
HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2014

Haukipudas YRITTÄÄ
jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, pateniemellä ja herukassa

Haukiputaan
KEVÄTPÄIVÄ
La 22.3.2014 alkaen klo 9.30 Kirkkorannassa

9.30 Pilkkiin ilmoittautuminen alkaa  
10.00 Seurakunnan tervehdys  
10.15 Pilkkikilpailun sääntöjen kertaus  
 (Lasse Rahikkala)  
10.30 Pilkkikilpailun startti
10.30 Kirkon esittely nro 1, Martti Asunmaa 
11.00 Lasten hiihto- tai juoksukilpailu alkaa 
11.15 Leikkimielinen onkikisa
11.15 Kirkon esittely nro 2, Martti Asunmaa 
11.30 Symppis lauluesitys  
11.45 Leikkimielinen onkikisa, uudestaan 
12.10 Meijän Pojat esiintyy  
12.30 Rooliasukilpailu, kaikki palkitaan 
13.10 Meijän Pojat esiintyy  
13.30 Pilkkikilpailu päättyy  
14.00 Palkintojen jako  
14.30 Kevätpäivä päättyy  

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

Tuemme alueemme nuorisoa, 
veteraaneja ja ikäihmisiä!

Yhteistyökumppanit: Vierivät Kivet, Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry, LC-Haukipudas/Kello

Alueella buffetti: Makkaraa, mehua, kahvia, vohveleita yms.Pulkkamäki lapsille! 

NAISTEN SARJA
MIESTEN SARJA
NUORTEN SARJA (10-15 V.)
LASTEN SARJA (ALLE 10 V.),

Pilkkikilpailu! 

”Suurin kala”-palkintona
polkupyörä. Arvo 299 €

Sarjoissa
hyvät palkinnot!

LeIKKIMIeLInen onKIKISArahapalkintojakin,aikuiset 5 €, lapset 2 €vARMAT PALKInnoT

lastensarjassa pääpalkinto (keinuhevonen) 
ja pokaalit. 

 TapahTumamuuTokseT mahdollisia sääolosuhTeisTa riippuen.

   HUoM! Alueel-
la käy vain kätei-

nen raha.

KIRKON ESITTELYT 
Martti Asunmaa

klo 10.30 
ja 11.15

IlmoIttautumIset ennakkoon:
sIrpa ervastI

puh. 050 553 2464
ervastI.sIrpa@dnaInternet.net

osallIstumInen 
IlmaIsta:

IlmoIttautua 
voI myös 

paIkan päällä.

Lasten hiihtokiLpaiLu
(tai juoksu, LumioLosuhteista riippuen)
kirkkorannassa kLo 11.00
sarjat:
-2002-2003 syntyneet
-2004-2005 syntyneet
-2006-2007 syntyneet
-2008-2009 syntyneet
-2010 ja sen jäLkeen syntyneet
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Tervehdys Haukiputaan Yrittäjiltä

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti maaliskuu 1/2014
Kustantaja: Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Jyrki Drushinin
Toimitus, markkinointi:  VKK-Media Oy, Heimo Turunen, Markku Kemppainen

Haukipudas YRITTÄÄ
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki
Taitto: Eila Lahtinen/VKK-Media Oy 
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 

Näin toteaa Somistamo-
palvelu Pop Mainos Oy:n 
Päivi Pikkuhookana toimin-
nastaan Haukiputaan Yrit-
täjien jäsenenä ja nyttemmin 
uudessa hallituksessa vuo-
den vaihteesta lähtien. 

Päivi on toiminut mainos- 
ja markkinointialan yrittä-
jänä erikoisalanaan erilaiset 
mainospalvelut kuten teip-

”Mukavaa olla mukana”
ko, mutta jatkaa jälleen viime 
syksystä lähtien yritystään 
täysin purjein. 

Päivi sanoo, että yhdis-
tystoiminnassa on mukavaa 
olla mukana, saa tavata toi-
sia yrittäjiä. Hän on kokenut 
haukiputaalaisten yrittä-
jien aktiivisuuden oikein 
positiivisena. Päivistä on 
yrittäjäyhdistykselle tärke-
ää tuoda paikkakunnan yri-
tyksiä näkyvästi esille, koska 
kukaan muukaan sitä ei vält-
tämättä tee.

Markku Kemppainen

Käyttäkää hyvät ihmiset myös paik-
kakuntienne pienien liikkeiden pal-
veluja. Tutustukaa, mitä on tarjolla, 
kehottaa Jyrki Drushinin.

Allog Consulting Tmi yrittäjänään Pasi Krankka toimii Kontiossa 
ja harjoittaa muunmuassa liikkeenjohdon konsultointia.

Avancon pyörii Marika Kärenahon johdolla rakennuspaikan 
valmistelutöiden parissa.

Puulastu Oy on Juha Väyrysen luotsaama yritys Martinnie-
messä ja se on erikoistunut rakennustoimintaan.

Suomen Valumestarit Oy on erikoistunut rakennuspaikko-
jen betonivalujen tekemiseen ja toimii Kellosta käsin, yrittäjänä 
Heikki Vänttilä.

Tmi Jonna Manninen LKV on kiinteistövälityksen ammatti-
lainen ja toimitilat sijaitsevat Haukiputaan keskustassa.

Kari E.A. Holma on paikallinen taiteilija ja kulttuurin moni-
toimimies.

Uusia jäseniä
Haukiputaan Yrittäjät ry on saanut vuoden 

vaihteesta lähtien riveihinsä kuusi uutta 
jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteensä 
240 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi myös 
aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjestönä vaiku-
tamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät suhtautuvat kan-
nustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahanarvoisia 
jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polttoaineista ja ma-
joituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja koulutukset tu-
kevat yrittämisen haasteissa ja auttavat välttämään karikot jo 
ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät, olet-
pa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet 
kiinnostunut seniorijäsenyydestä.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n
SäänTöMääräinEn KEVäTKOKOUS

torstaina 10.4.2013 klo 8:00
Best Western Hotel Samanttassa

Välitie 1 Haukipudas

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Päivi Pikkuhookana on kuulunut myös aiemmin Haukipu-
taan Yrittäjien hallitukseen ja osallistunut aktiivisesti yh-
distyksen toimintaan. Kuvassa hän poseeraa Kesäpäivillä 
muutama vuosi sitten soutukilpailusta saamansa kierto-
palkinnon kanssa.

Tänä vuonna Yrittäjät ei varsinaisesti 
ole perinteisen kevätpäivän järjestäjänä 
mutta tuemme tapahtuman järjestämis-
tä muun muassa antamalla lehtemme 
etusivun tapahtuman markkinoimisek-
si. 

Perinteiset yhteistyökumppanimme 
Vierivät Kivet, Eläkeliitto Haukiputaan 
osasto ja LC Haukipudas/Kello ovat 
vastanneet järjestelyistä omien kump-
paneidensa kanssa. Kiitos siitä heille! 
Tässäkin suhteessa talvi tai pikemmin-
kin sen puute, on vesittämässä perin-
nettä tänä vuonna. Tätä kirjoittaessani 
en tiedä, mitä ja missä tapahtuu, mut-
ta varmaankaan hiihtämään ja pulk-
kamäkeen ei näillä näkymin päästä. 
Pilkkiminenkin on siinä ja siinä. Todel-
la harmi mutta säillehän emme voi mi-
tään.

Ilokseni luin päivälehdestä kuinka 
Oulu on alkanut satsaamaan Troms-
saan Barentsin alueelle. Ovia ollaan 
aukomassa BusinessOulun ja kaup-

pakamarin vetäminä joka alalla. Täl-
lä alueella potentiaalit ovat valtavat ja 
siellä vallitsee työvoimapula. Niinpä 
mukaan on myös otettu nuoria koulu-
tettuja työttömiä ja työllistymisnäky-
mät ovat todella hyvät. Ruotsin kielen 
edes alkeellinenkin osaaminen amma-
tin lisäksi takaa lähes varmasti työpai-
kan. Pohjoismainen elämäntyyli turvaa 
myös kotiutumisen helpoksi. Voihan 
käydä ulkomailla töitä tekemässä vaik-
ka muutaman vuodenkin, jos töitä ker-
ran saa. Paitsi työkokemus niin myös 
elämänkokemus karttuu, kielitaidosta 
puhumattakaan. Sitten taas, kun Suo-
mikin alkaa tästä taantumasta nousta, 
on näille mahdollisille paluumuuttajil-
le töitä tarjolla kotimaassaankin, toivon 
mukaan.

Lopuksi haluan sanoa, että käyttä-
käähän ihmiset myös paikkakuntien-
ne pienien liikkeiden palveluja. Käykää 
edes tutustumassa mitä on tarjolla. Tu-
lette hämmästymään, kuinka hyvillä 

mielin teitä palvellaan, kunhan vaan 
annatte siihen mahdollisuuden – ja 
palvelu kuuluu aina hintaan. Pysyi-
si samalla nämä kylien raitit elävinä ja 
saattaisi siinä samalla saada uusia tut-
tavuuksiakin. Mikäs sen mukavampaa!

Hyvää kevättä kaikille,

Haukiputaan Yrittäjät
Jyrki Drushinin
puheenjohtaja

Yrittäjäjärjestö esittää halli-
tuksen riiheen pienyrittäjille 
kasvukannustinta, paikalli-
sen sopimisen lisäämistä sekä 
valtiontalouden säästöpää-
tösten tekemistä ja niiden jak-

Suomen Yrittäjät: 

Tällä kannusteella pienyritysten verotus reilummaksi
sottamista.

Suomen hallitus kokoon-
tuu 24.–25. maaliskuuta 
puimaan valtiontalouden ke-
hyksiä vuosille 2015–2018. 

Suomen Yrittäjät esittää 
elinkeinonharjoittajien ja hen-
kilöyhtiöiden verotukseen 
viiden prosentin yrittäjävä-
hennystä. Pienyrittäjien tu-
losta verotettaisiin tällöin 95 
prosenttia. Vähennys merkit-
sisi maltillista, noin kahden 
prosenttiyksikön kevennys-
tä pienyritysten verotukseen.

 – On korkea aika huomi-
oida yksinyrittäjät ja muut 

pienet yrittäjät: tämä joukko 
on kantanut maan työllisyy-
destä vastuuta esimerkillisel-
lä tavalla, Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Jussi Järven-
taus sanoo.

Elinkeinonharjoittajien 
ja henkilöyhtiöiden verotus 
seuraisi näin osakeyhtiöiden 
verotuksen kehittymistä. Jär-
jestö esittää, että yrittäjävä-
hennys otettaisiin käyttöön 
vuoden 2015 alusta lukien.

– Palkkoja ja työehtoja 
koskeva sääntely estää työ-
panoksen hinnan muodostu-
mista markkinaehtoisesti. Jos 
työehtosopimuksen mukai-
nen palkkataso on enemmän 
kuin yritys pystyy maksa-
maan, uusia työpaikkoja ei 

synny, Suomen Yrittäjien 
viesti hallitukselle kuuluu.

Jotta uusia työpaikko-
ja syntyisi, pitää lisätä työ-
markkinoiden joustavuutta 
palkanmuodostuksessa ja 
kohtuullistaa työllistämisen 
riskiä.

Järjestön kolmas esitys rii-
heen koskee julkisen talou-
den sopeutustoimia. 

 – Investointien kannalta 
on hyvin tärkeää, että hallitus 
pystyy tekemään uskottavat 
säästöpäätökset maaliskuun 
kehysriihessään. Säästöt tulee 
ajoittaa niin, että ne vaurioit-
tavat mahdollisimman vähän 
lyhyen aikavälin talouskas-
vua, Jussi Järventaus koros-
taa.

paukset ja niin edelleen. Hä-
nellä on yhden naisen yritys 
mutta käyttää muutamaa 
freelanceria apuna töiden to-
teutuksessa.

Päivi Pikkuhookana liittyi 
yrittäjäyhdistyksen jäseneksi 
samalla kun aloitti yritystoi-
minnankin eli vuonna 2006. 
Yritystoiminnasta hänel-
lä oli välillä 1,5 vuoden tau-

Suomen Yrittäjät ry:n  toi-
mitusjohtaja Jussi Järven-
taus
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TÄSSÄ LEHDESSÄ MM.:

ETUSIVULLA
Kevätpäivä Hau-
kiputaalla ohjel-
ma. Juttua kevät-
päivästä s. 4-5

Puheenjohtajan 
terveiset s. 2

Ajo-opetusta 
20 vuotta s. 3

s. 12-13
-Rosteri taipuu 
 moneksi
-Uusi lounas-kahvila

Ditaco Oy auttaa 
yrittäjää arjessa s. 6

Varhainen kevät 
innostaa pesänra-
kentamiseen s. 7

Kattoluuri: 08 2377 9501

Nyt katseet katolle ja vilkaisu 
vintille. Pistetään katto kuntoon 
ajoissa, ennen kuin syntyy vahinkoa. 
Ota yhteyttä ja varaa ilmainen arvio. 

VOIT SAADA UUDEN 
KATON JOPA 2 PÄIVÄSSÄ!
KS. LAATUREMONTTI.FI

  Kevät tuli, lumi suli 
- Katosta se sisään tuli?

TESTAA KATTOSI KUNTO
NETTISIVUILLAMME! 

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

Puh. 08-5472998

REVONTIEN KULTA JA KELLO KY

Ajo-opetusta 20 vuotta

Osmo Soronen on tuttu monille nuorille ja vanhemmillekin Haukiputaan Autokoulun pit-
käaikaisena yrittäjänä.

30 vuotta rakennusalalla toi-
minut martinniemeläinen 
Juha Väyrynen on yrityk-
sensä Puulastu Oy:n kaut-
ta erikoistunut vanhojen 
rakennusten restaurointiin. 
Hän aloitti yrittäjänä vuon-
na 2006 toiminimellä ja nyt 
on menossa toinen tilikausi 
osakeyhtiönä. Henkilökun-
taa hänellä on yksi palkattu 
ja kesäisin – kuten tavallista 
rakennusalalla – palkattujen 
määrä nousee kolmeen – nel-
jään tarpeen mukaan. 

Restauroitavia raken-
nuksia yrityksellä on ollut 
1700-luvun aikuisista läh-
tien. Eniten työn alla on ol-
lut 1800-luvun rakennuksia. 
Tällä hetkellä töitä tehdään 
Oulun kaupungin hallin-
noimalla Pateniemen Sahal-
la. Restaurointeja tehdään 
myös yksityisille kohteille, 
jotka ovat saaneet avustuksia 

restaurointiin kulttuurihis-
toriallisen arvonsa vuoksi. 
Puulastu Oy tekee restau-
roinnit perustuksista vesi-
kattoon ja myös sisustustyöt 
käyttäen mahdollisimman 
pitkälle alkuperäisiä materi-
aaleja ja työmenetelmiä. 

Haukiputaan Yrittäji-
en jäseneksi Juha Väyrynen 
yrityksineen liittyi koska 
Yrittäjien edustaja otti yh-
teyttä ja siksikin, että oli itse 
harkinnut jäsenyyttä jo pi-
tempään. Suomen Yrittäjät 
ovat olleet hänen mielestään 
esillä edukseen yrittäjien asi-
oita ajaessaan, joten liittymi-
nen oli sikälikin luontevaa. 
Juha Väyrynen uskoo, että 
jäsenyys auttaa verkostoi-
tumisessa toisten yrittäjien 
kanssa, mikä on tärkeää me-
nestyksen kannalta. 

Markku Kemppainen

Puulastu Oy restauroi 
vanhoja rakennuksia

Pesulapalvelut 
Haukiputaalle s. 7

Kukka ja Hautaus-
toimisto Kropsu 
50 v s. 8

Koneurakointi 
Sauli Finning s. 8

Yrittäjyyden histori-
aa Kari Holman kir-
jassa s. 10

Leijonat nuorten 
tukena s. 11

Terveiset eduskun-
nasta, Mirja Vehka-
perä s. 15

Haukiputaan Liikennekou-
lu täyttää kesäkuun alussa 20 
vuotta. Ennen Haukiputaal-
la toimi Ammattioppilaitok-
sen omistama Haukiputaan 
Autokoulu. Ammattioppilai-
toksen luopuessa autokou-
lutoiminnasta aloitti Osmo 
Soronen liikenneopettaja-
kaverinsa Juhani Mäkelän 
kanssa autokouluyrittäjänä.

Yrittäjä Osmo Soronen 
kertoo, että autokoulutoi-
minta on ollut koko his-
toriansa ajan jatkuvassa 
muutoksessa. Toiminnan ke-
hittäminen on ollut vaikeaa 
vuosittain muuttuvien laki-
pykälien takia.

- Yrittäjyyden alussa ku-
vittelin, ettei minun tarvitse 
ikinä koskea tietokoneisiin, 
mutta nykyään kaikki ope-
tusaineistot ja oppilastieto-
järjestelmät ovat koneilla. 
Silläkin saralla on pitänyt 
opiskella koko ajan, Soronen 
kertoo.

Uusin iso lainsäädännölli-
nen muutos tuli vuoden 2013 
alussa, kun entisten ykkös- ja 
kakkosvaiheiden väliin tuli 
niin sanottu harjoitteluvaihe. 
Se sisältää esimerkiksi osion, 
jossa oppilaan täytyy kuljet-
taa muita oppilaita kyydis-
sään, että nähdään miten hän 
kestää kyytiläisten paineen. 
Sorosen mukaan tämänta-
painen harjoittelu on luonte-
vaa haukiputaalaisille, koska 

täältä ajetaan tavallisille kau-
punkiajotunneillekin Oulun 
keskustaan. Näillä ajoreis-
suilla on usein mukana kaksi 
oppilasta, toisen ajaessa toi-
nen istuu kyydissä.

Osmo Soronen kävi ai-
koinaan linja-autokuljet-
tajakurssin Jalasjärvellä. 
Opettajat suosittelivat So-
roselle liikenneopettajan 
uraa, jolla hän onkin toimi-
nut jo vuodesta 1979. Mies 
haaveilee jäävänsä piakkoin 
eläkkeelle ja hän toivoo että 

nykyisestä henkilökunnasta 
löytyisi jatkaja.

Vakituinen ja hyvä hen-
kilökunta tuo myös työ-
viihtyvyyttä ja Soronen 
kehuu reipasta henkilökun-
taa. Liikenneopettajan työ 
on ajoittain haastavaa, mut-
ta Soronen kokee motivoi-
vana muun muassa sen, että 
tulokset ovat mitattavissa. 
Haasteet liikenteessä kasva-
vat alati, mutta onneksi nuo-
ret ovat fiksuja autoilijoita ja 
heidän parissaan on mukava 

työskennellä. 
Aikainen kevät näkyy 

myös autokouluilla, sil-
lä mopo- ja moottoripyörä-
koulutus voidaan lämpimien 
säiden jatkuessa aloittaa nor-
maalia aiemmin. Kiireisim-
mät ovat jo ehtineet käydä 
teoriatunnit ja -kokeen pois 
alta; Moottoritie on kuuma, 
kun mopo- tai moottoripyö-
räkuume iskee. JK

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
La 20.4. Elonkerjuu

28.3. Rainer Bollström
4.4. Kulkukoirat, 
 solistina Kalle Kaaja
20.4. Kake Randelin
23.-24.5. Pohjoisen Karaoke-
 Iskelmätähtikilpailu

Aurinkoista kevättä!
Tulevia tapahtumia: 
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www.porho.fi

020-alkuisiin numeroihin puhelun hinta: Lankapuhelinliittymästä 0,0828 €/puhelu + 0,07 €/min. Matkapuhelinliittymästä 0,0828 € puhelu + 0,17 €/min (alv 23%)

Pörhön Autoliike Oy
Tyrnäväntie 6–8, 90400 Oulu
Puh. 020 762 4024

Teuvo Mämmi
puh. 020 762 4026

Timo Eskelinen
puh. 020 762 4024

Nyt erikoiserä
Volkswagen Transporter

PÖRHÖ WHITE
-pakettiautoja!
Hinta 
alkaen

HyötyautotTule kuulemaan lisää.

Volkswagen Caddy umpipakettiauto 1,2 TSI 
77kw  -11 33 tkm

Volkswagen Caddy maxi Maxi Comfortline 1,6 
TDI 75 DSG (VM12) matalalattia -12 258 tkm

Volkswagen Transporter Umpi p-a pitkä 2.5 TDI 
96kw  -09  164 tkm

Volkswagen Transporter Umpi p-a pitkä 2.5 TDI 
96kw Aut -09  122 tkm

19.500 24.900 21.700 23.800

Nissan Nv400 Van 2,3dCi 125 E5 L2H2 Glazed 
DSD Comf+  -13  17 tkm

Opel Corsa 3-ov Van 1,3 CDTI 55 -10
221 tkm

Toyota Hiace 2.5 D-4D pitkä DX-bussi 8h          
”Suomen Halvin” -09  314 tkm

Toyota Hiace 2.5 D4D 117 4ov pitkä bussiaihio 
-07  117 tkm

34.900 6.990 16.999 24.900

Ford Ranger Double Cab Limited 2.5 TDCi 4x4  
-07  105 tkm

Ford Transit connect LWB 1,8 TDCi 110 -10
89 tkm

Mercedes-Benz Vito umpi 109 CDI 2.7/32K 
keskip. A2 -08  130 tkm

Mercedes-Benz Vito umpipa 111CDI -3,2/32K 
keskipitkä A2  -10  58 tkm

19.700 14.900 17.800 24.700

Hankkimalla Pörhö-takuulla  
varustetun vaihtoauton  
tiedät mihin rahasi sijoitat.

12 kk/20 000 kmLaaja kasko

150€
LähiTapiolan kaskotarjous
ensimmäiseksi vuodeksi
Tarjous koskee henkilöasiakkaiden yksityiskäyttöisiä 
henkilö- ja pakettiautoja  (edellyttää liikennevakuu-
tuksen ottamista LähiTapiolasta).
Tarjous voimassa 
14.3. – 29.3.2014

Rahoitustarjous

Danske Finance Hki, Nordea Rahoitus Hki, Pohjola Pankki Oyj Hki

Turvallinen, 
kiinteä 0–60 kk 2,9%*

Hyvitämme

1500€katsastetusta
vaihtoautosta
vähintään

30.990€

Luo tunnelmaa valoillaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLuuuuuuuuuuuuuuuuuoooooooooooooooooo  ttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  vvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllloooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaLuo tunnelmaa valoilla

Martinniementie 31 • Puh. (08) 561 2600 • www.hso.fi 

Meiltä myös
sähkötarvikkeet
ja asennustyöt
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• Puusepäntuotteet

PUUSEPÄNLIIKE MATTILA KY
teollisuustie 1
haukipuDas

(08) 547 1450
0400 684 735

• Saneeraustyöt
• Keittiö-
  kalusteet

www.puusepanliike-mattila.fi

Kääpätie 10  |  90820 Kello  |  GSM 0400 401 601

www.rakennusliikevanttila.fi

OMAKOTITALOT, PARITALOT, RIVITALOT,
TOIMITILAT JA HALLIT SEKÄ LOMA-ASUNNOT

sellaisena kuin haluat
OMA KOTI

Tutustu myytäviin kohteisiin Oulussa

Soralinkki Oy, Topinperäntie 98, 90820 Kello
Puh. (08) 563 4400, Fax (08) 563 4410
Sähköposti: toimisto@soralinkki.com

Yksi tämän vuoden Ke-
vätpäivien järjestäjistä on 
Vierivät Kivet, joka on Hau-
kiputaan Heitto -urheiluseu-
ran veteraanijaosto. Jäseninä 
jaostossa on henkilöitä, jot-
ka ovat jo jättäneet aktiiviset 
tehtävänsä urheiluseuras-
sa sekä muita yhteisöllisestä 
liikkumisesta ja mukavasta 
tekemisestä kiinnostuneita. 
Kukin jäsen osallistuu seu-

Vierivät kivet virkistyvät yhteisestä toiminnasta
ran toimintaan omalla taval-
laan ja kykyjensä mukaan.

Vierivät kivet kokoontuu 
parittomien viikkojen kes-
kiviikkoina kello 10 Heiton 
talolla. Toimintaan kuuluu 
kaikenlaista mukavaa teke-
mistä, jotta mieli pysyy iloi-
sena sekä virkeänä. Sihteeri 
Sirpa Ervasti kertoo, että Vie-
rivät kivet järjestää Kunto-
tansseja parillisien viikkojen 

tiistaina kello 13–16, loka-
kuulta aina toukokuuhun 
saakka.

Lisäksi tehdään retkiä ja 
matkoja, juhlitaan ja laule-
taan, askarrellaan sekä liiku-
taan kunnon kohottamiseksi. 
Yhdistys tukee stipendein ja 
avustuksin urheilevaa nuori-
soa. Lisäksi yhdistys osallis-
tuu Heiton taloa kohentaviin 
talkoisiin ja avustaa muu-

toinkin talon kunnossa-
pidossa. Vierivien kivien 
puheenjohtajana on tällä het-
kellä Yrjö Kääriä.

Haukiputaan Heitto on 
vuonna 1933 perustettu 
yleisseura, jonka lajeja täl-
lä hetkellä ovat hiihto, len-
topallo, paini, pöytätennis, 
salibandy, sulkapallo, suun-
nistus, uinti, voimistelu ja 
yleisurheilu. JK

Kevätpäivän järjestelemisestä keskusteltiin johtoryhmän kokouksessa torstaina 27.2.. Paikalla oli edustajia kaikista jär-
jestäjäyhdistyksistä: Vierivät kivet, Eläkeliiton Haukiputaan Yhdistys sekä LC Haukipudas/Kello. Kuvassa Annikki Heikki-
nen (vas.), Yrjö Kääriä, Edvin Mattila, puheenjohtaja Pauli Greus, Aarno Ervasti, sihteeri Hannu Liljamo ja Jorma Kivimäki.

Haukiputaan Kevätpäivä 
tulee jälleen monipuolisen 
ohjelmiston voimalla. Lau-
antaina 22.3. Kirkkorannassa 
nautitaan koko perheen läm-
minhenkisestä ulkoilutapah-
tumasta.

Tapahtuman tuotolla tu-
etaan alueen nuorisoa, ve-
teraaneja sekä ikäihmisiä, 
mistä vastaavat järjestäjäta-
hot: Vierivät Kivet, Eläkelii-

ton Haukiputaan yhdistys ry 
sekä LC-Haukipudas/Kel-
lo. Alueella on buffet, josta 
voi ostaa vaikkapa lämmintä 
juotavaa ja pientä purtavaa.

Kevätpäivään on perin-
teisesti kuulunut pilkkiki-
sa sekä lasten hiihtokilpailu. 
Yllättävän aikaisin saapu-
neet lämpimät kevätsäät li-
sännevät jännitysmomenttia 
viimemetreille saakka. Ta-

pahtuman juontaja Pau-
li Greus sanoo, että jos jäät 
vaikuttavat liian heikoilta 
pilkkimiseen, niin homma 
hoidetaan vaikkapa rannas-
ta käsin. Pitäähän palkinnot 
saada jaettua.

Tämän lehden etukannes-
ta löytyy kisojen tarkempi ai-
kataulu. Musiikkiesityksiä 
kuullaan Meijän Pojat -yh-
tyeeltä sekä Symppiskodin 

asukkaat ovat myös järjestä-
neet muutaman musiikilli-
sen ohjelmanumeron.

Viime vuoden tapaan 
kotiseutuneuvos Martti 
Asunmaa esittelee kirkkoa 
kahteen otteeseen päivän ai-
kana. Monipuolisesti Hauki-
putaan historiaan perehtynyt 
mies esittelee kirkon vaiheri-
kasta historiaa sekä syventyy 
kirkkotaiteeseen.

Kevätpäivä - lämminhenkinen ulkoilutapahtuma

Nyt erikoiserä
Volkswagen Transporter

PÖRHÖ WHITE
-pakettiautoja!
Hinta alkaen

30.990 €
2011 2012

2013
Tule kuulemaan lisää. Hyötyautot



Haukipudas YRITTÄÄnro 1/2014 5

• Kotisiivous
• Rakennussiivous
• Toimitilojen sopimussiivous
• Ikkunoiden pesu

Pahkatie 7, 90820 KELLO • Puh. 0400 583 242
anneli.nokela@elisanet.fi

www.siivouspalvelunokela.fi
Jo 30 vuotta Oulun alueella

valmistus, myynti, vanhojen kivien 
entisöinti, lisänimien kaiverrukset, 

kivien oikaisut, jne

Koivulantie 46, 90840 Haukipudas 
p. 044-594 6106 • info@kivipalvelujamsa.fi

HautaKivEt

Kivipalvelu Jämsä Ky

www.kivipalvelujamsa.fi

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

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

Sirpa p. 040 844 0399
Jonna p. 045 805 6794
Eveliina p. 045 165 9559 

www.fysiowell.fi • Kirkkotie 4 • 90830 Haukipudas

Haukiputaan Kevätpäivään 
musiikkia tuo Meijän Po-
jat-yhtye, jotka soittavat hy-
väntuulista hittimusiikkia 
lähivuosilta. Pojat soitta-
vat taustanauhan tahtiin ja 
kappalevalikoimassa kuu-
luu esimerkiksi Robinia, Po-
pedaa ja Haloo Helsinkiä! 
Unohtamatta tietenkään 
koko yhtyeen poikien yh-
teistä suosikkiartistia: Lauri 
Tähkää.

Esiintyjät ovat 16-20-vuo-
tiaita, mutta nuoresta iästä 
huolimatta he ovat soittaneet 
jo pitkään yhdessä. Neljä ke-
hitysvammaista poikaa muo-
dostavat poppoon, jossa on 
solistina Antti Pulli ja kita-
roissa Joona Lampela, Tom-
mi Kosamo ja Tuomas Ojala. 
Pojat taatusti hurmaavat au-
rinkoisella asenteella ja välit-
tömällä eläytymisellä. 

- Kaikkensa kun antaa, 
niin kyllä siinä soittaessa hiki 

Meijän Pojat soittavat iloisella otteella
tulee, naurahtaa Joona.

Bändin tukijoukkojen 
mukaan innostus lähti ala-
koulusta kun pojat esittivät 
Frööbelin Palikoita. Vuonna 
2006 koulun talent-kisassa 
pojat esittivät Lauri Tähkä ja 
Elonkerjuun kappaleita. Lau-
rista tuli pian kaikkien poi-
kien yhteinen idoli, ja näin 
Meijän Pojat innostuivat soit-
telemaan enemmänkin suo-
sittuja radiohittejä. Keikkoja 
on heitetty monenlaisissa ta-
pahtumissa, kuten syntymä-
päivillä ja onpa Meijän Pojat 
pyörähtäneet myös Kevät-
päivän esiintyjinä aiemmin.

Musiikki on mieluinen 
harrastus jokaiselle pojis-
ta ja tuo väriä arkeen. Joona 
on yhtyeen nuorimmainen 
ja hän on vielä Haukiputaal-
la peruskoulussa. Tommi on 
koulussa Oulun Luovilla ja 
tekee työharjoittelua Hauki-
putaan Valintatalossa. Antti 

ja Tuomas ovat viikot Mu-
hoksella opiskelemassa puh-
distus- ja palvelualaa sekä 
itsenäistä asumista. Tulevaa 
Kevätpäivän keikkaa odote-

taan innokkain mielin. Pojat 
vinkkaavat että yleisöä toi-
votaan runsaasti.

Jenny Kärki

Meijän Pojat-yhtyeessä musisoivat Joona Lampela, Tommi 
Kosamo, Antti Pulli ja Tuomas Ojala. Meijän Pojat nähdään 
jälleen Kevätpäivien ohjelmassa.

Symppis-lauluesityksestä löytyy tuiskutukkaa

Ruokapöydän ääressä Symppiskodilla Petri, Marja, Sari, Eila 
Rovaska, Niina, Timo ja Ilkka.

Symppiskodin asukkaita ja henkilökuntaa koolla: Sirpa 
Kurkela, Petteri, Seija Huru, Arja, Sirpa Kuokkanen, Suvi ja 
Tuomo sekä edessä istuvat Jari ja Eero.

Symppisläiset saapuvat 
esittämään Haukiputaan 
kevätpäivään kaksi musiik-
kiesitystä. Ohjelmanume-
roina ovat Ratiritirallaa ja 
Lumiukko, joihin on tehty 
hieman koreografiaa kertoo 
numerot suunnitellut Seija 
Huru. Rekvisiittaakin löytyy: 
harmaata sukkaa ja tuisku-
tukkaa. Menoa löytyy, sil-
lä esiintyjäkaartissa on lähes 
kaikki Symppiskodin asuk-
kaat, noin kymmenen hen-
kilöä.

Symppis-koti on Hauki-
putaan keskustan lähistöllä 
sijaitseva viehättävä  läm-
minhenkinen koti, nuorille ja 
aikuisille kehitysvammaisil-
le. Sirpa  Kuokkanen ja Sirpa 
Kurkela perustivat asumis-
palvelua tarjoavan Symppis-
koti-yrityksen vuonna 2002. 
Nyt Symppis-kodissa on 13 
vakituista asukaspaikkaa ja 
lisäksi yksi tilapäispaikkaa.

Taiteet ja harrastukset 
ovat erittäin tärkeä osa symp-
pisläisten arkea. He käyvät 
päivisin työssä ja työ- ja päi-
vätoiminnassa ja iltapäivät 
kuluvat monien harrastusten 
parissa. Uusi ja erittäin suo-
sittu ajanviete on näytelmä-
kerho Teatterikuopalla, jota 
vetävät Hannu Päkkilä ja 
Henna Holma. Tavoitteena 
on jossakin vaiheessa näytel-
mäkerhossa valmistaa musi-
kaali tai näytelmä.

Symppis-kotiin on tulos-
sa laajennusta, sillä keväällä 
rakentuu lisäosa, johon tu-
lee kymmenen yksiötä. Tuki-
asunnoiksi tarkoitetut yksiöt 
suunnataan kehitysvammai-
sille henkilöille, jotka kyke-
nevät itsenäiseen asumiseen, 
mutta saattavat tarvita ar-
jessa jonkin verran tukea ja 
ohjausta. Yrittäjäkaksikko 
kertoo, että kyselyjäkin on jo 
tullut. JK

Tutustu kuvakirkkoon Kevätpäivänä
Monipuolisesti Haukiputaan 
historiaan perehtynyt koti-
seutuneuvos Martti Asunmaa 
esittelee kirkkoa ja sen vaihe-
rikasta historiaa. Esittelytilai-
suudet pidetään kevätpäivien 
yhteydessä kirkossa lauantai-
na 22.3. kello 10.30 ja 11.15.

Kiiminkijoen vieressä, 
Haukiputaan kirkonkyläl-
lä sijaitseva kirkko vietti tois-
sa vuonna 250-vuotisjuhlaa, 
jonka merkeissä kirkon ym-
päristöä myös paranneltiin. 
Nykyinen puukirkko on ra-
kennettu 1762 ja se on muut-
tunut vuosisatojen aikana 
moneen kertaan. 

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

na haukiputaalaisesta laivan-
rakennustaidoista. Kirkon 
seinillä voi nähdä Mika-
el Toppeliuksen koristeluja 
ja maalauksia 1770-luvulta. 
Kirkkoa kutsutaankin kuva-
kirkoksi monien maalausten-
sa vuoksi.

Haukiputaalaiset talonpo-
jat ovat kustantaneet kirkon 
40 maalauksesta kuusi työtä. 
Tämä osoittaa, että 1750-lu-
vulla talonpoikien varallisuus 
alkoi nousta laivarakennuk-
sen ansiosta. Asunmaa kertoo 
Kevätpäivän esittelytilaisuuk-
sissa kirkkotaiteen takana ole-
vista tarinoista sekä muista 
alueen vaiheista.

Pertti Kuusisto
Kotiseutuneuvos Martti Asunmaa saapuu kertomaan mil-
laisia tarinoita löytyy Haukiputaan kirkon historiasta.
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Tervetuloa!

HAMMASLÄÄKÄRI
Ari Kolehmainen
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• muotokuvaukset 
• passikuvat 
• kuvalahjat 
• kehystyspalvelu:
  kaikki mikä tar-
  vitsee kehystämistä
• valokuvat tiedostoista ja filmiltä
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SR-KIInTeISTÖHUoLTo oY
Raimo Kropsu

Edelläkävijä 
jätehuollossa 

jo v. –68 lähtien.

JÄTEHUOLTOA
HAUKIPUTAALLA

Pakkaavilla jäteautoilla

vaihtolava-autoilla

jäteastiat - pikakontit

vaihtolavat - likakaivojen 
tyhjennykset

249,-Väri lila. Vakiona etukori, lukko, 
säädettävä ohjaustanko 

MADISON BUDAPEST 
naisten 28” vakiopyörä. 

 sh 349,-

 NYT

Tuo autosi 
huoltoon

OSAOsta ammattiin

Teemme mm.
•	Autojen	käsinpesut,	
	 vahaukset	ja	
	 sisäpuhdistukset
•	Autojen	öljyhuollot
•	Nelipyöräsuuntaukset
•	Rengastyöt
•	 Jarruhuollot
•	 Ilmastointilaitteiden	
	 huollot
•	Vikadiagnoosien	luku
•	Katsastustarkastukset
•	Autojen	maalaukset
•	Korityöt

Työn	vastaanotto	
p.	040	630	0208

OSAO 
Haukiputaan yksikkö

Asemakyläntie	5
90840	Haukipudas

Ditaco oy tarjoaa pääpalve-
lunaan IT-palveluita Hauki-
putaan, Kellon ja Pateniemen 
yrittäjille. Firma sijaitsee so-
pivasti alueen keskellä Hols-
tinmäen teollisuusalueella, 
jossa se on toiminut nyt kaksi 
vuotta. Yritys aloitti Kellos-
sa kotitoimistossa ja sittem-
min muutti Teknologiakylän 
Smart Houseen. Yrittäjä Ta-
pio Heikkinen kuitenkin 
huomasi pian, että palvelui-
den liikkuvuuden vuoksi on 
fiksumpaa olla lähempänä 
asiakkaita.

- Tietotekniset asiat ovat 
usein yrittäjän arjessa välttä-
mättömiä, vaikka alan asian-
tuntemusta ei löydykään. Jos 
asiakkaalle tulee ongelmati-
lanne, haluan pystyä nopeal-
la aikataululla singahtamaan 
paikalle. Yrittäjälle on tärke-
ää päästä jatkamaan työpäi-
vässä jouhevasti eteenpäin, 
ja minä voin hoitaa ongel-
man, johon yrittäjällä saat-
taa mennä useita tunteja, 
sekä muihin töihin tarvitta-
vaa energiaa. En havittele 
toiminnalla mitään pikavoit-
toja, joten kustannukset ovat 
myös asiakkaalle kohtuulli-
set, Heikkinen lupaa.

Heikkinen selostaa, ettei 
ongelman tarvitse olla mi-
kään kovin suurikaan. Jos 
sähköposti temppuilee tai pi-
tää vaikka saada jokin uusi 
ohjelma koneelle, voi kään-
tyä hänen puoleensa. Osa 
asiakkaista voi kilauttamal-
lakin saada apua tekniseen 
ongelmaansa. Heikkinen 
hallitsee suvereenisti myös 
suurempien järjestelmien ja 
palvelimien toimintatapoja, 
ja pystyy kehittelemään asi-
akkaan tarpeisiin toimivia 
ratkaisuja.

Aikaisempaa yrittäjäko-
kemusta Heikkinen hankki 
heti yliopistoelämän jälkeen. 

Ditaco Oy auttaa yrittäjää arjessa

Opiskeltuaan tietojenkäsitte-
lyoppia Oulun yliopistolla, 
hän päätti kavereineen pis-
tää pystyyn alan yrityksen 
90-luvun puolivälissä.

Päätös osoittautui hyväk-
si, sillä asiakaskunta kasvoi 
nopeasti, yrityksen osaami-
nen monipuolistui ja työn-
tekijöiden määrä kasvoi. 
Vuonna 2009 Heikkinen 
päätti perustaa kokonaan 
oman yrityksen, hieman eri-
laisella liikeidealla.

- Halusin oppia myynti-
työtä ja olla ihmisten kanssa 
tekemisissä. Isossa yrityk-
sessä vastuualueita ker-
tyy nopeasti ja oman työn 
hedelmät saattavat käydä 
huomaamattomiksi. Yksin 

yrittäessä oma panos näkyy 
kyllä tuloksessa, ja tekemi-
sen tai sen puutteen huomaa 
sitten tilipussista. Kaipaan 
aina uusia haasteita, Heikki-
nen selostaa.

Samoissa toimitilois-
sa Holstinmäellä Ditacon 
kanssa sijaitsee Heikkisen 
vaimon Nina Heikkisen ti-
litoimisto Calculare. Mo-
lemmat hyötyvät: Tapio 
Heikkinen saa tarvittaessa 
vaimonsa osaamista paperi-
asioiden hoitamisessa ja hän 
voi vastavuoroisesti autella 
tietoteknisissä asioissa.

Lisäksi Ditaco Oy mark-
kinoi ammattielektroniikkaa 
sekä kuluttajaelektroniikkaa 
verkkokaupassa. JK

Tapio Heikkinen tarjoaa yrityksensä Ditaco Oy:n puitteissa 
IT-palveluita paikallisille yrittäjille.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.
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 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.tuulilasitoulu.fi
puh. 0400 757 391

TOUREVENT

Sukkulasuontie 3, 
90860 Halosenniemi, Finland

Tel +358 400 853586
mail: tourevent@gmail.com

Seppo Alander
Matkapalvelua ryhmille ja yrityksille

WWW.TOUrEVEnT.EU

holstinmäen
AUTOMAALAAMO OY
palosuontie 8, 90820 kello, p. (08) 511 204

ari torvinen 040 594 6962

• automaalaukset
• autopeltityöt

Myös hinauspalvelut

www.automaalaamooulu.fi
www.piharakentaminenoulu.fi

Vakuutusyhtiöiden hyväksymät 
autovahinkotarkastukset

aukiputaan....
....liikennekoulH U
Revontie 2

puh. 08-5475 145

www.haukiputaanliikennekoulu.fi

Haukiputaalla asuntojen 
hintojen lasku näyttää pysäh-
tyneen viime kuukausina. 
Kiinteistömaailman Hau-
kiputaan asuntomyymälän 
yrittäjä Esa Kivelä kertoo sen 
johtuvat siitä, että Hauki-
pudas on edelleen suosittua 
aluetta.

- Tilanne on välittä-
jän kannalta haastava, kos-
ka niin asunnon etsijät kuin 
myyjätkin tuntuvat olevan 
varovaisempia päätöksis-
sään. Kevään läheisyys toki 
vilkastuttaa asuntokaup-
paa. Pesänrakennusvietti he-
rää kevään myötä, joten nyt 
olisi hyvä aika laittaa asun-
to myyntiin. Kesälomat ovat 
useille hyvää aikaa hoitaa 
muuttoa ja jos lapsien pitää 
vaihtaa koulua, se hoituu 
jouhevasti heti lukuvuoden 
alussa, Kivelä kertoo.

Parin vuoden takaisiin 
huippuvuosiin verrattuna 
hinnat ovat vähän laskeneet 
koko Oulun seudulla, mut-
ta asunnonvaihtajille väli-
raha ratkaisee. Vaikkapa 
rivitalokolmiosta omakotita-
loon vaihtajan kannattaa aja-
tella maksettavaa välirahaa 
eikä pelkästään sitä mitä siitä 
omasta asunnosta saa. Oulun 
seutu on muuttovoittoaluet-
ta, joten hintataso pysyy ta-
saisena.

- Haukiputaalla myydään 

eniten omakotitaloja ja rivi-
taloasuntoja. Vuonna 2013 
Haukiputaalla tehtyjen asun-
tokauppojen kappalemää-
rät verrattuna vuoteen 2012 
laskivat noin 14 prosenttia, 
me puolestaan saavutim-
me reilun 30 prosentin liike-
vaihdon kasvun. Tästä suuri 
kiitos kuuluu alueemme asi-
akkaille. Paikallistuntemus 

on kiinteistönvälittäjälle en-
sisijaisen tärkeää. Me itse 
ja koko henkilökuntamme 
asumme Haukiputaalla, ja 
saamme puhua alueen viih-
tyisyydestä omiin kokemuk-
siin perustuen, Kivelä toteaa.
Kiinteistönvälityketju Kiin-
teistömaailma avasi asun-
tomyymälän Haukiputaan 
keskustaan 1.3.2012. Asunto-

kolmio Oy:n piiriin kuuluvan 
myymälän omistavat Esa Ki-
velä ja hänen vaimonsa Hilk-
ka Kivelä. Haukiputaalaiset 
ovat ottaneet heidät hyvin 
vastaan ja palvelua on selke-
ästi tarvittu.

Jenny Kärki

Varhainen kevät innostaa pesänrakennukseen

Fixuremppa Oy avasi uu-
den Pesu-Fix -pesulan 1.3. 
entisen ammattiopiston hal-
lirakennukseen Veistotielle. 
Heti ensimmäisellä viikolla 
yritys sai lähes 200 uutta asi-
akasta, mikä kertoo pesulalle 
olleen suuri tarve Haukipu-
taalla. Toki ajankohtakin oli 
otollinen, sillä aikaisen ke-
vään merkit ovat innostaneet 
monia tekemään kevätsiivo-
uksia.

- Alun suosio oli todel-
la positiivinen yllätys. Töi-
tä on saanut tehdä kovasti 
ja välillä on pitänyt itse-
äänkin muistuttaa, että pa-
rempi näin päin. Palveluun 
ollaan oltu tyytyväisiä ja tar-
joamamme ilmainen kulje-
tus 20 kilometrin säteelle on 
ollut mieluinen varsinkin 
ikäihmisille, yrittäjä Jari So-
ronen kertoo.

Yritys tarjoaa uuden pesu-
lapalvelun lisäksi kiinteistö-
huoltoa, koneurakointia sekä 
rakennus- ja remonttipalve-
luita. Pesu-Fix -aputoimini-
mellä koti- ja siivouspalvelut 
ovat edelleen osa yrityksen 
toimintaa.

Aikaisemmin yritys toi-
mi Holstinmäellä, mutta ti-
lat alkoivat käydä ahtaaksi 
palvelutarjonnan monipuo-

Yrittäjät Hilkka ja Esa Kivelä asuvat itsekin Haukiputaalla ja voivat vilpittömästi suositel-
la aluetta asiakkailleen.

Paikalliselle pesulalle on kysyntää

listuessa. Jonkin verran mat-
toja oli pesty jo aikaisemmin 
koti- ja siivouspalveluiden 
osana, joten pesulapalvelun 
laajentaminen tuntui luonte-
valta vaihtoehdolta. Yrittä-
jä Jari Soronen otti yhteyttä 
Haukiputaan kehitykseen, 
jota kautta saatiin hankittua 
tarpeita vastaavat tilat.

Tällä hetkellä pesulassa 
voi puhdistuttaa kaikenlaisia 
vesipestäviä kodin tekstiilei-
tä ja huonekaluja. Soronen 
kertoo, että kemiallisia pe-
suja harkitaan lisäpalveluksi 
kysynnän mukaan.

- Nautin yrittäjyydes-

tä, sillä kaipaan haasteita ja 
yrittäjänä saan itse kehittää 
toimintaa. Myös monialai-
suudestamme olemme saa-
neet kiitosta, kun saman 
katon alta löytyvät remontti-
palvelut, ja samalla voimme 
hoitaa siivoukset, verhojen 
pesun ja monta muuta pien-
tä askaretta, Soronen kehuu 
ja jatkaa:

- Yrittäjä saa vastuun li-
säksi vapauksia. Palkkalis-
toilla on viisi työntekijää 
sekä kausittain muutama 
harjoittelija. Firman siivous-
puolesta vastaa äitini Irma, 
joten voin lomillanikin luot-

taa siihen, että käytännön 
asiat rullaavat. Muutenkin 
meillä on aktiivista ja oma-
aloitteista henkilökuntaa, 
mikä on yrittäjälle kultaakin 
kalliimpi voimavara, Soro-
nen kiittelee.

Vapaa-aika Sorosella ku-
luu 9- ja 10-vuotiaiden las-
tensa kanssa ja heitä viedessä 
harrastuksien pariin. Jonkin 
verran he ovat innostuneet 
auttamaan töissä. Samalla 
tavalla Soronen kertoo itse-
kin alun perin tutustuneen-
sa yrittäjyyteen, kun hän sai 
nuorena osallistua setänsä 
työhön koneurakoitsijana. JK

Yrittäjä Jari Soronen oli positiivisesti yllättynyt uuden pesulan saamasta suosiosta.

”Paikallistuntemus on kiinteistönvälittäjälle ensisijaisen tärkeää. 
Voimme vilpittömästi puhua omasta puolesta 

alueen viihtyisyydestä sekä palvelujen läheisyydestä.”
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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

Tilimylly Ky  Kylätie 3 90820 KELLO, 050-511 5018

yli 20 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi

Kaikesta työkokemukses-
ta on hyötyä. Tämän Sauli 
Finnig on saanut kokea työ-
elämänsä varrella ja nykyi-
sessä yrityksessään hän saa 
hyödyntää taitojaan moni-
puolisesti. Koneurakointi S. 
Finnig Oy:n yrittäjänä kesät 
menee enimmikseen aliura-
kointihommissa VRJ Grou-
pilla ja talvisin kaupungilla 
lumen ajossa.

- Jo pienestä pojasta läh-
tien, 8-15-vuotiaana olin 
kesäisin serkkujeni konekor-
jaamolla Vihannissa auttele-
massa. Sitten kavereillakin 
alkoi isompana olla omia ko-
neita ja traktoreita. Kyllä se 
ihailua ja varmaan kateut-
takin herätti ja päätin, että 
joskus minullakin on omat 
koneet, Sauli paljastaa.

Kymmenen vuotta Mus-
tan Pörssin erikoiskaupan 
myyntimiehenä opettivat 
Finnigille tehokkaan kau-
pankäynnin salat ja samalla 
hän sai tutustua lähemmin 
ison yrityksen päätöksen-
tekoon. Töiden ohella hän 
opiskeli sähköalalle ja myö-
hemmin alkoi tehdä urakoin-

Koneurakoitsija hyötyy monenlaisesta tietotaidosta
titöitä päätyönsä ohella.

Lopulta urakoita alkoi 
olla niin paljon, että piti har-
kita päätyön vaihtoa. Vuon-
na 2005 hän lopetti työnsä 
Mustassa Pörssissä ja perus-
ti 2001 Digimies Oy:n, joka 
asentaa ja myy antenni- ja 
äänentoistolaitteita. Tässäkin 
yrityksessä koneurakointi 
kulki sivussa aputoiminimel-
lä. 2012 Sauli myi firman 
työntekijälleen ja päätti kes-
kittyä koneurakointiin.

- Kertyneistä tietotaidois-
ta on paljon hyötyä. Kun 
tietää paljon koneen varus-
telusta ja sähkötöistä, ei tar-
vitse olla joka käänteessä 
kysymässä apua. Pystymme 
itse pitämään kaluston sii-
nä kunnossa, ettei työaikaa 
mene huoltohommiin, Sauli 
selostaa.

Firma pyörii Saulin ja 
hänen veljensä voimin, ja 
silloin tällöin mukanaan 
otetaan pari kiireapulais-
ta. Veljeksillä työnjako toi-
mii saumattomasti ja aikaa 
jää myös perheelle. Sauli on 
kahden tyttären ylpeä isä ja 
nauttii vapaa-ajasta heidän 

kanssaan. Aliurakointi sopii 
myös miehen luonteelle, sil-
lä hän haluaa olla ulkona ja 
tarttua fyysiseen työhön.

- Nykyään pitää pysyä 
kartalla ja pitää kiinni työelä-
mästä kun siihen on päässyt 
käsiksi. Haaveilijoilla hyvät 
ideat tuppaavat jäämään sau-

nan lauteille, mutta kannus-
tan kovasti yrittämään. Kun 
on itse perustanut yrityksen, 
kehittänyt toimintatavat ja 
saanut pelin toimimaan, eikä 
mikään ole tullut ilmaiseksi, 
niin tätä hommaa osaa arvos-
taa ihan erilailla, Sauli toteaa. 
JK

Koneurakoitsija Sauli Finnig saa tehdä töitä omilla koneil-
laan, mistä hän haaveili jo pikkupoikana.

Haukiputaan Hautaustoimis-
to Kropsu on yksi Haukipu-
taan keskustan vanhimpia 
yrityksiä ja täyttää tänä vuon-
na 50 vuotta. Yrittäjä Ulla 
Kropsu on ollut yrittäjänä 
tästä ajasta 36 vuotta. Nuorel-
la tytöllä ei ollut paljoakaan 
tietoa yritysmaailmasta kun 
hän 18-vuotiaana osti äitinsä 
kanssa Eeva ja Eino Turtiai-
sen perustaman liikkeen.

- Aluksi olin jouluna kii-
reapulaisena, ja siitä silloiset 
yrittäjät innostuivat kaup-
paamaan yrityksen meille. 
Muutaman kuukauden olin 
töissä opiskelemassa alaa ja 
sen jälkeen saimmekin hypä-
tä vastuullisen yrittäjän saap-
paisiin, Kropsu muistelee.

- Meillä oli myös kuk-
kakauppa, josta luovuin 
seitsemän vuotta sitten. En-
simmäisenä yrittäjyytemme 
äitienpäivänä tuli ensimmäi-
nen yllätys. Olimme äidin 
kanssa sopineet, että tulen 
päivällä avuksi töihin, mutta 
jokin vaisto sai minut lähte-
mään aikaisemmin liikentee-
seen. Näin pihalle asti yltävän 
jonon ja liike oli täynnä po-
rukkaa. Juoksujalkaa riensin 
äidin avuksi. Jo aamusta alka-
nut äitienpäiväruuhka yllätti 
meidät täysin. Siitä ei mennyt 
kauan kun otimme ensim-
mäisen vieraan töihin, Krop-
su kertoilee.

Yrityksen matkan var-
rella on ollut muitakin isoja 

yllätyksiä. Alkuaikana Hau-
kiputaalla ei ole ollut kovin-
kaan paljoa yrittäjiä, joilta 
kysyä neuvoa tai yrittäjäyh-
distystä, jonka puoleen kään-
tyä ongelmatilanteissa.

Kropsu kiittää suures-
ti yrittäjäyhdistystä yrittäjien 
asioiden ajamisesta. Varsin-
kin tuoreelle yrittäjälle kou-
lutukset ja muiden yrittäjien 
tarjoama vertaistuki on tuiki 

tärkeää työssä jaksamisessa. 
Kiitos kuuluu myös asiakaille 
ja entisille työntekijöille.

Kun vuonna -79 Hauki-
putaan yrittäjäyhdistys pe-
rustettiin, Ulla Kropsu liittyi 
pian jäseneksi ja oli mukana 
johtokunnassakin. Vuonna 
-94 Ulla Kropsu valittiin vuo-
den yrittäjäksi ja lisäksi hän-
tä on muistettu yrittäjäristein 
pitkästä urastaan. JK

Hautaustoimistoyrittäjä Ulla Kropsu valmistaa myös itse 
kukkalaitteita hautajaisiin. Yleinen kukkakauppa yritykses-
tä lakkasi seitsemän vuotta sitten.

Hautaus ja Kukka Kropsu 50 v

Haukiputaan Hautaustoimisto Kropsu 
on tutulla paikalla Revontien varressa.

· Akryylipinnoitteet
· Epoksipinnoitteet
· Polyuretaanipinnoitteet
· Raekivilattiat
· M1 -pinnoitteet
· ESD- ja ATEX -pinnoitteet
· Alustasta nousevien 
 haitta-aineiden kapselointi
· Lakkaukset ja pölynsidonnat
· Lattioiden jyrsinnät ja hionnat

Kaarnikkatie 1, 90820 KELLO  
Puh. 010 843 1000, 010 843 1001 • Fax 010 842 1040, 

e-mail: marko.saukko@suomenmardega.fi

WWW.SUOMENMARDEGA.FI

LATTIAPINTOJEN AMMATTILAINEN

Varmistuaksesi parhaasta
mahdollisesta vaihtoehdosta

lattiapinnoitteeksesi,
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

JA TUTUSTU

-tuoteperheeseemme.
INDUSTRI
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Jokelantie 1, Haukipudas

Haukiputaan 
Hammaslääkärikeskus

HYMY KUNTOON!

Tervetuloa yksilölliseen hampaiden kokonaishoitoon

Ajanvaraus  p. 08 547 2972

Riku Halttu
hammaslääkäri

Anna Tuutti
hammaslääkäri

Paula Matinaho
hammashoitaja

Leena Ylikontiola 
EHL suukirurgia

Uusi osoitteemme 1.1.2014 alkaen on: Kirkkotie 4  
Puhelinnumero säilyy samana.
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Kirkkotie 4, Haukipudas

Etuyrittäjänä saat oman pankkineuvojan, joka tarkastelee 
talouttasi yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää nordea.fi  /etuyrittäjyys 
tai soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe 8 -18.

Yrittäjä, 
teemme elämäsi 
helpommaksi.

Oulun yrityskonttori

Teemme sen mahdolliseksi
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OLEMME AVANNEET UUDEN
PESU-FIX PESULAN HAUKIPUTAALLA!

PESULAPALVELU PESU-FIX
Veistotie 2 ● 90840 HAUKIPUDAS ● puh. 044 571 3052 ● www.pesu-fi x.fi 

Ma-To 10.00-17.00 Pe 10.00-15.00 tai sopimuksen mukaan

HURJA AVAJAISTARJOUS!

PESEMME MATON
KUIN MATON

(tarjous voimassa 31.3. asti)

Ilmainen kulj. 20 km säteellä

5€/m2

MEILTÄ MYÖS KOTI- JA
SIIVOUSPALVELUT

044 571 3052 tai
asiakaspalvelu@pesu-fi x.fi 

OTA
YHTEYTTÄ

Tarjous koskee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksia.

Onneksi on katsastus!
Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi 

Lakeuden
Katsastus
Takatie 7
Kempele
08 5546 707

Putaan
Katsastus
Virpiväylä 11
Haukipudas
08 340 700

Konetien
Katsastus
Konetie 3
Oulu
(Rusko)
08 311 7151

Äimätien
Katsastus
Äimätie 5
Oulu
(Äimärautio)
08 338 060

T jj kk k h kik löl j kk i j äääää ä ik i kk kk ii

MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUS 44€

+ mahdolliset 
päästömittaukset 10 €

REVONTIE 5, HAUKIPUDAS
www.lahella.net – 24h nettiajanvaraus

p. 041 536 5541
• Parturi-kampaamo palvelut ammatti-
 taidolla, laadukkailla Wellan tuotteilla
• Kauneushoitolan palvelut yksilöllisesti 
 luonnonkosmetiikalla, mm. kasvo-
 hoidot, sokeroinnit…

ma-pe 9-17, la ja ilt. 
sopimuksen mukaan

Katso myös verkkokauppa osoitteesta www.kariholma.com
Panoraamakirjan löydät osoitteesta 
www.kariholma.com/panoraamassa

Tiedustelut ja tilaukset mielellään sähköpostitse.

TAITEILIJA KARI HOLMAN LIIKELAHJAKIRJAT!
Kulttuurikohteita Pohjois-Suomessa, 55 aihetta 25 paikkakun-
taa, 128 s., 2013. Haukiputaalta 15 aihetta. Akvarelleja ja historiaa 
suomeksi ja englanniksi. 40 € sis. alv
Panoraamassa, runoja ja akvarelleja Koillismaalta Lappiin, 
96 s., 2010. Englanniksi ja osin venäjäksi käännetty. 35 € sis. alv.
Eeva Holman uusin runokirja Kasvojen katveessa, 27 € sis. alv
Postikortit ja sisustustaulut kaikista Kari Holman kirjojen 
aiheista, yhteensä n. 100 aihetta.

Tilaa ajoissa. Tied. 0400-513946/Kari Holma
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Kulttuurikohteita Pohjois–
Suomessa -kirja voisi hyvin 
kertoa yrittäjyyden alku-
ajoista. Kun muistikorttia ei 
oltu vielä keksitty, piti elanto 
saada muuta kautta. Puu oli 
raaka-aine, josta rakennettiin 
niin laivat kuin rakennukset-
kin. Puun jalostus synnytti 
sahateollisuuden, selluteol-
lisuuden ja oli myös vaikka-
pa lasiteollisuuden edellytys. 

Puun ympärille syntyi 
lukuisia erikoisammatteja, 
kuten laivanrakentajia, sa-
hureita, puuseppiä, kirkko-
jen – ja tapulien rakentajia, 
lastaajia, halonhakkaajia, 
laivureita, räkäreitä. En-
simmäiset laivavarvit Hau-
kiputaalla ovat olleet jo 
1700- luvulla Martinniemen 

Kurtinhaudassa ja Annonni-
messä. Nybyn lasitehtaalla 
Iin Olhavassa rakennettiin 16 
purjealusta. Nyby oli myös 
Pohjois-Suomen ensimmäi-
nen lasitehdas. Sen perusti 
Johan Nylander 1782. Nylan-
derin jälkeläiset pyörittävät 
nyt yhtä Pohjois -Suomen 
suurimmasta hirsitaloteh-
taasta, Mammuttihirttä Yli-
kiimingissä. 

Haukipudas oli aikoinaan 
yksi Euroopan suurimmis-
ta sahapitäjistä, sillä täällä 
oli kuusi suursahaa. Satamat 
syntyivät sahojen välittö-
mään läheisyyteen. Martin-
niemen redilläkin on lastattu 
jo 1800- luvulla. Uitto työllis-
ti tuhansia puttaalaisia ja ii-
läisiä.

koaihetta tai sarja vanhoista 
maalaistaloista, joita on vie-
lä hyvin säilyneenä Hauki-
putaallakin. 

Erikoisuutena voisi mai-
nita Nybyn lasitehdas tai 
vaikkapa Turjanlinna, jonka 
suomalaiset sotilaat polttivat 
vuonna 1939. Lukuisia mui-
takin jo historian hämyyn 
häipyneitä kohteita kirjas-
ta löytyy, kuten esim. Iin, 
vuonna 1942 palanut kirkko 
tai 1968 palanut Hailuodon 
kirkko. 

Monipuolisuutensa 
vuoksi kirja soveltuu erin-
omaisesti lahjakirjaksi niin 
yrittäjillekin kuin vaikkapa 
ulkosuomalaisille, sillä on-
han tekstit myös käännetty 
englanniksikin. HT

M
ultiprint Oy – Oulu – 2013

Halosenniemen saha
Halonen Ångsågs -yhtiön omistaja, norjalainen J.A. Fleischer perusti 1890-luvun 

alussa Halosenniemen Pirttikariin höyryllä käyvän kaksiteräisen sirkkelisahan. 

Saha oli rakenteeltaan ja sahausmenetelmiltään alkeellinen eikä pystynyt kilpaile-

maan tavaran laadussa ja tuotantokustannuksissa.  Pieni höyrykattila oli asennettu 

maakuoppaan ja sen päälle rakennettu puinen konehuone. Saha lopetti toimintansa 

vuonna 1902. Koneet vietiin Simoon ja rakennukset myytiin ympäristön taloille. 

Halosenniemen saha valmistui Halosenlahden perukkaan vuonna 1921. Sen omis-

ti Rauma Wood. Saha oli kaksikehäinen ja sahasi vuoden loppuun mennessä noin 

4672 kuutiometriä. Seuraavana vuonna saha kuitenkin tuhoutui tulipalossa. Uusi 

saha valmistettiin kolmikehäisenä. Koesahaukseen päästiin 9.5.1922, mutta jo 14.9. 

samana vuonna saha paloi jälleen perustuksia myöten. Voimalaitos ja raamit sääs-

tyivät palossa. Uusi laitos saatiin valmiiksi 22.1.1923. Pula-ajan seurauksena 1930- 

luvun alkupuolella yhtiö siirtyi Kansallis-Osake-Pankin valvontaan. Raahe Oy osti 

sahan 1.1.1936. Halosenniemen sahan tärkein merkitys oli toimia Martinniemen 

sahan sähkövoiman täydennyksenä. Sahalta oli vedetty voimajohto puuhiomon 

voimantarpeen tyydyttämiseksi. Halosenniemen saha lopetti toimintansa vuonna 

1950. Viimeksi sen omisti Rauma –Raahe Oy. Viimeinenkin muistomerkki, piippu 

räjäytettiin lokakuussa 2005 sen huonokuntoisuuden vuoksi.Akvarelli 90x120,   2000, originaalin omistaa Haukiputaan Kehitys Oy

Halosenniemen saha

M
ultiprint Oy – Oulu – 2013

Pateniemen saha 

Oulu Oy:n vanhin yksikkö, Pateniemen saha, Bergbomin saha, perustettiin vuon-

na 1873.  Saha perustettiin Pateniemen laivavarvin eli telakan yhteyteen, koska 

laivanrakennuspuutavaran uittaminen kaukaisilta vesisahoilta oli hankalaa. Itse 

laivavarvi perustettiin Haukiputaan Kellon kylään kuuluneelle Pateniemen tilalle 

jo vuonna 1857. Kauppaneuvos Bergbomin omistukseen laivavarvi siirtyi huuto-

kaupassa vuonna 1865. Purjealuksia Pateniemen varvilla rakennettiin yhteensä 

11. Viimeinen suuri alus, parkki Felix valmistui juuri sahan valmistumisvuonna. 

Saha oli aluksi kaksiraaminen höyrysaha, mutta muuttui 1908 kuusiraamiseksi ja 

laajennettiin pian yhdeksänraamiseksi. Bergbomin saha siirtyi Uleå Ab:lle vuon-

na 1912. Tällöin yhdistettiin Toppilan, Varjakan ja Pateniemen sahat. Sahatava-

ratuotanto keskitettiin Pateniemeen vuonna 1930 lamakauden alkaessa. Uleå Ab 

yhdistettiin vuonna 1935 vasta perustettuun Oulu-yhtiöön, jonka pääpaino oli 

selluloosan tuotannossa. Pateniemen sahalla syntyneitä sahausjätteitä voitiin 

hyödyntää Nuottasaaren sulfaattiselluloosatehtaalla. Jatkossa sahaa kehitettiin 

ottamalla käyttöön uutta sahaustekniikkaa ja rakentamalla kuivaamo. Lastaus-

satama rakennettiin vuonna 1954 ja näin voitiin luopua redilastauksesta. Alu-

eelle perustettiin myös puutalotehdas v. 1943. Talotehdas tuhoutui tulipalossa v. 

1954.  Sahaus Pateniemessä päättyi vuonna 1990. 

Akvarelli 90x125, 1999, originaalin omistaa Haukiputaan kehitys Oy

Pateniemen saha

Kunnantalon kohtalo selviää 
kaavoituksen myötä
Haukiputaan kunnanvi-
rasto laitettiin viime viikol-
la kylmilleen, koska käyttöä 
rakennuksella ei enää kunta-
muutoksen jälkeen ole juuri 
ollut. Irtaimistoa huutokau-
pattiin yleisön pyynnöstä ja 
paljon talouksille tarpeellista 
rakennus- ja muuta tavaraa 
vaihtoi omistajaa. Tekninen 
isännöitsijä Mikko Tervola 
oli hyvillään huutokauppaan 
osallistuneiden määrästä, 
kun tavara päätyi tehokkaas-
ti kierrätykseen.

Kunnan virastotalo tullaan 
purkamaan, mutta Tervolan 
mukaan paikan tulevaisuus 
selviää vasta kaavoituksessa. 
Tuleva asemakaavan muu-
tos saa osviittaa kehittämis-
suunnitelmasta, joka menee 
kevään aikana yhdyskunta-

lautakunnan käsittelyyn, yh-
dessä keskustan jo vireillä 
olevan asemakaavan kanssa.

- Haukiputaan keskus-
tan kehittämissuunnitelmaa 
on tehty yhteistyössä alueen 
maanomistajien kanssa. Ke-
hittämissuunnitelman avulla 
tutkitaan hieman laajemmin 
keskusta-alueen maankäyt-
töä ja näin suunnitelma toi-
mii sekä vireillä olevan että 
tulevan asemakaavoituksen 
lähtöaineistona, kertoo alue-
arkkitehti Hanna Pöytäkan-
gas.

Jos vireillä oleva asema-
kaava saadaan hyväksymis-
käsittelyyn syksyllä, niin 
silloin uutta asemakaavan 
muutosta käynnistettäisiin 
loppuvuodesta. Muokattavan 
alueen rajaus on vielä epä-

varma, mutta kunnantalo 
kuulunee rajauksen sisään. 
Pöytäkangas kertoo, että kaa-
voitustarpeita on lisäksi lii-
kenneympyröiden lähistössä 
ja Revontien eteläpäässä.

- Tarvetta uudelle asema-
kaavalle selkeästi on. Olemme 
keskustelleet muun muassa 
kerroskorkeuksista ja liikera-
kentamisen sijainnista ja mää-
rästä. Autopaikkamääräykset 
vaikuttavat yllättävän paljon 
asemakaavaan ja sitä kautta 
tietysti alueen kerrosalamää-
riin. Yhtenä tavoitteena on si-
joittaa rakennusmassat niin, 
että kyläkeskuksen ilmees-
tä saadaan mahdollisimman 
vetovoimainen, Pöytäkangas 
toteaa. JK

Entinen Haukiputaan kunnan virastotalo laitettiin viimeviikolla kylmilleen ja tulevaisuu-
dessa talo saa väistyä uuden rakentamisen tieltä.

Sinua palvelevat suun hyvinvoinnin ammattilaiset, hammaslääkärit
Anu Palosaari, Birgitta Kropsu, Sanna Päkkilä, Heikki Kiviahde ja Merja Jokela

Meiltä myös suuhygienistin palvelut

Samoissa tiloissa toimii myös Haukiputaan Lääkärikeskus, 08 563 5700

Kari Holman viime syk-
synä julkaistuun kirjaan 
Kulttuurikohteita Pohjois-
Suomessa on päässyt lu-
kuisia aiheeseen liittyviä 
akvarelleja historiatekstei-
neen. Kannessa purjehtii 
jähti, talonpoikaisalus, jolla 
1700 - 1800 – luvuilla kulje-
tettiin tervaa, halkoja, kalaa, 
nahkoja ja voita pääasias-
sa Ouluun, mutta käytiinpä 
Tukholmassakin saakka. 

Nyt on ensi kertaa näh-
tävillä myös kaikki 6 suur-
sahaamme sekä niiden 
ympärille liittyvää meren-
kulkua, kuten Martinniemen 
Laitakaria 50- luvulla tai 5 
aihetta Toppilan sataman 
historiasta. Rakennushisto-
riaamme todistavat 20 kirk-

Yrittäjyyden historia näkyy Kari Holman uudessa kirjassa

Tuija Annala, Jenna Rissanen

Revontie 1 Haukipudas • 040 567 1633 
ma, ti, pe 10-18, ke, to 10-20, la sopimuksen mukaan

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin 
sähkötyöt ja suunnittelu

Puh. 040 774 3942
janne@sahkotyoahonen.fi

MAINOSTEN 
JA LEHTIEN 

JAKELU
Haukiputaalla 
ja ympäristö-

kunnissa

Yritykset!

Lehti- ja 
mainosjakelu

 KAVIL
katja ulander 

p. 050 501 7712

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

Oulun neon naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto
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Lions club Haukipudas/Kel-
lo on perustettu 17.5.1973. 
Toimintamme noudattaa 
Lions-liiton toiminta-aja-
tusta. Sen mukaan teemme 
yhdessä vapaaehtoistyötä 
lasten ja nuorten terveen elä-
män ja kehityksen turvaa-
miseksi sekä ikääntyneiden, 
sotiemme veteraanien, vam-
maisten, perheiden ja apua 
tarvitsevien tukemiseksi.

Juhlimme 40-vuo-
tistaivaltamme Kellon 
Nuorisoseuralla viime tou-
kokuussa. Toiminta-aja-
tuksemme mukaisesti 
jaoimme juhlassamme avus-
tuksia sotaveteraaneille, 
nuorille jalkapalloilijoille ja 
jääkiekkoilijoille sekä voi-
mistelijoille, perhekahvi-
lalle, kehitysvammaisille, 
meripelastusyhdistykselle, 
partiolaisille, ikäihmisten 
porinapiirille, nuorille muu-

sikoille sekä Haukiputaan 
lukion ja ammattioppilaitok-
sen opiskelijoille.

Juhlassamme oli esil-
lä pitkäaikaisimman aktivi-
teettimme nuorten hyväksi 
vuodesta 1997 tehtyjen Hau-
kipudas-kalentereiden näyt-
tely. Haluamme kalenterin 
valokuvin, lyhyin tekstein ja 
opaskartalla tallentaa hauki-
putaalaista perinnettä, jota 
meidän kaikkien on syytä 
vaalia nyt ja jatkossakin, jot-
ta jotain jäisi entisistä ajois-
ta muistuttamaan uusille ja 
tuleville haukiputaalaisille 
sekä oululaisille.

Vuoden 2014 kalente-
rimme aiheena ovat Aitat ja 
kalavajat Haukiputaalla. Ku-
luvan kauden aikana olem-
me tukeneet ensimmäisen 
luokan oppilaita liikennetyö-
kirjoilla. Kymmenelle vähä-
osaiselle perheelle on jaettu 

70 euron jouluruokasetelit ja 
samalla yksi perhe sai itsel-
leen joulukuusen.

Olemme tukeneet kah-
den haukiputaalaisen 
opettajan LionsQuest- kou-
lutusta. Lions Quest on tur-
vallisuutta ja terveyttä 
edistävä toiminnallinen oh-
jelma, joka on kehitetty ajan-
kohtaisten, suomalaisten 
ongelmien ennaltaehkäise-
miseksi kouluissa. Ohjelma 
tukee 5 – 25-vuotiaille suun-
nattujen valtakunnallisten 
opetussuunnitelmien toteut-
tamista. Keskeisenä teemana 
on ihmisenä ja yhteiskunnan 
jäsenenä kasvaminen. Ohjel-
ma sopii opetusmenetelmien 
monipuolistamiseen, arvo-
, terveys- ja yrittäjyyskas-
vatuksen, eri kulttuuristen 
ryhmien yhteen hiomiseen ja 
ennen kaikkea antamaan tai-
toja elämiseen.

Olemme jälleen tuke-
neet Haukiputaan rintama-
veteraaneja ja järjestäneet 
kuljetuksia ikäihmisten ta-
paamisiin. Avustimme 
nuorta nelilapsista perhet-
tä muutossa Martinniemeen. 
Tuleva kesänä tuemme lu-
kionuorta Itävaltaan nuo-
risovaihtoon. Vuonna 1979 
perustamaamme Haukipu-
dashiihtoa, jonka järjestä-
mistä tuemme vuosittain, 
ei valitettavasti voitu tänä 
vuonna järjestää. Näin on ta-
pahtunut kerran aikaisem-
min hiihdon järjestelyjen 
aikana. Toivottavasti vuonna 
2015 luojamme on suosiolli-
sempi tällekin tapahtumalle. 
Jos kiinnostuit toiminnas-
tamme niin ota yhteyttä.

Lions hengessä
Hannu Liljamo
presidentti

POHJOIS-SUOMEN
ASENNUS OY

SOKKELIT JA 
LATTIANVALUT

 TEKEE

0407565317

P & T Karjalainen Ky
044 3673599 / 050 3438989

• Kuljetuspalvelut • Kaivinkonetyöt 
• Koneenkuljetukset.

11 KG11 KG11 KG11 KG

Avoinna ark. 7-21, la 7-18, su 12-18, p. 040 864 3803HAUKIPUDAS

29,-29,-

NESTEKAASUPULLON
VAIHTO
NESTEKAASUPULLON
VAIHTO
• 11 kg teräspullo
• sivu- tai
   päällyventtiilillä

KAASUTARJOUS VOIMASSA 30. HUHTIKUUTA SAAKKA

€1795179517951795 MIESTEN
FARKUT

ALKAEN

Säästökuoppa Joutsensilta, Paljekuja 5, 90150 OULU

Lintulammentie Raksilaan

Paljetie

Pa
lje

ku
ja

Jo
ut

se
ns

ilt
a

Tykkää meistä facebookissa ja löydät
ajankohtaiset alueelliset tarjoukset!

Tekstiiliosastoillemme saapuu
KEVÄÄN UUTUUKSIA KOKO AJAN!
Tekstiiliosastoillemme saapuu

KEVÄÄN UUTUUKSIA KOKO AJAN!
Tekstiiliosastoillemme saapuu

KEVÄÄN UUTUUKSIA KOKO AJAN!

facebook.com/
saastokuoppa

AVAAMME PIAN MYÖS OULUSSA!AVAAMME PIAN MYÖS OULUSSA!AVAAMME PIAN MYÖS OULUSSA!AVAAMME PIAN MYÖS OULUSSA!

AVAAMME LÄHIAIKOINA
UUDEN MYYMÄLÄN OULUN

SISUSTAJANTORILLE!

OSTAJAN ONNEKSI

P

Höyhtyä/Lintulaan

kg450450

PULTIT, MUTTERIT, 
ALUSLAATAT JA 

-LEVYT

PULTIT, MUTTERIT, 
ALUSLAATAT JA 

-LEVYT

NYT SAAPUI
UUTTA!

pkt595595

379,-379,-

249,-249,-
Myös Kastor-malleja!

PUU- JA SÄHKÖ-
LÄMMITTEISIÄ KIUKAITA!

PUULÄMMITTEINEN
20 PK

Helo

SÄHKÖLÄMMITTEINEN
VIENNA 60 STS

Helo

Seppälän Kiuaskivi

oliviini-diabaasi
(0,29 €/kg)

KIUASKIVET 20 KG

kpl

Pro1 Tools
HALLITUNKKI 2 T

19901990nostokorkeus 127-330 mm

Valio
PRO FEEL
PROTEIINI-
JUOMAT
2x2,5 dl (6,00 €/l)

€3003002PRK2PRK

Kellon leijonat nuorison tukena yli 40 vuotta
LC Haukipudas/Kello 40 vuotta 18.5.2013.
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Rosteri taipuu kekseliään käsissä moneksi

Mikko Jurvelin ja itse kehitetty, ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettu resonaattorikitara.

laisten erilaisiin tarpeisiin. Mikko 
Jurvelin Oy:n toimenkuvaan kuu-
luu myös monenlaisten projektien 
hoitaminen kokonaisvaltaisesti.

Ruostumattomasta teräksestä 
on taittunut jo monenlaisia käyt-
täjäystävällisiä tuotteita. Useat 
tuotekehitysprojektit tähtäävät rat-
kaisemaan asiakkaiden tuotanto-
linjastojen ongelmia tai vastaavia 
muita monipuolisiakin tarpeita. 
Ruostumattomasta teräksestä yri-
tys on tehnyt esimerkiksi julkisien 
tilojen rakenteita, uimahallin allas-
kaiteita ja uudenlaisia rautatiesil-
tojen sadevesiviemäreitä. Näkyvin 
Jurvelinin kehittämä tuote on var-
maankin Oulun Energia-areenalla 
jääkiekkokaukalon yläpuolella ko-
meileva Pomi-mediakuutio.

- Tuotekehitys on erittäin kallis-
ta hommaa. Materiaalit ovat kalliita 
ja jos ensimmäisellä tai toisella ker-
ralla prototyyppi ei onnistu, niin 
työ täytyy aloittaa alusta. Lisäk-
si työstä pitää saada myös palk-
kaa. Kävin BusinessOulun Timo 

Paakkolalle kertomassa tuoteke-
hittelyideoistani, ja hän toppuutte-
li hieman ideoitteni määrän kanssa. 
Kun toimintasuunnitelma selkiytyi, 
Timo avusti hakemaan rahoitusta 
erään tuotekehitysprojektin  tueksi, 
Jurvelin kertoo.

Yritys työllistää tällä hetkellä 
yrittäjän itsensä lisäksi myös hänen 
setänsä Pekka Jurvelinin ja tarvitta-
essa joitakin alihankkijoita. Tuttuja 
ja taitavia löytyy kontaktipiiristä ja 
hän tarjoaa mahdollisuuksien mu-
kaan myös mielellään harjoittelu-
paikan metallialan opiskelijoille. 
Jurvelin sanookin, että opiskelijois-
ta tekee helpommin taitavia roste-
rin käsittelijöitä kuin kokeneestakin 
metallimiehestä, joka ei ole aiem-
min työskennellyt ko materiaalin 
parissa.

Jurvelin kuvailee itseänsä ver-
kostoitumisen mestariksi. Laaja yh-
teistyökumppaneiden kirjo on sekä 
hänen sosiaalisen luonteensa että 
monipuolisesta työhistoriansa an-
siota. Kokemus monenlaisista työ-

paikoista ja tuotantolaitoksista ovat 
myös inspiroineet Jurvelinia työs-
sään. Häneltä löytyy tietoa ja ide-
oita, kuinka esimerkiksi ratkaista 
ongelmia tuotantolinjastoissa sekä 
parantaa tuottavuutta. 

Mikko Jurvelin nauttii yrittä-
jyydestä, jossa ei ole sidottu kivi-
jalkaliikkeen aikatauluihin, vaan 
aamuvirkkuna miehenä hän saa 
tarttua sorviin heti kun silmät au-
keavat. Monipuoliset harrastukset 
auttavat yrittäjää jaksamaan arjes-
sa. Uiminen, jääkiekko, musiikki 
ja merillä kulkeminen ovat lähellä 
Mikon sydäntä.

Musiikkiharrastuksen yksi uusi 
ulottuvuus on kitaroiden rakente-
lu, johon Mikko Jurvelin käy saa-
massa oppia kansalaisopistolla. 
Lisäksi hän on itse kehittänyt ruos-
tumattomasta teräksestä resonaat-
torikitaran, joka on lähinnä bluesin 
soittamiseen käytetty kitaramalli. 

Jenny Kärki

Omistajanvaihdos- 
seminaari 

To 27.3. klo 11.30–17.00 Oulussa
Seminaari on tarkoitettu yrityskauppaa suunnitteleville myyjille 

ja ostajille, sukupolvenvaihdosta suunnitteleville luopujille ja 
jatkajille sekä omistajanvaihdoksien asiantuntijoille ja muille 

omistajanvaihdoksista kiinnostuneille. 

Tilaisuus on maksuton. 
Paikka: POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Ilmoittautuminen 20.3. mennessä: www.ppy.fi  tapahtumia ja koulutuksia

Lisätiedot: Marita Kiviniemi, p. 050 320 2389, marita.kiviniemi@yrittajat.fi.

OHJELMA

Kahvitarjoilu

Seminaarin avaus
Marjo Kolehmainen, 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yrityskaupoilla kasvua 
Mikko Keisu, Oulun Koru Oy 

Pk-yrityksen onnistunut 
omistajanvaihdos -hankkeen  
tulokset ja johtopäätökset
Tommi Sirviö,  
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 

Yrityksen arvonmääritys sukupolven-
vaihdosta edeltävän yrityskaupan ja 
yritysjärjestelyn yhteydessä
Markku Immanen, Suomen Kuljetus ja 
Logistiikka SKAL ry

Kahvi

Yrityspörssi – kauppapaikka 
yrityksen myyntiin 
Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät 

Esmo Oy – onnistuneen yrityskaupan 
toteutus myyjän, ostajan ja  
asiantuntijan näkökulmasta
Kai Besmond, yrityksen myyjä 
Pasi Kinnunen, Esmo Oy, yrityksen ostaja
Jussi Laaka, Asianajotoimisto  
Jussi Laaka Oy, asiantuntijana 
yrityskaupassa

Raimo Raappana Oy:n 
sukupolvenvaihdos
Riku Raappana, Raimo Raappana Oy 

Päätös
Marjo Kolehmainen, 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yrittäjä, onko aika uudistua?

Klo 18–21
Hotelli Samantta,  

Välitie 1

Haukiputaalla 
ti 25.3.

Tule keskustelemaan yritysuusiutumisesta ja  
Haukiputaan kehittämisestä asiantuntijoiden johdolla.

18.00 Avaus
Puheenjohtaja Jyrki Drushinin, 
Haukiputaan Yrittäjät

18.10 Yritysuusiutumisen merkitys 
liiketoiminnan kehittämisessä
Aluepäällikkö ja konsultti Ane Ahnger, 
MCon Partners Oy, Turnaround 
Management Association TMA Finland ry
Konsultti (TMC) Tommi Rainola,  
MCon Partners Oy

19.00 Mihin yritysrahoittaja  
kiinnittää huomiota ja miten 
rahoituksen voi järjestää?
Rahoituspäällikkö Vesa Kuusento, 
Finnvera Oyj

19.15 Miten Oulun kaupunki 
ja BusinessOulu vastaavat 
haukiputaalaisten yritysten  
tarpeisiin?
Palvelupäällikkö Jarmo Lauronen, 
BusinessOulu
Asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo
Aluearkkitehti Hanna Pöytäkangas

20.00 Pohjois-Pohjanmaan  
Yrittäjät läsnä yrittäjän arjessa
Yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine, 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Keskustelua

Ilmoittautuminen 
ppy.fi  › Tapahtumia ja koulutuksia
Tilaisuus on maksuton.

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

YHTEYSTIEDOT 
www.businessoulu.com

Minna Jokisalo
toimialakoordinaattori
puh. 044 703 1374 
minna.jokisalo@businessoulu.com

Holstinmäellä sijaitsevat  Mikko 
Jurvelin OY:n työpaja ja yrityksen 
toimitilat. Yritys on erikoistunut 

suunnittelemaan ja rakentamaan 
innovatiivisia ratkaisuja ruostu-
mattomasta teräksestä ammatti-
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BusinessOulu toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa 
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liit-
tyviä valmennuksia.

Valmennuksemme ovat avoimia kaikille Pohjois-
Pohjanmaalla sijaitseville yrityksille. Kevään aikana 
 järjestämme mm. seuraavat valmennukset:

LISÄTIETOJA: www.businessoulu.com, salla.hirvonen@businessoulu.com, p. 040 7261842

Kevään kaikki valmennukset ja tilaisuudet sisältöineen löytyvät 
osoitteesta www.businessoulu.com.

BusinessOulu

YRITYSVALMENNUSTA

-  Matkalla kansainvälisyyteen 27.3.2014, Ernst & Young Oy
-  Monimuotoinen hallitustoiminta pk-yrityksen 
 kilpailueduksi -seminaari 2.4.2014
-  Sopimusjuridiikan perusteet 8.4.2014 alkaen, Juha Puutio Mcon Partners Oy
-  Miten rahoitetaan yritystoiminnan käynnistäminen 23.4.2014, 
 BusinessOulu ja Uusyrityskeskus
-  Kansainvälinen markkinointi ja kauppa 8.5.2014, 
 Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
-  Myynti, asiakkuudet ja niiden johtaminen 13.5.2014, Aava & Bang Oy
-  Vientiosaaminen 15.5.2014, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

Maanantaina 3.3.2014 Revontiel-
lä olleen Kahvelin tiloissa aloit-
ti Lounas-kahvila Nyymanni. Uusi 
yrittäjä Juha Nyman kertoo, että 
yrittäjävaihdos tehtiin poikkeuk-
sellisen nopealla aikataululla. Tä-
män vuoksi ulkopuolinen apu oli 
tarpeellista ja Juha päättikin kään-
tyä BusinessOulun puoleen.

- Joulun alla näin lehti-ilmoi-
tuksen vapautuvasta paikas-
ta yrittäjälle. Tammikuun lopulla 
tarjouskilpailu selvisi ja lauantai-
na 1.3. olikin jo ensimmäinen työ-
päiväni yrittäjänä. Muiden töiden 
vuoksi minulla oli vain kolme viik-
koa aikaa hoitaa tarvittavat paperi-
työt, ja ilman BusinessOulun Timo 
Paakkolan neuvoja itsellä olisi men-
nyt sormi suuhun. Siinä on asian-
tunteva mies oikealla alalla. Vaikka 
aikaa oli vähän, Timo otti rauhal-
lisesti ja kaikki napsahteli kohdil-
leen, Juha kiittelee.

Aikaisemmin Juha Nyman oli 
yrittäjänä Virpiniemen hiihtoma-
jan kahviossa, lähes koko 90-luvun 
ajan. Vuonna -91 yrityksen perus-
taminen oli hyvin erilaista ja vaati 
paljon eri virastoissa laukkaamista. 
Timo Paakkolan avulla selvisi, mi-
ten entinen paperisota hoituu ny-
kyään jouhevammin verkossa.

Yrittäjävaihdos haluttiin tehdä 
sujuvasti myös asiakkaiden suun-
taan. Entisestä Kahvelista tuli Lou-

Uusi lounas-kahvila syntyi nopealla aikataululla
nas-kahvila Nyymanni yhden 
viikonlopun aikana. Juha kertoo-
kin, että ensimmäinen viikonloppu 
tehtiin ympäripyöreitä päiviä, jot-
ta uuden yrityksen kalusto ja asti-
at saadaan paikoilleen.

- Uutuutena meille tuli kahvi-
linjasto, josta saa myös lounasajan 
ulkopuolella pientä purtavaa, kel-
lo 17 saakka. Muutenkin ajatuk-
sissa on vielä kehittää toimintaa 
edelleen. Juhla-aikoina on teeman 
mukaisia lounaita, kuten äitienpäi-
vänä ja jouluna. Lisäksi tässä sivus-
sa teemme kakkuja noudettavaksi 
ja muuta arkista sekä juhlavaa pito-
palvelua, selostaa Juha.

Yrittäjyys Haukiputaalla oli 
osoittautunut mieluisaksi jo 90-lu-
vulla ja Virpiniemen hiihtomajan 
kahvioyrittäjänä Juhalle oli herän-
nyt halu löytää liiketoiminnalle 
tilat Haukiputaan keskustasta. Aja-
tus odotti oikeaa aikaa ja 2000-lu-
vun ensimmäiset 14 vuotta meni 
vierailla työskennellessä, eri ravin-
toloissa ja liikennemyymälöissä.

Juha Nyman on syntyisin Hau-
kiputaalta, mutta 2-luokkalaisena 
hän muutti perheensä mukanaan 
Ruotsiin. Mies kävi alan koulut Gö-
teborgissa ja muutti takaisin koti-
seuduilleen vuonna -88.

Jenny Kärki
Revontien varteen avattiin 3.3. uusi Lounas-kahvila Nyymanni, jonka yrittäjänä toimii Juha Nyman.
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Timo Paakkola
yritysneuvoja 
puh. 045 893 2000 
timo.paakkola@businessoulu.com

YHTEYSTIEDOT 
www.businessoulu.com

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

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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Eduskunnan kevätistunto-
kausi on lähtenyt käyntiin 
odottavissa tunnelmissa. Hal-
lituksen kehysriihessä maa-
liskuun lopulla on tiedossa 
taas uusia säästöjä, kiristyk-
siä ja korotuksia. Kysymys 
kuuluukin että mistä otetaan, 
kuinka paljon ja napsais-
taanko heti vai vasta vähän 
myöhemmin. Samalla odotel-
laan miten työuria, kunta- ja 
soteuudistuksia sekä valti-
onosuusjärjestelmää remon-
toidaan.

Suomen talous ei näytä 
nousevan tasaisesta taantu-
mastaan. Tätä laivaa ei enää 
käännetä leikkauksilla, eikä 

Lisää töitä!

myöskään veronkorotuksil-
la. Tarvitaan todellinen suun-
nanmuutos. Suomi tarvitsee 
töitä. Vain työpaikkoja lisää-
mällä ja työuria pidentämällä 
Suomi lähtee nousuun.

Työpaikkoja saadaan ai-
kaan nouseviin aloihin, kuten 
kotimaiseen energiatuotan-
toon, uuden teknologian 
sovelluksiin, kaivosteollisuu-
teen ja matkailuun satsaamal-
la. Pienten ja keskisuurten 
yritysten työllistämiskapasi-
teettia on vahvistettava. 

Myös viennin kasvuun 
on satsattava. Mikä menee 
maailmalla kaupaksi? Odo-
tan uusia innovaatioita puun 

käytölle, malmien jalostus-
tuotteiksi ja uusiutuvien ener-
giatuotantotapojen käytölle. 
Osaammeko markkinoida ja 
tuotteistaa puhdasta luonto-
amme ulkomaanmatkailijoil-
le? Suomella on potentiaalia 
menestyä myös Arkisella 
alueella jäänmurrossa, jää-
kelpoisten laivojen rakenta-
misessa ja öljyntorjunnassa.

Alkuvuosi on ollut tapah-
tumarikas ja ennätyslämmin. 
Perinteisten kuntapuheiden 
sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksen lisäksi 
pöydälle on noussut niin Uk-
rainan kriisi kuin Pyhäjoen 
ydinvoimapäätöskin. Asioita 

tulee ja menee, mutta päätök-
siä odotellaan edelleen.

Toukokuussa koittavat 
Euroopan parlamenttivaa-
lit tuovat myös omaa väri-
ään politiikan kevääseen. 
Alueiden kehittämisrahat, 
energiapuun kohtalo, tehdas-
tuotannon päästötavoitteet, 
pohjoisen maataloustuotan-
non turvaaminen. Kaikista 
näistä ja monista muista asi-
oista keskustellaan vaalitais-
ton aikana.

Mirja vehkaperä
eduskunta

Suomi tarvitsee töitä. Vain työpaikkoja lisäämällä ja työuria pidentämällä Suomi lähtee nousuun. Pienten ja keskisuur-
ten yritysten työllistämiskapasiteettia on vahvistettava, toteaa  Mirja Vehkaperä artikkelissaan.

Terveiset eduskunnasta!

Mirja Vehkaperä (s. 6. huhtikuuta 1976 Haukipudas) on kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja, joka valittiin 
Suomen Keskustan kansanedustajaksi eduskuntavaaleissa 2007 Oulun vaalipiiristä. Vehkaperä valittiin Haukiputaan 
kunnanvaltuustoon vuonna 1996 ja edelleen Haukiputaan liittyessä Ouluun Oulun kaupunginvaltuustoon vuonna 2012. 
Tämänhetkisiin luottamustehtäviin kuuluu mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajuus sekä kunta-
liiton hallituksen jäsenyys. Vehkaperä on nimetty Keskustan ehdokkaaksi EU-vaaleihin 2014. (Lähde: wikipedia)

MeILTÄ KAIKKI TURvALLISUUSPALveLUT

PoLAr SEcurITY oY
P. 040 55 44 444 • www.polarsecurity

Paikallista ammattitaitoa vuodesta 1996.

Omakotitalon 
hälytyspaketti 
asennettuna 695,-

 

 




 
Toimiva taloushallinto antaa 

mahdollisuuden keskittyä 
yritystoimintaan ja sen kehittämiseen. 

 

P. 040 1320 500                Kylätie 3 
www.tilitkarppinen.fi         90820 Kello 
 


 

OULU • KEMPELE • MUHOS • VAALA • 
RUUKKI • PYHÄJOKI 

Liity yrittäjäyhdistykseen!
www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/haukiputaa

Jatulin Syke Grillikahvila
Jokelantie 20

90810 Haukipudas

p: 044 7332051 
email: syke@virpiniemensyke.fi 

Virpiniementie 529 90810 KIVINIEMI 

Lounas & Grilliruokaa  

myös viikonloppuisin!

Elintarvikekioski

Virpiniemessä palvelee 

päivittäin klo 10.00 alkaen!

Tilauksesta

-Uunituoreet Sykkeen oman talon 

leivonnaiset makeat ja suolaiset

-Ateriapalvelut illanviettoihin, 

syntymäpäiville, 

yritystilaisuuksiin jne. 

Eläkeliiton Haukiputaan yh-
distys ry on yksi tämän vuo-
den Kevätpäivän järjestäjistä 
ja tapahtuman juontaa yhdis-
tyksen puheenjohtaja Pauli 
Greus. Hän kertoo, että yh-
distyksellä on vapaaehtoi-
sista koostuva ryhmä, jotka 
käyvät viettämässä aikaa hoi-
vakotien ikäihmisten kanssa.

- Käymme yhdessä ulkoi-
lemassa, kuljetamme heitä eri 
tilaisuuksiin tai avustamme 
muutoin virkistäytymisessä. 
Ikäihmisille se on tärkeää, jot-
ta mieli pysyy virkeänä. Mo-
nikin melko harvasanainen 
henkilö saattaa muistaa ja lu-
rauttaa monia vanhoja lau-
luja, kun toiminnalle antaa 
tilaa, kertoo Greus.

Eläkeliiton tarkoituksena 
on eläkeläisten ja eläketur-
vaa tarvitsevien henkisten ja 
aineellisten etujen valvomi-
nen sekä heidän asemassaan 
ilmenevien epäkohtien kor-
jaaminen. Ikäihmisten virkis-
tymisestä huolehtiminen on 
henkisten etujen valvomista 
välittömimmillään.

Henkistä virkeyttä Eläkeliiton toiminnasta
- Kokoonnumme kahden 

viikon välein ja näissä ker-
hoissa omien ohjelmaesitys-
ten lisäksi on mielenkiintoisia, 
ikäihmisille tarpeellisia esi-
telmiä. Tämän vuoden jo-
kaisessa kerhossa on ollut 
ensiaputietoisku esimerkik-
si miten tunnistaa aivove-
renvuoto tai sydänperäiset 
kohtaukset. Hilkka Anna-
la on tehnyt ansiokkaan ai-
neiston jonka pohjalta Maire 
Ulander on tietoiskut ammat-
titaidolla esittänyt.

- Järjestämme myös mo-
nenlaista harrastustoimintaa, 
kuten laulukuoroa, käsityö-
kerhoa ja ohjattua liikuntaa. 
Senioritanssiryhmä kokoon-
tuu säännöllisesti, ja mieles-
täni sen pitäisi olla pakollinen 
hoitomuoto kaikille ikäihmi-
sille, sillä askelien opettelu 
pitää muistin kunnossa ja ta-
sapainon tallessa, Greus nau-
rahtaa.

Syksyllä ja keväällä on 
järjestetty ulkoilupäivä Vir-
piniemessä, jossa Maija Kes-
kitalo on pitänyt luonnossa 

tunnin mittaisen sopivan 
jumpan. Samoin kerhoissa 
Maija on huolehtinut kerho-
laisten vetreydestä vaikkapa 
tuolijumpilla.

Tärkeällä sijalla on myös 
yhteiset tilaisuudet ja teatte-
riretket Haukiputaalla toimi-
van Eläkeläisyhdistysten ja 
Rintamaveteraanien virkis-
tystoimikunnan kanssa. Tär-
kein yhteinen ponnistus on 
marraskuun ensimmäisen 
sunnuntain Kulttuurikaval-
kadi salintäyteiselle yleisöl-
le teatterikuopassa. Jäsenenä 

pääsee mukaan toimintaan ja 
retkille sekä siitä on myös ra-
hanarvoisia etuja. Syyskuun 
21. päivänä yhdistys juhlii 
40-vuotijuhlaansa ja samalla 
järjestää piirin kirkkopyhän.

Yhdistys lahjoitti viime 
vuonna Hanna-kotiin kolme 
uutta televisiota. Useat sai-
raalat ja hoitopaikat ovat jou-
tuneet uusimaan kalustoaan 
nopeasti, kun vanhoja kuva-
putkitelevisioita ei enää salli-
ta. Siksi litteiden televisioiden 
lahjoitus oli tervetullut. JK

Eläkeliiton Haukiputaan yhdistyksen Senioritansseissa 
mieli ja keho piristyvät.
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Tarjous: 1. käynti ja samalla 
sovitut lisätyöt -20% (30.4. asti)

Apu nopeasti esim. näissä tilanteissa:
- Tietokone, tulostin tai muu lisälaite pitää asentaa
- Tietokone on hidas, 
 kyselee jatkuvasti päivityksistä tai kaatuilee
- Puhelin ei näytä sähköposteja tai 
 nimet on vanhassa puhelimessa
- Tulostin temppuilee
- Netti ei toimi

Esimerkkejä muista palveluistamme:
- Windows-tietokoneiden, lisälaitteiden ja 
 verkkolaitteiden hankinta, 
 asennukset, päivitykset ja huollot
- Älypuhelinten ja tabletti-tietokoneiden käyttöönotot, 
 päivitykset ja ohjelmistohuollot
- Tietojen palautettavuuden varmistaminen
- Konsultointi ohjelmistohankinnoissa
- WWW-sivujen päivitykset ja uudistaminen
- Google-markkinointi
- Tietoturvan parantaminen

YriTTÄjÄ! Tietotekniikan päivystyskäynnit ja ylläpito yrityksissä 
Haukipudas-Pateniemi-alueella ilman lisiä, 

veloitus vain tehdystä työstä alk. 30 min/35€ (alv 0%)

Aidosti lähellä ihmistä

Suomen  
uskollisimmat asiakkaat

Asiakkuusindeksi-tutkimus 2011-2012 
Asiakkuusmarkkinointiliitto

Suomen  
tyytyväisimmät asiakkaat 

EPSI Ratingin asiakas- 
tyytyväisyystutkimus 2011-2013

Suomen  
parasta asiakaspalvelua 

Taloustutkimus Oy / Kansallinen  
asiakaspalvelupalautetutkimus 
 2001–2007 ja 2009–2012

Me teemme niin. Se on tutkimuksin todettu. 
Tule kokemaan tämä itse. Tervetuloa pankkiimme neuvottelemaan 

asiakkuudestasi. Varaa aika POP Taloushetkeen.

Kuunnellaanko sinua 
nykyisessä pankissasi?

PATENIEMEN KONTTORI 
Keskuskatu 7, 90800 Oulu 

Puh. (08) 564 7100  |  www.poppankkipohjanmaa.fi

TunTuuko ajaTus omasTa R-kioskisTa kiinnosTavalTa?  
menesTyvä kauppiasmalli käyTTöön kaikissa R-kioskeissa! 
Kauppiastoiminta on ollut vahva osa R-kioskin liiketoimintaa jo vuodesta 1987. Vuoden 2013 
aikana R-kioski on kehittänyt ja testannut uudenlaista kauppiastoimintamallia ja siihen liittyviä 
uusia tukipalveluja. Uudistettu kauppiasmalli on ollut menestys. Mukana olleet kauppiaat ovat 
kiitelleet työnjaon selkeyttä, minkä ansiosta kauppias pystyy entistä paremmin keskittymään 
myyntiin ja asiakaspalveluun. Tästä syystä R-kioski jatkaa aiemmin itse hallinnoimiensa kioskien 
siirtämistä kauppiasvetoisiksi kioskeiksi. Tavoitteena on, että kaikki R-kioskit ovat kauppiasvetoi-
sia vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Löytyykö sinusta positiivista ja myyntihenkistä asennetta sekä palveluhalukkuutta? Pidät 
ihmisistä ja nautit asiakastyöstä sekä haluat johtaa omaa tiimisiäsi menestymään kanssasi. Kau-
pallinen tausta, kokemus ketjumaisesta liiketoiminnasta sekä kokemus esimiestyöstä katsotaan 
eduksi, mutta ennen kaikkea sinusta löytyy energiaa ja reipasta kauppiashenkeä.

R-kioski tarjoaa sinulle mahdollisuuden menestyä itsenäisenä yrittäjänä Suomen suurimmassa 
franchisingketjussa. R-kauppiaana saat käyttöösi R-kioskin vahvan brändin, toimivan ja jatkuvasti 
kehittyvän myymäläkonseptin sekä monipuoliset tukipalvelut.

Kiinnostuitko? Katso avoimet kauppiaspaikat ja tartu tilaisuuteen  www.r-kioski.fi/kauppiaaksi. 

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

R-kioski on osa Reitan Convenience -yhtiötä, johon kuuluvat Narvesen Norjassa ja Latviassa, Pressbyrån 
Ruotsissa, 7-Eleven ja Shell/7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, R-kiosk Virossa sekä Lietuvos Spauda 

Liettuassa. Reitan Convenience on markkinajohtaja jokaisessa toimintamaassaan. Vuonna 2012 Reitan 
Conveniencen liikevaihto oli EUR 1,8 miljardia ja myymälöitä sillä oli 2 500 ja työntekijöitä 18 000.


