
Haukipudas YRITTÄÄ

Yhteistyökumppaneita: Haukiputaan Yrittäjät ry, Vierivät Kivet, Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry.

Alueella buffetti: Makkaraa, mehua, kahvia yms.
Lakritsin myyjä myös paikalla. Pulkkamäki lapsille. 
Poniratsastusta tai hevoskärryajelua (Alarmi Stables).
Kirkon esittely klo 11.45 ja klo 12.45, Martti Asunmaa

Pilkkikilpailuun osallistumishinnat
Miehet ja naiset 10 €
Nuoret 10-15 vuotiaat 5 €
Alle 10-vuotiaat ilmaiseksi

Tervetuloa!

Pilkkikilpailu! 

Haukiputaan
KEVÄTPÄIVÄ
La 23.3.2013 alkaen klo 9.30 Kirkkorannassa

”Suurin kala” 
-palkintona polkupyörä. 

Arvo 299€ 

Naisten sarja 
pääpalkintona Upo M22DL mikroaaltouuni, arvo 129 €
Miesten  sarja 
pääpalkintona Ryobi akkuporakone, arvo 129 €
Nuorten  sarja (10-15 v.) 
pääpalkintona OBH vohvelirauta, arvo 39 €
Lasten sarja (alle 10 v.) pääpalkintona pokaali

LiSäKSi joKA SArjASSA 
uSEiTA TAVArAPALKiNTojA

PALKiNTojEN ArVo YHTEENSä 
NoiN 1000 EuroA.

osallistuminen ilmaista

9.30  Pilkkiin ilmoittautuminen alkaa
10.00  Seurakunnan tervehdys
10.15  Pilkkikilpailujen sääntöjen kertaus 
 (Lasse Rahikkala )
10.30  Pilkkikilpailujen startti
11.00  Poppi-hiihto alkaa,
 osallistuminen ilmaista
11.30  Länsituulen koulu esiintyy
11.45  Kirkon esittely nro 1, Martti Asunmaa
12.10  Jore Siltala esiintyy
12.30  Trulliasukilpailu,
 kaikki palkitaan
12.45  Kirkon esittely nro  2, Martti Asunmaa
13.10  Jore Siltala esiintyy
13.30  Pilkkikilpailu päättyy
14.00  Palkintojen jako
14.30  Tilaisuus päättyy

HAuKiPuTAAN YriTTäjäT rY:N TiEDoTuSLEHTi MAALiSKuu 1/2013

HUOM!
ALUEELLA KÄY 
VAIN KÄTEINEN 

RAHA.
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Talvi alkaa olemaan taitettu ja varma kevään 
merkki on Haukiputaan kirkkorannassa järjestet-
tävä kevätpäivä. Niin tänäkin vuonna. Järjestäm-
me yhteistyökumppaneidemme kanssa jo perin-
teeksi muodostuneen tapahtuman lauantaina 23.3 
tutulla kaavalla. Leikillisesti sanottuna ”leipää ja 
sirkushuveja”, vaikka toisaalta, saattaahan joku 
osallistua pilkkikilpailuun ihan tosimielelläkin, 
hyvien palkintojen vuoksi. Noo, oli miten oli, niin 
iso kiitos taas kerran kaikille kumppaneille, spon-
soreille ja talkoolaisille.

Minäkin osallistuin ensimmäistä kertaa helmi-
kuussa Suomen Yrittäjien järjestämälle yrittäjien 
puheenjohtajaristeilylle. Päällimmäinen viesti siel-
lä oli, että paikalliseen tekemiseen tullaan kiinnit-
tämään entistä enemmän huomiota ja, että vaik-
ka kuntaliitoksia tapahtuu, paikalliset yhdistykset 
halutaan säilyttää. Toivon, että yrittäjät ymmärtäi-
sivät, kuinka tärkeää on olla yrittäjien jäsen. Toki 
risteilyn anti oli paljon laajempi ja mielenkiintoisia 
aiheita oli muitakin.

Oli kuulkaas ilo nähdä, kuinka vahva usko yrit-
täjillä on tulevaisuuteen taantumasta huolimatta. 
Tämä luo myös turvallisuuden tunnetta ja sitä, jos 
mitä nyt tarvitaan. 

Tervetuloa kevätpäivätapahtumaan!
Vaikka suurteollisuus liputtaa ulos ja irtisanoo, 

niin pienyrittäjät pitävät kiinni työntekijöistään ja 
mikä parasta, pienyrityksiin syntyy koko ajan uu-
sia työpaikkoja.

Yksi tosi tärkeä osa-alue tämän tyyppisissä ta-
pahtumissa on kontaktien luominen ja samanhen-
kisten ihmisten tapaaminen. Suosittelen kaikille 
osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin, harva on ka-
tunut.

Miettikääpä muuten joskus, miltä oma kotiky-
länne näyttäisi, jos sieltä otettaisiin yht’äkkiä kaik-
ki yritykset pois, siis kaikki. Aika ankealta näyttäi-
si ja aika karmea ajatuskin vai mitä?

Käyttäkää hyvät ihmiset paikallisia palveluja ja 
ostakaa pienyrittäjiltä myös, ettei tuo karmea vi-
sio joskus vielä käy toteen, sillä sitähän me kukaan 
emme halua vai mitä?

Toivotan kaikki ja eritoten lapsiperheet terve-
tulleiksi lauantaina haukiputaan kirkkorantaan.

Hyvää alkavaa kevättä kaikille!

Jyrki Drushinin
puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät

Haukiputaalla yrittäjien 
edunvalvontatyötä tehdään 
siten, että yrittäjäjärjestön 
toiminta koetaan tarpeelli-
seksi ja hyödylliseksi jäsenis-
tön keskuudessa sekä järjes-

Läsnä yrittäjän arjessa

tön palvelut ja tapahtumat 
antavat aidosti tukea ja apua 
jäsenyrittäjille. 

Alueellisena teemana on 
kuluvalle vuodelle ”Läsnä 
yrittäjän arjessa”. Tehdyn 

toimintasuunnitelman pe-
rustana ovat Suomen sekä 
Pohjoispohjanmaan Yrittäji-
en vuodelle 2013 asettamat 
tavoitteet, joita ovat pk-yri-
tykset - Hyvä työnantaja ja 

työllistäjä, omistaja- ja suku-
polvenvaihdokset ja niiden 
helpottaminen, Yritysten lii-
ketoimintaympäristöön vai-
kuttaminen ja yritysten lii-
ketoiminnan edistäminen ja 
Kuntavaikuttaminen ja pal-
velutuotannon monipuolis-
taminen. 

Tavoitteena on paran-
taa haukiputaalaisten yritys-
ten toiminta- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia, sekä luoda 
myönteistä asennetta yrit-
täjyyttä kohtaan. Jäsenistöl-
le tarjottavia palveluita sekä 
tapahtumia pyritään kehit-
tämään ja Business  Oulun 
kanssa kartoitetaan mahdol-
lisia yritysten tukitarpeita.

Julkaista perinteiseen ta-
paan kolme Haukipudas 
Yrittää –lehteä, yhteistyös-
sä VKK-Media Oy:n kans-
sa, keväällä ennen kevätpäi-
vää, kesällä Kesäpäivän alla 
ja marraskuussa joulunava-
uksen yhteydessä. Lisäksi 
muussakin mediassa pyri-

Viime syksynä PSK:n ja Haukiputaan yrittäjien järjestämät valmennustilaisuudet saivat kiinnostuneen ja runsaan yleisön.

Vuoden Yrittäjänä palkittiin viime vuonna Sanna Ponto Mi-
ni-Mixistä. 

tään olemaan esillä.
Tällä hetkellä Haukipu-

taan Yrittäjien jäsenmäärä 
on 233 ja tavoitteena on, että 
luku olisi vuoden loppuun 
mennessä 250. Uusia jäseniä 
houkutellaan edunvalvon-
tajärjestelmästä kertomalla 
sekä muista Suomen- ja Poh-
joispohjanmaan yrittäjien 
tarjoamista palveluista.

Tapahtumia on ensi lau-
antaina Kevätpäivä, kevät-
kokous 17.4. BeST WeS-
TerN hotelli Samanttassa, 
kesäpäivä ja joulunavaus. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en hallituksessa toimii Hau-
kiputaan Yrittäjien puheen-
johtaja Jyrki Drushinin. 

Vilkas toimintavuosi 2012
Kevätkokouksessa on esil-
lä toimintakertomuksen hy-
väksyminen viime vuodelta. 
Yrittäjät järjestivät kevätmat-

kan riikaan, Latviaan 19–
21.4. ”Baltian Pariisin” reis-
sun yhteydessä yrittäjät 
tekivät retken myös Jurma-
lan kylpyläkaupunkiin.

Kevätkokous pidettiin 
17.4 ja syyskokous 15.10. 
Paikkakunnalla järjestet-
tiin perinteiset Kevätpäivät, 
Kesäpäivät ja Joulunavaus. 
Vuoden aikana oli kaksi kou-
lutustapahtumaa ”Tuloksel-
linen myyntityö” syyskuus-
sa ja ”Jaksaminen omassa 
työssä” lokakuussa.  Vuo-
den haukiputaalaisena pal-
kittiin Haukipudas päivässä 
Tuula Kangas BeST WeS-
TerN Hotelli Samanttasta. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien vuosikokous kokoontui 
Haukiputaalla 16-17.11, jon-
ka iltajuhlassa Haukiputaan 
Vuoden Yrittäjänä palkittiin 
Mini-Mix yrittäjä Sanna Pon-
to. (ht)

Haukiputaan Yrittäjät ry hallitus 2013

Pj. Jyrki Drushinin
Putaan Radio Väiski Oy, p. 040 709 6558
siht. Leena Niemelä
Kelloliike Kylmäaho Ky, p. 040 550 4934
Arja Järvenpää
Matkamajakka Oy, p. 040 549 4110
Raimo Kropsu
Sr-Kiinteistöhuolto Oy, p. 0400 680 299
Kimmo Kallio
ATK-Central Oy, p. 040 552 0239
Mikko Niskala
Kuljetusliike Mikko Niskala Oy, p. 0400 282 000

Juha Ekorre
Juha Ekorre Oy, p. 050 3030 376
Heidi Mäkeläinen
Koti- ja siivouspalvelu Sevilla, p. 040 585 1098
Mikko Piiroinen
Helena-Talo Oy, p. 044 777 4110
Tuomo Mällinen
Kiinteistö Oy  Haukiputaan Sampo, 044 534 2000
Heidi Kallio
Ykkös-Yhtiöt Oy, p. 040 773 4466
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ETUSIVULLA:
Kevätpäivä lauantaina 
23.3.  klo 9.30 alk. Kirkko-
rannassa. Järjestää 
Haukiputaan Yrittäjät ry

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti maaliskuu 1/2013

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

Haukipudas Yrittää 1/2013

-Uutta Oulua rakentamassa s. 3 

-Kevätpäivänä trulleja, 
 pilkkimistä, hiihtoa s. 4

-”Puttaalainen on korian 
 kirkon poika” s. 5

s. 10-11
-Lentämällä mukaan 
uudenlaiseen bisnekseen
-Oulun Porakaivot Oy aloittaa 
toimintansa

Sääntömääräinen 
KEVäTKoKouS 
keskiviikkona 17.4.2013 klo 8:00 
Best Western Hotel Samanttassa
Välitie 1 Haukipudas

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! 
Hallitus

Fiksu Suu Päivi Kivioja tar-
joaa hammaslääkäripalvelui-
ta Kiviniemessä.

Hitsauspalvelu R. Jalo 
Ky on reijo Jalon yritys, joka 
työstää metalleja Kellossa.

Isolahden Ratsutila Ky 
on Halosenniemellä toimiva 
Teija Väliheikin yritys.

Jarmo Kantola Tmi on 
yritys, joka toimii esittävien 
taiteiden parissa.

Joat Finland on eläinten 
hoitotuotteisiin perehtynyt 
yritys Kellossa, yrittäjänään 
Paula Järvimäki.

Kellon Laskenta Oy:n 
yrittäjä Anne Karppinen-Sa-
lonpää tarjoaa kirjanpito- ja 
tilinpäätöspalveluita.

Koy Haukiputaan liike-
keskus vuokraa ja hallinnoi 
kiinteistöjä, yrittäjänä Jukka 

Korpimäki.
Kuljetus J. Ikonen Tmi 

on Jarmo Ikosen Yli-Olha-
vasta käsin toimiva tieliiken-
teen tavarankuljetusyritys.

Nappifakiiri on Mervi 
Saarasen yritys.

Optitrio Oy on Kellossa 
toimiva Sauli Suomelan yri-
tys, joka harjoittaa optisen 
alan vähittäiskauppaa.

Parturi-kampaamo Salon 
Tiffany toimii Oulun raja-
kylässä yrittäjänään Marjo 
Manninen.

Rakennusvalvonta Pulk-
ka Tmi tarjoaa rakennustek-
nisiä palveluita yrittäjänään 
Jouko Pulkka.

T:mi Jaakko Lohilahti 
huoltaa ja korjaa moottori-
ajoneuvoja 

Haukiputaan Yrittäjien 
uudet jäsenet
Haukiputaan yrittäjäyhdistykseen on liittynyt viime 
vuoden joulusta lähtien 13 uutta jäsentä. Kaikkiaan 
yhdistyksessä on tällä hetkellä 233 jäsentä. Toivotamme 
uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan toimintaan!

Uutta Oulua rakentamassa

Allekirjoittaneella on ollut ti-
laisuus olla mukana aivan 
alkumetreiltä alkaen uuden 
Oulun rakentamisessa. Toi-
min edellisen valtuustokau-
den Haukiputaan kunnan-
valtuuston puheenjohtajana 
ja osallistuin yhdistymisen 
valmisteluun ja yhdistymis-
sopimuksen työstämiseen. 
Päätökset yhdistymises-
tä tehtiin monien tiukkojen-
kin äänestysten tuloksena 
keväällä 2010. Muhos halusi 
jättäytyä pois, mutta myön-
teisen päätöksen tekivät 
Oulu, Haukipudas, Kiimin-
ki, Oulunsalo ja Yli-Ii.

Valittu yhdistymishallitus 
lähti tekemään tärkeitä pää-
töksiä monien toimikuntien 
kanssa hyvässä yhteishen-
gessä. Tulosta syntyi. Joh-
tamisjärjestelmätoimikunta 
piti kokouksia paljon ja sai 
aikaan johtamisjärjestelmän, 
jonka turvin uusi Oulu on 
aloittanut toimintansa. Pal-
velujen järjestämistoimikun-
ta työsti tärkeän asiakirjan 
palvelujen järjestämisohjel-
man. Tähän asiakirjaan tu-
keutuu palvelujen tuottamis-
tavat uudessa Oulussa.

eurokriisi ja Suomen vai-
kea taloustilanne ovat aihe-
uttaneet sen, että Oulun ta-
loustilanne näyttää aivan 
erilaiselta kuin kolme vuot-
ta sitten, kun yhdistymistä 
valmisteltiin. Lyhyen ajan si-
sällä Oulun yhteisövero on 
romahtanut noin puoleen ai-
emmasta tasosta, työpaik-
koja on menetetty erityisesti 
ICT-alalta, mutta myös muu-
alta, työttömyysprosentti on 
tällä hetkellä 15 ja meillä on 
käsillä erityisen vaikea nuo-
risotyöttömyys. 

Ympäristössä on tapah-
tunut aivan olennaisia muu-
toksia yhdistymispäätösten 
jälkeen.

Palveluverkoston  
muutosvaihtoehdot
On aivan selvää, että tällai-
sessa tilanteessa tarvitaan 
isoja ratkaisuja. Virkamies-
työnä on valmistunut asia-
kirja Oulun palvelumalli 
2020, joka hyvin linjaa palve-
lujen järjestämistä uusilla ta-
voilla. Sen lisäksi tarvitaan 
palveluverkossa rakenteelli-
sia muutoksia, sillä nykyinen 
palveluverkko on liian haja-
nainen ja palvelujen tuotan-
toyksiköt ovat liian pieniä. 
Lisäksi asiakkaan kohtaa-
mat palvelut ovat liian pirs-
taleisia.

Hyvinvointipalveluissa 
on kohtuullisen selkeät vaih-
toehdot. Vaihtoehto 1:ssä 
nykyisiin palvelupisteisiin 
tehtäisiin vain pieniä muu-
toksia. Sitä voitaisiin kutsua 
vaikkapa säilyttäväksi vaih-
toehdoksi. Vaihtoehdossa 2 
hyvinvointipalveluita keski-
tetään niin, että hyvinvoin-
tikeskuksia tulee kaikkiaan 
kahdeksan. Hyvinvointikes-
kuksissa pidennetään pal-
velujen aukioloaikoja. Vaih-
toehto 3 on kaikkein rajuin, 
jossa keskittäminen tapah-
tuisi neljään hyvinvointikes-
kukseen. Vaihtoehdossa 3 
tarvittaisiin lisäksi suuret in-
vestoinnit. Vaihtoehdossa 3 
Haukiputaan, Kiimingin ja 
Oulunsalon terveyskeskus-
palvelut siirtyisivät lähim-
pään hyvinvointikeskukseen 
ja etäisyydet tulisivat merkit-
tävän suuriksi. Vaihtoehto 2 

on mielestäni hyvin järkevä 
ja perusteltu. Sillä ratkaisul-
la saavutettaisiin kustannus-
tehokkuutta, mutta palvelut 
olisivat kohtuullisen lähel-
lä asiakasta. Tässä vaihtoeh-
dossa Haukiputaalla toimii 
hyvinvointikeskus, johon on 
siirretty myös sosiaalitoimen 
palvelut. Simppulanmäellä 
tarvitaan jonkin verran muu-
tostöitä.

Sivistyspuolella varhais-
kasvatuksessa kasvatetaan 
yksityisen tuotannon osuut-
ta lapsimäärän kasvusta joh-
tuen. Kaupungin tehtävänä 
ei ole rakentaa ja ylläpitää 
seiniä. rahat tulee käyttää 
toiminnan järjestämiseen. 
Kuntalainkin mukaisesti 
kaupungin tulee vastata pal-
velujen järjestämisestä. Näin 
toimien tuemme vahvas-
ti yritysten rakennustoimin-
taa ja toisaalta voimme tukea 
pienten yritysten toimintaa 
päiväkotipalveluissa.

Hyvä kouluverkosto
Haukiputaan alueella on hy-
vin toimiva kouluverkko. 
Meillä on muutaman vuoden 
sisällä rakennettu Martinnie-
men koulu ja päiväkoti, Ase-
man koulu ja Kirkonkylän 
Länsituulen koulu. Kellon 
Kiviniemessä on aivan tulite-
rä koulu. Vuoden vaihteessa 
valmistui Länsituulen lukio 
ja päiväkoti. Parasta aikaa on 
rakenteilla Kirkonkylän ala-
koulu ja piakkoin alkaa uu-
den yläkoulun rakentaminen 
kiinteästi yhteen Kirkonky-
län alakoulun kanssa. Ylä-
koulu rakennetaan perin-
teisellä tavalla kaupungin 
taseeseen, mutta Länsituu-

len lukio, päiväkoti ja Kir-
konkylän alakoulu raken-
netaan ns. elinkaarimallilla. 
Tämä kohde on kaupungin 
alueella toinen uuden tyyp-
pisestä rakentamisesta Kas-
tellin koulun lisäksi. Kaikissa 
vaihtoehdoissa koulut säi-
lyvät. Ainut selvittelyn alla 
oleva sivukoulu on Hietalan-
mäki. Siinä selvitetään toi-
miiko siellä vielä opetusta 
vai tulevatko tilat päiväkoti-
käyttöön.

Kirjastojen osalta vaihto-
ehdot 1 ja 2 säilyttävät ny-
kyiset toimipisteet. Vaihto-
ehto 3 lopettaa Haukiputaan 
sivupisteet. Itse olen tässäkin 
vaihtoehto 2 kannalla.

Korostan sitä, että Oulun 
palvelumallista ei ole tehty 
vielä mitään päätöksiä. Val-
misteltu asiakirja on puh-
taasti virkamiestyötä, mut-
ta hyvää sellaista. Nyt on 
keskustelun aika. Päättäjil-
le järjestetään asian tiimoil-
ta seminaareja. Kuntalaiset 
saavat vaikuttaa yhteisissä 
kansankäräjissä, joista tiedo-
tetaan tarkemmin. Tämän li-
säksi on käytössä sähköiset 
viestimet. Keskustelu jatkuu 
ja lopulliset päätökset teh-
dään valtuustossa 29.4.2013.

Kiitän Haukiputaan yrit-
täjiä hyvästä yhteistyöstä. 
Ilman toimivaa, hyvää yri-
tystoimintaa meillä ei ole 
myöskään työpaikkoja. Työ 
on parasta sosiaalityötä.

Matti Roivainen
Oulun kaupungin-
valtuutettu (kok)
Kaupunginhallituksen 
2. varapuheenjohtaja

Matti Roivainen esittämässä Uuden Oulun kuulumisia helmikuun lopulla Haukiputaalla kokoontuneelle Lions-Liiton I-
piirin piirihallituksen kokousväelle.

”Oulun palvelumallista ei ole tehty vielä mitään päätöksiä. Valmisteltu asiakirja on puhtaasti virkamiestyötä, mutta 
hyvää sellaista. Nyt on keskustelun aika. Päättäjille järjestetään asian tiimoilta seminaareja. Kuntalaiset saavat vai-

kuttaa yhteisissä kansankäräjissä, joista tiedotetaan tarkemmin. Tämän lisäksi on käytössä sähköiset viestimet.”

Suomen Yrittäjät on uudistanut ilmettään ja ottanut käyt-
töön uuden järjestötunnuksen. Tämän vuoden alusta läh-
tien Suomen Yrittäjien järjestötunnus on ytimekkäästi Yrit-
täjät. Uuden järjestötunnuksen suunnittelu lähti liikkeelle 
professori Kyösti Variksen luomasta ja vuonna 1996 käyt-
töönotetusta Y–merkistä. Uusi tunnus tunnus vastaa nyky-
aikaisiin teknisiin vaatimuksiin ja toimii hyvin digitaalises-
sa ympäristössä. Uudistuksen toteutti mainostoimisto SEK 
Promote.

-Best Westernin  
 laatupalkinto 
 Hotelli Samanttalle s. 8

-Vuoden 2013 Leipäkauppa 
 on K-supermarket 
 Revontori s. 12
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Haukiputaan Kevätpäivä 
järjestetään lauantaina 23.3. 
kirkkorannassa. Pilkkikisaan 
pääsee ilmoittautumaan klo 
9.30 alkaen mutta varsinai-
nen ohjelma pyörähtää käyn-
tiin kello 10. Päivän aloittaa 
seurakunnan tervehdys ja 
päivän pääesiintyjänä näh-
dään Tanssiorkesteri Ässistä 
tunnetuksi tullut Jore Siltala.

Kello 10.30 starttaa-
vaa pilkkikisaa käydään 
tänä vuonna neljässä sar-

Trulleja, pilkkiä ja hiihtoa Kevätpäivänä

Haukiputaan Kevätpäivien järjestelyistä vastaa Haukiputaan Yrittäjät, urheiluseura Vierivät Kivet ja Eläkeliiton Haukipu-
taan yhdistys.  Päivien järjestelyjä pohtimassa Pauli Greus, Aarno Manninen, Jorma Kivimäki, Tuomo Mällinen, Mika Olli-
la, Leena Niemelä, Heidi Mäkeläinen, Kimmo Kallio, Heidi Kallio, Jyrki Drushinin ja Aarno Ervasti. 

jassa: naiset, miehet, nuoret 
10-15-vuotiaat ja lapset alle 
10 vuotta. Suurimman kalan 
pyydystänyt saa palkinnok-
si laadukkaan polkupyörän.

Tapahtuman yhteydes-
sä on myös mahdollisuus 
käydä tutustumassa Hau-
kiputaan kirkon kirjavaan 
historiaan, jota tulee esittele-
mään kotiseutuneuvos Mart-
ti Asunmaa. esittelyt alkavat 
kello 11.45 ja 12.45.

Kevätpäivän uutena oh-

jelmana on lapsille POP-pan-
kin Poppi-hiihdot, joissa jo-
kainen osallistuja palkintaan. 
Lisäksi ohjelmassa on lasten 
trullipukeutumiskisa, Länsi-
tuulen koulun kuoron esiin-
tyminen, pulkkamäessä las-
kemista ja muuta kivaa koko 
perheen tekemistä. Kahvia, 
grillimakkaraa, mehua ja 
muuta pikku purtavaa saa 
alueen buffetista.

Tapahtuman tuotto käy-
tetään Kevätpäivän järjestä-

Poppihiihdot ensimmäistä kertaa Haukiputaalla

vien yhdistysten Haukipu-
taan Yrittäjien, Urheiluseura 
Vierivät Kivet ja eläkelii-
ton Haukiputaan yhdistyk-
sen toiminnan kehittämiseen 
sekä vanhustyöhön ja nuo-
risotyön hyväksi Haukipu-
taalla.

Heimo Turunen

Haukiputaan Yrittäjien jär-
jestämän Kevätpäivän mu-
siikkitarjonnasta vastaa Jore 
Siltala lauantaina 23.3. esi-
tykset ovat kello 12.10 ja 
13.10. Mies tuli tunnetuksi 
Suomea kiertäneen tanssior-
kesteri Ässien jäsenenä. Jore 
kertoo, että hänellä on piak-
koin tarkoituksena julkaista 
myös uusi single.

- Viime syksynä tein kak-
si single-julkaisua: Olet läm-
min tuuli ja Joka hetkestä. 
Viikonloppuisin olen tehnyt 
soolokeikkoja tässä lähiseu-
dulla. etsiskelen myös uu-
sia säveliä itselleni ja samal-
la olen sävellellyt muidenkin 
artistien levyille joitakin kap-
paleita. Välillä pitää julkaista 
jotain itsekin, että pysyy ih-
misten tietoisuudessa, Jore 
naurahtaa.

Jore Siltalalla on oma toi-
minimi Silturecords. Yrityk-
sen parissa hän myy omaa 
ohjelmaansa, tuottaa levyjä 
ja pyörittää studiota, joka si-
jaitsee hänen kotinsa pihara-
kennuksessa.

Musiikkiharrastus mie-
hellä alkoi jo 11-vuotiaa-
na, jolloin pääinstrumentti-
na hänellä oli kontrabasso. 
Heti täysi-ikäistyttyään hän 
ryhtyi päätoimiseksi ravin-
tolamuusikoksi. Viisi vuot-
ta myöhemmin hän perusti 
veljiensä kanssa Ässät orkes-
terin, jonka siivittämänä hän 

pääsi kiertämään Suomen li-
säksi maailmaa. 

Vuoden 2011 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.

Poppi hiihdot starttaa kello 11 ja pieniä hiihtäjiä tulee kannustamaan Poppi-Papukaija -maskotti, joka oli yleisön joukos-
sa esittäytymässä jo viime vuoden Kevätpäivänä.

Mika Ollila on POP-Pankin 
Haukiputaan konttorin pal-
velupäällikkö.

Haukiputaan Kevätpäivän 
23.3. yhteydessä POP-Pankki 
järjestää lapsille hiihtokilpai-
lun: Poppihiihdot. Osallistu-
minen on ilmaista. Kisa start-
taa kello 11 ja pieniä hiihtäjiä 
tulee kannustamaan Poppi-
Papukaija –maskotti. Ilmoit-
tautua voi etukäteen POP 
Pankki Haukiputaan kontto-
riin 020 166 6880.

Poppihiihto on tarkoitet-
tu vuonna 2001 syntyneille ja 
sitä nuoremmille hiihtäjille. 
Sarjat on lajiteltu syntymä-
vuoden perusteella 01-02, 03-
04, 05-06, 07-08 ja 09- ja sitä 
nuoremmat. POP-Pankin 

palvelupäällikkö Mika Olli-
la kertoo, että jokaiselle osal-
listujalle on luvassa palkinto.

Viime vuonna POP-Pank-
ki oli ensi kertaa muka-
na Kevätpäivänä, ja silloin 
sponsorin ominaisuudessa: 
POP-pankki kustansi pal-
kinnot trullikisaan osallistu-
jille. Tällä kertaa järjestettä-
vä hiihtokisa on pohjoisen 
Suomen ensimmäisen Pop-
pihiihto-kisa. etelä-Pohjan-
maalla vastaavanlaiset kisat 
ovat jo tulleet perinteeksi.

POP-Pankki Suupohjan 
Osuuspankki Haukiputaan 
konttori on toiminut paikal-

laan viisi vuotta. Se on saa-
nut paikkakunnalla jo mu-
kavan jalansijan. Pankin 
pääkonttori on Kauhajoella, 
ja Oulussa konttoreita on nyt 
kuntien yhdistymisen jäl-
keen kolme: Oulussa, Hauki-
putaalla sekä Oulunsalossa. 
Koko Suomesta konttorei-
ta löytyy yhteensä 16. Mika 
Ollila vastaa Haukiputaan 
konttorin toiminnasta ja työ-
kaverina hänellä on rahoi-
tusneuvoja Merja Mikkola. 
Kiireisempinä aikoina työn-
tekijöitä on konttorilla enem-
mänkin.

Jore Siltala esiintyi myös vii-
me vuoden Kevätpäivänä.

Jore Siltala musisoi 
Kevätpäivänä

Edellisten Kevätpäivien ku-
vasatoa. Kevätpäivä on  
koko perheen ulkoilutapah-
tuma, josta otetaan kaikki 
ilo irti. 
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Kirkkorannassa, kirkon välittömässä 
läheisyydessä vietetään myös Hauki-
putaan Kevätpäivä.

Haukiputaan Kevätpäivillä 
on mielenkiintoinen mahdol-
lisuus tutustua Haukiputaan 
kirkkoon. Monipuolisesti 
Haukiputaan historiaan pe-
rehtynyt kotiseutuneuvos 
Martti Asunmaa esittelee 
kirkkoa ja sen vaiherikasta 
historiaa. esittelytilaisuudet 
pidetään Kevätpäivän yh-

”Puttaalainen on korian kirkon poika”
Tule ja tutustu Haukiputaan kirkon vaiherikkaaseen historiaan, kotiseutuneuvos Martti Asunmaan esittely kevätpäivillä.

Haukiputaan kirkkoa on laajennet-
tu vuonna 1908. Lääninarkkitehti 
Viktor J. Sucksdorff uudisti tyyliä ju-
gend-suuntauksen mukaan.

teydessä kirkossa lauantai-
na 23. 3. klo 11.45 ja 12.45. 
Asunmaa on innokas histo-
rian harrastaja ja osoitukse-
na tästä hän on ollut muun 
muassa mukana kirjoitta-
massa vuonna 1986 julkais-
tua ”Haukiputaan historiaa 
ja nykypäivää” kirjaa.

Kiiminkijoen vieressä, 

Haukiputaan kirkonkyläl-
lä sijaitseva kirkko vietti vii-
me vuonna 250-vuotisjuhlaa, 
jonka merkeissä kirkon ym-
päristöä myös parannettiin. 
Nykyinen puukirkko on ra-
kennettu 1762 ja se on muut-
tunut vuosisatojen aikana 
moneen kertaan monen eri 
rakentajan työnä. 

Kirkossa näkyy 1700-lu-
vun hirsirakentamisen taito, 
joka näkyy osaltaan muisto-
na laivanrakennustyöstä. 

rakennustyötä tehtiin kir-
kon tapulin ja vanhan hau-
tausmaan välisellä alueella, 
jonne haukiputaalaiset isän-
nät toivat veistettäväksi tuk-
kipuita. Puista rakennettiin 
purjelaivoja Oulun porva-
reille. Vanhan hautausmaan 
portin vieressä seisoo edel-
leen ”Simon Pilckarin män-
ty”, johon purjelaivat kiin-
nitettiin rakennusvaiheen 
ajaksi. Jyhkeä mänty muis-
tuttaa myös sen aikaisesta 
yritystoiminnasta Haukipu-
taalla.

Vatikaanin arkistossa on 
Haukiputaan ensimmäi-
sestä kirkosta jo keskiajal-
ta mainintoja paavi Innocen-
tius VIII: n kirjeissä vuodelta 
1488. Vuonna 1640 rakenne-
tussa vanhassa kirkossa oli 
Christian Wilbrandtin ja Lars 
Galleniuksenkin maalauksia. 
Sanonta ”Puttaalainen on ko-
rian kirkon poika” lienee siis 
peräisin jo vanhan kirkon 
ajalta.

Joka köyhää armahtaa, hän 
lainaa lahjansa herralle, lu-
kee kirkon Tapulin seinus-
talla olevan vaivaisukon 
hatussa. Alkuperäinen, sa-
mannäköinen vuonna 1850 
tehty vaivaisukko on siir-
retty 1980-luvulla Pohjois-
Pohjanmaan museoon.

Vanha kirkko rappeutui ajan 
myötä ja kellotapuli tuhoutui 
kertaalleen salaman iskusta 
alkaneen tulipalon vuoksi. 

Nykyisen kirkon raken-
nustyöt aloitettiin kevättal-
vella 1762 ja ensimmäisiä ju-
malan palveluksia pidettiin 
jo ensimmäisenä vuonna. 
Nimekseen kirkko sai Ulri-
kan kirkko. Kirkossa on vielä 
nähtävillä Mikael Toppeliuk-
sen koristeluja ja maalauksia 
1770-luvulta. 

Kirkkoa kutsutaankin ku-
vakirkoksi. Kirkossa on noin 
40 Toppeliuksen maalausta, 
joista osa on kuuluisia koko 
valtakunnassa, muun mu-
assa maalaukset ”Viimeinen 
tuomio” sekä ”Simson ja ja-
lopeura”. Haukiputaalaiset 
talonpojat ovat kustantaneet 
kirkon maalauksista kuusi 
työtä, joka osaltaan osoittaa, 
että 1750- luvulla talonpoi-
kien varallisuus alkoi nousta 
laivarakennuksen ansiosta.

Lisää näistä ja muistakin 
Haukiputaan kirkon vaiheis-
ta voit käydä kuulemassa 
Haukiputaan Kevätpäivässä.

Pertti Kuusisto

Pienen ratsastuskoulun idylliä
Uusi ratsastuskoulutoiminta 
alkoi helmikuussa Isolahden 
ratsutila Ky:llä. Yrittäjä Teija 
Väliheikki perusti yrityksen 
oman harrastuksensa ympä-
rille ja toiminta on lähtenyt 
hyvin liikkeelle. Kotipihan 
tilaa on nyt yrityksen puit-
teissa remontoitu: rakennet-
tu tallit, kentät ja opetustilat.

Hevosia on hankittu li-
sää, joten nyt tilalla on neljä 
hevosta ja kolme ponia. Väli-
heikillä on aikeena pitää rat-
sukoulutoiminta pienimuo-
toisena ja idyllisenä sekä 
ryhmät pieninä. Muutoinkin 
alku on tehtävä rauhallisesti, 
jotta hevoset saavat ajallaan 
totutella opetuskäyttöön. 
Väliheikki on myös yrittäjä-
nä uusi, joten sekin rooli vaa-
tii häneltä totuttelua.

- Minun tarinani yrittä-
jyyteen on varmaankin aika 
tavallinen Oulun seudulla. 
Olin pitkään toimihenkilö-

nä teknologiateollisuudella, 
mutta suurten irtisanomisten 
myötä jouduin työttömäk-
si. Sen jälkeen tuntui aivan 
luontevalta alkaa elääkseen 
touhuamaan hevosien kans-
sa, joita oli jo muutenkin täs-
sä meidän pihapiirissäm-
me. Aloin heti kouluttautua 
yrittäjäksi, ja tämä onkin ol-
lut sellainen kolmen vuoden 
projekti, kertoo Väliheikki.

Teija Väliheikillä on pel-
kästään aikuisiällä hankit-
tua hevosharrastus- ja ratsas-
tustaustaa noin 30 vuoden 
verran. Aikanaan hän on 
ratsastanut kilpaa ja val-
mentanutkin työkseen, mut-
ta enimmikseen hevoset ovat 
olleet hänen harrastuksensa. 
Uutta yritystään hän aikoo 
kehittää resurssien mukaan.

Pienimmät ratsastajat on 
erityisesti huomioitu, sil-
lä ympäristö on kiireetön ja 
turvallinen. Viikonloppui-

sin järjestetään ponikerho-
ja ja kesäksi on suunnitteilla 
myös ponileirejä. Taitavim-
milla ratsastuskoululaisilla 
on myös mahdollista kilpail-
la Isolahden ratsutilan ope-
tushevosilla.

- Haukiputaan Yrittäjis-
tä otettiin minuun yhteyttä 
ja tuntui hyvältä liittyä yrit-

täjäyhdistyksen jäseneksi. 
Vielä toistaiseksi kaikki aika 
on mennyt yritystoiminnan 
aloittelemiseen, jospa tule-
vaisuudessa aikaa olisi myös 
kokousten seuraamiseen. Il-
man muuta minulla olisi 
kiinnostusta joskus seurata 
toimintaa lähempää, toteaa 
Väliheikki.

Yrittäjäkin ehtii joskus itse sa-
tulaan. Teija Väliheikki luot-
toratsunsa Rafaelin selässä.

Perkunas on Liettuasta Suo-
men pakkasiin tänä talvena 
saapunut ratsu.

Suomenhevoset Nipsu ja 
Nero kesälaitumella viime-
kesänä.

Poni Shadow on lasten suo-
sikki.
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SOIMET KY
Veistotie 2, 90840 Haukipudas

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

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

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

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

PUUTA KAIKKEEN 
RAKENTAMISEEN

 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.tuulilasitoulu.fi
Puh. 08-517 157

-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

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

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

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

Asemakylänraitti 27, 90840 Haukipudas 
www.putiikki27.fi 
www.facebook.com/putiikki27
putiikki@putiikki27.fi • p. 044-7472702
avoinna ma-pe 12-18, la 10-14

normaalihintaisista kengistä ja vaatteista
Tällä lipulla -15 % Tarjous  

voimassa 
15.4 asti.

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

Bobosta tulee 
BetweenShop

Haukiputaan keskustassa 
osoitteessa revontie 1 toimi-
va lastenvaateliike Bobo ko-
kee tulevan kevään ja kesän 
aikana muutoksia toimin-
nassaan. Yrittäjä Heli Luk-
kari kertoo, että asiakkailta 
saamansa palautteen perus-
teella hän aikoo muokata yri-
tystään palvelemaan enem-
män kouluikäisten lapsien 
tarvetta ja samalla irrottautua 
edustamastaan lastenvaate-
liikeketjusta. Muutokset ovat 
lähteneet jo liikkeelle, mutta 
viimeistään loppukesästä en-
nen koulujen alkua, uuden-
lainen toiminta lähtee vauh-
dilla käyntiin.

– Asiakkailta on tullut to-
della paljon palautetta ja ky-

perustaa oman kivijalkaliik-
keensä rinnalle nettikaupan, 
jonka toiminta on tarkoitus 
alkaa huhtikuussa. Monien 
liikkeiden myynnissä onkin 
jo näkynyt Internet-shoppai-
lun yleistyminen, joten netti-
kauppatoiminnan saaminen 
on Lukkarille tervetullut lisä 
toimintaan.

– Pienestä tytöstä lähtien 
minulla on ollut palo saada it-
selleni oma putiikki. Tykkään 
haasteista ja yrittäjyydestä, ja 
siksi varmaan aloinkin yrit-
täjäksi. Haukiputaalla on eri-
tyisen hyvä yrittäjäporukka, 
jotka tuntuvat enemmän kol-
legoilta vaikka edustamme-
kin aivan eri aloja. Porukasta 
löytyy mukavia tsemppaa-

Yrittäjä Heli Lukkari järjestelee jo uutta kouluikäisten mal-
listoa liikkeessään.

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.

”Muutokset ovat lähteneet jo liikkeel-
le, mutta viimeistään loppukesästä en-
nen koulujen alkua, uudenlainen toi-

minta lähtee vauhdilla käyntiin.”

selyä kouluikäisten lasten 
vaatteista, koska alueella on 
paljon kouluikäisiä ja nyky-
ään myös koulupukeutumi-
seen halutaan panostaa. Ket-
jujen tarjoamat kouluikäisten 
vaatteet tuntuvat usein ole-
van joko liian lapsekkaita tai 
liian aikuismaisia. Haluan 
tarjota laadukkaita ja tyylik-
käitä ”välimuodon” vaatteita. 
Siitä tuleekin tämän uuden 
liikkeen nimi BetweenShop, 
selostaa Lukkari.

Ketjusta irrottautuminen 
merkitsee sitä, että Lukkari 
saa päättää itse tarjonnastaan. 
Samalla Lukkari voi myös 

jia eikä täällä tunne niinkään 
puurtavansa yrityksensä 
kanssa yksinään, kehuu Luk-
kari.

Marraskuussa Heli Lukka-
rille tuli kaksi vuotta täyteen 
yrittäjänä lastenvaateliikkees-
sä. Taitojaan hän on käynyt 
hiomassa useilla yrittäjäkurs-
seilla ja lisäksi kokemusta 
yrittäjyydestä hän oli saanut 
työskentelemällä pitkään pie-
nissä yrityksissä ennen omaa 
yrittäjän uraansa. Nykyisestä 
kivijalkamyymälästä löytyy 
myös pieni lahjaputiikki, jos-
ta löytyy kivat ja erilaiset lah-
jat perheen pienimmille.
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Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.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

Puh. 0500 585 984

ANTENNI- JA 
ÄÄNENTOISTO-

ASENNUKSET SEKÄ 
SUUNNITTELU.

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin 
sähkötyöt ja suunnittelu

Puh. 040 774 3942
janne@sahkotyoahonen.fi

Säävälät oy
(08) 5440 912

Maanrakennustyöt
- kaivinkonepalvelut
- pyöräkonetyöt
- pihatyöt
- viemäröinnit
- purkutyöt

  Kuljetuspalvelut
- vaihtolavapalvelut
- maa-aines ja 
  multatoimitukset

Huom! Viemärin 
aukaisupalvelut

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

Kuljetus- ja maanrakennustyöt

  Muut palvelut
- nosturityöt
- kotitalouksien jätehuolto

Yritykset!

Puh. Katja ulander 050 501 7712

MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

Lehti- ja mainosjakelu Kavil

Työssä oppiminen sopii nuorille

Samuel Hannuksela on ollut työssä oppimassa Tilitoimis-
to Econoxilla.

Tilitoimiston yrittäjä Outi 
Suorsa

Sanonta kuuluu: nuorissa on 
tulevaisuus. Joskus kuitenkin 
nuorison työllistäminen voi 
tuntua yrittäjistä ehkä epäi-
lyttävältä. Monesti työnanta-
jat peräänkuuluttavat työko-
kemusta, jota nuori ihminen 
ei ole vielä ehtinyt hankkia. 
Yrittäjä Outi Suorsalle asia on 
läheinen ja hän on saanut erit-
täin hyvää kokemusta nuori-
son työllistämisestä työssä 
oppimisen keinoin.

Tällä hetkellä Suorsan Ti-
litoimisto econoxissa työs-
kentelee Samuel Hannuksela, 
joka on samalla opiskelemas-
sa viimeistä kevättään Ou-
lun seudun ammattiopistossa 
merkonomin ammattitutkin-
toa, osana kaksoistutkintoa. 
Syksyllä 2011 hän tuli econo-
xille työharjoittelijaksi ja kos-
ka työntekijä osoittautui hy-
väksi, Suorsa halusi mieluusti 
pitää hänet palkkalistoillaan.

Koulun ja yrityksen yh-
teistyössä järjesteltiin uuden-
lainen työssä oppimisen mal-
li. Opiskelija suorittaa osan 
kursseista tekemällä näyttöjä 
työssä opituista asioista ja pa-
kolliset kurssit opiskelija käy 
istumassa koulussa.

- On ollut hauska huoma-
ta, että hahmotettuani mi-
ten tilitoimisto toimii käytän-
nössä, myös koulun penkissä 
käydyt pakolliset kurssit kiin-

nostavat aivan eri tavalla. 
Minä tarvitsen työssäni sitä 
tietoa, jota koulussa tarjotaan. 
Uskon että työtä tekemällä 
opitut taidot ovat vähintään 
yhtä arvokkaita. Työssä olen 
oppinut itsenäisyyttä ja otta-
maan vastuuta, Hannuksela 
kertoo ja jatkaa:

- Täällä on ollut erittäin 
mukavaa olla töissä ja itse asi-
assa ennen tätä paikkaa arve-
lin etten jäisi tälle alalle. Olen 
nyt huomannut, että nautin 
yhteistyön tekemisestä asi-
akkaiden kanssa ja yrittäjien 
auttamisesta konkreettises-
ti. Loppupeleissä papereiden 
pyörittely on melko pieni osa 
tätä työtä.

Outi Suorsalle uusi työllis-
tämisen malli on sopinut erit-
täin hyvin, sillä hänelle on 
tarjolla hyvä ja tuttu työnte-
kijä heti kun tämän koulutus 
on ohi. Suorsalla on kymme-
nen vuoden kokemus yritys-
toiminnan ja taloushallinnon 
kouluttajana ennen tilitoi-
miston perustamista. Vuonna 
2008 perustetulla econoxil-
la on noin 70 erikokoista asi-
akasyritystä, eri aloilta. 

Perustilitoimistopalvelui-
den lisäksi econoxin toimi-
alaan kuuluu henkilökoh-
tainen yritysohjaus, uusien 
asiakkaiden käynnistys pape-
risotineen eri virastoihin, lu-
pien anomiset ja rahoitukset. 
Toimivien yritysten kohdalla 
tärkeää on seurata yrityksen 
kehitystä, yritysmuodon oi-
keellisuutta verotuksen suh-
teen ja myös yrityksen lopet-
taminen voi olla vaihtoehto. 
Joskus on parempi lopettaa 
kuin jatkaa.

- Talouspäällikyydet ovat 
myös uutta toimialaamme, 
kokonaisvaltainen talous-
hallinnon hoito tilitoimistol-
la vapauttaa yrittäjän kes-
kittymään itse yrittämiseen. 
Meillä on yksi aika suuri yri-
tysryppään talouspäällikyys 
Helsingissä. Samuel hoitaa 
heidän laskutuksensa ja minä 
kirjanpidot sekä taloushallin-
non. Näin sähköisenä aikana 
tällainen onnistuu yllättävän 
hyvin, asiakkaita voi hyvin-
kin tänä päivänä olla ympäri 
Suomen, Suorsa toteaa.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.
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Best Western -hotelliketjua 
Suomessa, Baltiassa ja Puo-
lassa edustava Best Western 
Hotels Finland, Baltic Sta-
tes and Poland palkitsi vuo-
tuisissa laatutarkastuksissa 
menestyneitä hotelleja. Pa-
ras asiakastyytyväisyyttä 
mittaavalla tuloksella paino-
tettu laatutarkastustulos oli 
haukiputaalaisella Hotel Sa-
manttalla.

- Haluamme palkitsemi-
sella kiinnittää sekä asiakkai-
den että hotellien huomiota 
laatutarkastusohjelmaamme. 
Best Western kehittää laa-
tuohjelmaansa jatkuvasti 
muun muassa minimistan-

Best Westernin laatupalkinto Hotelli Samanttalle
dardien osalta eli esimerkik-
si mitä tuotteita ja palvelu-
ja hotelliemme tulee tarjota. 
Asiakaspalautetta kuunnel-
laan herkällä korvalla ja seu-
raamme myös kansainvälis-
ten markkinoiden kehitystä, 
kertoo hotelliketjun toimi-
tusjohtaja Saija Kekkonen.

Hotel Samanttassa tehtiin 
sukupolvenvaihdos viime 
vuoden syksyllä ja pitkään 
yrittäjänä toimineen Tuula 
Kankaan yritys siirtyi hänen 
pojalleen Kimmo Kalliolle ja 
hänen vaimolleen Anu Kal-
liolle.

Viime vuonna toteutettiin 
myös mittava laajennus ja si-

sätilaremontti. Kimmo Kallio 
kertoo, että pintoja viimeis-
tellään vielä muutamissa ti-
loissa. Seuraava askel ho-
tellin kehitykselle otetaan 
arviolta tämän vuoden lo-
pulla, kun asiakastiloja, ku-
ten yökerhoa ja ravintolaa, 
aletaan remontoida. 

- Mukavasti on lähte-
nyt tämä yrittäjyys käyn-
tiin. Vauhtiin on päästy hy-
vin, siitäkin huolimatta että 
monta rautaa on tulessa kun 
remontit ovat kesken. Tuula 
on vielä noin puolisen vuotta 
mukana toiminnassa ja aut-
tamassa meitä alkuun. Hä-
nen läsnäolonsa on ollut kyl-

Nuoret yrittäjät Kimmo ja Anu Kallio yhdessä pitkään hotelliyrittäjänä olleen Tuula Kankaan kanssa esittäytymässä ja 
kertomassa hotellin toiminnasta Haukiputaalla pidetyssä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokouksessa viime mar-
raskuussa. 

lä erittäin tärkeää, kiittelee 
Kimmo Kallio.

Hotel Samantta kuu-
luu Best Western Interna-
tional hotelleihin ja brän-
din edustus näkyy heidän 
kaikessa myynti- ja markki-
nointitoiminnassaan. Tilojen 
täytyy täyttää tietyt standar-
dit, mutta ketju ei kuiten-
kaan rajoita yrittäjyyttä mil-
lään tavalla. Yrittäjät saavat 
itse päättää ulkoisesta näky-
vyydestään, tapahtumatar-
jonnastaan ja muusta toimin-
nasta. Best Western -hotelleja 
on sadassa maassa yli 4000.

Glascon Oy:llä tulee viisi 
vuotta toimintaa täyteen ke-
säkuussa. Yritys tarjoaa par-
veke- ja terassilasitukset, alu-
miinikaiteet sekä lasikatot, ja 
projekti hoituu yhdellä so-
pimuksella suunnittelusta 
asennukseen saakka. 

Toiminta-alueena on Poh-
jois-Suomi ja jonkun verran 
isompia urakoita käydään 
tekemässä etelämpänäkin. 
Suurin osa yhtiön liikevaih-
dosta tulee aliurakoitsijana 
suoritettavista kerrostalopar-
vekkeiden lasituksista, mutta 
jonkin verran myös yksityi-
siin rivi-, kerros- ja omakoti-
taloihin. 

- Piti ensin hakea kannuk-
set muualta ennen kuin ru-
pesin itse yrittäjäksi. Olin 
ensin viisi vuotta töissä muu-
alla ja sitten päätimme pe-
rustaa oman yrityksen. Juho 

Glascon Oy – huolellista lasituspalvelua
Viinamäkeen tutustuin työ-
elämän kautta ja hän on nyt 
toisena yrittäjänä ja vastaa 
yrityksemme myyntipuoles-
ta, kertoo Jouni Korkala, joka 
taas puolestaan vastaa asen-
nushommista.

Yritys työllistää tällä het-
kellä kuusi henkilöä, mut-
ta kesää kohti hommia tulee 
lisää ja sen myötä muutama 
tekijä pitää palkata lisäksi. 

Kovan työn hedelmät ovat 
näkyvissä, sillä yrityksen 
koko viisi vuotta kestänyt 
taival on ollut noususuhdan-
teinen. Tällä hetkellä pääma-
jaa pidetään Holstinmäellä 
vuokratiloissa, mutta luulta-
vasti muutto isompaan kiin-
teistöön on jossain vaiheessa 
välttämätön.

- Olemme olleet koko 
ajan Haukiputaan yrittäjäyh-

distyksessä jäseninä, mutta 
enimmäkseen passiivisina jä-
seninä. On erittäin hyvä asia, 
että yrittäjillekin on oma 
taustajärjestö, joka toimii 
ikään kuin turvaverkkona. 
Lisäksi yhdistyksen jäsenenä 
saa tuntuvia etuja tien päällä 
liikkuessa ja rahan arvoinen 
etu on myös yhdistyksen tar-
joama ilmainen lakiapu, tote-
aa Korkala.

Glascon Oy tarjoaa parve-
ke- ja terassilasitukset, alu-
miinikaiteet sekä lasikatot, 
ja projekti hoituu yhdel-
lä sopimuksella suunnitte-
lusta asennukseen saakka. 
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KKyynnssiissttuuddiioo BBeeaauuttyyNNaaiillss
KKaauunneeuusshhooiittoollaa SSiinniikkkkaa PPiieettiillää

Ultraäänikasvohoidot,
varpaankynsien geelaukset ja
muut kauneudenhoitopalvelut
ammattitaidolla meiltä!

KATSE KEVÄÄSEEN!

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

Upo Pesukarhu 6012 
edestätäytettävä 
pesukone.

(499,-)

laatukoneesta

NYT uskomaton
TArJOUS

- täyttömäärä 6 kg
- max linko 1200
- suomenkielinen paneeli

329,- TAKUU 2 VUOTTA

rakennuspalvelu Veijo Ved-
man on toiminut jo yli kol-
mekymmentä vuotta Hauki-
putaalla. Yritys täytti vuosia 
tammikuussa, mutta arjen 
tohinassa tilaisuutta ei juh-
listettu mitenkään erityisesti. 
Yritys toimii Oulun ympäris-
tössä ja palveluihin kuuluu 
enimmikseen isännöintityö-
tä, rakennusten valvontaa 
sekä huoneistojen kuntoarvi-
ointien tekoa.

Rakennuspalvelu Veijo Vedman 
– toimintaa jo 30 vuotta

- Olin aikoinaan kunnan 
palveluksessa, mutta yrit-
täjyys oli kiinnostanut mi-
nua muutenkin jo pitkään, ja 
siksi päädyin tällaiseen rat-
kaisuun. Nyt olen hiljalleen 
hautailemassa yritystoimin-
taa omalta osaltani, mutta 
aikuinen tyttäreni on osoit-
tanut kiinnostusta isännöin-
tihommiin. edessä saattaa 
olla siis sukupolvenvaihdos, 
maalailee Vedman.

Yhdistysasiat olivat myös 
aikanaan Veijo Vedmanil-
le läheisiä. Hän toimi nuo-
rempana Haukiputaan Yrit-
täjien sihteerinä kahdeksan 
vuoden ajan sekä jäsenenä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en hallituksessa neljä vuotta. 
Nykyään hänen harrastuk-
siinsa kuuluu kaikenlaista 
perin suomalaista, kuten ka-
lastusta ja mökkeilyä.

Haukiputaan S-marketin 
henkilökunta odottelee ke-
vättä ja auringonpaistetta 
iloisin mielin – talven pauk-
kupakkaset alkavat väistyä 
ja keväthanget houkuttelevat 
ulkoilemaan. Alueen asuk-
kaiden lisäksi myös lomalai-
set toivotetaan tervetulleeksi 
tutustumaan myymälään.

Viime aikojen kuulumi-
sista Haukiputaan S-marke-
tin päällikkö Sanna Luhta-
nen kertoo, että myymälässä 
on tarkistettu ja laajennet-
tu valikoimia. Asiakastoivei-
ta ja -palautteita on tässäkin 
asiassa kuunneltu. Valikoi-
mauudistukset ovat sijoittu-
neet viime vuoden lopulle ja 
tämän vuoden alkuun. Asi-
akkaiden tuotetoiveita kuun-
nellaan herkällä korvalla 
ympäri vuoden laadukkaan 
palvelun takaamiseksi.

- Aiemmassa isommassa 
myymäläremontissa uusit-
tiin käytännössä seinien si-
säpuoli kokonaan ja kylmä-
tiskit vaihdettiin ovellisiksi. 
Nyt myymälässä on miellyt-

S-marketin uudistamisessa 
huomioitu myös ympäristöasiat

tävä lämpötila eikä kylmä 
”karkaa harakoille”. Uudet, 
energiaystävälliset kylmätis-
kit ovat paljon isommat kuin 
entiset, jolloin valikoimaa-
kin saatiin kasvatettua tuo-
retuotteissa hyvin. Arinan 
muissakin uusissa tai uu-
distetuissa myymälöissä on 
siirrytty ympäristöystävälli-
sempiin, ovellisiin kylmätis-
keihin, Sanna selostaa.

Sanna suositti Osuus-
kauppa Arinan omistajia 
käyttämään Arinan palve-
luita laajasti sekä ”Bonusta-
maan” toimipaikoissamme. 
Keskittämällä asiakasomista-
ja saa parhaimman hyödyn. 
Arinan Omistajaksi ryhtymi-
nen ei ole vaikeaa; liittymi-
nen onnistuu vaikkapa koti-
sohvalla osoitteessa arina.fi 
tai ostosten lomassa Omassa 
Kaupassa.

- Kellolaisia S-market 
Kello palvelee myös Pos-
tin palveluiden sekä ABC 
polttoainemyynnin ja mar-
ketmyymälän puitteissa. 
ABC Haukipudas palvelee 

varhaisesta aamusta keski-
yöhön asti, eli jos ei jostain 
syystä ole ehtinyt S-market-
tiin ostoksille, ABC:n mar-
ket-myymälästä löytyy näp-
pärästi apu. Lisäksi autojen 
huollot ja rengas-asiat saa 
kätevästi hoidettua omalla 
kylällä, muistuttaa market-
päällikkö Sanna.

Pertti Kuusisto

S-marketpäällikkö Sanna 
Luhtanen.

Liity yrittäjäyhdistykseen!
www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/haukiputaa
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Maaliskuista ilmakuvaa 
Haukiputaan keskus-

tan yltä. Otettu UAV-ko-
neen kameralla.

10

Hankasalmelta lähtöisin ole-
va yritys AeroTekniikka 
UAV Oy rakentaa ja kehittää 
miehittämättömiä ilmajärjes-
telmiä, jotka toimivat säh-
köllä. Aluksiin voidaan liit-
tää esimerkiksi kameroita tai 

Jokainen pikkupoika haluaisi taatusti lennättää elääkseen kauko-ohjattavia 
lentokoneita, ja eräät vähän isommat pojat ovat tehneet haaveistaan 
totta. Haukiputaalla asuva Jukka Tienhaara päätyi itsekin lennättämään 
miehittämättömiä aerotekniikkakoneita ja samalla hänen toimenkuvaansa 
kuuluu etsiä lisää pilotteja ympäri Suomen.

muuta elektroniikkaa. Jukka 
Tienhaara on kouluttautunut 
itsekin lennättäjäksi ja toimii 
nyt alalla Franchising-yrittä-
jänä firmassaan MaaIlmas-
ta Oy.

- Olen aikaisemmin pe-
rustanut yhden yrityksen, 
jossa olen mukana enää osak-
keenomistajana. Tämänkin 
firman saimme hyvin hel-
posti alkuun BusinessOulun 
avulla, kun ei tarvinnut yk-
sikseen pohdiskella. Aivan 
erikseen haluaisin kiittää Bu-
sinessOulun Salla Hirvosta 
erittäin kärsivällisestä avus-
ta paperihommiemme pyö-
rittelemisen kanssa, kiittelee 
Tienhaara.

Uuden yrityksensä tii-
moilla Tienhaara myy ja vä-
littää lentotehtäviä sekä 
jatkuvasti rekrytoi uusia yrit-
täjiä alalle. Tavoitteena on 
muodostaa ensin koko Suo-
men laajuinen Franchising-
yrittäjien verkosto, ja lopul-

ta levittäytyä ulkomaillekin. 
Tällä hetkellä Suomessa on 
viisi UAV-koneen pilottia.

- Tämä on hyvin uuden-
laista bisnestä. Ilmakuvausta 
on toki ollut aina, mutta näh-
däkseni emme kilpaile alan 
vanhojen tekijöiden kanssa, 
vaan toimintamme oikeas-
taan täydentää alalla tarjol-
la olevia mahdollisuuksia. 
Kuvaamme ainoastaan tila-
uksesta ja täydentääksemme 
netistä löytyvää kuvapankki-
amme. Mitään show-lentäjiä 
emme porukkaamme tarvit-
se, tämä on hyvin rauhallista 
hommaa, jossa turvallisuus 
on ykkösasia, kertoo Jukka 
Tienhaara.

MaaIlmasta Oy:llä on käy-
tössään kaksi kauko-ohjatta-
vaa lentosysteemiä, joilla voi 
ottaa ilmakuvia tai vaikkapa 
lähettää reaaliaikaista video-
kuvaa nettiin. Koneet ovat 
sen verran pieniä ja kevytra-
kenteisia, että ne pystytään 

kirjaimellisesti heittämään 
ilmaan käsin. Laskualustak-
si kelpaa vaikkapa tien pätkä 
tai pienehkö hiekka- tai nur-
mikenttä.

Lisäksi koneilla pystyy te-
kemään kaukokartoituksia, 
etsintöjä, seurantaa ja val-
vontaa. Viranomaiset ovat-

kin jo useasti pyytäneet 
yrityksen palveluita esimer-
kiksi onnettomuuspaikkojen 
kuvauksissa. Vielä ei kuiten-
kaan tiedetä, miten laajalla 
kirjolla erilaisia asioita ko-
neilla pystyy tekemään ja 
siltä osin konseptien raken-
taminen on vielä hieman kes-

ken. Hyvää kokemusta on 
kuitenkin jo saatu esimerkik-
si lento-onnettomuusharjoi-
tuksissa sekä muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa 
tehdyissä kokeiluissa.

Lentämällä mukaan uudenlaiseen bisnekseen

Kevytrakenteinen UAV-kone lähtee 
lentoon kirjaimellisesti heittämällä.

Nordic Business Link 2.0 on yhteispohjoismainen hanke, jon-
ka tavoitteena on lisätä yhteistyötä, kauppaa, vientiä ja uusia 
työpaikkoja. Nykyinen hanke jatkaa NBL 1.0 aloittamaa hy-
vää työtä ja jatkuu vuoden loppuun saakka.

Hankkeen kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuu-
ret yritykset Pohjois-Suomessa, Pohjois-ruotsissa ja Pohjois-
Norjassa. erityisesti kohteena ovat yritykset ja alihankkijat 

Pohjoismainen yhteistyö tukee pk-yrityksiä
ympäristö- ja energia-alalta, ICT-alalta, teollisuuden-, metal-
li- ja kaivosalalta sekä yritykset elämys- ja luovalta alalta (tu-
rismi, kalastus, peliala jne.).

YrITYKSILLe hankkeen tukiprosentti on 50% sovituista 
kustannuksista

1) Business Support: räätälöidyt konsultaatio- ja tukipal-
velut yrityksille 

2) Koulutus: seminaarit, delegaatiot, business-tapaamiset, 
messut ja koulutustapahtumat, joko tuetusti tai hankkeen jär-
jestämänä

3) Matkat: hanke voi tukea yrityksen osallistumista joko 
maiden välisiin yritysvierailuihin, koulutusmatkoihin tai yh-
teisiin kohteisiin myös toiminta-alueen ulkopuolelle.

Jukka Olli, projektipäällikkö 
tel. +358 50 563 4954 
email: jukka.olli@businessoulu.com

Sanna Savolainen, projektikoordinaattori
tel. +359 44 703 9760
email: sanna.l.savolainen@businessoulu.com

YHteYstiedot:

Jukka Tienhaara on uusi 
yrittäjä ja UAV- eli miehittä-
mättömän ilmakoneen pi-
lotti.
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Nuoret veljekset Simo ja 
Sami Manninen ovat aloit-
tamassa yritystoimintaa Ou-
lun Porakaivot Oy:n tiimoil-
la. Loppuvuodesta yritys 
rekisteröitiin ja nyt miehillä 
on käynnissä uusien laittei-
den hankinta sekä asennuk-
set. Syksyllä rekisteröidys-
sä yrityksessä työt päästään 
aloittamaan kunnolla parin 
viikon sisällä. Yrityksen pal-
veluihin kuuluu maalämpö-
kaivojen ja vesikaivojen po-
raaminen.

- Aloitimme yrityksen 
suunnittelun jo viime vuo-
den keväällä, mutta vasta 
syksyllä menimme porise-
maan BusinessOulun Timo 
Paakkolan kanssa. Hän aut-
toi meitä suuresti laskelmi-
en ja liiketoimintasuunni-
telman kanssa. Olisihan ne 

BusinessOululta apua alkuun:

Oulun Porakaivot Oy 
aloittaa toimintansa

Veljekset Simo ja Sami Manninen ovat tuoreet yrittäjät po-
rakaivo-bisneksessä.

saattanut itsekin osata tehdä 
lopulta, mutta todella suuri 
apu oli sillä osaamisella, jota 
BusinessOulusta löytyy. Ai-
kaa säästyi roimasti, ja totta 
puhuen olisi saattanut itsel-
lä jäädä osa paperihommis-
ta tekemättäkin, toteaa Sami 
Manninen.

Veljekset ovat jo perhees-
tään jo kolmannen polven 
porakaivoyrittäjät. Heidän 
isoisänsä on työskennel-
lyt alalla jo yli 50 vuotta ja 
hän onkin lupautunut neu-
vomaan ja antamaan vink-
kejä jos tarvetta ilmenee, jo-
ten taustavoimat bisneksellä 
ovat kunnossa. Kummal-
lakin veljeksistä on monen 
vuoden työkokemus alal-

ta perheen muissa yrityksis-
sä. Päämaja Oulun Porakai-
vot Oy:llä on Kellossa, mutta 
toiminta-alueena on tarvitta-
essa koko Suomi, varsinkin 
isomman projektin sattuessa 
kohdalle.

- Kaivoja pystyy poraa-
maan vuoden ajasta riip-
pumatta, vaikka maa oli-
si jäässä ja lumessa. Mutta 
jos pakkasta on pitkälle yli 
20 astetta, niin silloin konei-
den öljyt menevät liian kan-
keiksi ja koneet saattavat 
mennä rikki. Asiakkaamme 
ovat pääsääntöisesti yksityi-
siä henkilöitä, mutta useat 
LVI- ja rakennusalan yrityk-
set tarvitsevat palveluitam-
me myös, kertoo Sami.

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

YHTEYsTiEDOT 
www.businessoulu.com

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

Aurinkoista kevättä!

Tulossa huippuartisteja:
to 28.3. Suvi Teräsniska
La 30.3. The Sixpack
Pe 5.4. Valtakunnan mestarit
karaokekisan alkukarsinnat
La 6.4. Kake Randelin
PPe 12.4. Tangokuningas 
Kari Piiroinen
La 13.4. Petri Nygård
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Käsityökauppa ilo
Avoinna 10-17, 10-13 • Jokelantie 1, Haukipudas • 040 5913 404

Tekemisen iloa Ilosta!

Kevät-uutta:
Cascade Heritage merinovillaa sukkiin!
Matonvirkkaukseen Lilli- ja  Esteri-kudetta

Talvilankojen tyhjennys jatkuu!
Saaga-pellavamekot-20%

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

Yrittäjien ja työterveyshuollon yhteistyössä on parantamisen varaa. Pe-
räti yli puolet työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen järjestäneis-
tä yrityksistä kokee, että työterveyshuollon palveluista ei ole hyötyä 
työkyvyn ylläpitämisessä ja sairauspoissaolojen ehkäisyssä. Asia käy ilmi 
Suomen Yrittäjien jäsenilleen tekemästä kyselystä.

- Iso osa vastaajista kokee, että ei hyödy työterveyshuoltopalveluista 
lainkaan, lainopillinen asiamies Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä sanoo.

Lisäksi kolmasosassa työterveyshuollon työntekijöilleen järjestä-
neestä yrityksistä ei tiedetä täysin, mihin yritys on työterveyshuoltoso-
pimuksessaan sitoutunut.

- Osassa yrityksiä työterveyshuoltopalvelut on selvästi järjestetty ai-
noastaan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, Hellstén tulkitsee.

Kyselyssä kerättiin tietoa siitä, miksi kaikki pienet ja keskisuuret eli 
alle 250 henkeä työllistävät yritykset eivät vielä ole järjestäneet työter-
veyshuoltoa. Tätä ennen pienten yritysten työterveyshuollon tilantees-
ta ei ollut kattavaa tietoa. Hellsténin mukaan olikin yllätys, että peräti 
88 prosenttia työnantajina toimivista Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä 
on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Kaikkein pienimmissä 
yrityksissä näin on tehnyt 83 prosenttia.

- Järjestämisprosentti Suomen Yrittäjien jäsenkentässä on korkea, 
kun ottaa huomioon, mitä muut asiaa koskevat raportit kertovat, Hell-
stén sanoo.

Kaikenkokoiset yrityksen mukaan lukien yksityisellä sektorilla yli 90 
prosenttia palkansaajista on työterveyshuoltopalveluiden piirissä. 

Peräti 75 prosenttia työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen jär-
jestäneistä yrityksistä on järjestänyt sekä ennalta ehkäisevän työter-
veyshuollon että sairaanhoidon. Palvelut järjestetään useammin laajana 
suuremmilla paikkakunnilla. Yrittäjän oman työterveyshuollon on jär-
jestänyt 73 prosenttia Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä. Noin 80 pro-
senttia palvelun järjestäneistä on huolehtinut sekä ennalta ehkäisevästä 
työterveyshuollosta että sairaanhoidosta. Yksinyrittäjillä on työterveys-
huolto harvemmin kuin muilla yrittäjillä. 

Työterveyshuollon  
palvelut epäselviä yrittäjille

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 116 
000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Jäsenyritysten työllistävä vaikutus on 
yli puoli miljoonaa henkilöä. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja 
puolet työnantajayrityksiä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu yli 400 pai-
kallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 52 toimialajärjestöstä. Lisätietoa 
Suomen Yrittäjistä saa osoitteesta www.yrittajat.fi.

Lisätietoja: lainopillinen asiamies Harri Hellstén, 
Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2940, harri.hellstén@yrittajat.fi
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Helsingissä on saatu naut-
tia todellisesta talvesta. Lun-
ta ja pakkasta on riittänyt. 
Hyisen merituulen puhalta-
essa eduskunnan istuntosa-
lissa on viritelty keskustelua 
muun muassa euro-kriisin 
hoidosta ja Suomen velkaan-
tumisen taittamisesta. Minis-
teri Urpilainen on joka ko-
kouksen jälkeen Brysselissä 
käydessään vakuuttanut, 
että tukea huonosti talout-
taan hoitaneille maille on an-
nettava. eiköhän olisi aika 
laittaa piikki kiinni ja Kypros 
kumppaneineen töihin ta-
louden tervehdyttämiseksi.

Koko Suomi odottaa hal-
lituksen budjettiriihen rat-
kaisuja. Miksi? Hallituksen 
on päästävä sopuun useista 
isoista asioista. Talouden tiu-
kentuessa edessä on veron-
korotuksia ja leikkauslistoja. 
Jos arvonlisäverotusta ke-

vennetään, tullaan pääoma-
verotusta kiristämään. Me-
neillään on myös kunta-, 
sosiaali- ja terveyspalvelu-
uudistus. Mielenkiinnolla 
odotan käyttääkö valtioneu-
vosto ison käden oikeutta 
pakottamalla kunnat kunta-
liitosselvityksiin. Toivotta-
vasti kuuntelevat kuntalais-
ten tahtoa.

Helsingissä lobataan. 
Vaadimme lisää ammatil-
lisen koulutuksen aloitus-
paikkoja koko maakuntaan. 
Suuri nuorten osuus maa-
kunnan väestöstä, korkea 
syntyvyys ja työelämän tar-
peet ovat painavat perusteet 
hyvän koulutustarjonnan 
turvaamiseksi Pohjois-Poh-
janmaalla. Pitkien etäisyyksi-
en alueella on tarpeen tukea 
kuljetusyrittäjien kilpailuky-
kyä. Siksi ministeri Ihalai-
nen on saanut vetoomuksen 

logistiikkatuen tärkeydestä. 
Oulun tulisi saada Luonnon-
varakeskus, jota ollaan nyt 
alueellistamassa. Kansainvä-
linen hiukkastutkimuskes-
kus Laguuna odottaa myös 
toteutustaan. Saadaanko ne-
lostielle vihdoinkin korjaus-
rahoja?

Työn vastapainoksi on 
talvisessa Helsingissä ollut 
oiva tilaisuus hiihtoharras-
tukselle. Ostin perinteisen 
sukset ja totesin pääkaupun-
kiseudun latuverkoston ole-
van mainiossa kunnossa. 
Pienenä kipinänä kuntoiluun 
ovat muutaman viikon pääs-
tä pidettävät Pohjoismaiden 
parlamenttien väliset hiih-
dot, joihin osallistun. 

Luistavia latuja ja 
keväistä keliä toivotellen,

Mirja Vehkaperä

 HAUKIPUDAS

Revontie 47, 90830 Haukipudas
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PALVELEMME: 
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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!

Vuoden 2013 Leipäkauppa 
on K-supermarket Revontori

Suomen Leipuriliitto ry pai-
kallisyhdistyksineen on va-
linnut 17. kerran Vuoden 
Leipäkaupan ja tällä kerralla 
parhaiten pärjäsi Haukipu-
taan K-supermarket revon-
tori. Kauppiaat Ulla ja Pek-
ka rantala ovat tyytyväisiä 
kovan työn tuomasta huomi-
onosoituksesta. Palkitsemis-
tilaisuus pidettiin Oulussa 
21.2. ja kauppiaspariskun-
nan lisäksi kultamitalin sai 
myös leipäosaston hoitaja 
Marika Kants.

Voittajan valinneen raa-
din arvostelun mukaan K-
supermarket revontori tarjo-
aa asiakkailleen näyttävän ja 
monipuolisen leipäosaston, 
jossa on runsas valikoima 
Suomessa valmistettuja val-
takunnallisten, alueellisten 
ja paikallisten leipomoiden 
tuotteita. Leipäosasto on am-
mattimaisesti hoidettu ja sen 
yleisilme on viihtyisä. Tuot-
teet on aseteltu esille selke-
ästi ja oikeassa järjestyksessä 
eli tuoreimmat edellä ja van-
hemmat takana.

raatiin teki vaikutuk-
sen myös kauppiaan totea-

mus, että maanantaiaamui-
sin leipäosasto tyhjennetään 
vanhoista tuotteista ja hyllyt 
täytetään tuoreilla tuotteil-
la. Myös paikalliset maku-
tottumukset on otettu hyvin 
huomioon ja sesonkituotteet 
ovat näyttävästi esillä. Keli-
aakikoille on gluteenittomis-
sa tuotteissa tarjolla myös 
tuorevaihtoehtoja.

Kauppiaat Ulla ja Pek-
ka rantala ovat lähtöisin 
Oulusta ja K-supermarket 
kauppiaina heillä on koke-
musta noin 12 vuoden ajal-
ta. Aluksi Oulaisissa toimi-
nut pariskunta on asettunut 
mukavasti Haukiputaalle 
yrittäjiksi kuusi vuotta sitten 
avattuun K-supermarket re-
vontoriin. Pekka rantala ker-
too, että hyvässä kiinteistös-
sä, hyvällä paikalla on ollut 
mukava työskennellä ja asi-
akkaatkin ovat ottaneet pai-
kan omakseen. 

Vuonna 2011 liike sai 
vuoden parhaan K-super-
marketin tittelin asiakastyy-
tyväisyyden, vammaisystä-
vällisyyden sekä myynnin 
kehityksen ansiosta.

Monivaiheinen kisa
Monivaiheinen Vuoden 2013 
Leipäkauppa -kilpailu ete-
ni siten, että Suomen Lei-
puriliitto ry:n paikallisyh-
distykset (14 kpl) valitsivat 
omalta alueeltaan parhaak-
si katsomansa päivittäistava-
rakaupan leipäosaston ja ni-
mesivät sen ehdokkaakseen 
vuoden leipäkaupaksi. Tun-
nustuksena alueellisesta va-
linnasta myymälä sai leipä-
osastolleen ehdokkuudesta 
kertovan banderollin. Lop-
pukilpailuun valittiin kolme 
päivittäistavarakauppaa, jot-
ka olivat

K-supermarket revontori, 
K-supermarket Yliveto Van-
taalta sekä S-market Myl-
lykeskus Lappeenrannasta. 
Voittajan valitsi raati, johon 
kuuluivat brand koordinaat-
tori Maarit Pigg Fazer Leipo-
mot Oy:stä, toiminnanjohtaja 
Kaisa Mensonen Leipätiedo-
tus ry:stä, toimialapäällikkö 
Karri Kunnas Kauppamylly-
jen Yhdistys ry:stä sekä toi-
mitusjohtaja Mika Väyrynen 
Suomen Leipuriliitto ry:stä.

Kauppiaat Ulla ja Pekka Rantala sekä leipäosaston hoitaja Marika Kants.

”Mielenkiinnolla odotan käyttääkö valtioneuvosto ison käden oikeutta pakottamalla kun-
nat kuntaliitosselvityksiin.”

Haukiputaan keskustassa useat liikkeet 
ovat torstaina 21.3. ”Jatkoajalla”. Tempa-
uksessa on mukana 12 keskusta-alueen eri-
koisliikettä, jotka haluavat levittää sanomaa 
Haukiputaan hyvistä palveluista ja moni-
puolisesta liiketarjonnasta. Jatkoajalla liik-
keet jatkavat aukioloaikaansa illalla aina 
yhdeksään saakka, jolloin ostoksille pääse-
vät myös virka-aikaan kiireiset henkilöt. Il-
lan aikana jokaisesta Jatkoaika-liikkeestä 
löytyy myös erikoistarjouksia.

- Yhteistyöllä saadaan tänne keskustaan 
mukavasti vilskettä ja samalla ihmisille 
viestiä siitä, miten laaja-alaista ja hyvää pal-
velua täältä Haukiputaalta saa, kertoo Kel-
loliike Kylmäahon yrittäjä Leena Niemelä.

Tempauksen idean takana on Hauki-
putaan kangas & ompelu/Pentik -liikkeen 

Jatkoaikaa shoppailulle
yrittäjät Hilkka reponen ja Tuomo Jussila, 
mutta tapahtumaa on suunniteltu ja järjes-
telty yrittäjien yhteistyöllä. Jatkoaika-tapah-
tuman järjestäminen ja markkinointi hoide-
taan yhdessä, joten kustannukset yhdelle 
yrittäjälle jäävät pienemmiksi. 

- Olemme yrittäjien kanssa keskustelleet, 
että Haukiputaalla on paljon tasokkaita liik-
keitä lyhyiden matkojen päässä toisistaan ja 
meillä on ilmaisia pysäköintialueita asiak-
kaille. Tämä on erittäin hyvä paikka käydä 
shoppailemassa ja varteenotettava vaihto-
ehto myös Oulun keskustan rinnalle, ostok-
sien tekemiseen, kertoo Lastenvaateliike 
Bobon Heli Lukkari.

Jatkoaikatapahtumaa on järjestetty vuo-
desta 2010 lähtien kahdesti vuodessa: syk-
syisin ja keväisin.


