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

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

MARRASKUU 3/2014

Perjantaina ja
lauantaina liikkeissä
kovia joulutarjouksia!
Liikkeet laittavat
joululyhdyt pihoille
palamaan!

Haukiputaan Yrittäjien

joulunavaus pe 21.11.2014
Päätapahtuma on BestWestern Hotel Samanttan alueella

klo 17.00

Tilaisuuden avaus
Haukiputaan Yrittäjien pj Jyrki Drushinin
Klo 17.05
Soppatykki
Jaetaan yleisölle riisipuuroa suoraan soppatykistä,
noin 600 annosta
Klo 17.15-18.45 Oikea joulupukki paikalla
Pukki ottaa vastaan lasten kirjeitä ja
jakaa lapsille karamellia
Klo 19.00
Ilotulitus
Tekniset Väiskin TV ja Koneen parkkipaikalta

Lisäksi paikalla on makkaranmyynti,
jalkapalloseuran HauPan nuoret
Mahdollista muuta tarjontaa ja ohjelmaa
Huom. Varatkaa käteistä rahaa.

Lasten
ki
Joulul rjeitä.
ahja
toiveita .
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Puheenjohtajan palsta:

nro 3/2014

”Negatiivisuus pakkaa ruokkimaan apatiaa ja tätähän emme varmaan
kukaan toivo. Säilytetään usko tulevaisuuteen ja ennen kaikkea, käytetään lähipalveluja, etteivät viimeisetkin yritykset häviä kyliltämme!”

Käytetään lähipalveluja
Niin se taas vuosi kääntyy loppuaan kohti ja joka puolella suunnitellaan joulunavauksia. Kylmän alkukesän jälkeen saimme nauttia
upeasta ja lämpimästä kesästä ja nyt vaan odotellaan sitä oikeaa talvea, eli lunta ja pikku pakkasta.
Haukiputaan Yrittäjät järjestää perinteisen joulunavauksen tutuksi tulleella kaavalla. Joulupuurokin tarjotaan taas pienen tauon
jälkeen. Ilotulitus tulee olemaan tänä vuonna
pienempi, koska hallitus päätti lahjoittaa osan
tarkoitukseen käytettävistä varoista, köyhien lapsiperheiden joulun avustamiseen. Näin
Yrittäjät haluavat kantaa kortensa kekoon näinä huonoina aikoina ja osoittaa yhteiskuntavastuuta.
Huonot ajat alkavat valitettavasti hiljalleen
näkyä jo kyläkuvissakin tyhjinä liiketiloina. Yritysten loppuminen on aina vaikutuksiltaan monitahoinen juttu.
Jollakin tapaahan yrittäminen ei ole kannattanut, jos yritys lopetetaan, saatikka, jos on
kyseessä konkurssi. Yrittäjähän joutuu aina kantamaan vastuunsa loppuun saakka ja monesti
vaikutukset ulottuvat perheen lisäksi myös lähipiiriin ja useimmiten valitettavan ikävällä tavalla. Tämä olisi meidän kaikkien hyvä muistaa.
Lähipalvelut myös katoavat puhumattakaan

verotulojen vähenemisestä ja työttömyyden lisääntymisestä. Verokertymän vähentyminen
vaikuttaa taas yhteiskunnan palveluihin. Inhottava noidankehä, josta poispääseminen tuntuu
olevan vaikeaa.
Toisaalta aina tulee myös uusia yrityksiä tilalle ja myös menestystarinoita löytyy, vaikka
on tunnustettava, että monen pienyrittäjän arki
on näinä aikoina enemmänkin selviytymistä,
kuin bisnestä.
Jos yhden toiveen voisin joulupukille esittää,
niin se olisi, että tämän negatiivisen uutisoinnin
tilalle, tai edes rinnalle saaataisiin myös positiivista uutisointia, sillä hyviäkin asioita tapahtuu
koko ajan. Negatiivisuus kun pakkaa ruokkimaan apatiaa ja tätähän emme varmaan kukaan
toivo.
Säilytetään usko tulevaisuuteen ja ennen
kaikkea, käytetään lähipalveluja, etteivät viimeisetkin yritykset häviä kyliltämme!
Kiitän Haukiputaan Yrittäjiä luottamuksesta, jatkaessani puheenjohtajana myös tulevana
vuonna.
Hyvää Joulua ja parempaa Uutta Vuotta!

Jyrki Drushinin
puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät

Jyrki Drushinin ja hänen vaimonsa Outi Drushinin osallistuivat yhdessä
marraskuun puolivälissä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokoustapahtumaan Rokualla.

Yhteinen kesänaloitus nosti yhteishenkeä
Talven pakkasista on saatu
jo ensimakua, mutta muistellaan vielä hetki viime kesää,
jolloin Haukiputaan yrittäjäyhdistys järjesti yhteistyökumppaneittensa kanssa

Haukiputaan
kesäpäivän
lauantaina 14.6. keskustan
torialueella. Kesäpäivä pistettiin vireille jälleen yhden
välivuoden jälkeen, sillä yhteiselle
kesänaloituksel-

Kesäpäivässä oli paljon ohjelmaa lapsille kuten poniajelua
ja Rolle-Nallen show, joka sai yleisön pikkuväen pomppimaan.

le tuntui olevan kysyntää ja
päivä sujui mukavasti yhteishengen nostatuksen merkeissä.
Kesäpäivän ohjelmistossa oli mukavaa nähtävää

ja kuultavaa monenikäisille. Erityisen kovan suosion
sai Rolle-Nalle, jonka lastenkonserttinumero sai perheen
pienimpien kinttuihin vipinää ja pomppua. Lisäksi lap-

silla oli mahdollisuus nauttia
ponikyydistä
Paikallisille tuttu kultakurkku Jore Siltala musisoi ja
lisäksi myös laulatti yleisöä
tuttujen yhteislaulujen tah-

tiin ja hänellekin riitti uskollisia kuulijoita. JK
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Haukiputaan Vuoden yrittäjä, Pasi Jämsä

Kasvanut yrittäjyyteen
Haukiputaan Värisilmä toimii 1989 rakennetussa talossa Revontiellä. Rakennuksessa
on nyt 600 neliömetriä myymäläalaa sekä vuonna 2007 tehdyn laajennuksen jäljiltä
lisäksi 200 neliömetriä varastotilaa.

Syyskokouksessaan tiistaina
11.11. Haukiputaan Yrittäjät
palkitsivat vuoden yrittäjäksi
Haukiputaan Väri Oy:n Pasi
Jämsän. Hänelle luovutettiin
kunniakirja sekä yrittäjäpatsas.
Perheyrityksen perinteet ovat
paikkakunnalla pitkät. Laaja-alaista sisustamisen vähittäiskauppaa ja Oulun alueella
sisustusremontteja
tekevä
yritys, aloitti maalikauppana vuonna 1981, jolloin Pasi
Jämsän isä, Leo Jämsä, perusti yrityksen.
Vuonna 2002 Leo siirsi vetovastuun pojalleen. Edelleen isä on taustatukena ja
Haukiputaan Väri Oy:n hal-

lituksen
puheenjohtajana.
Yritys työllistää seitsemän
vakituista työntekijää.
- Enimmäkseen asiakkaitamme ovat yksityiset remontoijat ja sisustajat. Jonkin
verran toimitamme pintamateriaaleja myös talotehtaille,
sillä uudisrakennusten sisustaminen on vuosien varrella
siirtynyt yhä enemmän rakennusliikkeille. Uutta ei rakenneta enää entiseen tahtiin.
Lisäksi 90-luvulla vielä monet
sisustivat itse ja hakivat vain
tarvikkeet, nyt ihmiset ovat
valmiit maksamaan asennustyöstäkin, Jämsä kertoo.
Pasi on ollut mukana yrityksessä ja nähnyt toiminnan

historian, vaikka kävikin välillä opiskelemassa rakennusalaa. Hän on kasvanut
yrittäjyyteen, ja naurahtaa ettei paljon muusta tiedäkään,
miltä tuntuisi olla vieraalla
töissä.
Jämsä kiittää yrittäjäyhdistystä tästä huomionosoituksesta ja aktiivisesta otteesta
paikkakunnan tapahtumajärjestämisessä. Jämsän mukaan
ajat ovat haastavat, joten yrittäjäyhdistys on hyvä olla ajamassa paikallisten yrittäjien
asiaa ja muistuttamassa asukkaita, että Haukiputaan palvelut ovat olemassa heitä
varten.

Puheenjohtaja jatkaa
pestissään
Haukiputaan Yrittäjien syyskokouksessa 11.11. käytiin samalla läpi yrittäjäyhdistyksen
sääntömääräiset syyskokousasiat ja muodostettiin hallitus
ensi vuodelle. Puheenjohtajana jatkaa Jyrki Drushinin
ja sihteerinä Leena Niemelä. Muina jäseninä jatkavat
Arja Järvenpää, Raimo Kropsu, Päivi Pikkuhookana, Hannu Hietala, Mikko Niskala,
Marko Saukko, Heidi Kallio
ja Heidi Mäkeläinen.
Erovuorossa hallituksesta
oli tällä kertaa Tuomo Mällinen, jonka tilalle hallitukseen

Haukiputaan Yrittäjät ry palkitsi Haukiputaan Väri Oy:n
Pasi Jämsän vuoden yrittäjäksi.
nimettiin Tiina Sotaniemi,
Hautaustoimisto Sotaniemen
yrittäjä. Sotaniemi perusti hautaustoimistonsa Haukiputaalle toukokuussa 2013,

aikaisemman liikkeen tilalle.
Sotaniemellä on myös edelleen toiminnassa pitempään
toiminut alan liike Oulussa.
JK

Virtaa yrittäjyyteen -yrittäjäpäiviltä

Juhlagaalassa Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Kempeleestä otti juhlapuheessaan voimakkaasti kantaa yrittäjyyden puolesta.
”Virtaa yrittäjyyteen” oli
teemana 24.-26.10. Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä
Tampereella, jonne osallistui
Pohjois-Pohjanmaalta lähes
100 yrittäjää. Puheenjohtajak-

si valittiin kolmesta ehdokkaasta kaksivuotiskaudeksi
Jyrki Mäkynen Seinäjoelta,
jonka mukaan vahva Suomi
tarvitsee vahvoja yrityksiä.
Neljä vuotta järjestöä luot-

sannut puheenjohtaja Mikko Simolinna ei ollut enää
ehdolla. Liittokokouksessa
otettiin kantaa yrittäjyyden
vahvistamiseen ja talouspolitiikkaan muutosta. Juhlapuheen piti Keskustan
puheenjohtaja Juha Sipilä,
ehdottaen
julkishallinnon
työntekijöiden vähentämistä, joka aiheutti valtavan julkisuuden. Hän myös ehdotti
yhteiskuntasopimusta, jossa olisivat mukana yrittäjät,
elinkeinoelämä, työntekijät
ja poliittiset päättäjät.
Päiviin kuului seminaareja, perjantai-illan Rakkaus -teemailta ja lauantai-illan
juhlagaala, jossa yhtenä Valtakunnallisena
Yrittäjänä
palkittiin puhe-, toiminta-,
fysioterapia- ja hoivapalveluyritys Tutoris Oy Oulusta.
Ensi vuonna Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät ovat Sotkamon Vuokatissa, joten
päiville on lyhyt matka Haukiputaaltakin osallistua.

Heimo Turunen

Valtakunnallisen
yrittäjäpalkinnon ottivat vastaan toimialajohtaja Sari
Arffman ja toimitusjohtaja Laura Juvala Tutoris Oy
Oulusta, jota onnittelemassa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus
oikealla.

Perjantai-illan tulojuhlassa oli rentoa meininkiä. Teemana oli rakkaus ja se näkyi myös
osallistujien pukeutumisessa. Mukana kuvassa muun muassa oululaisia ja raahelaisia.

Haukipudas YRITTÄÄ

4

Haukiputaan Yrittäjät avaavat joulukauden järjestämällä perinteisen Joulunavaus-tapahtuman
perjantaina 21.11. Keskustan yrittäjät luovat tunnelmaa sytyttämällä joululyhdyt pihoille palamaan ja
lisäksi perjantaina sekä lauantaina
liikkeistä löytyy kovia joulutarjo-

uksia! Tapahtuma on näyte paikallisten yrittäjien ja yhdistysten
yhteishengestä.
BestWestern Hotel Samanttan edustalle on ideoitu ohjelmaa,
joka alkaa kello 17 Haukiputaan
Yrittäjien puheenjohtajan Jyrki
Drushinin tervetulotoivotuksella.

nro 3/2014

Heti perään alkaa soppatykki soida, kun suoraan padasta jaetaan
yleisölle riisipuuroa noin 600 annoksen verran.
Oikea joulupukki tulee ottamaan vastaan lapsien kirjeitä ja
jakaa lapsille karamellia. Kello 19
tapahtuma huipentuu ilotulituk-

seen.
Makkaramyynnin järjestää HauPan nuoret, eli myynnillä tuetaan
Haukiputaan Pallo ry:n jalkapalloilevia nuoria. Muutakin ohjelmaa ja
tarjontaa saattaa osua paikalle.
Tervetuloa nauttimaan yhteisesti joulun tunnelmasta!

Joulunavaus on tunnelmannostatus jouluun
Hyvän palvelun

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

Yrityspörssin verkosto laajenee – ostajien ja
myyjien kohtaaminen turvaa työpaikkoja
Pieniä ja keskisuuria yrityksiä myydään vuosittain vain pari tuhatta,
kun kauppoja pitäisi tehdä pelkästään yrittäjien ikääntymisestä johtuen yli tuplasti enemmän.
Kyse on tuhansista työpaikoista. Yrityskauppojen vauhdittamiseen tarvitaan asiantuntija-apua ja
kauppapaikkoja. Suomen Yrittäjien Yrityspörssi.fi -palvelu on yksi
keino vauhdittaa ostajien ja myyjien kohtaamista.
Läheskaikkiyksityisensektorinuudettyöpaikatovatjokymmenen vuoden ajan syntyneet
pieniinjakeskisuuriinyrityksiin.
VuosittainSuomessatuhansiayrityksiäjatyöpaikkojauhkaaloppua
sen takia, että yrittäjän jäädessä
eläkkeelleyritykselleeilöydyjat-

kajaa.
SuomenYrittäjienYrityspörssi-palveluauttaayrityksenostajia
jamyyjiälöytämääntoisensa.Valtakunnallisenapalvelunaalkanut
Yrityspörssilaajeneealueellisesti.Etelä-Pohjanmaalla,Hämeessä,Keski-Suomessa,Pirkanmaalla,
Pohjois-SavossajaSatakunnassaYrityspörssitovatjokäytössä.
MarraskuussakäynnistyyEteläSavon Yrityspörssi.
Valmiinyrityksenostaminen
onhyvävaihtoehtouudelleyrittäjälle
Kujalanmukaanolisihyvä,että
yrityksetvaihtaisivatomistajaa
useammin,silläyrityksenerielinkaarenvaiheisiintarvitaanerilaisia yrittäjiä.

Fakta:Yrityspörssistä apua yrityskauppaan
Osoitteessa www.yrityspörssi.fi toimiva Yrityspörssi kokoaa yhteen yritysten ostajat, myyjät ja asiantuntijat ja törmäyttää eri osapuolet myös
alueellisesti.
Palvelussa on satoja myynti- ja ostoilmoituksia.
Palvelu on helppokäyttöinen ja toimii kaikilla päätelaitteilla.
Sitä voivat käyttää ostajat, myyjät ja palveluntarjoajat.
Rekisteröitynyt käyttäjä voi lisätä palveluun omia ilmoituksia ja muokata niitä helposti. Ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä ja kaikki yhteydenotot välitetään haluttuun sähköpostiin.
Alueellisten Yrityspörssien ilmoitukset näkyvät myös valtakunnallisessa
palvelussa. Ilmoitukselle saa laajan näkyvyyden ja halutessaan myös lisänäkyvyyttä printtijulkaisuissa.

Uusia jäseniä
Haukiputaan Yrittäjät ry on saanut kesäkuusta
lähtien riveihinsä seitsemän uutta jäsenyritystä.
Nyt yhdistyksellä on yhteensä 231 jäsentä.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Digiatri Sami Korpelan yritys, joka toimii Kiviniemessä ja konsultoi kaikenlaisissa tietokoneita ja digilaitteita koskevissa ongelmissa.
Putaan Optikko Duo Oy on Annukka Jaskarin luotsaama
optikkoliike Revontiellä.
Savula Oy:n Anniina Louhela on erikoistunut arkkitehtipalveluiden tarjoamiseen.
T:mi Pertti Alakopsa harjoittaa puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoimintaa Kellossa.
Tmi Hilkka Miettunen on Step In -grillikahvilan yrittäjä Revontiellä.
Valokuvauspalvelut Asko Veteläinen on Martinniemessä
toimiva valokuvaamot, joka tekee myös muuta kuvaustoimintaa.
Vehkaperä Hannu jatkaa yhdistyksessä seniorijäsenenä toimittuaan Geopudas Oy:n yrittäjänä 26 vuotta.
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 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.

Haukipudas YRITTÄÄ

nro 3/2014

Sukupolvenvaihdos on hyvä pohja ponnistaa
Jokelantie 3 liikerakennuksen päätytilaan avattiin
syyskuussa
Haukiputaan
kylmä- ja kodinkonehuolto
Kylmäkomppania Oy. Yrittäjä Toni Tuikkasen mukaan
jo avajaispäivänä kiinnostuneita kävi runsaasti kahvittelemassa ja kysynnästä
huomaa, että Haukiputaalla
on kaivattu alan kivijalkaliikettä.
Toni Tuikkaselle tämä on
oman yritystoiminnan alkutavalta, mutta suinkaan pystymetsästä hän ei hypännyt
ruoriin. Isä Martti omisti yrityksen ennen syksyllä tehtyä
sukupolvenvaihdosta ja hänen poikansa pääsivät nuoresta pitäen tutustumaan
työntekoon. Jo 13-vuotiaana
Toni polki pyörällä ensimmäiselle asiakaskäynnilleen
ja koululomilta lähdettiinkin töihin. Martti on edelleen
mukana tukena ja konsultoimassa poikiaan:
- Toni ehdotti jo viisi vuotta sitten liikkeen perustamista ja nyt toimeen tarttuminen
antoi minullekin virtaa ja innostusta olla mukana. Isänä
olen erittäin onnellisessa ase-
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joulunavauksessa
21.11. - 22.11.
paljon tuotteita

-27% -40%
Putiikki 27
Välitie 4, 90830 Haukipudas
p. 044-7472 702 • putiikki@putiikki27.fi
www.putiikki27.fi • www.facebook.com/putiikki27
Putiikki Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-14

Parturi-kampaamo

Toni Tuikkanen sai syksyllä kylmä- ja kodinkonehuoltoyrityksen vetovastuun isältään
Martti Tuikkaselta. Myös Tonin veli Timo työskentelee yrityksessä.
massa ja sain mielenrauhan,
sillä yritys on hyvissä käsissä. Lisäksi nyt minulla aikaa
huolehtia itsestäni ja kunnostani, jotta minusta on mahdollisimman pitkään hyötyä
pojilleni, ylpeä isä hehkuttaa.
Yrityksellä on vuosikymmenien tausta kun Martin

Oppisopimusopiskelija Jari-Pekka on Toni Tuikkasella hyvässä opissa, sillä tässä yrityksessä on hallittava kylmälaiteasentajan, kodinkonehuoltajan ja hyvän asiakaspalvelijan opit.

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

isävainaa toimi alalla Keski-Suomessa ja Martti jatkoi
yrittäjänä 20 vuotta, liikkuvana huoltomiehenä. Nykyään kivijalkaliikkeestä saa
kodinkoneiden, kylmälaitteiden ja lämpöpumppujen
huolto-, asennus- sekä myyntipalvelua. Lisäksi huoltajat
liikkuvat Haukiputaan, Oulun, Iin, Kemin, Tornion sekä
Pudasjärven alueilla.
- Tuntuu hyvältä, että liike on saanut hyvän vastaanoton tällaisena aikana kun
yrittäjät arkailevat ja miettivät uskaltaako investoida,
mutta me laajennamme toimintaa. Talouden tilanne voi
toki vaikuttaa siihen, että jotkut haluavat mieluummin
korjata vanhaa kuin ostaa
uutta. Myös lämpöpumput
ovat taloudellinen lämmöntuotantomuoto ja siksi
suosittuja, selittää Toni Tuikkanen.
Sukupolvenvaihdoksen
ansiosta asiakkaat ovat säi-

lyneet ja samat maahantuojatkin halusivat edelleen
yhteistyöhön uuden yrittäjän kanssa. Tämä on helpottanut Tonin työtä, mutta
lupa-asiat, paperityöt sähköpostiruuhka ja virastoissa
käymiset ovat silti pitäneet
hänet yllättävän kiireisenä.
Hyvänä tukena toimintaan
on ollut myös hedelmällinen
yrittäjäyhteistyö naapuriliikkeen kanssa:
- Meillä on hyvä symbioosi Väiskin TV ja kone Tekniset -liikkeen kanssa. Emme
syö toistemme leipää, vaan
voimme tarvittaessa ohjata asiakkaan naapuriin. Jos
vaikka asiakkaan jääkaappi
on auttamatta rikki, voimme
suositella
naapuristamme
saatavaa hyvää palvelua. Itsekin haluamme panostaa
palveluun, jotta asiakkaan
ongelmat ratkeavat sujuvasti
ja siksi henkilökunnan pitää
olla palvelualttiita, Tuikkanen korostaa. JK

Ihanaa
joulun aikaa

Aurinkoista kevättä!

La 6.12 Kake Randelin
lippu 14Tulossa
€

huippuartisteja:

to 28.3. Suvi Teräsniska
La 30.3. The Sixpack
La 20.12
Pe 5.4. Valtakunnan mestarit
lippu ennakkoon 15 €,
karaokekisan alkukarsinnat
ovelta 18 €.
La 6.4. Kake Randelin
Ennakkomyynti
P e 12.4. Tangokuningas
alkaa 1.12.
Kari Piiroinen
La
13.4.
Petri
Perjantaina 19.12.
meillä
on Nygård
La 20.4. Elonkerjuu

H anne

AVOINNA:
MA-PE
klo 9.00-17.00

Anni Kiuttu
Hekkalansaarentie 8 Kello

p. (08) 540 2603

Tervetuloa!

hautakivet

valmistus, myynti, vanhojen kivien
entisöinti, lisänimien kaiverrukset,
kivien oikaisut, jne

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

www.kivipalvelujamsa.fi
Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset
Implanttiprotetiikka

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

JVG

REVONTIE 5, HAUKIPUDAS
www.lahella.net – 24h nettiajanvaraus
p. 041 536 5541
• Parturi-kampaamopalvelut ammattitaidolla, laadukkailla Wellan tuotteilla
• Kauneushoitolan palvelut yksilöllisesti
luonnonkosmetiikalla, mm. kasvohoidot, sokeroinnit…
ma-pe 9-17, la ja ilt.
sopimuksen mukaan

joululounas tarjolla
10.30-14.00 hintaan 9,70 €.

Erikoishammasteknikko

Koti- sekä avustamispalvelua

Kodintekstiilien ja vaatteiden ompelua
Korjausompelua
Painopeittoja, liukulakanoita ym.

Tarjan Hoiva- ja Kotipalvelu

PETRI HEIKKINEN

Soita, niin kerron lisää!

Tarja Koskinen, p. 040 517 4991
Sarkkisenmutka 9, Haukipudas
tarjamkoskinen@luukku.com

Joululounas tarjolla 10.30-14.00 hintaan 9,70€
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• Kuljetuspalvelut • Kaivinkonetyöt
• Koneenkuljetukset.

P & T Karjalainen Ky
044 3673599 / 050 3438989

Täyden palvelun autolasiliike

Holstinmäen

Autolasi Oy
Puh. 0400 757 391
www.tuulilasitoulu.fi
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Halpa-Halli avataan ensi keväänä
Uusi Halpa-Halli -tavaratalo nousee Haukiputaalle Haukiväylän varteen ja se
avataan keväällä 2015. Pääurakoitsijan Rakennusliike
Lehto Oy:n Jussi Wiik kertoo, että perustusten betonirakenteiden työt on aloitettu
viikolla 43 ja tämän vuoden
loppuun mennessä rakennuksen vaippa saadaan umpeen ja maavaraiset lattiat
betonoidaan.
Rakennusliike Lehto oy
toimii kohteen KVR-urakoitsijana. Kaikki rakennustyöt
tehdään omilla työntekijöillä pois lukien muutamia
erityisosaamista
vaativia
työvaiheita. Työmaalla miehistön keskivahvuus on 15
henkilön luokkaa
Koko perheen tavaratalolla on noin 5000 neliötä alaa ja
se työllistää noin 25–30 asiakaspalvelun ammattilaista,
joiden rekrytointi aloitetaan
joulukuussa.
- Ketjumme on laajentunut parin viime vuoden
aikana voimakkaasti Pohjois-Suomessa ja Oulun ympäristössä avaten myymälät
muun muassa Kiiminkiin,
Muhokselle ja Liminkaan.
Haukiputaan myymälä on
siis luonnollista jatkoa näille
hyvin menestyneille täyden
palvelun myymälöillemme,
kertoo Kokkolan Halpa-Halli Oy:n apulaisjohtaja Ari Isohella.
Alkuperäisen suunnitel-

Uuden Halpa-Hallin betonirakenteet ovat jo alkaneet nousta Haukiväylän varteen.

Havainnekuvassa keväällä valmistuva koko perheen tavaratalo, jolla on noin 5000 neliön pinta-ala.
man mukaan tavaratalon piti
valmistua syksyllä 2014. Työ
viivästyi, koska rakennuslupaa ei myönnetty kaavassa

mainittujen, mutta tuolloin
vielä puutteellisten liikennejärjestelyjen vuoksi. Rakennuslupa päivättiin 3.9.2014

ja maarakennustyöt päästiin
aloittamaan jo syyskuun lopulla. JK

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

www.puusepanliike-mattila.fi

• Puusepäntuotteet
• Keittiökalusteet

lisuudessa on. Kuitenkin
ihmiset ovat olleet todella mukavia, henkilökunta
on ahkeraa ja muutenkin on
mukavaa tulla kauppaan,
jota on hoidettu niin hyvin,
Aunio kehuu.
Aikaisempi
kauppiaspaikka miehellä oli Kannuksessa, jossa hän työskenteli
Kalajoelta käsin. Haukipudas ja paikalliset vaikuttavat
mukavilta, mutta sen lisäk-

si erityisen suuri plussa paikassa on, että se sijaitsee
lähempänä Oulussa asuvaa
perhettä, jonka kanssa pääsee nyt viettämään enemmän
aikaa.
Pyhännältä syntyisin oleva kauppias on ollut eri puolilla suomea yrittäjänä noin
25 vuotta, josta K-kauppiaana lähemmäs 20 vuotta.
Aunio on koulutukseltaan
ravintolakokki, mutta eksyi

vahingossa kauppaan töihin
Piippolaan ja jäi sille tielle.
Mies nauttii erityisesti yrittäjyyden tuomavasta vapaudesta, vaikka vastuu noin 20
työntekijän pärjäämisestä on
loppujen lopuksi yrittäjällä:
- Riskit ja haasteet on yrittäjällä, mutta myös tässä
roolissa työnkuva on hyvin
monipuolinen. Olen tottunut tekemään pitkää päivää,
mutta se ei tunnu pitkältä kun tykkää työstään. Osa
koostuu paperi- ja hallinnollisista tehtävistä, mutta myös
asiakkaitten kanssa on antoisaa rupatella. Kunhan alkuajan kiireet helpottavat, niin
pääsen enemmän työskentelemään myymälän puolella.
Lisäksi minulle kaupan tuorepuoli on tärkeää, että hedelmät, vihannekset ja leivät
ovat hyviä ja palvelutiski toimii! JK

• Saneeraustyöt

PUUSEPÄNLIIKE MATTILA KY
Teollisuustie 1
HAUKIPUDAS

K-Supermarket Revontorin
uudella kauppiaalla Rauno Auniolla on ollut kiireiset puolitoista kuukautta.
Jonkin aikaa hänellä oli kaksi kauppaa kaitsettavanaan,
molemmissa yhtä aikaa inventaariot ja lisäksi paljon
muuta tekemistä Haukiputaalle asettumiseksi.
- Alussa kun on kiirettä,
moni asia tuntuu ehkä hankalammalta, mitä ne todel-

(08) 547 1450
0400 684 735

Uusi kauppias Rauno Aunio
nauttii kauppiaan työn monipuolisuudesta: sekä hallinnollisista että myymälän
puolella asiakaspalvelutehtävistä.
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Apua atk- ja digiongelmiin

Sami Korpelan tietotekniikan konsultointi- sekä
huoltopalveluyritys Digiatri
tekee kotikäyntejä, joista se
on saanut hyvää palautetta
monilta yrittäjiltä.
Yksi Haukiputaan yrittäjien uusista jäsenistä on haukiputaalaisen Sami Korpelan
elokuussa 2014 perustama
yhdenmiehen yritys Digiatri.
Hän konsultoi kaikenlaisissa tietokoneita ja digilaitteita
koskevissa ongelmissa sekä
tarjoaa myös 3D-suunnittelu- ja 3D-tulostuspalveluita.
Tällä hetkellä eniten tehdään
yrityksille ja kotitalouksille
tietotekniikan konsultointisekä huoltotöitä.
- Tietoisuus uuteen tekniikkaan
ja
palveluihin
kuuluvan
3D-tulostuksen
käyttömahdollisuuksista kasvaa koko ajan. Esimerkiksi
tulostuspalvelua käyttäneet
asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä. Keskeisiin asioihin
kuluu, että asiakkaat osaavat yhdistää tarpeen ja 3Dtulostuksen mahdollisuudet.
Tässä asiassa yrityksellä riittää myös työnsarkaa, Korpela selostaa.

Pääasiallisesti Digiatri tekee kotikäyntejä, josta on
saatu hyvää palautetta esimerkiksi yrittäjiltä. Yrittäjällä
ei ole kiireidensä keskellä aikaa eikä halua kiikuttaa yrityssalaisuuksia
sisältävää
tietokonetta huollettavaksi
toiselle puolelle kaupunkia.
Huollon yhteydessä asiakas
saa lisäksi vinkkejä ja neuvoja siitä, miten vastaavanlaiset
ongelmat voidaan välttää tulevaisuudessa tai miten asiakas voi seuraavalla kerralla
jopa korjata ongelman itse.
Tavoitteena on myös tehdä tunnetuksi tietokoneiden
vaihtoehtoisia käyttöjärjestelmiä vallitsevan Windowsin tilalle. Korpelan mukaan
nykyaikainen Linux-käyttöjärjestelmä on käyttäjäystävällinen ja sovellustarjonta

niin kattavaa, että maksullisen Windowsin vaihtaminen
Linuxiin on todella varteenotettava vaihtoehto:
- Houkuttimena ilmaiseen Linuxiin siirtymiselle
on myös se, että se on Windowsiin verrattuna tietoturva-asioissa
turvallisempi.
Isossa yrityksessä pelkästään
useamman tietokoneen käyttöjärjestelmän lisenssimaksujen poisjääminen Linuxiin
siirryttäessä voi tuoda jopa
tuhansien eurojen säästön,
muistuttaa Korpela.
Yrittäjäyhdistykseen Korpela liittyi useasta syystä.
Esimerkiksi verkostoituminen on hänelle ehdottoman
tärkeää; varsinkin uusille yrityksille yhdistys tarjoaa erinomaisen kanavan kasvattaa
asiakaskuntaa. Tähän Poh-

jois-Pohjanmaan yrittäjäyhdistys tarjoaa nettisivuillaan
esimerkiksi synergiapalvelun, jonka kautta yritys voi
tarjota palvelujaan toisille
yrityksille.
- Yrittäjäyhdistyksen lakipalvelut ovat erinomainen
bonus pahanpäivän varalle, sillä varsinkin uusia yrittäjiä vaanii monta petollista
palveluntarjoajaa. Yrittäjän
suoja kulutusasioissa ei ole
mielestäni lähelläkään sitä,
mistä tavalliset kuluttajat
saavat nauttia. Yhdistyksen
jäsenmaksu on mielestäni
pieni ja sitä vastaan saa rahanarvoisia etuja. Lisäksi yhdistyksen jäsentiedotus
on tärkeä kanava kiireiselle
yrittäjälle, Korpela perustelee. PK

• 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

Tietoisuus uuteen tekniikkaan ja palveluihin kuuluvan 3D-tulostuksen käyttömahdollisuuksista kasvaa koko ajan. Keskeisiin asioihin kuluu, että asiakkaat osaavat yhdistää tarpeen ja 3D-tulostuksen mahdollisuudet.

Kellon K-Market joulutunnelmissa
Kaupat alkavat valmistella joulua jo hyvissä ajoin ja
joka vuosi monet saavat huomata joulun tulevan yhä
aikaisemmin. Kauppias Eeva-Maria Ylävaara kertoo,
että joulutuotteita on ollut jo
tovin liikkeessä esillä, mutta

virallisesti joulu polkaistaan
käyntiin 21.11. Tällöin tarjolla on joulupuuroa ja glögiä ja
pukki ja muori käyvät tervehtimässä lapsia. Myös henkilökunnan oma pikkujoulu on
tiedossa myöhemmin.
Eeva-Maria aloitti kauppi-

aana puolitoista vuotta sitten
ilman aikaisempaa kauppiaskokemusta. Alun haasteet
ovat helpottuneet arjessa oppimisen ansiosta. Nuori nainen kertoo, että kaupassa on
ilonen, ahkera ja luotettava
henkilökunta, mikä on tehnyt

Kellon K-Marketin kauppias Eeva-Maria
Ylävaara toivottaa hyvää joulua asiakkaille jalehden lukijoille!

uuteen paikkaan asettumisen
helpoksi.
- Yksin tätä työtä ei tehdä, vaikka yrittäjän vastuu
on loppujen lopuksi minulla. Jokaisella työntekijällä on
tärkeä rooli ja siksi on hyvä,
että olemme samalla aaltopituudella. Kauppa työllistää
viisi henkilöä, joten tiiviissä yhteisössä olemme myös
päivittäin tekemisissä keskenämme, Eeva-Maria kertoo.
Kauppiaan viihtyvyyttä
on lisännyt myös asiakkaisiin tutustuminen. Hänelle on
tärkeää, että ilmapiiri on helposti lähestyttävä ja välillä on
aikaa pysähtyä vaihtamaan
kuulumisia. Lisäksi Eeva-Maria toivoo, että jos paikallisilla
yrittäjillä tai vaikka yhdistyksillä on ideaa yhteisistä tempauksista tai tekemisestä niin
kannattaa ottaa yhteyttä tai
nykäistä hihasta.
Eeva-Maria toivottaa hyvää joulua lehden lukijoille ja
asiakkailleen. JK

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
Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kellonkaupantie 1,
90820 KELLO
puh: 08-5641100
www.k-market.fi/kello

Avoinna
ma-la 8-22
su 10-22

Meidät löydät myös
Facebookista

Joulun avaus

K-market Kellossa
perjantaina 21.11.2014
klo 12 alkaen

Tervetuloa!

toivottaa kauppias
Eeva-maria ylävaara &
iloinen henkilökunta

Kauppias hoitaa homman
myynti • valmistus • asennus • huolto

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

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

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

Oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello
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Vihdoinkin lupa
nauttia ja toteuttaa
Anniina Louhela sai toteuttaa lapsuuden haaveensa, kun hän perusti tämän
vuoden syyskuussa yhdessä miehensä Arto Louhelan
kanssa rakennustoimialaan
liittyvän monitoimiyrityksen
Savula Oy:n. Anniina Louhela kertoo olevansa koulutukseltaan insinööri ja hyvin
käyntiin lähtenyt yritys työllistää nyt täysipäiväisesti.
- Savula Oy nimi tulee kotitilamme nimestä. Olemme
käsityksemme mukaan neljäs yrittäjäperhe ja samalla
neljännet asukkaat tällä tilalla Haukiputaan Asemakylällä, Louhela kertoo.
Yrityksen asiakkaita ovat
niin yksityisasiakkaat, taloyhtiöt kuin rakennusliikkeetkin, pääosin Oulun seudulla.
Yritys tarjoaa rakennusinsinöörin palveluja, kuten
rakennussuunnittelua. Asiakkaalle tehdään esimerkiksi
lupakuvat uudesta omakotitalosta tai vaikka muutoskuvat laajennuskohteesta.
- Lisäksi toimin vastaavana työnjohtajana ja
pääsuunnittelijana
joko
suunnittelemissani
kohteissa tai muissa kohteissa,
edelleen omakotitalorakentamisen ympärillä. Jonkin
verran meillä on myös rivija
kerrostalotaloyhtiöiden
osavalvontoja sekä suunnittelua sekä pienempiä projekteja. Olen tehnyt vastaavaa
työtä jo useamman vuoden,
joten yrittäjäksi siirtyminen
oli luontevaa kun asiakkaita
oli jo olemassa, kertoo Anniina Louhela ja jatkaa:
- Minulla on yrittäjänä nyt
ihan virallinen lupa nauttia tekemästäni työstä! Olen
yrittäjäperheestä ja yrittäjyys
sekä mieluisen alan löytyminen on ollut pitkään haa-

veenani. Vaikka olen nähnyt
myös yrittäjyyden raskaamman puolen, silti ajattelen,
että itsenäinen yrittäminen
on minulle paras vaihtoehto. Tässä säilyy niin kutsuttu
yrittäjän vapaus.
Myös Arto Louhela työskentelee suunnittelualalla,
mutta tällä hetkellä kuitenkin toisen yrityksen palveluksessa. Ei ole poissuljettua,
että me molemmat työskentelisivät
tulevaisuudessa
omassa yrityksessä vierekkäisissä työhuoneissa. Perheen kolmen lapsen kanssa
arjen pyöritys pitää pariskunnan kiireisenä.
- Olen jo tovin toiminut
toimistostani käsin yksin ja
Yrittäjäyhdistykseen liittyminen oli itsestäänselvyys.
Toiveenani on kuulua yrit-

täjänä johonkin sekä saada
tarvittaessa apua. Yhdessä
tekeminenkin on mukavaa.
Yhdistyksen kautta voin saada lisää yhteistyökumppaneita, koska rakentamisen
ala on kirjava ja projektien
läpi viemiseen tarvitaan
paljon eri toimijoita. Monet asiakkaat haluavat koko
paketin, joten yhteistyökuviot muiden yrittäjien kanssa ovat tuolloin elintärkeitä,
Anniina Louhela selostaa.
Kaikki jäsenyyden mukanaan tuomat edut ovat Louhelan mukaan hyvin järkeviä,
esimerkiksi työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan
palvelut ilahduttivat! Häntä kiinnostaa myös lisäkouluttautuminen ja siksi hän
seuraa tiukasti yhdistyksen
koulutustarjontaa. PK

Anniina Louhelalla yrittäjyys on ollut mielessä jo pitkään ja
lopulta se toteutui, kun löytyi hänelle mieluinen toimiala.
Kuva Anniina Louhela
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TORPANKARTANO
TARJOAA
mielenterveyskuntoutujille
yli 20 vuoden kokemuksella

Musa-Vintin liveilloissa suositaan paikallisia lahjakkuuksia, kuten 15.11. Maya Paakkari &
Jam Group sai baarin rokkaamaan. Saksofonissa Olli Tuomainen ja kitarassa Juha Kallio.

Musiikkia moneen makuun

Musa-Vintissä
Haukiputaan torin laidalla sijaitseva Vintti Pub sai
piristyspiikin vuosi sitten tehdystä laajennusremontista.
Yrittäjä Sinikka Louhelainen
kertoo, että remontin myötä
alettiin miettiä koko yrityksen konseptia uudestaan ja
uudenlaisen toimintamallin
myötä muuttui myös ravintolan nimi: Musa-Vintti.
- Viereinen liiketila vapautui ja meille tarjoutui mahdollisuus valjastaa se omaan
käyttöömme.
Laajensimme aikaisempaa ravintolaa
ja vanhan naapuriliiketilan
paikalle teimme uuden stagen, eli lavan. Nyt ravintolassamme on mahdollisuus
laulaa iltaisin karaokea kah-

della puolella: iskelmäkaraokea sekä rokkikaraokea.
Käytössämme on myös erikoisen laaja kappalevarasto,
johon voi lisäksi tilata pientä maksua vastaan mieluisia
kappaleita yli 100 000 kappaleen kirjastosta. Tällaista
mahdollisuutta ei ole tietääkseni missään muualla Oulun
seudulla, Louhelainen hehkuttaa.
Muutoksien myötä MusaVintti muuttui puhtaasti iltaravintolaksi ja lisäksi lavoilla
nähdään säännöllisen runsaasti livekeikkoja. Henkilökunta on saanut huomata,
että tällaiselle toiminnalle on
ollut selkeää tilausta. Lauteilla on käynyt paljon paikallisia

kuuluisuuksia, kuten Mutafunkers, Muistijälki ja Rockabuullies, sekä valtakunnassa
laajemminkin tunnettuja tulkitsijoita kuten Jarkko Martikainen, Kauko Röyhkä ja
Samae Koskinen.
- Musavintillä on ollut kuluneen vuoden aikana jo ainakin 40 live-keikkaa ja lisää
on tulossa. Painotuksemme
on vahvasti paikallisessa ja
lähialueen muusikoissa, joita
tuemme mielellämme. Bändit
ovat tykänneet käydä täällä ja
palautteenkin mukaan meillä
on hyvä meininki, Louhelainen toteaa iloisesti ja vihjaa,
että pikkujoulusesongin aikaan ohjelmistosta löytyy hyviä yllätyksiä. JK

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

VARAA
AIKA
08 547 2972

Haukiputaan
Hammaslääkärikeskus
Kirkkotie 4, Haukipudas
08 547 2972

Sinua palvelevat suun hyvinvoinnin ammattilaiset, hammaslääkärit
Anu Palosaari, Birgitta Kropsu, Sanna Päkkilä ja Heikki Kiviahde
Sinikka Louhelainen on tyytyväinen Musa-Vintin uuden toimintamallin mukana tulleeseen toiminnan piristykseen. Kuva Pirjo Lempeä

Tuija Annala, Jenna Rissanen, Jesse Savolainen

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

Meiltä myös suuhygienistin palvelut
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Voimaa yrittämiseen auttamisen ilosta
Autetun ilo ja hyvän palvelun
tuoma hymy ovat monelle
yrittäjällä elämän suola. Näin
on myös Tarja Koskiselle,
joka perusti Tarjan Hoiva ja
Kotipalvelun kaksi vuotta sitten. Hän tarjoaa kaikkea kotona tarvittavaa apua: siivoaa,
hoitaa lapsia, käy kaupassa ja

avustaa arjen askareissa.
Asiakkaina on lapsiperheitä ja työssäkäyviä, sekä myös
sairaita vanhuksia ja vaikeavammaisia henkilöitä.
Hoiva-alalle ja vanhusten
virkistystoimintaan
kutsumusta tunteva Tarja Koskinen
sai kipinän alalle toimittuaan

neljä vuotta omaishoitajana.
Kaksi 90-vuotiasta alzheimeria sairastavaa vanhusta saivat hiljalleen Tarjan avulla
elämäänsä uutta aktiivisuutta.
- Pian vanhukset alkoivat
naputtaa tahtia musiikin tahtiin ja kävimme ulkona, kahvilla ja kiitoksena sai monta
halausta joka päivä. Tätä
minä haluan tehdä, tuoda
iloa ja virkeyttä vanhuksille
ja auttaa. Minulle sanottiinkin, että pappa ei tarvitse lääkitystä niin kauan kuin minä
jaksan hänelle höpöttää. Nykyäänkin käyn hoitamassa ja
kylvettämässä vanhuksia ja
teen myös henkilökohtaisen
avustajan töitä, Tarja kertoo.
Vaikka töitä on ollut
useilla eri aloilla, Tarja uskoo vahvasti, että kaikella
on tarkoitus. Rovaniemeläislähtöinen nainen kävi rakennuspiirtäjän koulutuksen, on
ollut kalustemyyjänä, ja sitä
seuranneen äitiysloman jälkeen oli 13 vuotta kauppojen kassoilla. Nuorena tyttönä
tehdyt kotiavustajan hommat
jäivät ajatuksiin kytemään,
ja vuosien polut ovat lopulta vieneet takaisin haavetta
kohti.

Tarja on valmistanut vaatteita ennen harrastuksena itselleen ja muille ja nyt
myös myyntiin sekä mittatilauksena.

nro 3/2014

Kasvava osa Tarja Koskisen yritystoimintaa on korjausompelu ja mittatilausvaatteiden valmistus.

Harrastukset virkistää
Koskisella on hyvä resepti omaan jaksamiseen: Pitää
muistaa huolehtia itsestään ja
tehdä itsellekin kivoja asioita.
Kesällä hän moottoripyöräilee ja kulkee lavatansseissa.
Innostusta herättää myös tuleva pyörätuolitanssikurssi,
jotta lavoilla voisi pyörähdellä myös liikuntarajoitteisten
kanssa.
Harrastuksesta kumpuaa
myös yksi kasvava osa Tarjan

yritystoimintaa: korjausompelu, mittatilausvaatteiden
sekä erikoistuotteiden valmistus.
- Olen aina tykännyt käsitöistä ja ompelemisesta. Tein
ensimmäiset housut 6-vuotiaana äidin opastuksella ja
ammattikouluunkin päädyin
opiskelemaan alaa. Työkseni
en ehtinyt toimia alalla, mutta aina olen harrastuksena
tehnyt ompeluksia itselleni ja
muillekin, Tarja kertoo.
Mittatilaustyönä hän on

toteuttanut muun muassa painopeittoja hoivakoteihin, eli peitteitä, joiden 5-7
kilon painon avulla rauhoitetaan ja luodaan turvallinen
olo esimerkiksi kehitysvammaisia asiakkaita. Lisäksi hän
toteutti ulkoilupussin sähköpyörätuolilla kulkevalle henkilölle sekä mittatilaustyönä
vaatteita kehitysvammaisille.
Vaikka kiitollisuutta ei osaisi
ilmaista sanoin, silmistä paistava hyvä olo palkitsee auttajaa. JK

Vastarannan siili suhisee nyt levylläkin
Vastarannan siili on lastenlevy joka rokkaa, ottaa kantaa
ja katsoo maailmaa lapsekkaan vinksahtaneesta näkövinkkelistä. Torstaina 6.11.
Martinniemen koulun liikuntasalin seinissä kaikuivat
ja rämisivät nämä erilaisen
lastenmusiikin sävelet, kun
Vastarannan siili -lastenlevy
julkaistiin konsertin voimin.
Konsertti oli osa Haukipudas-päivien kirjavaa ohjelmistoa.
Haukiputaalainen muusikko Jukka Takalo ja oululainen Soiva Siili -duo ovat

muodostaneet tiimin, jonka yhteisenä projektina syntyi levy, jossa riittää varmasti
puremista varttuneemmillekin. Anarkistisiin sanoituksiin erikoistuneen Takalon
kynänjälki kuuluu useissa
kappaleissa, mutta niin kuuluu myös duon eli Kyösti
Salmijärven ja Markus Lampelan kokemus hupaisasta
lastenmusiikista ja tarttuvista hokemista.
Kuten Soiva Siili-kaksikko kertoo konsertissa, jotkut
kappaleet ovat syntyneet Soivan Siilin laulupajoissa. Ensi

kuulemalla huvitusta herätti
jokseenkin passiivisten varhaisteinipoikien sanoittama
Ei mittään -kappale. Tähän
ja muihinkin kappaleisiin
voi tutustua esimerkiksi
Spotify-musiikkipalvelussa.
Levykansitaiteesta vastaa Kiroileva Siili -sarjakuvista tuttu sarjakuvataiteilija Milla
Paloniemi. JK

Vastarannan Siili -lastenlevy
toteutui haukiputaalaisen
muusikon Jukka Takalon ja
oululaisen Soiva Siili –duon
yhteisenä projektina.
Martinniemen koulun liikuntasalissa oli runsaasti lapsia
ja lapsenmielisiä aikuisia kuulemassa Vastarannan siiliä.

Haukipudas YRITTÄÄ
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Jaakko Kärenahon iloksi asiakkaat ovat löytäneet myös
ATK-Centralin uusiin tiloihin.
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Heidi Kallion luotsaama Putiikki 27 sai viime vuonna kahvion yhteyteensä. Yritys juhli marraskuun alussa 4-vuotisjuhlaansa hyvien tarjouksien merkeissä.

Puukstain Oy:n yrittäjä Arto Pohjola leikkaamassa mainostarraa.

Kesportin talossa uusi kokoonpano
Vanhan Kesportin talon liikehuoneistoissa on uusi kokoonpano.
Kolme yritystä on muuttanut tänä
vuonna rakennukseen: Puukstain
Oy, ATK-Central ja Rakennusliike
Hymora Oy. Lisäksi rakennuksessa jatkaa Heidi Kallion emännöimä naistenvaate- ja asusteliike
Putiikki 27 sekä Cafe 27.
Puukstain Oy on painotuotteiden asiantuntija, joka on
toiminut uusissa tiloissaan heinäkuusta lähtien. Yrittäjä Arto Pohjola iloitsee muutosta, sillä nyt

tuotevalikoimaan kuuluvia työja urheiluvaatteita on voitu laittaa
asiakkaiden nähtäville. Aikaisemmissa tiloissa se ei olisi ollut mahdollista.
Pohjola on ollut yrittäjänä vuodesta 2008, jolloin liike toimi vielä
Kellossa ja hän osti valmiin yritystoiminnan. Painotuotteiden lisäksi yritys toimii tarrapuolella
ja valmistaa teippauksia firmojen
autoihin ja ikkunoihin sekä tekee
esimerkiksi suuria työmaatauluja. Pohjola kertoo, että valtaosa

työstä tehdään lähialueilla, mutta
jonkin verran käyntiä on ollut Etelä-Suomessakin.
Niin ikään heinäkuussa Rakennusliike Hymora Oy sai toimistotilat rakennuksesta. Pentti
Pohjolan kuusivuotias yritys on
erikoistunut omakotitalojen uudisrakentamiseen ja toimii Oulun
lähialueilla. Pentti on Arto Pohjolan isä, joten tilaratkaisulla on
hyvä hakea synergiaa perheen
kesken.
Syyskuun alussa liiketiloihin

saatiin mukaan ATK-Central, joka
muutti pihan toiselta puolelta pienemmistä tiloista. Yrittäjä Jaakko Kärenahon mukaan asiakkaat
ovat löytäneet hyvin uusiin tiloihin.
- Myymäläpuolen laittaminen on vielä hieman kesken, mutta uusia hyllyjä on tulossa ja esille
on laitetaan enemmän myytäviä
tietokoneita, oheislaitteita ja tarvikkeita. Suunnitelmissa on myös
avata verkkokauppa, johon saisi
oman valikoiman paremmin esil-

le, Kärenaho selostaa.
Kaksi vuotta sitten yrittäjäksi alkanut Kärenaho siirtyi firman
puikkoihin ostamalla liiketoiminnan ja perustaen samalla oman
toiminiemn, kun edellinen yrittäjä Kimmo Kallio siirtyi eri alalle
Hotelli Samanttan yrittäjäksi. Kärenaho oli aloittanut työharjoittelulla 2007 yrityksessä ja nykyään
hän on työllistänyt itsekin harjoittelijoita ja nuoria työsetelillä.
Tarkoitus olisi myös palkata yksi
vakituinenkin työntekijä. JK

Vanha Kesportin talo on 80-luvun lopulla rakennettu
liikerakennus, joka alun perin suunniteltiin päivittäistavarakaupaksi, muutettiin myöhemmin urheiluliikkeeksi ja nyt palvelee kolmen erikoisliikkeen tiloina.

Tilauksesta

•	Uunituoreet Sykkeen oman talon
leivonnaiset
• Viihtyisä pikkujoulun viettopaikka
• Yritystilaisuudet, illanvietot,
syntymäpäivät
• Cateringpalvelut

Paikalliset pojat

ei pakkasta
pelekää!

Lounas & Grilliruokaa
myös viikonloppuisin!

Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä
– kattoremontti ei katso säätä.
• Uusi katto jopa 2 päivässä
• Pienempi kosteusriski pakkasella
• Tuomme tullessamme, viemme
mennessämme – siistit pihat
• Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

Pyydä
tarjous ja voita

ilmAinen
kATToremonTTi!

Lounaslistat ja palveluajat facebookissa
Virpiniemen Syke

ks. laaturemontti.fi

Virpiniemen
Oulun yksikkö

www.laaturemontti.fi

Jatulin Syke Grillikahvila
Jokelantie 20
90810 Haukipudas

p: 044 7332051

email: syke@virpiniemensyke.fi
Kahvila-ravintola & elintarvikekioski Virpiniementie 529 90810 KIVINIEMI

Tervetuloa konttorillemme
Revontie 1, 90830 Haukipudas
www.lahitapiola.fi

Hyvää joulun odotusta
Haukiputaan Yrittäjille!
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Haukipudas-päivät keräsi satoja paikallisia yhteen
Haukipudas-päivät vietettiin 6.-9.11. monipuolisen ohjelman parissa. Järjestäjät kiittävät Haukipudaspäiville osallistuneita. Myyjäisissä la 8.11. oli ennätysmäärä myyntipöytiä varattuna. Kiitokset siitäkin!

Historiallinen valokuvanäyttely vapaaehtoisvoimin

ivät

Haukipudas-pä

Parkumäen koulu 90 vuotta
-valokuvanäyttely on esillä Jatulin
ala-aulassa 1.12. saakka.

Tapahtumaviikonloppu avattiin samaan aikaan Parkumäen koulu 90 vuotta -valokuvanäyttelyn kanssa 6.11.
Samalla näyttelyn pystyttäjä
Halosenlahden kyläyhdistys
ry esitteli toimintaansa.
Näyttely käsittää 180 kuvaa
Parkumäen
koulun
historian varrelta, aina kiertokouluajoilta 1920-luvulta
lähtien, kun laajempi oppivelvollisuuslaki astui voimaan.
Marraskuussa 2013 olleen alkuperäisnäyttelyn 300 kuvat
on kaikki tallennettu digitaaliseen muotoon Tauno Ukkolan toimesta.
Kuvien keräämisessä ja

kierrättämisessä
henkilöiden tunnistamiseksi on ollut
mukana neljän sukupolven
edustajia. Kuvia kerätessä on
löytynyt myös paljon mielenkiintoisia tarinoita, kertoo
idean äiti Teija Koskenranta.
- Vuonna 2013 entisten oppilaiden tapaamisen yhteydessä perustetun
Facebook-ryhmän jäsenet innostuivat penkomaan mummoloiden
piironkeja
ja
vinttejä. Joiltakin oli hävinnyt
ja hävitettykin valokuvia, joten oli valtava onni kun niitä
löytyi joltain toiselta, kertoo
Koskenranta.
Kokoavana voimana näyt-

telyssä on ollut Halosenlahden kyläyhdistys, joka
rekisteröitiin
helmikuussa 2014 tuomaan kylälle
säpinää, kyläkulttuuria, yhteisöllisyyttä ja pitämään yllä
yhteistä kokoontumispaikkaa
Koljunmajaa. Toimintaa on
kehitelty kerhoista, retkiin ja
kyläkahvilan pitämiseen.
- Talouksia on mukana noin 80 ja yhdistyksellä on valtavan aktiivinen
hallitus, mutta lisääkin ideoita ja toimijoita otetaan mielellään
mukaan,
vaikka
jonkin
kertaluontoisenkin
asian järjestämiseen, toivoo
Hanna Juusola.

Monipuolinen ohjelma houkutteli

Tauno Ukkola, Sirpa Pietilä ja Teija Koskenranta ovat tehneet kovaa työtä valokuvanäyttelyn kasaamiseksi. Hanna Juusola on Halosenlahden kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja. Yhdistys tukee Parkumäen koulua.

ivät
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Haukipudas-päivät toteutuivat useiden paikallisten
tahojen yhteistyöllä ja yksi
uutterista vetohahmoista
oli Hannu Liljamo.

Haukipudas-päivien myyjäiset keräsivät satoja kävijöitä lauantaina 8. marraskuuta.

Torstaina 6.11. avattiin myös
Taiteilija Kari Holman näyttely Kulttuurikohteita Pohjois-Suomessa ja Oulussa ja
samalla Kellon Asukastuvalla
esitelmöitiin sahatoiminnasta. Holman näyttely on nähtävissä 28.11. asti.
Perjantaina 7.11. tapahtumaviikonloppua jatkettiin
Jatulin
Discomeiningeissä
alakoululaisille. Tunnelmallisesta rentoutumisesta sai käydä nauttimassa Vesi-Jatulin

Kynttiläuinnissa, jossa voimisteltiin ja rentouduttiin yhdessä kynttilän valossa.
Viikonlopun aikana useamman kerran esiintyi tanssija Irene Räty, 30 vuotta
tanssia -juhlanäytöksen merkeissä Teatterikuopalla. Erinomaisesta kirkkomusiikista
pääsi nauttimaan seurakuntakeskuksessa Urkumaratonin parissa.
Lauantaina 8.11. jopa sadat
vierailivat Jatulin salissa odotetuissa myyjäisissä. Samalla pidettiin 101-syytä kuulua
kirkkoon, paneelikeskustelu,
jonka juonsi koomikko Mikko Vaismaa. Tilaisuudessa julkistettiin myös vuoden
haukiputaalainen ja liikkuva
laulureppu esiintyi.
Sunnuntaina jatkettiin Jumalanpalveluksella
Haukiputaan
kirkossa
ja
isänpäiväkahveilla
seurakuntakeskuksessa.
Isänpäiväkahvilla oli mukana
koomikko Mikko Vaismaa
teemalla ”Naura isänpäiväkahvit väärään kurkkuun”.

Haukipudas YRITTÄÄ
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Vuoden haukiputaalainen Hannu Niemelä
Lauantaina 8.11. suosittujen
Haukipudas-päivien
myyjäisten ohessa julkistettiin vuoden haukiputaalaiseksi kanttori Hannu
Niemelä. Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja
Jyrki Drushinin oli ilmoittanut valinnasta Niemelälle muutamaa viikkoa ennen
tapahtumaa, mikä oli tullut
miehelle täytenä yllätyksenä. Perusteluina palkinnon
myöntämiselle on pitkäaikainen toimiminen myönteisellä
tavalla Haukiputaalla ja vaikuttaminen paikallisiin hyvässä hengessä.
- Olemme koko seurakunnan väkenä olleet kiitollisia ja
on tuntunut oikein mukaval-

ta, että yrittäjät huomioivat
seurakunnan viranhaltijaa.
Pitkäänhän olen asunut Haukiputaalla ja tutustunut sekä
tykästynyt paikallisiin. Yhteistyö eri tahojen kanssa on
helppoa ja minulle oikein
mieluista, Hannu kertoo.
Helmikuussa tulee täyteen 32 vuotta siitä kun
Hannu Niemelä muutti Haukiputaalle. Simojokivarressa lapsuutensa viettänyt mies
päätyi Ouluun armeijaan
opiskeltuaan Kuopiossa Kirkkomusiikkia. Haukiputaalla
kuultiin, että Oulussa on armeijassa kanttori, jolla ei ole
vielä töitä, joten hänet pyydettiin Haukiputaan seurakuntaan vt-kanttoriksi.

ivät

Haukipudas-pä

- Joskus maisemanvaihdoskin on käynyt mielessä,
mutta lapset ovat kaikki syntyneet ja kasvaneet täällä, ja
4 vuotta sitten rakensimme
oman talonkin paikkakunnalle. Lisäksi täällä on hyvin
kauniit maisemat merenrantoineen ja joenvarsineen sekä
minulla on erittäin mukava työyhteisö. Siinä on syytä kerrakseen asua ja viihtyä
Haukiputaalla, Hannu Niemelä kehuu.

Vuoden haukiputaalainen
kanttori Hannu Niemelän
(keskellä) palkitsivat Haukiputaan yrittäjien edustajat
Jyrki Drushinin sekä Leena
Niemelä.

Lauri Mikkonen jatkaa PPY:n puheenjohtajana
Toiselle 2-vuotiskaudelle PPY:n puheenjohtajaksi valittu Lauri Mikkonen (oikealla) muisti vuosikokouksessa hyvinvointilahjakortilla aluejärjestön työntekijöitä; Tommi Sirviö, Sari Reinikainen-Laine, Kirsi Anttila, Milla Raappana ja Marjo Kolehmainen.
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät valitsivat lauantaina
25.11. Utajärven Rokualla pidetyssä vuosikokouksessa
aluejärjestön puheenjohtajana jatkamaan Oulun Neon
Oy:n toimitusjohtaja Lauri
Mikkosen Kiimingistä. Valomainoslaitteita valmistava,
asentava ja kunnossapitävä
yritys sijaitsee Haukiputaan

Kellossa, jossa se on toiminut
vuodesta 1989.
Hallitukseen valittiin jatkamaan muun muassa Väiskin TV ja kone yrittäjä Jyrki
Drushinin
Haukiputaalta,
varajäsen on Suomen Mardega Oy yrittäjä Marko Saukko. Kaikkiaan hallituksessa
on puheenjohtajan lisäksi 20
jäsentä.

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnallisina yrittäjinä palkittiin
tänä vuonna Mitta Oy Oulusta. Palkinnon ottivat vastaan
toimitusjohtaja Jari Lappi ja rouva Hillevi Lappi.

Mitta Oy Maakunnallinen
Vuoden yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät luovuttivat vuosikokouksen iltajuhlassa Vuoden
2014 Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon
oululaiselle
Mitta Oy:lle, pääomistajana
Jari Lappi. Yritys on suurin
ja monipuolisin mittausalan
konsultti Suomessa. Yritysryhmä työllistää tällä hetkellä noin 130 työntekijää.
Mitta Oy on työskennellyt
mittaustyössä pitkään muun
muassa Olkiluodon 3 ydinvoimalassa ja laajentunut
sitä kautta kansainväliseksi yritykseksi muun muassa mittauksiin kaivoksissa.
Viimeisen kahden vuoden
aikana kasvu on ulottunut
yritysostojen myötä EteläSuomeen ja sitä kautta laajentuminen on tapahtunut
myös ratarakentamisen mittauspalveluihin.
Yrityksellä on tarkoitus
jatkaa hallituttua kasvua ja
hakea uusia alaan kuuluvia
palveluja jatkuvasti.
-Tämä on ainoa oikea
tapa on pysyä mukana alati
muuttuvassa liiketoimintakentässä, kertoi toimitusjohtaja Lappi.
Vuoden
Yksinyrittäjänä palkittiin T:mi Heikkilän

Kalustekulma Sirpa Heikkilä/Wertisale Oulaisista. Pohjois-Pohjanmaan
Vuoden
puheenjohtajana palkittiin
Oulunsalon Yrittäjien puheenjohtaja Katriina Ruonio.
Vuosikokoustapahtuman
yhteydessä vietettiin myös
Utajärven Yrittäjien 35-vuotisjuhlaa, jota Haukiputaan
Yrittäjät muisti haukiputaalaisen Kari Holman taidekuvia sisältävällä kirjalla.

raisuuden suhteen. Nämä
yhdessä pankkien omien tehokkuusvaatimusten kanssa ovat johtaneet siihen, että
pankkien on vaikea rahoittaa
varsinkin pieniä yrityksiä.
Siksi nyt pitää luoda uusia rahoitusinstrumentteja,
muun muassa eläkevakuutusyhtiöt voisivat rahoittaa
enemmän kotimaisia yrityk-

siä, totesi Kujala.
Juhlassa oli paikalla ja
yrittäjien tavattavissa myös
oululainen kansanedustaja
Esko Kurvinen.
Vuosikokoukseen lauantaina osallistui noin 80 henkeä ja iltajuhlaan noin 100.

Heimo Turunen

Yritysten
omistajavaihdoksiin uusia
rahoituskeinoja
Lauantain iltajuhlan juhlapuhuja Suomen Yrittäjien
varatoimitusjohtaja
Anssi
Kujalan mukaan Suomessa
pitäisi tehdä ainakin tuplasti enemmän yrityskauppoja,
kuin nykyisin tehdään.
-Kauppoja pitäisi syntyä,
jotta elinkelpoiset yritykset ja työpaikat säilyisivät ja
kunnat ja valtio eivät menettäisi verotuloja. Rahoitus on
jatkajan löytämisen lisäksi
yrityskauppojen suurimpia
ongelmia. Yrityskauppojen
rahoittamisessa kolme tärkeintä tahoa ovat ostaja itse,
pankit ja Finnvera. Eurooppalaisen säädösympäristön
muutokset kiristävät vaatimuksia pankkien vakava-

Haukiputaan Yrittäjistä vuosikokouksessa olivat edustajina
Jyrki Drushinin ja Päivi Pikkuhookana.
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Tuohilaaksontie 55
Haukipudas
Puh. 0400-695 181, 08-547 3397

Avoinna ma-pe 9-17

Asiakaslähtöistä isännöinti- ja tilitoimistopalvelua

TaLep
Palvelut

P. 010 292 2830
www.talep.fi

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

www.haukiputaanhautaustoimisto.com

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

H

aukiputaan....
....liikennekoul

U

Revontie 2
puh. 08-5475 145
www.haukiputaanliikennekoulu.fi

Oulun yrityskonttori

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
marko.soikkeli@soimet.fi

www.soimet.fi

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Lauantaina 6.12 avajaisviikonloppu Syötteellä.

Kaikki kodin
sähkötyöt ja suunnittelu
Puh. 040 774 3942

janne@sahkotyoahonen.fi

Yritykset!
MAINOSTEN
JA LEHTIEN
JAKELU
Haukiputaalla
ja ympäristökunnissa

Lehti- ja
mainosjakelu

Kavil
Katja Ulander
p. 050 501 7712
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YRITYSPALVELUT TUKENA YRITYKSESI
KAIKISSA VAIHEISSA
Kun yrityksesi kasvaa ja kehittyy, haluamme olla tukenasi jokaisessa käänteessä lyömässä isompaa vaihdetta sillmään. Jos et löydä omalta tuntuvaa
palvelua heti, kysy asiantuntijoiltamme.
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liiketoimintamalli

rahoitus

muotoilu &
tuotteistus

myynti

vienti

Kaikki palvelumme ovat maksuttomia. Lue lisää ja ota yhteyttä: www.businessoulu.com.

BusinessOulu

Uudenlainen asuste edistää fiksua liikkumista

Sami Isojämsä on itsekin kehittämänsä Huppis-asusteen innokas pilottikäyttäjä, varsinkin kuntosalilla treenatessaan.

Yhteystiedot
www.businessoulu.com

Väylä yrittäjyyteen voi avautua
myös harrastuksen kautta ja näin
kävi myös haukiputaalaiselle Sami
Isojämsälle. Leipätyötään mies tekee
edelleen IT-alalla, mutta yrittäminen on aivan jotain muuta. Yrityksensä Huudis Oy:n päätuotteena
hän on kehittänyt uudenlaisen monikäyttöisen asusteen arkisiin ja liikunnallisiin tilanteisiin.
Kuten moni muukin, myös tämä
innovaatio syntyi ratkaisuksi ongelmaan:
- Kuntosalilla treenatessani hikoilen enemmän kuin kukaan.
Pyyhkeelle ei välttämättä löydy
paikkaa eikä se kaulalle laitettuna
pysy mukana kovassa treenissä. Lisäksi pöpöt ja sieni-ihottumat leviävät salilaitteissa tehokkaasti, jos
omia kasvoja pyyhkii samaan pyyhkeeseen kuin hikisiä laitteita, kertoo
Isojämsä.
Ongelmaan ratkaisuksi 2010 alkoi kehitystyö, jolle Isojämsä haki
tuotestarttia.
Suunnittelutiimin
kanssa kehitettiin tuote: Huppis Original. Se rakentuu hupusta ja pitkistä liepeistä, joita hyödyntämällä voit
solmia Huppiksen kaulaasi. Liepeet

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

toimivat myös kaulahuivina ja liikunnallisissa tilanteissa pyyhkeenä.
Eri malleja saa myös taskuilla, nepparikiinnityksellä, heijastimilla, vetoketjulla tai jopa timanttinauhalla
koristeltuna. Tyylikkäästi toteutetut
Huppis-mallit sopivat myös virallisempaan menoon.
- Olen toiminut itse pilottikäyttäjänä ja lisäksi useat urheilijat ovat
ottaneet eri Huppis-malleja käyttöön vaihtelevien urheilulajien parissa. Ainoastaan viime heinäkuun
kovien helteiden aikaan salitreeni
sai hupun litimäräksi hiestä, mutta muutoin treenatessa Huppiksen
kaksinkertainen
puuvillakangas
riittää mainiosti, Isojämsä kertoo.

Toimii myös liikelahjana
Yhteistyössä asiantuntijoiden ja ompelijoiden kanssa oli kehitetty niin
valmis tuoteperhe, ettei yritysneuvojien mukaan ideaa kannattanut
enää kehitellä hautomossa. BusinessOulun Timo Paakkolan kanssa
Isojämsä kävi läpi rahoitusasioita ja
liiketoimintasuunnitelmaa. Paakkola oli myös apuna miettimässä, mihin yrityksessä kannattaa panostaa.

Tänä vuonna avattiin Huudis
Oy:n verkkokauppa ja messuilla
tuotetta on kehuttu hyväksi liike- ja
henkilöstölahjaksi, sillä sen voi varustaa vaikkapa yrityksen logolla.
Myös fanituotteena Huppis on näkyvä ja kätevä. Jatkosuunnitelmia
on vireillä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Isojämsä kertoo, että hän on
haastatellut muutaman työntekijäkandidaatin auttamaan myynti- ja
markkinointityössä, sillä leipätyö
vie paljon aikaa. Välillä pitää ehtiä
puuhailla 9-vuotiaan pojan kanssa.
- Olen ollut yrittäjänä aikaisemminkin ja se sopii hyvin luonteelleni. Työtehtäväni ovat aina olleet
yrittäjämäisiä ja sisältäneet myyntiä, palvelua, johtamista, ideointia
ja budjetointia. Ja yrittämiseen pätee samat asiat kuin muuhunkin
työhön: kun hommat tekee hyvin,
kysyntää riittää jatkossakin. Toki
uuden alan työ vaatii jatkuvasti
opettelua, mutta IT-alan tuntemuksesta on ollut paljon hyötyä, jotta voi
tehdä esimerkiksi graafiset suunnittelupalvelut ja -toteutukset kokonaispalveluna asiakkaille. JK

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

HYVÄÄ
JOULUA!
HYVÄÄ JOULUA!

Haukiputaalaisen
yrittäjän oma pankki!

HYVÄÄ
LEIPOMON
LEIPOMON
JOULUA!
MYYMÄLÄ
AVOINNA
MYYMÄLÄ

Kun yrityksesi tarvitsee pankki- ja vakuutuspalveluja, on luonteva valinta tulla oman
kunnan pankkiin. Oulun OP:n Yrityskonttorin rahoituspäällikkö Eini Marin palvelee sinua
ajanvarauksella kaikissa yritysasiakkuuteen liittyvissä asioissa. Yrityksen päivittäispalvelut
kuten rahahuolto ja maksuliike hoituvat nekin kätevästi Haukiputaan konttorissa.
Yritysten rahahuollon yösäilöpalvelu löytyy sekin konttoristamme.
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HAUKIPUTAALLA
edullisesti ja laadukkaasti!
• Kiinteistönhuollot
• Koneurakoinnit
• Remontoinnit
• Pihapuidenkaato
• Päivystys 24 h

Koti- ja siivouspalvelut:

29 €/tunti

Kotitalousvähennyksen jälkeen
(45%) 15,95€/h sis. alv 24%

Vas. ylärivi: rahoitusneuvoja Merja Hantula, rahoitusneuvoja Jaana Määttä, vakuutusneuvoja
Outi Rauma, kiinteistönvälittäjä, LKV Jarmo Lehtosaari, rahoitusneuvoja Marja-Terttu Hyry,
sijoitusasiantuntija Harri Bastman, sijoitusasiantuntija Juhani Timmerbacka, myynti-johtaja
Ari Hellgren ja rahoitusneuvoja Tuija Rousu. Vas. alarivi: rahoituspäällikkö Eini Marin, vakuutusneuvoja Johanna Saarinen, rahoitusneuvoja Päivi Kurvinen ja palveluneuvoja Merja-Leena Dahl.
Haukiputaan konttori, Revontie 8. Avoinna arkisin klo 9.30-16.30,
kassapalvelut klo 9.30-12.30. Ajanvaraukset numerosta 010 2535 014.

Pesulapalvelut:

mm. vesipestävät matot,
-kodintekstiilit, -kalusteet,
autojen sisä- ja ulkopesut
yms.

FIXUREMPPA OY

PESU-FIX

Veistotie 2, Haukipudas
jari.soronen@fixuremppa.fi

Veistotie 2, Haukipudas
asiakaspalvelu@pesu-fix.fi

P. 044 571 3050

www.fixuremppa.fi

P. 044 571 3052
www.pesu-fix.fi

Tällä kupongilla (voimassa 26.11 saakka)

Philips HD 7447
kahvinkeitin
Sh 34,90

NYT

19,90
1000 w
Merkkivalo
Tippalukko
Väri musta
Takuu 2-v

Jokelantie 3
90830 Haukipudas

08-547 2407

VÄISKIN
TV JA KONE
ark.

9–18 • la 9–14

www.tekniset.fi

010-puheluiden hinnat: kotimaan lankapuhelimesta 0,0835 e/puhelu + 0,07 e/min, matkapuhelinliittymästä 0,0835 e/puhelu + 0,17 e/min, (sis. alv.).

