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Haukiputaan Yrittäjille kuuluu hyvää
Näin se vuosi alkaa taas olemaan lopuillaan. Monissa 
kauppayrityksissä odotellaan joulumyyntiä, mutta hie-
man epävarmoin odotuksin, eikä ihme. Talouden suh-
danteet näyttävät huonommilta, kuin pitkään aikaan 
ja yleensä tällaisessa tilanteessa kuluttajat kiristävät 
kukkaron nyörejään. Miten uskaltaa tilata tavaraa va-
rastoon, jos joulumyynti ei vedäkään ja joulun jälkeen 
tuotteet voi joutua myymään jopa tappiolla?

Voin paljastaa salaisuuden. Monilla aloilla aletuot-
teet on useasti tilattu jo etukäteen ja  erikseen. Näin 
varmistetaan ensinnäkin se, että myytävää on ja toi-
saalta se, ettei jo olemassa olevaa varastoa tarvitse 
myydä tappiolla. Valitettavasti on nähty myös sellais-
ta, että tuotteiden hintoja on nostettu joulun jälkeen, 
jotta pystytään näyttämään isoja alennuksia. Kas kun 
20 prosentin ale ei saa kuluttajaa paljoa hetkahtamaan.

Tällainen toiminta on luonnollisesti tuomittavaa ja 
jopa lainvastaistakin. On sinällään harmi, että kulutta-
jia vedätetään isoilla alennusprosenteilla, joilla useim-
miten ei ole mitään todellisuuspohjaa. Räikeimpinä 
esimerkkeinä pidän viimeaikaisia, eräiden isojen huo-
nekaluketjujen mainoksia. Mainostetaan kuukaudes-
ta toiseen jopa 80 prosentin aleja. Jokainenhan tajuaa, 
ettei tällainen ole mahdollista, ainakaan kovin laajassa 
mittakaavassa. Onhan näihin jopa markkinatuomiois-

tuin puuttunut, mutta silti meno on vain jatkunut.
Haukiputaan Yrittäjät ry:lle kuuluu hyvää. Olem-

me hoitaneet kaikki velvoitteemme ja tämän lehden il-
mestyessä olemme järjestäneen aluejärjestömme Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokoustapahtuman 
16-17.11. Myös perinteiset kevät- ja kesätapahtumat on 
järjestetty.

Vielä, kun ponnistamme joulunavauksen 23.11, niin 
sitten pidetään toiminnassamme ansaitusti pieni luo-
va tauko

 Ensi vuonna olemmekin sitten Uudessa Oulussa, 
mutta paikallisyhdistykset säilyvät edelleen, kuten 
monissa yhteyksissä on aiemmin esille tuotu.

Suurin haasteemme ensi vuonna, on saada lisää jä-
seniämme aktivoitumaan. Uskokaa vaan hyvät Yrit-
täjien jäsenet, että porukassa on mukavaa ja antoisaa 
touhuta. Sen voin todistaa.

Kiitän lämpimästi kaikkia yhteistyökumppanei-
tamme kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille hyvää 
joulua ja uutta vuotta. 

Jyrki Drushinin
puheenjohtaja 
Haukiputaan Yrittäjät ry

Jyrki Drushinin 
toimi avaajana 
Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien 
vuosikokousta-
pahtumaan kuulu-
vassa iltajuhlassa 
Haukiputaalla ho-
telli-ravintola Sa-
manttassa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät valitsivat lauantaina 17.11. 
Haukiputaalla pidetyssä sään-
tömääräisessä vuosikokouk-
sessa aluejärjestön uudeksi 
puheenjohtajaksi Oulun Neon 
Oy:n toimitusjohtaja Lau-
ri Mikkosen Kiimingistä. Va-
lomainoslaitteita valmistava, 
asentava ja kunnossapitävä 
yritys sijaitsee Haukiputaan 
Kellossa, jossa se on toiminut 
vuodesta 1989. 

Mikkosen mukaan yrittä-
jien edunvalvonta on pitkä-
jänteistä ja suunnitelmallis-
ta työtä. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien toimintasuunnitel-
maa on työstetty pitkälle jo 
esim. tulevaa vuotta ajatellen. 
Kunnissa tehdään yrittäjien 
kannalta erittäin merkittäviä 
päätöksiä. Kuntarakenteiden 
muutoksessa aluejärjestön 

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät kokoontuivat Haukiputaalla
merkitys kasvaa. Vuorovai-
kutusta kuntien päättäjien ja 
virkamiesjohdon, sekä yrittä-
jäjärjestön välillä tulee kehit-
tää. Tulevan vuoden toimin-
tasuunnitelma linjaa myös 
yritysten liiketoimintojen, 
omistajanvaihdosten ja yrittä-
jyyskasvatuksen edistämisen.

Hallitukseen valittiin uu-
tena Jyrki Drushinin Hau-
kiputaalta, Mari Halkola 
Kiimingistä, Kaisu Merilä Uta-
järveltä, Matti Pohjola Kuusa-
mosta ja Antti Silvennoinen 
Raahesta. Kaikkiaan hallituk-
sessa on puheenjohtajan lisäk-
si 20 jäsentä. 

Novia Finland Oy  
Maakunnallinen  
Vuoden yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-

jät luovuttivat Haukiputaalla 
järjestetyn vuosikokouksen il-
tajuhlassa Vuoden 2012 Maa-
kunnallisen Yrittäjäpalkinnon 
oululaiselle Novia Finland 
Oy:lle, pääomistajana toimi-
tusjohtaja Lippo Mikola. Yri-
tyksen toimiala on puhelin-
palvelukeskuksen toiminta. 
Tärkeimmät tuotteet palvelu-
muodot tai myyntiartikkelit 
ovat suoramyynti puhelimit-
se, varainhankinta, media-
myynti, urheilumarkkinointi, 
kyselyt, kartoitukset ja buuk-
kauspalvelut. Lisäksi yritys 
tuottaa monipuolisia digitaali-
sen markkinoinnin palveluita. 
Toimitusjohtaja Lippo Miko-
lan mukaan vahva luottamus 
ihmisiin ja positiivinen elä-
mänasenne yhdistettynä jat-
kuvaan kehittämishaluun on 
novialainen menetysresepti 

pääomistaja ja toimitusjohta-
ja Mikola.

Haukiputaan Vuoden Yrit-
täjänä palkittiin Luontaistuote 
ja kosmetiikka Mini Mix-liik-
keen yrittäjä Sanna Ponto. Pal-
kinnon luovuttivat Haukipu-
taan Yrittäjät ja Haukiputaan 
kunta. Pohjois-Pohjanmaan 
Vuoden puheenjohtajana pal-
kittiin Tyrnävän Yrittäjien 
puheenjohtaja Tauno Bräy-
sy. Suomen Yrittäjien kultai-
sella ansioristillä huomioitiin 
Kalevan päätoimittaja Mark-
ku Mantila. Timanttisen yrit-
täjäristin sai haukiputaalainen 
Hannu Vehkaperä ja hopeisen 
yrittäjäristin haukiputaalai-
nen Kari Holma.

Puu tulevaisuuden 
raaka-aine
Lauantain iltajuhlan juhlapu-
hujaksi oli saatu Keskustan 
puheenjohtaja, kansanedusta-
ja Juha Sipilä. 

-Pohjois-Suomen vahvuus-
tekijöitä ovat vesi, metsä, Ve-
näjän läheisyys sekä kaivos-
toiminta. Arvioidaan, että 
vuoteen 2017 mennessä kai-
vosteollisuus työllistää Poh-
jois-Suomessa 3800 työnteki-
jää, visioi Sipilä. Hän toivoi 
Suomessa löytyvän kasvun 
eväitä. Biotalous on uusi alue, 
jossa esimerkiksi puuta uudel-
la tavalla hyödyntämällä saa-
daan samoja tuotteita kuin öl-
jystä. Nyt jo tiedetään noin 200 
uutta tuotetta, mitä voidaan 
puusta tehdä. Lupaavin on Si-
pilän mielestä etanolin teke-
minen puusta. Raaka-aineeksi 
käy kaikki puuaines, jopa ok-
sat ja risutkin. 

Yrittäjäksi lähtemisen kyn-
nystä tulisi alentaa sekä yk-
sinyrittäjän arvostusta lisätä. 
Sipilällä oli niihin hyviä kei-
noja tarjottavana muun muas-
sa Finnveran toimintamahdol-
lisuuksia tulisi laajentaa. 

Johtaja Maire Mäki Poh-
jois-Pohjanmaan TE-toimis-
tosta kiitteli, että Pk-yritykset 
ovat kantaneet vastuunsa työ-
paikkojen säilyttämisessä vii-
me aikojen vaikeassa talousti-

lanteessa. Hän kantoi huolta, 
millaiseksi työpaikkojemme 
yhteisöjen laatu muodostuu. 
Meidän toivotaan jaksavan ja 
jatkavan yhä pidempään työ-
elämässä. Siksi työelämän 
laatuun on tärkeää kiinnittää 
huomiota.  Hyvillä työoloil-
la ja varhaisella puuttumisel-
la työpaikkojen mahdollisiin 
ongelmiin ehkäistään työuri-
en katkeaminen ennen aiko-
jaan. Parhaimmillaan hyvät 
työolot lisäävät merkittävästi 
yrityksen tuottavuutta ja työn-
tekijöiden hyvinvointia. Työ-
ikäisen väestön vähentyessä 
hyvät työolot ovat yrityksil-
le myös tärkeä kilpailukeino 
niiden pitäessä kiinni osaavis-
ta työntekijöistä. Tässä asiassa 
pk- yrityskenttä on tehnyt hy-
vää työtä, totesi Maire Mäki.  

Juhlassa oli paikalla ja yrit-
täjien tavattavissa myös hau-
kiputaalainen kansanedustaja 
Mirja Vehkaperä.  

Suuri osa vuosikokous-
tapahtumaan osallistuneis-
ta yrittäjistä saapui Hauki-
putaalle jo perjantai-iltana, 
jolloin pidettiin Martinhovis-
sa vapaamuotoinen yrittäjäta-
paaminen viikinkiaiheisen il-
lan merkeissä. 

Vuosikokoustapahtuman 
järjestelyistä vastasi suurelta 
osin Haukiputaan Yrittäjät ja 
muun muassa vuosikokouk-
sen puheenjohtajuuden hoi-
ti tyylikkäästi Haukiputaan 
yrittäjien puheenjohtaja Jyrki 
Drushinin. Hotelli Samanttan 
pitkäaikainen omistaja Tuu-
la Kangas ja uudet omistajat 

Pohjois-Pohjalaiset yrittäjät viettivät perjantai-iltana 16.11. vapaamuotoisen yrittäjätapaami-
sen Martinhovissa viikinkiteeman ympärillä.

Pohjois-Pohjanmaan nykyinen puheenjohtaja Jorma Kortes-
oja (keskellä) ja tuleva puheenjohtaja Lauri Mikkonen luovut-
tivat Kalevan päätoimittaja Markku Mantilalle kultaisen an-
sioristin yrittäjyyden kannustamisesta ja tukemisesta.

Vuosikokoukseen osallistui noin 80 yrittäjää eri puolilta Suomea. Edessä haukiputaalaisia 
kokousedustajia Mikko Piiroinen, Reijo Kemilä, Raimo Kropsu ja Jyrki Drushinin, joka siirtyi 
heti kuvan ottamisen jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi. 

Kimmo ja Anu Kallio kävi-
vät kertomassa kokousväelle 
sukupolven vaihdoksestaan, 
josta virisi myös keskustelua. 

Vuosikokoukseen lauan-
taina osallistui noin 80 hen-
keä ja iltajuhlaan noin 100. 

Heimo Turunen

Lauantain iltajuhlan juhla-
puhujalla Juha Sipilä kertoi 
yrittäjätarinoita ja hänellä oli 
myös kerrottavana mielen-
kiintoisia nyky- ja tulevai-
suuden teknologian mahdol-
listamia visioita. 

Maakunnallisena Vuoden 
Yrittäjänä palkittiin Lip-
po Mikola Novia Finland Oy 
Oulusta. Palkintoa oli vas-
taanottamassa myös hänen 
vaimonsa Terhi Mikola.                                            
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TÄSSÄ LEHDESSÄ:

ETUSIVULLA:
Joulunavaus perjantai 
23.11.  klo 17-19
järjestää 
Haukiputaan Yrittäjät ry

Haukiputaan yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa Jyr-
ki Drushinin Putaan Radio 
Väiski Oy. Hän aloittaa ensi 
vuoden alusta toisen vuoden 
puheenjohtajana. 

Hallituksen 7.11. ko-
koontuneessa syyskokouk-
sessa valitsi uusina Tuomo 
Mällisen kiinteistövälityslii-
ke Tilamanageri Oy ja Hei-
di Kallion Ykkös-Yhtiöt Oy 
Putiikki 27. Hallituksessa 
jatkavat Kimmo Kallio, Lee-
na Niemelä, Arja Järvenpää, 
Raimo Kropsu, Mikko Nis-
kala, Juha Ekorre, Sanna Ha-
lonen, Heidi Mäkeläinen ja 

Syyskokoukseen osallistuneita yrittäjiä yhteiskuvassa.

Mikko Piiroinen.
Toimintasuunnitelmas-

sa tavoitteena on parantaa 
haukiputaalaisten yritys-
ten toiminta- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia sekä luoda 
myönteistä asennetta yrit-
täjyyttä kohtaan. Business 
Oulun kanssa kartoitetaan 
yritysten mahdollisia tuki-
tarpeita ja PSK aikuisopiston 
kanssa järjestetään yrittäjien 
valmennusta. 

Ensi vuonna jatketaan 
maaliskuussa suosituksi ta-
pahtumaksi noussutta Ke-
vätpäiviä. Samoin kesäkuus-
sa järjestetään kesäpäivä ja 

marraskuussa joulunavaus.  
Jäseniä on tällä hetkellä 238. 
Tavoite on ensi vuoden aika-
na ylittää 250 jäsenen raja. 

Syyskokouksessa keskus-
teltiin myös tämän vuoden 
joulunavauksesta perjantai-
na 23.11. Haukiputaalla jär-
jestetään lauantaina 17.11. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-

en vuosikokous, jonka järjes-
telyistä syyskokouksen osal-
listujat saivat ajankohtaista 
tietoa. Mukaan on tulossa lä-
hes 100 yrittäjää eri puolilta 
Pohjois-Pohjanmaata.

Heimo Turunen

Tuomo Mällinen aloittaa ensi 
vuoden alusta uutena jäse-
nenä Haukiputaan Yrittäjien 
hallituksessa.

Uusi hallituksen jäsen on 
myös Heidi Kallio, jolla on 
naisten vaatteita, asusteita 
ja laukkuja myyvä yritys.

Kokouksen puheenjohtajana toimi  Juha Ekorre.

Anskun Arkku on lasten ja nuorten vaatteisiin ja tarvik-
keisiin erikoistunut kirpputoriliike, jonka yrittäjänä toimii 
Anna-Riitta Kumpumäki.

Ditaco Oy toimii kodinkoneiden ja kodin sähkölaittei-
den tukkukaupan parissa, yrittäjänä Tapio Heikkinen.

JK Mikro Tmi/ATK-Central on Jaakko Kärenahon yri-
tys, joka toimii tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja oh-
jelmistojen vähittäiskaupan parissa.

Justiinapalvelut Oy on Tuula Pulkkisen kiinteistöjen 
siivousyritys.

Kalime Technologies Oy on Kiviniemestä käsin toimi-
va Jukka Tallgrenin yritys, jossa toimialana on ohjelmisto-
jen suunnittelu ja valmistus.

Haukiputaan yrittäjäyhdistykseen on liittynyt kesäkuusta lähtien 17uutta jäsentä. Kaikkiaan yhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä 238.
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan toimintaan!

Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen uudet jäsenet

Karhu Engineering toimii sähköteknisen suunnittelun 
parissa yrittäjänään Jani Karhu.

Kuljetus Tornberg Oy:n Anni Tornberg työskentelee 
tieliikenteen tavarankuljetuksen parissa.

Parturikampaamo/hiushoitola Katrin on Katri Lähte-
vänojan yritys.

PPM-Edustus on LVI-teknisiä suunnitteluja tekevä Pe-
teri Moilasen yritys.

Ravelast Oy valmistaa muovilevyjä, -kalvoja, -putkia 
ja –profiileja, yrittäjänä toimii Mauri Rukajärvi.

Reet Sögel Oy eli Välimeren ravintola Bogera on Reet 
Sögelin ravintolayritys.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti marraskuu 3/2012

Kustantaja: Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Jyrki Drushinin
Toimitus, markkinointi:  VKK-Media Oy
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki, Esko Leipälä
Taitto: Eila Lahtinen/VKK-Media Oy 
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Kajaani 

Haukipudas Yrittää 3/2012

Haukiputaan yrittäjäyhdis-
tys sai syyskokouksessa hal-
litukseensa uutena jäsenenä 
Tuomo Mällinen Kiinteistö 
Oy Haukiputaan Samposta. 

Tuomo Mällisen ura yrit-
täjänä alkoi vuonna -87 ja 
välillä hänellä on ollut jak-
soja muidenkin töiden pa-
rissa. Kiinteistöyrityksensä 
puitteissa Mällinen omis-

Yrittäjäyhdistys tarjoaa 
monipuolisia 
mahdollisuuksia

taa ja isännöi enimmäkseen 
liiketiloja. Lisäksi hän hal-
linnoi mainostustarkoituk-
sessa käytettävää led-näyt-
töä. Näyttö sijaitsee Mällisen 
omistaman liikerakennuk-
sen katolla ja on osoittautu-
nut toimivaksi markkinointi-
kanavaksi.

Haukiputaalaisen yrityk-
sensä lisäksi Mällinen pyö-
rittää Oulusta käsin yksityis-
tä kiinteistönvälitysliikettä 

Tilamanageri Oy:tä. Hauki-
putaan Yrittäjien toiminta on 
tullut miehelle tutuksi hänen 
seurattuaan aktiivista ja kat-
tavaa tiedotustyötä. Liiketut-
tava pyysi Mällisen mukaan 
yhdistystoimintaan. Mälli-
sen mielestä yrittäjäyhdistys 
tarjoaa monipuolisia mah-
dollisuuksia aina laajenevas-
ta verkostosta lähtien.

Mällisen lisäksi syyskoko-
uksessa valittiin uutena jäse-
nenä hallitukseen Heidi Kal-
lio Putiikki 27:stä. Kallio on 
toiminut yrittäjänä vuodesta 
2010 liikkeessään, joka tarjo-
aa naisten vaatteita, asustei-
ta ja laukkuja Haukiputaan 
asemakylän idyllisessä mil-
jöössä.

Jenny Kärki

Siivous- ja kotipalvelu Aika AS on Aino Sippalan sii-
vousyritys.

Tmi AitoTaito on Anna Kilpiän koira-alan yritys, joka 
tarjoaa agilitykoulutusta ja koiratarvikkeita.

Tmi Timo Tervonen on yritys, joka käy keittiö- ja sani-
teettitilojen kalusteiden vähittäiskauppaa.

Umodel valmistaa rakennuspuusepäntuotteita yrittä-
jänään Tapani Laurila.

UniikkiEllin yrittäjä Maarit Lepinoja valmistaa mui-
den muassa takkeja, pukuja, housuja ja hameita.

Wind Controller JV Oy toimii sähkölaitteiden korja-
uksen ja huollon parissa yrittäjänään Jari Valle.

Jyrki Drushinin jatkaa
Haukiputaan Yrittäjien
puheenjohtajana

Jyrki Drushinin jatkaa 
Yrittäjien puheen-
johtajana s. 3

Tuula Kangas Vuoden 
Haukiputaalainen s. 4

Matkalla kohti Uutta 
Oulua s. 5

Sanna Ponto on 
Haukiputaan 
Vuoden Yrittäjä s. 6

Samanttassa sukupol-
ven vaihdos s. 7

Yrittäjäyhteistyö 
kukoistaa s. 9

Valtakunnalliset Yrittäjä-
päivät Oulussa s. 11

Ravintolatarjonta 
laajentui s. 12

s. 14
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Haukipudaspäivien perintei-
nen Vuoden yhdistys -kun-
niakirja 2012 luovutettiin 
Suomen Punainen Risti ry:n 
Haukiputaan osastolle. Eri-
tyisesti kunniakirjassa huo-
mioitiin, että Punainen ris-
ti on toiminut jo kymmeniä 
vuosia haukiputaalaisten hy-
väksi, turvaten, kouluttaen 
ja huolehtien. Tunnetuin toi-
mintamuoto on verenluovu-
tus, lisäksi esim. Vapaaeh-
toinen pelastuspalvelun 
VaPePa-toiminta on SPR:n 
koordinoimaa.

Lisäksi Punainen Ris-
ti on yksi Suomen suurim-
mista kansalaisjärjestöistä, 
jonka tehtävänä on auttaa 
apua eniten tarvitsevia ko-
timaassa ja ulkomailla.  Pu-
nainen Risti auttaa ihmisiä 
katastrofien ja onnettomuuk-

LC Haukipudas Kello jatkaa kalenteriensa kuvituk-
sessa kotiseutukulttuurin vaalimisen linjalla. Lions 
40 v. -juhlakalenterin 2013 aiheina on merellinen 
Haukipudas. 

Kalenterin kuvituksesta on vastannut hauki-
putaalainen monialataiteilija ja valokuvaaja Kari 
Holma. Jo vuodesta 1997 alkaen Haukiputaan lei-
jonakalenterin kuvituksessa on dokumentoitua 
vanhaa ja nykyistä haukiputaalaista kulttuurimai-
semaa. EL

Tuula Kangas Vuoden Haukiputaalainen

Vuoden haukiputaalainen 2012 Tuula Kangas sai huomion-
osoituksensa juuri, kun yrityksessä on toteutettu sukupol-
ven vaihdos. Sieltä taustalta hän tulee vaikuttamaan yrit-
täjien toiminnassa vielä pitkään, Jyrki Druschinin toivoi 
puheessaan.

Haukipudaspäivillä lauan-
taina 10.11. julkistetut kun-
nianosoitukset Vuoden Hau-
kiputaalaisen ja Vuoden 
paikallisyhdistyksen palkit-
seminen suoritettiin haike-
an historiallisissa tunnelmis-
sa. Tämä oli viimeinen kerta, 
kun huomionosoitukset jaet-
tiin itsenäisessä Haukipu-
taan kunnassa.

Vuoden 2012 haukiputaa-
laisen valitaan äänestyksellä, 
johon kaikki voivat äänen-
sä antaa. Haukiputaan Yrit-
täjät järjestävät äänestyksen. 
Äänestyspaikkoina olivat 
tänä vuonna Hotel Samant-
ta, Väiskin TV ja Kone, Hau-
kiputaan kirjasto ja Teatteri 
Kuoppa.

Ennen äänestystuloksen 
paljastamista Yrittäjien pu-
heenjohtaja Jyrki Drushinin 
kertoi pitkän listan äänestys-
perusteluista: 

- Vuoden 2012 haukipu-
taalainen on pitkään ollut 
mukana kunnallisissa luotta-
mustehtävissä. Hän on ollut 
aktiivinen vaikuttaja Hau-
kiputaan Yrittäjissä muun 
muassa puheenjohtajana ja 
myös maakunnallisella ta-
solla Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjissä. Hän on toiminut 
yrittäjien sillanrakentajana 
sekä kunnan että oppilaitos-

ten suuntaan. Hän on innos-
tava, kannustava ja valoisa 
persoona, ja näkee ikävissä-
kin asioissa mahdollisuuden.

Sitten päästiin jo kunnia-
mainintoihin, joista paikka-
kuntalaiset saattoivat arva-
ta, kenestä on kysymys: Hän 
on kehittänyt itseään ja toi-
mintaansa jatkuvasti. Yrityk-
sessä on toteutettu elokuus-

sa sukupolvenvaihdos –  jota 
ennen hän on toiminut hotel-
li-ravintola Samanttassa yrit-
täjänä 30 vuotta.

Haukiputaan yrittäjät jär-
jestävät pitkin vuotta tapah-
tumia haukiputaalaisten 
iloksi ja näyttönä yrittäjien 
yhteishengestä.  Tuula Kan-
gas kiitti paikkakunnan yrit-
täjiä myös omassa kiitospu-

heessaan. 
-Ilman näitä aktiivisia ih-

misiä Haukipudas ei kehit-
tyisi, eikä täällä olisi niin 
hyvä olla ja elää. 

Asiaankuuluvasti Hau-
kiputaan Vuoden Yrittäjän 
kiertopalkinnossa pääosaa 
esittää oikein iso kenkä. EL

SPR:n Haukiputaan osasto Vuoden yhdistys 2012
sien sattuessa ja kouluttaa 
heitä varautumaan niihin. 
Merkitykseltään vähäinen 
ei ole myöskään se, että jär-
jestö kannustaa ihmisiä hoi-
tamaan terveyttään ja pitä-
mään huolta toisistaan.

SPR:llä on Haukiputaal-
la Revontie 13:ssa toimisto 
ja kierrätyspiste. Osaston ih-
misiä näkyy turvajoukkoi-
na yleisötapahtumissa ja ur-
heilukilpailuissa punaisissa 
liiveissä, joissa on keltainen 
poikkiraita. SPR:llä on Hau-
kiputaalla myös ystävätoi-
mintaa sekä osallistuu lisäksi 
meripelastustoimintaan.

 Kuka vaan haluaa et-
siä merkitystä tekemisilleen, 
SPR:n Haukiputaan osaston 
eri tehtävissä se sisältö saat-
taisi löytyä. EL SPR:n Haukiputaan osasto sai Vuoden yhdistys -kunniakirjan Haukipudaspäivillä.  Johonkin osaston monista toimintamuo-

doista osallistumalla kuka tahansa voi saada merkitystä tekemisilleen.

Kulttuurimaisemat aiheena 
leijonien 40 v. -juhlakalenterissa
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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

Kylmäasennus
Harila

Puh. 040 596 3468

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

Muusikolle Stradivarius 
alta satasella
Sulo Räinä soittaa aidolla 
Stradivariuksella. Tosin se ei 
ole viulu, vaan Sandvikenin 
valmistama saha. Viulunsoit-
taja, eikun sahansoittaja, saa 
aidon Sandvikenin Stradiva-
riuksen alle sadalla eurolla. 
Soittoon sopivan sahan mal-
linimi todella on Stradivari-
us, vaikka kyllä sillä voi puu-
takin sahata.

Suomessa on vain kym-
menkunta sahansoittajaa. 
Yksi heistä on Sulo Räinä 
Haukiputaalta. 

Viisi vuotta sitten Räinä 
päätti jostakin syystä kokeil-
la sahansoittoa. Hän jäi vä-
littömästi siihen koukkuun. 
Onneksi jäi. Hänen soittonsa 
on virtuoosimaista ja silkkaa 
herkkua korville. 

Sahan aaltoilevaa ään-
tä on vaikea verrata mihin-
kään yleisesti tunnettuun 
muuhun äänilähteeseen. Se 
on yksinkertaisesti ainutlaa-
tuinen. Niin eriskummalli-
nen ääni sahasta lähtee, että 
Haukipudaspäivillä Räinän 
esitystä nauliintui eturiviin 
kuulemaan rivi vähän toisel-
la kymmenellä, pahimmas-
sa tietokonepeli-iässä olevia 
nuoria.  ”Outoo”, sanoi yksi 
heistä, ja jatkoi kuuntelemis-
ta.

Räinän suvussa on mu-
siikillisesti erittäin lahjakkai-
ta ihmisiä useita. Silti kaikilta 
heistä sahan soitto ei luon-
nistu. Äänenkorkeutta sää-
detään taivuttamalla sahaa 
ässän muotoon, ja ässän kum-

Matkalla kohti Uutta Oulua

Puttaalaisuus säilyy ja pienyritykset ovat jatkossakin Hauki-
putaan vahvuus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Uuden 
Oulun valtuutettu Hannes Kortesalmi vakuuttaa.

Itsenäisen Haukiputaan vii-
meisillä Haukipudaspäivillä 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Hannes Kortesalmi 
pysähtyi katsomaan taakse ja 
maalailemaan tulevaa. Hän 
näkee, että monet pienyri-
tykset ovat olleet ja pysyvät 
Haukiputaan vahvuutena.

-Tämmöisinä aikoina kun 
ihmisiä Suomessa irtisano-
taan, ja kuitenkin kun tääl-
lä on osaamista ja aktiivista 
yrittäjätoimintaa, niin hel-
pommin ihmiset ryhtyy yrit-
tämään, kannusti Kortesal-
mi.

Uuden Oulun kuntavaalit 
menivät Haukiputaan näkö-
kulmasta hyvin, Kortesalmi 
ynnää. Yhteensä kymmenen 
valtuutettua, kahdeksan var-
sinaista ja kaksi varalle pääsi 
Haukiputaalta läpi. Valituksi 
tuli myös Haukiputaan kun-

nanhallituksen nykyinen pu-
heenjohtaja Kortesalmi itse. 

-Meitä meni Haukiputaal-
ta hyvä edustus Uuden Ou-
lun valtuustoon. Kyllä sieltä 
pääsee vaikuttamaan.”

Itse asiassa hän jo jarrutte-
li ajattelemasta nurkkakun-
talaisesti, ja muistutti, että 
nyt ollaan ajamassa ison Ou-
lun asioita yhteistyössä. Sitä 
vaaraa hän ei näe, etteikö 
puttaalainen identiteetti säi-
lyisi. Ei se mihinkään katoa. 

-Meillä hyvin paljon on 
pieniäkin yrityksiä; minusta 
se on erittäin hyvä . Ne tuo-
vat työllisyyttä tälle alueelle, 
Kortesalmi kannustaa. 

Hän lohkaisi, että ei auta 
enää katella vain sitä omaa 
katua, vaikka naapuri leikki-
mielisesti sanoikin, että pitää 
meidän kujalta saada yksi 
mies valtuustoon. EL

Armoitettu sahansoittaja Sulo Räinä

mankin sakaran keskinäisiä 
suhteita alemmas ja ylemmäs 
muuttamalla hallitaan soitti-
men äänenkorkeutta. Viulun 
jousella kun sitten just oike-
aan kohtaan sivaltaa, niin sii-
tä se ääni lähtee. 

Sen verran kilpailua sa-
hansoitinmarkkinoilla on, 

Sahansoiton esiintyjän puh. 0400 196 556

Sulo Räinä huomasi 55-vuotiaa-
na itselleenkin suureksi hämmäs-
tykseksi, että häneltä sahansoitto 
käy vaikka silmät ummessa. Suo-
menmestaruuskilpailuissakin 
hän kolme vuotta siten taituroi it-
sensä parin vuoden kokemuksel-
la pronssisijalle. Luonnonlahjak-
kuus, täytyy sanoa.

että myös Kausalan saha te-
kee omaa soitinmalliaan. 
Kausalan saha onkin tehnyt 
Rähinälle oikein mittatilaus-
soittimen. Räinän vaimo mit-
tasi tarkkaan miehen otteen 
pituutta ja sylin leveyttä.  Nii-
hin mittoihin Kausalan saha 
tuotteensa sitten viritti.

Räinä soittaa juhlassa kuin 
juhlassa, mihin hänet tila-
taan. Ensi kesänä hänet on jo 
buukattu mm. vanhojen ve-
teraaniautojen näyttelyyn 
Automuseolle. Häät ja firma-
tilaisuudet ovat myös hänelle 
tuttuja, ja kaikenmoiset suku- 
ja pitäjäjuhlat. EL
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Yritykset!

AUTOKORJAAMO
M. Helenius

Korjaukset • Huollot 
Sähkötyöt • Hitsaukset

Taatantie 151 Martinniemi
Puh. 044 277 1236
mika@mhelenius.fi

HOLSTINMÄEN
AUTOMAALAAMO OY

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

Ari Torvinen 040 594 6962

• automaalaukset
• autopeltityöt

Myös hinauspalvelut

Kaikenlaisiin painotuotteisiin 
sivunvalmistukset kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Pudasjärvi-lehti Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Haukiputaan Vuoden Yrittäjä Mini-Mixin omistaja Sanna Ponto vastaanotti lauantaina 17.11. Haukiputaan Yrittäjien puheen-
johtaja Jyrki Drushinin luovuttaman yrittäjäpatsaan sekä Haukiputaan kunnanjohtaja Jarmo Ronkaisen  ja Haukiputaan kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Hannes Kortesalmen luovuttamat kukat ja nuotanvetäjä -patsaan.

Haukiputaan Yrittäjät ry pal-
kitsi lauantaina 17.11. Hau-
kiputaan Vuoden 2012 yrit-
täjänä Luontaistuote ja 
kosmetiikka Mini Mix-liik-
keen yrittäjän Sanna Ponton. 
Hän on työskennellyt yrittä-
jänä Haukiputaan keskustas-
sa Revontiellä sijaitsevassa 
liikkeessään 15 vuotta, mut-
ta muistot ”Kyllikin kaupas-
ta” juontuvat aikaan, jolloin 
Ponto oli vain pieni koulu-
tyttö.

- Meillä oli tapana äidin 
kanssa käydä Minissä, jota 
silloin kutsuttiin Kyllikin 
kaupaksi, silloisen omistajan 
Mikkosen Kyllikin mukaan. 
Kouluaikana pääsin liikkee-
seen TET-jaksolle ja sillä tiel-
lä olen tavallaan vieläkin, 
kertoo Ponto.

Sanna Ponto Haukiputaan Vuoden Yrittäjä
”Antoisa työ ja ihanat asiakkaat”

Positiivisuus ja perusteel-
linen asiakaspalvelu ovat 
tärkeitä ominaisuuksia San-
na Pontolle, jotka olivat epäi-
lemättä omalta osaltaan vai-
kuttamassa Vuoden yrittäjän 
tittelin saamiseen. Ponto on 
vakuuttunut siitä, että henki-
lökohtaisen palvelun ja mo-
lemmin puolin palkitsevien 
asiakaskontaktien vuoksi on 
kannattavaa pitää omaa lii-
kettä.

- Aika on mennyt todella 
nopeasti liikkeen parissa, ja 
varmasti yksi syy on antoisa 
työ ja aivan ihanat asiakkaat. 
Vaikka pidänkin liikettä yk-
sin, en tunne olevani yksin, 
sillä olen saanut paljon sa-
manhenkisiä yrittäjäystäviä, 
kehuu Ponto.

Alun perin vuonna -71 pe-
rustettu liike kuuluu Luon-
taistuntija-ketjuun, ja sen 
valikoimasta löytyy katta-
vasti luotettavia ja turval-
lisia luontaistuotteita sekä 
laadukkaita kosmetiikka-
tuotteita. Sanna Ponton mie-
lestä toisistaan eroavat tuote-
ryhmät sopivat hyvin yhteen 
saman katon alle, mutta ovat 
tarpeeksi erikoisia pieneen 
liikkeeseen.

Jenny Kärki

Vuoden yrittäjä Sanna Ponto 
palvelee asiakkaitaan aurin-
koisella asenteella.

Sanna Ponto pitämässä herkällä ja kiitollisella mielellä kiitos-
puhetta.

www.fysiowell.fi • Jokelantie 1 • Haukipudas 

• Fysikaaliset hoidot lääkärin
 lähetteellä tai ilman
• Kelan vaikeavammaisten kuntoutus
• Lymfaterapia •  Kinesioteippaus
• McKenzie-terapia

Sirpa p. 040 844 0399
Jonna p. 045 805 6794

•	 Fysikaaliset hoidot lääkärin 
 lähetteellä tai ilman
•	 Kelan vaikeavammaisten kuntoutus
•	 Lymfaterapia
•	 Kinesioteippaus
•	McKenzie-terapia
•	Akupunktio

HACMA
assistenttipalvelut

Ota yhteyttä! 
Marianne Hack 050-4361199

www.hacma.fi  
marianne.hack@hacma.fi

Meiltä	ammattitaitoiset	
toimistotyöntekijät	

yrityksellenne.

Puh. Katja Ulander 050 501 7712

MAINOSTEN JA 
LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja 

ympäristökunnissa

Lehti- ja mainosjakelu Kavil
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• 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

Lounaslistan löydät Liikuntaopiston sivuilta:
www.virpiniemi.fi

Syke
Virpiniemen

Jatulin Syke

Kahvila-Ravintola
&

Elintarvikekioski

Palvelemme ma-su 10-18

Lounas ma-pe 11-14, la-su 12-15

Sesonkiaikana ja tilauksesta aukioloajat
pitenevät tarpeen mukaan.
Ravintolassa C-oikeudet ja katettu terassi.

Lounaslistan löydät Liikuntaopiston sivuilta:
www.virpiniemi.fi
Hiihtomajantie 27, Kiviniemi • P. 044 733 2051 • syke@virpiniemi.fi

Ma-pe 11-19, la-su 10-17

Lounaskahvila
grillikioski

Syke
Virpiniemen

Jatulin Syke

Kahvila-Ravintola
&

Elintarvikekioski

Palvelemme ma-su 10-18

Lounas ma-pe 11-14, la-su 12-15

Sesonkiaikana ja tilauksesta aukioloajat
pitenevät tarpeen mukaan.
Ravintolassa C-oikeudet ja katettu terassi.

Lounaslistan löydät Liikuntaopiston sivuilta:
www.virpiniemi.fi
Hiihtomajantie 27, Kiviniemi • P. 044 733 2051 • syke@virpiniemi.fi

Ma-pe 11-19, la-su 10-17

Lounaskahvila
grillikioski

Virpiniementie 529, Kiviniemi • P. 044 733 2051 • syke@virpiniemi.fi

Lounas ma-pe 11-14, la-su 12-15

Palvelemme ma-su 10-18
Sesonkiaikana ja tilauksesta aukioloajat
pitenevät tarpeen mukaan.
Ravintolassa C-oikeudet ja katettu terassi.

Tilaukset ja kokouskahvitukset

Jokelantie 20 • P. 044 771 8337

Palvelemme myös Jatulin vapaa-aikakeskuksessa.

Samanttassa sukupolvenvaihdos
Anu ja Kimmo Kalliolla vankka kokemus 
yrittämisestä ja hotellialasta

Kari Holmalle luovutettiin lauantaina 17.11. hopeinen yrittä-
järisti yli 10 vuoden yrittäjyydestä ja Hannu Vehkaperälle ti-
manttinen yrittäjäristi yli 30 vuoden yrittäjyyden ansiosta.

BEST WESTERN Hotel Sa-
manttassa toteutettiin su-
kupolvenvaihdos tämän 
vuoden elokuussa, kun 30 
vuotta Haukiputaalla hotel-
li-ravintolayrittäjänä toimi-
neen Tuula Kankaan yrityk-
sen omistajuus siirtyi hänen 
pojalleen Kimmo Kalliolle ja 
hänen vaimolleen Anu Kal-
liolle. 

Kimmolla on yrittäjäkoke-
musta yli viiden vuoden ajan 
Haukiputaan ATK-Cent-
ral Oy:stä, jonka toiminnan 
Kimmo möi työntekijälleen 
Jaakko Kärenaholle. Anu 
Kallio on puolestaan työs-
kennellyt eri tehtävissä yli 
viisi vuotta Samanttassa. 

Sukupolvenvaihdosta val-
misteltiin muutaman vuo-
den ajan. Viimeisen vuo-
den aikana Tuula Kangas ja 
Kimmo Kallio osallistuivat 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen järjestämään PA-
TE-koulutukseen, jossa Kan-
gas ja Kallio ottivat omaksi 
kehityscasekseen sukupol-
venvaihdoksen käytännön 
toimien aloittamisen ja toi-
menpiteen loppuun viemi-
sen. 

-Konsultti Seppo Laineel-
ta on saatu paljon arvokkai-
ta neuvoja, kertoivat Kalliot. 

Samanttassa on toteu-
tettu viime vuosien aika-
na mittava laajennus ja si-
sätilaremontti. Kiinteistöön 
on rakennettu kolmas ker-
ros, johon on saatu 10 hotel-
lihuonetta lisää, joista yksi 
on upealla näköalalla varus-
tettu kahden makuuhuoneen 
sviittihuoneisto. Lisäksi ala-
kertaan rakennetaan yksi 
huone, jossa on otettu huo-
mioon liikuntarajoitteisuus. 
Hotellissa otettiin loka-mar-
raskuun vaihteessa käyttöön 
myös uusi hissi. Hotellissa 
on laajennuksen jälkeen 41 
huonetta, joissa on 90 peti-
paikkaa ja kaikkiin huonei-

siin voidaan lisäksi laittaa 
lisävuoteita eli majoituska-
pasiteettia on reilusti yli sa-
dalle hengelle. 

Remontin yhteydessä uu-
sittiin myös kiinteistön il-
manvaihto. Vanhat huip-
puimurit vaihtuivat uusiin 
energiaa säästäviin lämmön 
talteenotolla oleviin ilman-
vaihtokoneisiin. Samoin va-
laistus on laitettu uusiksi ja 
vaihdettu kaikkien huonei-
den ovet, joissa on nyt nyky-
aikaiset sähkölukitukset. 

Työntekijöitä yritykses-
sä on noin 20. Vuoden Hau-
kiputaalaiseksikin tänä syk-
synä nimitetty Tuula Kangas 
jatkaa vielä hotellissa työs-
kentelyään.. Kimmo Kal-
lio on toimitusjohtaja ja Anu 
Kallio hotellinjohtaja.  Ra-
vintolassa on arkisin lounas-
aikaan noutopöytä ja ohjel-
matarjontana perjantaisin ja 
lauantaisin karaokea tai elä-

vää musiikkia. Ravintolan 
yhteydessä on Night Club 
Frogs, joka on avoinna aina 
aamuyölle saakka. Samantta 
on suosittu myös kokousten-
paikkana, jossa asiakkaille 
tarjotaan räätälöityjä koko-
uspaketteja.  

Samantta kuuluu maail-
manlaajuiseen Best Western 

hotelliketjuun, jossa Suo-
messa on 16 hotellia ja maail-
massa yli 4200 hotellia, jotka 
kaikki ovat yksityisomistuk-
sessa. 

Heimo Turunen

Tuula Kangas on toiminut Haukiputaalla hotelli-ravintolayrittäjänä 30 vuotta. Kuluvan vuoden 
elokuussa yrittäjävastuu siirtyi saman perheen Anu ja Kimmo Kalliolle. Hotellinjohtaja Anu 
on toiminut noin viisi vuotta hotellissa työssä ja Kimmolla on yhtä monen vuoden yrittäjäko-
kemus Haukiputaan ATK-Central –yrityksestä. 

BEST WESTERN Hotel Samanttaan on rakennettu kolmas kerros, jossa on 
sijoittunut 10 hotellihuonetta. Edessä olevien ikkunoiden takana on sviitti, 
josta avautuvat hyvän näkymät Haukiputaan keskustaan. 

Samantta on suosittu kokousten ja tapahtumien pitopaikka. 
Nyt on pikkujouluaikaa, joita Samanttaan on varattu tänäkin 
vuonna mukavasti. Kuva yrittäjien pikkujoulusta muutaman 
vuoden takaa. 
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Kirkkotie 10
www.haukiputaanseurakunta.fi
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Revontie 1
Haukipudas

Juha Ekorre Oy
Tapiola-ryhmä

08-882 1871

Haukiputaalainen Marian-
ne Hack perusti yrityksil-
le suunnatun toimisto- ja 
myyntipalveluita tuottavan 
yrityksensä joulukuussa 2007 
huomattuaan, että alalla on 
tarvetta tällaiselle palvelun 
tarjoajalle. Yrittäjyys on en-
nestään Hackille tuttua, sillä 
hänen suvussaan yrittäjiä on 
jo kolmannessa sukupolves-
sa ja hänen molemmat van-
hempansa ovat yrittäjiä. 

–Hacma starttasi hyvin 
liikkeelle ja töitä alkoi tulla 
sopivasti aloittelevalle yri-
tykselle, Marianne Hack ker-
too yrityksen alkutaipalees-
ta. 

Hacma tekee aina kartoi-
tuksen asiakkaan tarpeista 
ja siitä minkälaisia palvelu-
ja asiakas tarvitsee ja tarjoaa 
sen mukaan erilaisia palve-
luitaan.

– Tarjoamme asiakkaal-
le joko osa-aikaista palve-
lua, tai sitten kokopäiväis-
tä assistenttia yritykselle, 
riippuen asiakkaan tarpees-
ta. Meiltä löytyy tarvittaessa 
henkilöitä, jotka hoitavat asi-

Hacma järjestää oikean 
henkilön oikeaan paikkaan

akkaan kaikki toimistotyöt 
laskutuksesta ostoreskont-
raan ja kaikki muut toimis-
totyöt. Työntekijä voi toimia 
asiakkaan toimistossa tai sit-
ten tehdä toimistotyöt myös 
omissa tiloissaan, joten asi-
akkaalla ei välttämättä tar-
vitse olla toimistotiloja lain-
kaan, Hack huomauttaa. 

Myyntipalvelu keskittyy 
lähinnä uusiin asiakashan-
kintoihin. Hack etsii ja löy-
tää yritykselle sopivat, uudet 
asiakkaat sekä hoitaa val-
miiksi tilaajan puolesta asi-
akastapaamiset ja sopimuk-
set lopullisista vahvistamista 
vaille valmiiksi. Tällä het-
kellä Hacman asiakaskun-
taa ovat pienet ja keskisuuret 
yritykset.  Yrityksen pääasi-
allinen asiakaskunta on kes-
kittynyt tällä hetkellä lähin-
nä Oulun talousalueelle.

– Tämän hetkinen tilan-
teemme on, että laajennam-
me toimintaamme, joten 
tarve henkilökunnan lisä-
palkkaamiselle on olemas-
sa. Aloittelevan yrityksen 
on helppo käyttää palvelu-

jamme ja aikanaan yrityk-
sen kasvaessa voi sitten päät-
tää palkkaako kokoaikaisen 
työntekijän hoitamaan toi-
mistoaan meiltä, vai palk-
kaako oman assistentin toi-
mistoonsa. Kausiluontoisten 
töiden osalta meidän toimis-
tomme pystyy vastaamaan 
myös hyvin tarpeeseen. 

- Yrittäjänä olen koko 
ajan yhteydessä asiakasyri-
tyksiimme ja henkilökun-
taani, jolla varmistan, että 
palvelumme vastaa kysyn-
tään ja että oikea henkilö on 
aina oikeassa paikassa.  Vah-
vuuksiamme ovat vahva am-
mattitaito ja henkilökunnan 
monipuolisuus, jolla eroam-
me muista vuokrafirmoista. 
Erottavana tekijänä on myös 
tietenkin koko palvelukon-
septimme erilaisuus. 

- Meillä sama henkilö 
osaa tehdä asiakashankintaa 
ja hoitaa asiakkaan toimis-
toa, jos niin vaaditaan, Hack 
huomauttaa.

Erkki Riihiaho

www.haukiputaanyrittajat.fi

LIITY JÄSENEKSI

Pk-yritykset haluavat tukea 
nuorten työllistymistä, sillä 
jo 75 työpaikkaa on syntynyt 
- Nuoret töihin pk-yrityksiin 
kampanjan avulla.

Kampanjan kautta on 
mahdollista hakea 400 euron 
tukiseteli työsuhteisiin, joilla 
työllistetään alle 30-vuotiaita 
vähintään ammatillisen kou-
lutuksen omaavia henkilöi-
tä.  Työsuhteen kesto on ol-
tava vähintään kaksi viikkoa 

Nuoret töihin Pk-yrityksiin 
-kampanja käynnissä

ja palkkausehdot määritty-
vät alan työehtosopimuksen 
mukaan. Työnantaja vastaa 
veroista, sosiaali- ja eläke-
maksuista sekä lomakorva-
uksista. Työnantajana tulee 
toimia pohjois-pohjalainen 
pk-yritys. 

Tukiseteleiden haku al-
kaa 7. tammikuuta 2013 ja ne 
myönnetään hakemusten saa-
pumisjärjestyksessä. Yhdelle 
yritykselle voidaan myöntää 

enintään 5 seteliä viiden nuo-
ren työllistämiseen. 

Täytetyn ja allekirjoitetun 
hakemuslomakkeen mukana 
on palautettava kopio työ-
sopimuksesta ja tosite mak-
setusta palkasta. Hakemuk-
set toimitetaan ja käsitellään 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jissä, Hallituskatu 21, 3. krs, 
90100 Oulu. Lisätiedot Kir-
si Anttila, 0500 685 148. kirsi.
anttila@yrittajat.fi.
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Puh. 0500 585 984

ANTENNI- JA 
ÄÄNENTOISTO-

ASENNUKSET SEKÄ 
SUUNNITTELU.

Päivystys 
24h

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

www.fixuremppa.fi

SOIMET KY
Veistotie 2, 90840 Haukipudas

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

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

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

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin 
sähkötyöt ja suunnittelu

Puh. 040 774 3942
janne@sahkotyoahonen.fi

TMI VILMATI
puh. 040 547 7296 

info@vilmati.fi

• LVI-työt 
• Ilmastoinnin säädöt

Yli 20 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi

Tervakartanon kalusteiden ja 
sisustustarvikkeiden poisto-
myymälä sijaitsee samoissa 
tiloissa Anskun Arkku –kirp-
putorin kanssa.

Anskun Arkku aukaistiin 
1.10. ja yrittäjän Anna-Riitta 
Kumpumäen mukaan hom-
mat ovat lähteneet todella 
kivasti rullaamaan. Anskun 
Arkussa toimii myös Terva-
kartanon Out let-myymälä 

Yrittäjäyhteistyö 
kukoistaa

Entisen urheiluliikkeen rakennus osoitteessa Välitie 4, on saanut tiloihinsa uusia yrittäjiä: 
Huonekalujen ja sisustustuotteiden maahantuoja ja tukkukauppias Tervakartano pitää 
rakennuksessa omia varasto- ja toimistotilojaan. Yleisölle näkyvämpänä yrityksenä 
tiloissa aloitti lokakuussa Anskun Arkku, joka on lastenvaatteiden ja –tarvikkeiden 
kirpputori.

sekä tarjolla on myös paikal-
lisia käsityötuotteita. Kum-
pumäen kirpputori poikkeaa 
tavallisista siten, että kysees-
sä on täyden palvelun kirp-
putori: asiakkaan tarvitsee 
vain tuoda tuotteet pöytään 
ja lopuksi hakea tuotot pois, 
sillä Ansku itse pitää tark-

kaan huolta myyntipöytien 
siisteydestä.

- Yritystä perustaessa teh-
ty viisivuotissuunnitelma on 
jo tässä vaiheessa, eli puoles-
satoista kuukaudessa, lähes 
täyttynyt. Yhteistyökumppa-
neita alueen käsityötekijöistä 
on löytynyt ja lisäksi olen on-
nistunut tavoittamaan erilai-
sia lapsiperheitä lähiseudul-
ta, iloitsee Kumpumäki.

Tulevaisuuden suunnitel-
missa on saada myös laajem-
min Iin, Kuivaniemen, Kii-
mingin ja pohjoisen Oulun 
asukkaat liikkeelle, ja ehkä-
pä jossain vaiheessa yhden 
työntekijän palkkaaminen. 
Arvokasta apua neuvojen ja 
yhteistyön muodossa Kum-
pumäki on saanut samassa 
kiinteistössä toimivan yri-
tyksen, Tervakartanon, vä-
eltä.

- Olemme kyllä eläneet 
mukavassa symbioosissa sa-
man katon alla. Itse kun olen 
yritysmaailmassa vielä tällai-
nen keltanokka, niin on ollut 
todella mukavaa, että olen 
saanut neuvoja kokeneem-
milta yrittäjiltä. Lisäksi Out 
let-myymän ylläpito on an-
toisaa toimintaa kummalle-
kin yritykselle, kehuu Kum-
pumäki.

Anna-Riitta Kumpumäki pitää kirpputorinsa Anskun Arkun 
hyllyköt hyvässä järjestyksessä, onhan kyseessä täyden pal-
velun kirpputori.

Huonekalujen ja sisustustuot-
teiden maahantuoja ja tuk-
kukauppiaalla Tervakartano 
Oy:llä on juuret pidemmäl-
lä: liikkeellä tulee joulukuus-
sa täyteen kymmenen vuot-
ta toimintaa. Ajatus liikkeen 
perustamisesta lähti, kun ha-
luttiin saada perhettä yhdis-
tävä työ:

- Yrittäjäperheen lapsena 
pääsin näkemään yrittämisen 
arkea jo nuorena.  Pitkä-ai-
kainen haaveni oli saada oma 
yritys. Lähinnä olin ajatellut 
vaateliikettä. Sitten tapasin 
mieheni, jolla oli ideoita huo-
nekalujen maahantuonnista. 
Yhdistimme haaveemme, ja 
viimeiset viisi vuotta olem-
me molemmat työskennelleet 
perheyrityksessä. Toinen pis-
te sijaitsee Helsingissä, kertoo 
yrittäjä Johanna Saarenpää.

Suurin jakelija Tervakar-
tanon huonekaluilla on täl-
lä hetkellä Kruunukaluste, 
sekä koriste-esineillä Oulussa 
Värisilmä, mutta yhteistyö-
kumppaneita on laaja kirjo 
ympäri Suomen. Jälleenmyy-
jiä on isommista huonekalu-
ketjuista pienempiin putiik-
keihin.

- On ollut mukavaa pi-
tää yritystä saman katon alla 
Anskun Arkun kanssa. Yrit-
täjät ovat loppujen lopuk-
si hyvin yksin oman työnsä 
kanssa, joten on hienoa, että 
olemme voineet olla avuk-
si. Eihän kenenkään tarvitse 
kompuroida samoihin suden-
kuoppiin kuin itse aikoinaan, 
Johanna Saarenpää toteaa.

Jenny Kärki

Anskun Arkku

Tervakartano
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KELLO
Kissankuja 1, 90820 KELLO, puh. 08-564 1100

PALVELEVA LÄHIKAUPPA
Avoinna joka päivä klo 21 asti

LATTIAPINNOITTEIDEN 
AMMATTILAINEN

Akryylipinnoitteet
Epoksipinnoitteet
Polyuretaanipinnoitteet
ESD-pinnoitteet

Raekivilattiat
Lakkaukset ja pölynsidonnat
Lattioiden jyrsinnät ja hionnat
Haitta-aine kapseloinnit

Varmistuaksesi parhaasta mahdollisesta 
vaihtoehdoista lattiapinnoitteeksi, 

ota meihin yhteyttä ja tutustu 
INDUSTRI-tuoteperheeseemme.

Kaarnikkatie 1, 90820 KELLO
Puhelin. 010 843 1000   Telefaks. 010 843 1040

e-mail: marko.saukko@suomenmardaga.fi
www.suomenmardaga.fi

Säävälät Oy
(08) 5440 912

Maanrakennustyöt
- kaivinkonepalvelut
- pyöräkonetyöt
- pihatyöt
- viemäröinnit
- purkutyöt

Kuljetuspalvelut
- vaihtolavapalvelut
- hakekuljetukset
- romukuljetukset
- maa-aines ja 
  multatoimitukset

Huom! Viemärin aukaisupalvelut

Laitakarintie 22 90850 MARTINNIEMI
PUH. (08) 5540 912

www.saavalat.fi

Kuljetus- ja maanrakennustyöt

POHJATUTKIMUKSET,
MAA- JA KIVIAINESTUTKIMUKSET
JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT

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

Jo 30 v. yrittämistä Haukiputaalla

Yrittäjyyspolkua pitkin 
valmennukseen

Haukiputaan Yrittäjyyspol-
ku-hanke organisoi syksyl-
lä järjestetyt valmennustilai-
suudet, jotka oli suunnattu 
Haukiputaan Yrittäjien jä-
senille. Yrittäjyyspolku on 
PSK-aikuisopiston toteutta-
ma yrittäjyyden kehittämis-
hanke.

- Valmennustapahtumien 
sisältö suunniteltiin yrittäjil-
le tehdyn sähköpostikyselyn 
perusteella, jossa selvitettiin 
millaista apua yrittäjyyteen 
jäsenemme kaipaavat. Kyse-
lyn pohjalta esille nousi eri-
tyisesti tarve koulutuksel-
le myynnin saralla, ja myös 
työssä jaksamiseen kaivattiin 
apuja, kertoo Haukiputaan 
yrittäjäyhdistyksen puheen-
johtaja Jyrki Drushinin.

Viime vuonna toteutet-
tu kysely kannatti, sillä kou-
lutuskysyntään osattiin vas-
tata juuri oikealla tavalla: 

PSK:n ja yrittäjäyhdistyksen järjestä-
mät valmennustilaisuudet saivat kiin-
nostuneen ja runsaan yleisön.

Drushininin mukaan tavoi-
te oli saada noin 15-20 osal-
listujaa, mutta tilat jouduttiin 
jopa vaihtamaan suurem-
piin, koska ilmoittautumisia 
ensimmäiseen valmennusti-
laisuuteen tuli jopa 32!

Torstaina 20.9. pidetyssä 
tilaisuudessa Kenneth Öster-
berg pureutui tuloksellisen 
myyntityön saloihin. Myyn-
tikoulutuksen guru on an-
sainnut tittelinsä työskente-
lemällä yli 40 vuotta alalla ja 
yli 30 vuotta kouluttajana lä-
hes kaikissa Pohjoismaissa.

Toisessa tilaisuudes-
sa torstaina 25.10. erikois-
psykologi ja yrittäjä itsekin, 
Merja Lehtomaa puhui jak-
samisesta työssä yrittäjänä. 
Keskeiseksi teemaksi nou-
si stressinhallinta sekä sel-
viytymiskeinot ajankäytön 
kanssa sekä ongelmatilan-
teissa. 

Haukiputaan Yrittäjien 
sihteeri Leena Niemelä pai-
nottaa miten tärkeää etenkin 
pienelle yritykselle on vas-
taanottaa yhdistyksen tarjo-
amia koulutuksia, sillä pk-
yrittäjillä tuskin on itsellänsä 
aikaa ja rahaa panostaa vas-
taavaan toimintaan. Isoissa 
organisaatioissa on helpom-
pi järjestää vastaavia koulu-
tuksia, mutta pk-yrityksissä 
tilanne on eri.

- Tämä on aivan ihana ti-
laisuus meidän jäsenillemme 
ja erittäin arvokas etu. Yrit-
täjäporukka pakertaa arjen 
parissa hyvin intensiivisesti 
ja usein yksin, siksi on hyvä 
että voimme yhdistyksenä 
tuoda koulutuksen tänne lä-
helle yrittäjiä, kertoo Nieme-
lä.

Jenny Kärki

PSK-aikuiskoulutuskeskuksen Teemu Simola ja Haukiputaan Yrittäjien Jyrki Drushinin vas-
taanottamassa väkeä valmennustilaisuuteen.

Myyntikoulutuksen guru Kenneth Österberg valmensi yrittä-
jiä tuloksellisen myyntityön saralla.

Nyt on mahdollisuus saada
tilaisuuksinne jotain mukavaa!

tanssiesitys  ja /tai ohjausta 
perinteisen kantrimusiikin tahtiin

Jiiihaaa...

Patelan
Kantri

Ota yhteyttä p. 040 7266344/Leena Kirkkotie 2, 90830 Haukipudas  • 08 5472833

GRILLI - JA KIOSKITUOTTEET 
VEIKKAUS JA TOTOPISTE: 
AINOA PAIKKAKUNNALLA TOTO 

LIVE-TV! 
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Mikko Simolinna jatkaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajana
Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Oulussa:

”Yhdessä ote on vahvin” oli 
teemana 19-21.10. Valtakun-
nallisilla yrittäjäpäivillä Ou-
lussa, joille osallistui yli 2000 
henkeä. Pohjois-Pohjanmaal-
ta oli mukana reilut 600 yrit-
täjää, joiden joukossa useita 
yrittäjiä myös Haukiputaal-
ta. 

Suomen Yrittäjien pu-
heenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti toiseksi kaksi-
vuotiskaudeksi hallituksen 
puheenjohtaja Mikko Simo-
linna Pukkilasta. Tavoit-
teekseen uusi puheenjohta-
ja laittoi Suomen Yrit-täjien 
saamisen entistä vaikutus-
valtaisemmaksi elinkeino-
järjestöksi. –Tehdään joka 
puolella työtä sydämellä ja 
tekemisen hengellä yrittäjyy-
den hyväksi. Yhdessä teidän 
kanssanne eteenpäin, hän 
kannusti. 

Varapuheenjohtajistoon 
jatkamaan oli ehdolla PPY:n 
puheenjohtaja Jorma Kortes-
oja, joka ei tällä kertaa saanut 
riittävästi ääniä tullakseen 
valituksi varapuheenjohta-
jaksi. 

Yrittäjäpäivien juhlapu-
huja, presidentti Sauli Nii-
nistö kertoi puheensa aluk-
si olleensa yrittäjäaika-naan 
Suomen Yrittäjien jäsen. Hän 
leikitteli yrittäjä-sanalla ja 
tuumaili, että pitäisikö ta-
pahtuman nimenä olla To-
teuttajien suorittajapäivät. 

-Suomessa kaivataan yrit-
täjyyteen kannustavaa il-
mapiiriä. Hyvä kannustuk-
sen alku on, että yrittä-misen 
ydin, riski, ymmärretään ja 
siis yleisesti hyväksytään 
sekä ymmärretään myös 
yrittäjien me-nestyminen 
että epäonnistuminen. 

Yrittäjien menestys on nyt 
tärkeää, koska viime vuo-
sina työpaikkojen lisäykset 
ovat syntyneet pk-yrityksiin 
suurten yritysten vähentäes-
sä samaan aikaan työvoimaa. 

-Työllistymisen määrä 
Suomessa tulee olemaan kes-
keisesti riippuvainen pk-yri-
tysten menestyksestä. Yh-

tenä keinona menestykseen 
Niinistö tarjosi ulkomaan 
vientiä ja ehdotti siihen aut-
tamista. 

Vapaus, vastuu ja  
luovuus arvoina
Toimitusjohtaja Jussi Järven-
taus näki yrittäjien arvoina 
vapauden, vastuun ja luo-
vuuden, joista vii-meksi mai-
nitun luovuuden Järventaus 
nosti ykköseksi. Hän suosit-
ti yksinyrittäjille eli ammatti-
yrit-täjille verkostoitumista, 
joka on yksi tärkeä tie vah-
vaan kasvuun. Järventaus 
kiinnitti huomiota yrit-täjien 
omaan jaksamiseen. 

- Silloin jaksaa kantaa vas-
tuuta myös työntekijöistä, 
hän totesi. 

Valtakunnalliset Yrittäjä-
palkinnot jaettiin 44. kerran. 
Palkinnon saivat rakennus-
alan muovituotteita valmis-
tava Keraplast Oy Orimatti-
la, digitaaliseen viestintään 
erikoistunut ohjelmistota-
lo Koodivii-dakko Oy Oulu, 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen tuotteita tarjoa-
va lääkealan perheyritys Oy 

Verman Ab Kerava sekä Suo-
men suurin yhden yksityi-
sen henkilön omistama moni 
alan yritys Wik-löf Holding 
Ab Maarianhamina. 

Ensimmäistä kertaa Yrit-
täjäpäivien historiassa luo-
vutetun Valtakunnallisen 
Nuori yrittäjä palkinnon sai 
tietokonejärjestelmiä tekevä 
Arcusys Oy Joensuusta. 

Kehon viestinnästä 
opetusta
Yrittäjäpäivien lauantaiaa-
mupäivän seminaarissa näyt-
telijä, toimitusjohtaja Ismo 
Apell esiintyjävä-litys Tur-
patalli Oy:stä valotti haus-
kalla ja mielenkiintoisella ta-
valla vuorovaikutuksesta ja 
kehon-viestinnästä. Opim-
me, että sanattomassa vies-
tinnässä kasvojen ilmeet ovat 
erityisen tärkeät sekä myös 
muut eleet. 

–Myötäilemällä kehon-
kieltä saa toisen tuntemaan 
samankaltaisuuden ja ystä-
vyyden.

Yrittäjäpaneelissa syven-
nyttiin teemaan ”Yrittäjyys 
kantaa Suomea” ja pohdittiin 

pappi ja juontaja Mikko Sal-
melan johdolla päivien tee-
maan liittyen, miten ”yrittä-
jän ote on vahvin”. 

Ensimmäistä kertaa päi-
vien ohjelmaan kuuluivat 
myös Y-treffit yhteistyö-
kumppaneiden, asiakkai-den 
ja kollegojen hakemiseksi. 
Yrittäjätapaamisen oli sopi-
nut etukäteen yli tuhat yri-
tystä. 

Päivien viihdeohjelma oli 
monipuolista. Perjantai-ilta-
na kokoonnuttiin tervetuloil-
taan ja Y-festareille Pohjolan 
suurimmalle rockklubi Club 
Teatrialle rentohenkiseen 
juhlaan. Lauantai-illan juh-
lagaalassa esiintyivät Oulun 
Settlement Big Band solisti-
na Satu Hammar, Mieskuoro 
Huutajat, iskelmälaulaja Vir-
ve Rosti ja Toy Boys sekä tan-
gokuningas Marko Lämsä ja 
Pallosalama. 

Ensi vuonna Valtakunnal-
liset yrittäjäpäivät ovat Lap-
peenrannassa.

Heimo Turunen

Suomen Yrittäjien liittokokouksen avajaisissa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohta-
ja Jorma Kortesoja, toimitusjohtaja Jussi Järventaus, valtioneuvoston tervehdyksen esittä-
jä, puolustusministeri Carl Haglund ja Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm. 
Toisessa rivissä Pohjois-Pohjalaisia kokousedustajia. 

Perjantai-illan Y-festareilla esiintymässä puheenjohtaja Mikko Simolinna, Oulun kaupungin-
johtaja Matti Pennanen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jorma Kortesoja ja toi-
mitusjohtaja Jussi Järventaus. 

Lauantai-illan juhlagaalassa oli Ouluhallissa mukana yli 2000 henkeä, joista suuri osa illan lo-
puksi irroitteli tanssin merkeissä. Esiintyjinä olivat iskelmälaulaja Virve Rosti ja loppuillasta 
tangokuningas Marko Lämsä. 

Haukiputaalaiset Jyrki Drushinin, Heidi Mäkeläinen ja Lee-
na Niemelä poistumassa lauantain aamupäivän seminaaris-
ta Ouluhallin käytävällä. 

Lauantai-illan juhlagaalassa presidentti Sauli Niinistö Suo-
men yrittäjien puheenjohtajan Mikko Simolinnan ja toimitus-
johtaja Jussi Järventauksen seurassa.

Valtakunnallista Yrittäjäpalkintoa vastaanottamassa oululai-
sen Koodiviidakko Oy:n edustajat hallituksen puheenjohtaja 
Paavo Vasala ja toimitusjohtaja Samuli Tursas. 
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PP-Fasadi Oy
Karpalotie 3, 90830 Kello, puh. 08-563 4500, fax 563 4525

www.pp-fasadi.fi

Paulig Cafe Cupsalo 
expressokeitin

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

TARJOUS-

HINTAAN:

99,- (139€)

Haukiputaalla on pienen pi-
täjän mittapuulla mukava 
valikoima erilaisia ravinto-
loita ja tämän syksyn aikana 
valikoima on kasvanut enti-
sestään, ja laajentunut jopa 
etniseen suuntaan. Elokuus-
sa avattiin Haukiputaal-
la kaksi ravintolaa: Kiinalai-
nen ravintola Flavour Palace 
osoitteeseen Jokelantie 1 ja 
Välimeren ravintola Bogera 
osoitteeseen Kauppakuja 2.

Flavour Palacen yrittäjä-
pariskunta on kotoisin Kii-
nasta, jossa he työskenteli-
vät hieman suuremmassa 
ravintolassa. Gong Xiao Jung 
huolehtii kassasta ja tarjoi-
lemisesta ja hänen miehen-
sä Zhong Hui toimii kokkina 
keittiössä. Pariskunta on asu-
nut Suomessa noin puolitois-
ta vuotta ja opittavaa kielestä 
ja maasta vielä riittää, mutta 
halu oppia on suuri.

Ravintola Bogeran yrit-
täjä on Eestistä kotoisin ole-
va Reet Sögel, joka on myös 
muutaman viikon ikäisen 
vauvan äiti. Ravintola avasi 
ovensa elokuussa, mutta nyt 
vauvakiireiden vuoksi Sö-
gel ei ole ehtinyt itse panos-
taa ravintolaansa. Reet Sögel 
on erittäin tyytyväinen osaa-
vaan ja reippaaseen henki-

Ravintolatarjonta 
laajentui Haukiputaalla

Bogeran aurinkoiset ravintolavastaavat Eveliina Karjalainen 
ja Satu Breilin ovat pitäneet ravintolasta hyvää huolta yrittä-
jän ollessa kiireinen pienen vauvansa kanssa.

lökuntaansa, joka on pitänyt 
toiminnan rullaamassa erit-
täin hyvin.

Omalta ammatiltaan Reet 
oli kampaajayrittäjä Eestissä, 
mutta hän halusi perustaa 
yhteisen yrityksen miehen-
sä kanssa, joka on ammatil-
taan kokki. Reet on panosta-
nut yrittäjyyskoulutukseen 
ja uskoo sen tarpeellisuu-
teen, sillä Suomi tuntuu ole-
van byrokratian luvattu maa 
ja yrittäjän täytyy tuntea la-
kia ja muita kiemuroita.

Välimeren ravintola Bo-
gerassa on saatavilla lounas-
ta arkisin ja lisäksi jokaisen 
annoksen voi halutessaan 
ottaa kotipakettiin. Ravin-
tolasta löytyy myös lapsil-
le tarkoitettu pirteä leikki-
nurkkaus, jotta vanhemmat 
voivat nauttia ruokailustaan 
kun lapset ovat jo saaneet 
omat vatsansa kylläisiksi.

Jenny Kärki

Yrittäjä Reet Sögel on panostanut ravintola Bogeran tyylikkääseen sisustukseen.

Kiinalainen ravintola Flavour Palace avasi ovensa elokuussa Haukiputaalla.
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Terveiset 
eduskunnasta
Takana on mielenkiintoiset 
kuntavaalit ja eduskunta-
työn normaaliin päiväjärjes-
tykseen palaaminen. Halli-
tukselta alkaa putkahdella 
esityksiä, joita olemme mie-
lenkiinnolla jo dottaneet-
kin. Vaalien aikana puhuttiin 
kovasti kuntauudistukses-
ta ja palvelurakenteista. Nyt 
uudet valtuutetut pääse-
vät sanomaan sanottavan 
ministeri Virkkuselle kun-
taliitoshaluista naapureiden 
kanssa.

Uudessa Oulussa on to-
tuttelua tehtyyn kuntaliitok-
seen. Puttaalta kaupungin-
valtuustoon vaikuttamaan 
pääsi kahdeksan edustajaa. 
Taloustilanne ja palveluiden 
kehittyminen ovat kaksi suu-
rinta asiaa, joihin on tarvetta 
keskittyä huolella.

Eduskunnassa ei ajan-
kohtaisista politiikanaiheista 
ole pulaa. Talvivaara, maa-
kuntien liikennehankkeet, 
vanhuspalvelulaki ja am-
matillisen koulutuksen aloi-
tuspaikkakeskustelut ovat 
käyneet osin lämpöisessäkin 
tunnelmassa.

Koko kaivosalaa on tur-
ha mustamaalata Talvivaa-
rassa syntyneiden ympäris-
töongelmien takia. Kainuun 
luonnon etu on laitettava 
kuitenkin kovan bisneksen-

Mirja Vehkaperä (oik.) osallistui lauantaina 17.11. Haukipu-
taalla pidettyyn Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Maakunnalli-
seen Yrittäjäjuhlaan yhdessä aviomiehensä Tuomas Ojalan 
kanssa. 

teon edelle. Saastuttaminen 
on saatava kuriin ja yhtiön 
on noudatettava päästöra-
joituksia siinä missä muukin 
teollisuus. Uskon edelleen 
kaivannaisteollisuuden hyö-
tyihin ja mahdollisuuksiin 
Pohjois-Suomessa.

Maakuntamme etua on 
ajettu myös puolustamalla 
tärkeitä tiehankkeita. Suun-
nitelmat muun muassa val-
tatie neljän rahoituksen leik-
kaamisesta on torpattava. 
Yritysten kilpailukykyä pa-
rantavat hyvät liikenneyh-
teydet. Nelostien ongelmia 
ei ratkaista alentamalla ajo-
nopeuksia tai paikkaamalla 
tienpintaa lapiotyönä.

Maan hallitus on aivan oi-
kein tarttunut nuorisotyöt-
tömyyteen lupaamalla pe-
ruskoulunsa päättäneille 
koulutustakuun ja valmis-
tuneille ensimmäisen työ-
paikan. Keinot tavoitteiden 
toteutumiseksi ovat vain 
ohkaisia. Aloituspaikkoja 
syntyviin ikäluokkiin suh-
teutettuna tarvittaisiin lisää. 
Koulutus kuuluu kaikille. 
Nuorten poismuutto koulu-
tuspaikan etsimisen takia on 
tilkittävä.

Edessä on työntäyteisiä 
hetkiä ennen joulutaukoa.

Mirja Vehkaperä

Yrittäjä Reet Sögel on panostanut ravintola Bogeran tyylikkääseen sisustukseen.

 HAUKIPUDAS

Revontie 47, 90830 Haukipudas
(08) 563 2600,  fax (08) 563 2610,

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

www.rautia.fi

PALVELEMME: 
arkisin 7–19  

lauantaisin 9–16

Jotta
onnistuisit
kerralla!

R a u t i a  H a u k i p u d a s  y h t e i s t y ö s s ä :

Teuvo 
Alikoski

050 598 3265
teuvo.alikoski@rautia.fi

OTA YHTEYTTÄ
YRITYS-

MYYNTIIMME

Rautian Ammattiasiakasmyynti  

tarjoaa ammattiapua  

perustuksista sisustukseen!

Ensi vuoden työeläkemak-
suista on päästy sopimuk-
seen. Aiemmin päätetyn 
työeläkemaksun 0,4 pro-
senttiyksikön korotuksen 
vastapainoksi sovittiin nyt 
samansuuruisesta maksu-
alennuksesta yrityksille ja 
palkansaajille.  

Kun sekä korotus että 
alennus jaetaan tasan yritys-
ten ja palkansaajien kesken, 
jäävät pienten yritysten työ-
eläkemenot ensi vuonna 0,2 
prosenttiyksikköä eli noin 60 
miljoonaa euroa pienemmik-
si kuin ilman tänään sovittua 
alennusta. 

- Sovittu alennus on pieni, 
mutta oikean suuntainen as-
kel vanhan epäkohdan kor-
jaamisessa, Suomen Yrittä-

Suomen Yrittäjät:  
Pienyritysten rahaa on edelleen liikaa 
työeläkeyhtiöissä - alennuksia jatkettava

jien puheenjohtaja Mikko 
Simolinna toteaa päätökses-
tä. 

Simolinna vaatii, että 
maksualennuksia jatketaan 
pienyrityksille. 

- Niiden pitää myös olla 
ensi vuoden jälkeen suu-
rempia, koska näiden yri-
tysten rahoilla kartutettiin jo 
1990-luvun lopulla tarpeetto-
man paljon ns. tasoitusmää-
rää työeläkeyhtiöiden taseis-
sa. 

Työkyvyttömyyseläkkei-
den määrä pienissä yrityk-
sissä on vuosikausia arvioitu 
liian suureksi. Siksi työeläke-
maksu on näille yrityksille 
ollut kohtuuttoman korkea.  

- Kun työeläkemaksuja on 
pienyrityksiltä kiistatta ke-

rätty liikaa, tuntuvat vuosit-
taiset alennukset ovat jatkos-
sa paikallaan. Tämä on myös 
eduskunnan kanta, jonka se 
ilmaisi keväällä työeläkeyh-
tiöiden vakavaraisuusuudis-

tuksen yhteydessä, Simolin-
na huomauttaa. 

Simolinnan mukaan koko 
työeläkejärjestelmä kaipaa 
samalla avoimempaa ja sel-
keämpää viestintää sekä luo-
tettavia laskelmia työkyvyt-
tömyysmaksujen tarpeesta 
pitemmällä ajalla.

Suomen Yrittäjät tiedotus

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna sai kahden 
vuoden jatkopestin kuukausi sitten Suomen Yrittäjien liitto-
kokouksessa Oulussa.
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Sähköinen markkinointi
6.2.2013, klo 9.00 – 16.00
 
Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma
20.3.2013, klo 9.00 – 16.00
 
Myyntivalmennus
11.4., 24.4.2013 (klo 9 - 16) ja 8.5., 15.5.2013 (klo 9 - 12)
Kohderyhmä: ensisijaisesti alkuvaiheen yritykset. 
Hinta: 50 €+ alv/osallistuja, sisältäen materiaalin ja kahvituksen
 
Myyntisparrausta yrityksellesi
Mikäli toivot  myynnin sparrausta itsellesi tai yrityksellesi, ota yhteyttä BusinessOulun  
asiantuntijaan (Tarmo Pallari, tarmo.pallari@businessoulu.com / 050 379 6109).
 
Yrityksen talouden ABC
Ryhmä 1: 31.1. ja 7.2.2013, klo 9.00 – 12.00 Hinta: maksuton
 
Miten rahoitetaan yritystoiminnan käynnistäminen?
5.4.2013, klo 9.00 – 11.00.
Kohderyhmä: yritystoimintaa suunnittelevat, alkuvaiheen yrittäjät. Hinta: maksuton

BuSineSSOulu KOuluTTAA:

Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät 
osoitteesta www.businessoulu.com / tapahtumat&koulutukset

BusinessPlaza
BusinessPlaza-sivustolta löytyy tietoa omistajanvaih-
doksista. Tietopankki tarjoaa apua omistajanvaihdos-
prosessin eri vaiheisiin, kuten yrityskauppaan tai suku-
polvenvaihdoksiin.
 Sivustolta löytyy myös alueen omistajanvaihdosasi-
antuntijoiden sekä rahoittajien yhteystiedot.
 BusinessPlaza-kauppapaikalla voi ilmoittaa yrityk-
sen myytäväksi tai kertoa yrityksen ostohalukkuudesta. 
http://www.businessoulu.com/fi/businessplaza.html

Yritystulkki
Yritystulkki on apuväline toimivalle yrittäjälle ja yritys-
toimintaa suunnittelevalle. Yritystulkista löytyy yrittä-
miseen liittyvä perustieto ajantasaisena ja paikallisesti 
tuotettuna. Yritystulkki sisältää oppaita, työkirjoja ja las-
kentaohjelmia yrityksen hallinnon, talouden ja markki-
noinnin omatoimiseen hoitamiseen. 
 Se sisältää myös yrityksen perustamisosion. http://
www.businessoulu.com/fi/yrityksille/kaynnistymis-
palvelut/tyokalut-yrityksen-perustamiseen.html

Yritys perusteilla tai myynnissä 
vaiko toimitilaa katselemassa?
BusinessOulun verkkosivuilta löytyy useita sähköisiä palveluja, joita yrittäjät voivat 
hyödyntää maksutta. Palvelut antavat tietoa muun muassa yrityksen omistajanvaihdoksesta, 
vapaista toimitiloista ja yritystonteista sekä Oulun alueella toimivista yrityksistä. Lisäksi 
löytyy kattava työkalupaketti yritystä suunnittelevien käyttöön.

Yrityshakemisto
Yrityshakemistosta voit hakea alueen yrityksiä joko toi-
mialahaulla tai vapaan hakusanan perusteella. Kirjoit-
tamalla hakukenttään esimerkiksi postinumeron 90830 
saat hakutukoksena haukiputaalaiset hakemistosta löy-
tyvät yritykset. 
 Voit myös lisätä yrityksesi tiedot hakemistoon käte-
västi sähköisellä lomakkeella. http://www.businessoulu.
com/fi/yrityshakemisto/hae.html

Tapahtumat ja koulutukset
BusinessOulu ilmoittaa omista sekä yhteistyökumppa-
neiden tapahtumista ja koulutuksista. 
 Ne löytyvät BusinessOulun www-sivujen etusivulta. 
http://www.businessoulu.com/ 

Toimitilojen ja yritystonttien haku
BusinessOulun toimitila- ja yritystonttipörssi uudistuu 
vuoden vaihteessa mm. siten, että vapaita toimitiloja il-
moittavat voivat itse päivittää tietojaan

BusinessOulun kontaktihenkilöitä ovat Minna Joki-
salo-Matinlassi (kuvassa) ja Timo Paakkola.

-
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Meillä syöt hyvin, teet ruoka ostokset edullisesti, 
tankkaat ja huollat autosi! Ja bonukset kaupan päälle!

6-24h

Haukipudas
Martinniementie, 044 788 4875
lm.haukipudas@sok.fi

Myös renkaat

ja vanteet!

Haukipudas Kello
Välitie 1
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

Kissankuja 4
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

Tervetuloa 
asiakasomistajan 
omaan kauppaan 
– lähellä sinua   
   Haukiputaalla ja Kellossa

S-marketista löydät helposti etsimäsi 
tuotteet niin arkeen kuin juhlaan. Laajat 
tuoretuotevalikoimat palvelevat joka päivä 
houkutellen monipuoliseen ja herkulliseen 
ruuanlaittoon. Pitkillä aukioloajoilla 
haluamme tarjota paikkakuntasi parasta 
palvelua!

Ps.
S-Etukortilla kartutat Bonusta jopa 5%! 
Ja muistathan, että maksaessasi S-Etukortilla 
saat myös 0,5 % maksutapaetua. 
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Välitie 1, Haukipudas, p. (08) 343 188

Pukeutumisen ammattilainen

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

Kenkä-Markus

Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-14
Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas, p. (08) 547 1464 www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

TERVETULOA!
Bobo Haukipudas, Revontie 1, 90830

p. 044 7525337. Avoinna ma-pe 10.-17.30, la 10-14

 

HAUKIPUDAS
Lastenvaatteiden erikoisliike

Asemakylänraitti 27, 90840 Haukipudas 
www.putiikki27.fi • www.facebook.com/putiikki27
putiikki@putiikki27.fi • p. 044-7472702
avoinna ma-pe 12-18, la 11-15

Kelloliike Kylmäaho Ky
Revontie 5 HAUKIPUDAS • Puh. 08-547 2998 

avoinna ma-pe 9-17 la 10-14 

www.kelloliikekylmaaho.fi

Maksuttomat  
parkkipaikat!

Teitä palvelevat 
erikoisliikkeet:

Tekstiileillä Joulutunnelmaa

 

 

 

 

Jokelantie	1	Haukipudas
040	591	3404

Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14

Revontie 2, 90530 Haukipudas
Puh. 08 547 1669 • Avoinna ma-pe 10-17.30

Avoinna
ma-pe	10-17,	la	10-13

Haukiputaalla

Tervetuloa

Ma-Pe 
9-17

Tuija Annala, Jenna Rissanen, Katri Soronen
Revontie 1 Haukipudas • 040 567 1633 

ma, ti, pe 10-18, ke, to 10-20, la 9-15

Avoinna: 
Ma-Pe 10-17

jOULUOsTOKsILLE !


