
Haukipudas YRITTÄÄ2011 1Haukipudas YRITTÄÄ
Haukiputaan
Yrittäjät ry

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti

Marraskuu 3/2011

Joulunavaus
Tervetuloa!

pe 18.11. alk. klo 17 
keskustassa Välitiellä

JOULUTORILTA 
HERKKUJA JOULUKSI

kahvia, mehua, torttuja, makkaraa, arpoja

JOULUPUURO 
TARJOTAAN KAIKILLE 
KLO 17.30-18.30

TIERNAPOJAT 
esiintyy klo 18.00

ILOTULITUS
klo 19.00

ja ottaa vastaan lasten 
toiveita ja kirjeitä

HAUKIPUTAAN

Joulupukki saapuu 
porolla klo 17.00
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Kallio Kimmo ATK-Central Oy  040 552 0239
Drushinin Jyrki Putaan Radio Väiski Oy 040 709 6558
EKorre Juha Juha Ekorre Oy 050 303 0376
Halonen Sanna Liikuntakeskus Core Oy 044 554 5787
Järvenpää Arja MatkaMajakka Oy 08 561 6600
Kangas Tuula Best Western Hotel Samantta  040 514 0956
Kemilä Reijo Talotekniikka Kemilä Oy 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

Haukiputaan Yrittäjät ry:n hallitus 2011 yhteystiedot:

Haukiputaan Yrittäjät ry:n
hallitus 2011

www.haukiputaanyrittäjät.fi

Esillä sääntömääräiset asiat ja 
Haukiputaan Vuoden yrittäjän palkitseminen. 
Tervetuloa!

Haukiputaan Yrittäjät ry

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
sääntömääräinen syyskokous

ke 23.11. klo 8.00 
Hotelli-ravintola Samanttassa 

Välitie 1 Haukipudas

Hallitus

Nyt kun syksy on jo taittumassa kunnolla talveksi ja vuo-
si alkaa olla paketissa, on mukava vielä toimittaa tällai-
nen infopaketti lehden muodossa Haukiputaan yritys-
kuulumisista ja Haukiputaan Yrittäjät ry:n toiminnasta.

Mennyt vuosi on ollut ihan mukava järjestölle ja jä-
senmäärämme on kehittynyt huippuvauhtia ja tapah-
tumia ja koulutuksia on ollut yllin kyllin. Oman maus-
teensa on antanut lisäksi Uuden Oulun mukana tuomat 
yhdistyvien kuntien yrittäjäyhdistysten sekä kehitysyh-
tiöiden väliset yhteistyökuviot. Tarkemmin yhdistyksen 
kuluneesta vuodesta voitte lukea tarkemmin tämän leh-
den sivuilta.

Tähän loppuvuodelle pitäisi vielä viimeinen puristus 
tehdä ja saada järjestettyä oikein viihtyisä joulunavaus, 
yrittäjien pikkujoulut, sekä vuosittainen syyskokous. 
Sen jälkeen saakin rauhoittua joulua odottamaan. Jou-
lunavauksessa noudatetaan perinteistä kaavaa ja paikal-
la on mm. joulupukki, tiernapojat, ilmaista joulupuuroa 
sekä näyttävä ilotulitus. Kuten ennenkin, Joulunavausta 
ja ilotulitusta on ollut mukana tukemassa lukuisia Hau-
kiputaalaisia yrityksiä. Kiitos tuestanne!

Kuten jo aiemmin mainitsin, kohta on käsillä järjes-
tömme syyskokous, jossa valitaan uudet hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä vahvistetaan ensi vuo-
den toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yleensä olem-
me järjestäneet syyskokouksen pikkujoulujen yhteyteen, 
mutta tällä kertaa perinteistä poiketaan, sillä tänä vuon-
na pikkujoulut järjestetään reissun merkeissä. Olemme 
saaneet kerättyä bussilastillisen jäseniämme mukaan ja 
lähdemme Kemiin syömään hyvin ja nauttimaan Kemin 
kaupunginteatterin näytöksestä. Kiitos kaikille osallistu-
jille.

Tulevassa syyskokouksessa valitaan myös yhdis-
tyksen uusi puheenjohtaja. Oma puheenjohtajakauteni 
päättyy siis näillä näppäimillä ja haluan kiittää kaikkia 
näistä parista erittäin antoisasta vuodesta ja toivotan jat-
kajalle kaikkea hyvää! 

Näitä pidemmittä puheitta haluan toivottaa kaikille 
oikein mukavaa loppuvuotta.

Kimmo Kallio
Puheenjohtaja Haukiputaan Yrittäjät ry

Hyvää alkutalvea!

Anssin Datapalvelu, yrittä-
jänään Anssi Vartiainen tar-
joaa atk-palveluita.

Erä-Peikko Tmi on Pette-
ri Päätalon erä- ja luontopal-
veluyritys, jonka tarjontaan 
kuuluu myös koulutuspal-
veluita sekä erävarusteiden 
myynti.

Hemascon Oy on kello-
lainen Heikki Päkkilän yri-
tys, joka rakentaa muiden 
muassa asuinrakennuksia 
ja lisäksi toiminta palvelee 
metsätaloutta.

Härkähöylä on Pentti 
Mehtätalon talonrakennus-
yritys.

Jounin Kivireki Oy toi-
mii Martinniemestä käsin 
Jouni Mattilan vetämänä ta-
lonrakennusalalla.

Kimetas Oy on tekno-
logiateollisuuden, teräsra-
kennukseksen ja hitsauksen 
saralla toimiva Pekka Luok-
kasen yritys Kiviniemessä.

Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen uudet jäsenet
Haukiputaan yrittäjäyhdistykseen on liit-

tynyt kesäkuusta lähtien 20 uutta jäsentä. 
Kaikkiaan yhdistyksessä on tällä hetkel-
lä jäseniä 228. Toivotamme uudet jäsenet 

tervetulleeksi toimintaan!

KKP Räihä T:mi pitää 
huolta kiinteistöjen ja asun-
tojen sisä- ja ulkopuolisista 
tiloista sekä huoltaa laitteita, 
yrittäjänä Hannu Räihä.

Loimumestarit -yrityk-
sessä Pasi Sutela jalostaa ja 
säilöö kala-, äyriäis- sekä 
nilviäistuotteita.

Markkinointipaja Idea-
lan Jussi Alaraasakka pyö-
rittää mainostoimistoaan 
Haukiputaalla.

Neule Tikkuri valmistaa 
ja myy neuletuotteita sekä 
myy tarvikkeita, suunnitte-
lee tuotteita, kouluttaa alal-
le ja konsultoi tarvittaessa, 
yrittäjänä Helvi Pirttilahti.

Projera Oy:n Aki Eriks-
son harjoittaa Martinnie-
messä sähkötöitä sekä ra-
kentamispalveluita.

Putaan Rakennuslattiat 
Oy yrittäjänään Jouni Mus-
takangas tekee lattian ja sei-
nien päällystyksiä Halosen-
niemeltä käsin.

Päiväkoti Vaahterapuun 
Lapset T:mi on Kellossa toi-
miva päiväkoti, vetäjänään 
Soile Stenberg.

Päiväkoti Virpi Pönkkö 
Ky on lasten päivähoitoa 
harjoittava sekä alaan liitty-
viä konsultointi- sekä myyn-
tityön palveluita tuottava 
yritys Kiviniemessä.

Savirikko Oy on Anne 
Kuoppalan yritys, joka tekee 
rakennuksia ja rakennelmia, 
toimii myös grilli- ja kioski-
alalla sekä lisäksi harjoittaa 
työvoimanvuokraustoimin-
taa.

Simo Sainio Technolo-
gy Oy:n Simo-Pekka Sainio 
suunnittelee ja valmistaa 
metallituotteita sekä konsul-
toi alalla.

Sähköreiskat Ky on Kei-
jo Tapaninahon yritys, joka 
myy sekä asentaa sähköjoh-
toja ja -laitteita.

Tm:i J. Keränen SPORT 
on Jarmo Keräsen urheilu-
toimintayritys.

T:mi Mikko Isokoski/
Haukirengas ja Huolto on 
Mikko Isokosken pienkone- 
ja autonkorjausyritys, joka 
myy myös renkaita.

Tmi Sanna Kaan tuottaa 
hierontapalveluita.

Haukiputaalaiset Symppis-kodin Tiernapojat menestyivät 
hyvin vuoden 2010 Rotuaarilla järjestetyssä Tiernapoikakil-
pailussa. ”Saaliinaan” Tiernapoikakilpailun yleisensarjan 
kakkossija ja kilpailun parhaat asusteet voittaja. 

Tuomaristo valitsi Vuoden Herodekseksi Sauli Lem-
piäisen. Samalla kokoonpanolla Tiernapojat esiintyvät 
tänä vuonna joulunavajaisissa.  Herodes Sauli Lempiäinen, 
murijaanien kuningas Eero Juurikka, knihti Suvi Piekkola, 
mänkki Sari Säävälä. Kannattaa tulla kuuntelemaan ja kat-
selemaan voittoisia Tiernapoikia.

Menestyksekkäät 
Tiernapojat

Haukiputaan Yrittäjät järjes-
ti Haukiputaan torille Kesä-
päivät viikkoa ennen juhan-
nusta. Tapahtumasta on jo 
tullut perinne.

-Haluamme yrittäjäjärjes-
tönä edesauttaa torielämää 
ja saada tapahtumia torille. 
Kesätapahtumaan tulikin 
torikauppiaita hyvin, ilma 
oli mitä parhain ja ohjelmaa 
oli runsaasti, joten runsas 
yleisö viihtyi päivillä hyvin. 
Mölkkymestariksi selvisi 
Petri Tirkkonen. Kesäpäivä-
perinnettä tullaan jatkamaan 

Onnistuneet kesäpäivät – perinne jatkuu

Torisoittajana oli hieroja 
Jorma Jämsä, joka on toi-
minut myös Haukiputaan 
Yrittäjien hallituksessa. 

ensi kesänä, totesi Haukipu-
taan Yrittäjien puheenjohta-
ja Kimmo Kallio. 

Heimo Turunen, 
kuvat Päivi Pikkuhookana

Nuori Oulun tähtisirkuksen taiteilija viihdyttämässä yleisöä, jota oli runsaasti. 
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Ilotulituksen tarjoaa
Haukiputaan Yrittäjät ry
Kiinteistö Oy 
Haukiputaan Sampo
Kuljetus-  ja Nostopalvelu 
Mikko Utriainen
K-Supermarket Revontori
S-Market Haukipudas
Kenkä Expertti
Damlatas Pizza & Kebab 
Haukiputaan Varaosakeskus
Haukiputaan Värisilmä
Rautia Haukipudas
Parturi- Kampaamo Stylette
Musti ja Mirri
Best Burger
Kukka- ja hautauspalvelu 
Karjalainen
Seo Haukipudas
Instrumentarium Haukipudas
Luontaistuote Mini Mix
Lastenvaateliike BOBO
Fototori
Pop Mainos
Step In

Joulunavauksia vietetty Haukiputaalla jo usean vuoden ajan. Kunakin vuonna on ollut jotain erilaista kuten vuo-
den 2008 kulkue, johon osallistui joulupukin johdolla suuri määrä lapsia ja aikuisia. Pikkukuvassa joulunavauksen 
tiernapojat vuosimallia 2007.

Perjantaina 18.11. vietätään 
Haukiputaan yrittäjien jär-
jestämiä perinteisiä Jou-
lunavajaisia. Tapahtumaa 
vietetään Välitiellä, entisen 
Kesportin talon edessä ole-
valla aukiolla. Joulunavajai-
set alkavat kello 17 ja paikal-
le odotetaan tähtivieraaksi 
itse Joulupukkia. 

Ohjelmaan kuuluvat 
olennaisena osana myös 

Joulunavajaiset

Joululupukki on joulunavajaisten kestosuosikki ja tällä-
kin kerralla hän on mukana alusta loppuun. Kuva viime 
vuoden joulunavajaisten pukin vierailusta.

tiernapoikien esitys, sekä 
poroajelua. Nälän yllättäes-
sä, avajaiskansa voi nauttia 
Haukiputaan Yrittäjien tar-
joamat joulupuurot. Myyn-
tikojuista löytyy makkaraa, 
torttukahvit ja arpoja. Pai-
kan päällä on myös jouluto-
ri, josta voi ostaa paikallis-
ten yrittäjien tuotteita. Illan 
kruunaa komeat ilotulituk-
set kello 19.

Viime vuonna joulunavauksessa oli yleisöä tuhansia.
Haukiputaan Yrittäjät ovat tarjonneet joulupuuron yli 
1000 hengelle jokaisessa joulunavauksessa. Kuva vuo-
delta 2008.

Joulupukki saapuu porolla klo 17 ja ot-taa vastaan lasten toiveita ja kirjeita.
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Haukipudaspäivät Jatulissa
Isänpäiväviikonloppuna järjestetyt Hau-
kipudaspäivät vetivät tasaisena virtana 
ihmisiä Jatulin saliin. Näytteilleasetta-
jia riitti salintäydeltä, jokaiselle jotakin. 

Myynnissä oli muun muassa käsitöitä, ko-
ruja, ovikransseja, savulohta. Paikalliset 
yhdistykset, järjestöt ja puolueet olivat 

myös hyvin edustettuina ja arpakauppiaat 
kiertelivät myymässä yleisölle arpoja.

LC-Haukipudas-Kellon pre-
sidentti Hannu Liljamo oli 
tyytyväinen aamun asia-
kasmäärään. Heidän vuosit-
tainen kalenterimyyntinsä 
oli lähtenyt hyvin käyn-
tiin, Haukipudaspäivät oli-
vat kalenterin ensimmäinen 
myyntitilaisuus. Kalenterei-
ta oli ottanut tänä vuonna 
myyntiin myös kolme kou-
lua, josta Liljamo olikin eri-
tyisen ilahtunut. Hän ker-
toi että koululaiset saavat 
kalenterin tuotosta puolet 
omaan kassaansa. Ensi vuo-
den kalenterin valokuvina 
komeilevat haukiputaalai-
set kivinavetat taitelija Kari 
Holman kuvaamina. 

Partiolaisia seisoi komea 
rivi sinisissä univormuis-
saan myyntikojunsa takana. 
Heillä oli myynnissä ad-
venttikalentereita, sekä par-
tiolaisten itse tekemiä käsi-
töitä, kuten talipallotelineitä 
ja varpuluutia. Pikkuväkeä 
paikalle veti värikäs onnen-
pyörä, sekä arvonta, jossa 
joka arpa voittaa.

Puttaan Martat, yksi kol-
mesta Haukiputaan mart-
tayhdistyksestä, niin ikään 
lupasi jokaiselle arvalle 
palkinnon. Yhdistykseen 
kuuluu 45 jäsentä. Kuluvan 
vuoden toiminnasta Erja Si-
pola kertoili, että he olivat 
kutoneet jokaiselle Hauki-
putaan terveyskeskuksen 
vuodepaikalle omat villasu-
kat. Tähän tarkoitukseen oli 
kehitelty oma Puttaan Mart-

tojen villasukkamalli, joka ei 
kiristä mistään kohtaan.

Alunperin iiläisen, nyt 
oululaistuneen Marjo Viina-
mäen pöytä veti puoleensa 
hauskoilla 50-luvun mai-
noksilla koristelluilla kodin-
tekstiileillä. Pastellinsävyi-
sissä tyynyliinoissa luvataan 
että nukkuja herää aamulla 
kauniimpana. Teksti ja kuva 
ovat otettu vanhasta kasvo-
voidemainoksesta. Marjo 
kertoi että hänen äitinsä om-
pelee tuotteet ja hän tekee 
itse painatukset. 

Kiviniemessä asuva IT-
alan projektipäällikkö Johan-
na Ranta-Hast taivuttelee 
harrastuksenaan rautalan-
gasta koristeita kotiin. Hau-
kipudaspäiville hän oli pys-
tyttänyt pöydän tyttäriensä 
Hildan ja Elsan kanssa, joil-
la oli käynnissä myös oma 
liiketoiminta. Tytöt olivat 
tehneet puuhelmistä ranne-
koruja, joiden tuotto menee 
tyttöjen lemmikkipupun 
ruokakassaan.

Kunniakirjoja ja  
kukkakimppuja
Haukipudaspäivien huipen-
tumana kruunattiin vuoden 
haukiputaalainen yhdistys, 
vuoden asukas ja tapahtu-
man kohokohtana, vuoden 
haukiputaalainen.

Vuoden Haukiputaalai-
nen Yhdistys -tittelin sai 
vuodesta 1973 toiminut ke-
hitysvammaisten tuki ry. 
Palkinto jaettiin perustur-
valautakunnan puolesta. 
Voittajayhdistystä kehuttiin 
positiivisesta asenteesta, lä- 
himmäisten auttamisesta 
ja nykyään yhdistys toimii 
myös työnantajan roolis-
sa oppisopimustoiminnan 
kautta. 

Vuoden Asukas -palkinto 
haluttiin jakaa oman kunnan 
viimemetreillä. Palkinnon 
jakoi asukasyhdistys. Vuo-
den asukkaaksi valittiin Vie-
no Myllylä. Hän on toiminut 
Haukiputaalla ympäristön ja 
kotiseudun hyväksi. Vienoa 
luonnehdittiin sananiekaksi 
hänen kirjoitusharrastuk-
sensa takia ja hänen sydäntä 
lähellä ovat myös käsityöt. 
”Vieno huolehtii että asiat 
tulevat kuntoon,” perustel-
tiin valintaa asukasyhdis-
tyksen puolesta.

Vuoden  
haukiputaalainen
Haukiputaan Yrittäjä ry:n 
toimesta jaettiin vielä Vuo-
den Haukiputaalainen -pal-

kinto. Lavalle palkintoaan 
”humu-kenkiä” ja kukkapus- 
kaa noutamaan saapui laula-
ja- lauluntekijä Jukka Takalo. 
Hänet tunnetaan parhaiten 
jo entisen Aknestik-yhtyeen 
laulajana. Takalo on tehnyt 
myös kaksi soololevyä ja hä-
nen kappaleensa Taistelevat 
Metsot on soinut Vares-elo-
kuvassa. 

Jukka Takalon meriittilis-
talle kuuluu myös jokavuo-
tisen ilmakitaran MM-kil-
pailujen keksiminen, jonka 
ideologian mukaan ”sodat 
loppuvat, ilmastonmuutos 
pysähtyy ja kaikki pahat 
asiat katoavat, jos kaikki 
maailman ihmiset soitta-
vat ilmakitaraa.” Vuoden 
Haukiputaalainen valittiin 
yleisöäänestyksellä ja Taka-
lon valitsemista olivat hän-
tä äänestäneet perustelleet 
kommenteilla ”positiivi-
nen”, ”tuonut esille Martin-
niemeä” ja ”hieno ihminen”. 
Lavalle palkinnon nouta-
maan hypännyt Jukka Ta-
kalo oli silminnähden otettu 
uudesta tittelistään. ”Jos on 
jostakin kerran kotoisin, niin 
siitä kannattaa olla ylpeä”, 
Takalo perusteli tunnettua 
kotiseuturakkauttaan. 

Lavalta poistuttuaan 
Jukka Takalo kertoi, että 
tämmöinen tunnustus tun-
tuu mukavalta, koska se 
tarkoittaa sitä että hän ei ole 
saanut suututettua ihmisiä 
lauluillaan, jotka joskus kä-
sittelevät alueen kipeäm-

piäkin asioita. Takalo kertoo 
olevan alunperin kotoisin 
Martinniemestä ja sanoo 
että vuosina, jolloin hän ei 
asunut Haukiputaalla, hän 
silti  kirjoitti vieraskirjoihin 
nimensä perään kotipai-
kakseen Martinniemen. Vii-
meiset viisi vuotta Takalo 
kertoo asuneensa taas Hau-
kiputaalla. Uudet humuken-

gät kainalossa, Jukka vielä 
summaa, että hän ei usko 
asioiden olevan paremmin 
missään muualla, vaan ker-
too että Haukipudas on hä-
nelle paras paikka, aivan 
kuten Kuusamo on kuusa-
molaiselle paras paikka ja 
niin edelleen.

Henna Hay

Vuoden Haukiputaalainen 
laulaja,-lauluntekijä Jukka 
Takalo.

LC-Haukipudas-Kellon Han-
nu Liljamo ja Kalervo 
Stranius esittelivät ensi 
vuoden kalenteria, jossa 
teemana haukiputaalaiset 
kivinavetat.

Vuoden Asukas Vieno 
Myllylä testaa palkinnoksi 
saamaansa uutta työka-
lua, haravaa.

Haukipudaspäivien kuhinaa. Marjo Viinamäen Maeve-yrityksen tyynyliinat lupaavat 
nukkujan heräävän kauniimpana.Varsinaiset kauneusunet.

Partiolaiset kertoivat että kiirettä oli pitänyt. Vas. Oula 
Inkeröinen, Ella Inkeröinen, Juuso Heinänen, Emma 
Heinänen.

Vuoden Haukiputaalainen yhdistys Kehitysvammaisten 
tuki ry:n edustajia. Vas. Sauli Lempiäinen, Maija Täh-
telä, Pirkko Tähtelä ja Sirpa Pykäläinen.  Yhdistykselle 
palkinnon luovutti perusturvalautakunnan varapuheen-
johtaja Heikki Kanniainen (oik.).

Kiviniemeläiset Johanna Ranta-Hast ja tyttärensä Hilja 
ja Elsa olivat myymässä tekemiään tuotteita. 

Puttaan Marttoja.

Vuoden Haukiputaalainen Jukka Takalo esittämässä kiitospuheenvuoroa valinnan 
johdosta. Palkinnon luovuttivat yrittäjien hallituksen jäsen Jyrki Drushinin, kunnan-
hallituksen puheenjohtaja Eero Halonen ja yrittäjien hallituksen jäsen Päivi Pikku-
hookana.
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Revontie 47, 90830 Haukipudas 
(08) 563 2600, fax (08) 563 

2610, www.rautia.fi/haukipudas, 
etunimi.sukunimi@rautia.fi

 HAUKIPUDAS
Tervetuloa! Palvelemme  

arkisin 7-19, lauantaisin 9-16.  
Ja sehän tietää Plussaa  

aina kun piipahdat.

SISUSTUSAPUA

REMONTTIAPUA

REMONTTI EdESSä,
Tekijät puuttuu? 

Kaipaako kotisi kohentamista?  
Uhkaako  pakkasherra tulla tiivisteiden välistä? 
Rännit ruosteessa? Kiulukin ruosteessa ja kiuas 

kiulua pahempi? Jos näin on, niin soita ihmeessä 
Arille.

PINNAT UUSIKSI, 
ideat kadoksissa?
Marjaana on meidän uusi sisustussuunnittelija 
joka suunnittelee kanssasi kotiisi uudet pintama-
teriaalit. Tule käymään meillä ja kysele vinkkejä 
kotiisi, tai varaa aika yksilölliseen suunnitteluun.

Tule käymään meillä ja kysele 
sisustusvinkkejä kotiisi, tai  

soita Marjaanalle ja varaa aika 
yksilölliseen suunnitteluun.

Ota yhteyttä
 044 767 2206 / Marjaana

Ari käy katsomassa kohteesi 
veloituksetta ja saat hinta-arvion 
niin pienelle asennukselle kuin 
suurelle remontillekin.
Ota yhteyttä 
Ari 040 3592 559 

Torpankartano, Haukiputaan Palvelukoti OY
Torpantie 36, 90830 Haukipudas

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

Tuotamme kuntouttavia asumis- ja tukipalveluja
mielenterveyskuntoutujille ja lievästi kehitysvammaisille.

Torpankartano- yksilöllisesti yhdessä

Uuden Oulun valmistelua 
on työstetty yhdistymishal-
lituksen johdolla vuoden 
ajan. Yhdistymissopimuk-
sen mukaan uuteen kuntaan 
siirtyminen toteutetaan vai-
heittain yhdistymishallituk-
sessa valmisteltavan suun-
nitelman mukaisesti. Uuden 
kunnan perustamiseen saak-
ka kunnat toimivat yhdisty-
mishallituksen linjausten ja 
ohjeiden sekä kuntajakolain 
mukaisesti. Yhdistymisen 
vaiheittainen toteutuminen 
tarkoittaa käytännössä sitä, 
että jo vuoden 2012 alus-
ta lukien Haukiputaan, Kii-
mingin, Oulunsalon ja Yli-
Iin hyvinvointipalvelut sekä 
yhdyskunta- ja ympäristö-
palvelut siirretään Oulun 
kaupungin hoidettavaksi. 
Sivistyspalvelut siirretään 
Oulun kaupungin hoidetta-
vaksi 1.8.2012 lukien. 

Palvelujen järjestämisvas-
tuun siirtäminen Oulun kau-
pungille tarkoittaa käytän-
nössä, että Oulun kaupunki 
päättää nykyisellä organi-
saatiollaan palveluiden jär-
jestämisestä ja tuottamisesta 
yhdistyvien kuntien jäsenil-
le. Oulun kaupungille siirty-
nyt henkilöstö ja Oulun kau-
pungin nykyinen henkilöstö 
järjestävät palvelut kaikkien 
kuntien jäsenille. Palvelut 
tuotetaan sekä laadultaan 
että määrältään 1.5.2011 
olleen tason mukaisina. 
Yhdistyvät kunnat ovat ke-
sällä nimenneet luottamus-
henkilöedustajansa Oulun 
kaupungin lauta- ja johto-
kuntiin. Kuntien edustajilla 
on puhe- ja läsnäolo-oikeus 
Oulun kaupungin toimieli-
men kokouksessa. Kuntien 
omat luottamushenkilöor-
ganisaatiot toimivat järjes-
tämisvastuun siirtämisestä 
huolimatta vuoden 2012 
loppuun asti. Lautakunti-
en rooli kuitenkin painot-
tuu päätöksentekoelimestä 
enemmän toiminnan ja ta-
louden seurannan elimeksi.

Vaikka kuntien yhdis-
tymisen valmistelu onkin 

Uuden Oulun muodostaminen 
tapahtuu vaiheittain

vienyt leijonan osan valmis-
teluresursseista on merkit-
täviä kunnan maankäytön 
suunnitteluun ja palvelujen 
järjestämiseen liittyviä ra-
kennushankkeita toteutu-
massa. Vuosina 2012-2013 
on valmistumassa elin-
kaarimallilla Länsituuleen 
päiväkoti ja lukio sekä kir-
konkylän alakoulu. Lisäk-
si Haukiputaan yläkoulun 
rakentaminen käynnistyy 
ensi vuonna. Maankäytön 
suunnittelussa kirkonkylän 
keskustan asemakaava on 
valmistumassa ensi vuoden 
alkupuolella. Hätälä-Vehka-
perän kaava valmistuu ensi 
vuonna. Alue on merkittävä 
tulevaisuuden kasvusuunta 
Kiviniemen alueella. Kellon 
osayleiskaavatyön 1.vaihe 
jatkuu pitkälle ensi vuoden 
puolelle. 

Vuoden 2013 alussa toi-
mintansa aloittavasta 190 
000 asukkaan uudesta Ou-
lusta tulee Suomen viiden-
neksi suurin kaupunki. Uu-
den Oulun rakentaminen 
onkin laajan mielenkiinnon 
kohteena kuntien ja kau-
punkiseutujen arvioidessa 

ratkaisujaan kuntarakenteen 
ns. toisessa aallossa. Uutta 
Oulua eri työryhmissä sor-
vaavat ovat kovan haasteen 
edessä. Jokaiselta toimijalta 
vaaditaan kykyä poisoppia 
nykyisistä toimintakulttuu-
reista eli siitä miten yhdisty-
vissä kunnissa asiat nyt hoi-
detaan. Kysymys ei olekaan 
siitä, miten erilaisten kunti-
en toimintatavat sovitetaan 
yhteen, vaan siitä miten ke-
hitetään ennakkoluuloton ja 
nykyistä parempi toiminta-
tapa, tekemisen kulttuuri, ja 
sitä kautta elinvoimaisempi 
kaupunki. Uuden Oulun 
muodostamisessa elinvoi-
man tuleekin olla enemmän 
kuin osiensa summa.

Yhteinen tahtotila, luot-
tamus ja rohkeus ovat uu-
den Oulun rakentamisessa 
keskeisiä pilareita, joiden 
avulla uudesta Oulusta teh-
dään pohjoiseen ainutlaatui-
suuteensa ja vahvuuksiinsa 
luottava osaamisen, elinkei-
noelämän ja talouden kan-
sainvälinen keskus.

Jarmo Ronkainen
kunnanjohtaja

Kuva muutaman vuoden takaa kunnanjohtaja Jarmo 
Ronkaisen tervehdyksestä joulunavauksessa.
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pe 18.11. oulun seudun 
karaokekuningas ja -kuningatar
semifinaali
la 19.11. mira & brainless
la 26.11. saija tuupanen & savanni
pe 2.12. tulipunaruusut
la 3.12. renne & aliset
la 10.12. ÄssÄt
pe 16.12. oulun seudun 
karaokekuningas ja -kuningatar
finaali

Lähipäivinä kaikki Hauki-
putaan Yrittäjät ry:n jäsenet 
saavat sähköisesti koulu-
tustarvekyselyn. Kysely 
on lähtölaukaus Haukipu-
taan Yrittäjät ry:n ja PSK-
Aikuisopiston yhteistyössä 
toteuttamaan Yrittäjyyspol-
ku-hankkeeseen. Hankkeen 
tavoitteena ensisijaisesti on 
mikro- ja pienyritysten toi-
minnan kehittäminen. Kou-
luttaja Teemu Simola PSK-
Aikuisopistosta toivookin 
että yrittäjät olisivat moti-
voituneita vastaamaan ky-
selyyn. 

Hankkeen seuraavana 
askeleena kyselyn tulok-
set analysoidaan ja palve-
lu-, sekä kehittämistarjonta 
muotoillaan tulosten perus-
teella. 

Osana hanketta nostetaan 
muutama halukas pilottiyri-
tys, joiden kanssa aloitetaan 

Yrittäjyyspolku -hanke:

Apua 
verkostoitumiseen 
ja yhteen hiileen 
puhaltamiseen

intensiivisempi kehittä-
mistyö. Kehittämisalue on 
yrittäjyyden liiketoiminta-
osaamisen alueella. Tähän 
toivotaan mukaan eri elin-
kaaressa olevia yrityksiä, jos 
mahdollista. 

Hankkeen puitteissa jär-
jestetään myös tapaamisia 
ja seminaareja asiantuntijoi-
den kanssa. 

Yrittäjyyspolku hanke 
Haukiputaan Yrittäjä ry:n 
kanssa kestää tammikuun 
2013 loppuun. Vastaava 
hanke on ollut käynnissä 
Haapaveden Yrittäjä ry:n 
kanssa jo vuoden ajan ja vas-
taanotto paikallisten yrittäji-
en keskuudessa on ollut po-
sitiivinen.

Hankkeen toivotaan aut-
tavan Haukiputaan yrittäjiä 
verkostoitumaan ja puhalta-
maan yhteen hiileen. (hh)

”Kouluttaja Teemu Simola PSK-Aikuis-
opistosta toivookin että yrittäjät oli-
sivat motivoituneita vastaamaan ky-
selyyn. Hankkeen toivotaan auttavan 

Haukiputaan yrittäjiä verkostoitumaan 
ja puhaltamaan yhteen hiileen”

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

König HC-BLDPRESS20 

automaattinen mittaus 
mansetilla

verenpainemittari ERÄTARJOUS:

29,90
takuu 2 v
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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

www.kuljetustornberg.fi

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

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
• Konesauma- ja 

kattoturvatuotteet

profiilipeltikatot

Karpalotie 20, 90820 Kello
p. 010 270 1300
www.kellonpuu.com

PUUTA KAIKKEEN 
RAKENTAMISEEN

Kirkkotie 10
www.haukiputaanseurakunta.fi

Uudistuminen, 
aktiivisuus ja 
aito kiinnostus

Haukiputaan ja Iin yrittä-
jät muistavat varmasti HAI 
-hankkeen, joka palveli pai-
kallisia yrityksiä monipuo-
lisesti kolmen vuoden ajan. 
Hanke päättyi kesällä, joten 
HAI on jo historiaa ja uu-
det tuulet puhaltavat. Jota-
kin kuitenkin jäi - nimittäin 
hankkeesta tutut ATK -pal-
velut. 

Hankkeen päättyessä olin 
jälleen kerran tilanteessa, 
jossa piti miettiä mikä olisi 
uusi suunta. Tietoteknisen 

alan projekteja ja hankkeita 
oli kertynyt ansioluetteloon 
jokunenkin. En kuitenkaan 
kaivannut enää isojen IT 
-firmojen palvelukseen, sil-
lä tykkäsin työstä jota olin 
tehnyt Haukiputaalla jo 
neljän vuoden ajan. Yritys-
kenttä oli ollut värikäs ja 
mielenkiintoinen mitä eri-
laisimpine toimijoineen ja 
haasteineen. Niinpä päätin 
paketoida osaamiseni Ans-
sin Datapalvelun nimiin ja 
jatkaa toimintaa täällä.

Hankkeen myötä tut-
tavuuksia ja kontakteja 
oli kertynyt. Yhden niistä 
kautta löytyivät myös mai-
niot toimitilat Kirkkotieltä, 
Haukiputaan keskustasta. 
Sain myös mukavasti apua 
yrityksen pystyttämiseen 
liittyvissä suunnitelmissa ja 
hakemuksissa. Niinpä data-
palvelun avajaisia päästiin 
viettämään syyskuun puo-
livälissä.

Mitä Anssin Datapalvelu 
sitten tarjoaa? Verkkosivu-
ja, verkkokauppoja, mikro-
tukipalveluita. Erityisesti 
kotisivu- ja verkkokauppa-
palvelut olivat monipuoliset 
jo hankeaikana, mutta nyt 
pystyn tarjoamaan entistä 
tyylikkäämmät ja helppo-
käyttöisemmät ratkaisut. Jos 
haluttua tuotetta tai palve-
lua ei vielä ole valikoimissa, 
järjestän sen saataville. Yksi 
tällainen uutuus on esimer-
kiksi nettikatalogi eli ver-
kossa selailtava lehtinen.

Uudistuminen on siis 
avainasemassa, niin kuin 
alalla yleensäkin. Tekniikka 
ja palvelut kehittyvät jat-
kuvasti, joten aktiivisuus ja 
aito kiinnostus ovat tärkeitä. 
Tekniikka ei kuitenkaan ole 
kaikki kaikessa eikä etäyhte-
ys aina korvaa aitoa kontak-
tia. Paikallisilla palveluilla 
on puolensa. Toivotan siis 
tervetulleeksi viihtyisiin ti-
loihini!

Syksyisin terveisin,
Anssi Vartiainen
Anssin Datapalvelu

HAI-hankkeen työntekijä Anssi Vartiainen perusti oman 
yrityksen ja jatkaa sitä kautta ATK-palveluja yrityksille. 

avainasioita
www.stylette.fi

KELLO

puh. 08-564 1100
Kissankuja 1, 90820 KELLO

ma-pe 8-21 
la 8-21 
su 10-21 

Haukiputaan Yrittäjät ry

Vielä ehdit vaihtaa tälle syksylle
öljy-/sähkölämmityksesi maalämpöön!

• ilmalämpöpumput
• maalämpöpumput
• ilma/vesi-lämpöpumput

LVIS-suunnittelut ja asennustyöt jo vuodesta 2000!
Olemme Tukesin hyväksymä asennusliike!

Talotekniikka Kemilä Oy
Kansipojantie 6, Toppila

Avoinna arkisin klo 10.00-16.00
Myös viikonloppuisin suopimuksen mukaan!

• poistoilmalämpöpumput
• aurinkokeräinjärjestelmä
• lämmöntalteenottolaitteet

Soita ja pyydä tarjous!
Reijo Kemilä 0400 689 363

Meiltä vesikiertoiset lattialämmitykset ja 
patteri- sekä käyttövesiputkistojen saneeraukset 

laadukkaalla kerrosmuoviputkella tehtynä!

ADVANCED
HEATING 
SOLUTIONSAHS
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HAUKIPUDAS
Lastenvaatteiden erikoisliike

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

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

Päiväkoti 
Vaahterapuun Lapset

Kivarintie 29
90820  KELLO
040 4136896
040 5145007 Soile Stenberg

Tervetuloa Tutustumaan!

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

-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

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

Päivystys 
24h

KIINTEISTÖPALVELUT
Koti- ja siivouspalvelut
kodit, toimistot, raput, yms.
044 571 3052
Kiinteistöhuolto
ulkoalueiden hoito, remontit
koneurakointi
044 571 3050

www.fixuremppa.fi

www.haukiputaanyrittajat.fi

Käsityökauppa Ilo avasi 
ovensa uudessa valoisassa 
liiketilassa, apteekin entisis-
sä tiloissa, torstaina 10.11. 
Ilon omistaja Eija Riihimä-
ki-van der Meer kertoi että 
avajaispäivänä liikkeessä oli 
riittänyt vilskettä. 

”Valoisa ja avara tila”, 
totesivat asiakkaat uusista 
tiloista. 

Eija kertoi että hänel-
lä itselläänkin on uudesta 
liikkeestä aivan eri fiilis ja 
asiakkailta on tullut paljon 
rohkaisevia kommentteja. 
Muutolla Riihimäki-van 
der Meer haluaa tavoitella 
uusia asiakkaita keskeisem-
mällä sijainnilla. Muuttoon 
kannusti myöskin avarampi 
liiketila entiseen verrattuna, 
lisäneliöitä muutto poiki 
parisenkymmentä. Langan 
myynti vaatii myös valoa, 
kertoi Eija, ja sitä uudessa 
kaupassa riittää. 

”Entisessä kaupassa kol-
me ihmistä aiheutti tungok-
sen, nyt tänne mahtuu ker-
ralla useampikin asiakas.”

Henna Hay

muutti uusiin tiloihin

Käsityökauppa Ilo avasi ovensa uudessa valoisassa liiketilassa, Jokelantie 1:ssä, apteekin entisissä tiloissa, tors-
taina 10.11. 

”Valoisa ja avara tila”, to-
tesivat asiakkaat uusista 
tiloista.

Käsityökauppa ilo
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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

Valaisimet lämmittimet kaapelit
pistorasiat kytkimet keskukset

lamput lattialämmitystarvikkeet...
Tule tutustumaan!

Martinniementie 31, puh. 08-561 2600

Ma-Pe 7.00-15.30Ma-Pe 7.00-15.30

Kylmäasennus
Harila

Puh. 040 596 3468

Puunjalostajasta 
bioenergian 

tuottajaksi

Jättimäisestä varastorakennuksesta löytyy jo muutama vene ja asuntovaunu talvisäilytyksestä ja tätä toimintaa on 
tarkoitus myös laajentaa. 

Martinniemessä toimiva, Pertti Haverisen omistama Martinniemi Timber on 
keskellä isoa muutosta. Vuodesta 1992 toiminut puunjalostusyritys on kääntä-

mässä kaiken ylösalaisin ja toiminta muuttuu bioenergian tuottamiseen. 

www.haukiputaanyrittajat.fi
LIITY JÄSENEKSI

 ”Puunjalostus on nyt näh-
ty”,  toteaa alalla koko ikän-
sä toiminut Haverinen. Hän 
on kotoisin Kuhmosta, jossa 
hän käynnisti oman yritys-
toimintansa vuonna 1992. 
Neljän vuoden yrittämisen 
jälkeen tie toi hänet Hauki-
putaalle, jossa Martinniemi 
Timber toimii nyt kuudet-
tatoista vuotta. 17-vuotiaa-
na puunjalostusyrityksen 
apupoikana aloittanut Pert-
ti Haverinen on kulkenut 
pitkän tien, työllistäen par-
haimmillaan yli viisikym-
mentä työntekijää. Nyt on 
kuitenkin aika kokeilla jota-
kin uutta.

Martinniemen toimipiste 
on muuttumassa ensi vuo-
den aikana kaukolämpöä ja 
biopolttoainetta tuottavaksi 
yksiköksi ja Asemakylällä 
sijaitseva kattoristikko- ja 
talotehdas on myynnissä. 
Sahatavara ja jalostuskoneet 
vuokrataan  jatkojalostajalle 
tai jopa myydään. Syyn täy-
delliseen yhtiömuutokseen 
Haverinen kertoo olevan 

kilpailun kiristymisessä ja 
puunjalostuksen kannatta-
mattomuudessa. Bioenergi-
aa hän pitää tulevaisuuden 
alana, jonka hän toivoisi 
kiinnostavan viittä poikaan-
sa ja tytärtään sen verran, 
että heistä löytyisi tulevai-
suudessa työlle jatkaja. 

Martinniemi Timberin 
aluetta ollaan kovaa kyytiä 
siirtämässä kaukolämpöön. 
Reilu viikko sitten Haveri-
nen sai myönteisen päätök-
sen Haukiputaan kunnan-
hallitukselta kunnan omien 
ja kunnan omistamien kiin-
teistöyhtiöiden liittämisestä  
kaukolämpöön. Tällä het-
kellä Timberin 3,4 megawa-
tin lämpövoimala lämmittää 
Martinniemen alueen kiin-
teistöt biopolttoaineella. 

Bioenergiantuottamis-
prosessista Pertti Have-
rinen kertoo, että heidän 
kymmenen hehtaarin asfal-
toidulle terminaalialueelle 
tuodaan bioenergiaraaka-
ainetta. Risuja, kantoja, ran-
koja, purkujätteitä, kaikki 

sadan kilometrin säteeltä 
Haukiputaalta. Raaka-aine 
murskataan ja haketetaan 
ja sen jälkeen ajetaan omalle 
lämpölaitokselle, sekä Ou-
lun isoihin voimalaitoksiin. 
Haketta Martinniemessä 
tuotetaan viisikymmenker-
taisesti enemmän mitä oma 
voimalaitos tarvitsee.

Tulevaisuuden suunni-
telmiin kuuluu myös tuu-
livoimalan rakentaminen. 
Martinniemi Timberin vie-
ressä sijaitsevaan Laitakarin 
saareen VentusVis Oy, joka 
on UPM:n ja TuuliSaimaa 
Oy:n yhteinen tuulivoima-
alan kehitysyhtiö, on jo ra-
kentamassa kahta tuulivoi-
malaa. Haverisen tiluksilla 
ollaan juuri aloittamassa 
tuuliolosuhdeselvitystä ja 
luontoselvitystä oman kol-
men megawatin tuulivoima-
lan rakentamiseksi. Tämän 
Pertti toivoo toteutuvan pa-
rin vuoden sisällä. 

Pertti Haverinen on sel-
västi businessmiehiä. Puu-
tavarajalostuksesta vapau-

tuvaa sahatavaravarastoa, 
joka on kooltaan 10 000 ne-
liömetriä hän ei aio seisottaa 
tyhjillään. Jättimäisestä va-
rastorakennuksesta löytyy 
jo muutama vene ja asunto-
vaunu talvisäilytyksestä ja 
tätä toimintaa on tarkoitus 
myös laajentaa. Neljäsosa 10 
000 neliön varastosta muu-
tetaan lämpimäksi varasto-
tilaksi, jossa voidaan varas-
toida lämmintä varastotilaa 
vaativia veneitä ja tähän 
osaan varastoa on suunnit-
teilla myös venehuoltamo. 
Haverisen mielessä siintää 
täyden palvelun venevaras-
tointi. Nyt jo heidän palve-
luihin kuuluu veneen ve-
destä nostaminen varastoon, 
mutta kohta  he voivat myös 
huoltaa asiakkaiden veneet 
talvivarastoinnin aikana. 
Jäljelle jäävä kylmävarasto-
tila jätetään asuntoautojen ja 
–vaunujen säilytykseen. 

Henna Hay
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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

KOTOISAT NELIÖT

Ammattitaitoista palvelua 
17 vuoden ja satojen kotien 

kokemuksella

Pilvitie 1 A, 90630 OULU   

puh. 040 550 2830   

www.jopera.fi

KOTOISAT NELIÖT

UUSI JOPERA-TALOKIRJA ON 
ILMESTYNYT. TILAA HETI OMASI!

Yksilöllisesti      Turvallisesti      Edullisesti

Käsityökauppa ilo

Tervetuloa!

Pertti Villanen syntyi 27.6.1958 Porissa, jossa hän myös 
vietti lapsuutensa. Kiinnostus liike-elämää kohtaan sai 
Pertin valitsemaan opiskelualansa yritystalouden paris-
ta. 

Hän suoritti ensin yo-merkonomin tutkinnon syn-
nyinkaupungissaan ja hakeutui pian valmistumisensa 
jälkeen jatkamaan opintojaan Vaasan kauppakorkea-
kouluun, josta hän valmistui kauppatieteiden maiste-
riksi vuonna 1985. Jo opiskeluaikana Pertti työskenteli 
useiden eri yritysten palveluksessa myyntiin, markki-
nointiin ja vientiin liittyvissä tehtävissä. Näin hän hank-
ki jo uransa alkuvaiheessa monipuolisen näkemyksen 
kaupankäynnistä ja yritystoiminnasta. Tästä kokemuk-
sesta oli myöhemmin suuri hyöty Pertin toimiessa neu-
vonta- ja konsultointitehtävissä.

Valmistuttuaan Pertti muutti Tampereelle, jossa 
kiinnostus yritysten kehittämisasioita kohtaan alkoi nä-
kyä hänen työtehtävissään. Hän perusti markkinoinnin 
konsultointia ja markkinatutkimuksia harjoittavan yri-
tyksen, jota hän pyöritti kuutisen vuotta. Tämän jälkeen 
Pertin työura jatkui markkinoinnin opettajana ja kou-
luttajana eri koulutusorganisaatioissa. Ehtipä hän toi-
mia vähän aikaa tutkijanakin Tampereen yliopistossa. 
Vuoden 1993 alussa Pertin tie vei kohti pohjoista. Hän 
siirtyi Haapavedelle Pohjois-Suomen koulutuskeskus-
säätiön palvelukseen yritysvalmennuksen koulutus-
päälliköksi. Oma yrittäjyys kuitenkin kiehtoi edelleen ja 
niinpä Pertti perusti konsultointia ja valmennusta har-
joittavan yrityksen Villapoika Oy:n vuonna 1998. Tässä 
yrityksessä Pertti toimi joko päätoimisesti tai sivutoimi-
sesti elämänsä loppuun saakka.

Haukiputaan Kehitys Oy:n kehittämispäälliköksi 
Pertti tuli marraskuussa 2006. Haukiputaan kunnal-
listen yrityspalveluiden siirryttyä Oulun kaupungin 
hoidettaviksi tämän vuoden alussa Pertin työnantaja 
vaihtui Oulun kaupungiksi. Oulun kaupungin palve-
luksessa Pertti jatkoi viime elokuun loppuun saakka. 
Pertin tulevaisuuden suunnitelmissa olivat hakeutu-
minen vastaaviin tehtäviin Etelä-Suomeen ja myöskin 
osakkuus jossakin yrityksessä.

Pertin työtehtävät ja aikaansaannokset Haukiputaan 
ja sen yritysten hyväksi olivat moninaiset. Hän mm. 
hoiti ansiokkaasti lukuisten toimivien ja aloitusvaihees-
sa olleiden yritysten neuvontaa. Hän suunnitteli ja johti 
Haukiputaan tähän mennessä laaja-alaisinta ja tuloksel-
lisinta yritysten koulutus- ja kehittämishanketta. Hän 
toimi yrityshautomon vetäjänä. Pertti oli myös keskei-
sessä roolissa useiden kunnan investointi- ja kehittämis-
hankkeiden rahoituksen järjestämisessä. Todennäköistä 
on, että ilman Pertin aktiivista ja asiantuntevaa panosta 
esim. Kirkonkylän ja Virpiniemen yhdistävän tien ra-
hoitus olisi jäänyt toteutumatta ja tie rakentamatta. 

Pertin työlle yritysneuvojana oli ominaista perus-
teellinen ja vastuuntuntoinen paneutuminen asiakkaan 
tilanteeseen. Pertti pystyi erinomaisesti yhdistämään 
ennakkoluulottoman innostavan suhtautumisen uusiin 
ideoihin ja yritystoiminnan realiteetit. Vahvan ammat-
titaidon ja kokemuksen tuomalla varmuudella Pertillä 
oli kanttia tarvittaessa myös kyseenalaistaa asiakkaiden 
näkemyksiä. Pertillä oli läpi työuran vahva halu kehit-
tää ammattitaitoaan. Hän luki ahkerasti ja osallistui ak-
tiivisesti erilaisiin täydennyskoulutuksiin. Hänellä oli 
mm. useita kauppa- ja teollisuusministeriön sekä PKT-
säätiön myöntämiä sertifikaatteja yrityskonsultoinnin 
eri osa-alueilta.

Sosiaalisena ihmisenä Pertin oli helppo tutustua ih-
misiin ja luoda erilaisia verkostoja. Tätä avuaan Pertti 
hyödynsi myös työssään. Harrastuksista Pertille rak-
kaimmat olivat tanssi ja koirat. Hän kierteli aktiivisesti 
lähiseudun tanssilavoja ja kävi välillä kauempanakin. 
Hietasaaren tanssimajakan tuhoutuminen reilu vuosi 
sitten tulipalossa oli Pertille suuri menetys. Tanssipaik-
kojen vähäisyys täällä pohjoisessa oli osaltaan vaikutta-
massa Pertin viime aikojen suunnitelmiin muuttaa ete-
lämmäs lähelle hyviä tanssilavoja. Viimeiset hetkensä 
Pertti vietti toisen rakkaan harrastuksensa parissa. Hän 
menehtyi torstaina 27.10.2011 äkilliseen sairauskohta-
ukseen ulkoiluttaessaan kahta koiraansa Virpiniemes-
sä.

Me Pertin työkaverit muistamme Pertin huumorin-
tajuisena ja välittömänä työporukan jäsenenä.

Aarno Rantapelkonen, toimitusjohtaja
Haukiputaan Kehitys Oy

Pertti Villanen
IN MEMORIAM 27.6.1958 –27.10.2011

Aukioloajat: 
10-17, la 10-14

Käsitöihin neulelangat, 
puikot,paperinarut ym. 

Nyt uudessa osoitteessa!

MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

Lehti- ja mainosjakelu Kavil
Puh. Katja Ulander 050 507 7712

Yritykset!

Kaikenlaiset paino-
palvelut kauttamme

Esitteet
Kirjepaperit- ja kuoret
Käyntikortit
Tabloid -lehdet
Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti OyPuh. 044 5775 821  
sahkoreiskat@sahkoreiskat.fi

OMAKOTITALOJEN SÄHKÖURAKAT
ym. sähkötyöt

SÄHKÖREISKAT KY

www.sahkoreiskat.fi

Suomalaisen Yrittäjäpäivää 
juhlittiin rokkitunnelmissa

Suomalaisen yrittäjän päi-
vää juhlittiin Oulussa rock 
bileiden merkeissä lauan-
taina 3.9. Tilaisuuden jär-
jestäjä Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät oli kutsunut osallis-
tujat Radisson Blu hotellissa 
pidettyyn juhlaan iloisella, 
rennolla ja hauskalla mielel-
lä sekä rock henkeen pukeu-
tuneena. 

Alkutilaisuuteen, ennen 
varsinaista juhlaa, oli kut-
suttu erityisesti äskettäin 
yrittäjäjärjestöön liittyneet 
jäsenet. Paikalla olivat myös 
aluejärjestön hallituksen jä-
seniä sekä runsaasti paikal-
lisyhdistysten puheenjoh-
tajia muun muassa Kimmo 
Kallio Haukiputaan Yrittä-
jistä. 

Tilaisuuden järjestely-
tehtävät oli tilattu TEma 
SiniSami Oy:ltä, joka olikin 
paneutunut tehtävään on-
nistuneesti ja hauskaa oh-
jelmaa järjestyi pitkin iltaa. 

Virallisena ohjelmana pal-
kittiin yrittäjien kultaisella 
ansioristillä kaksi ansioi-
tunutta yhteistyökumppa-
nia Forum24 päätoimittaja 
Martti Turusen ja Pohdon 
rehtori Pasi Kinnusen. Inno-
vatiivinen Yritysidea 2011 
voittajana palkittiin Oto-
metri Oy Kempeleestä Kor-
vaKontrolli –palvelu tuot-
teestaan ja samassa kisassa 
kunniamaininnan sai Spek-
tikor Oy kertakäyttöisestä 
sykeilmaisimestaan. 

Maistuvan illallisen lisäk-
si illan aikana esiintyi mm. 
taikuri Joni Pakanen ja Lau-
ra Voutilaisen show. 

Suuri osa yli 100 hengen 
osallistujajoukosta oli pu-
keutunut teeman mukaan. 
Illan parhaan heavyasun 
palkinnon kävivät pokkaa-
massa Anita ja Hannu Tuo-
hino Kiimingistä. 

Heimo Turunen

Suomalaisen Yrittäjän päivää juhlittiin rennolla meinin-
gillä. Illan parhaan heavyasun voittajat kiiminkiläiset 
Hannu Tuohino vasemmalla ja Anita Tuohino keskellä.

Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtajapariskunta Kimmo ja 
Anu Kallio olivat pukeutuneet illan teeman mukaisesti. 
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BusinessOulu järjestää yhdessä 
yhteistyökumppaneidensa kanssa 
useita käytännönläheisiä liiketoi-
mintaosaamiseen liittyviä koulu-
tuksia. Aiheina ovat mm. myynti, 
markkinointi, asiakkuudet, 
strategia, taloushallinta, juri-
diikka sekä tuote- ja palveluke-
hitys. Osaajat pärjää aina!

Tarkemmat tiedot ja ilmoittau-
tumisohjeet löytyvät osoitteesta 
www.businessoulu.com 

Minna Jokisa-
lo-Matinlassi 
on erinomainen 
kontakti koko 
BusinessOulun 
palvelutarjon-
taan.

Timo Paakkola jalkautuu myös kentälle kertomaan eri 
palveluista. Tässä Nokian Bridge-tukiohjelman yrittä-
jyystapahtumassa tänä syksynä.

Ensimmäinen konkreettinen 
ilmentymä vuoden 2013 ta-
pahtuvalle kuntaliitoksel-
le oli BusinessOulun synty-
mä kuluvan vuoden alussa. 
Tuolloin kaikkien viiden 
liittyvän kunnan elinkeino-
toimen yksiköt yhdistivät 
toimintansa saman katon 
alle muodostaen yhteisen 
elinkeinopolitiikan ja yri-
tyspalvelujen tuottajan. Bu-
sinessOulu tarjoaa kaikki 
yritystoiminnan käynnistä-
miseen, kehittämiseen, kas-

Laaja-alainen tuki yrityksille
Kaikki BusinessOulun palvelut myös Haukiputaalla

vuun ja kansainvälistymi-
seen liittyvät palvelut Oulun 
seudulla toimiville yrityksil-
le myös kuntien omissa toi-
mipisteissä. BusinessOulun 
toimipaikat sijaitsevat Ou-
lussa, Haukiputaalla, Kii-
mingissä ja Oulunsalossa. 
Näin ollen myös Ouluun yh-
distyvien alueiden yrittäjiä 
palvellaan siis jatkossakin 
lähellä omaa toimintaansa.

BusinessOulun tehtä-
vät on organisaation sisällä 
jaettu käynnistymis-, kehit-

BusinessOulun Haukipu-
taan toimistossa palvelu-
neuvojana toimii Minna 
Jokisalo-Matinlassi ja yri-
tysneuvojana Timo Paakko-
la, ja heidän toimipaikkansa 

tämis-, kasvu- ja kansainvä-
listymispalveluihin. Lisäksi 
toimintaan kuuluvat sijoit-
tumis- ja kongressipalvelut. 
Kattavat ja laadukkaat pal-
velut halutaan saada lähel-
le yrittäjiä, joten tavoitteta-
vuuskynnystä on alennettu 
yhdistämällä eri toimijoiden 
palveluita ja luomalla yhden 
luukun – toimintaperiaate. 
Näin helpottuu myös kehit-
tyvän yrityksen ohjaaminen 
saumattomaan palveluput-
keen, joka kattaa yrityksen 

Nopean palvelun lupaus
sijaitsee edelleen Haukipu-
taan Kehityksen tutuissa ti-
loissa Teollisuustie 1.

Timo Paakkola keskit-
tyy pääosin aloittavien sekä 
jo pitempään toimineiden 

Yhteystiedot  
www.businessoulu.com

Minna Jokisalo-Matinlassi
palveluneuvoja
puh. 044 703 1374 
minna.jokisalo-matinlassi@
businessoulu.com 

Timo Paakkola
yritysneuvoja 
puh. 045 893 2000 
timo.paakkola@businessoulu.com

yrittäjien yritystoiminnan 
kehittämiseen auttamalla 
muun muassa yritystoi-
minnan käynnistämises-
sä, rahoitusneuvonnassa, 
markkinoinnissa ja mahdol-
listen tukien ja rahoitusten 
hakemisessa. Minnan puo-
leen voi kääntyä esimer-
kiksi seuraavissa tarpeissa: 
Haukiputaalla järjestettävät 
koulutukset ja tilaisuudet, 
BusinessOulun:n palvelut – 
asiakasneuvonta ja palvelu-
tarpeiden kartoitus. Minnan 

HAI-hanke kehitti 
Haukiputaan ja 

Iin mikro- ja 
pk-yritysten toimintaa
Haukiputaan ja Iin yritystoiminnan kehittämishan-
ke (HAI) tarjosi 2008–2011 alueen yrityksille liikkeen-
johdon konsultointia, atk-asiantuntijapalveluita ja 
erilaisia koulutuksia. Hankkeen tavoitteena oli kohde-
ryhmään kuuluvien henkilöiden osaamisen vahvista-
minen, uusien työpaikkojen synnyttäminen ja nykyis-
ten työpaikkojen säilyttäminen. Kaikkiaan tavoitteena 
oli alueen yritysten kilpailukyvyn ja kehittymishalun 
lisääminen.

Kaikilla Haukiputaan ja Iin mikro- ja pk-yrityksillä 
oli mahdollisuus osallistua HAIn kautta tarjottuihin 
palveluihin. Konsultointiapua sai 84 yritystä Hauki-
putaalla ja 27 yritystä Iissä. Tarvekartoituksen poh-
jalta asiantuntijoita käytettiin monipuolisesti eri ke-
hityskohteissa: erityisen suosittuja aihepiirejä olivat 
viestintämateriaalin ja nettisivujen suunnittelutyöt, 
talousasiat, yrityskaupat, henkilöstön kehittäminen ja 
sopimusjuridiikka. Hankkeessa järjestettiin säännölli-
sesti yritys- tai yritysryhmäkohtaisia koulutuksia – yh-
teensä 48 koulutuskokonaisuutta. 

Koulutuksiin osallistui yhteensä 393 henkilöä, jois-
ta 80 % oli haukiputaalaisia. Suosituimpia koulutusai-
heita olivat markkinointi, atk, viestintä, talousasiat ja 
myynti. Atk-palveluja hankkeessa hoiti päätoiminen 
atk-kehittäjä, joka teki aluksi yrityksille maksuttoman 
tietojärjestelmäkartoituksen. Kartoituksen jälkeen 
atk-palvelutoimenpiteitä tehtiin 80 yritykselle.

HAI-hanke saavutti lähes kaikki määrälliset ta-
voitteensa: mukana oli kaikkiaan 204 yritystä, uusia 
työpaikkoja syntyi 103, työpaikkoja turvattiin 29 ja 
hankkeen myötä syntyi 8 uutta yritystä. Lisäksi liike-
vaihto kasvoi 58 % osallistuneista yrityksistä. Hank-
keen toimintaa pidettiin myös laadukkaana: konsul-
tointiapua saaneista yrityksistä 97 % antoi arvosanan 
erittäin hyvä tai hyvä, koulutusten kouluarvosana oli 
8,8 ja atk-palveluita käyttäneet kokivat valmiuksiensa 
lisääntyneen huomattavasti. 

HAI-hankkeen toiminnan mahdollisti ESR-rahoitus, 
lisäksi osallistuneilta yrityksiltä perittiin nimellisiä kor-
vauksia toimenpiteistä.

BusinessOulu tarjoaa jatkossakin Haukiputaan yri-
tyksille monipuolisia konsultointi- ja koulutuspalvelu-
ja. 

koko kehityskaaren. Busi-
nessOulu toimii tiivissä yh-
teistyössä ELY-keskuksen, 
TE-toimiston sekä Oulun 
seudun Uusyrityksen kans-
sa. Viime aikoina tähän yh-
teistyöverkostoon on erityi-
sesti panostettu ja roolituksia 
on selkeytetty. Asiakas hyö-
tyy siitä, kun tunnetaan eri 
toimijoiden vahvuudet ja 
yhteistyö on aitoa eri orga-
nisaatioiden kesken ja ohjaa-
minen oikealle palvelutiskil-
le on nopeata.

kautta voit myös varata ajan 
yritysneuvoja Timo Paakko-
lalle. BusinessOulun myötä 
Haukiputaalaisillekin suun-
nattu palvelutarjonta on 
laajentunut ja liikelaitoksen 
yli 70 henkilön asiantunti-
javerkosto on käytettävissä 
myös Haukiputaan asiak-
kaille. Sekä Minna että Timo 
auttavat mielellään kartoit-
tamaan parhaimman palve-
lukokonaisuuden yrityksen 
tarpeisiin nähden.   
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Terveisiä 

eduskunnasta

Vireä kolmas sektori -hanke järjestää maksutto-
man tutustumisretken Korvensuoran ja Ylikiimingin 
asukastuville torstaina 1.12.2011. 

Retki on tarkoitettu 18 -vuotta täyttäneille haukipu-
taalaisille ja alueen kolmannen sektorin toimijoille. 
Retken aikana tutustutaan Korvensuoran ja Ylikii-
mingin asukastupiin ja niiden toimintaan.

Bussi lähtee klo 17.00 Haukiputaan kunnantalon 
edestä, arvioitu paluuaika on noin klo 21.00.  Paik-
koja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. 

ILTAPÄIVÄN OHJELMA

Aika: Torstai 1.12. klo 13.00 – 16.00 (Tilaisuus on maksuton)
Paikka: Haukiputaan kunnanvirasto, Kirkkokatu 3

13.00 Ilmoittautuminen
13.15 Kolmas sektori – merkittäväksi toimijaksi 
 Perusturvajohtaja Irma Toivanen, Haukiputaan kunta
13.30 Riskit ja oletukset hankkeen alussa – osattiinko 
 varautua tulevaan?
 Projektipäällikkö Mairit Toppi, Vireä kolmas sektori -hanke
 
14.00 Täytekakkukahvit
 
14.30 Urheiluseuran tarjoama liikuntapalvelu ikäihmisille
 Puheenjohtaja Marjo Sjögren, Haukiputaan Veikot r.y.
15.00 Vireä kolmas sektori -hankkeen ulkoisen arvioinnin 
 tulokset – mikä hankkeessa onnistui ja miten toimintaa 
 voisi kehittää jatkossa
 Projektipäällikkö Miia Mäntylä, Vaasan yliopisto /Levón -instituutti
16.00 Tilaisuus päättyy – Hyvää kotimatkaa!

08-562 3000 
www.martinniemitimber.fi

Veneiden, asuntoautojen-
ja vaunujen talvisäilytystä

KOLMAS SEKTORI – 
vaikutukset ja mahdollisuudet alueella

Iltapäivän aikana perehdytään mm. siihen, millaiset mahdollisuudet erilaisil-
la toimijoilla on tuottaa palveluita ja työllistää Haukiputaalla? Miten hankkeen 
päätavoitteena ollut kolmas sektori on onnistunut kehittymään palveluiden 
tuottajaksi, työllistymisen edistäjäksi ja syrjäytymisen ehkäisijäksi?

Tarjoilun vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 
25.11. mennessä tanja.lindvall@haukipudas.fi puh. 050 4201592 tai 

mairit.toppi@haukipudas.fi puh. 050 4201596

Tilaisuudessa esitellään Vireä kolmas sektori -hankkeen yhteistyötahojen 
kanssa toteutetut toimenpiteet ja saavutetut tulokset sekä vaikutukset. Samal-
la pohditaan, miten niiden avulla voidaan lisätä alueen asukkaiden hyvinvoin-
tia ja viihtyisyyttä pitkällä aikavälillä?

TERVETULOA!

Bussiretki asukastuville

Sitovat ilmoittautumiset 25.11. mennessä 
Mairit Toppi p. 050 4201596 mairit.toppi@haukipudas.fi 

Tanja Lindvall p. 050 4201592 tanja.lindvall@haukipudas.fi

Illan isäntinä toimivat Korvensuoran asukasyhdistys ry. ja 
Ystävällisesti Ylikiiminki asukasyhdistys ry. 

Syksy on kulunut ripeästi 
Helsingin päässä. Eduskun-
tatyön arki sujuu normaaliin 
tapaan: työstetään hallituk-
sen lakiesityksiä, esitetään 
vaihtoehtoja ja valmistellaan 
seuraavan vuoden talousar-
viota. Äänestyksiä ja ajan-
kohtaiskeskusteluja on nor-
maaliin tapaan. 

Kaiken politiikan kes-
kiössä on talousalue euron 
kriisi. Yhteisvaluutan yski-
minen heijastuu meille Suo-
meen erityisesti kansainväli-
sen kaupan epävarmuutena. 
Toivoa sopii, että tuotteet, 
raaka-aineet ja osaamisem-
me käy kaupaksi myös tule-
vaisuudessa. 

Eduskunnassa on pää-
tetty pitkin kuluvaa vuotta 
laina- ja takausavuista ta-
louskriiseissä kampaileville 
maille kuten Kreikalle. Ei 
kuitenkaan yksimielisesti. 
Nyt vaaditaan jokaiselta eu-
romaalta tiukempaa talous-
kuria. Valtioiden velkaan-

tuminen on pysäytettävä. 
Mekin otamme 7 miljardia 
velkaa ensi vuoden asioiden 
pyörittämiseen. 

Meneillään on ilma sa-
keana erilaisia uudistuksia 
ja selvityksiä. Kuntauudis-
tuksella kasataan suurempia 
kaupunkiseutuja, nuorten 

Maakuntamme on tunnettu 
nuoresta ikäluokan määräs-
tä ja korkeasta syntyvyydes-
tä. Tässä on vaikuttamisen 
paikka. 

Syksyn talveksi taittuessa 
kelit kylmenevät, mutta po-
litiikassa taatusti lämpenee. 
Maakuntaamme rakennetta-
van uuden ydinvoimalan in-
vestoinnit, suuret kaivos- ja 
energiahankkeet sekä vireä 
pienyrittäjyys ovat piristys-
ruiskeita Pohjois-Suomen 
kehitykseen. 

Sykettä nostavat myös 
lähestyvät presidentinvaalit. 
Kehässä on nyt sellainen eh-
dokaskaarti, joka kuuluu ja 
näkyy. Tammikuun vaaleis-
sa valitaan Suomen kärkipo-
liitikko etenkin vastaamaan 
ulko- ja turvallisuuspolitii-
kasta. 

Aurinkoista talven odo-
tusta,

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Vireä pienyrittäjyys piristysruiske 
Pohjois-Suomen kehitykseen

”Sykettä nostavat myös lähestyvät presidentinvaalit. 
Kehässä on nyt sellainen ehdokaskaarti, joka kuuluu ja näkyy.”

”Meneillään on ilma 
sakeana erilaisia 

uudistuksia ja selvi-
tyksiä.”

yhteiskuntatakuulle etsitään 
konkretiaa ja vanhuksille 
kirjataan hoitosuosituksia. 
Erityisesti verenpainetta 
nostaa nuorten koulutuk-
seen kaavaillut koulutus-
paikkojen karsimiset. Ope-
tusministeri pitää kiinni 
hallituksen tavoitteesta vä-
hentää 2000 ammattikorkea-
koulutuksen aloituspaikkaa. 

  yO errokE ahuJ
  ämhyr-aloipaT
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Revontie 1
Haukipudas

Juha Ekorre Oy
Tapiola-ryhmä

08-882 1871

 

Huiput Oy
Pajakuja 1, 90460 Oulunsalo

www.huiput.fi 

Kuljetukset
kaikille
ryhmille!

Tilaukset (24 h) numerosta:
044 565 9500


