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Tervetuloa!

La 31.3.2012 alkaen klo 9.30 Kirkkorannassa
 OHJELMA
09.30 Pilkkiin ilmoittautuminen alkaa
10.00 Seurakunnan tervehdys
10.15 Pilkkikilpailun sääntöjen kertaus (Lasse Rahikkala)
10.30 Pilkkikilpailun startti
11.00 Hippo-hiihto alkaa
11.30 Länsituulen koulun
 kuoro esiintyy
12.00 Jore Siltala esiintyy
12.30 Trulliasukilpailu
 POP -pankki sponsorina.
 Kaikki palkitaan
13.00 Jore Siltala esiintyy
13.30 Pilkkikilpailu päättyy
14.15 Palkintojen jako

ARPOJA
MYYTÄVÄNÄ

5 € kpl
•	 Pääpalkintona	Cello	Gourmet3
	 kaasugrilli	arvo	679	€
•	 2.	palkinto	Citizen	SuperTitanium
	 rannekello	arvo	345	€
•	 Palkintoja	yht.	10,	arvo	yht	1825	€

Alueella	buffetti:Makkaraa,	mehua,	kahvia	yms.Lakritsin	myyjä	myös	paikalla.Pulkkamäki	lapsilleOngintaa
Rekiajelua	(Alarmi	Stables)

”Suurin	kala”	-palkinto

Madison	Onni	pyörä,

arvo	299	€

OP Hippo-Hiihto klo 11.00
Numerot noudettava
aikaisemmin
Haukiputaan Veikot

Pilkkikilpailu!
klo	10.30-13.30
4	sarjaa
Naiset, osallistuminen 10 €,
pääpalkinto Liikuntakeskus Core lahjakortti
arvo 300 €. Lisäksi 9 kpl tavarapalkintoja.
Miehet, osallistuminen 10 €,
pääpalkinto Liikuntakeskus Core lahjakortti
arvo 300 €. Lisäksi 9 kpl tavarapalkintoja.
Nuoret, 10- 15-v, osallistumien 5 €,
pääpalkinto Upo mikrouuni arvo 99 €,
pokaali parhaalle. Lisäksi 9 kpl tavarapalkintoja.
Lapset, alle 10-v, osallistuminen ilmaista,
pokaali parhaalle, useita hyviä palkintoja.

Pilkkikilpailujen
palkintojen	yhteisarvo	

yli	2000	euroa!

Alueella ei pankkikortti 
käy maksuvälineenä.

Huom! 
VARAA MUKAASI 

KÄTEISTÄ 
RAHAA!
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Kevätpäivillä runsaasti toimintaa
Haukiputaan Kevätpäivät 
järjestetään lauantaina 31.3. 
klo 9.30 alkaen kirkkoran-
nassa. Päivän aloittaa seu-
rakunnan tervehdys ja päi-
vän pääesiintyjänä nähdään 
Tanssiorkesteri Ässistä tuttu 
Jore Siltala.

Kello 10.30 starttaa-
vaa pilkkikisaa käydään 
tänä vuonna neljässä sar-
jassa: naiset, miehet, nuoret 

Lasten trullikisaan toivotaan
runsaasti osallistujia. 

Kevätpäiville on osallistunut perinteisesti runsaasti yleisöä.

10-15-vuotiaat ja lapset alle 
10 vuotta. Suurimman ka-
lan pyydystänyt saa 299 eu-
ron arvoisen Madison Onni 
–polkupyörän. Yhteensä 
pilkkikilpailujen palkintojen 
arvo on yli 2000 euroa!

Kevätpäivä sisältää myös 
Osuuspankin Hippo-hiih-
dot, lasten trullipukeutumis-
kisan, Länsituulen koulun 
kuoron esiintymisen, rekia-

jelua, ongintaa ja pulkkamä-
essä laskemista. Kahvia, gril-
limakkaraa, mehua ja muuta 
pikku purtavaa saa alueen 
buffetista.

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

Suurarpoja on ollut myyn-
nissä jo ennen päiviä. Arpa-
jaisten sekä päivien tuotto 

käytetään Kevätpäivien jär-
jestävien yhdistysten toimin-
nan kehittämiseen, sekä van-
hustyöhön ja nuorisotyön 
hyväksi Haukiputaalla. 

Haukiputaan kevätpäivi-
en järjestäjinä toimivat pää-
asiassa Haukiputaan Yrit-
täjät ry, Vierivät Kivet, 
Eläkeliiton Haukiputaan yh-
distys ry. (jk)

Lauantaina 31.3 järjestämme perinteisen kevätpäivän kirkko-
rannassa. Toivotaan, etteivät säät tapahtuman nimen mukaisesti 
ole liian keväisiä, jotta saamme tapahtuman kunnialla hoidettua. 
Sisältyyhän tapahtumaan pilkkikilpailu ja muutakin lunta kaipaa-
vaa toimintaa. Lisäksi on tarjolla monenlaista ja olemme saa-
neet esiintyjäkaartiin ihan nimiartistinkin. Toivottavasti ilma on 
viimevuotista suosiollisempi, vaikkei huono sää tuntunut vii-
meksikään haittaavan. Väkeä oli liikkeellä runsain joukoin. Ter-
vetuloa nytkin suurella joukolla! 

Olen ollut Haukiputaan Yrittäjien hallituksessa vuoden ja 
olen nyt ensimmäistä vuotta puheenjohtajana. Homma on läh-
tenyt ihan mukavasti käyntiin, vaikka alkuun piti miettiä, että mi-
hin tässä oikein on ryhtynyt. Olen saanut nykyisen hallituksen 
täyden tuen ja se tietysti on kaiken edellytys. Katson yhdek-
si tärkeimmäksi tehtäväkseni jäsenistölle tiedottamisen ja sitä 
kautta mahdollisen pienen aktivoinnin. Katsotaan, kun saadaan 
systeemit täyteen iskuun.

Niille yrittäjille jotka miettivät pitäisikö liittyä ja niille, jotka 
miettivät miksi kuulua järjestöön, haluaisin lähettää sellaisia ter-
veisiä, että kannattaa käydä Suomen Yrittäjien sivuilla tutustu-
massa toimintaan ja ennen kaikkea siihen, mitä palveluja jäsenis-
tö saa jäsenmaksun hinnalla. Olen itse täysin vakuuttunut, että 
jäsenyys kannattaa monestakin syystä.

Teemme yhteistyötä Business Oulun kanssa mahdollisten 
palvelujen ja koulutuksen merkeissä. Lisäksi teemme yhteistyö-
tä uuden Oulun puheenjohtajien kanssa, jotta puhuisimme ”yh-
dellä suulla” Oulun päättäjien suuntaan. Tässä vaiheessa koros-
tan kuitenkin, että paikallisjärjestöt tulevat säilymään.

Tämä on myös Suomen Yrittäjien tahtotila.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme 

kevätpäivän järjestelyissä. Pidetäänhän yhteyttä jatkossakin.

Jyrki Drushinin
Puheenjohtaja, Haukiputaan Yrittäjät ry 

Jäsenyys kannattaa
Suomen Yrittäjissä

Autokorjaamo M. Heleni-
us T:mi on Martinniemessä 
toimiva yritys, jota pyörittää 
Mika Helenius. 

Caravan Motors Oulu on 
autojen korjaukseen, huol-
toon, myyntiin sekä muiden 
kulkuvälineiden huoltoon 
erikoistunut yritys, yrittäjä-
nään Jukka-Pekka Malmi-
huhta.

Econox Ky tarjoaa kirjan-
pito- ja tilinpäätöspalveluita, 
yrittäjänään Outi Suorsa.

Hacman yrittäjänä on 
Marianne Hack ja hän tuot-
taa yrityksille yrityselämää 
tukevia palveluita koko Suo-
men alueella.

Irma ja Matti Hannu-
la Oy:n toimialana on elin-
tarvikkeiden, tekstiilien, ko-
dintarvikkeiden, rauta- ja 
maataloustarvikkeiden vä-
hittäiskauppa sekä arvopa-
perikaupan harjoittaminen.

Kiviniemen fysikaalinen 
hoitolaitos Ay harjoittaa fy-
sioterapiapalveluiden tuot-
tamista ja alaan liittyvien 
välineiden myymistä, yrittä-

Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen uudet jäsenet

jänään Miia Heino.
Kynsistudio BeautyNails 

Sari Kivarin Kiviniemessä 
toimiva yritys.

Norden Steel Oy tarjoaa 
rakennusteknisiä palveluita 
yrittäjänään Olli-Pekka Haa-
pala.

Onkamon Autosäätiö on 
Matti Leiviskän autokorjaa-
moyritys, joka myös valmis-
taa ja myy kilpa-autoiluun 
liittyviä osia.

Remontti ja Puutyö Ras-
ti T:mi on Markku Kuos-
masen rakennus-, asennus- 
ja remonttipalveluiden sekä 
puusepän tuotteita ja palve-
luita tarjoava yritys.

Revonrauta Ky on Kari 
Alaraasakan Rautia –K-ket-
juun kuuluva rakennustar-
vikkeita ja –aineita myyvä 
yritys.

Riitan Resonanssin Riit-

ta Kaipainen tekee vaihtoeh-
tohoitoja sekä ravinto- ja hi-
venainemittauksia.

RM Massage & Therapy 
on Raijo Marjoniemen ter-
veydenhoitopalveluita tar-
joava yritys, joka toimii Mar-
tinniemessä.

Tilimylly Ky on Jaakko 
Myllylän Kellossa toimiva 
yhtiö, joka tuottaa ja välittää 
tilitoimisto- ja taloushallin-
topalveluita sekä harjoittaa 
yritystoiminnan yleistymis-
tä ja kehittämistä palvele-
vaa toimintaa, alaan liittyviä 
konsultointipalveluita sekä 
yritysvälitystä.

Tilkkuliini on Kellosta 
käsin toimiva puhdistuspal-
veluita, tekstiilitöitä, kodin-
hoitopalveluita ja työvoiman 
vuokrausta tarjoava yritys, 
yrittäjänään Maria Toivari.

T:mi Jaana Siltala/Peli- 

piste&BestBurger on gril-
likioski, jossa toimii Toto- 
sekä veikkauspelipisteet.

T:mi Pajuluoto on auto-
maatio- ja sähkösuunnitte-
lun sekä kiinteistöhuollon ja 
viherrakentamisen alalla toi-
miva yritys, jota pyörittää 
Arto Pajuluoto.

T:mi Rissanen Jenna-
Pauliina tarjoaa parturi- ja 
kampaamopalveluita osoit-
teessa Revontie 12.

Tour Event Finland tar-
joaa mm. matkaoppaiden 
palveluita Halosenniemellä, 
yrittäjänään Seppo Ålander.

TTC Tuohitie Consul-
ting on Tapio Veijolan Kel-
lossa toimiva yritys.

Virpiniemen Syke on 
Seija Oikarisen Kiviniemes-
sä toimiva kahvila-ravintola 
ja elintarvikekioski.

Ykkös-Yhtiöt Oy on Ase-
makylänraitilla toimiva Hei-
di Kallion omistama yritys, 
jossa myydään naisten vaat-
teita.

Haukiputaan Yrittäjiin on liittynyt marras-
kuun jälkeen 22 uutta jäsentä ja nyt jäseniä on

yhteensä 237. Tervetuloa uudet jäsenet
mukaan toimintaan!

Jyrki Drushinin ja-
kamassa pilkki-
kisan palkintoja 
viime vuoden Ke-
vätpäivillä

Pilkkikisat järjestetään edellisten 
vuosien tapaan Kiiminkijoen jäällä.

Yhdessä ote on vahvin – on 
Haukiputaan Yrittäjien vuo-
den 2012 teema. Tehdyn toi-
mintasuunnitelman perustana 
ovat Suomen sekä Pohjoispoh-
janmaan Yrittäjien vuodelle 
2012 asettamat tavoitteet, joi-
ta ovat yritysten onnistuneet 
omistajanvaihdokset, kunta-
vaikuttaminen sekä yritysten 
liiketoimintaympäristön ke-
hittäminen.

Tavoitteena on paran-
taa haukiputaalaisten yritys-
ten toiminta- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia, sekä luoda 

Haukiputaan Yrittäjillä meneillään aktiivinen vuosi
myönteistä asennetta yrittä-
jyyttä kohtaan. Jäsenistölle 
tarjottavia palveluita sekä ta-
pahtumia pyritään kehittä-
mään ja Business Oulun kans-
sa kartoitetaan mahdollisia 
yritysten tukitarpeita.

Tarkoituksena on julkais-
ta perinteiseen tapaan kol-
me Haukipudas Yrittää –leh-
teä, yhteistyössä VKK-Media 
Oy:n kanssa. Lisäksi muus-
sakin mediassa pyritään ole-
maan esillä.

Tällä hetkellä Haukipu-
taan Yrittäjien jäsenmäärä on 

237 ja tavoitteena on, että luku 
olisi vuoden loppuun men-
nessä 250. Uusia jäseniä hou-
kutellaan edunvalvontajär-
jestelmästä kertomalla sekä 
muista Suomen- ja Pohjois-
pohjanmaan yrittäjien tarjoa-
mista palveluista.

Tapahtumakalenteri
Vuoden suurin tapahtuma, 
johon haukiputaalaisia yrit-
täjiä toivotaan osallistumaan 
on Oulussa 19.-21.10. järjes-
tettävät valtakunnalliset yrit-
täjäpäivät. Haukiputaan Yrit-

täjien kevätkokouksen 17.4. 
hotelli Samanttassa, lisäksi ta-
pahtumakalenteriin on mer-
kitty kevätpäivät lauantai-
na 31.3, kesäpäivä torilla 16.6, 
PPY:n vuosikokous 16.-18.11. 
ja joulunavaus 23.11.

Lisäksi yrittäjät järjestävät 
kevätmatkan Riikaan, Latvi-
aan 19–21.4. ”Baltian Pariisin” 
reissun yhteydessä yrittäjät 
tekevät retken myös Jurmalan 
kylpyläkaupunkiin. (jk)
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5 times
harder than

normal titanium

Maahantuoja KM-Kello Oy p. 010 321 2100 

40 %
lighter than 

stainless steel

Basic Vesion CTZ Logo

Minimum Vesion CTZ Logo
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Kelloliike Kylmäaho Ky
Revontie 5, Haukipudas • puh. 08-547 2998

www.kelloliikekylmaaho.fi • avoinna: ma-pe 9-17, la 10-14

KEVÄT-ARVONNASSA
   MUKANA

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

Kellon puun valikoimaa ol-
laan laajentamassa huomat-
tavasti ja liikevaihto on hie-
noisessa kasvussa, joten 
yritykselle kuuluu hyvää. 
Valikoimaan uutena tulee 
aitaelementtejä, sekä mök-
kejä ja saunarakennuksia 
aletaan myydä entistä val-
miimpina. Lisäksi lämpö-
käsitellyn puun valikoimaa 
laajennetaan painekyllästet-
tyjen puutuotteiden rinnalle 
ympäristöystävällisemmäk-
si vaihtoehdoksi. 

Uudet aluevaltaukset 
tuotevalikoimassa ovat vuo-
den vaihteessa Kellon puun 
uudeksi yrittäjäksi tulleen 
Heikki Piipon ansiota. Ai-
kaisemmin 20 vuotta alan 
yrittäjänä toimineen miehen 
toinen yritys Livolta Oy toi-
mii samassa paikassa Kellon 
puun kanssa ja lähitulevai-
suudessa Piipolla on aikeena 

Kellon puun valikoima kasvaa entisestään
yhdistää yritykset saman ni-
men alle.

Piippo on tyytyväinen 
Kellon puu –yrityksen ny-
kyiseen tilaan ja kiittää edel-
lisen omistajan, Kalevi Tep-
polan tekemää hyvää työtä. 
Teppola on edelleen yrityk-
sen taustavoimissa, joten hä-
nen 30 vuoden aikana han-
kittu alan asiantuntemus on 
myös uuden yrittäjän toi-
minnan tukena.

Haukiputaan ja Oulun lä-
hialueilla rakennetaan pal-
jon, joten puutuotteille on 
kysyntää. Lisäksi Kellon puu 
toimittaa erikoisempia tuot-
teitaan ympäri Suomen. Esi-
merkiksi linnunsiipipaneelia 
ei löydy ihan joka rautakau-
pasta, ja sitä tilataankin netin 
kautta erityisesti entisöinti-
kohteisiin.

Jenny Kärki

Toimitusjohtaja Heikki Piippo esittelee Kellon puun va-
rastossa erikoista linnunsiipipaneelia, jota käytetään en-
tisöintikohteissa ympäri Suomen.

Haukiputaan Yrittäjät ry 
sai hallitukseen tänä vuon-
na kaksi uutta jäsentä: Hei-
di Mäkeläisen ja Leena 
Kiviniemen, sekä yhden pa-
luujäsenen Leena Niemelän. 
Yleensä yrittäjät jakavat sa-
manlaisen arvomaailman 
toimialasta riippumatta. Sen 
vuoksi yrittäjäjärjestöt tuke-
vat vahvasti paikallista yh-
teisöllistä toimintaa.

Kelloliike Kylmäaho Ky:n 
omistaja Leena Niemelä toi-
mi aikaisemmin neljä vuotta 
hallituksessa, joista kahtena 
myös varapuheenjohtajana. 
Muutaman vuoden tauon 
jälkeen hän koki jälleen tar-
peen tulla mukaan, kun pyy-
dettiin hallituksen jäseneksi 

- Oulun ja Haukiputaan 
yhdistymisen myötä heräsi 
paljon kysymyksiä, joten ha-
lusin pysyä kärryillä uudis-
tuksen tuomista muutoksista 
ja muutenkin ajan hermolla. 
Myös asiakkaiden puheista 
on voinut aistia huolta pal-
veluiden karkaamista kau-
punkikeskukseen, mutta me 
yrittäjät emme ole lähtemäs-
sä minnekään vaikka kunta-
palvelut saattavatkin keskit-
tyä, Niemelä rohkaisee.

Alkujaan Niemelä liittyi 
yrittäjiin sosiaalisen ja toi-
meliaan luonteensa vuok-
si. Yhdistyksestä hän läh-
ti hakemaan yrittäjäystäviä, 
me-henkeä sekä tekemisen 
meininkiä. Samasta syystä 
vuoden alusta Haukiputaan 
Yrittäjien hallituksen jäsene-
nä on ollut myös Koti- ja sii-
vouspalvelu Sevillan yrittäjä 
Heidi Mäkeläinen.

Järjestäytymisen mahdol-
lisuus laskee uusien yrittäji-
en kynnystä ryhtyä yrittäjik-
si, sillä tukiverkko on tärkeää 
tutustuessa uusiin kuvioi-

Yhteisöllinen yrittäjäyhdistys
jakaa tietoa jäsenilleen

hin. Vasta puolitoista vuotta 
yrittäjänä toiminut Mäkeläi-
nen keräsi ensin kokemusta 
siivousalalta oululaisissa fir-
moissa ja toiminimen laitet-
tuaan ei ole katunut päätös-
tä kertaakaan. Hän on ollut 
alusta asti myös yrittäjäjär-
jestön jäsenenä.

- Varsinkin jos toiminnas-
sa on aktiivisesti mukana, 
niin uusia kontakteja syntyy 
helposti ja pystyy verkos-
toitumaan helposti. Toki on 
paljon itsestä kiinni kuinka 
paljon jäsenyydestä saa irti. 
Yhdistyksen tunnettavuut-

ta voisi tehdä näkyvämmäk-
si. Vaikka olemme yksittäi-
siä ammatinharjoittajia, niin 
meillä on aktiivinen järjestö, 
Mäkeläinen toteaa.

Myös Niemelä allekirjoit-
taa oman aktiivisuuden tär-
keänä tekijänä siinä, kuinka 
paljon yrittäjänä voi hyötyä 
yhdistyksen palveluita. Jär-
jestö tarjoaa tietoa yrittäjil-
le ja heidän työntekijöilleen 
hyödyllisistä kursseista ja 
koulutuksista, joissa panos-
tetaan myös yrittäjän omaan 
oppimiseen myös yrityksen 
kehittämiseen.

- Järjestö on tarjonnut tie-
toa myös koulutuksista joita 
ei itse olisi osannut aikaisem-
min ajatellakaan. Esimerkik-
si taannoin Jatulissa pidet-
tiin kirjanpidon koulutus. 
Oma poikani on aloittamas-
sa huhtikuussa myynnin 
ammattitutkinnon suoritta-
mista oppisopimuksella yri-
tyksessäni, ja tästäkin mah-
dollisuudesta sain tiedon 
yrittäjäyhdistyksen kautta, 
kertoo Niemelä.

Jenny Kärki,
kuva Heimo Turunen

Yrittäjäyhdistyksen sihteerinä toimiva Leena Niemelä paristonvaihtohommissa Kelloliike Kylmäahon tiloissa.

Haukiputaan Yrittäjien hallitus 2012 toi-
voo haukiputaalaisten käyttävän oman 
paikkakunnan yritysten palveluja. Jä-
senet: Kimmo Kallio, Sanna Halonen, 
Heli Kynkäänniemi toimistosihteeri, 
Juha Ekorre, Jyrki Drushinin puheenjoh-
taja, Heidi Mäkeläinen, Leena Niemelä, 
Mikko Niskala ja Anja Järvenpää. Ku-
vasta puuttuvat Leena Kiviniemi, Raimo 
Kropsu, Päivi Pikkuhookana.

Ajanvaraus 08 547 2972

Haukiputaan
Hammaslääkärikeskuksen

toimintaa jatkavat
• Hammaslääkäri
 Anna Tuutti

• Hammashoitaja
 Paula Matinaho

• Suukirurgian erikois-
 hammaslääkäri
 Leena Ylikontiola

Jokelantie 1, Haukipudas

TMI VILMATI
puh. 040 547 7296 

info@vilmati.fi

• LVI-työt 
• Ilmastoinnin säädöt

Maanrakennusliike 
P. Takkula Ky

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

fax 08-540 2401
takkula2@dnainternet.net
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Putaan
Katsastus Oy
Konetie 11
Haukipudas
Puh. 08-340 700

Konetien
Katsastus Oy

Äimätien
Katsastus Oy

60€60€

33€ 30€

PSK-Aikuisopisto
Kansankatu 47 B, 3krs, 

90100 Oulu
www.psk.fi

Pohjois-Pohjanmaan
Oppisopimuskeskus

Kansankatu 47 B, 3. krs.
90100 Oulu, www.popo.fi

nythaussa
OULUSSA

Myynnin ammattitutkinto oppisopimuksella
18.4. alkaen, lisätiedot kouluttaja Teemu Simola, 044 3120 786
 
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto oppisopimuksella
24.4. alkaen, lisätiedot kouluttaja Teemu Simola, 044 3120 786
 
Lähihoitajan osatutkinto
•	 asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala
7.5. alkaen, lisätiedot kouluttaja Kirsti Alatalo, 044 3120 854
 
KLT – valmennus
16.5. alkaen, lisätiedot kouluttaja Matti Vähäjylkkä, 044 0803 639
 
Yrittäjän ammattitutkinto – pro
jatkuva haku, lisätiedot kouluttaja Ari Koski, 044 3684 929
 
Liiketalouden perustutkinto oppisopimuksella
jatkuva haku, lisätiedot kouluttaja Leena Läksy, 044 3120 706
 
Lisätietoa koulutuksista myös nettisivuiltamme www.psk.fi

Tämän vuoden alusta Hau-
kiputaan Yrittäjien uutena 
puheenjohtajana on toimi-
nut Tekniset Väiskin TV ja 
koneen yrittäjä Jyrki Drushi-
nin. Yrittäjäyhdistyksen hal-
lituksessa hän on toiminut 
vuoden ja yrityksensä omis-
tajana vuodesta 1994, yhtiö-
kumppaninsa Vesa Mäkisen 
kanssa. Vuosi on Drushini-
nille merkittävä, muutenkin 
kuin uuden luottamusteh-
tävän myötä: tänä vuonna 
miehelle tulee mittariin puo-
li vuosisataa ja heinäkuussa 
hänestä tulee pappa!

Kodin elektroniikkaa 
myyvän yrityksen omis-
ti alun perin Jyrki Drushi-
ninin isä, mutta myi firman 
kunnes uusille yrittäjille tar-
joutui tilaisuus ostaa yritys. 
Drushinin on ollut liikkeessä 
töissä armeijan jälkeen, vuo-
desta 1983, joten toiminta oli 
tuttua ennestään. Samalla 
alalla hän on käynyt kokeile-
massa siipiään myös muilla 
paikkakunnilla, kunnes koti-
seutu veti jälleen puoleensa.

- Ala on rakennemuutok-
sessa isojen pääomaketjujen 
jyrätessä ja markettien pu-
ristuksessa. Niin sanottuja 
kivijalkamyymälöitä tippuu 
pelistä koko ajan, varsinkin 
suurissa kaupungeissa. Itse 
näkisin kuitenkin, että meil-
lä on paikkamme Haukipu-
taalla, mutta senhän päät-

Yrittäjäyhdistys säilyy
kuntaliitoksen jälkeenkin

tää viime kädessä asiakkaat. 
Oma tavoite on pitää nykyi-
nen asema, kasvusta ei us-
kalla puhua, kertoo Drushi-
nin.

Yrittäjäjärjestöllä on Drus- 
hininin mukaan vakiintu-
nut oma paikka yhteiskun-
nassa. Myös kuntapäättäjät 
ovat kiinnostuneet yrittämi-
sen edellytyksistä ja tämän 
dialogin hyödyttäminen on 
Drushininin mielestä tärke-
ää.

- Olemme aloittaneet 
yhteistyön uuden Oulun 
paikallisyhdistysten pu-
heenjohtajien kanssa, että 
puhuisimme yhdellä suul-
la vuoden 2013 alusta kau-
pungin päättäjien suuntaan. 
Korostan kuitenkin, että pai-
kalliset yrittäjäyhdistykset 
säilyvät itsenäisinä kunta-
liitoksista huolimatta. Tämä 
on myös kattojärjestömme, 
Suomen Yrittäjien tahtotila, 
Drushinin vakuuttaa. (jk)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

www.yrittajat.fi/haukipudas
LIITY JÄSENEKSI

Uusi puheenjohtaja:

PP-Fasadi Oy
Karpalotie 3, 90830 Kello, puh. 08-563 4500, fax 563 4525

www.pp-fasadi.fi

Tekniset Väiskin TV 
ja koneen yrittäjä 
Jyrki Drushinin.
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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

Päivystys 
24h

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

www.fixuremppa.fi

Einarin
pensseli oy
kaikki rakennustyöt

puh. 0400-173 742

Haukiputaan Yrittäjien jär-
jestämän Kevätpäivän 31.3. 
pääesiintyjänä nähdään Jore 
Siltala, joka on tunnettu koko 
Suomea kiertäneen tanssior-
kesterin Ässät jäsenenä, vuo-
desta 1978. 

Viime vuoden Tapanin 
päivänä Joren vaimo Jaana 
Siltala osti Pelipiste & Best 
Burger –yrityksen Haukipu-
taan keskustasta. Tällöin Jore 
päätti hiljalleen luopua tans-
siorkesteritoiminnasta ja al-
kaa omistautua soolokeikoil-
le sekä vaimon auttamiselle 
yritystoiminnan parissa.

Best Burgerin edelliset 
yrittäjät Tuula ja Rauno Les-
kinen toimivat paikalla noin 
20 vuotta ja jättivät uudelle 
omistajalle toimivan yrityk-
sen. Vakioasiakaskunta on 
pysynyt samana, joten kävi-
jöitä kioskissa riittää. Jaanan 
poika Jesse Kamula suorittaa 
merkonomin tutkintoa oppi-
sopimuksella töiden ohessa 
grillillä. Perheen lisäksi yri-
tys työllistää yhden henki-
lön.

- Viime syksynä kokeiltiin 
jo kuinka hyvin saan lähialu-
eelta soolokeikkoja. Hyvin-

 Ammattimuusikko ja grilliyrittäjä

hän ne onnistuivat, joten us-
kalsin jättää yhtyeen ja nyt ei 
sitten tarvitse lähteä pitkik-
si ajoiksi kiertämään ympä-
ri Suomea ja maailmaa, ker-
too Jore.

Soolokeikkailun ja grilli-
kioskissa auttamisen lisäk-
si Jore Siltalalla on oma toi-
minimi Silturecords, jonka 
tiimoilta hän myy omaa oh-
jelmaansa, tuottaa levyjä ja 

pyörittää studiota, joka si-
jaitsee hänen kotinsa pihara-
kennuksessa.

Viimeisin pitkäsoitto on 
viime keväällä purkkiin saa-
tu countryhenkinen Polte 
Veressä cd, johon saatiin sä-
vellys- ja sanoitusrahoitus-
ta George Malmsten -sääti-
öltä. Tämän vuoden puolella 
Jore on keikkojensa lisäksi 
puuhaillut juuri julkaistun 
sinkun Olet Poissa, parissa. 
Kappaleseen sanat kirjoitti 
Reijo Päkkilä.

11-vuotiaana kontra-
basson soittamisesta mu-
siikkiuransa aloittanut Jore 
Siltala ryhtyi heti täysi-
ikäistyttyään päätoimisek-
si ravintolamuusikoksi. Vii-
si vuotta myöhemmin hän 
perusti veljiensä kanssa Äs-
sät orkesterin, jonka siivittä-
mänä hän pääsi kiertämään 
Suomen lisäksi maailmaa. 
Yhtye on käynyt esiintymäs-
sä kahdesti Kanadan Van-
couverin Suomi-seurassa, 
kahdesti Playa Del Inglesis-
sä Cran Canarialla sekä Ete-
lä-Ruotsissa Göteborgissa.

Jenny Kärki

Jaana Siltala on uusi omistaja Pelipiste & Best Burger 
–grillikioskissa ja hänen miehensä ammattimuusikko 
Jore Siltala auttaa vaimonsa yrityksessä oman työnsä 
ohessa.

Fysiowell muutti kuluvan 
vuoden tammikuussa uusiin 
tiloihin vanhaan apteekin ta-
loon eli osoitteeseen Jokelan-
tie 1. Yrittäjä Sirpa Eskelinen 
on toiminut Haukiputaalla 
nyt kaksi vuotta ja sitä en-
nen hän pyöritti fysiotera-
piayritystään kymmenen 
vuotta Iissä. Samassa tilassa 
toimii myös Koulutettu hie-
roja Anu Salomaa.

- Uusista tiloista on saatu 
heti positiivista palautetta. 
Avarat ja valoisat tilat kes-
keisen rakennuksen päädys-
sä ovat kiinnittäneet myös 
asiakkaiden huomion. Ai-
kaisempi liiketila oli hieman 
piilossa, kertoo Eskelinen.

Salomaalla ja Eskelisellä 
on työyhteisö, jossa on erit-
täin hyvä ilmapiiri, vaikka-
kin he työskentelevät eril-
listen yritysten alla. Lisäksi 
heidän palvelunsa eroavat 
toisistaan, joten voivat yh-
dessä täydentää toistensa 
palveluita samassa tilassa. 
Myös tarpeen vaatiessa asi-
akkaita voidaan ohjata liike-

kumppanin piiriin.
Sirpa Eskelinen on syn-

tyisin Posiolta ja ennen yrit-
täjyyttään seikkaillut maa-
ilmalla ja asunut mm. 
Ruotsissa. Hän uskoo oppi-
neensa joustavan ja sopeu-
tuvan ammattilaisen kykyjä 
nähtyään laajempia ympy-
röitä.

- Yrittäjän täytyy olla 
myös ajan hengessä muka-
na ja kouluttautua sekä eri-
koistua jatkuvasti. Myös asi-
akkaat luottavat paremmin 
ammattitaitoon kun tieto-
taitoja kehitetään jatkuvasti. 
Olen käynyt myös toimitus-
johtajakoulutuksessa, johon 
kuului olennaisesti liiketoi-
minnan kehittäminen, min-
kä koin hyväksi itselleni ja 
sitä voi suositella kaikille 
yrittäjille, Eskelinen toteaa.

Anu Salomaan ja Sirpa 
Eskelisen toimitilat ovat vie-
lä pienen muuttoremontin 
keskellä, ja toimitilojen jär-
jestys tulee muuttumaan. 
Asiakkaita käy jo aktiivises-
ti, mutta varsinaiset avajai-

Fysioterapeutti Sirpa Eskelinen ja koulutettu hieroja Anu 
Salomaa toimivat nyt uusissa tiloissa vanhan apteekin ta-
lossa.

Avarat ja valoisat tilat keskeisen rakennuksen päädyssä 
ovat kiinnittäneet myös asiakkaiden huomion

set pidetään avoimien ovien 
merkeissä lauantaina 21.4. 
klo 11 – 15, minne yrittäjät 
toivottavat kaikki kiinnostu-

neet toivottavat kaikki terve-
tulleiksi.

Jenny Kärki

Fysiowell uusissa tiloissa
• Kotisiivous
• Rakennussiivous
• Toimitilojen sopimussiivous
• Ikkunoiden pesu

Pahkatie 7, 90820 KELLO • Puh. 08 4154 1275
anneli.nokela@elisanet.fi

www.siivouspalvelunokela.fi
Jo 27 vuotta Oulun alueella

Jore ja Jaana Siltala:



6 nro 1/2012Haukipudas YRITTÄÄ

Päiväkoti 
Vaahterapuun Lapset

Kivarintie 29
90820  KELLO
040 4136896
040 5145007 Soile Stenberg

Tervetuloa Tutustumaan!

www.stylette.fi

Kirkkotie 10
www.haukiputaanseurakunta.fi

Ajotaito Hessu on laajenta-
nut toimintaansa ja avannut 
viime kesänä uuden toimi-
pisteen Haukiputaalle. Toi-
mitusjohtaja Heikki Hannus 
sai palautetta, että Haukipu-
taalla olisi kysyntää uudel-
le liikkeelle. Yrityksellä on 
lisäksi kaksi toimipaikkaa 
Oulussa 

- Autokoulujen toimipaik-
kalupaa koskeva laki muut-
tui valtakunnalliseksi, kun 
aikaisemmin lupa oli kunta-
kohtainen. Olen asunut koko 
aikuisikäni Haukiputaal-
la, mutta työskennellyt Ou-
lussa. Nyt mahdollisuuden 
tarjouduttua, hyppäys Hau-
kiputaan yritysmaailmaan 
mukaan oli pieni, Hannus 
kertoo.

Uudelle autokoululle löy-
tyi sopiva tila osoitteesta Vä-
litie 6. Suuret ikkunat avau-
tuvat pohjoiseen päin, joten 
valoa riittää, mutta kesäl-
läkin paikka pysyy viileä-
nä. Kiitosta on saanut myös 
helppo sijainti ja suuri park-
kipaikka. Uusien autokoulu-
laisten on helppo mennä lii-

Hessun autokoulu
starttasi Haukiputaalla

Ajotaito Hessun Haukiputaan toimipisteen henkilökuntaan 
kuuluu muiden muassa Jenni Hannus, Heikki Hannus ja 
Lauri Rousu.

Työskentelymme ei ole 
tuntimäärään sidottua.

Tekijät yrityksesi toimistoon.
Kysy 

tarjousta!
Hacma • Marianne Hack • 050-4361199 • www.hacma.fi

kenteen sekaan, kuitenkin 
rauhallisella paikalla.

- Haukiputaalla on hyvä 
totutella ajamiseen ja täs-
tä pääsee helposti myös 
pienemmille teille harjoit-
telemaan. Kuitenkin al-
kuopetuksen jälkeen käy-
tännössä kaikki ajotunnit 
ajetaan Oulussa. Uuden toi-
mipisteen toiminta lähti 
vilkkaasti liikkeelle, ja var-
sinkin viime syksynä oli vi-
pinää. Kun yksi oppilas tyk-
kää paikasta, se tuo kaksi 
kaveria myöhemmin muka-
naan. Tämä kevät on vilkas 
mopokevät ja 2-pyöräisten 
ajokortit ovat kysyttyjä, ker-
too Hannus.

Ajotaito Hessun yksi vah-
vuus on painotettu henkilö-
kohtainen opetus: yhtä oppi-
lasta kohden voidaan käyttää 
keskimääräistä enemmän ai-
kaa ja lisäksi opetuksessa 
painotetaan ajamisen ydin-
asioita. Lisäksi yrityksen si-
sällä koulutetaan uusia ajo-
opettajia, ja siihen luvan 
saavat vain parhaat auto-
koulut.

Jenny Kärki

Jo viidenkymmenen vuoden 
ajan lähes joka aamu Ritva 
Kropsu on saapunut töihin 
ja leiponut tuoretta pullaa, 
kunnes joka aamuinen parla-
mentti eli ”liikenneympyrän 
rotarit” saapuvat seitsemän 
aikaan nauttimaan kahvis-
ta tuttavien seuraan. Tiiviik-
si osaksi Haukiputaan kes-
kustaa muodostuneen SEO 
–huoltoaseman asiakaskun-
nassa näkyy tuttuja kasvoja 
jo neljästä sukupolvesta.

Huoltoasema toimi ensin 
40 vuotta Essona ja sen oli 
perustanut Ritva Kropsun 
aviomies. Nykyään omis-
tajina toimii Ritvan lisäk-
si hänen tyttärensä Marja 
”Tintti” Kropsu-Rasila sekä 
vävy Juha Rasila. Omista-
jat ovat suunnitelleet kesäk-
si 50-vuotisjuhlan merkeissä 
kahvitusta.

- Olihan täällä alkuunsa 
rankkaa. Kaikki paperihom-
mat tehtiin käsin ja kirjanpi-
toa täytyi tehdä yötä myöten. 
Nyt on hieman helpompaa, 
kun kuukausiraportit tule-
vat koneelta. Nyt saa tilata 
myös kahvioon puolivalmii-
ta kahvileipiä, mutta pullat 
teen edelleen itse alusta al-
kaen. Joku pieni poika sa-
noikin tänne tullessaan, että 
”isä, täällä tuoksuu mum-
mola”, naurahtaa Ritva.

Eivät pelkästään asiak-
kaat ole kasvaneet yrityksen 
mukana, vaan myös työnte-
kijät. Jokaisen sukupolven 

Sukupolvet kohtaavat Haukiputaan SEO:lla
lapset ovat saaneet totutella 
pienestä pitäen työntekoon, 
mikä onkin näinä aikoina 
erityisen tärkeää, kun nuo-
risotyöttömyys ja aikaan-
saamattomuuteen tottumi-
nen kukoistavat. Kropsun 
suvun naiset ainakin näyt-
tävät kasvaneen saman ak-
tiivisen otteen ja positiivisen 
elämänasenteen omistaviksi 
henkilöiksi.

- Kyllä työ täällä käy niin 
kuin ajatus. Vähän aikaa sit-
ten tulin miettineeksi mis-
sä ihmeessä olisin, jos tätä 

yritystä emme olisi perusta-
neet. En voi kuvitella mitään 
muuta työtä, vaikka sitovaa-
han tämä yrittäjyys on, mut-
ta ilmankaan ei osaa olla, 
Ritva toteaa.

Yrittäjyys on tullut Ritva 
Kropsulle ja hänen jälkipol-
villeen veren perintönä. Pie-
nen maatilan omistajana Rit-
van vanhemmat hankkivat 
lisätienestiä jäkälää ja mar-
joja poimimalla, ja siinä per-
heen lapset toimivat suurena 
apuna. Huoltoaseman lisäk-
si Ritvalla oli välillä myös 

oma käsityöliike ja lanka-
kauppa -yritys, mutta sosi-
aalisena ympäristönä hän 
tykkäsi huoltoaseman laa-
jemmasta asiakaskunnasta ja 
päätyi panostamaan huolto-
asemaan.

- Tämä on sosiaalisen 
kanssakäymisen paikka sekä 
meille yrittäjille että asiak-
kaille. Täällä jaetaan ilot ja 
surut, toteaa Marja.

Jenny Kärki

Marja Kropsu-Rasila ja Ritva Kropsu viihtyvät pullan tuoksuisen huoltoaseman tiskin takana.

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Pudasjärvi-lehti Oy
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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

-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

12

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

KELLO

puh. 08-564 1100
Kissankuja 1, 90820 KELLO

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

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

Koko Suomessa tunnettu 
kiinteistönvälitysketju Kiin-
teistömaailma avannut asun-
tomyymälän Haukiputaan 
keskustaan, osoitteeseen Jo-
kelantie 1. Perjantaina 2.3. 
avattu piste kuuluu Asun-
tokolmio Oy:n piiriin, jonka 
pääpaikka on Oulussa Tori-
kadulla. Yrityksen omistavat 

Kiinteistömaailman asuntonmyymälä Haukiputaalle
Esa Kivelä ja hänen vaimon-
sa Hilkka Kivelä sekä Sami 
Pakarinen.

- Haukiputaalle asunto-
myymälän perustaminen 
oli luontevaa, sillä me myös 
asumme paikkakunnalla. 
Avajaisviikonloppuna pai-
kalla kävi arviolta 50 hen-
kilöä ja oli ilo huomata, että 

suurin osa asiakkaista tuli 
asiaa tehden, ja halusivat    
keskustella asuntoasioista – 
eli yritykselle on täällä paik-
kansa ja kysyntää. Kun toi-
minta etenee samaa rataa, 
niin tästä on hyvä jatkaa, Esa 
Kivelä iloitsee.

Myyntialan kokemus-
ta miehellä on 28 vuotta ja 

yrittäjäkolmikko osti Tori-
kadun myymälän syksyl-
lä 2010, toimittuaan ensin 
vuosia kiinteistönvälittäjinä. 
Esa Kivelälle tämä rupeama 
on ensimmäinen kosketus 
yrittäjyyteen, mutta hän tie-
si mihin ryhtyi, toimittuaan 
alalla. Haukiputaalaisena 
yrittäjänä Esa Kivelä näkee 
vahvasti paikallisen yrityk-
sen vahvuudeksi myös mai-
neeltaan luotettavan brän-
din ja palveluiltaan kattavan 
verkoston edut. Suurin osa 
työntekijöistä on paikallisia 
ja yrittäjäpariskunnan per-
heenjäsenillekin riittää tär-
keitä taustatöitä. Yhteensä 
yritys työllistää omistajien-
sa lisäksi kymmenen hen-
kilöä. Kiinteistömaailma on 
toiminut Suomessa 22 vuot-
ta, joten kehittynyt verkos-
to antaa joustavuutta hoitaa 
kiinteistöasioita ympäri Suo-
men, laajan asiakaskunnan 
parissa.

Jenny Kärki
Esa Kivelä on yksi kolmesta Asuntokolmio Oy:n omistajasta, ja hän avasi maaliskuun 
alussa Kiinteistömaailman asuntomyymälän Haukiputaalle.

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

Madison 2012 pyörämallisto saapunut!

Pyöräilykypärät alk. 19,90
Meiltä myös pyöränkumit!

Kestosuosikki Madison Onni

TARJOUS:

299,-
KEVÄÄN 
UUTUUS-

VÄREISSÄ!

020 787 1481
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Vuoden 2013 alussa toimin-
tansa aloittavasta 190 000 
asukkaan uudesta Oulus-
ta tulee Suomen viidennek-
si suurin kaupunki. Kunti-
en yhdistymisen arvot on 
yhdistymissopimuksessa 
kiteytetty viiteen ominai-
suuteen: vastuullisuuteen, 
kumppanuuteen, yhden-
vertaisuuteen, luottamuk-
seen ja rohkeuteen. 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-

Yrittäjämyönteisyyttä
kehitettävä ja vahvistettava

detaan. Kysymys ei olekaan 
siitä, miten erilaisten kunti-
en toimintatavat sovitetaan 
yhteen, vaan siitä miten ke-
hitetään ennakkoluuloton ja 
nykyistä parempi toiminta-
pa, tekemisen kulttuuri, ja 
sitä kautta elinvoimaisempi 
Uusi Oulu.

Yleisesti tunnustetaan, 
että paikkakunnan ja aluei-
den menestys riippuu rat-
kaisevasti yritystoiminnan 
laajuudesta ja monipuoli-
suudesta. Yritysten merkitys 
paikallistalouden mootto-
reina on kiistaton. Kaupun-
gin tulee olla yrityselämän 
kehittämisessä edellytysten, 

hyvän toimintaympäristön 
ja samalla hyvän yritysilmas-
ton luoja. Onkin ensiarvoi-
sen tärkeää että myöntei-
nen perusasenne yrittäjyyttä 
kohtaan saadaan muutettua 
käytännön toimiksi. Tämä 
on tärkeä haaste uuden Ou-
lun toimijoille, virkamiehille 
ja päättäjille. On työskennel-
tävä yhdessä sellaisen yritys-
ympäristön kehittämiseksi, 
joka mahdollistaa muutok-
set yrittäjyyden tukemiseksi 
ja lisäämiseksi.

Kaupungin vetovoimai-
suudella, palveluiden saa-
tavuudella ja imagolla on 
suuri merkitys yrittäjän vali-
tessa tulevaa yrityksen sijain-
tipaikkaa. Yritysten sijoittu-
misen ratkaisevat etupäässä 
työvoiman saatavuus, logis-
tinen asema ja eri toimijoi-
den yrittäjämyönteisyys. 
Näitä menestykseen vaikut-
tavia tekijöitä meidän tulee 
koko ajan yhteistyössä kehit-
tää ja vahvistaa. Kaupungin 
kehityksen kannalta aktiivi-
set yrittäjäyhdistykset ovat 
merkittävä vahvuus ja voi-
mavara. Yrittäjyyden edis-
täminen, uusien työpaikko-
jen luominen ja väestön- ja 
talouskasvun vauhdittami-
nen kaiken kaikkiaan ovat 
perusedellytyksiä sille, että 
myöskin uuden Oulun pal-
velurakenne voidaan kestä-
västi turvata. 

Jarmo Ronkainen
kunnanjohtaja
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www.yrittajat.fi/haukipudas
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Sivun taitto:  VKK-Media Oy/Piia Korvala
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani
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Haukiputaalla palkittiin 
vuoden 2011 Vuoden Yrit-
täjänä kunnan ja yrittäjien 
toimesta Helena-Talo Oy, 
yrittäjinä Helena Sarajärvi 
ja Mikko Piiroinen. Palkit-
tu yritys valmistaa ja myy 
henkilökunta- ja yrityslah-
joja. Toiminta perustuu yk-
silöllisiin ja laadukkaisiin, 
kotimaisiin tuotteisiin ja en-
siluokkaiseen palveluun. 

Helena-Talo toimii kaik-
kialla Suomessa. Päätoi-
mipaikka on Haukiputaal-
la, mutta paikallisedustajat 
työskentelevät maan jokai-
sessa kolkassa. Tuotteet saa-
puvat perille pakattuina asi-
akkaan haluamalla tavalla 
mihin tahansa ne halutaan-
kaan toimitettavan.

Laajan valikoiman tuot-
teet valmistetaan Suomessa. 
Suurin osa tuotteista valmis-

Haukiputaan Vuoden Yrittäjä Helena-Talo Oy

Haukiputaan Yrittäjien viime vuoden puheenjohtaja Kimmo Kallio onnittelemassa Hele-
na-Talo Oy:n omistajaa Helena Sarajärveä ja toimitusjohtaja Mikko Piiroista.

tetaan uusiutuvista luon-
nonmateriaaleista, luontoa 
kunnioittaen. 

-Korkea laatu merkitsee 
myös ekologisuutta - yritys-
lahjan ei tarvitse olla kerta-

Fysioterapeutti	
Sirpa Eskelinen 
p.	040	844	0399

Tervetuloa tutustumaan 
uusiin tiloihimme!

AVOIMET	OVET	LA	21.4	KLO	11-15
Kahvitarjoilua ja arvontaa!

Koulutettu	hieroja
Anu Salomaa
p.	040	741	9715

Jokelantie 1, Haukipudas

Karpalotie 20, 90820 Kello
p. 010 270 1300

www.kellonpuu.com

Perinteinen II-laadun
puutavaran huutokauppa

Lauantaina 14.4. klo 11.00

Tervetuloa huutamaan!

Mittaamme akupisteiden kautta mm. 
vitamiini- ja hivenainepuutokset,

allergiat, homeet ja raskasmetallit.  

puh 0400-901 824
www.riitanresonanssi.fi

ECONOX

Valtakunnalliset Yrittäjäpäi-
vät järjestetään 19.-21.10.2012 
Oulussa. Päivien teemaksi 
on valittu ”Yhdessä Ote on 
Vahvin” ja ei syyttä, sillä nyt 
ensimmäistä kertaa yrittäjil-
le on ilmoittautumisen yh-
teydessä mahdollisuus sopia 
tapaamisista toisten yrittäji-
en kanssa etukäteen. Yhdes-
sä tekemällä ja toimimalla 
yrittäjät ovat aina näyttäneet 
vahvuutensa. Päiville odo-
tetaan jopa yli 2000 osallis-
tujaa. Pohjois-Pohjanmaalla 
toivotaan yrittäjien lähtevän 
sankoin joukoin liikkeel-
le, koska tapahtuma on täl-
lä kertaa omassa maakun-
nassa. 

Päivien yhteydessä on 
Suomen Yrittäjien vuosiko-
kous, jossa on muun muassa 
puheenjohtajan valinta Suo-
men Yrittäjille. Nykyinen 

Yhdessä ote on vahvin

Aivan äskettäin julkistettiin yrittäjä-
päivistä kertova mainosbanneri.

Pohjois-Pohjanmaalta oltiin suurella joukolla viime vuoden Valtakunnallisilla Yrittäjäpäi-
villä Seinäjoella. Kaikkia kutsuttiin Ouluun seuraaville päiville. 

puheenjohtaja Risto Simon-
linna on toiminut tehtäväs-
sä ensimmäistä kahden vuo-
den kautta ja on ilmoittanut 
olevansa käytettävissä myös 
jatkokaudelle. Varapuheen-
johtajana on toiminut muun 

muassa Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien puheenjohtaja Jor-
ma Kortesoja, jolle toivotaan 
jatkopestiä. 

Edellisen kerran valta-
kunnalliset Yrittäjäpäivät 
järjestettiin Oulussa vuonna 

1998 ja silloin lauantain pää-
juhlaa kunnioitti läsnäolol-
laan presidentti Martti Ah-
tisaari. 

Heimo Turunen

käyttötuote, vaan se kestää 
käyttäjänsä ilona pitkään, 
kertovat yrittäjät.  (ht)

Hiihtomajantie 27,  90810  KIVINIEMI 
p. 044-7332051

Palvelemme  Ma - Su 10:00 - 18:00
       (Sopimuksesta palvelemme myös aukioloaikojen ulkopuolella)

LOUNAS PÄIVITTÄIN
www.virpiniemi.fi/kahvila-ravintola-ja-elintarvike/

syke@virpiniemi.fi
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Soita Rautiaan Arille.  
Ari käy katsomassa kohteesi 
veloituksetta ja saat hinta-arvi-
on niin pienelle asennukselle 
kuin suurelle remontillekin.

Ota yhteyttä 
040 3592 559 / Ari

Tule käymään meillä ja kysele 
vinkkejä kotiisi, tai soita Mar-
jaanalle ja varaa aika yksilölli-
seen suunnitteluun.

Ota yhteyttä
 044 767 2206 / Marjaana

 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 9–15

1,-
KAIKKIRAKENTAMISEEN!

MUISTA KYSYÄ 
TARJOUS RAKEN-
NUSTARPEISIISI!

Tee hankintasi 
vaivattomasti Rautian 

tililuotolla. Se  on 
edullinen ja joustava 
vaihtoehto. Et tarvitse 
erillistä lainaa, pienellä 

kuukausimaksulla 
toteutat suuretkin 

hankinnat.

Kuljetamme 
isoimmatkin ostokset 

kotiin tai rakennukselle. 
Joskus hankinnat 

eivät mahdu omaan 
autoon. Jos näin, niin 
meiltä saat peräkärryn 

vuokralle sovituksi 
ajaksi.

REMONTTI EdESSÄ,
Tekijät puuttuu?
Kaipaako kotisi kohentamista?  
Uhkaako  pakkasherra tulla tiivis-
teiden välistä? Rännit ruostees-
sa? Kiulukin ruosteessa ja  
kiuas kiulua pahempi?

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

Varustaudu kunnon välineillä  
   ja lämmöllä.

Asennuksen kaveriksi 
sisustussuunnittelua!

Meiltä saat kaiken ostamasi myös asennettuna, soita Arille ja kysy tarjous!

Styroksit, teräkset ja 
verkot, eristeet joka läh-
töön, sisustaminen, ovet 
ja ikkunat, kaikki puu-
tavara, tulisijat, sekä 
laitteet ja työkalut.

Toki myös  asennus  
ja rahoitus kaikki  
saman katon alta!

Yli 20 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

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

MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

Lehti- ja mainosjakelu Kavil
Puh. Katja Ulander 050 501 7712

Yritykset!

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

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

Sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS 

Haukiputaan Yrittäjät ry

tiistaina 17.4.2012 Klo 18:00 
Best Western Hotel Samanttassa 
Välitie 1 Haukipudas
Esillä sääntömääräiset asiat.

Hallitus

Hallitus kokoontuu klo 17.30
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BusinessOulu tarjoaa avuksesi laajan joukon 
yrityskehityksen asiantuntijoita, joiden am-
mattitaito, verkostot ja työkalut ovat 
käytettävissäsi yrityksesi elinkaaren eri 
vaiheissa.

Palvelumme jalkautuvat luoksesi sinne, 
missä palvelua tarvitaan. Yksi toimipis-
teistämme sijaitsee Haukiputaalla 
Teollisuustie 1:ssä. Tervetuloa!

LISÄTIETOJA:
www.businessoulu.com 

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

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

BusinessOulun startti- ja 
kasvumallihankkeissa toi-
mivat projektipäällikkö Sal-
la Hirvonen ja yrityskehitys-
asiantuntija Tarmo Pallari 
kertovat, että BusinessOulun 
palveluvalikoima on laaja. 
"Yritysten kehittämisproses-
sissa on käytettävissä muun 
muassa 360°-palautemitta-

BusinessOulu sparraa ja kouluttaa yrityksiä

BusinessOulu tarjoaa yrityksille koulutusta 
sekä sparrauspalveluja ja tehokkaita työ-

kaluja liiketoiminnan kehittämiseen.

us", kertoo Tarmo Pallari, "se 
on erinomainen työkalu sil-
loin, kun halutaan kehittää 
johtoryhmän ja esimiesten 
avainosaamista ympäristö-
palautteen avulla".

Liiketoiminnan kehit-
tämiseen on tarjolla myös 
työkalu, jonka avulla muo-
dostetaan yrityksen avain-

henkilöille yhteinen ymmär-
rys strategisista tavoitteista 
sekä yhteinen näkemys yri-
tyksen liiketoimintaproses-
sien kehittämistarpeista ja 
kasvun kapeikoista.

"BusinessOulun tehtävä-
nä on myös auttaa yrityksiä 
myyntiprosessin kehittämi-
sessä ja sparrata myyntitai-

Lisätietoja:
www.businessoulu.com 

Tarmo Pallari
asiantuntija, yrityskehitys,
johtoryhmän kehittäminen
p. 050 379 6109
tarmo.pallari@businessoulu.com

Salla Hirvonen  
projektipäällikkö 
p. 040 726 1842
salla.hirvonen@businessoulu.com

doissa", kiteyttää Tarmo Pal-
lari.

BusinessOulu järjestää 
käytännönläheisiä koulu-
tuksia myös Haukiputaalla. 
Koulutukset ovat edullisia 
ESR-rahoituksen ansiosta. 
"Jos olet kiinnostunut koulu-
tuksistamme ja haluat niistä 
tietoa, ilmoita yhteystietosi 

Ammattitaidolla yritysten palveluksessa Minna Jokisalo-Matinlassi, Tarmo Pallari sekä Salla Hirvonen.

Minnalle osoitteeseen min-
na.jokisalo-matinlassi@busi-
nessoulu.com. Minna liittää 
yrityksesi koulutussähkö-
postilistalle", opastaa Sal-
la Hirvonen ja kehottaa seu-
raamaan koulutustarjontaa 
myös BusinessOulun netti-
sivuilta.

"Otamme vastaan kou-

lutustoiveita ja toteutamme 
niitä mahdollisuuksien mu-
kaan", Salla Hirvonen ker-
too, "haukiputaalaiset ovat 
olleet aktiivisesti mukana 
järjestämissämme koulutuk-
sissa ja toivotamme terve-
tulleiksi myös uudet osallis-
tujat!".
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1990
HK takuumurea

NAUDAN ULKOFILEE

palana, Suomi

kg

LIHAVIIKOT 
K-supermarketissa
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Hinnat voimassa to-su 29.3.-1.4. 
ellei toisin mainita.

50%
KERÄILYETUKerää pannut 

ja kattilat

Lisätietoa kampanjasta saat keräilyvihkosta. 

Nouda omasi K-supermarketista.

Keräilyaika 1.3.–24.6.2012 

599

Atria Bravuuri uunivalmiit

BROILERIN SISÄFILEE-

PEKONIRULLAT

bataattipedillä, 750 g (7,99 kg)

ja täytetyt

VILJAPORSAAN FILEELEIKKEET

perunapedillä, 900 g (6,66 kg)

rs

Affco 
LAMPAAN 
ULKOFILEE 
n. 500 g 
pakaste

Kariniemen 
KALKKUNAN 
FILEERULLA 
1 kg

Jaffa  
APPELSIINIT 
Israel

 
UUNIPERUNAT 
1,5 kg (0,66 kg) 
Suomi

Katso herkulliset lihareseptit 

www.k-supermarket.fi 

K-supermarketissa

Voimassa to-la 29.-31.3.

ERÄ

599
HK Rypsiporsas

ULKOFILEEPALA

800 g (7,49 kg)

rs
-31 %

Ilman korttia 8,79 rs (10,99 kg)

Affco 
LAMPAAN 
LUUTON PAISTI 
n. 1,9 kg 
pakaste 795

 kg

Ilman korttia 9,95 kg

-20 %

Valio 
OLTERMANNI 
800 g-1 kg 
(5,95-7,44 kg) 
rajoitus: 2 kpl/talous 595

kpl

Ilman korttia 8,49 kpl (8,49-10,61 kg)

-29 %

Ilman korttia 24,95 kgIlman korttia 24,95 kg

1995
kg

-20 %

HK Rypsiporsas 
PIKNIKPAISTI 
n. 1,5 kg

Ilman korttia 5,99 kg Ilman korttia 5,99 kg 

499
kg

-16 %

Ilman korttia 12,49 kgIlman korttia 12,49 kg

995
kg

-20 %

099
ps 1196

 
4

PACK

Guinness 
ja Kilkenny 
OLUT
4 x 0,44 l (6,45 l) 
sis. pantit 0,60

Ilman korttia 13,96-14,60 4-pack (7,59-7,95 l) sis. pantit 0,60

Voimassa 
1.3.-2.5.

-14-18 %

079
kg

Tervetuloa tutustumaan 

lihavinkkeihin pe 30.3. klo 12-18!

13LV Alue8 8x260.indd   1 23.3.2012   11:59:43

K-supermarket Revontori
Revontie 8
90830 Haukipudas

Palvelemme
Arkisin 7-21

Lauantaisin 7-18
Sunnuntaisin 12-18

BIOMEGA OY

0400 388 500 • 08 562 3000
toimisto@martinniemitimber.fi

Ostamme tienvarteen toimitettuja
energiapuita, risuja, kantoja ja rankoja.

Tarvittaessa järjestämme
myös kuljetukset.

Otamme myös vastaan Martinniemen 
terminaaliin tonteilta tulevat kannot, 
risut ja purkupuut.

Eduskunnassa on täysi höy-
ry päällä. Jokaiselle viikolle 
on mahtunut päiväjärjestyk-
sestä poikkeavia keskuste-
luja ajankohtaisista asiois-
ta. Välikysymyksiä on tehty 
kunta- ja puolustusvoimien 
uudistuksista sekä perhepo-
litiikasta. Onpa mittautettu 
puolustusministerin luot-
tamuskin ison salin äänes-
tyksessä. Tähän asti enem-
mistöhallituksen rivit ovat 
pysyneet suorina.

Olen itse askaroinut omi-
en valiokuntien asioiden 
kimpussa. Liikenne- ja vies-
tintävaliokunnassa saam-
me pian käsittelyyn kak-
si mielenkiintoista aihetta. 
Liikenneministeri Kyllönen 
tuo pöytään liikennepoliitti-
sen selonteon, jossa linjataan 
infra-asioita koko vaalikau-
den ajaksi. Rahoituksen pai-

nopistettä ollaan siirtämässä 
aivan oikein perustienpitoon 
ja kunnostuksiin. Uusiin 
isoihin väylähankkeisiin on 
niukasti rahaa käytössä. Mi-
ten käy Hailuodon kiinteän 
yhteyden rakentamisen tai 
4-tien kohentamisen Oulu-
Kemi välillä selviää pian.

Viestintäministeri Kiuru 
tuo puolestaan päätettäväk-
semme paljon puhetta nos-
tattaneen Yleisradio-lain. 

Tarkoitus on päästä van-
hasta televisiomaksusta 
eroon ja kerätä Yleisradion 
tulot mediaverona. Pääsem-
me keskustelemaan Ylen yh-
teiskunnallisesta tehtävästä, 
sisällöstä ja tulevaisuuden 
näkymistä. Ylen merkitys 
alueilla ja maakunnassam-
me on merkittävä.

Euroopan ja maamme ta-
louskysymykset ovat esillä 

päivittäin. Hallitus on esittä-
nyt useita veronkiristyksiä ja 
leikkauksia. 

Suomen talouden tasa-
painoa haetaan miljardiluo-
kan säästöillä. Kulutamme 
enemmän kuin meillä olisi 
varaa. Harmaita pilviä lei-
jailee myös kansainvälisen 
kaupan alalla. Hiipumisen 
merkkejä on ilmassa. Sik-
si kasvuun, koulutukseen ja 
kehitykseen on panostettava 
entistä tarmokkaammin.

Vaikka kevät on erityisen 
hektistä aikaa eduskunnas-
sa, kotimaisemissa on kui-
tenkin hetkiä nauttia kevään 
tulosta. Hiihtokelit ovat par-
haimmillaan ja aurinko läm-
mittää jo mukavasti. Muis-
takaa ulkoilla ja levätä arjen 
keskellä!

Mirja Vehkaperä

Eduskunnan 
kuulumisia:
Kasvuun,  
koulutukseen ja
kehitykseen  
panostettava


