
saatavilla myös kevätpäi-

vien aikaan. Seurakunnalla 
yhteisvastuukeräykseen voi 
myös osallistua.

Tapahtuman järjestämi-
seen osallistuu myös suuri 
määrä vapaaehtoisia alueen 
eri järjestöistä. 

Suurarpoja on ollut 
myynnissä jo ennen päiviä. 
Arpajaisten sekä päivien 
tuotto käytetään Kevätpäi-
vien järjestävien yhdistysten 
toiminnan kehittämiseen 
sekä vanhustyöhön ja nuori-
sotyön hyväksi.

Haukiputaan kevätpäi-
vien järjestäjinä toimivat 
Haukiputaan Yrittäjät ry, 
Vierivät Kivet, Eläkeliiton 
Haukiputaan yhdistys ry, 
Haukiputaan kunta ja Hau-
kiputaan seurakunta. 

Heimo Turunen

Pilkkikisat järjestetään viimevuotiseen tapaan 
Kiiminkijoen jäällä.

Pilkkikisaan osallistui kai-
ken ikäisiä pilkkijöitä.

Vuosi 2010 oli Haukiputaan 
yrittäjäyhdistyksen 31.toi-
mintavuosi. Yhdistykseen 
kuului vuoden vaihtees-
sa 223 jäsentä. Hallitukseen 
kuuluivat Kimmo Kallio 
puheenjohtaja, Juha Ekor-
re varapuheenjohtaja, Nina 
Heikkinen sihteeri, Tuu-
la Kangas, Raimo Kropsu, 
Terttu Jukuri, Mikko Nis-
kala, Ulla Kropsu, Reijo Ke-
milä, Päivi Pikkuhookana ja 
Sanna Halonen.

Hallitus kokoontui kah-

Haukiputaan yrittäjillä vilkasta toimintaa

Uusi puheenjohtaja Kimmo Kallio osallistui Valtakunnallisille yrittäjien puheenjohtajien neuvottelupäiville helmi-
kuussa 2010. Kuva päiville osallistuneista Pohjois-Pohjanmaan alueen paikallisyhdistysten puheenjohtajista, 
Kimmo eturivissä kolmas oikealta, vierellään Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

deksan kertaa sekä pidettiin 
sääntömääräiset kokoukset. 
Puheenjohtaja Kimmo Kal-
lio osallistui helmikuussa 
puheenjohtajien valtakun-
nallisille neuvottelupäiville 
sekä suoritti Suomen Yrittä-
jien järjestämän pomo-kou-
lutuksen. 

Haukipudas Yrittää –leh-
ti ilmestyi maaliskuussa, ke-
säkuussa ja marraskuussa.

Vuoden Yrittäjäpalkinto 
2010 luovutettiin Kuljetus-
liike Mikko Niskalalle syys-

kokouksen ja pikkujoulujen 
yhteydessä. Palkitsemiseen 
osallistui myös Haukipu-
taan kunta. 

Hallituksen jäsen Sanna 
Halonen kävi puhumassa 
Haukiputaan lukiolla yrit-
täjyydestä Suomen Yrittäjän 
päivänä 5.9. 

Haukiputaan Kevätpäi-
vät järjestettiin 20.3 ja jou-
lunavaus toteutui 19.11yh-
teistyössä haukiputaalaisten 
järjestöjen kanssa.

Heinäkuussa järjestettiin 

retki Toppilan Möljälle Ou-
luun maalaiskomediaesityk-
seen ”Vain muutaman hui-
jarin tähden”. 

Vuoden haukiputaa-
laiseksi äänestettiin Eero 
Halonen. Isot kengät ja 
kunniakirja luovutettiin 
Haukipudaspäivillä. Hau-
kiputaan Yrittäjät ry on luo-
vuttanut stipendit Haukipu-
taan ammattioppilaitoksen 
sekä lukion opiskelijoille. 
(ht)

Se olisi nyt sitten ensimmäinen vuosi puheenjohtajuut-
ta takana ja uusi edessä. Eiköhän se toinenkin mene sit-
ten vähintään yhtä nopeasti kuin tuo ensimmäinenkin. 
Tulevana vuonna Haukiputaan Yrittäjät on taas mones-
sa mukana ja tulemme järjestämään yhteistyökumppa-
neidemme kanssa erilaisia tapahtumia ja aiomme jat-
kaa panostusta mm. yrittäjyyskasvatukseen.  Tulemme 
julkaisemaan Haukipudas Yrittää –lehteä muutaman 
numeron verran myös tänä vuonna.

Tätä kirjoittaessa ulkona näkyy olevan niin komea 
keväinen päivä kuin olla ja voi. Toivotaan, että näin hie-
no päivä saadaan myös tulevalle lauantaille 19.3. kun 
Haukiputaan Kevätpäivät järjestetään. Kevätpäivät on 
koko perheen tapahtuma ja mukana on paljon erilaista 
ohjelmaa. Kuten viime vuonna, tapahtuma järjestetään 
kokonaan kirkkorannassa sekä Kiiminkijoen jäällä.

Kevätpäiviä on ollut mukana järjestämässä suuret 
määrät yhteistyökumppaneita ja paikallisia yrityksiä. 
Kiitos kaikille mukana olijoille!

Käykäähän myös tutustumassa yhdistyksen uusiin 
www-sivuihin, jotka on nyt saatu valmiiksi ja laitettu 
julkaisuun. Uusia sivuja päivitetään nyt entistäkin ti-
heämmin ja sivustolla näkyvät omien ilmoitustemme 
lisäksi myös Suomen Yrittäjien sekä Pohjois-Pohjan-
maan yrittäjien uutiset ja ilmoitukset. Sivuilta löytyy 
myös yhdistyksen toimintakertomukset ja –suunnitel-
mat, kokousten pöytäkirjat ja paljon muuta. Osoitehan 
on www.haukiputaanyrittajat.fi

Kevätterveisin,
Kimmo Kallio
Puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät ry

Yrittäjäkasvatukseen
panostusta

Kimmo Kallio
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Haukiputaan Yrittäjien jär-
jestämässä perinteisessä jou-
lunavauksessa 19.11. porol-
la ajaneen joulupukin luo oli 
todella suuri ruuhka. Jo pu-
kin lähelle pääseminen tuot-
ti vaikeuksia. Parhaan mu-
kaan pukki kuitenkin otti 
vastaan joululahjojen toivo-
muskirjeitä. Yrittäjien tar-
joamaa puuroa kävi naut-
timassa yli 1200 ihmistä. 
Haukiputaan Pallon nuoret 

Puuro maistui joulunavauksessa
Yleisöä oli tuhatmäärin.

Joulupukki otti vastaan lapsien joulukirjeitä, joita tulikin 
runsaasti.

myivät makkaraa, torttuja ja 
kahvia. 
 Esiintymislavalla esiintyi-
vät Meijän Pojat, Länsituu-
len koulun kuoro sekä Tier-
natytöt. Poroajelu reellä veti 
myös porukkaa ja siellä oli 
jatkuva jono. Tilaisuus päät-
tyi ilotulitukseen, joka jäl-
leen oli todella hieno ja kat-
somisen arvoinen. 

Heli Kynkäänniemi

Päiväkoti 
Vaahterapuun Lapset

Kivarintie 29
90820  KELLO
040 4136896
040 5145007 Soile Stenberg

Tervetuloa Tutustumaan!

-ARKKITEHTISUUNNITTELU
-RAKENNESUUNNITTELU
-PERUSTUSSUUNNITTELU
-PÄÄSUUNNITTELU
-VASTAAVAN MESTARIN TEHTÄVÄT

tommi.karjalainen@condira.fi 

Puh. 050 5635 635
Käyntios.: Revontie 2
 90830 Haukipudas
Postios.: Lassilanperäntie 43,
 90830 Haukipudas

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

Kirkkotie 1, 90830 Haukipudas 

Sirpa Eskelinen, fysioterapeutti
p. 040 844 0399 • www.fysiowell.fi

Anu Salomaa, koulutettu hieroja
p. 040 741 9715

Monipuoliset fysioterapiapalvelut

TMI VILMATI
puh. 040 547 7296 

info@vilmati.fi

• LVI-työt 
• Ilmastoinnin säädöt

Sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS 

Haukiputaan Yrittäjät ry

tiistaina 12.4.2010 Klo 18:30 
Best Western Hotel Samanttassa

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! 
Hallitus

Asennuspartneri Oy, yrit-
täjänä Marianne Lohiniva 
toimii Kiviniemessä. Toi-
mialana on sähköjohtojen ja 
laitteiden asennus, sähkö-
tarvikkeiden myynti, kiin-
teistö- ja kotipalvelut, juh-
lapalvelut sekä kaluston 
vuokraus. 

Cleanixi kotipalvelu 
Marja Romppainen Kellossa 
on siivousalan yritys.

Garu Oy, yrittäjänä Mau-
ri Markus Kiviniemessä, 
valmistaa, myy ja välittää 
polttopuita. Lisäksi yrityk-
sen toimintaan kuuluu tielii-
kennekuljetus, kierrätysme-
tallin osto, myynti ja välitys 

Uusia jäsenyrityksiä Haukiputaalla
Haukiputaan Yrittäjiin on liittynyt joulu-

kuusta 2010 lähtien 11 uutta jäsentä. Kaik-
kiaan yhdistyksessä on tällä hetkellä 207 
jäsentä. Toivotamme uudet jäsenet terve-

tulleeksi toimintaan!

sekä henkilöstövuokraus-
palvelut. 

HyRy Consulting Oy, 
yrittäjän Hanna Hyry, suo-
rittaa liikkeenjohdon ja 
henkilöstöhallinnon konsul-
tointia, antaa asiantuntija-
palveluja sekä valmennusta, 
työnohjausta sekä työvoi-
man vuokrausta. 

Jäähdytyskoneasennus 
ja –huolto Niemelä Ky, yrit-

täjänä Jarno Niemelä Kellos-
sa, suorittaa kylmälaiteasen-
nuksia.

LV-Fishing Oy, yrittä-
jänä Lauri Vehkaperä Kivi-
niemessä, kalastaa amma-
tikseen.

Maarakennus Aimo 
Alakiuttu Oy Kiviniemessä 
suorittaa maanrakennusta, 
raivauksia, purkuja sekä 
pohjarakentamista.

OJ-Kiinteistövaruste Oy, 
yrittäjänä Olli Kellokoski 
Kellossa toimii talonraken-
nusalalla.

Primo Perintä Oy, yrit-
täjänä Satu Isokankaan pal-
veluihin kuuluu perintä ja 
luottotietopalvelut. 

Tilkkuliini Mari Toivari 
Kellossa toimialaan kuuluu 
puhdistuspalvelut, tekstiili-
työt, työvoiman vuokraus, 
kodinhoitopalvelut, alan 
tuotteiden osto ja myynti.

Tmi Raimontti Raimo 
Paaso suorittaa rakennus- ja 
remonttipalvelutöitä.

Haukiputaan Yrittäjät on 
hankkinut jäsenyrittäjille lii-
kuntakeskus Coreen lippuja 
sekä Vesijatuliin uimalippu-
ja, joten Haukiputaan Yrit-
täjien jäsenet saavat käydä 
ilmaiseksi kuntoilemassa ja 
uimassa.

Uimassa Haukiputaan 
Kellossa Oulun Neon yrit-
täjänä toimiva Lauri Mikko-
nen yhdessä yrittäjäkaverin-
sa Sepon kanssa. (ht)

Nyt uimaan tai kuntoilemaan
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KOTITALOUSVÄHENNYS

SARANOITU 
PIIPUNHATTU

alk.

60€
Puh. 344 707, 040 846 1975

Laattatie 4, Annalankangas, 90830 Haukipudas
www.peltimylly.fi • info@peltimylly.fi

• Rakennuspeltityöt
• Kourut ja 

• Kourujen puhdistukset
• Lumenpudotukset
• Konesauma- ja 

kattoturvatuotteet

profiilipeltikatot

www.stylette.fi

HAUTAUSTOIMISTO 
KARI KARP

Puh/fax (08)557 3741
Käsipuh. 040 731 6547

Kirkkotie 4
90830 HAUKIPUDAS

Kuljetus- ja maanrakennustyöt

Säävälät Oy
(08) 5440 912

Maanrakennustyöt
- kaivinkonepalvelut
- pyöräkonetyöt
- pihatyöt
- viemäröinnit
- purkutyöt

Kuljetuspalvelut
- vaihtolavapalvelut
- hakekuljetukset
- romukuljetukset
- maa-aines ja multatoi-
mitukset

Huom! Viemärin sulatus / aukaisupalvelut

Laitakarintie 22 90850 MARTINNIEMI
PUH. (08) 5540 912
www.saavalat.fi

Näläkäsille 
herkut 

Stepistä, 
tuu syömään!

avoinna
ma-to 10-23

pe 10-05
la 11-05
su 11-23

Revontie 2
puh. 547 1071

Torpankartano, Haukiputaan Palvelukoti OY
Torpantie 36, 90830 Haukipudas

p. 08- 5638200
 info@torpankartano.fi
www.torpankartano.fi

Tuotamme kuntouttavia asumis- ja tukipalveluja

Torpankartano- yksilöllisesti yhdessä

Kirkkotie 10

www.haukiputaanseurakunta.fi

Vaatteet ja muoti 
kiinnostanut aina
Perinteinen haukiputaalai-
nen erikoisvaateliike Sam-
po-Asu täytti viime joulu-
kuussa 45 vuotta. Liikettä 
pyörittää tällä hetkellä nel-
jättä vuotta yrittäjä Jaana 
Karjalainen.

-Luin lehdestä, että edel-
linen kauppias oli jäämäs-
sä eläkkeelle, ja koska olin 
miettinyt elämänmuutosta 
jo pitkään, ei harkintaan 
mennyt kuin kaksi kuukaut-
ta aikaa. Naisten vaatteet ja 
muoti ovat aina kiinnosta-
neet minua, sanoo Karjalai-
nen.

Sampo-Asussa käy tieten-
kin edelleen paljon samoja 
asiakkaita kuin edellisenkin 
kauppiaan aikana. Sen li-
säksi myös paljon uusia asi-
akkaita on ottanut liikkeen 
omakseen.

-Työ on ollut minusta hy-
vin haasteellista. Toisaalta 
olen saanut toteuttaa siinä 
itseäni, mikä on tietysti hy-
vin mukavaa. Tällä hetkellä 
liike on avoinna kuutena 
päivänä viikossa. Työpäivä 
ei kuitenkaan pääty siihen, 
koska lisäksi tulevat esimer-
kiksi paperityöt sekä messu-
vierailut.

Keskittymistä naisten-
vaatteisiin

Sampo-Asu muutti tam-
mikuun alussa uuteen liike-
tilaan Jokelantielle. Tähän 
vaikutti se, että entinen lii-
ketila kävi liian suureksi sen 
jälkeen, kun Sampo-Asu jät-
ti tuotevalikoimastaan pois 
miestenvaatteet ja alusasut.

-Päätimme keskittyä laa-
dukkaisiin naisten sisävaat-
teisiin, jonka lisäksi meiltä 
löytyy jonkun verran myös 
ulkoasusteita. Myymme aika 
paljon tanskalaisia vaatteita 
sekä myös kotimaisia nais-
ten juhla-asuja, sanoo Kar-
jalainen.

Uuteen, aikaisempaa 
valoisampaan liikehuoneis-
toon tulee asiakkaita Hauki-
putaan lisäksi myös Kiimin-
gistä ja Oulun keskustasta.

-Sampo-Asu on oikea 
paikka yksilöllisiä vaattei-
ta hakevalle asiakkaalle. 
Meidän etunamme on, että 
pienenä, mihinkään ketjuun 
kuulumattomana liikkeenä 
pystymme valitsemaan täy-
sin itsenäisesti myyntiin tu-
levat vaatteet.

Jukka Miettinen

Jaana Karjalainen on toiminut Sampo-Asussa yrittäjä-
nä neljä vuotta. Itse liike on toiminut Haukiputaalla jo 
yli 45 vuotta.

  yO errokE ahuJ
  ämhyr-aloipaT

 
  1 eitnoveR
 sadupikuaH

KELLO

AUKIOLOAJAT
Ma-Pe 8.00-21.00 
Su 10.00-21.00 

puh. 08-564 1100 

 

HAUKIPUDAS
Lastenvaatteiden erikoisliike

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Bobo Haukipudas, Revontie 1, 90830
 p. 044 7525337. Avoinna ma-pe 10.-17.30, la 10-14          
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www.tiinaruokojarvi.fi

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

NOMINATION  KALEVALA-KORU  AAGAARD

Kelloliike Kylmäaho Ky
Revontie 5 HAUKIPUDAS

Puh. (08) 547 2998
www.kelloliikekylmaaho.fi
avoinna ark 9-17, la 10-14

CITIZEN  SEIKO  CANDINO

markkinoiden tehokkain, helpoin, hauskin 
ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Tilaukset: AE Innovation 
Alpo Laakkonen 
p. 045 263 0780

Lumivuo

Isäntä
139,-

Lady
125,-

Ammatti
169,-

www.aosteel.fi
HUOM! Työnäytös Iissä Illinsaaressa 19.3.2011 

klo 13.00, os. Illinkoskentie 5, 91100 Ii. Kahvitarjoilu!

YRITYSKAUPAT
Onnistuneen yrityskaupan toteutuksessa on hyvä käyttää 
kokenutta välittäjää, joka hankkii ratkaisut yrityskaupan avoimiin 
kysymyksiin. Tarjoamme Teille räätälöityjä ratkaisuja yrityskaup-
panne onnistumiseksi.
ks. myytävät www.yrittajax.fi

KONSULTOINTIPALVELUT:
Meillä Yrittäjä-X Oy:ssä on vankka kokemus muutosjohtamisesta 
hei-kentyneessä kysyntätilanteessa. Voimme auttaa yritystänne 
ongelma-tilanteissa, liittyivätpä ne sitten kannattavuuteen tai 
rahoitukseen.

Tapio Yliruikka, p. 050 5403555

Tietotekniikka toi 
enemmän aikaa asiakkaille
Tietotekniikan uudet ratkai-
sut asettuvat jo luontevasti 
pieneenkin myymälään. Sen 
on huomannut myös Kel-
loliike Kylmäahon yrittäjä 
Leena Niemelä.

– Terveisiä Helsingistä 
pitkäaikaiselta asiakkaalta, 
Niemelä sai lukea yrityk-
sensä Facebook-sivulta jo-
kin aika sitten. Joulua ennen 
muuan toinen tiedusteli, 
onko tiettyyn korusarjaan 
saatavissa täyden-nystä. 
Kolmas asiakas onnitteli ja 
kiitteli muuten vain Kylmä-
ahon kotisivuista. 

Nettipostia tulee etenkin 
Haukiputaalta poismuut-
taneilta entisiltä asiakkailta 
Utsjoelta Helsinkiin ja maa-
seudulla asuvilta aivan uu-
silta yhteydenottajilta.

– Kotisivut on tärkeät 
olla. Siitä asiakas saa kun-
non mielikuvan siitä, mitä 
tarjontaa on, Niemelä viestii 
tyytyväisenä nettisivujen yl-
läpitäjänä. 

Siinäpä se – hänellä on 
kotisivut www.kelloliike-
kylmaaho.fi, joita voi itse 
ylläpitää tutun oman kylän 
osaajan kanssa. Siten hän 
voi erittäin joustavasti lisätä 
näkyville uutuudet ja kau-
situotteet, joita tar-jontaan 
kuuluu. Ajankohtaisuus 
houkuttelee ostajaa. Tuoreet 
tiedot uutuuksista sivulle 
tarvitaan, jotta asiakas jak-
saisi kiinnostua ja jopa lä-
hestyä yhteydenotoillaan. 

Tietenkin sivujen toimi-
vuus riippuu myös siitä, 
kuinka hyvin sivut on tehty, 
ja ovatko tuotelinkit riittä-
vän informatiiviset ja onko 
tuoteskaalassa tunnettuja 
luotettuja merkkejä.

Kelloliike Kylmäahon 
kotisivujen oikeassa alanur-
kassa on linkki yrityksen 
Facebook-sivulle. Sitä kaut-
ta asiakas voi helposti lähes-
tyä yritystä esim. tuotteiden 
saatavuutta koskevilla tie-
dusteluilla tai muuten vain 
terveisiä lähettämällä.

Kymmenen vuotta Leena 
Niemelä on ollut yrittäjänä. 

Iso muutos yrityksen toimin-
taan tuli kolme vuotta sitten, 
kun myymälässä otettiin 
käyttöön nykyaikainen atk-
pohjainen kassajärjestelmä. 
Kassa ynnää automaattisesti 
tapahtumat, raportteja, tilas-
toja ja vertailuja saa hetkes-
sä miten päin tahansa. – Nyt 
pelataan viivakoodeilla. Jää 
aikaa asiakkaitten kanssa 
tuotteiden valitsemiseen, 
Niemelä toteaa.

Laskentarutiinit ovat 
vähentyneet huomattavas-
ti, kun kassapääte otettiin 
myymälässä käyttöön, eikä 
enää ole tarpeen kuskata 

tositteita pankkiin.  Lisäksi 
sähköpostin käyttö helpot-
taa mm.tavaran tila-usta, 
yhteydenpitoa asiakkaisiin 
ja yhteistyökumppaneihin. 
Kun puhelimella ei saa yh-
teyttä, niin sähköposti toimii 
ja siitä jää aina viesti itselle-
kin.

– Teknologia ja sosiaali-
nen media ovat tulleet pie-
neenkin kauppaan, ja se on 
hyvä, Niemelä sanoo rohkai-
suna toisille pienyrittäjille.

Esko Leipälä

Kelloliike Kylmäahon yrittäjä Leena Niemelä on tyytyväinen nykyteknologian tuomiin 
muutoksiin. Viimeinen harppaus on ollut sosiaalinen media, joka tuo kontakteja asi-
akkailta eri puolilta Suomea. Laskentarutiineja jää pois, ja on enemmän aikaa asia-
kaspalveluun, vaikkapa sormusten valintaan.

R e v o n t i e  4 5  H A U K I P U D A S 
Liput  p.  (08) 887 4312 ja tuntia ennen 
ovelta, ennakkoon Kiiminkijoen opiston 
toimisto,  Oulusta kaupunginteatterin 
myyntipalvelu p. (08) 5584 7600
w w w . t e a t t e r i k u o p p a . f i

PUHDISTUS
Nurkkanäyttämö

la 19.3. klo 19, su 20.3. 
klo 17, la 2.4. klo 19, 

su 3.4. klo 17 
Liput 15/13 € K-15

 
Ensimmäistä kertaa Pohjois-
Suomessa Sofi Oksasen Puh-
distus -näytelmään
tarttui harrastajateatteri. Lä-
hes 30 vuotta Haukiputaal-
la toiminut Nurkkanäyttämö 
esittää Finlandia-palkitun kir-
jailijan koskettavaa näytelmää 
Virosta. Puhdistus avaa suo-
malaisille Viron vaiettua lähi-
menneisyyttä heijastaen sitä 
nykypäivään.

Näytelmän on ohjannut 
Kiiminkijoen opiston pitkäai-
kainen teatteritaiteen opet-
taja Raija Päkkilä. Tällä kertaa 
hän ei luvannut katsojille lep-
poisaa huumoria eikä ren-
touttavaa teatteri-iltaa. Oh-
jaaja ei hyväksy väitettä, että 
sodassa ja rakkaudessa kaikki 
olisi sallittua. Ei sota tee mi-
tään, vaan sotilaat. Ja sotilaat 
ovat ihmisiä. Raiskaus aseena 

ja sodankäynnin välineenä on 
käsittämätön. Siitä ei saa vaieta 
– siitä ovat yhtä mieltä sekä kir-
jailija että ohjaaja.

Tarina kerrotaan ristikkäin 
kahden monisävyisen naisroo-
lin;  nuoruusvuotensa 1940 
luvun Neuvosto-Viron mie-
hitysvuosissa eläneen Aliide 
Truun ja hänen 1990 luvulla 
elävän sisarensa tyttärentyttä-
ren Zaran kautta. Ikäerostaan 
huolimatta molemmilla naisilla 
on samanlaisia väkivaltaan ja 
vapaudenmenetykseen liittyviä 
kokemuksia.

Nimensä mukaisesti, vai-
keasta aiheestaan huolimatta 
Puhdistus on puhdistava koke-
mus. Se on näytelmä rakkau-
desta maahan, metsiin, perin-
teisiin ja sukuun. Teemana ovat 
paitsi ihmisten tarinat, heidän 
kauttaan myös pahuus, viatto-

muus, rakkaus, syyllisyys, häpeä 
ja puhdistautumisen tarve.

Moniulotteisen tarinan hah-
moista kukaan ei ole yksiselit-
teisesti hyvä tai paha. Katsojaa 
ei kuitenkaan päästetä helpol-
la kuvattaessa piinallisesti ja 
jopa lohduttomasti sitä, mikä 
on elossapysymisen lopullinen 
hinta ja mitä voi tapahtua, kun 
kaikki on kaupan.

Ensi-iltaviikonloppuna 5.-6.3. 
näytelmä veti täysiä katsomoja 
Haukiputaan Teatterikuopalla 
(Revontie 45). 

Sofi Oksasen Puhdistus 
Teatterikuopassa

Seuraavat näytökset ovat: 
la 19.3. klo 19, su 20.3. klo 17, 
la 2.4. klo 19, su 3.4. klo 17, 

la 9.4. klo 19, su 10.4. klo 17. 
Kaikissa näytöksissä on tilaa.

Ohjaus Raija Päkkilä, mu-
siikki Olli Roman, puvut ja 

lavastus Ulpu Korpua. 
Rooleissa: Satu Alatalo-

Rautio, Tarja-Kaisa Martti, 
Maija Männikkö, Timo Rau-
tio, Elmo Rautio, Hannu Ti-
hinen ja Juha Virranniemi.

Huom! Esitys sisältää voimakkaita kohtauksia, siksi sitä ei suositel-
la alle 15-vuotiaille. Liput 15/13 €. Lippujen ennakkomyynti Kiimin-
kijoen opiston toimistosta (Kirkkotie 4 Haukipudas) p. (08) 8874312 ja 
Oulun kaupunginteatterista p. (08) 55847600. Lisätietoja: Ohjaaja Rai-
ja Päkkilä, p. 040-5550067 ja tiedottaja Aune Hinkula p. 040-5512534.
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BusinessOulu tarjoaa asiantuntijapalveluja, opastusta, koulutusta sekä työ-
kaluja matkalle liikeideasta yrityksen perustamiseen.

Tervetuloa BusinessOulun

yrittäjäkahveille
Aika: tiistaina 29.3.2011, klo 8-9:30 
Paikka: valtuustosali, Haukiputaan kunnantalo 

Ohjelma: 
8.00 Kahvitarjoilu 
8.20 Tervetuloa 
 Kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen, Haukiputaan kunta 
8.30  BusinessOulu 
 Olli Löytynoja, BusinessOulu 
8.50  Yrityspalvelut 
 Jarmo Lauronen, BusinessOulu 
9.10  Haukiputaan yrittäjien terveiset 
 Kimmo Kallio, Haukiputaan yrittäjät ry 
9.20  Tilaisuuden yhteenveto 
 Jarmo Ronkainen 
9.30  Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen torstaihin 24.3.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen  
pertti.villanen@businessoulu.com

Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!
 
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä BusinessOulu, Haukiputaan yrittäjät ry ja  
Haukiputaan kunta.

Liike on lääke, kunhan ba-
lanssista pidetään huoli, 
personal trainer Tiina Ruo-
kojärvi vakuuttaa.  Ammat-
tikokemusta ja koulutusta 
sanojen vakuudeksi löytyy. 
Tiinalla on kolmenkymme-
nen vuoden työura fysiote-
rapeuttina, ja lopuksi hän on 
hankkinut lisäksi personal 
trainer -pätevyyden.

Personal trainer on hen-
kilökohtaiseen kuntoval-
mennukseen erikoistunut 
liikunnan ammattilainen, 
jolla on lisäksi valmiudet 
painonhallinta- ja ruokava-
lioneuvontaan. 

Tiina laatii asiakkaalleen 
hänen kuntoonsa ja mielty-
myksiinsä sopivan kunto-
ohjelman. Monesti kyse on 
kivunhallinnasta: asiakkaal-
la on outoja kipuja, joiden 
syyksi paljastuu lihasten 
epätasapaino. 

Yksi tyypillinen esimerk-
ki on istumatyötä tekevien 
ihmisten selkä- ja alasel-
käkivut. Jonkinlainen oire 
syistä saattaa olla ryhti, joka 
on kaareutunut eteenpäin 
kuin kohti näyttöpäätettä. 
Siinä on esimerkkitapaus 
lihasepätasapainosta. Huo-

Tiina Ruokojärvi:

Liike on lääke
no ryhti saattaa lähteä siitä, 
että rintalihakset ovat niin 
kireällä, että selkä pyöristyy 
ja hartiat painuu eteenpäin. 
Se aiheuttaa kireyttä taakse 
selkään, Tiina valistaa.

Ristiselänkivut on toinen 
oireryhmä, joihin syy löytyy 
ihan toiselta puolelta ke-
hoa. Alaselän kivut johtuvat 
usein siitä, että vatsalihakset 
ovat niin surkeassa kunnos-
sa, että ne eivät tue selkää.

Apu näihin ja moneen 
muuhun kipuun löytyy itse 
kunkin omista valinnoista, 
joiden käyttöönotto ei ole 
kovin vaikeaa, kunhan saa 
siihen sopivat vinkit. Pää-
sääntö on tämä:

– Liike on lääke! Ihan oi-
keesti.

Kunnon kohottamisen 
aloittaminen ei ole koskaan 
liian myöhäistä, Tiina va-
kuuttaa. Siitä hyötyvät myös 
eläkeikäiset. Kun voimat 
loppuvat portaita noustes-
sa, niin voiman puutettahan 
se on. Apua siihen saa vah-
vistamalla jalkoja vaikkapa 
kuntosalitreeneillä.

Tiina varoittaa myös yli-
arvostamasta raskasta fyy-
sistä työtä kuntourheilun 

muotona. Työliikkeet ovat 
yleensä enemmän tai vä-
hemmän yksipuolisia. Sen 
seurauksena on rasitusvam-
moja, kun ”vastalihakset” 
jäävät paitsioon. – Yksipuo-
lisuus on hankala asia.

Tiina arvostaa terveyttä 
yli kaiken. Hän pitää sitä 
jopa tärkeämpänä kuin rik-
kautta ja rakkautta. Ilman 
terveyttä ei jää voimia niistä 
nauttimiseen. Tai vielä pa-
hempi, voi käydä niin, että 
rikkaus tyrehtyy ja rakkaus 
lakastuu, kun ajatuksia ei 
riitä muuhun kuin selviyty-
misestä huolehtimiseen.  

Tiina toimii itsenäisenä 
yrittäjänä Liikuntakeskus 
Coren tiloissa. Tilat ja lait-
teet ovat siellä Tiinan käy-
tettävissä. Kun asiakas ottaa 
yhteyttä personal traineriin, 
hänellä on jokin tavoite. Hän 
haluaa parantaa fyysistä 
kuntoa, lihaskuntoa, liikku-
vuutta, kiinteytyä, painon-
pudotusta, lihasvoimaa tai 
lihasmassaa ja siinä ohessa 
myös painonpudotukseen 
tähtääviä ravintoneuvoja. 
Mitään yhtä vakioratkaisua 
näihin ei ole, vaan ohjelma 
laaditaan jokaiselle omansa.

Kivut ja kivun syyt voivat olla ihan eri puolilla kehoa. Esimerkiksi ristiselän kipuja voi-
daan hoitaa vahvistamalla vatsalihaksia tässä laitteessa, Tiina Ruokojärvi neuvoo. 

Haukipudas YRITTÄÄ Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti maaliskuu 1/2011

Kustantaja: Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Kimmo Kallio
Toimittajat: Heimo Turunen, Esko Leipälä, Jukka Miettinen
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy p. 0400 385 281
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Kajaani
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Kauneuspalvelut saman katon alta: 
 

 Kauneushoitola Sinikka Pietilä  
Kynsistudio BeautyNails 

 

 

 TERVETULOA UUDET JA VANHAT ASIAKKAAT! 
   

Lohitie 5, KIVINIEMI, www.beautynails.fi 
Sinikka 040 5265 190 / Sari 0400 355 550 

Hotel Samantta 
Välitie 1, Haukipudas 
(08) 34 34 24  
www.samantta.fi

Pe 18.3.   Dallapé & Sami Saari  
  ja Juha Hostikka
La 19.3.  Suvi Teräsniska
Pe 1.4.  Suuri Jääkiekkoilta
  Antero Mertaranta &  
  Allstars
La 2.4.  Ässät
La 16.4.  Souvarit
La 23.4.  Markku Aro
La 30.4.  Kake Randelin

Tervetuloa viihtymään!

DJ Night Club Frogsissa
perjantaisin ja lauantaisin 
klo 22-04

www.kuljetustornberg.fi

Maanrakennusliike 
P. Takkula Ky

Luostarinvainio 90820 Kello
Puh. 0400 285 028, 08-540 2221

fax 08-540 2401
takkula2@dnainternet.net

www.fixuremppa.fi

KIINTEISTÖPALVELUT

Päivystys 
24h

remontit, yms

Koti- ja siivouspalvelut
kodit, toimistot, raput, yms 
044 571 3052

Kiinteistöhuolto
ulkoalueidenhoito, remontit, yms 
044 571 3050

Keskustassa sijaitsevasta 
Bobo Haukiputaasta löytyy 
hyvä valikoima laadukkaita 
lastenvaatteita. Ne ovat pe-
räisin lähinnä Keski-Euroo-
pasta: Italiasta, Tanskasta ja 
Espanjasta.

- Vaatteet on tarkoitettu 
kaiken ikäisille aina vau-
voista 160 cm pitkiin lapsiin. 
Meiltä vaatteita sekä sisä- 
että ulkokäyttöön ja myös 
sukat ja sukkahousut, sanoo 
yrittäjä Heli Lukkari.

Vaatteiden lisäksi Bobos-
sa on vielä erikseen lelupuo-
li. Sieltä löytyy monenlaisia 
puuleluja, leikkiastioita ja 
–autoja sekä Tšekeistä peräi-
sin olevia maailmankuuluja 
Myyrä-aiheisia pehmolelu-
ja.

- Bobo on franchising-
periaatteella toimiva, vielä 
suhteellisen tuore liikeketju, 
joka on toiminut etupäässä 
pääkaupunkiseudulla. En-
nen tätä Haukiputaan liiket-
tä pohjoisin Bono-liike sijait-
si Järvenpäässä.

Heli Lukkari kävi kolme 
vuotta sitten yrittäjäkurssin. 
Viime kesänä hän ajatteli 

Lastenvaatteita 
kohtuuhintaan

Heli Lukkari on toiminut viime kesästä lähtien lasten-
vaatteita myyvän Bobo-ketjun yrittäjänä.

”nyt jos koskaan”, ja löy-
si pienen etsinnän jälkeen 
hyvältä vaikuttaneen liike-
idean. Hän päätti ryhtyä 
Bobo-ketjun franchising-
yrittäjäksi.

- Asiat etenivät ja mar-
raskuun lopussa minulla oli 
jo oma kauppa. Ennen pää-
töstäni ryhtyä franchising-
kauppiaaksi Bobolle olin 
kuitenkin miettinyt jo asiaa 
huolella etukäteen, sanoo 
Lukkari.

Lastenvaatteitakin on 
niin monenlaisia ja liikeide-
an kannalta on tärkeää eri-
koistua, Ei kannata lähteä 
myymään samaa tuotetta, 
kuin mitä kaikki muut lähi-
seudun kauppiaat myyvät.

- Tietenkin tuotevalikoi-
ma vaihtelee ja muuttuu 
kysynnän mukaan ja uusia 
merkkejä tulee myyntiin. 
Bobossa toiminta on elävää, 
eikä sidottua johonkin tiet-
tyyn kaavaan. Bobossa asia-
kasta kuunnellaan.

Jukka Miettinen
kuva Heli Kynkäänniemi

POHJATUTKIMUKSET,
MAA- JA KIVIAINESTUTKIMUKSET
JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT

Yli 20 v. yrittämistä Haukiputaalla

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas
puh. (08) 5402 473, 0400 803 596
geopudas@geopudas.fi
www.geopudas.fi

REMONTTIMYYNTI
VIELÄ KE-LA

PALJON 
KENKIÄ10€ 20€ 30€ 

40€ 50€ 
Kenkä-Markus 

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas
Puhelin (08) 547 1464 

Palvelemme ma-pe 10-18 sekä la 10-14

Kenkä-Markuksesta löydät  
kengät arkeen ja juhlaan.

Tervetuloa kenkäostoksille!

Kaikenlaiset paino-
palvelut kauttamme

Esitteet
Kirjepaperit- ja kuoret
Käyntikortit
Tabloid -lehdet
Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

KALASTUS- JA PERHOTARVIKKEET

VERKKOTARVIKKEET 
YM., MYÖS ASIAKKAAN 

TILAUKSESTA 
PIENIÄKIN ERIÄ

TERMO LÄMPÖSAAPAS 
TARJOUSHINTAAN !

NOKIA KAIRA HUOPAVUO-
RIKUMISAAPAS (OH. 109€)

TARJ. 79€ (EI TUURA PLUS)

KAIRAT TARJOUKSESSA !  
ALK. 59€

Palvelemme: 
Ma-pe 10-17.30 

la 10-14
Kirkkotie 4, Haukipudas

p. 0440 303 511

Hyvä pilkkivalikoima, Valio, Kuusamo ym. 
Pilkkiperhoja. Madot ja toukat. 
Myös lahjakortit ! 

www.haukiputaanyrittajat.fi
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Vanhassa makasiinissa erilainen 
Naisille suunnattu palveleva 

kenkä-, laukku- ja vaatekauppa.
Esim. merkit: jackpot, gabor, dumond, puccini, 

moda di fausto, west coast, brooklyn
Kengät, koot 34-41

avoinna ma-pe 12-18, la 11-15
Asemakylänraitti 27 90840 Haukipudas

www.putiikki27.fi, www.facebook.com/putiikki27
putiikki@putiikki27.fi    p. 044-7472702

sähkö
- tarvikkeet
- asennustyöt

Martinniementie 31   
08 - 561 2600

Tekniikka muuttuu – tarkkana pitää olla

Koko työikänsä ¬Jyrki Drus-
hin on seurannut aitiopai-
kalta kodintekniikan ja viih-
de-elektroniikan kehitystä. 
Aika ajoin muutokset ovat 
mullistaneet niin tuotevali-
koimaa kuin myös kaupan 
toimintaympäristöä.  

– Tarkkana pitää olla, kun 
tekniikka aina vain paranee, 
mutta hinnat laskevat, Drus-
hin sanoo. 

Drushin on toisen polven 
kodinkonekauppias. Ensim-
mäisen kerran parikymppi-
senä heti armeijan jälkeen 
vuonna -83 hän lähti alalle 
työntekijäksi isänsä perus-
tamaan kauppaan. Siitä 
lähtien hän on ollut vastuul-
lisissa tehtävissä alan eturin-
tamassa. 

– Olin koko ajan myynti-
toiminnassa mukana, ja olen 
nähnyt muutokset läheltä, 
hän tiivistää.

Myöhemmin hän ehti olla 
vetäjän isänsä Kemijärvelle 
perustamassa myymälässä, 
ja sen jälkeen pari vuotta 
kului Hämeenheikillä Rova-
niemellä. 

Mutta kotiin teki miehen 
mieli. Isän kauppa oli ehti-
nyt vaihtaa välillä lyhyeksi 
aikaa omistajaa. Drushin 
halusi ostaa ”oman” kaupan 
takaisin sukuun ja itselleen. 

Hän puhui mukaan yhtiö-
kumppanikseen kaupassa 
silloin palkattuna olleen 
Vesa Mäkisen. Yrityskaup-
pa tehtiin -94, ja siitä lähtien 
Tekniset Väiskin TV ja Kone 
on palvellut haukiputaalai-
sia kodintekniikka-asioissa 
alan nippeleistä kehitty-
neimpään tekniikkaan.

Tekniikan digitalisoitu-
minen on tuonut mukanaan 
kaikkein isoimmat muutok-
set alalla. Toinen muutosten 
aalto tuli 80-luvulla känny-
köiden mukana. Digikame-
rat merkitsivät taas uutta 
vaihetta. Uutta tekniikkaa 
on tullut jatkuvina aaltoina. 

sessä hommaa riittää. 
- Digikamerat ja multime-

dia- ja viihde-elektroniikka 
on melkoista kujanjuoksua. 
Niiden laatu paranee, muu-
ta hinnat laskevat kaiken 
aikaa, ja se on kauppiaalle 
hankala yhtälö. Pahoilta me-
netyksiltä on vältytty, mutta 
oppirahat on pitänyt mak-
saa. Skarppina on pitänyt 
olla, Drushin ynnää muu-
tosten vaikutuksia. 

Yksi tuoteryhmä on kui-
tenkin säilynyt vähäisin 
muutoksin: valkoinen linja 
eli jääkaapit, pakastimet pe-
sukoneet. 

Kilpailu alalla on ollut ko-

Pienmyymälöiden vas-
taisku on ollut ketjuuntu-
minen. Ostot suurissa erissä 
tuovat edullisemmat han-
kintahinnat myös pienmyy-
mälöille. 

Pienmyymälöille? Mikä 
pienmyymälä Väiskin TV 
ja Kone on? Vuonna 2009 
myymälää laajennettiin 100 
neliöllä, ja nyt myymälätilaa 
on yli 300 neliötä. Kyllä sin-
ne mahtuu esittelytuotteet 
laidasta laitaan. 

Tällä viikolla esille pan-
naan kevään ja kesän kausi-
tuotteet, polkupyörät ja ruo-
honleikkurit. Harvassa ovat 
ne kodinkoneliikkeet, joiden 
valikoimiin nämä kuuluvat. 
Haukiputaalaiset ostavat 
Väiskiltä noin 300 pyörää 
joka vuosi.

Tulevaisuuteen Drushin 
tähtää luottavaisin mielin. 
Kun tekniikka monipuo-
listuu, niin asiantuntevalle 
palvelulle on yhä enemmän 
tarvetta. Sitä paitsi – kun 
kauppaa käydään omalla 
kylällä asiakkaan kanssa 
kasvoihin, niin eihän siinä 
kehtaa huonoa tai väärää 
tavaraa myydäkään. Sitä ris-
kiä ei sovi ottaa, että asiakas 
ei toista kertaa tulisikaan.

Väiskin TV ja Koneen Jyrki Drushin:

– Taas on pussittomat Dysonin pölyimurit loppu, lisää 
pitää tilata, Tekniset Väiskin TV ja Koneen  Vesa Mä-
kinen selventää pussittomien pölyimurien markkinai-
mun nostetta Suomessa. Se lähestyy eurooppalaista 
tasoa.

Tekniikan digitalisoituminen on tuonut 
mukanaan kaikkein isoimmat muutokset 
alalla. Toinen muutosten aalto tuli 80-lu-
vulla kännyköiden mukana. Digikamerat 
merkitsivät taas uutta vaihetta. Uutta tek-

niikkaa on tullut jatkuvina aaltoina. 

Ensimmäisiä isoja aaltoja 
taisi olla mikroaaltouunien 
ryntäys 80-luvulla. Myö-
hemmin tulivat atk, digi-tee-
veet ja multimedialaitteet, 
keraamitasot, erillistasot ja 
erillisuunit, ja lopuksi navi-
gaattorit. Jo pelkästään tuo-
tetuntemuksen ylläpitämi-

vaa. Koko alan keskikatteet 
ovat olleet laskusuunnassa, 
kun marketit ja nettimyynti 
pyrkivät markkinoille ag-
gressiivisella hinnoittelul-
laan. Palvelua ja asiantunte-
via neuvoja niiltä ei samassa 
määrin saa kuin oman kylän 
kokeneilta kauppiailta. 

Maakunnan ja meidän kaikkien
vahva puolestapuhuja

JORMA
  KORTESOJA

Eduskuntavaalit äänestyspäivä 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011

Viedään tämä mies meidän 
yrittäjien puolestapuhujaksi 
eduskuntaan. Yli puoluerajojen!

”Jorman sydämen asiana on alueemme yrittäjyys, 
yrittäjät, heidän perheensä sekä koko maakunnan 
elinvoimainen tulevaisuus”.

”Jorma uskaltaa sanoa 
ja toteuttaa asiat meidän 
puolestamme”.

Terveisin: Jorman tukiryhmä yli puoluerajojen
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Yritykset!
MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

Lehti- ja mainosjakelu Kaja Ay
Puh. Jani Ulander 040 726 4448

Katja Räihä 044 518 2417

KIINTEISTÖ JA SANEERAUSPALVELU
JOKELA

*Saneerauspalvelut *Korjausrakentaminen
*Kaikki kodin remontit *Toimitilojen muutostyöt
*Vesieristys- ja laatoitustyöt *Taloyhtiöiden remontit
  (VTT –sertifikaatti)

TOIMIALUE OULU JA YMPÄRISTÖKUNNAT

p. 045 137 5964 juhani.jokela@mail.suomi.net

Ilossa uusi ilme!
Kevään uutuuksia! Uusia värejä! 

Paperinaruissa kevätvärejä! 
Intialaisia leimasimia!

Paljon laatulankoja poistohinnoin!
Avoinna 10-17, 10-13 
Osoite Herralantie 1 
Puh. 040 5913 404

Hae tekemisen iloa Ilosta!

Talvilankojen Ale!

Käsityökauppa

Höylätuotteet
& kattoristikot

Höylätuotteet
0400 388 500

Kattoristikot
040 756 9004

www.martinniemitimber.fi

Kylmäasennus
Harila

Puh. 040 596 3468

HOLSTINMÄEN
AUTOMAALAAMO OY
Palosuontie 8, 90820 Kello, p. (08) 511 204

Ari Torvinen 040 594 6962
Pentti Torvinen 040 594 6961

• automaalaukset
• autopeltityöt

Myös hinauspalvelut

Psykoterapeutti Pekka Kal-
lio on 54 -vuotias pitkän työ-
uran ihmissuhdealoilla teh-
nyt haukiputaalainen uusi 
yrittäjä. Haukiputaan ja Iin 
yritystoiminnan kehittämis-
hanke HAI on auttanut yri-
tystoimintaa alulle Pertti 
Villasen ja Anssi Vartiaisen 
konsultoimana. Kallio ker-
too saaneensa asiantuntevaa 
opastusta ja tarvitsemaansa 
henkistä tukea yrityssuun-
nitelmaansa ja apua myös 
kotisivujen rakentamisessa. 
Sivuihin voi tutustua osoit-
teessa: www.pekkakallio.fi. 

- Yritysideani on synty-
nyt yli 25 vuoden aikana toi-

Psykoterapiapalvelua  Haukiputaalla
miessani kuntasektorilla ja 
seuratessani palvelujen saa-
tavuutta mielenterveys- ja 
päihdetyössä. Aloitan psy-
koterapeutin vastaanoton 
Haukiputaalla Kunnan vi-
rastotalon tiloissa Revontie 
2, jossa tarjoan toiminimel-
läni psykoterapiapalveluita 
haukiputaalaisille, iiläisille, 
kiiminkiläisille ja Pohjois-
Oulun asukkaille. Toimiti-
laani asiointi on helppoa ja 
huomaamatonta toteaa Pek-
ka Kallio tyytyväisenä. 

- Tuotteeni on voimava-
ra- ja ratkaisusuuntautunut 
terapiatyö. Teen psykotera-
piaa sekä Kelan palvelun-

Psykoterapeutti Pekka Kallio aloittaa sivutoimisena yrit-
täjänä Haukiputaan virasto-talon 2-kerroksessa (Hau-
kiputaan työvoimatoimistoa vastapäätä) psykoterapia-
palvelupisteen. 

tuottajana, että yksityisasi-
akkaille. Palvelutuotteisiini 
kuuluu terapiatyön lisäksi 
ratkaisukeskeinen koulutus, 
työnohjaus, sekä räätälöity 
mielenterveystyö yhteisöille 
ja yrityksille, kertoo Kallio.

Psykoterapia osana 
terveyspalveluja
Psykoterapiaa voi antaa te-
rapeutti, jonka koulutuksen 
Valvira (Sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvontavi-
rasto) on hyväksynyt ja jolla 
on oikeus käyttää psykote-
rapeutin ammattinimiket-
tä. Lisäksi Kela edellyttää, 
että terapeutilla on koulutus 
siihen psykoterapiaan, jota 
hän asiakkaalle antaa.

Kelan harkinnanvaraise-
na kuntoutuksena korvaa-
ma psykoterapia muuttui 
1.1.2011 lakisääteiseksi kun-
toutuspsykoterapiaksi. 

Tämä tarkoittaa, että 
määrärahojen niukkuus ei 
ole enää este uusien asiak-
kaiden pääsyyn hyötymään 
psykoterapiasta. Terapian 
myöntämisedellytyksiä ei 
rajoita niinkään terapeuttien 
riittävä määrä, kuin terve-
ydenhuollon palvelujärjes-
telmän valmius hyödyntää 
yksityisiä Kelan palvelujen 
tuottajia. Tarvitaan rakenteet 
ja toimijat kunnan erityissai-
raanhoitoon yksityisten, eri-
tyissairaanhoidon kannalta 
ulkoisten Kelan palvelujen 
hyödyntämiseen. 

- Elämme mielenkiintois-

ta kuntamuutosten aikaa ja 
mietimme oman alueemme 
palveluiden kehittymistä. 
Kunnallisten päättäjien nä-
kökulmasta katsottuna Ke-
lan lakisääteinen palvelui-
den hyödyntäminen osana 
kuntalaisen hyvinvointipal-
veluja ja sen ottaminen osa-
na erityissairaanhoidon ul-
koiseen hoitoketjuun tarjoaa 
kustannussäästöjä.

Lainmuutos virallis-
taa psykoterapian asemaa 
kuntalaisen näkökulmasta 
katsottuna osaksi julkisin 
varoin tuettua mielenterve-
ystyötä, toteaa Kallio.

Kela korvaa kuntoutus-
psykoterapiaa 16-67 -vuo-
tiaille. Alle 16-vuotiaiden 
terapiasta vastaa julkinen 
terveydenhuolto. Kuntou-
tuspsykoterapian tavoit-
teena on tukea ja parantaa 
kuntoutujan työ- ja opiske-
lukykyä. Kuntoutuksella 
turvataan työelämässä pysy-
minen tai sinne siirtyminen, 
työhön paluu tai opintojen 
edistyminen.

Kuntoutuspsykoterapiaa 
koskeva lainmuutos lisää 
valinnanvapautta terapia-
käyntien määrän, tiheyden 
ja jaksotuksen osalta.

Kela myöntää terapian 
vuodeksi kerrallaan, jonka 
jälkeen voi hakea terapialle 
jatkoa aina kolmeen vuoteen 
saakka. Terapian loputtua 
terapeutti toimittaa Kelaan 
loppulausunnon, selvittää 
Pekka Kallio. 

DAKAS KY
· kirjekuoret · laskulomakkeet
· käyntikortit · tekstiilipaino

· teippaukset
Annalankankaantie 18, 90830 Haukipudas

Puh/fax (08) 540 2268, Esa 0400 940 899, Kimmo 041 442 7012
dakas@dakasky.com www.dakasky.com

Kivirakennus 
Kivari Ky

Nostopalvelut
puh. 040 556 0218 / Kalle



Haukipudas YRITTÄÄ 201110

Core liikuttaa monella tavalla Liikuntakeskus Coren oh-
jelmassa zumbaa, body 
combattia ja paljon muu-
ta vauhdikasta ja vetävää. 
Liikuntakeskuksen yrittäji-
nä ja ohjaajina ovat alalla jo 
pitkän kokemuksen hank-
kineet Kellon naiset San-
na Halonen ja Katri Kivari. 
Coren vetäjille tuli vuosi it-
senäisinä yrittäjinä täyteen 
tammikuussa.  Liikunta on 
pitänyt Halosen ja Kivarin 
yhdessä jo kymmenen vuot-
ta. Aikoinaan he ehtivät olla 
myös kilparatsastajia, ja niil-
tä silloisen ABC-tallin ajoilta 
alkaen heidän ystävyytensä-
kin on kestänyt. Sanna Ha-
lonen on myös Haukiputaan 
yrittäjien hallituksen jäsen.

Corella on tilaa runsaas-
ti. Kaikki neliöt on otettu 
monipuolisten liikuntahar-
rastusmuotojen käyttöön.  
Liikuntakeskus tarjoaa puit-
teet monen maun kuntolii-
kuntaan yhdessä tai erik-
seen. Perinteinen kuntosali 
on varustettu TechnoGym 
-laittein, jotka sopivat minkä 
tahansa lihasryhmän tree-
naamiseen. Niiden lisäksi 
on erillinen iso ”peilisali” 
ryhmäliikuntaa varten. Siel-
lä asiakkaat voivat osallistua 
liikuntaohjaajien vetämiin 
tavanomaisiin jumppahet-
kiin tai maailmanlaajuisesti 
käytetyn Les Mills -konsep-
tin liikuntamuotoihin. Näi-
tä ovat Body compat, Body 

Sanna Halonen ja Katri Kivari ovat jo hieman yli vuoden tarjonneet tilat erittäin monipuoliseen liikuntaan ja ohjat-
tuun kunnonkohotukseen Liikuntakeskus Coressa Haukiputaalla.

Rautia Haukipudas yhteistyössä:

 HAUKIPUDAS
Revontie 47, 90830 Haukipudas (08) 563 2600,  

fax (08) 563 2610, www.rautia.fi/haukipudas
etunimi.sukunimi@rautia.fi

www.rautia.fi
PALVELEMME: 

arkisin 7–19  
lauantaisin 9–16

Jotta  
onnistuisit  
kerralla!

Ota yhteyttä  
yritysmyyntiimme

Teuvo 
Alikoski

050 598 3265
teuvo.alikoski@rautia.fi

Rautian Ammattiasiakasmyynti  

tarjoaa ammattiapua  

perustuksista sisustukseen!

pump, Body step, Body b 
lance ja Body Jam. Zumba 
on tällä hetkellä yksi eniten 
harrastajia vetävistä liikun-
tamuodoista. Spinning on 
taas laji, josta yleensä joko 
tykätään tai ei sitten ollen-
kaan, mutta siihenkin har-
rastajia riittää runsaasti.

– Joka tapauksessa spin-
ning on älyttömän tehokasta 
kuntoliikuntaa, Katri Kivari 
lisää.

Coren ohjattua liikunta-
harrastustarjontaa silmäil-
lessä saa alkaa jo pohtia, voi-
ko olla olemassakaan jotain, 
mitä listalla ei jo ole.  

Body Combat taitaa vetää 
väkeä tällä hetkellä zumban 
jälkeen toiseksi eniten. Nimi 
viittaa kaksintaisteluun, 
mutta nimestään huolimatta 
se ei ole mikään kontaktilaji. 
Se on ryhmäliikuntaa, jonka 
liikkeisiin kuuluu potkuja ja 
varjonyrkkeilyä, mutta vain 
musiikin tahdittamana ”pri-
vaatisti” ilman vastustajaa. 

Aluksi, lopuksi ja välillä 
Coren kehonhuoltotunneil-
la pidetään ohjatusti huolta 
kaikkia lihaksia ”vapautta-
vista” venyttelyistä.  

Esko Leipälä 
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HOX!
Kevät alkaa tekemään tuloaan ja lumimassat kiinteistöjen katoilla alkavat ilmaston 

lämmetessä kerätä enemmän painoa, joten katon rakenteet joutuvat kovalle rasitukselle.

Nyt tarjolla LUMENPUDOTUKSIA ammattitaidolla kiinteistöstä riippumatta.
(Omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, autokatokset jne.)

Ota rohkeasti yhteyttä:

Pinda Oy
2368045-9

Puh. 050 597 7588 Matti
s-posti: lumimies@live.fi

Muista kotitalousvähennys!

Osuuspankin korkokatolla voit varmistaa jo olemassa olevan 
lainasi korkotason matalalle tai ottaa sen uuteen lainaan. 

Asuntolaina-asiat hoidat Oulun Osuuspankissa helposti. 
Soita ja tule käymään missä tahansa  konttorissamme! 
Itsellesi sopivan ajan saat puhelin numerosta 010 2535 014. 
op.fi /oulu. 
010-puheluiden hinnat: Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,0595e/min, matkapuhelimesta 
0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min (alv. 23 %)

Katto
ei välttämättä kestä tämän 
talven lumikuormaa, mutta 
korkokatto taatusti estää lainasi 
koronnousun.

Nyt myös 
nettiajanvaraus

LENNÄ LOMALLE 
SUORAAN OULUSTA

KREETALLE  15.5. ja 22.5. 
TURKKIIN   alk. 6.3.
RHODOSELLE   alk 14.4. 
MADEIRALLE  26.4.

www.haukiputaanyrittajat.fi

Kari Alaraasakka aloitti hel-
mikuun puolivälissä Rautia 
Haukiputaan kauppiasyrit-
täjänä. Päätös siirtyä Hau-
kiputaalle syntyi nopeasti, 
kun hän oli ensin saanut tie-
tää uudesta tarjolla olevasta 
mahdollisuudesta.

– Minulle tämänkaltai-
sen kaupan pitäminen on 
ollut kauan haaveena tai ta-
voitteena. Nyt kun minulle 
tarjottiin tammikuussa tilai-
suus, niin nopeiden selvi-

Kari Alaraasakka Rautian  
uusi kauppiasyrittäjä

tysten jälkeen tartuin siihen 
vielä saman kuun aikana, 
sanoo Alaraasakka.

Ennen Rautia Haukipu-
taan kauppiaaksi ryhtymis-
tään Alaraasakka on ehtinyt 
hankkia pitkän kokemuksen 
yrittäjyydestä. Alun perin 
hän aloitti yrittämisen taksi-
autoilijana, jota jatkoi usean 
vuoden ajan.

– Sitten ostin autotarvike-
liikkeen, ja siitä lähti liikkeel-
le minun kauppiasurani jota 

on nyt takana yli 10 vuotta. 
Välillä toimin kiinteistövä-
littäjänä ja Maatalouskeskon 
konemyyjänä, kunnes taas 
yrittäjyys kutsui. Viimeksi 
ennen Rautia Haukiputaan 
kauppiaaksi alkamista pyö-
ritin nettikauppaa.

Myynnin lisäksi  
asennuspalvelut
Rautia Haukipudas on pe-
rinteinen rautakauppa, joka 
palvelee ammatti- ja omako-
tirakentajien, remontoijien 
kuin myös yritysten tarpei-
ta. Vakituisia työntekijöitä 
Rautiassa on tällä hetkellä 
yhteensä yksitoista.

– Nyt kun avajaiset on 
pidetty ja olemme laitta-
neet myymälän kuntoon, 
me alamme tehdä kunnolla 
hommia. Varsinaisesti uusia 
tuotteita me emme ole vielä 
ottaneet valikoimiimme. Sen 
sijaan uusia tuotemerkkejä, 
kuten esimerkiksi Paroc-
eristeet, meiltä löytyy jo nyt, 
sanoo Alaraasakka.

Tämän kevään aikana 
Rautia Haukiputaassa alkaa 
toimia remonttipalvelu. Se 
tarjoaa asiakkaille mahdolli-
suuden ostaa valmiiksi asen-
nettuna vaikkapa vessanpy-
tyn tai hanan tai melkein 
minkä tahansa tuotteen, jota 
Rautiassa myydään.

– Me tulemme remont-
tipalvelussa keskittymään 
myynnin hoitamiseen, mut-
ta asennustöistä tulevat 
vastaamaan yhteistyökump-
panimme. Idea on se, että 
asiakas pääsee mahdollisim-
man helpolla voidessaan os-
taa tuotteen asennushintaan 
samalla kertaa.

Jukka Miettinen
kuva Esko Leipälä

Rautian uusi kauppiasyrittäjä Kari Alaraasakka on va-
rautunut rakennuskauden alkamiseen varaamalla riit-
tävästi tavaraa varastoon toimitusvarmuuden takaami-
seksi.

Pitkäaikainen haave toteutui:



Haukipudas YRITTÄÄ 201112

Asiapaperipinot, hallituk-
sen lakiesitykset ja ihmisten 
avunpyynnöt ovat työllistä-
neet minut kiitettävästi vii-
meisten eduskuntapäivien 
aikana. Postilaki, poliisilaki, 
maankäytön ja rakentami-
sen pelisäännöt sekä kunta- 
ja palvelurakenneuudistuk-
sen tulevaisuus ovat muun 
muassa olleet agendalla. Ää-
nestyksiä ja puheenvuoroja 
käytettiin runsaasti.

Lähestyvät eduskun-
tavaalit ovat värittäneet 
eduskunnassa käytävää kes-
kustelua jo tovin. Nyt kiin-
nitetään huomiota jokaisen 
puolueen linjauksiin ja jopa 
sanavalintoihin. Vaalien yk-
köspuheenaiheet ovat ilman 

muuta työllisyys, verotus ja 
sosiaaliturva. Jokainen polii-
tikko haluaa edistää meidän 
suomalaisten hyvinvointia. 

Viime viikolla sain koulu-
laisvieraita Puttaalta. Kävi-
vät seuraamassa kyselytun-
tia lehteriltä ja myöhemmin 
keskusteltiin nuoria kiin-
nostavista asioista. Politiik-
ka tuntui olevan heistä aika 
tylsää ja kaukaista. Luulivat 
tasavallan presidentin hu-
ristelevan täällä Helsingissä 
limusiinilla tilaisuudesta 
toiseen. Totuus meistä poli-
tiikan puurtajista on hyvin 
arkinen. Kansanedustajan 
tärkein työ on lakien säätä-
minen ja valtion yhteisistä 
varoista päättäminen.

Neljä parlamenttivuotta 
on kulunut nopeasti. Ai-
noastaan eduskuntatyön 
työtahti ja edustajana ole-
misen kokonaisvaltaisuus 
yllättivät. Olen kauppareis-
suillakin saanut ohjeita ja 
evästyksiä päätöksiin. Kiitos 
palautteesta. Alueen edus-
tajana on ollut suuri kunnia 
edistää täällä asuvien ihmis-
ten asioita.

Aurinkoista kevättä kai-
kille!

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Perustetaan yhdistys -kurssi
lauantaina 26.3. Haukiputaalla

Vireä kolmas sektori -hanke järjestää maksuttoman kurssin yhdistyksen perus-
tamisesta klo 9.00 – 14.15 Tsempissä. Kurssi on tarkoitettu 18 -vuotta 

täyttäneille haukiputaalaisille, joilla ei ole aikaisempaa yhdistyskokemusta.
 Kurssille voivat osallistua myös alueella toimivat kolmannen sektorin edustajat. 

Kurssiin sisältyy yhdistyksen perustamisen ja rekisteröinnin lisäksi mm. verotus-, 
arvonlisävero-, ennakonperintä- ja työnantaja-asioita. Kurssin käynyt 

henkilö kykenee hoitamaan yhdistystoimintaan liittyvät käytännön asiat.

Kurssille mahtuu 25 henkilöä, ilmoittautumiset pyydetään 18.3. mennessä 
Tanja Lindvall p. 050 4201592 tanja.lindvall@haukipudas.fi tai 

Mairit Toppi p. 050 4201596 mairit.toppi@haukipudas.fi

www.putaanpulla.fi

Uutuudet saapuneet  
kauppoihin!

Uutuudet saapuneet  
kauppoihin!

Eduskuntatyön viimeiset metrit

”Lähestyvät eduskuntavaalit ovat värittäneet 
eduskunnassa käytävää keskustelua jo to-
vin. Jokainen poliitikko haluaa edistää meidän 
suomalaisten hyvinvointia.”

HTK-Konepaja Oy
Siika-ahontie 12
90820 Kello
www.htk-konepaja.fi

A-luokan pätevyys teräsrakenteiden 
valmistuksessa ja asennuksessa
Konepajatoimitukset Kellon tarkkuudella
Heikkapuhallus ja maalaus

Haukiputaan Kevätpäiviä ovat tukeneet tavara- tai palkintolahjoituksin, antamalla alennuksia tuotteista ja 
palveluista tai muuten tukeneet yhteistä tapahtumaa. Järjestäjät kiittävät tuesta!

Kenkä Markus, Anton&Nina, Uusi Muoti oy, Harry Marcell ab, Jarmo Jukuri, Seppälä, Sos-Asu, Popmainos,
Väiskin Tv ja Kone, Liikuntakeskus Core, Matkamajakka. Haukirauta Kiiminki, Toyota, Haukiputaan Kala ja Retki, 

Haukiputaan sähköosuuskunta, Haukiputaan Värisilmä, Pentik, Putaan Pulla, Atk-Central, Samantta

Hiihtele 
Navetalle 
la 19.3.
MONO-
TANSSIT 
klo 13-15

tahdittajana 
ILOSET

Kirkkotie 6
Puh. (08) 540 2423

Haukiputaan seurakunta ja 
Haukiputaan Työnhakijat ry

Haukiputaan alueella toimivia yrityksiä ja 
joulukonserttiin osallistuneita henkilöitä, 

jotka osallistuivat keräykseemme vähävarais-
ten auttamiseksi. 

Yrityksille suunnattu keräys tuotti 1560,00€ja 
joulukonsertin lipputulot 1890,00€. 

Näillä varoilla hankittiin ruokakassit joulu-
ruokailuun osallistuneille. Lisäksi kiitämme 
yrityksiä, jotka osallistuivat keräykseen ta-
varalahjoituksin ja kaikkia joulu- konsertin 

toteutukseen osallistuneita kuoroja.

KIITTÄVÄT LÄMPIMÄSTI

Kiitos tuesta!


