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Villivihannekset ovat luonnon superruokaa
Luonnosta löytyy monenlaista leivänjatketta ja erittäin terveellistä
superruokaa. Moni ei tule ajatelleeksikaan, että esimerkiksi nokkonen on pinaattiakin ravitsevampi
kasvi. Haukiputaalainen Vihertiipertin yrittäjä Tanja Ijäs järjestää jälleen ensi kesänä villivihanneksiin ja
sieniin tutustuttavia kursseja. Hän
on koulutettu keruutuote- ja kauppasienineuvoja.
Kurssilla lähdetään luontoon
opettelemaan kasvien keräystä kädestä pitäen. Kurssit ovat mukavaa ajanvietettä kaveriporukalle tai
vaikkapa yrityksen henkilöstölle
erilainen virkistyspäivä.
Päivät suunnitellaan etukäteen
toiveiden mukaan. Metsässä voidaan keitellä nokipannukahvit, ja
tarvittaessa mukaan otetaan yhteistyökumppani Loihakka Oy:n luonto-ohjaaja. Hänen kanssaan voidaan
valmistaa luonnossa ruokaa itse

poimituista villivihanneksista. Samalla voidaan maistella, mitä kaikkea villiyrteistä, kuten nokkosesta,
mesiangervosta tai vadelman lehdistä voi saada aikaiseiksi. Ijäs lupaa opastaa myös villivihannesten
oikeanlaiseen käsittelyyn ja säilytykseen.
Kurssilla käydään lisäksi läpi
mistä kasveja kannattaa ja saa poimia, eli onko maa tarpeeksi puhdas ja mitä jokamiehen oikeudet
sanovat. Kolmen viikon ajan ennen
juhannusta, ennen kukintoja, villivihannekset ovat parhaimmillaan.
Sieniä poimitaan sitten elokuulta
alkaen.
Vihertiipertti -yrityksessään Ijäs
viljelee luomukasveja ja -yrttejä
sekä valmistaa niistä tuotteita. Lisäksi hän tekee pihasuunnitteluja
sekä puutarhanhoidon neuvontakäyntejä asiakkaiden luona. Yritys
on pyörinyt 2012 lähtien. JK
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Kevään ja vaalien tuoksua ilmassa
Yksi varma kevään merkki
on jälleen kerran ilmestyvä
Haukiputaan yrittäjien kevätlehti. Yhteinen lehtemme
on koettu monellakin tapaa
tärkeäksi. Yksi tärkeä asia on
erilaiset yrityskuulumiset ja
uusista Yrittäjistä tiedottaminen, unohtamatta myöskään
omasta toiminnastamme tiedottamista. Nämä jutut kiinnostavat yrittäjien lisäksi
myös ns. suurta yleisöä.
Lehteemme pyritään kokoamaan mahdollisimman
laajasti juttuja, paitsi Yrittäjistä, niin myös mitä paikkakunnalla tapahtuu tai on
tapahtunut. Tämän vuoksi jäseniltä saadut, omat juttuvinkit ovatkin aina olleet

erittäin tärkeitä lehden onnistumisen kannalta.
Näin vaalien kynnyksellä on taas hauskaa huomata,
kuinka kaikki poliitikot ovat
taas yrittäjien asialla. Puhutaan byrokratian vähentämisestä, yrittäjien aseman
helpottamisesta ja yrittäjyyden esteiden madaltamisesta, ja niin edelleen. Kaikki
tietävät, että suuryritykset
eivät luo lisää työpaikkoja
vaan pikemminkin päinvastoin. Katseet kääntyvätkin
keskisuuriin ja etenkin pieniin yrityksiin.
Suomen yrityksistä noin
65 prosenttia eli 160 000 on
yksinyrittäjiä. Tiedetään, että
monikin yksinyrittäjä miet-

tii sen ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Palkan
kyllä vielä pystyisi työehtosopimuksen mukaan maksamaan mutta, kun tähän
päälle tulee vielä aikamoinen
pino sivukuluja ja velvoitteita. Entäpä, jos rekrytointi
meneekin pieleen? Mikä on
tässä vaiheessa yrittäjän turva?
Ajatellaanpa vaikka, että
yksinyrittäjien
ensimmäisen työntekijän palkkaamista
helpotettaisiin jollain tavalla ja vaikka puolet rohkenisi
palkata työntekijän, niin syntyisi 80 000 uutta työpaikkaa!
Kerrannaisvaikutuksia
en
tässä viitsi edes alkaa pohtimaan.

Olisiko juhlapuheiden sijaan tässä tekemisen paikka?
Rahaa kun tuntuu löytyvän
mitä ihmeellisimpiin projekteihin, joiden lopputulos jää
useimmiten laihaksi.
Koko kansa asettaa nyt
toiveensa uudelle tulevalle
hallitukselle, niin minäkin.
Työllisyyden edistäminen on
oltava listalla numero yksi.
Hyvää alkavaa
kevättä kaikille!

Jyrki Drushinin
Haukiputaan Yrittäjät ry
puheenjohtaja

”Näin vaalien kynnyksellä on taas hauskaa huomata, kuinka kaikki poliitikot ovat taas yrittäjien asialla. Kaikki tietävät, että suuryritykset eivät luo lisää työpaikkoja vaan pikemminkin päinvastoin.
Katseet kääntyvätkin keskisuuriin ja etenkin pieniin yrityksiin.”

Yhteistä ulkoilua Kevätpäivässä

äivän kä-

Kevätpäiväjärjestäjät suunnittelemassa ohjelmistoa. Pöydän ääressä Mauno Ukkola, Pauli Greus, Sirkka Kurkela, Sirpa
Ervasti, Jorma Kivimäki ja Aarno Ervasti.
Haukiputaan Kevätpäivä tulee jälleen!
Lauantaina 28.3. Kirkkorannassa nautitaan koko perheen lämminhenkisestä
ulkoilutapahtumasta, erilaisista kisoista ja musiikista. Tapahtuman tuotolla tuetaan alueen nuorisoa, veteraaneja
sekä ikäihmisiä.
Alueella on buffet, josta voi ostaa
vaikkapa lämmintä juotavaa ja pientä
purtavaa. Järjestäjinä toimivat tällä kertaa urheiluseura Haukiputaan Heiton
veteraanijaosto Vierivät Kivet sekä Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry.
Kevätpäivään kuuluu perinteen
mukaan pilkkikisa sekä lasten HalpaHalli-hiihtokilpailu. Tänäkin vuonna

kisat pyritään pitämään, jos jää kantaa
ja lunta riittää. Jos lunta hiihtämiseen ei
riitä, pidetään juoksukisa. Tämän lehden etukannesta löytyy tapahtuman
tarkempi aikataulu.
Musiikkiesityksiä kuullaan Meijän
Pojat -yhtyeeltä sekä Symppiskodin
asukkaat ovat myös järjestäneet muutaman musiikillisen ohjelmanumeron.
Meijän Pojat on neljän reippaan pojan
poppoo, joka esiintyy taustamusiikin
tahdissa. Solistina Antti Pulli ja kitaroissa Joona Lampela, Tommi Kosamo
ja Tuomas Ojala. Pojat taatusti hurmaavat aurinkoisella asenteella ja välittömällään. Musiikki ja musiikin tahtiin

jammaileminen on mieluinen harrastus
jokaiselle heistä ja se tuo väriä arkeen
sekä tekemisen meininkiä.
Viime vuosien tapaan kotiseutuneuvos Martti Asunmaa esittelee kirkkoa. Monipuolisesti paikallishistoriaan
perehtynyt mies esittelee kirkon vaiherikasta historiaa sekä syventyy kirkkotaiteeseen. Nykyinen puukirkko on
rakennettu 1762 ja se on muuttunut
vuosisatojen aikana moneen kertaan
monen eri rakentajan työnä. Kirkossa
näkyy 1700-luvun hirsirakentamisen
taito, joka on osaltaan muistona haukiputaalaisesta laivanrakennustaidoista. JK

ään Kevätp
t jälleen viihdyttäm
Meijän Pojat tuleva ityksellään.
es
vijöitä aurinkoisella

Viime vuonnakin rooli
asukisan jokainen osall
kinnon.
istuja sai pal-
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Ensi kesänä järjestettävän Kesäpäivä-tapahtuman ideointi on jälleen käynnissä. Viime vuonna ohjelma oli
etenkin lapsille mieluista: Rolle-Nalle pisti vipinää pienempien kinttuihin.

Kaikki
kellot

-15%

tarjous voimassa 25.-31.3.2015

REVONTIEN KULTA JA KELLO KY
Revontie 9, Haukipudas
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
Puh. 08-5472998

Kevättä kohti – Haukiputaan Yrittäjät!
Haukiputaan Yrittäjät ry:n
vuoden kiertoon kuuluu
sääntömääräisten kokoontumisien lisäksi paljon mukavaa toimintaa. Toimintaan
kuuluu muun muassa yhteistä virkistymistä, koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia.
Muutaman kerran vuodessa
järjestetään kaikille avoimia
tapahtumia, kuten Joulunavaus ja Kesäpäivät. Yhdistyksen tehtävänä on myös

ajaa paikallisten yrittäjien
etua kunnallisella tasolla.
Tämän kevään ohjelmassa yhdistyksellä on muun
muassa Kesäpäivä-tapahtuman ideointi sekä toteutus.
Hallitus päätti kokouksessaan 17.3., että Kesäpäivä järjestetään jälleen torilla 6.6.
Kokouksessa
perustettiin
työryhmä, johon kuuluvat
Heidi Kallio, Leena Niemelä
ja Tiina Sotaniemi, jotka ke-

vään aikana rakentavat Kesäpäivän ohjelman.

Saikkua, Kiitos!
Lisäksi Haukiputaan Yrittäjien kevättä riemastuttaa
yhteinen illanvietto Teatteri
Riossa lauantaina 18.4. Ohjelmassa on Saikkua, kiitos!
-niminen esitys, joka irvailee
lähes kaikelle sairastamiseen
liittyvälle. Esitys on stand up
-koomikko Ismo Leikolan ja

näyttelijä Kalle Pylvänäisen
kirjoittama.
Illan aikana selviää esimerkiksi, voittaako terveyskeskuslääkäri
lääkäreiden
suomenmestaruuskilpailut
vai korjaako potin Eiran yksityinen
plastiikkatohtori.
Otto Kanervan ohjaaman esityksen rooleissa ovat Mikko
Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen.
Näytös on jo loppuun
myyty, ja vapautuvia paikkoja voi tiedustella Teatteri
Riosta.

Jos risa katto
masentaa, pojat
uuden asentaa!

Tarkistuta nyt katon kunto,
sulava lumi ja jää voi
aiheuttaa vaurioita.
•
•
•

Uusi katto 2 päivässä!
Tuomme tullessamme,
viemme mennessämme
– siistit pihat.
Kauttamme myös rahoitus.

soita 08 2377 9501

Paikalliset
pojat!

Oulun yksikkö

www.laaturemontti.fi

Nyt on hyvä aika varata ammattitaitoinen
valokuvaaja kesän juhliin.
Ylioppilas-, rippi-, hää- ja perhejuhlat,
merkkipäivät, eri tapahtumat ym.
Siirrettävä studiovälinevarustus.
Vanhojen valokuvien jäljentäminen
digikuviksi ja tarvittaessa korjaukset.

Haukiputaan Yrittäjien Joulunavaus-tapahtumassa 21.11.2014 mukana oli innokkaita
HauPa:n eli Haukiputaan Palloseuran jalkapalloilevia tyttöjä, jotka keräsivät tukea pelimatkoilleen myymällä muun muassa leivonnaisia.

Yhteinen illanvietto tarjoaa Haukiputaan yrittäjille
Saikkua, Kiitos! -esityksen,
rooleissa Ville Keskilä, Mikko Kivinen ja Kalle Pylvänäinen. Vapautuvia lippuja voi
tiedustella Teatteri Riosta.

Valokuvaaja Kari Vengasaho
Varaa aika puh. 040 840 2350.
kari.vengasaho@gmail.com

Haukiputaan asema uudessa
Oulussa ihmetyttää yrittäjiä
Haukiputaan Yrittäjät kutsuivat koolle aamukahvitilaisuuden 23.2., jonka
järjestämiseksi aloitteen oli
tehnyt Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Mirja Vehkaperä. Kaikille
yrittäjille tarkoitettuun avoimeen tilaisuuteen osallistui
noin 20 henkilöä.
Tilaisuudessa väkeä puhutti Haukiputaan kau-

punginosan asema uudessa
Oulussa, yrittäjien näkökulmasta. Keskustelu oli vilkasta ja yhteinen näkemys oli,
että Kanta-Oulussa ei olla
kiinnostuneita
pahemmin
Haukiputaan
yritysmaailmasta tai keskustan kehittämisestä.
Väkeä ihmetytti, miksi kunnantalo on edelleen
kylmänä eikä mitään suun-

nitelmaa ole. Haukiputaan
keskustassa tuntuu vallitsevan pysähtyneisyyden aika.
Kaikki vanhan Haukiputaan
aikana tehdyt hyvät suunnitelmat on lyöty romukoppaan.
- Kyllä uusi Oulu on
muutakin kuin parkkiluolaa ja Hietasaarta. Ajat ovat
toki nyt huonoja, mutta jotain saisi Haukiputaallakin

tapahtua tai edes tosissaan
suunnitella, yleisöstä kommentoitiin.
Valtakunnan politiikkaan
ehdotettiin virkamieshallitusta ja hätäaputöitä. Turhaa
politikointia moitittiin, kun
tärkeintä olisi toimia. Pohjoiseen Mirja Vehkaperä kaipasi omaa ministeriä.

meiltä kaikki turvallisuuspalvelut
Omakotitalon
hälytyspaketti
asennettuna

695,-

polar security oy
P. 040 55 44 444 • www.polarsecurity

Turvallisuutta 20 v. yötä päivää!
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2 palstan mallikoko 89,2x50,0 pmm

Tuore yrittäjä Anna-Maria
Lämsä viimeisimmän verhoilutyönsä kanssa.

Osaava ja palveleva tilitoimisto
jo yli 23 vuotta!
- kirjanpidot
- tilinpäätökset
- veroilmoitukset
- yritysten perustamiset

Tutustu yritykseemme
www.kellontilitytot.fi

Hyvän palvelun

Verhoiluala yhdistää
osaamisen ja intohimon
Sisustusverhoomo
UusWanhan Anna-Maria Lämsä
on tuore yrittäjä, joka keksi
keinon yhdistää luovuuteensa ja myyntikokemuksensa
perustamalla
sisustusverhoomon. Toiminnan hän
aloitti viime syyskuussa, ja
tekee huonekalujen sekä ajoneuvojen verhoiluja. Erityisesti perinteiset verhoilut, eli

säkkikankaiden ja meriheinien kanssa askartelu on hänelle intohimo.
14-vuotiaasta saakka hän
on tehnyt töitä sisustusliikkeen kassana. Nyt uusi ala
yhdistää kehittyneet asiakaspalvelutaidot ja kiinnostuksen sisustamiseen sekä
käsitöihin. Tukea alkavaan
yrittäjyyteen Lämsä saa par-

Kylätie 3, 90820 Kello
p. (08) 517 777

Parturi-kampaamo

H anne

-Lapset ovat ensimmäisellä ja kolmannella luokalla,
joten hyvä että voin tehdä
töitä kotona. Täällä on myös
onneksi omaa rauhaa, sillä
tykkään tuusata yksin, kertoo Lämsä viimeistellessään tyynynpäällistä.

AVOINNA:
MA-PE
klo 9.00-17.00

Anni Kiuttu
Hekkalansaarentie 8 Kello

p. (08) 540 2603
040 723 1555

Tervetuloa!

haillaan käynnissä olevasta
yrittäjän ammattitutkinnon
koulutuksesta.
Tutkintoa
varten tehdään useita omaan
yritykseen liittyviä tehtäviä,
eli oppimisen myötä saa kehittää omaa yritystäänkin.
Yrittäjyyden alku on helpottanut myös työtilojen löytyminen kotitalon yhteydestä.
- Äitini aikoinaan aloitti
kosmetologiyrittäjänä tässä
samassa rakennuksessa. Itsekin olen aina halunnut yrittäjäksi ja haaveillut omasta
kenkäkaupasta ja milloin
mistäkin, mutta nyt tämä
ala tuntuu omalta. Opiskelin Lybeckerin käsi- ja taideteollisessa koulussa ja kun

verhoiluluokassa näin paljaan k-tuolin raadon, kaikki
loksahti paikoilleen ja tiesin
mille alalle haluan suuntautua opinnoissa. Muutenkin
olen kestävän kehityksen
ihminen, ja on hienoa, että
korjataan vanhaa. Näin huonekalut, joilla voi olla tunnearvoakin saavat uuden
elämän. Hienoa myös huomata, että käsityön arvostus myös kasvaa koko ajan,
Lämsä viimeistelee.
Lämsä on myös tuore
Haukiputaan Yrittäjäyhdistyksen jäsen. Etujen lisäksi hän kokee yhdistyksen
myötä tulevan verkostoitumismahdollisuuden
merkittäväksi. Hän suhtautuu
avoimin mielin monenlaiseen yhteistyöhön. Kollegoiden kanssa voi vaihtaa
neuvoja puolin ja toisin, ja jos
ei itse kerkeä tekemään niin
osaa suositella toista hyvää
paikallista tekijää.
- Yhteistyö tukee sekä
muiden että omaa yrittäjyyttä, Lämsä kiteyttää. JK

Uusia jäseniä
Haukiputaan Yrittäjät ry on saanut viime marraskuusta lähtien riveihinsä 14 uutta
jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteensä 230 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Haukiputaan
Autovuokraamo on Ari Savilammen
yritys, joka harjoittaa Martinniemestä käsin kevyiden
moottoriajoneuvojen vuokrausta ja kuriiripalveluita.
Jokivarren Kylätalkkari
onTuomo Heikan kiinteistönhoitoyritys.
Kansanperinne Hannu
Heikkinen tekee yrityksensä puitteissa kalevalaista jäsenkorjausta ja mahdollisesti

muutakin jatkossa.
Kiviniemen hierontapalvelut toimii Inka Kivarin johdolla.
Kiviniemen Lohipaja Ky
on Pekka Pahkalan ravintolaalan yritys.
Kuljetuspalvelut Jarmo
Taivaloja Oy toimii Martinniemestä käsin tieliikenteen
tavarankuljetuksen parissa.
Mainostakomo on mainostoimisto Kivinimessä, jota

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi myös
aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjestönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät suhtautuvat
kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polttoaineista

pyörittää Jari Paananen.
Saija Sipola tarjoaa terveyspalveluita Haukiputaalla.
Salvis Oy tekee lämpö-,
vesijohto- ja ilmastointiasennuksia Mikko Pitkälän johdolla.
Sisustusverhoomo UusWanha korjaa ja verhoilee
kodin kalusteita Anna-Maria
Lämsän toimesta.
T:mi Karjalainen Kosti on

kellolainen rakennusyritys.
Tarjan Hoiva- ja Kotipalvelu tarjoaa kotipalveluita
ikääntyneille ja vammaisille
sekä ompelupalveluita.
TMI Linna Tommi toimii
golf-opettajana Virpiniemen
golf-kentällä.
Ölövi Productions Ky on
Aleksi Purasen yritys, joka
tuottaa elokuvia, videoita
sekä televisio-ohjelmia ja tarjoaa käsikirjoituspalveluita.

ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat välttämään
karikot jo ennakolta. Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme
kaikki yrittäjät, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä.
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Käsityöammatin oppii työtä tekemällä
HAUTAKIVET

valmistus, myynti, vanhojen kivien entisöinti,
lisänimien kaiverrukset, kivien oikaisut...
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi
Maalausliike Ari Eriksson
Oy on toiminut alalla jo noin
30 vuotta. Toiminta jatkuu jo
toisessa sukupolvessa ja tällä hetkellä nokkamiehenä on
Arin poika Sami Eriksson.
Maalausliikkeen johtoon hän
siirtyi kahdeksan vuotta sitten sukupolvenvaihdoksen
myötä.
Holstinmäen teollisuusalueelta käsin toimivan yrityksen palveluihin kuuluu
sisä- ja ulkomaalaukset, rappaukset, tasoitukset ja monenlaiset saneeraukset. Myös
koneellisesti tehtävät lautojen maalaukset ja kaikki
muukin mikä alaan kuuluu.
Tällä hetkellä yritys työllistää seitsemän henkilöä ja sesongin aikaan huomattavasti
enemmän. Parhaimmillaan
työntekijöitä on ollut 25.
- Jokainen työntekijä, joka
meille tulee koulutetaan hyvin. Motivaation täytyy
olla kohdillaan ja kiinnostus alaan, niin kyllä melkein
kuka vain oppia hyväksi tässä työssä. Meillä on sellainen
maine työntekijöiden kouluttajana, että jos maalari on ollut meillä töissä pidemmän
aikaa, niin kyllä Oulun alueelta löytyy hänelle työllistäjiä, Eriksson kehaisee.
- Meillä on ollut useita oppisopimusopiskelijoitakin ja

kannatan juuri tällaista työssä oppimisen mallia: oppipojasta kisälliksi mestarin
opissa. Yleissivistäviä kouluja on hyvä olla olemassa,
mutta tällä alalla työ itsessään opettaa parhaiten. Olen
itse maalannut 14-vuotiaasta
saakka, isän opissa.
Uutena asiana Sami Eriksson otti palveluihin mukaan
isännöintipalvelut:
- Oikeastaan sattuman

kautta aloimme tehdä myös
isännöintiä. Ostin osakkeen
Martinniemestä eräästä kerrostalosta, ja samalla kun
jouduimme vaihtamaan hallitusta ja erottamaan vanhan
isännöitsijän, sain isännöitsijäpaikan. Nyt isännöintikohteita on jo useampi, mikä
onkin hyvä. Tässä taloustilanteessa kiinteät lisätulot
ovat tarpeen, Eriksson toteaa ja jatkaa:

-Taloustilanteen
huomaa
tiukemmassa
hintakilpailussa
ja
aistii
ilmapiirissä, kun työttömiä
on paljon. Me emme ole sopimusasiakkaiden
ansiosta paniikissa, mutta ei tässä
hulluttelemaankaan uskalla alkaa. Tällä hetkellä meillä
on ison uudisrakennuskohteen pintatyöt uudella Kiulukankaan asuinalueella. JK

OLEMME MUUTTANEET HOLSTINMÄEN
TEOLLISUUSALUEELLE: VESURITIE 13.
AVOINNA ARKISIN 10 - 17
SOPIMUKSEN MUKAAN MYÖS ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN
KOTIKÄYNNIT VELOITUKSETTA

Sami Eriksson pyörittää Maalausliike Ari Eriksson Oy:tä jo toisessa polvessa.

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

www.puusepanliike-mattila.fi

Haukipudas vetää puoleensa hevosihmisiä
Oulun Ratsumestarit -hevostarvikeliike avasi ovensa Haukiputaan Revontiellä
28.2. Yrittäjä Jaana Heiskanen kertoo, että avajaispäivänä väkeä riitti ruuhkaksi

www.kivipalvelujamsa.fi

saakka. Yritys on toiminut
Oulussa yli 20 vuotta, ja reilu 15 vuotta se sijaitsi Oulun
keskustassa Asemakadulla.
Heiskanen osti liiketoiminnan viisi vuotta sitten.

Ajatus muuttamisesta paremmalle paikalle kyti pitkään ja
odotti sopivaa paikkaa ja tilaisuutta. Myös Ideaparkin
sijoittuminen Oulun pohjoispuolelle kannusti yrittäjää

Puolangalta kotoisin oleva Jaana Heiskanen siirsi hevostarvikekauppansa Oulun keskustasta Haukiputaalle, eikä päätöstä ole tarvinnut katua päivääkään. Kuva Jyrki Drushinin

siirtämään liikkeensä lähemmäs vetovoimaisia alueita.
Heiskasen mukaan Haukipudas on erinomainen paikka
hevostarvikeliikkeelle ja alueella liikkuu jo luonnostaan
paljon hevosihmisiä:
- Oulun keskustassa on
erittäin hankala parkkitilanne ja muutostöiden takia
muutenkin hankala liikkua.
Monet hevosihmiset mieluummin ajavat pidemmän
matkan kuin etsivät parkkipaikkaa. Virpiniemessä on
kehittyvä eläinurheilualue ja
tällä alueella on muutoinkin
paljon alan harrastajia. Jopa
Rovaniemeltä on löydetty uuteen liikkeeseen asioimaan!
Myös
tilakustannuksissa
säästää ja työmatkoissa, kun
itsekin asumme täällä Haukiputaalla ja oma tammamme
asustaa Virpiniemessä.
- Vuorokauteen saa yhden
tunnin lisää kun ei tarvitse
ajella, Heiskanen kertoo hyvillään. JK

• Puusepäntuotteet
• Keittiökalusteet

• Saneeraustyöt

PUUSEPÄNLIIKE MATTILA KY
Teollisuustie 1
HAUKIPUDAS

(08) 547 1450
0400 684 735

LATTIAPINTOJEN AMMATTILAINEN
·
·
·
·
·
·
·

Akryylipinnoitteet
Epoksipinnoitteet
Varmistuaksesi parhaasta
Polyuretaanipinnoitteet
mahdollisesta vaihtoehdosta
Raekivilattiat
lattiapinnoitteeksesi,
M1 -pinnoitteet
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
ESD- ja ATEX -pinnoitteet
JA TUTUSTU
Alustasta nousevien
haitta-aineiden kapselointi
-tuoteperheeseemme.
· Lakkaukset ja pölynsidonnat
· Lattioiden jyrsinnät ja hionnat

INDUSTRI

Kaarnikkatie 1, 90820 KELLO
Puh. 010 843 1000, 010 843 1001 • Fax 010 843 1040,
e-mail: marko.saukko@suomenmardega.fi

WWW.SUOMENMARDEGA.FI
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Suuret liiketilat hyötykäyttöön jakamalla
Haukiputaan keskustassa on
useita liiketiloja tyhjillään ja
ratkaisuksi tähän ehdotetaan
isompien liiketilojen pilkkomista pienempien yrityksien
käyttöön. Malliesimerkkiä
näyttävät osoitteeseen Revontie 2 muuttaneet Tuttu
Kiinteistövälittäjä LKV, Parturikampaamo Kimallus &
Välke sekä uusi Mielikuvia
yritys, joka tarjoaa valokuvaus- ja markkinointipalveluja.
Mielikuvia on porukassa
uusi, mutta kahdella muulla yrityksellä on vastaavasta järjestelystä jo positiivinen
kokemus taustalla.
Entinen Fototorin tila
tuli Tuttu Kiinteistövälittäjä
LKV:n Jonna Mannisen välitettäväksi. Yrittäjät päättivät
tarttua tilaisuuteen ja he tekivät omalla kustannuksella
pintaremonttia ja väliseinät
jakamaan tilaa tarpeidensa
mukaan. Manninen on hyvillään, sillä jaetuissa tiloissa
muut yrittäjät ovat kuin työkavereita.
- Vaikka kaikki toimijat
ovat eri aloilla, niin pystymme auttamaan toisiamme.

Jos en itse ole paikalla, niin
joku toinen voi ottaa vaikkapa soittopyynnön vastaan,
Manninen kertoo.
Parturikampaamo Kimallus & Välkkeen Mia Roinisen
mukaan yrittäjällä voi olla
yksinäistäkin. Mukavaa kun
on kavereita, joiden kanssa
nautiskella kahvia tauolla ja
vaihtaa kuulumisia.

Valokuvausta ja
mainospalveluita
Mielikuvia -yrityksen Sari
Kangas tuli työyhteisöön uutena mutta on sopeutunut
hyvin. Hän tunsikin jo entuudestaan
kiinteistövälitysyrityksen väkeä tehtyään
heille mainontaa ja henkilöstökuvauksia. Lisäksi hän
tarjoaa muita matalan kynnyksen mainontapalveluita.
Kangas voi tehdä vaikkapa
henkilöstökuvauksia, esitteitä, mainoksia tai suunnitella
teippaukset.
- Mietin oman yrityksen
perustamista pitkään ja nyt
kun Haukiputaalta poistui
valokuvaamo, minulle tuli

tilaisuus alkaa yrittämään.
Edelleen samasta paikasta
saa passikuvat ja muita kuvauspalveluita, mutta valokuvien valmistusta paikan
päällä ei ole nyt palvelussa,
Kangas kertoo.
- Olen yrittäjäperheen
lapsi ja aina vannonut etten ala yrittäjäksi. Olen ollut
20 vuotta valokuvaamossa töissä, ja tämä yrittäjyys
ei vielä ole ollut paljoa erilaista. Asiakaspalveluammatissa sitä on aina vastuussa
omasta työstään ja asiakkaan
tyytyväisyydestä, oli sitten
yrittäjä tai työntekijä, Sari toteaa.

TE-toimiston tila
hyötykäytössä
Haukiputaan
keskustasta
löytyy myös toinen kohde,
jossa suurta liiketilaa hyödynnetään pilkkomalla se
pienempiin osiin.
Oltuaan yli vuoden tyhjillään vanhasta TE-toimiston
tila päätettiin jakaa useampaan toimistoon, jotta tila
pääsisi hyötykäyttöön. Jo

Sari Kangas, Mia Roininen ja Jonna Manninen ovat eri alojen yrittäjiä, mutta toimivat sulassa sovussa saman katon alla uusissa tiloissa osoitteessa Revontie 2.
seitsemän huonetta on vuokrattu ja kymmenen on vapaana. Edullisella vuokralla

käyttöönsä saa huoneensa lisäksi yhteisen keittiön, sosiaalitilat ja aulatilan.

Toimistohuoneita voi tiedustella Tuttu Kiinteistövälittäjä
LKV:ltä. JK

Entiset Fototorin tilat on nyt kolmen yrityksen
käytössä. Rakennuksen oikeassa siivessä, entisissä TE-toimiston tiloissa on toimistoja vuokralla,
samalla periaatteella jaettuna.

Helpotusta No Show-maksujen perimiseen
Suomessa useilla aloilla on
alkanut yleistyä niin sanotut No show -maksut
asiakkaille, jotka eivät varauksesta huolimatta saavu
paikalle. Kotimaassa käytäntö on tuttu terveydenhuollon
palveluista ja maailmalla ravintolat, kampaajat ja monet
muut palveluntarjoajat ovat
toimineet samoin jo vuosia.
Sami Korpela kertoo, että
Vangelium Solutions Oy:n
uusi tuote Vangelium Safebook helpottaa muun muassa No Show -maksun
perimisessä. Vangelium Solutions Oy kehittää ohjel-

mistoja yrittäjien tarpeisiin
ja Safebook on yrityksen ensimmäinen tuote, jota alettiin
kehitellä joulukuussa 2014.
- Ihmiset eivät aina ymmärrä, että jos yrittäjältä
varaa ajan, vaikkapa jalkahoitoon, ja ei saavu paikalle, se tarkoittaa yrittäjälle
ylimääräisiä kustannuksia.
Yrittäjällä jää saamatta tulot
palvelusta ja lisäksi hän ei
ole voinut antaa varattua aikaa kenellekään muulle, eli
rahallisesti kyseessä on tuplamenetys, Korpela kertoo.
Uuden ohjelmiston avulla
voit pitää varauskirjaa mil-

Vangelium Safebookkia markkinoitiin Helsingin kaapelitehtaalla järjestetyissä Hair & Beauty messuilla. Kuvassa
toimitusjohtaja Jani Löthman.

lä hyvänsä laitteella. Kallista korttimaksupäätettäkään
ei välttämättä tarvitse, sillä ohjelmiston avulla voit lähettää suoraan laskun joko
käytetystä palvelusta tai No
Show-tilanteesta. No Show
-maksuilla yrittäjä voi kompensoida käyttämättömistä
varauksista syntyneitä kustannuksia.
- Joistakin yrittäjistä on
voinut aluksi tuntua, että
käytäntö saattaa karkottaa
asiakkaat. Jokaisen yrittäjän pitää kuitenkin arvostaa
omaa työtään ja aikaansa.
Toimiva laskutus on yrittäjän elinehto. Ohjelmiston
avulla lasku lähtee yhden
napin painalluksella, joten se
on myös nopea ja vaivaton,
eli tehostaa yrityksen toimintaa.
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Yritysten muuttuvat
toimitilatarpeet

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset
Implanttiprotetiikka

Rautatienkatu 10 • 90100 Oulu • puh. 0400 272 560
www.veliheikkinen.fi

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN

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

Prote sit • Pohjaukset • Korjaukset
Implant iproteti k a

www.haukiputaanhautaustoimisto.com

Täyden palvelun autolasiliike

Holstinmäen

Autolasi Oy

tatienkatu 10 • 9010 Oulu • puh. 040 272 560
www.veliheik inen.fi
Puh. 0400 757 391
www.tuulilasitoulu.fi

Yritysten
toimitilatarpeet
muuttuvat. Talouden taantumassa kaikkiin kustannustekijöihin on alettu kiinnittää
entistä enemmän huomioita. Toimitilojen kustannusten ja koon optimointi sekä
tilankäytön tehokkuus ovat
nousseet aiempaa korostuneempaan asemaan. Huomioita kiinnitetään siihen,
edesauttavatko toimitilat tehokkaan ja taloudellisen
liiketoimintaprosessin pyörittämistä.
Vallitsevana trendinä on
turhista neliöistä luopuminen. Tilaa pitää olla riittävästi, mutta sitä ei saa olla liikaa.
Tyypillinen probleema on,
että tilan tarve vaihtelee sesongeittain tai kysyntätilanteen mukaan. Yrityksellä voi
olla tarvetta vaikkapa silloin
tällöin tarvittaville kokoustiloille, mutta tarve on sen
verran vähäistä, että pelkästään omaan käyttöön niiden
hankkiminen ei ole järkevää. Myös toimitilojen tarkoituksenmukainen sijainti
ja logistinen toimivuus ovat
nousseet entistä korostuneempaan asemaan.
Toimistotiloissa avokonttorit elävät uutta tulemistaan
uudella nimellä yhteistyötilat. Etä- ja joustotyön lisääntyminen on nostanut esille
tarpeen tiloille, joissa työskennellään vain osa työajasta.
Työnteon uudet muodot
ovat lisänneet kysyntää toimitiloihin liittyville oheispalveluille. Kaikki tämä
merkitsee sitä, että myös toimitilojen tarjoajien on kyettävä uudistumaan asiakkaiden
muuttuvien tarpeiden mukaan. On kyettävä kuuntelemaan asiakasta herkällä
korvalla ja reagoimaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin.
Haukiputaan
Kehitys
Oy:n toimitilatarjonta laajeni sen ydinalueelta Haukiputaalta vuoden vaihteessa
Kiimingin ja Yli-Iin kaupunginosiin. Noin 6000 neliötä yritystiloja siirtyi Oulun
kaupungilta Haukiputaan
Kehitys Oy:n omistukseen.
Haukiputaan Kehitys Oy:llä
ja sen sisaryhtiöllä Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:llä on
nyt tarjolla toimitiloja Haukiputaalla,
Kiimingissä,
Oulunsalossa ja Oulun keskustassa. Kaikkia näitä tiloja
yhtiöt markkinoivat yhteisen
Potential -brändin alla. Laajentunut toimitilakanta on

monipuolistanut yhtiön toimitilatarjontaa sekä sijainnin
että toimitilojen ominaisuuksien suhteen. Suurin osa Potentialin toimitilatarjonnasta
on tuotantotoimintaan ja varastointiin soveltuvaa tilaa.
Näitä tiloja on laaja kirjo alle
sadan neliön tiloista useiden
tuhansien neliöiden hallitiloihin.
Merkittävä osa tiloista on
varustettu elektroniikkateollisuuden erityisvaatimusten
mukaan, mutta tilat soveltuvat hyvin myös moneen
muuhun toimintaan. Myös
toimistotiloissa on tarjolla hyvin monenlaisia vaihtoehtoja yksittäisestä yhden
työntekijän
työhuoneesta
suuriin avokonttori- tai yhteistyötiloihin. Monissa Potential –toimistotiloissa on
mahdollisuus siihen, että osa
tarvittavista tiloista on yhteiskäyttötiloja. Näin ollen
esim. harvoin tarvittavia kokous- tai neuvottelutiloja ei
tarvitse vuokrata pelkästään
omaan käyttöön. Myös esim.
tilapäisiin varastotilojen tarpeisiin kyetään tarjoamaan
erilaisia joustotiloja.
Oulun tasapainoinen kehittäminen edellyttää, että
elinvoimainen yritystoiminta pysyy ja uutta syntyy eri
puolille laajaa kaupunkia.
Työpaikkoja, palveluita ja
elinvoimaista yritystoimintaa tarvitaan sekä kaupungin
keskustassa että sen laitaosissa. On tärkeää, että yritystoiminnan
edellytykset
ovat olemassa ja kehittyvät
edelleen myös Haukiputaalla. Haukiputaan Kehitys
sisaryhtiöineen pyrkii toimitilapalveluillaan omalta osaltaan edistämään yrittämisen
mahdollisuuksia koko Oulun alueella.

• Paikkaukset
• Juurihoidot
• Protetiikka

• Iensairauksien hoito
• Esteettinen hammashoito
• Suuhygienistin palvelut

Ajanvaraus puh. 040 760 6786

Kellon
hammaslääkärit
Kylätie 3, 90820 Kello
www.kellonhammaslaakarit.fi

Yrittäjä,
Yrittäjä,
Yrittäjä,
turvaamme
turvaamme
turvaamme
menestyksesi.
menestyksesi.
menestyksesi

Aarno Rantapelkonen
toimitusjohtaja
Haukiputaan Kehitys Oy

Peruskurssi Yrittäjille!
Lähde mukaan golfin peruskurssille Virpiniemeen! Ei väliä,
oletko vasta-alkaja tai joskus pelaillut, tule mukaan saman
henkiseen porukkaan. Kurssi kolmena iltana hintaan 99 €/
hlö (norm. 165 €). Tied. tommi.linna@golf.fi

Yrittäjä,
turvaamme
Vakuutus
voi olla sijoitus, joka turvaa yrityksesi tuloksen
menestyksesi.
pitkälle tulevaisuuteen. LähiTapiola on riskienhallinnan

kumppani, joka tarjoaa henkilöstön hyvinvointiin, yrityksen
vakuutusturvaan ja talouteen liittyvät palvelut saman
katon alta.
Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa.

Yritysten vakuutuspalvelut puh. 08 814 2504
LähiTapiola
Sovionkatu
12-14,
RAAHE
Yritysten Pohjoinen,
vakuutuspalvelut
puh.
0892100
814 2504
Yritysten vakuutuspalvelut puh. 08 814 2504

www.lahitapiola.fi/yritys
LähiTapiola
Pohjoinen,
Sovionkatu
12-14,
92100
LähiTapiola
Pohjoinen,
Sovionkatu 12-14,
92100
RAAHERAAHE
www.lahitapiola.fi/yritys
www.lahitapiola.fi/yritys

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin
sähkötyöt ja suunnittelu
Puh. 040 774 3942

janne@sahkotyoahonen.fi

SOIMET KY
Muottitie 4, 90830 Haukipudas

Ohutlevy- ja huonekaluputkityöt,
hitsaukset, särmäykset, lävistystyöt yms.
Meiltä myös kelkkanostimet
0400 290 778 / Kauko, 040 760 85 72 / Marko
marko.soikkeli@soimet.fi

www.soimet.fi
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JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
PAIKALLISESTI
Korkein luottoluokitus
©Bisnode

2014

Vaihtolava-autoilla
- vaihtolavat - likakaivojen ja
roska-astioiden tyhjennykset

0400 681 824

Soita ja kysy lisää!

toimisto@sr-kiinteistohuolto.fi | www.sr-kiinteistohuolto.fi

Jätehuollon palveluja 40 vuoden kokemuksella
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Kalevalaisen jäsenkorjauksen
opit kumpuavat kansanperinteistä
Yksi Haukiputaan Yrittäjien tuoreista jäsenyrityksistä on Kansanperinne Hannu
Heikkinen. Yrittäjä Hannu
Heikkinen tekee kotonaan
Martinniemessä sekä asiakas-

käynneillä kalevalaista jäsenkorjausta. Viime toukokuussa
mies valmistui Kansanlääkintäseuran koulutuksesta kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi.
Joulukuusta 2014 saakka hän

LINKKI

Suosittu itsepalvelukirppis

aivan Haukiputaan keskustassa
Kauppakuja 2 (Valintatalon kiinteistö)

KEVÄTSIIVOUKSEN AIKAKO?
Varaa myyntipöytäsi itsepalvelu-kirppikselle

numerosta 044 536 7719
tai kirppiksen kassalta ja kierrätä
myymällä kaikkea itsellesi tarpeetonta!
Meillä myös kahvio,
josta tuoretta pullaa päivittäin.
Otamme myös lahjoituksena
vastaan kaikkea kodin pientä irtaimistoa
(ei kuitenkaan kodinkoneita).
Haukiputaan Työnhakijat ry

HTK-Konepaja Oy
Siika-ahontie 12
90820 Kello
www.htk-konepaja.fi

on toiminut yrittäjänä.
Hannu Heikkinen kertoo
ottaneensa yrityksensä nimeksi Kansanperinne Hannu
Heikkinen, sillä häntä kiinnostaa laajemminkin kansanperinteisiin liittyvät tiedot ja
taidot. Hoitomuoto juontuu
perimätiedoista ja Kalevalassakin mainituista opeista,
joten ala istuu mainiosti perinteitä kunnioittavan miehen ajatusmaailmaan.
- Hoitoala on erittäin kiinnostava ja ihmiset kärsivät
useista eri vaivoista, jotka
ovat saattaneet kroonistua
ja joihin ihmiset tarvitsevat
apua, joten työt eivät lopu
kesken. Asiakkaalta suoraan
saatava palaute on tärkeää,
koska myös siitä opin hoitajana itsekin, sanoo Heikkinen.
Tavallisesti käsittely kestää noin kaksi tuntia, jonka
aikana käsitellään koko keho
jalkapohjista kallonpohjaan
saakka. Lihaksia ja lihaskalvoja venytetään hellävaraisesti hyödyntäen asiakkaan
omia liikkeitä ja liikeratoja.
Näin hermopinteitä ja nivellukkoja avataan lempeästi ja
turvallisesti, vapautetaan kudosjärjestelmä ja saatetaan aineenvaihdunta toimimaan
oikein. Usein hoito vastaakin
usean kilometrin lenkkiä.
Kalevalaiseen
jäsenkorjaukseen hakeutuvat eivät
välttämättä ole saaneet vai-

Uusi ammatti kalevalaisena
jäsenkorjaajana istuu täydellisesti perinteitä ja perimätietoa kunnioittavalle
Hannu Heikkiselle.

A-luokan pätevyys teräsrakenteiden
valmistuksessa ja asennuksessa
Konepajatoimitukset Kellon tarkkuudella
Hiekkapuhallus ja maalaus

voihinsa apua perinteisen
lääketieteen avulla, vaan etsivät täydentävää hoitomuotoa. Kun vaivoihin saa apua,
arki ja normaali elämäkin tasapainottuvat. Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta on tehty
todella tuloksekkaita tutkimuksia Kuopion yliopistossa, mikä tukee sitä, että
hoitomuotona se on erittäin
tehokas ja että kalevalaiselle
jäsenkorjaukselle on kysyntää ja tarvetta.
Osa Heikkisen nykyisistä
asiakkaista on jo tuttuja koulutuksen ajalta. Kalevalainen
jäsenkorjaus opitaan oppipoika-kisälli-mestari -mallin
mukaan, ja kolmivuotisen
koulutuksen aikana oppilaan
on tehtävä yli 300 asiakashoitoa. Tekniikoita hiotaan ohjatusti niin jäsenkorjaajien kuin
mestarienkin opissa.
Asiakkaita on vauvasta
vaariin. Apua voi saada iän
tuomaan lihaskireyteen, kehon virheasentoihin tai vaikkapa kasvukivuista kärsiville
lapsille. Hoidoilla säryt helpottavat, mikä auttaa jaksamaan arjessa.
Kroonisista selkäkivuista kärsivät ihmiset, sekä ihmiset, joilla on esimerkiksi
selkärangan
virheasentoja, ovat saaneet helpotusta.
Kun näitä vaivoja hoidetaan
varhain, jopa ihan lapsesta saakka, voidaan vähentää
riskiä vaivojen kärjistymisestä vanhemmalla iällä. Ihmiset
yleensä hämmästyvät hoidon
tehokkuudesta ja siitä, että
jopa yhdellä kerralla säryt
voivat vähentyä tai saadaan
hoidettua kokonaan pois. JK

Haukiputaan autovuokraamosta:
* Pakettiauton ja
muuttotarvikkeiden vuokraukset
* Pienkuljetukset
* Hää- ja juhlakuljetukset
kesäisin museoajoneuvolla

haukiputaan.autovuokraamo@gmail.com

LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT SAMAN KATON ALTA
Tule meille. Jokelantie 1, Haukipudas
LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
SAMAN KATON ALTA
LÄÄKÄRIKESKUS,

Enontie 3,
90850 Martinniemi
Antti Savilampi
p. 045 610 3377

www.haukiputaanautovuokraamo.fi

• automaalaukset
• autopeltityöt

HOLSTINMÄEN
AUTOMAALAAMO OY
Palosuonkuja 8, 90820 Kello, p. (08) 511 204

Ari Torvinen 040 594 6962
Myös hinauspalvelut
Vakuutusyhtiöiden hyväksymät
autovahinkotarkastukset
Sijaisauto tarvittaessa
korjauksen ajaksi.
www.automaalaamooulu.fi
www.piharakentaminenoulu.fi

Ihotaudit
Tule meille.
Jokelantie 1, Haukipudas
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA,
Toni Aho

ERIKOISLÄÄKÄRIT
LÄÄKÄRIKESKUS,

Erikoislääkärit
ERIKOISLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA,

Neurologia
Hannele Havanka

Puh. 563 5700
Erikoislääkärit
Yleislääketiede
Puh.
563 5700
Susanna Boman
Päivi Hirsso
Yleislääketiede
Liisa Cajan-Suokas
Susanna
Boman
TeroHirsso
Kujanpää
Päivi
Liisa Cajan-Suokas
Fysiatria
Tero
Kujanpää
Sinikka Levoska
Fysiatria
Korva-,Levoska
nenä- ja kurkkutaudit
Sinikka
Erkki Rantaiso
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Naistentaudit
Erkki
Rantaiso
Annaleena Räsänen
Saila
Siira
Naistentaudit
Annaleena Räsänen
Saila Siira

Hammaslääkärit
HAMMASLÄÄKÄRIT

Puh. 540 9907
Hammaslääkärit
Anu540
Palosaari
Puh.
9907
Birgitta Kropsu
Sanna
Päkkilä
Anu
Palosaari
Heikki Kiviahde
Birgitta
Kropsu
Merja Päkkilä
Jokela
Sanna
Heikki Kiviahde
Suuhygienistit
Merja
Jokela
Elina Siurua
Oili Kaleva
Suuhygienistit
Elina Siurua
Meiltä
KELAn suorakorvaus
Oili
Kaleva

Laboratorio ja röntgen
Puh. 563 5700
Vastaanotto
Merja Kurttila

FYSIOPUDAS
Fysiopudas
Puh. 563 5720
Fysioterapeutit
Timo Halonen
Pekka Kyllönen
Henna-Leena Ollila

www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

Meiltä KELAn suorakorvaus

•
•

www.hha.fi
www.hha.fi

Haukiputaan Kevätpäivä
La 28.3.2015 alkaen klo 9.30 Kirkkorannassa

Musiikkiteatterin
harrastajat:

Makkaraoperetti

Miksi luoja loikaan naiset?
Lisänäytökset:
La 28.3. klo 19
Su 29.3. klo 16
Liput 13/10 €

Vedetään lonkalta
Improvisaatioteatteria
Pe 27.3. klo 19
Vapaa pääsy

Etelän hetelmät
Haukiputaan
Senioriteatteri
Pe 10.4. klo 14
La 11.4. klo 16
Liput 6 €

Revontie 45 Haukipudas
Liput tuntia ennen ovelta
Ennakkoon p. 050-4104010
ja Oulu10 toimipaikat
www.teatterikuoppa.fi
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Tuija Annala, Jenna Rissanen,
Jesse Savolainen, Jenni Ikonen

Revontie 12 Haukipudas • 040 567 1633
ma, ti, pe 10-18, ke, to 10-20, la sopimuksen mukaan

Matti Veikkola kertoo, että HTK-konepaja toimii enimmikseen Oulun lähialueilla.

HTK-konepaja
täyttää 30 vuotta
HTK-konepaja Oy täyttää
tänä vuonna 30 vuotta. Yritys
toimii edelleen Holstinmäen
teollisuusalueella työllistäen
yhteensä kaksitoista henkilöä. Yritys on ollut Torniossa
toimivan Jarrco Oy:n tytäryhtiö vuodesta 2006 lähtien.
Tilauskonepajalla
valmistetaan rakennusliikkeille ja
teollisuuden tarpeisiin tuotteita tilauksen mukaan.
- Mitään töitä ei ylenkatsota ja toteutamme tilaukset
mielellämme myös yksityisille omakotitalorakentajille.
Saattaahan nämä pienemmät
työt poikia jatkossa jotain
isompaakin, toteaa toimitusjohtaja Matti Veikkola.
Viime syksystä lähtien

HTK-konepajan miehistöä
on työllistänyt muun muassa Oulun keskustaan nouseva Kauppakeskus Valkea.
Yksi näkyvimmistä viimeaikaisista projekteista komeilee Meri-Toppilassa: Asunto
Oy Oulun Tervahovin Siilot,
joihin yritys toteutti erikoiset
kaarevat parvekkeet.
Vuoden vaihteessa yrityksen väkeä kohtasi surullinen
uutinen, kun toimitusjohtaja
Raimo Honkakari menehtyi.
Hän oli yksi yrityksen neljästä omistajasta, sekä vastasi
koko konsernin toiminnasta.
20 vuotta yrityksessä
työskennellyt ja kahdeksan
vuotta konepajapäällikkönä
toiminut Matti Veikkola otti

alkuvuodesta vastuun harteilleen. Hän hoitaa nyt koko
konsernin käytännön asioita ja taloushallintoa. Opettelemista on riittänyt uudessa
tilanteessa, joka päivä eteen
tulee jotain uutta. Lisäksi
muutakin haastetta on ollut,
sillä tiukka kilpailutilanne
johti talven aikana joihinkin
lomautuksiin.
- Sydäntalvi on yleensä
aina vähän hiljaisempaa aikaa, pahimmillaan puolet
on ollut lomautettuna. Nyt
näyttää siltä että toiminta
piristyy taas kesää kohti ja
olemme jo voineet ottaa melkein kaikki lomautetut takaisin töihin, Veikkola sanoo. JK

Mainostakomo / Nettitakomo on saapunut Haukiputaalle.
Sen kunniaksi kaikille alueen yrityksille

.ﬁ verkkotunnus
kaupan päälle!
Tilaa mikä tahansa jo ennestään edullisista
Webhotelli-palveluistamme ja saat .ﬁ verkkotunnuksen ensimmäiseksi vuodeksi
KAUPAN PÄÄLLE!
Mene osoitteeseen nettitakomo.ﬁ,
valitse haluamasi Webhotelli ja anna
tilauslomakkeella tarjouskoodi YHAUKI
Pidä kiirettä! Tarjous on voimassa vain 31.3.2015 saakka
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Nettitakomo.ﬁ
Verkkotunnukset - Webhotellit - Sähköpostit - Palvelimet

Teollisuustie 1 B, 90830 Haukipudas P. 040 564 5643, myynti@nettitakomo.ﬁ, www.nettitakomo.ﬁ

HTK-konepaja valmistaa tuotteensa tilauksesta tarkkojen piirustuksien mukaan. Leikkurin
ääressä ahkeroi Reino Mäkitalo.

Tarvitsetko laadukkaita kotisivuja?
Käy tutustumassa kotisivupalveluihimme osoitteessa www.mainostakomo.ﬁ
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Tuppurainen
TYÖN TEKIJÄ

EDUSKUNTAVAALIT 2015 - TYTIN TUKIRYHMÄ

Tytti

60

ÄÄNESTÄ TYTTI JATKAMAAN TYÖTÄ EDUSKUNNASSA

www.tytti.info

P o h jo is e

n

tu le v a is u

LÄHDE LIIKKEELLE - NYT JOS KOSKAAN
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Ölöviä elokuvatuotantoa
Haukiputaalla

us

Aleksi Puranen on käsikirjoittaja,
joka yrityksensä puitteissa tekee
tv-mainoksia, yritysvideoita ja elokuvia. Kuva Kimmo Hiltunen.

25
yrittäjä,
fysioterapeutti

Maarit Sihvonen

www.maaritsihvonen.fi

HYMY KUNTOON
Haukiputaan Hammaslääkärikeskuksessa
sinua sinua
palvelevat:
Haukiputaan
Hammaslääkärikeskuksessa
palvelevat:
Anna
Tuutti,
hammaslääkäri
Anna
Tuutti,
hammaslääkäri
Tommi
Lainas,
hammaslääkäri
Tommi
Lainas,
hammaslääkäri
Leena
Ylikontiola,
suukirurgi
Leena
Yikontiola,
suukirurgi
Paula
Matinaho,
hammashoitaja
Paula
Matinaho,
hammashoitaja
Tervetuloa
hakemaan
syy hymyyn!
Tervetuloa
hakemaan
syy hymyyn!

VARAA
AIKA
08 547 2972

Haukiputaan
Hammaslääkärikeskus
Kirkkotie 4, Haukipudas
08 547 2972

Liity yrittäjäyhdistykseen!
www.yrittajat.fi/haukipudas

Suomalaiset
elokuva-alan
toimijat ovat keskittyneet lähinnä pääkaupunkiseudulle,
mutta pohjoisestakin löytyy
vielä omat sitkeät toimijansa.
Aleksi Puranen perusti viime syksynä Haukiputaalle
Ölövi Productions Ky:n, eli
käsikirjoittamisen ja elokuva- sekä mainostuotantojen
parissa toimivan yrityksen.
Yrityksen nimi henkii paikalliskulttuuria, ja Puranen uskookin, että maantieteellinen
sijainti on yksi keino erottua
markkinoilla.
- Olen Kellon Kiviniemestä kotoisin ja Haukipudas on
hyvä paikka perheelle asua.
Enimmikseen teen kirjoitustöitä, joten suurin osa töistä kulkee läppärin mukana
minne vain. Toki elokuva-ala
on hyvin pitkälle ihmissuhdeala ja pääkaupunkiseudulla yhteyksien luominen olisi
helpompaa, mutta minulla
on täällä hyvä tapa erottua.
Tuottajia ja muita videoalan
yrityksiä löytyy kyllä Oulustakin, mutta käsikirjoittajia ei

taida kovin montaa olla, Puranen uskoo.
- Valmistuin 2006 Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulusta ja sen jälkeen
tein etelässäkin assistentin ja apulaisohjaajan töitä.
Harjoitteluiden aikana ehti
myös hyvin tutustua ihmisiin. Kävin monissa kissanristiäisissä ja menin pöljänä
kättelemään alan ihmisiä ja
esittelemään itseni, kertoo
Puranen suhteiden luomisesta.

Mainoksia
komedian keinoin
Aleksi Puranen toteuttaa
myös videoita mm. yrityksien tarpeisiin, kuten mainos-,
musiikki- ja esittelyvideoita. Nykyisin pienenkin työryhmän voimin onnistuu
näyttävätkin videot, joten
mainosvideon
tekeminen
ei välttämättä ole niin suuri
kustannus kun kuvitellaan.
Purasen sydäntä lähellä erityisesti on komedian keino-

jen käyttäminen:
- Moni voi olla arka kertomaan yrityksestään ulospäin
vitsin tai komiikan avulla.
Kyse ei ole siitä, että yritykselle naurettaisiin, vaan että
asiakas saadaan koukutettua
huumorilla. Monet isotkin
firmat erottuvat paremmin
humoristisella mainonnalla.
Kaikenlaisien videoiden teko
onnistuu toiveen mukaan.
Tällä hetkellä Purasella on
viimeistelyvaiheessa hänen
ensimmäinen pitkän elokuvan käsikirjoitus. Vuosittain
Suomessa tehdään alle 20
kokopitkää elokuvaa, joten
bisnesmielessäon haastavat
mahdollisuudet saada käsikirjoituksensa niiden joukkoon.
Suunnitelmissa on 2016
kuvattava fiktiivinen komedia, joka sijoittuu Pudasjärvelle. Kuvitteellinen
metallibändi Impaled Rektum temmeltää ja Puranen
vihjaa, että poroillakin on
merkittävä rooli elokuvassa. JK

”Monet isotkin firmat erottuvat paremmin humoristisella mainonnalla. Kaikenlaisien videoiden teko onnistuu toiveen mukaan.”

Pohjoisuus näkyy monissa Aleksi Purasen töissä, kuten tässä ”Upottavaa”-nimisessä lyhytelokuvassa. Suossa rämpivät näyttelijät Raimo Hytti ja Päivi Komulainen-Vuoti. Kuva Tero
Saikkonen.
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Obh Nordica 8305

kattila

- 60 %
Antti Savilampi vuokraa pakettiautoja, joita voi ajaa myös normaalin ajokortin omistaja. Harvemmat enää nykyisin ajavat kuorma-autokorttia, jota raskaampi kalusto vaatisi.

Yrittäjyyden alussa
tuki on tarpeen
Antti
Savilampi
aloitti
tammikuun
lopulla
autovuokraustoiminnan Martinniemessä
Haukiputaan
Autovuokraamon nimellä.
Hän vuokraa kevyitä pakettiautoja esimerkiksi muuttoautoiksi ja lisäksi harjoittaa
kuriiripalvelua. Tarkoitus on
myös alkaa vuokrata muuttolaatikoita. Toiminta-alue
ulottuu Pohjois-Oulusta Kiiminkiin ja Iihin saakka.
Jo pikkupojasta lähtien
autot ovat kiinnostaneet kovasti ja Savilampi hankki
myös kuljetusalan ammatillisen koulutuksen, mutta lähes
20 vuotta meni elektroniikka-alalla. Nyt sukulaisilta ja
perheeltä saadun tuen kannustamana hän päätti tarttua
pitkään kyteneeseen ajatukseen.
- Pitää tätä kokeilla ainakin, ettei myöhemmin jää
harmittamaan. Hyvä myös,

Yritykset!
MAINOSTEN
JA LEHTIEN
JAKELU
Haukiputaalla
ja ympäristökunnissa

Lehti- ja
mainosjakelu

Kavil
Katja Ulander
p. 050 501 7712

että autoille on tilaa kotipihassa, niin saan aloittaa työt
kotoa käsin. Yrittäjänä voin
suunnitella paremmin omat
menoni, mikä helpottaa elämää myös perheen kannalta.
Aiemmin vuorotyöt tulivat
liiankin tutuksi; helpottaa
paljon, kun ei tarvitse valvoa, Savilampi kertoo.
Viime kesästä saakka Savilampi alkoi valmistautua
uuteen työhönsä seuraamalla tiiviisti alan tarjontaa. Lisäksi tukea ja ideoita hän
sai yrittäjyyskurssilta. Myös
BusinessOulun Timo Paakkolan kanssa käytiin läpi
yrittämiseen liittyviä realiteetteja; saattaa vaatia aikaa
ja työtä ennen kuin toiminta lähtee kunnolla käyntiin.
Jo ensimmäinen keskustelu Paakkolan kanssa tarjosi
käytännöllisiä näkökulmia
ja tietoa. Yrittäjyyden kaikissa vaiheissa, mutta varsinkin

Väri sin tai pun.
Sopii myös induktiotasolle.
Kätevät kaatonokat.
Tilavuus 3 litraa.

NYT

alussa kaikki tuki on tarpeen.
Heti yrittäjyytensä alussa
Savilampi joutui hankalaan
tilanteeseen, kun ensimmäinen asiakas osoittautui
epärehelliseksi ja jätti palauttamatta auton. Onneksi
auto saatiin ehjänä takaisin,
tosin avaimet jäivät matkan
varrelle. Yrittäjän mukaan
tapaus oli opetus siitä, että
kaikkeen on varauduttava ja
toimintamallia pitää kehittää
varmemmaksi.
Savilampi toteaa, että toiminnan ja itsensä markkinoiminen
on
hänelle
henkilökohtainen
kasvun
paikka. Hän liittyi Haukiputaan Yrittäjäyhdistykseen jäsenhankkijan suosituksesta:
- Muutimme Oulunsalosta Haukiputaalle 2010, joten
muualta tulleelle yrittäjäyhdistys voi olla hyvä verkosto
tutustua paikallisiin. JK

Jokelantie 3
90830 Haukipudas

08-547 2407

29,90

VÄISKIN
TV JA KONE
ark.

9–18 • la 9–14

www.tekniset.fi

Liity yrittäjäyhdistykseen!
www.yrittajat.fi/haukipudas

Pankki palveluksessasi,
kaikissa asioissa ja kaikkialla.

sanna stenius
Eduskuntaan

Lähihoitaja,
insinööri ja perheenäiti.
Näkökulmaa
monelta kantilta.

148
Lapsiperheille mahdollisuus
kodinhoitajaan. Vanhuksille hyvää hoitoa. Harvaalueiden palvelujen ja yritysten säilyttäminen.
Eduskuntavaalit 19.4.2015
Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

Yrityksen OP-verkkopalvelu on niin kätevä kuin moderni pankkipalvelu vain voi
olla. Yhdellä kirjautumisella hoidat sekä omat että yrityksesi asiat. Voit antaa
käyttöoikeudet useammalle henkilölle ja määritellä kunkin oikeudet erikseen.
Ja mikä parasta, palvelu toimii siellä missä sinäkin, sekä verkossa että mobiilisti.
Soita OP Oulun Yrityskonttoriin puh. 010 2535 320 tai vieraile osoitteessa
op.fi/yrityspalvelu
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Tuhansia kävijöitä
avajaispäivänä

123

Pirkko Mattila

kansanedustaja

Pohjoinen
ääni
pirkkomattila.fi

”Innolla odotamme yhteistyökuvioita paikallisten
yhdistyksien ja toimijoiden kanssa.”

PALVELEMME TEITÄ HAUKIPUTAALLA
MA-TO 9-17, PE 9-18, LA 9-15, SU 11-15
JA MUULLOIN SOPIMUKSEN MUKAAN

Luottamuksella ja ammattitaidolla

KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU
SOTANIEMI
HAUKIPUDAS
Kirkkotie 1
(torilla ruskea tiilitalo)
P. (08) 5471 750

www.sotaniemi.fi

OULU
Pakkahuoneenkatu 5
(Aleksanterinkadun kulmalla)
Ark. 10-16 ja
muulloin sopimuksen
mukaan.
P. 044 342 0341 (24h)

Kokkolalaisen yhtiön uusi
Halpa-Halli -myymälä avattiin Haukiputaalle keskiviikkona 18.3. Väkeä oli jo
hyvissä ajoin paikalla odottamassa ovien aukaisemista.
Koko päivän asiakkaita virtasi tasaisesti ja liikenneohjaus toimi hyvin pitäen alueen

liikenteen sujuvana. Avajaisjärjestelyt saivat kävijöitä
paljon kiitosta ja paikalla ollut yrityksen johtokin tuntui
tyytyväiseltä.
Myymäläpäällikkö Erkki Anunti kertoo, että
ensimmäisen päivän kokonaiskävijämäärää on hanka-

Oulu10, Haukiputaan
yhteispalvelupiste
palvelee teitä mm.

○ Neuvonta ja ohjaus kaupungin palveluista

la arvioida, mutta se liikkuu
noin seitsemän ja kymmenen
tuhannen välillä.
Viimeiset päivät ennen
avaamista myymälässä tehtiin töitä lähes yötä päivää.
Noin 5000 neliön myymälässä hyllyjä oli täyttämässä yli
sata henkilöä.
- Avajaisaamuna vaimonikin ihmetteli, että olet sinä
teräshermoinen kun pystyt nukkumaan yön hyvin
vaikka iso päivä on tulossa,
Anunti naurahtaa.
Mies on ollut mukana
avaamassa useampaa liikettä Oulun alueella, kuten Muhoksella ja Limingassa, joten
suurin jännitys taisi kaikota
kokemuksen antamalla varmuudella. Vuodesta 2001

Haukiputaalla asunut Anunti on tyytyväinen, saadessaan toivotun liikkeen myös
kotikonnuille.
- Meillä työllistyy noin 40
henkilön henkilökunta, jota
täytyy kyllä hehkuttaa - ovat
niin ammattitaitoisia ja upeita. Avoimin mielin ja innolla
odotamme yhteistyökuvioita paikallisten yhdistyksien
ja toimijoiden kanssa. Joitakin kuvioita on vireilläkin,
Anunti vihjaa.
Ajoneuvoliikenteen sujuvuus paranee entisestään
kuluvan vuoden aikana rakennettavan kiertoliittymän
ansiosta. Lisäksi 200 autopaikalle mitoitettu piha saa
päällysteen, heti kunhan
maan routa sulaa. JK

○ Kaupungin lähettämien laskujen maksu
○ Lipunmyynti, mm. Oulun kaupunginteatteri,

Oulu Sinfonia, Teatterikuoppa, kaupungin
liikuntapaikat

○ Oulun Sivakka Oy:n vuokrataloyhtiön

palvelut

Yhteispalvelupisteissämme tarjoamme myös
neuvontaa ja ohjausta valtionhallinnon palveluista
○ TE-toimisto (etäpalvelu mahdollisuus)
○ Vero (etäpalvelu mahdollisuus)

Katso lisätiedot
palveluvalikoimasta
palvelupisteiden
www-sivulta:
www.ouka.fi/oulu10

Uuden Halpa-Hallin ensimmäisenä asiakkaana oli 1-vuotias Sofia isänsä Ossi Nurkkalan kanssa.

Halpa-Hallin ovien avautuessa eteisaulan täytti tiivis tunnelma. Ensimmäisenä päivänä kävi arviolta liki 10 000 kävijää.

Haukiputaan yhteispalvelupiste
Jokelantie 1 L 1 • puh. 050 420 1564 / 050 430 4016
Avoinna: ma–pe klo 8.30–16

Pihasuunnittelua,
puutarhan hoitotöitä ja
villivihanneskursseja
Oulun talousalueella
www.vihertiipertti.com
tanja@vihertiipertti.com

P. 0400-612226

Haukiputaan yrittäjien puolesta yhdistyksen varapuheenjohtaja Tiina Sotaniemi kävi viemässä onnittelut Halpa-Hallin
väelle. Kukat ottivat vastaan kauppaneuvos Esko Ylinen (vas.), Haukiputaan myymälän myymäläpäällikkö Erkki Anunti
sekä yrityksen toimitusjohtaja Janne Ylinen.
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Tiesithän, että BusinessOulu
palvelee myös sähköisesti?
Yrityspalvelutoimintomme palvelevat yritystäsi kaikissa yritystoimintaan liittyvissä
kysymyksissä, olitpa sitten aloittava yrittäjä tai kansainvälistä kasvua hakeva konkari.
Käytössäsi ovat myös sähköiset työkalumme, jotka löydät www-sivuiltamme.

TOIMITILAT JA YRITYSTONTIT

BUSINESSPLAZA

Toimitila- ja yritystonttipörssi on BusinessOulun
ylläpitämä maksuton palvelu, joka kattaa toimitilojen
osalta Oulun ja sen ympäristökuntien alueen ja
yritystonttien osalta Oulun alueen. Hakujen lisäksi voit
ilmoittaa tai jättää hakuilmoituksen yrityskäyttöön
tarkoitetuista vapaista toimitiloista.

BusinessPlaza-omistajanvaihdosportaalistamme löydät tietoa
omistajanvaihdoksista. Tietopankista löydät apua omistajanvaihdosprosessin eri vaiheisiin, olipa kyse yrityskaupasta tai
sukupolvenvaihdoksesta. Palvelussa voit myös ilmoittaa
yrityksesi myytäväksi tai kertoa ostohalukkuudestasi.

INVESTOR GATE

YRITYSHAKEMISTO

Investorgate on BusinessOulun tarjoama maksuton
palvelu, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen riskirahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Sijoittajaportaalin
kautta voit hakea kontaktia pääomasijoittajiin rekisteröitymällä ja julkaisemalla yritysesittelysi. Sivustolta löydät
lisäksi tietoa pääomasijoittamiseen liittyvistä tilaisuuksista sekä pääomasijoittamiseen ja yrityksen rahoitukseen liittyvää materiaalia.

Hakemistosta löydät yli 700 yrityksen tiedot Oulun alueelta.
Tietojen ylläpidosta huolehtivat yritykset itse, joten hakujen
lisäksi voit lisätä hakemistoon oman yrityksesi tiedot sekä logon.

Hae ja ilmoita Oulun alueen toimitilapörssissä.

Myy tai osta yritys - apuja omistajavaihdokseen.

Riskirahoittajienja rahoitusta tarvitsevien kohtaamispaikka

Löydä oikea kumppani yli 700 oululaisen yrityksen joukosta.

Palvelumme ovat maksuttomia ja löydät ne
www-sivuiltamme www.businessoulu.com.
BusinessOulu

Yksilöllinen puukäsityö tehdään huolella
Puusepänliike Pohjolan Muotoilu
Oy aloitti toimintansa viime syksynä yrittäjänään Ari Halonen ja Janne
Mäläskä. Molemmilla miehistä on
kuvataiteellinen tausta, mikä näkyy
kalusteiden huolellisesti suunnitellussa ilmeessä. He osaavat myös
hyödyntää puun omaa kuviointia
kalusteen ilmeen luomisessa. Tyyli
on graafista ja modernia, mutta silti lämminhenkistä perinteistä puukäsityötä.
Miehet valmistavat alusta asti
yksilöllisiä puukäsitöitä, suunnittelevat huonekalut ja muut tuotteet
asiakkaan tarpeen mukaan ja sisustukseen sopivaksi. Työt tehdään
tilauksesta yksityisille ja yritysasiakkaille. Tällä hetkellä asiakkaita on
ollut Oulun lähiseudulla.
Huolella valmistettu huonekalu
kestää käyttöä ja vanhenee arvokkaasti. Ajan tuomat kolhut ja muut
elämän jäljet voidaan myös korjata,
ja palveluihin kuuluu myös vanhojen kalusteiden kunnostus.
- Olemme Raahesta kotoisin
ja tunnemme toisemme penskasta saakka. Meillä on samanlainen
koulutustausta, joten yhteinen yritystoiminta oli luonteva ratkaisu.
Opiskeluaikana Lybeckerin käsi- ja

taideteollisessa oppilaitoksessa laitoimme harjoitusyrityksen pystyyn.
Silloin löytyi tyytyväiset asiakkaat,
mikä rohkaisi yrittämiseen, kertoo
Halonen.
Kaverukset halusivat perustaa
yrityksen lähelle Oulua, joten he
päättivät vaihtaa maisemaa Raahesta Haukiputaalle. Uusi paikkakunta
on tuntunut viihtyisältä asua ja palvelut löytyvät läheltä. Asiakkaitakin
on löytynyt mukavasti, mikä antaa
luottamusta jatkolle. Mäläskä kertoo, että yritykselle löytyi sopivasti tilat kun naapuri osasi suositella
Rautakammenkujalla olevaa uutta
hallia.

virkistystä. Oli myös hyvä käydä
etukäteen läpi mitä yrittämiseen liittyy, niin ei tule ikäviä yllätyksiä.
Varsinkin ensikertalaisena yritystä perustaessa mielessä voi liikkua monenlaisia kysymyksiä.

BusinessOulun henkilökunnan
kautta voit saada tietoa mitä yrityksen perustamiseen liittyy ja mitä
tulee tehdä, että yritysideasta saa jalostettua kannattavan liiketoiminnan. Apua voi saada tuotteen ja

palvelun kaupallistamiseen, rahoituksen hakemiseen sekä viennin ja
myynnin edistämiseen. Myös omistajanvaihdostilanteessa kannattaa
ottaa yhteyttä. JK

Tukea perustamiseen
BusinessOululta
Apua yrityksen perustamiseen saatiin myös BusinessOulun yritysneuvonnasta Timo Paakkolalta.
- Kävimme hänen kanssaan läpi
liiketoimintasuunnitelmaa ja muita perustamiseen liittyviä asioita.
Lisäksi teimme starttirahahakemuksen. Olen ollut ennenkin yrittäjänä Tampereella mainostoimistossa,
mutta sen perustamisesta on niin
paljon aikaa, että tarvitsin muistin-

Yhteystiedot
www.businessoulu.com

Tuoreet yrittäjät ja puusepät Ari Halonen ja Janne Mäläskä kertovat, että hallissa koneet ovat jo kutakuinkin
paikoillaan. Pieni kuva: Puun omaa kuviointiakin voi käyttää hyväksi ilmeen luomisessa.
Minna Jokisalo
toimialakoordinaattori, puh. 044 703 1374
minna.jokisalo@businessoulu.com

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

Haukipudas YRITTÄÄ
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Golf-kärpänen voi puraista
- iästä riippumatta
Revontie 2, 90830 Haukipudas
Puh. 08 547 1669
Avoinna ma-pe 10-17.30

UUTTA!

NYT HOITOLASSA MYÖS

SUOLAHUONE!
- Astmaatikoille hengitysvaikeuksien hoitoon
- Korvatulehduksiin
- Allergikoille
- Atooppisen ihottumaan!

Rentouttavaa hoitoa kaikenikäisille!

Kauneushoitola Sinikka Pietilä
Nikintie 1, 90820 Kello
(Liikuntakeskus Coren tiloissa)

Puh. 040 526 5190

a
l
l
i
M
perheenäiti
poliisi
päättäjä

Maksaja: Turvallisen arjen puolesta ry

102

“Arjen turvallisuuden asialla”
www.millakynkaanniemi.fi

Tommi Linna on toiminut
golf-opettajana Virpiniemen
golfkentällä noin kuusi vuotta. Kokkolassa jo nuorena
golf-kärpänen puraisi miestä ja tuolloin hän oli ainoa
nuori ukkoutuneessa porukassa. Nykyisin Linna on onnekseen saanut todeta, että
kentillä näkee kaiken ikäistä
porukkaa. Hänellä on ollut
oppilaita alle kouluikäisistä
lapsista varttuneisiin ikäihmisiin.
Golf-opettajana Linna kokee,
että hänen tärkein tehtävänsä ei ole loihtia kenestäkään
huippupelaajaa. Tavoite on
saada lajista tehtyä helposti lähestyttävä monenlaisille
ihmisille. Joskus lajista on innostunut koko perhe kerrallaan. Moni tuleekin kentälle
viettämään laatuaikaa perheen kesken.
- Golfiin liittyy paljon ennakkoluuloja
esimerkiksi
harrastuksen kalleudesta tai
moni epäilee onko se urheilua ollenkaan. Kun kentän
käy kiertämässä, niin lähes
10 kilometrin lenkki siinä tulee tehtyä. Monesti kysellään
myös vaate-etiketistä, mutta Suomessa ilmasto pitää
huolen siitä, että paras pukeutuminen tehdään sään
mukaan, Linna naurahtaa ja
huomauttaa, että löytyy toki
maailmalta niitäkin kenttiä,
joissa etiketti on tiukempi.
Kokkolassa meren äärellä
syntynyt mies on asettunut

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Kiventie 3, Martinniemi

Klassista
hierontaa
ammattitaidolla

Myös lahjakortit

Tervetuloa!
AS

K
ISU

S

45
SARI HALONEN
Palkasta toimeentulevien
ääni kuuluviin
Verot Suomeen ei veroparatiiseihin
SISUKAS
Työntekemisen on oltava
aina kannattavaa

Yrittäjä Tommi Linna (toinen vasemmalta) järjesti golf-reissun Kyprokselle helmikuussa. Mukana oli monenikäisiä
golfareita, kuten Antti ja Reijo Linna (oik.) sekä kolmannen
polven aloitteleva golffari, Eeli Linna.
perheineen Haukiputaalle.
Meren läheisyys ja tuoksu tekee myös golf-kentästä hänelle rauhoittavan ja tärkeän
paikan. Linna on ollut toiminimiyrittäjänä
kymmenen
vuotta ja lisäksi hän on Suomen Golfliiton aluekouluttaja ja juniorikehittäjä.
- Kuukausi sitten liityin
Haukiputaan yrittäjiin, sil-

lä syksyllä meille tuli yhdistyksen oma lehti, josta luin
jäsenyydestä ja halusin kuulua porukkaan. Tuli sellainen
tunne, että sieltä voisi löytyä
samanhenkistä
porukkaa.
Hämmästyin miten paljon ja
itsellenikin uutta tietoa yrittäjyydestä alkoi tulla saman
tien, Linna hämmästelee. JK

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Koulutettu hieroja
Tuula Asukas
P. 041 458 1603

48 v.
Äiti
Luottamusmies
Ins., DI

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

Yli 25 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi
Haukipudas YRITTÄÄ
Haukiputaan Yrittäjät ry:n
tiedotuslehti maaliskuu 1/2015

Teologian maisteri, kapteeni evp.

Pohjoisen
ihmisen puolesta.

www.vkkmedia.fi

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

Haukipudas YRITTÄÄ

HAUKIPUTAALLA
edullisesti ja laadukkaasti!
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MIRJA

Kotija siivouspalvelut:
Pesulapalvelut:

29 €/tunti

mm. vesipestävät matot,
-kodintekstiilit, -kalusteet,
Kotitalousvähennyksen
jälkeen
autojen
sisä- sis.
ja ulkopesut
(45%)
15,95€/h
alv 24%
yms.

Pesulapalvelut:
Koti- ja siivouspalvelut:
Myötätuulessa eteenpäin ry

• Lähiruoka
• Lähipalvelut
• Lähimatkailu
• Lähienergia

• Kiinteistönhuollot
• Koneurakoinnit
• Remontoinnit
• Pihapuidenkaato
• Päivystys 24 h

15
Maksaja: Suunta Pohjois-Suomelle ry

nro 1/2015

Olen saanut vuosien aikana
monipuolista kokemusta yrittäjänä ja
oululaisena päättäjänä. Uskon, että
kokemukselle on käyttöä Oulun,
Pohjois-Suomen ja koko maan
asioiden hoitamisessa.
Seuraa Riikkaa:

mm. vesipestävät matot,
29€/tunti -kalusteet,
-kodintekstiilit,
Kotitalousvähennyksen
jälkeen
autojen
sisä- ja ulkopesut
(45%) 15,95€/h sis. alv 24%
yms.

FIXUREMPPA OY

PESU-FIX

Veistotie 2, Haukipudas
jari.soronen@fixuremppa.fi

Veistotie 2, Haukipudas
asiakaspalvelu@pesu-fix.fi

P. 044 571 3050

mirjavehkapera.fi

P. 044 571 3052

www.fixuremppa.fi

SUOMI JA SOTE KUNTOON

Niilo tukiryhmineen
toivottaa
hyvää pääsiäistä!

www.niilokeranen.com

www.pesu-fix.fi

myynti • valmistus • asennus • huolto
Maksaja Niilo Keräsen tukiryhmä

1.4. klo 18.00
Niilo Keräsen (nro 63) ja Riikka Moilasen (nro 68) SUOMI JA SOTE
keskustelutilaisuus Oulussa Aleksanterinkatu 9, Aleksinkulma. Asiantuntijaalustukset: johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja maakuntajohtaja Pauli Harju.
Juontajana toimii Tytti Isohookana-Asunmaa.
2.4. klo 16.00-18.00
Pudasjärvellä S marketin edessä Juha Pylvään kanssa.
2.4. klo18.30
alkaen Pudasjärven vaalituvalla Maatalousilta. Tarjolla
Korentojärven suolahaukea ja kotitekoista rieskaa tykötarpeineen. Mukana Juha Pylväs sekä MTK Pudasjärven
pj. Juhani Jurmu kertomassa lähiruoasta ja maatalouden
kuulumisia. Juontajana Antti Holmström.Tervetuloa!
7.4. klo 10.00-15.00
Oulun Rotuaarilla myynnissä arpoja,
tervetuloa keskustelemaan Niilon kanssa!

68

WWW.RIIKKAMOILANEN.FI
riikka@riikkamoilanen.fi, p. 050 4628 026
Riikka Moi -kampanjatoimisto auki 8.4.2015-18.4.2015
klo 11-13 ja 16-18, Asemakatu 9, Oulu

Sähköposti:
oulunneon@oulunneon.com
Lauri Mikkonen myynti:
040 511 7366

63

Oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello

UUSI MYYMÄLÄ
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Kuvat eivät ole näyttelykohteista

HAUKIPUTAALLA

Tervetuloa kotiin!

TALOILTA OULUSSA
Taloillassa esittelemme persoonallisen yksitasoisen kodin,
jossa on runsaasti kivoja sisustusratkaisuja. Olemme
rakentaneet perheen toiveiden mukaisen kodin muuttovalmiiksi.

Osoitteessa

Heitontie 2

PALVELEMME

8-21
La 8-18

Ma-pe

Torstaina 26.3.2015 klo 16-19
Tulipesäntie, Kiulukangas, Oulu
opastus Raitotieltä

Jopera
yhteisty
Puusteöhön
ll
kanssa in
.
Etusi

1000e
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et.fi
www.HHn

Aherramme
arkena
- lepäämme
sunnuntaina!

/HalpaHalli

Taloillassa mukana:
Pilvitie 1 A, 90620 Oulu | puh. 040 550 2830 | myynti@jopera.fi | www.jopera.fi

POP OULUN PATENIEMEN
KONTTORI ESITTÄYTYY
Olemme palvelleet alueella asiakkaita menestyksekkäästi jo vuodesta 2007 lähtien.
Tule sinäkin tutustumaan Pateniemen omaan pankkiin.

Meiltä saat perinteistä, ihmisläheistä ja kotimaista pankkipalvelua.
Meidän pankissa peruspankkipalvelut eli käyttötili, maksukortti ja verkkopankki
ovat pankin omistajajäsenille maksuttomia.

Pirjo

Asko

Antti

Maritta

Tervetuloa tutustumaan täyden palvelun pankkiin!

Pohjanmaan Osuuspankki
PATENIEMEN KONTTORI, Keskuskatu 7, 90800 Oulu
Puh. (08) 564 7100 | www.popoulu.fi

Aidosti lähellä ihmistä

