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-2004-2005 syntyneet
-2006-2007 syntyneet
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Puh. 050 553 2464
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Huom! 
Alueella käy vain 

käteinen.

Paljon leikkimielisiä 

kisoja lapsille

Musiikkiesityksiä. 

Pulkkamäki

PIlKKIKIlPaIlu!
Naisten sarja
Miesten sarja
Nuorten sarja (10-15 v)
Lasten sarja (alle 10 v)

Osallistumismaksut pilkkikisaan:
Miehet ja naiset 10 €
Nuoret (10-15 v) 5 €
Alle 10-vuotiaat ilmaiseksi

Sarjoissa hyvät palkinnot!
”Suurin kala” -palkintona 
polkupyörä. 

Hyvät 

PalKInnot!
www.HHnet.fi 

laSten
HIIHto-
KIlPaIlu

alKaa

tuemme alueemme nuorisoa, 
veteraaneja ja ikäihmisiä!
tapahtumamuutokset mahdollisia 
sääolosuhteista riippuen
Järjestäjät: Heiton vierivät Kivet, 
eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry

leikkimielinen onkikisa 
klo 10.30 alkaen.

osanotto 2 €
varmat palkinnot!

9.30  Pilkkiin ilmoittautuminen alkaa
10.00  Seurakunnan tervehdys khra Jaakko Tuisku
10.15  Pilkkikilpailun sääntöjen kertaus (Lasse Rahikkala)
10.30  Pilkkikilpailun startti
10.30  Kirkon esittely, Martti Asunmaa
11.00  Lasten Halpa-Halli -hiihtokilpailu alkaa
11.30  Symppis-esitys
12.00  Meijän Pojat esiintyy
12.30  Trulliasukilpailu, kaikki palkitaan
13.30  Pilkkikilpailu päättyy
14.00  Palkintojen jako
14.30  Kevätpäivä päättyy
 Alueella buffetti: Makkaraa, mehua, 
 kahvia, vohveleita yms.
 Pulkkamäki lapsille!

”SuurIn Kala” -PalKInto

JoPo MadISon onnI

la 19.3.2016 alkaen klo 9.30 Kirkkorannassa

Vapputapahtuma 
Haukiputaan torilla 

1.5.2016

Haukiputaan yrittäjät ry järjestää tänä vuonna perinteisen Kesäpäivä-tapahtuman sijasta 
vaPPutaPaHtuMan Haukiputaan torilla 1.5.2016! nähdään vappupäivänä torilla!

Koko perheen tapahtuman ohjelmasta lisää seuraavassa 
Haukipudas Yrittää -lehdessä, joka ilmestyy vappuviikolla. Jos olet 

kiinnostunut varaamaan toripaikan tapahtumaan, olethan yhteydessä 
Leena Niemelään: sihteeri@haukiputaanyrittajat.fi
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Noin vuosi sitten naurahdin, kun ensimmäistä kertaa kuulin 
pientä houkuttelun ääntä ryhtyä Haukiputaan yrittäjien pu-
heenjohtajaksi. Olinhan vasta aloittanut hallituksen jäsenenä. 
Syksyllä tätä keskustelua käytiin jo sitten vakavammin.

Täytyy myöntää, että tietynlaisen Jaakobin painin kävin 
asian kanssa. Olen aina suhtautunut omaan työhöni suurel-
la vakaumuksella ja korkealla sitoutumisella niin kieltämät-
tä mietin, miten selviän hommasta. Oma työ tulee kuitenkin 
ensisijalla ja kaikki tekee luottamustehtäviään sen lisänä. Ym-
päriltä löytyi onneksi niin vahva verkosto ja tuki, niin Hau-
kiputaan yrittäjien hallitusjäsenten kuin monen muunkin 
yrittäjäjäsenen taholta, että päätin heittäytyä mukaan. Kiitos 
kaikille luottamuksesta ja tuesta tähän luottamustehtävään.

Samalla kun uutiset suoltavat ulos hienoja termejä yhteis-
kuntasopimuksesta, kilpailukyvystä, paikallisesta sopimises-
ta, selviytymislauseesta ja monesta muusta isosta asiasta, on 
moni pyörällä päästään mitä nämä kaikki tarkoittavat käy-
tännön kannalta. Yrittäjän näkövinkkelistä lähtökohta var-
masti on ensisijaisesti työpaikkojen turvaaminen. On ollut 
ilo seurata haukiputaalaisten kannanottoa niin kuulopuheis-
ta kuin sosiaalisesta mediastakin, että kannatetaan paikallis-
ta yrittäjyyttä. Ilman paikallista ostovoimaa ja asiakkaita ei 
meillä ole täällä palveluitakaan. Tätä ei voi korostaa liikaa.

Koen tärkeänä kaikkien yhteistyötahojen kanssa sen, että 
on matala kynnys ottaa yhteyttä ja käydä asioita avoimes-
ti läpi puolin ja toisin. Toki meillä paikallisyhdistyksenä on 

Puheenjohtajan 
terveiset Yhteistyön voimaa

Tammikuun 27. päivänä vie-
tettiin Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien järjestämään Pai-
kallisen vaikuttamisen päi-
vää Laplands hotellilla. 
Tilaisuudessa julkistettiin 
parhaat paikallisyhdistykset 
neljästä eri sarjasta. PPY:n 
puheenjohtaja Lauri Mikko-
nen kertoo, että valinnois-
sa arvioitiin muun muassa 
toiminnan aktiivisuutta, yh-
teistyön tekemisen ja verkos-
toitumisen taitoja, viestintää 
ja jäsenkehitystä.

Haukiputaan Yrittäjät 
voitti sarjan, jossa vertail-
tiin 200–500 jäsenen paikal-
lisyhdistyksiä. Perusteluissa 
mainittiin, että Haukiputaan 
Yrittäjät ovat säilyttäneet 
aktiivisen asemansa alu-
eensa yrittäjien edunvalvo-
jana ja yhteishengen luojana 
kuntaliitoksesta huolimatta. 
Yhdistys on panostanut eri-
tyisesti jäsentyytyväisyyteen 
edistämällä paikallista ja alu-
eellista verkostoitumista ja 

omat haasteemme, kun kuntapäättäjät istuvat nyt Oulussa. 
Tässä puolestaan korostuu Oulun alueen eri yrittäjä-paikallis-
yhdistysten yhteistyön voima ja olen ollut kyllä positiivisesti 
yllättynyt, kuinka saumatonta se tuntuu olevan. Yhdessä te-
kemisellä saadaan asioita eteenpäin. Nyt jos koskaan tällaise-
na talousaikana on hyvä, että saa verkoston tuen ja voiman. 
Suosittelenkin lämpimästi kaikkia yrittäjiä liittymään Hauki-
putaan Yrittäjät ry:n jäseneksi, jotka eivät vielä sitä ole.

Aurinko jo pilkistää ja lämmittää lupaavasti alkavaa ke-
vättä. Vappuna näemmekin sitten Haukiputaan torilla, kun 
yrittäjät järjestävät koko perheelle suunnatun vapputapahtu-
man. Tulethan sinäkin sinne! 

Tiina Sotaniemi
puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät ry

-Yhdessä tekemisellä saadaan asioita eteenpäin, uskoo Haukipu-
taan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tiina Sotaniemi. -Suosittelenkin 
lämpimästi kaikkia yrittäjiä liittymään Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
jäseneksi, jotka eivät vielä sitä ole.

Haukiputaan Yrittäjät ry – Vuoden 2015 paikallisyhdistys
toimimalla aktiivisena vies-
tinnän saralla. Uudet jäsenet 
huomioidaan ja hallitukses-
sa on toimiva työnjako. Yh-
distyksen edustajat ovat 
aktiivisia osallistumaan alue-
järjestön ja Suomen Yrittäjien 
tapahtumiin. Viime vuoden 
puheenjohtaja Jyrki Drushi-
nin toimii myös aktiivisena 
kansanedustajan nimikko-
yrittäjänä.

Aito tahto työllisyyden 
parantamiseen
Paikallisen vaikuttamisen 
päivässä läsnä oli muun 
muassa noin 50 yrittäjää, 
Suomen Yrittäjien puheen-
johtaja Jussi Järventaus sekä 
huomattavan moni Ou-
lun vaalipiirin kansanedus-
tajista: Mirja Vehkaperä, 
Eero Suutari, Tapani Töl-
li, Hanna Sarkkinen, Pirkko 
Mattila, Antti Rantakangas, 
Katja Hänninen, Marisanna 
Jarva, Ulla Parviainen, Tyt-

ti Tuppurainen ja Mari-Lee-
na Talvitie.

Suomella on kilpailu-
kykyongelma ja ongelman 
ratkaisu löytyy työpaik-
kasopimisen lisäämises-
tä. Koolla olleet yrittäjät ja 
kansanedustajat jakoivat 
ajatuksen laajasti, joskin pai-
notukset vaihtelivat.

- Tapahtumassa oli erit-
täin hyvä henki ja kansan-
edustajat olivat tulleet aidosti 
kuuntelemaan yrittäjien sa-
nomaa. Lisäksi kansanedus-
tajat kyselivät aktiivisesti 
tarkentavia kysymyksiä ja 
olivat kiinnostuneita, kertoo 
Haukiputaan Yrittäjien Jyrki 
Drushinin.

Drushininin mukaan ta-
pahtuman luonne ja osal-
listujakattaus kertoo siitä, 
että PPY nähdään kiinnos-
tavana yhteistyökumppani-
na. Valtaosa Oulun seudun 
kansanedustajista tuntuu 
ymmärtäneen, että nykyisen 
kehityksen myötä julkinen 

sektori tulee supistumaan. 
Pienten ja keskisuurten yri-
tyksien työllistävää vai-
kutusta on tuettava, jotta 
syntyisi myös uusia työpaik-
koja ja massatyöttömyydestä 
päästäisiin eroon.

- Yrittäjät olivat myös läs-
nä hyvin sovittelevalla ja 
informoivalla kannalla. Työt-
tömyyden vähentäminen 
on kaikkien yhteinen asia ja 
myös Yrittäjien aito tahto. 
Suomessa pk-yritykset ovat 
pystyneet parhaiten pitä-
mään työntekijöistään huolta 
vaikeinakin aikoina, Drushi-
nin selventää. 

Suomen Yrittäjien toi-
mitusjohtaja Jussi Järven-
tauskin uskoo, että yrittäjä 
pystyy ratkomaan ongelmia 
työntekijän kanssa helpom-
min kuin työmarkkinapomot 
Helsingissä. Hänen mukaan-
sa paikallinen sopiminen 
palauttaisi Suomen kilpailu-
kyvyn vaalikauden loppuun 
mennessä.

Haukiputaan yrittäjäyhdistys palkittiin PPY:n vuoden 2015 parhaa-
na paikallisyhdistyksenä, 200-500 jäsenen sarjassa. Kunniakirjan 
vastaanottivat pj Tiina Sotaniemi ja vpj Jyrki Drushinin.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittjät ry:n järjes-
tämään Paikallisen vaikuttamisen päi-
vään saapui huomattava määrä Oulun 
vaalipiirin kansanedustajia.
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Uusia jäseniä
Haukiputaan Yrittäjät ry on saanut vuoden 

vaihteesta lähtien riveihinsä yhdeksän uutta 
jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteensä 
228 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi 
myös aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjes-
tönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät 
suhtautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsene-
nä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuu-
tuksista, polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön 
neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat yrittämisen haas-
teissa ja auttavat välttämään karikot jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrit-
täjät, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt 
yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä.

Biottori Oy tarjoaa bio-
energia-alan maahantuon-
ti- ja asiantuntijapalveluita, 
yrittäjänään Eero Kiian-
mies. 

Ecoriver Oy on Timo 
Pohjamon luotsaama ym-
päristötekniikan alan 
suunnittelutoimisto.

Justiinapalvelut Oy 
on siivousalan yritys, jota 
pyörittää Tuula Pulkkinen.

Kauneus ja hyvinvoin-
tipalvelut Murun Koske-
tus Oy toimii Revontiellä 
Marika Pilton johdolla.

KuntoILO:n Kat-

ja Kesti tarjoaa personal 
training- ja ravintovalmen-
nuspalveluita.

OMPELIMO Kello toi-
mii Kellon liikekeskuk-
sessa, yrittäjänään Anu 
Tuomaala.

Tmi Modecor on Arto 
Hyvärin rakennuslan yri-
tys ja tekee pienremontteja.

Tmi Suvi Siltala tarjoaa 
pitopalvelua Haukiputaal-
la ja sen ympäristössä.

Toppinen Mika tarjoaa 
nuohous- ja ilmastointipal-
veluita 30 vuoden koke-
muksella.

Kymmenet kalatiet ovat syntyneet
haukiputaalaisen yrityksen kynästä

Pohjamo on ollut suunnittelemassa ”Turhapuroksi” kutsuttua Imatran kaupunkipuroa, joka on rakennettu Imatran kosken viereen tai-
menten kutualueeksi.

Yrittäjä Timo Pohjamo pe-
rusti ympäristötekniikan 
alan suunnittelutoimiston 
Ecoriver Oy:n vuonna 1996. 
Nyt vuoden vaihteessa yri-
tys liittyi myös Haukiputaan 
Yrittäjäyhdistyksen jäsenek-
si.

Toimisto on erikoistunut 
vesistöjen kunnostussuun-
nitteluun, kalataloudellisiin 
suunnittelukohteisiin sekä 
kalateiden suunnitteluun. 
Hankkeisiin liittyy ympä-
ristölupahakemusten ja sel-
vitysten laatimista sekä 
maastotutkimuksia.

Maanrakennuspuolella 
yritys tekee pohjatutkimuk-
sia ja laatii perustamistapa-
lausuntoja. Yritys on tehnyt 
myös tuotekehitystä, jois-
ta mainittakoon energian 
talteen ottava kalatie, liete-
pumppu ja monitoimikala-
tie.

Monitoimikalatie tar-
koittaa betonista väylä-
rakennetta, jossa veneet 
voivat liikennöidä esteen yli 
ja kalat käyttää sitä nousu-
reittinä. Rakenne on myös 
aikoinaan patentoitu. Nii-
tä on tehty muun muassa 
Muhosjokisuulle, Temmes-
jokisuulle, Evijärvelle ja 
muuallekin Suomessa

Ecoriver Oy:n tilat sijait-
sevat Haukiputaalla San-
taholmantien alkupäässä 
vanhassa pihapiirissä. Hyvin 
säilyneet rakennukset ovat 

peräisin 1700- ja 1800-lu-
vuilta. Pohjamon kotitaloa 
asuttaa nykyisin hänen tyt-
tärensä ja pihapiirissä on 
järjestetty myös kesäteatteri-
esityksiä.

Opettajasta yrittäjäksi
Timo Pohjamo toimi kol-
mekymmentä vuotta Oulun 
teknillisen oppilaitoksen ve-
sirakentamisen sekä poh-
jarakentamisen opettajana. 

Jäätyään varhaiselle eläk-
keelle ammattikorkeakoulun 
yliopettajan virasta hän jat-
koi suunnittelutoimistotyötä 
päätoimisesti.

Enimmillään toimistos-
sa oli hänen lisäkseen kolme 
työtekijää ja nykyisin yksi 
työntekijä. Suunnittelukoh-
teet sijaitsevat eri puolilla 
Suomea. Kalateitä Ecoriver 
on suunnitellut kymmenit-
täin sekä Suomeen että ulko-
maille, kuten Petroskoihin ja 
Viroon.

Viime aikoina Timo Poh-
jamo on toiminut myös asi-
antuntijana suurehkoissa 
projekteissa kuten Kemijoen, 
Iijoen ja Mustionjoen kalatei-
den suunnittelussa.

Vesistöjen erikoisprojek-
teissa, joissa toimisto on ol-
lut mukana, voisi mainita 
esimerkiksi Imatran kau-

Ecoriver Oy:n yrittäjä Timo Pohjamon toimisto sijaitsee Santaholmantiellä vanhassa pihapiirissä.

punkipuron. Se on suunni-
teltu Imatran kosken viereen 
kuivalle maalle ja on ollut 
toiminnassa jo kaksi vuot-
ta turistien ihailtavana ja tai-
menten kutualueena. Se on 
saanut kaupungilla lempini-
men ”Turhapuro”.

Toinen erikoinen suun-
nitteluhanke on Salon kau-
pungin lävitse virtaavan 
Uskelanjoen jäidenpidä-
tysrakenteet. Joessa on vai-
keina pakkastalvina tulvan 
aiheuttamia pahoja jääpatoja 
jokisuulla ja vesi nousee kau-
punkiin aiheuttaen tuhoja. 
Ne voidaan nyt estää uusilla 
kosken niskalle sijoitettavilla 
rakenteilla, joilla hidastetaan 
jäiden pääsyä jokisuulle. 
Vastaavia ei ole aikaisemmin 
tehty Suomessa, eikä muual-
la Euroopassakaan kuin pari 
kappaletta.

Kalateitä Ecoriver Oy on suunnitellut kymmenittäin sekä Suomeen 
että ulkomaille.

Yhdistyksen jäsenet, tervetuloa!

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
sääntömääräinen 

KEvÄTKOKOUS
tiistaina 5.4. klo 8.00 alkaen 

Lounas-Kahvila Nyymannissa
esillä sääntömääräiset asiat.

Tiina Sotaniemi puheenjohtaja
T & M Sotaniemi Oy, puh. 050 405 8502
Leena Niemelä sihteeri
Revontien kulta ja kello Ky, puh. 040 550 4934
sihteeri@haukiputaanyrittajat.fi
Jyrki Drushinin varapuheenjohtaja
Putaan Radio Väiski Oy, puh. 040 709 6558
JäSENET:
Annukka Jaskari Putaan optikko Duo
Päivi Pikkuhookana Pop-Mainos Oy
Hannu Hietala Haukiputaan Sähköosuuskunta
Petteri Moilanen PPM edustus 
Maire Alakiuttu Kellon Tilitytöt
Heidi Kallio Ykkösyhtiöt Oy
Heidi Mäkeläinen Koti- ja siivouspalvelu Sevilla 
Marianne Hack Hacma Oy

Haukiputaan Yrittäjät ry 
hallitus 2016
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Arctic-Asennus Oy
LVI-työt 20 vuoden kokemuksella

- Isot ja pienet kodin remontit
- Uudisrakentaminen
- Saneeraukset, korjaukset ja huollot ym.

Kysy edullista tarjousta käyttövesi- ja lämmitys-
putkistojen uusimiseksi komposiittiputkilla!

Soita 040 524 8788 Vesa Mettovaara
vesamet@arcticasennus.fi

www.arcticasennus.fi

Ilmoitusmalleja
Rantapohja

2 palstan mallikoko 82,2x90,0 pmm

1 palstan mallikoko 39,0x40,0 pmm 

2 palstan mallikoko 89,2x50,0 pmm

Paikalliset 
pojat! 

Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN 

KATTOREMONTTI! 

Katso laaturemontti.fi

•  Uusi katto 2 päivässä!
•  Kattopellit omalta tehtaalta
•  Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
•  Kysy myös rahoituksesta

Mitä eroa on 
katolla ja juustolla?
Toiseen sopii 
reiät ja home.
Sulava lumi valuu aina
jonnekin. Ei kai talosi 
yläpohjaan?

Tule katsomaan alueesi työnäytöksiä,  

SOITA 08 2377 9501

www.laaturemontti.fi 
O ulun yksik kö

HUOPAKATTEET • PELTIKATTEET
P. 0400 689 741 • petri.matinmikko@luukku.com

www.kattoykkonen.fi

Viime vuoden toukokuus-
sa Anu Tuomaala perusti 
Ompelimo Kellon Haukipu-
taalle. Yritys liittyi myös vuo-
denvaihteessa Haukiputaan 
yrittäjät ry:n riveihin. Ai-
kaisemmin Anu työskenteli 
alan yrittäjänä Oulussa, vuo-
desta 2002 lähtien.

- Haukiputaalle tulo oli 13 
vuotisen urani paras ratkai-
su, vaikka sitä ensin epäröin. 
Olen viihtynyt täällä älyttö-
män hyvin ja täällä on todel-
la hienoja asiakkaita. Myös 
sijainti on huippuluokkaa. 
Paikoitusongelmaa ei ole ja 
moottoritieltä on erinomaiset 
kulkuyhteydet Ouluun, Anu 
iloitsee.

Anu Tuomaala on havain-
nut, että asiakkaiden pulmat 

Haukiputaalla upeat asiakkaat

vaatteiden kanssa ovat ko-
vin moninaisia. Takin veto-
ketju saattaa poksahtaa rikki 
tai ihana lempimekko käy lii-
an suureksi. Housun lahkeet 
taas ovat usein liian pitkät 
tai juhlapuku kiristää. Netis-
tä tilattu mittatilauspuku voi 
olla pettymys, ja niin edel-
leen.

- Ratkaisu on korja-
usompelu. Ompelimo Kel-
lo tarjoaa monipuolisia 
korjausompelupalveluja no-
peallakin aikataululla. Om-
pelimossa ammattilainen 
sovittaa vaatteen kanssasi. 
Hän tekee arvion vaatteesta 
ja kertoo millaisin toimenpi-
tein vaatteesi saadaan istu-
maan. Ehkä se on vain parin 
sauman takana. Minä halu-

an, että vaatteesi näyttää hy-
vältä, Anu kertoo.

Ompelimo Kellossa teh-
dään myös mittatilaustöitä. 
Anun kanssa voi toteuttaa 
omia unelmapukuja ja luo-
muksia, joiden teko on itsel-
le liian vaikeaa. Ompelimon 
puoleen voi aina kääntyä, 
vaikka omat suunnitelmat 
olisivat vasta idean asteella. 
Ompelimo vastaa mielellään 
kaikenlaisiin tarjouspyyntöi-
hin ja hinta-arvion pyytämi-
nen on aina maksutonta.

Vetoketjuverstas toimii 
netin kautta
Monista ompelimoista poi-
keten Ompelimo Kellon 
yhteydessä toimii myös Ve-

Ompelimo Kello sijaitsee Kellon liikekeskuksessa 
hyvien yhteyksien varrella.

Yrittäjä Anu Tuomaala toteuttaa liikkeessään myös mittatilaustöitä.

toketjuverstas, jonka kautta 
palvelun saa helposti kau-
empaakin. Netistä voi ti-
lata postituspussin ja näin 
esimerkiksi rikkoutuneen 
vetoketjun saa helposti kor-
jattua paikan päällä käymät-
tä. Linkki vetoketjuverstaalle 
löytyy ompelimon nettisi-
vulta.

– Minä olen niin vil-
li ompelija, että rakastan 
vetoketjujen korjaamista. Ve-
toketjuverstaan kautta olen 
jo saanut jonkin verran ti-
lauksia, vaikka kyseessä on 
uusi palvelu, Anu toteaa. 

Asko Kurki

Ompelimo Kellon asiakaspalvelutiloista löytyy vielä joitakin poisto-
myynnissä olevia valmispukuja.

Nyt pyörät kesäkuntoon!

kilpailu-
kykyiset 
hiNNat!

• perushuollot • renkaanvaihdot
• tarvittaessa noutopalvelu

Yhteydenotot 
p. 044 981 9686
kellonpyorahuolto@gmail.com

kellon pyörähuolto
kankaalantie 6, 90820 kello
avoinna: ma-pe 18-20, la 14-18
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· Akryylipinnoitteet
· Epoksipinnoitteet
· Polyuretaanipinnoitteet
· Raekivilattiat
· M1 -pinnoitteet
· ESD- ja ATEX -pinnoitteet
· Alustasta nousevien 
 haitta-aineiden kapselointi
· Lakkaukset ja pölynsidonnat
· Lattioiden jyrsinnät ja hionnat

Kaarnikkatie 1, 90820 KELLO  
Puh. 010 843 1000, 010 843 1001, 040 736 6007 

Fax 010 843 1040 
e-mail: marko.saukko@suomenmardega.fi

WWW.SUOMENMARDEGA.FI

LATTIAPINTOJEN AMMATTILAINEN

Varmistuaksesi parhaasta
mahdollisesta vaihtoehdosta

lattiapinnoitteeksesi,
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

JA TUTUSTU

-tuoteperheeseemme.
INDUSTRI

Jätehuollon palveluja 40 vuoden kokemuksella

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
PAIKALLISESTI

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
PAIKALLISESTI

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

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

Soita ja kysy lisää!0400 681 824

Korkein luottoluokitus
©Bisnode 2014

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin 
sähkötyöt ja suunnittelu

Puh. 040 774 3942
janne@sahkotyoahonen.fi

Revontie 2, 90830 Haukipudas
puh. 08 5471 669

Joustavuus on pienen yrityksen elinehto
Vuodesta 1993 Oulun seudul-
la toiminut siivousalan yritys 
Justiinapalvelut Oy luottaa 
laadukkaaseen työhön ja kil-
pailukykyisiin hintoihin. Pal-
velujohtaja Tuula Pulkkinen 
korostaa sitä, että pienen yri-
tyksen on ennen kaikkea 
oltava joustava ja sen on rea-
goitava nopeasti muutoksiin.

- Meillä on seitsemästä vii-
teentoista vuoden mittaisia 
asiakassuhteita. Esimerkik-
si Haukiputaan Osuuspankki 
on käyttänyt palveluitamme 
vuodesta 1997 lähtien, Tuula 
Pulkkinen kertoo.

Siivousalalla ei tarvita iso-
ja investointeja laitteisiin, 
vaan kaikki perustuu työhön. 
Niinpä Justiinapalveluiden 
johtajakin osallistuu kahden 
työntekijän kera päivittäin 
kohteiden siivoamiseen.

- Meillä ei ole välikäsiä, 
jotka nostaisivat kustannuk-
sia. Palkanlaskennan, kirjan-
pidon ja tilinpäätöksetkin 
teemme itse, taloushallinnon 
ammattitutkinnon suoritta-
nut Tuula Pulkkinen tähden-
tää.

Tänä päivänä Justiiinapal-
velut keskittyy ylläpitosiivo-
uksiin yrityksille. Aiemmin 
yritys teki keikkahommia 
myös yksityisille, mutta siitä 
on sittemmin luovuttu.

- Siihen aikaan meillä oli 
yrityksessä viisikin työnteki-
jää töissä ja itse tein 14 -tun-
tisia työpäiviä. Se oli jo liikaa.

Luotettavat työntekijät 
ovat voimavara
Rehellisyys ja vastuunkanta-
minen ovat työntekijöidenkin 
tärkeimpiä ominaisuuksia. 

-Luotettavat työntekijät 
ovat yrityksen voimavara, sa-
noo Pulkkinen.

Siivousalalla hyvien työn-
tekijöiden saaminen on usein 
ongelma. Justiinapalveluissa 

tämä on osittain ratkaistu si-
ten, että on käytetty oppiso-
pimuskoulutusta ja näin on 
saatu sopivia henkilöitä juu-
ri tämän yrityksen tarpeisiin. 

- Oli meillä yksi vanhem-
pi rouva yli 10 vuotta töissä, 
mutta sitten hän pääsi eläk-
keelle, Tuula naurahtaa.

Justiinapalvelut Oy toimii 
koko Oulun talousalueella, 
mutta ensisijaisesti yritys pal-

velee Haukiputaan yrityksiä.
- Minusta Haukipudas on 

tosi hyvä paikka yritykselle. 
Myös yrittäjäyhdistys on tääl-
lä toimiva ja siinä kannattaa 
pienenkin yrityksen olla mu-
kana. Kiitos yhdistyksen ak-
tiiveille! 

Asko Kurki

Tuula Pulkkisen mielestä pienessä yrityksessä työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyys on rahaakin 
tärkeämpää.

Haukiputaan Yrittäjien 
uusi jäsen T:mi Modecor 
ja sen omistaja Arto Hyvä-
ri on omien sanojensa mu-
kaan yrittäjäksi syntynyt. 
Nykyisin 46-vuotias hau-
kiputaalainen aloitti uran-
sa torikauppiaana marjojen 
ja vihannesten myyjänä Ou-
lun torilla. Vuonna -98 hän 
perusti kumppanin kanssa 
Oulun kauppatorille kahvi-
lamakasiinin, jossa on puo-
likkaalla mukana. 

Vuonna 2014 perustettiin 
sitten T:mi Modecor, jonka 
toimialana on kiinteistöjen 
pienremontit ja –työt. 

Tällä hetkellä miestä työl-
listävät esimerkiksi lumen-
pudotukset. Ehtiipä hän 
myös hevosia kengittä-
mään. Arto Hyväri on pää-
asiassa yksinyrittäjä, mutta 
välillä käyttää väliaikaisia 
apulaisia. Vaimo Heidi Hy-
väri tekee yrityksessä sisus-
tussuunnitteluja ja sisustaa 
tiloja.

Yrittäjäyhdistykseen hän 
liittyi kun hänelle jokin aika 
sitten soitettiin. Hän on sitä 
mieltä, että jäsenmaksu on 
pieni kustannus saataviin 
hyötyihin nähden ja näkee 
mahdollisuuksia erityisesti 
verkostoitumisessa. 

Markku Kemppainen

Arto Hyväri – yrittäjäksi syntynyt

Rakennusalan yrittäjä Arto Hyväriltä onnistuu myös hevosien kengitys.
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 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.tuulilasitoulu.fi
Puh. 0400 757 391

•	 Uudet	ompelukoneet,	
 saumurit ja 
 peitetikkikoneet
•	 Esittelykoneita	ja	
 käytettyjä koneita
•	 Tarvikkeita	
•	 Huollot

Haukiputaan 
myymälästä

TArJouS
Uusi	Eva	
ompelukone 69 €
HaUkipUTaan
OmpElUkOnEliikE
kirkkotie	15	p.	0400	683543

www.haukiputaanompelukone.com

Lintumaansuontie 10, 90820 Kello
Puh. 040 510 4127, 

HITSAUSPALvELU

AutonkorjAukset 
aloitetaan vuorokauden kuluessa

Korjausta myös iltaisin 
ja viikonloppuisin, edullisesti!

M. Marttila
autohuolto

Haukipudas p. 044 984 5893

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

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

ompelimo

KAIKKI 
ompelupalvelut

tervetuloa!

www.ompelimokello.fi
045 611 6411
Kylätie 3,liikekeskus

Kello

• luotettavasti• nopeasti• 10v ammattitaidolla

Putaan Katsastus Virpiväylä 11 Haukipudas, 08 340 700
Lakeuden Katsastus Takatie 7 Kempele ,08 5546 707
Konetien Katsastus Konetie 3 Oulu (Rusko), 08 3117 151
Äimätien Katsastus Äimätie 5 Oulu (Äimärautio), 08 338 060
Katsastus Taskila Suolamännyntie 11 Oulu, 08 311 7181

Pohjoissuomalainen perheyritys
ajanvaraukset: www.avainasemat.fi

Vain henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastukset

49€
+ mahdolliset 
pakokaasumittaukset

määräaIkaIs-
katsastus

aukiputaan....
....liikennekoulH U

puh. 08-5475 145
www.haukiputaanliikennekoulu.fi

lounaStarJouS
ma-pe10.30-15.00

A LA CARTE alk. 11,40 
sis. salaatin, kahvin, veden
RUUKUT 10,50 
HAMPURILAISET  alk. 8,50
SALAATIT JA KANA-ANNOKSET 8,50
KAIKKI PIZZAT JA KEBABIT 8,50
(ei Adalar erikois/extra special pizzat)

Sis. salaatin, kahvin, juoman 
(limsan 0,5 l, vesi tai 0,5 l maito)

LOUNAASEEN JÄLKIRUUAKSI JÄÄTELÖ 2 €

Kirkkotie 190830 HAUKIPUDAS
Puhelin (08) 522 0122

Myös kotipakettiin!
MYÖS KOTIINKULJETUS!

ILmAINEN KULJETUS TYÖpAIKOILLE! 
Tilatessasi kotiin vähintään 4 pizzaa 

tai kebabia veloitus 10 €

Klo 10.30-21.00

AVOINNA KESÄISIN 15.5.-15.8.
ma-to 10.30-02.30
pe 10.30-04.30
la 11.00-04.30
su 12.00-02.30

AVOINNA TALVISIN
ma-to 10.30-22.00
pe 10.30-04.30
la 11.00-04.30
su 12.00-22.00

RaVintola adalaR

Haukiputaan Kehitys Oy 
ja sen sisaryritys Oulunsa-
lon Kehitysyhtiö Oy markki-
noivat toimitilojaan yhteisen 
Potential.fi -brändin alla. 
Yhtiöt ovat entisiä kuntien-
sa kehitysyhtiöitä. Nykyi-
sellään yhtiöt keskittyvät 
toimitilojen ja niihin liittyvi-
en palveluiden tarjoamiseen.  
Elinkeinojen kehittämi-
seen näkökulmaa ei ole kui-
tenkaan unohdettu. Yhtiöt 
tekevät tiivistä yhteistyö-
tä BusinessOulun kanssa ja 
ovat mukana kehittämistyös-
sä yritysten toimitiloihin liit-
tyvissä asioissa.

Potential -brändin alla 
on reilut 45 000 neliömet-
riä toimitiloja eri puolilla 
Oulua. Suurin keskittymä 
on Haukiputaalla Ukonkai-
voksen alueella, jossa on 
erityisesti elektroniikkateol-
lisuutta. Elektroniikkateol-
lisuuden kiinnostus aluetta 
kohtaan on kasvanut. Alan 
uusi nousu Oulun alueella 
ja start-up -yritysten perus-
tamistahdin kiihtyminen nä-
kyy toimitilojen kysynnässä. 
Ukonkaivoksen alueelle on 
viime kuukausina sijoittunut 
yrityksiä, joiden sijoittumista 
on ohjannut pyrkimys pääs-
tä lähelle yhteistyökumppa-
neita.

Yritykset hakevat sijoit-
tumispäätöksissään paljon 
muutakin kuin vain tasoltaan 
ja hinnaltaan kilpailukykyi-
siä toimitiloja. Mahdollisuus 
yhteistyöhön välittämässä 
läheisyydessä olevien mui-
den yritysten kanssa on mo-
nille yrityksille ensiarvoisen 
tärkeää. Yhteistyössä voi 
olla kysymys valmistukses-
ta, logistiikasta, suunnittelu-
yhteistyöstä ja niin edelleen. 
Vähäinen merkitys ei ole sil-
läkään, että yritykset voivat 

potential – Toimitiloja ja 
palveluita moniin tarpeisiin

hankkia ja kustantaa yhtei-
sesti tarpeelliset palvelut.

Ukonkaivoksen keskei-
nen vahvuus on, että sin-
ne sijoittuvilla yrityksillä on 
hyvät mahdollisuudet luoda 
paikallisia yhteistyösuhteita 
esimerkiksi alihankinnassa 
ja muissa palveluissa. Sinne 
sijoittuvat yritykset ja niiden 
henkilökunta voivat hyö-
dyntää esimerkiksi alueen 
henkilöstöravintola-, työter-
veyshuolto- ja jopa lasten 
päivähoitopalveluita.  Ko-
kous-, sauna- ja auditorioti-
lat ovat käytettävissä.

Ukonkaivoksen tilat on 
rakennettu talotekniseltä va-
rustukseltaan elektroniikka- 
ja sähköteknistä tuotantoa 
varten, mutta soveltuvat sel-
laisenaan tai pienin muu-
toksen hyvin monenlaiseen 
toimintaan. Alueelta löytyy 
paitsi tuotanto- ja varastoti-
loja myös merkittävä mää-
rä toimistotiloja. Tarjolla on 
niin yksittäisiä työhuoneita 
kuin avokonttoreita. Hauki-
putaan tilakantaan tulee ensi 
kesänä lisäyksenä lähinnä 
varastotilaksi soveltuvia tilo-
ja Annalankankaan alueelta.

Haukiputaan Kehityksel-
lä on ollut tarjota noin vuo-
den verran toimitiloja myös 
Kiimingistä. Kiimingin Jää-
lin yrityspuiston kohtei-
siin on sijoittunut pääosin 
valmistustoimintaa. Eni-
ten vuokratuista neliöistä 
on sähköteknistä valmistus-
toimintaa harjoittavien yri-
tysten käytössä. Kiimingin 
Honkimaan alueen tilat ovat 
toimisto- ja liiketiloja. Jäälin 
yrityspuiston ja Honkimaan 
alueen toimitilat ovat tällä 
hetkellä kokonaisuudessaan 
käytössä.

Oulunsalon Kehitysyh-
tiö luopui Aeroportin tilojen 

vuokraamisesta viime kesä-
nä. Yhtiöllä on nykyisellään 
tarjolla toimitiloja Lummin-
tiellä entisessä Oulunsalon 
kuntakeskuksessa. Tilat ovat 
toimisto- ja liiketilakäyttöön 
soveltuvia. Tiloja vuokrataan 
erikokoisina kokonaisuuk-
sina, yksittäisistä työhuo-
neista aina useiden satojen 
neliöiden kokonaisuuksiin. 
Toimistotilojen kysyntä on 
viime aikoina kohdistunut 
aiempaa selvemmin Oulun 
ydinkeskustaan ja sen lähei-
syyteen. Vapaata tasokasta 
tilaa Oulunsalosta löytyy täl-
lä hetkellä runsaasti.

Oulun keskustassa To-
rikadulla sijaitsevan Busi-
ness Kitchenin asiakkaina 
on eritysesti start-up -yri-
tyksiä. Business Kitchenin 
toimintamallissa korostuu 
pyrkimys edistää sinne sijoit-
tuvien yritysten keskinäistä 
vuorovaikutusta ja yhteis-
työtä tutkimus- ja koulutus-
organisaatioiden kanssa. 
Haukiputaan Kehitys tekee 
BusinessKitchen toiminnan 
osalta tiivistä yhteistyötä Bu-
sinessOulun kanssa. Tällä 
hetkellä kohteessa on muu-
tamia huoneita vapaana.

aarno	Rantapelkonen
toimitusjohtaja
Haukiputaan Kehitys Oy
Oulunsalon	kehitysyhtiö	
Oy
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REVONTIE 5, HAUKIPUDAS
www.lahella.net – 24h nettiajanvaraus

p. 041 536 5541
• Ammattitaitoiset parturi-kampaamo-

palvelut laadukkailla tuotteilla
• Kauneushoitolan palvelut yksilöllisesti 
 luonnonkosmetiikalla, mm. kasvo-
 hoidot, sokeroinnit…

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

tulossa naisten iltapäivä! 
Seuraa ilmoittelua kotisivuilla tai facebookissa!

SuoSIttu ItSePalveluKIrPPIS

Linkki
Kauppakuja 2 Haukipudas

Palvelee Sinua
Ma, Ke, Pe 10 – 18. ti, to 10 – 20. la 10 – 14

VArAA mYYntipAikkAsi nYt
numerosta 044 536 7719, tai paikan päältä

Käynti kirppikselle taksikopin viereisestä päädystä! 
PöytävuoKra 20€/vKo

OTAMME VASTAAN LAHJOITUKSENA
KODIN PIENTÄ IRTAINTA 
(mm. astiat, vaatteet, koriste-esineet), 
ei kodinkoneita!

Kahviossa 
päivittäin 
tuoretta 
pullaa!

www.haukiputaantyonhakijat.com

REVontiEn KUlta Ja KEllo KY
Revontie 9, Haukipudas

Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14 
Puh. 08-547 2998

www.revontienkultajakello.fi

Kaikista 
hopeakoruista
ovh:sta 

taRJoUSKUPonKi

Tällä kupongilla

Tarjous voimassa 

16.3 -31.3.2016.

TAI norm. rannekellon paristonvaihto

-20%

4€/kpl (norm.7€/kpl)

Yrittäjät haluavat pitää 
kiinni paikallisesta lukio-opetuksesta

Haukiputaan lukion mahdollinen lakkauttaminen ei huoleta pelkästään opiskelijoita. 
Vaikutukset kohdistuisivat myös paikallisiin yrityksiin ja siksi myös Haukiputaan Yrittäjät ry 

liputtaa Haukiputaan lukion säilymisen puolesta.

Paikallisen yrittäjäyh-
distyksen väki on kes-
kustellut kokouksissaan 
Oulun kaupungin tekemäs-
tä kouluverkkoselvitykses-
tä – huolestuneeseen sävyyn. 
Yrittäjät ovat yhtä mieltä sii-
tä, että nuoret tuovat elinvoi-
maisuutta Haukiputaalle ja 
käyttävät myös paikallisia 
palveluita.

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Tiina Sotaniemi kertoo, 
että toisen asteen koulutuk-
sen tarjonta tukee paikka-
kunnan elinvoimaisuutta.

- Todennäköisesti nuo-
ret siirtyisivät käyttämään 
enemmän Oulun keskustan 
palveluita. Lopulta työikäis-
ten määrä Haukiputaal-
la saattaisi kääntyä laskuun, 

kun nuoret ja perheet muut-
taisivat lähemmäs opiskelu-
paikkoja. Tämä ei tietenkään 
olisi hyväksi yrityksille ja 
Haukiputaan palveluvalikoi-
malle, Sotaniemi kertoo.

Oulun kaupungilla on 
käynnissä kouluverkkoa kos-
keva selvitys, joka valmistuu 
huhtikuussa 2016. Selvitys-
työn taustalla on tarve tiivis-
tää palveluverkkoa eli ohjata 
lukiot suurempiin yksiköi-
hin. Arvion mukaan lukio-
opiskelijoiden määrä kasvaa 
vuoteen 2025 mennessä noin 
700–800 opiskelijalla. Keski-
tyksen ansiosta tiloja vapau-
tuisi perusopetukselle ja näin 
vältettäisiin uusiin koulura-
kennuksiin investointi.

Yhdistyksen varapuheen-

johtaja Jyrki Drushininin 
mukaan Haukiputaan luki-
olla on uudet ja laadukkaat 
lukiotilat, jotka eivät kuiten-
kaan soveltuisi suoraan pe-
ruskoulukäyttöön. Lisäksi 
Haukiputaan väkiluku on 
kasvussa ja lukiossa on juu-
ri sitä kasvun varaa, jota tar-
vitaan.

- On hyvä että meiltä löy-
tyy vaihtoehto ammatilliselle 
koulutukselle. Moni on kriti-
soinut Haukiputaan lukiota 
alhaisesta pääsykeskiarvos-
ta. Pitäisi mieluummin kat-
soa niitä arvosanoja, joilla 
lukiosta valmistutaan, Drus-
hinin tähdentää.

Helmikuun 23. päivänä 
Haukiputaan lukiolla järjes-
tettiin yksi neljästä Oulun 

raati -tilaisuuksista, jossa esi-
teltiin muun muassa koulu-
verkkoselvityksen alustavia 
vaihtoehtoja sekä niiden pe-
rustana olevia talousluke-
mia.

Alustavissa vaihtoeh-
doissa esillä on ollut kolme 
vaihtoehtoa: Keskitetty luki-
omalli, Tiivistyvä lukiomal-
li ja Kahdeksan lukion malli. 
Keskitetty lukiomalli tarkoit-
taisi Haukiputaan lukion 
yhdistämistä Madetojan lu-
kioon ja opiskelijoille pidem-
pää koulumatkaa. Kahdessa 
muussa mallissa lukio säilyi-
si Haukiputaalla.

Jenny Kärki

17-vuotias Aaro opiskeli 
Haukiputaan lukiossa toisel-
la luokalla ja pelasi jääkiek-
koa paikallisessa seurassa. 
Aaro oli iloinen, viisas ja so-
siaalinen, eikä hän ollut kos-
kaan lintsannut koulusta. 
Vapaa-ajalla hän näki ystävi-
ään aina kun vain harjoitus-
ten ohella ehti ja viikonloput 
kuluivat tavallisesti pelireis-
suissa.

Aarolla oli haave; päästä 
kevään Try Outeissa Kärp-
piin ja suoriutua kunnialla 
koulusta.

poika ja kampuslukio

Joulun jälkeen Hauki-
putaan lukio lakkautettiin. 
Aaro ei ajatellut asiaa sen 
kummemmin, koska siitä oli 
ollut jo pitkään puhetta. Hän 
vain yritti sopeutua tilan-
teeseen kuten muutkin – aa-
mulla varhain linja-autolla 
kouluun ja illaksi kotiin.

Tiistain harjoitukset täy-
tyi unohtaa, sillä poika pää-
si kotiin liian myöhään. Aaro 
näki harvemmin ystäviään, 
sillä koulun jälkeen täytyi 
tehdä koulutehtäviä ja har-
joitella kevään Try Outteihin. 

Pojan vanhemmat alkoivat 
huolestua, sillä Aaro ei ol-
lut enää sama valoisa poika, 
joka vietti aikaa ystäviensä 
kanssa ja paineli innolla tree-
neihin iltaisin. Hänellä ei ol-
lut aikaa levätä.

Pian Aaro alkoi väsyä ai-
kaisiin aamuihin, pelireis-
suihin ja koulutöihin. Hän 
nukkui pitkiä päiväunia ja 
harjoittelu väheni. Hiljalleen 
molemmista päistä pala-
va kynttilä alkoi käydä liian 
kuumaksi. Aaro lipui päivä 

päivältä lähemmäs pimeyttä, 
koska hän ei kyennyt enää 
toteuttamaan itseään halu-
amallaan tavalla niin kuin 
ennen. Riittämättömyyden 
tunne mustasi hänen miel-
tään.

Keväällä Aaro vuodat-
ti ensimmäisen kyyneleen 
vuosiin, kun Kärpistä näy-
tettiin punaista valoa jo en-
simmäisenä päivänä. Aaro 
tiesi itsekin, ettei hän ollut 
harjoitellut tarpeeksi. Hän 
synkistyi entisestään, koska 
tiesi että olisi pystynyt pa-
rempaankin.

Seuraavana päivänä Aaro 
nukkui bussimatkan kou-
lusta kotiin ja rojahti kotona 
sänkyynsä. Hän ei ollut val-
mistautunut huomiseen bio-
logian kokeeseen laisinkaan, 
mutta häntä ei enää kiinnos-
tanut tarttua kirjaan.

Aamulla opettaja merkka-
si Aarolle hänen lukiouransa 
ensimmäisen poissaolonsa.

Aapi Sotaniemi
abiturientti	2016
Haukiputaan	lukio

Opiskelijoiden mielipide tulee selväksi: Keskitetty 
lukiomalli ei ole kaikille mieluinen. 
Kuva Kaarina Torro

Helmikuun 23. päivänä Hau-
kiputaan lukiolle kokoontu-
nut Oulun Raati keräsi täyden 
auditorion verran väkeä kes-
kustelemaan kouluverkkoselvi-
tyksestä. Kuva Kaarina Torro

Pidempi koulumatka vähentäisi myös lukiolaisen vapaa-aikaa. Varsinkin paikallisissa urheilu- 
seuroissa lukioikäisten rooli on merkittävä, sekä harrastajina että ohjaajina. Haukiputaan lu- 

kion tämän kevään abiturientti Aapi Sotaniemi kirjoittaa, miten voisi käydä kun aika ei riitä ta- 
voitteelliseen urheiluun. Juttu on kuvitteellinen kertomus siitä, miten jollekin saattaisi käydä:
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Tervetuloa asumaan!
Esperi Hoivakoti Santaholma on uusi ikäihmisten hoivakoti 
Haukiputaalla. Tarjoamme pitkä- ja lyhytaikaista hoivaa ikään-
tyneille kodikkaassa ja turvallisessa ympäristössä. Haluamme 
luoda asukkaille hyvän ja virikkeellisen arjen! Asukkaaksi voi 
tulla palvelusetelillä. Tule tutustumaan!

Lisätietoa: Hanna Minkkinen  |  050 592 1854 
Ämmöntie 4  |  Haukipudas  |  www.esperi.fi  

 

 

 

Voit halutessasi pyytää Kela taksia 
tilatessasi oman paikkakunnan taksin.

Viime vuoden alusta saak-
ka toimineen Haukiputaan 
Kotihoivapalvelut Oy:n pe-
rustivat Johanna ja Ville 
Kuivala. Hoiva- ja kotipal-
velualat ovat kasvavia, jo-
ten yrityksen palveluille oli 
selkeästi kysyntää. Lisäksi 
Haukiputaalta oli juuri tuol-
loin lopettanut vastaava alan 
yritys.

- Liityimme heti alusta al-
kaen Haukiputaan Yrittä-
jäyhdistykseen, sillä lähes 
kaikki yrittäjät täällä kuu-
luvat myös. Edut ovat ar-
vokkaita, varsinkin kun 
jäsenille kuuluu ilmainen 
lakineuvonta. Yritykses-
sä talous- ja paperihommi-
en pyöritys kuuluu minulle, 
ja Johanna vastaa käytän-
nön työn sujuvuudesta, ker-
too Ville Kuivala, joka on itse 
myös taksiyrittäjä.

Johanna kertoo, että yri-
tyksen palveluvalikoimaan 
kuuluu laaja skaala monia-
mmatillisia hoiva-alan pal-
veluita, kotisairaanhoidosta 
muihin kotipalveluihin, ku-
ten siivoukseen ja saattopal-
veluun. Myös lääkäripalvelut 
voidaan hankkia yrityksen 
kautta. Yritys järjestää myös 
omaishoidon vapaita, avus-
taa lapsiperheitä tai on mu-
kana saattohoidossa.

Jos tuntee, että terveydes-
sä on jotain pielessä, mutta 
terveyskeskukseen on han-
kala lähteä tai saada aikaa, 
niin yritykseltä löytyy myös 
pika-crp -laitteet. Terveys-
keskuksista ja sairaaloista 
löytyy samanlainen laite, jol-
la saa mitattua esimerkiksi 
veren tulehdusarvot, hemog-
lobiinin tai veren INR-arvon. 
Näin kotioloissa saa yhtä tar-
kat tulokset kuin laboratori-
ossa. 

- Meidän uusin ja ehkä 
yksi tärkeimmistä palveluis-
ta on laboratorio kokeet il-

Hoiva-alan palveluille riittää kysyntää

man lääkärinlähetettä tai 
lähetteellä. Eli ihan kuka 
vain voi tilata mitä vain la-
boratoriotestejä itsestään 
ja vastaukset tulevat 1-3 
vuorokauden kuluessa.
Kauttamme saa myös lääkä-
ripalvelut: Yleislääketieteen 
lääkäri Piia Eskola tulee ky-
synnän mukaan pitämään 
vastaanottoaan tiloihim-
me, ja tarvittaessa myös ko-
tikäynneille, Johanna kertoo. 
Johanna kertoo.

Yritys toimii laajalla alu-
eella Rajakylästä Iin rajoil-
le saakka. Vastaanottotilat 
löytyvät Haukiputaan Kel-
losta, liikuntakeskus Coren 
talosta. Kuitenkin suurin osa 
työstä tehdään kotikäynneil-
lä - pitkää päivää painaen: 
ensimmäisille kotikäynneil-
le lähdetään aamulla puoli 
seitsemän aikaan ja osa työn-
tekijöistä pääsee kotiin vasta 
illalla kymmenen aikaan. 

Johanna Kuivalalla on 
kohta 20 vuoden kokemus 
hoiva-alalta. Aikaisemmin 
hän oli 15 vuotta töissä sa-
malla alalla yhdistyspuolel-
la. Yritys työllistää yrittäjien 

Johanna Kuivalan 
mukaan hoiva-alan 
palvelukysyntä on 
selkeässä kasvussa.

Haukiputaan Kotihoivapalveluiden yrittäjäpariskunnan Johanna 
ja Ville Kuivalan apurina on perheen nuorimmainen 6-vuotias Kiia.

lisäksi kuusi vakituista hen-
kilöä ja noin kymmenen tun-
tityöntekijää. Tämän kuun 
alussa palkattiin jälleen uusi 
työntekijä. 

Laitakarintie 22, 90850 Martinniemi | 08 5540912 | posti@saavalat.fi | www.saavalat.fi

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

oulun neon naavakuja 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

HAUTAKIVET
valmistus, myynti, vanhojen kivien entisöinti, 

lisänimien kaiverrukset, kivien oikaisut...

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi

www.kivipalvelujamsa.fi

- kirjanpidot
- tilinpäätökset
- veroilmoitukset
- yritysten perustamiset

Tutustu yritykseemme 
www.kellontilitytot.fi

Osaava ja palveleva tilitoimisto 
jo yli 24 vuotta!

• Metallituotteiden valmistus ja alihankintatyöt
• Ohutlevyjen leikkaus
• Metallien myynti, myös määrämittaisena
• Mm. kelkkanostimet

SOIMET KY
Muottitie 4, Haukipudas | P. 040 760 8572, 0400 290 778

www.soimet.�
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HYMY KUNTOON

VARAA  
AIKA

08 547 2972

Tervetuloa hakemaan syy hymyyn!

Haukiputaan  
Hammaslääkärikeskus
Kirkkotie 4, Haukipudas
08 547 2972

Haukiputaan Hammaslääkärikeskuksessa sinua palvelevat:

Leena Yikontiola, suukirurgi
Paula Matinaho, hammashoitaja

Anna Tuutti, hammaslääkäri
Tommi Lainas, hammaslääkäri

Anna Tuutti, hammaslääkäri
Tommi Lainas, hammaslääkäri
Leena Ylikontiola, suukirurgi
Paula Matinaho, hammashoitaja

Tervetuloa hakemaan syy hymyyn!

Haukiputaan Hammaslääkärikeskuksessa sinua palvelevat:

Kukkien erikoissidonnat
juhlaan, arkeen, 
iloon ja suruun

KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU SOTANIEMI
OULU, Pakkahuoneenkatu 5, p. 046 922 6312

HAUKIPUDAS, Kirkkotie 1, p. 08 547 1750

HAUTAUSPALVELUT
Käänny puoleemme, 

autamme surun kohdatessa.

PERUNKIRJOITUSPALVELU
Luottamuksella ja ammattitaidolla. 

PÄIVYSTÄVÄ PUHELIN 044 342 0341 (24H) - WWW.SOTANIEMI.FI 

PÄIVYSTÄVÄ PUHELIN 044 342 0341 (24H) - WWW.SOTANIEMI.FI 
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KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU SOTANIEMI
OULU, Pakkahuoneenkatu 5, p. 046 922 6312
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PERUNKIRJOITUSPALVELU
Luottamuksella ja ammattitaidolla. 

Kukkien erikoissidonnat juhlaan, arkeen, iloon ja suruun

HAUTAUSPALVELUT

Käänny puoleemme,
autamme surun 

kohdatessa.

PERUNKIRJOITUS-
PALVELU

Luottamuksella ja 
ammattitaidolla.

Verkkokauppamme palvelee 24h: www.sotaniemi.fi/kukkakauppa

Valitse paikallinen 
työterveyspalvelu

Olemme vuonna 2012 perustettu 
oululainen yksityislääkäri- ja työ-
terveyspalveluja tarjoava yritys. Jo 
yli 720 paikallista yritystä on valin-
nut meidät kumppanikseen työter-
veyteensä. Pyydä tarjous: 
paula.tuominen@caritaslaiset.fi

Oulun Taka-Lyötyssä /
Kapellimestarinkatu 2

Ajanvaraus 050 520 2383
www.caritaslaiset.fi
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Bioenergia-ala on vahvasti 
kansainvälistyvää bisnestä

Veteraanipäivää vietetään huhtikuussa
Kansallista veteraanipäi-
vää vietetään keskiviikko-
na 27. huhtikuuta kello 11. 
Tapahtuma alkaa Haukipu-
taan kirkosta hartaushetkel-
lä, jonka jälkeen on käynti 
sankarimuistomerkillä. Hau-
kiputaan rintamaveteraani-
en yhdistys laskee seppeleen 
muistomerkille ja Haukipu-
taan reserviupseerit järjestä-
vät kunniavartion.

Kello 12 tilaisuus jatkuu 
Haukiputaan seurakunta-
keskuksessa juhlakahvilla, 
jonka tarjoaa Eläkeliitto Hau-
kiputaan yhdistys.

Päivää saa tulla jatkamaan 
yhdessä Eläkeliitto Haukipu-
taan yhdistyksen kerholle, 
Haukiputaan seurakunta-
keskukseen. Tilaisuuden 
järjestävät Haukiputaan seu-

rakunta, Haukiputaan rin-
tamaveteraanit, Eläkeliitto 
Haukiputaan yhdistys ja LC 
Haukipudas/Kello.

Kaatuneiden muistopäivä
Sunnuntaina 15.5. kello 10 
Haukiputaan kirkolla mes-
su on omistettu Kaatunei-
den muistopäivälle. Tuolloin 
muistetaan kaikissa suoma-
laisia koskettaneissa sodis-
sa tai taisteluissa kaatuneita 
sekä taistelujen aikana ja nii-
den päättymisen jälkeenkin 
kuolleita, kuten teloitettuja ja 
vankileireillä menehtytä.

Muistopäivän messus-
sa musiikin tarjoaa Hau-
kiputaan mieskuoro, 
taiteellisena johtajanaan kuo-
romusiikin läänintaiteilija 
Mihkel Koldits. Messun jäl-

keen käydään yhdessä san-
karimuistomerkillä, jossa 
seppeleen laskevat Hauki-
putaan rintamaveteraanit ja 
Haukiputaan Sotainvalidit, 
Haukiputaan seurakunta, 
Oulun kaupunki sekä kansa-
laisjärjestöt. Kunniavartiosta 
vastaavat Haukiputaan re-
serviupseerit.

Varsinaista muistojuh-
laa voi tulla jatkamaan kello 
12 Haukiputaan seurakun-
takeskukseen. Täälläkin 
saadaan kuulla sekä Hau-
kiputaan mieskuoroa että 
muuta musiikkia. Juhlapu-
heen pitää rovasti Jaakko 
Kaltakari. Järjestäjinä ovat 
Haukiputaan seurakunta, 
Haukiputaan rintamavete-
raanit ja LC Haukipudas/
Kello, tervetuloa.

Vuoden vaihteessa Hauki-
putaan yrittäjäyhdistyksen 
jäseneksi liittyi Biottori Oy.

- Ajatus liittymisestä oli 
kytenyt mielessä pitkään. 
Varsinkin maksuton lakineu-
vonta voisi tulla tarpeeseen, 
toteaa yrittäjä Eero Kiian-
mies.

Nykyisin Haukiputaalta 
käsin johdettava Biottori Oy 
on tarjonnut bioenergia-alan 
maahantuonti- ja asiantunti-
japalveluita jo vuodesta 1991. 
Kymmenisen vuotta yrityk-
sessä mukana ollut, nykyi-
nen toimitusjohtaja, yrittäjä 
Eero Kiianmies kertoo, että 
alan liiketoiminta on vahvas-
ti kansainvälistä touhua.

Yrittäjän fyysinen sijain-
ti on useimmiten sivuseikka, 
kunhan pääasialliset työka-
lut eli puhelin, netti ja pää 
toimivat. Alan kehityksen 
kärjessä pysyminen ja uusi-
en innovaatioiden tuominen 
Suomen markkinoille vaa-
tivat tauotonta ulkomaisten 
toimijoiden, tuotteiden sekä 

alan säännöstön muuttumi-
sen seuraamista.

Viime vuosina Biottori 
Oy:ssä on paneuduttu tuote-
kehitykseen todella tarmok-
kaasti. On kehitetty muun 
muassa pelletöintiprosesseja 
erilaisille raaka-aineille sekä 
CHP -laitteistoa omakotitalo-
mittakaavassa eli pellettiä ja 
haketta kaasuttava pieni voi-
malaitos, joka tuottaa taloon 
sekä lämmön että sähkön.

- Olemme kehittäneet 
myös hukkalämmön tal-
teenottojärjestelmiä, lähinnä 
lämmöstä sähköksi ja pal-
jon muuta. Yrityksen tuote-
valikoima on hyvin kattava. 
Perinteisistä ”isäntälinjan” 
koneista eli pelletti- ja öljyn-
puristimista sekä biodiesel-
prosessoreista Biottori Oy:n 
tuotevalikoima on vuosi-
en mittaan kasvanut käsittä-
mään uusiutuvan energian 
ja energiansäästön laitteet, 
kuten aurinkosähkö- ja au-
rinkolämpöjärjestelmät, 
lämpöpumput, LED-valais-

tusjärjestelmät, vesitakat ja 
tulisijat. Lankoja pidellään 
käsissä vielä omin voimin, 
mutta pääosin liiketoiminta-
malli koostuu vahvasta yh-
teistyöverkostosta. 

- Hyödynnämme osaavaa 
alihankkijaverkostoamme 
niin erilaisissa projekteis-
sa kuin asennustöissäkin. 
Teemme jatkuvaa työtä ver-
koston kasvattamiseksi. 
Työllistämme säännöllisesti 
myös opiskelijoita erilaisiin 
projekteihin. Tänä kevää-
nä teemme yritysilmeen täy-
dellistä kasvojenkohotusta. 
Lisäksi suuntaamme aktiivi-
sesti ulkomaankauppaan tie-
tyillä tuoteryhmillä. Biottori 
Oy:llä on osasta tuotteistaan 
jakelusopimukset Skan-
dinavian alueelle, joten ka-
navien aukominen Ruotsiin 
päin on hyvin ajankohtaista, 
yrittäjä Eero Kiianmies ker-
too.



10 nro 1/2016Haukipudas YRITTÄÄ

Vuokraa 

P. 040 510 1090 | www.paljunilo.fi

Nyt myös 
juhlateltan vuokraus!

palju tai sauna!”Kuin tekisimme itsellemme”

Ilmanvaihdon huollot ja puhdistukset, 
LvI-palvelut, kiinteistöpalvelut

P. 040 485 1871 • www.auttajanne.fi

Ulkoillaan yhdessä Kevätpäivässä

Tapahtuman juontavat Pauli Greus (kuvassa) ja Erkki Halonen.

Viime vuonna HH-hiihtoon osallistui reippaita lapsia, joista jokainen sai palkinnon. Kuva Edvin Mattila.Jälleen Kevätpäivään esiintymään saadaan Meijän Pojat-yhtye, jonka jäsenet jaksavat aina ilahduttaa 
reippailla otteillaan.

Karkkikojulla käy kuhina.

Haukiputaan Kevätpäi-
vä tulee jälleen! Lauantaina 
19.3. kello 9.30 alkaen. Kirk-
korannassa nautitaan koko 
perheen lämminhenkisestä 
ulkoilutapahtumasta, erilai-
sista kisoista ja musiikista. 
Tapahtuman tuotolla tue-
taan alueen nuorisoa, vete-
raaneja sekä ikäihmisiä.

Alueella on buffet, josta 

voi ostaa vaikkapa lämmintä 
juotavaa ja pientä purtavaa. 
Järjestäjinä toimii Haukipu-
taan palloseuran veteraani-
jaosto Vierivät Kivet sekä 
Eläkeliiton Haukiputaan yh-
distys ry. Järjestelytoimikun-
nan puheenjohtajana toimii 
Vesa Ojala ja sihteerinä Sir-
pa Ervasti.

Kevätpäivään kuuluu pe-

rinteen mukaan pilkkiki-
sa sekä lasten hiihtokilpailu. 
Tänäkin vuonna kisat pyri-
tään pitämään, jos jää kantaa 
ja lunta riittää. Pilkkikisan 
pääpalkintona on tuliterä 
polkupyörä. Tämän lehden 
etukannesta löytyy tapahtu-
man tarkempi aikataulu.

Musiikkiesityksiä kuul-
laan Meijän Pojat -yhtyeeltä 

sekä Symppiskodin asukkaat 
ovat myös järjestäneet musii-
killisen ohjelmanumeron.

Meijän Pojat on nel-
jän reippaan pojan poppoo, 
joka esiintyy taustamusii-
kin tahdissa. Antti Pulli, Joo-
na Lampela, Tommi Kosamo 
ja Tuomas Ojala esiintyvät 
tottunein ottein. Pojat taa-
tusti hurmaavat aurinkoisel-

la asenteella ja välittömällä 
eläytymisellä. 

Viime vuosien tapaan 
kotiseutuneuvos Martti 
Asunmaa esittelee kirkkoa. 
Monipuolisesti paikallis-
historiaan perehtynyt mies 
esittelee kirkon vaiherikasta 
historiaa sekä syventyy kirk-
kotaiteeseen. Nykyinen puu-
kirkko on rakennettu 1762 ja 

se on muuttunut vuosisato-
jen aikana moneen kertaan 
monen eri rakentajan työnä. 
Kirkossa näkyy 1700-luvun 
hirsirakentamisen taito, joka 
on osaltaan muistona hau-
kiputaalaisesta laivanraken-
nustaidoista. JK

Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset

Implanttiprotetiikka

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

Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset

Implanttiprotetiikka

Rautatienkatu 10 • 90100 Oulu • puh. 0400 272 560 
www.veliheikkinen.fi
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Yrittäjien oma joulunavaus keräsi satoja kävijöitä

Joulunavaus 2015 huipentui ilotulitukseen 
tekniset väiskin tv ja Koneen parkkipaikalta.

Soppatykistä jaettiin yleisölle hernekeittoa suoraan soppatykistä, noin 650 annosta. Joulumuori ja -pukki ottivat vastaan lasten kirjeitä ja jakoivat lapsille karamelleja.

Viime vuonna joulukausi avattiin jälleen perinteisin menoin marraskuun lopulla. Suuren suosion keräsi Tiernapoikien esitys.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
perinteiseen vuoden kier-
toon kuuluu myös Jou-
lunavaus tapahtuman 
järjestäminen. Tapahtuma 
on koettu mukavaksi tavaksi 
nostaa yhteishenkeä pitäjäs-
sä ja lisäksi rauhoittua yh-
dessä joulun viettoon. Viime 
vuonna joulukausi avattiin 
jälleen perinteisin menoin 
perjantaina 20.11.2015.

Tilaisuus houkutteli kä-
vijöitä paikalle jälleen eri 
puolilta pitäjää ja etäämpää-
kin. Liikkeet laittoivat jou-
lulyhdyt pihoille palamaan 
ja koristelivat tilansa seson-
gin mukaisesti. Perjantaina 

ja lauantaina liikkeistä löytyi 
myös teemaan sopien joulu-
tarjouksia.

Varsinainen päätapah-
tuma tapahtumakojuineen 
oli BestWestern Hotel Sa-
manttan piha-alueella. Sop-
patykistä jaettiin yleisölle 
hernekeittoa suoraan soppa-
tykistä, noin 650 annosta. Oi-
kea joulupukki otti vastaan 
lasten kirjeitä ja jakoi lapsil-
le karamellia. Lisäksi nähtiin 
suosiota kerännyt Tiernapoi-
kien esitys ja lopulta kello 19 
ilta huipentui ilotulitukseen 
Tekniset Väiskin TV ja Ko-
neen parkkipaikalta.

”Joulunavausapahtuma on koettu mu-
kavaksi tavaksi nostaa yhteishenkeä pi-

täjässä ja lisäksi rauhoittua yhdessä 
joulun viettoon.”

Iloinen yrittäjäkolmiikko Joulunavauksessa.  Vas. Leena Niemelä, 
Kari Holma ja Jyrki Drushinin.

Korut kiinnostavat aina.
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Viihdepiikkarit seilaavat maailman laidalla

25-vuotiaan naiskuoro Viih-
depiikkarien Maailman lai-
dalla juhlakonsertti pidetään 
23.4. Heiton talolla Hauki-
putaalla. Viihdepiikkarien 
kuoronjohtaja ja taiteellinen 
johtaja Satu Jylhä ja yhdistyk-
sen puheenjohtaja Kaisa Ni-
kula kertovat, että niin uusien 
kuin vanhempienkin laulu-
jen myötä Viihdepiikkarit vie 
yleisön seilaamaan eri maan-
osiin.

– Matkalla Kylmästä läm-
pimään, pysähdymme muun 
muassa Afrikassa. Luvassa 
on piikkarimaiseen tapaan 

paljon muutakin kuin pelkkä 
kuorokonsertti. Yleisölle tar-
jotaan juonellinen show, joka 
sisältää draamaa sekä taita-
vaa, monipuolista ja moni-
äänistä laulua a cappellana 
ja 10-henkisen viihdeorkes-
terin säestyksellä, Satu Jylhä 
kertoo.

Kaikki kuorolaiset ovat 
Satu Jylhän johdolla innol-
la puuhaamassa ikimuistoi-
sia juhlakonsertteja, joiden 
tavoitteena on sekä viihdyt-
tää että koskettaa – ja ehkäpä 
hieman yllättääkin. Yleisöl-
le on jälleen kerran tarjolla 

monipuolinen kattaus upe-
aa musiikkia ja sykähdyttäviä 
elämyksiä myös visuaalisesti.

Alkoi kansalaisopiston 
kuorona
Viihdepiikkarit kuoro perus-
tettiin vuonna 1991, jolloin se 
aluksi toimi kansalaisopiston 
sekakuorona. Kuoro nimet-
tiin Viihdepiikkareiksi vuon-
na 1996. Toimintansa aikana 
kuoro on kehittynyt tavalli-
sesta suomalaisesta kansa-
laisopiston sekakuorosta 
monipuoliseksi ja tavoitteel-
liseksi pelkästään naisista 
koostuvaksi viihdekuoroksi.

Kuoron laulajat ovat hy-
vin eri-ikäisiä, mikä osaltaan 
tuo kuorolle täyteläisen soin-
nin. Kantavana yhdistävänä 
tekijänä laulajilla on vahva te-
kemisen meininki, palo kuo-
rolauluun sekä kova halu 
koskettaa ja viihdyttää esiin-
tymällä.

Kuoron ohjelmisto on erit-
täin monipuolinen. Kuoron 
motto onkin ”jokaiselle jota-
kin”. Kappaleita on esitetty 

laidasta laitaan: Ave Mari-
asta Hardrock Hallelujahiin, 
ikivihreistä pop-hiteistä mo-
derniin viihdemusiikkiin, 
vakavampaa hengellistä mu-
siikkiakaan unohtamatta. 

Ohjelmisto koostuu vaih-
televasti a cappella -so-
vituksista ja säestetyistä 
kappaleista. Yhä useammin 
kuoron kanssa lavalle nousee 
myös kokonainen bändi.

Kansainvälistä yhteistyötä
Naiskuoroyhditys Viih-
depiikkarit ry on mukana 
suomalais-venäläisen kult-
tuurifoorumin partnerihank-
keessa. 

Neuvottelufoorumissa 
Oulussa syys-lokakuun vaih-
teessa 2014 käytiin neuvotte-
luja mahdollisten venäläisten 
partneriehdokkaiden kanssa 
ja sovittiin yhteistyön aloit-
tamisesta Pietarin harmonik-
kaorkesterin kanssa. Tähän 
liittyen Pietarin nuorten har-
monikkaorkesteri (The Youth 
Accordion Orchestra St Pe-
tersburg) oli Viihdepiikkari-

en vieraana ja konsertoimassa 
Oulussa toukokuussa 2015 ja 
vastavuoroisesti kuoro vierai-
li ja konsertoi Pietarissa loka-
marraskuun vaihteessa 2015.

Vuodelle 2016 on myös 
suunniteltu yhteisen levyn te-
keminen. Levy tulee sisältä-
mään niin Viihdepiikkarien 
ja Pietarin nuorten harmonik-

Viihdepiikkarit tekevät yhteistyötä Pietarin harmonikkaorkesterin 
kanssa, jonka manageri Andrey Kosmynin vasemmalla, Kaisa Niku-
la, Satu Jylhä ja harmonikkaorkesterin taiteellinen johtaja Vladimir 
Ilyenkov. Kuva Esko Mäkelä.

Viihdepiikkarit Ylläksellä viime 
syksynä. Kuva Eija Saranpää.

kaorkesterin omia kappaleita 
kuin myös yhteisiä kappa-
leita. Levytys olisi tarkoitus 
tehdä syksyn 2016 aikana. 
Yhteistyön on suunniteltu jat-
kuvan yhteisellä kiertueella, 
jolla on tarkoitus konsertoi-
da Pohjoismaissa ja Venäjällä. 

Asko Kurki

• Puusepäntuotteet

PUUSEPÄNLIIKE MATTILA KY
teollisuustie 1
haukipuDas

(08) 547 1450
0400 684 735

• Saneeraustyöt
• Keittiö-
  kalusteet

www.puusepanliike-mattila.fi

Soralinkki Oy, 
Topinperäntie 98, 90820 Kello • (08) 563 4400 

 toimisto@soralinkki.com • www.soralinkki.com

Liity yrittäjäyhdistykseen!

www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/haukiputaa

 www.syote.fi
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OSAAJAT PÄRJÄÄVÄT AINA!
BusinessOulu toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa useita käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen 
liittyviä koulutus- ja valmennusohjelmia. Valmennusten kesto 
vaihtelee lyhyistä tietoiskuista aina muutaman päivän 
räätälöityihin ohjelmiin. Kehitä liiketoimintaasi ja Ilmoittaudu 
nyt mukaan BusinessOulun kevään valmennuksiin!
 
Kevään tarjonnastamme löydät kattavasti valmennuksia 
seuraavista teemoista:
• Liikeidean ja liiketoimintamallin kehittäminen
• Tuotteen/palvelun markkinoille saattaminen ja kaupallistaminen
• Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen tärkeimpänä voimavarana
• Rahoitus ja yritystalous
• Myyntivalmiudet ja markkinointi
• Vientivalmiudet ja kansainvälistymisvalmiudet
• Juridiikka
 
HUOM! Uusi painettu valmennuskalenterimme on ilmestynyt. 
Voit tutustua siihen myös sähköisesti osoitteessa: 
www.businessoulu.com/valmennuskalenteri
Ilmoittautumiset: www.businessoulu.com/tapahtumat 
 
BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta 
kasvuun ja kansainvälistymiseen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat 
laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille.

www.businessoulu.com

HUOM! Uusi painettu valmennuskalenterimme on ilmestynyt. 

BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta 
kasvuun ja kansainvälistymiseen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat 

  / 6102 teskunnemlav

1

BUSINESSOULUNVALMENNUKSET2016

Suuria muutoksia sukupolvenvaihdoksen yhteydessä BuSineSSOulu
Postiosoite: PL 22, 
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 5. krs.  
90230 Oulu, Kontinkankaalla 
Peltolan kaupunginosassa
BusinessOulun asiakaspalvelu-
numero: (08) 558 558 10
Faksi: (08) 558 41702

PaLveLuPisteet: 
Kiimingin palvelupiste:
Kiimingin virastotalo, 
Lempiniementie 2, 90900 Kiiminki
Puhelin: 045 893 2000
Haukiputaan palvelupiste:
teollisuustie 1, 90830 Haukipudas
Puhelin: 045 893 2000

asiaKasneuvOnta:
Minna Jokisalo 
044 703 1374 
minna.jokisalo@businessoulu.com 
Mari Koskinen
050 379 1868 
mari.koskinen@businessoulu.com 
Reeta Räisänen 
046 920 5513 
reeta.raisanen@businessoulu.com 
Markku uimonen 
044 703 1315 
markku.uimonen@businessoulu.com
 
viestintä ja maRKKinOinti:
Pauliina Pikkujämsä 
markkinointipäällikkö
040 7434 362 
pauliina.pikkujamsa@businessoulu.com 
Alpo Merilä
asiantuntija, tiedotus
050 5918 562
alpo.merila@businessoulu.com

Soimet Ky:n  uusi halli-
tila löytyy Haukiputaan 
Annalankankaalla. www.businessoulu.com

Soimet Ky on vuonna 1986 perus-
tettu metallialan yritys, joka pal-
velee Haukiputaalta käsin Oulun 
talousalueen yksityisiä ja yritysasi-

akkaita. Metallituotteita tehdään 
laidasta laitaan, tilaajan toiveiden 
mukaan, enimmäkseen ohutlevy- 
ja huonekaluputkitöitä.

Yritys on kokenut vuoden ai-
kana suuria muutoksia, joiden 
käänteissä on haettu tukea myös 
BusinessOulun yritysneuvonnan 
ammattilaisilta. Omistajaksi vaih-
tui nuoremman polven edustaja, 
kun Marko Soikkeli päätti jatkaa 
isänsä Kauko Soikkelin jalanjäljissä.

- Sukupolvenmuutoksen myö-
tä tuli monia muitakin muutok-
sia, joissa meitä oli neuvomassa 
Markku Uimonen. Varmaan olisi 
itseltä jäänyt paperityöt tekemät-
tä. BusinessOulun väki neuvoi mi-
ten kannattaa toimia verotuksen 
kannalta ja auttoivat haastattelujen 
sekä muistiinpanojen perusteella 
tekemään lahjakirjat, Marko kertoo.

Marko Soikkelille työ oli tullut 
tutuksi jo pitkältä ajalta.

- Olen ammatiltani puuseppä, 
mutta nämä metallialan salat olen 
oppinut työtä tekemällä. Jo nuo-
rempana kävin kesätöissä isälläni 
ja vuodesta -99 sitten vakituisesti. 
Isä on edelleen mukana auttamassa 

työssä ja autokuskina, Marko ker-
too.

Kun Kauko Soikkeli perusti yri-
tyksen, toiminta oli hyvin pieni-
muotoista. Tuolloin metalliosia 
mahduttiin tekemään vielä perheen 
autotallissa. 90-luvulla Nokia työl-
listi yritystä myös elektroniikan ko-
koonpanon parissa.

Ajan saatossa toiminta on kas-
vanut ja toimintalinjaukset sel-
kiytyneet. Yrityksen vuokratilat 
Asemakylällä vaihtuivat viime 
vuonna paremmin tarpeita vastaa-
vaan halliin. BusinessOulu auttoi 
kartoittamaan sopivia tiloja ja teke-
mään oikeanlaisen tarjouksen. Lo-
pulta yritys päätyi ostamaan 600 
neliömetrin hallitilan Annalan-
kankaalta, josta käsin palvellaan 
alihankkija-asiakkaita ympäri Suo-
mea. Enimmikseen asiakkaat ovat 
kuitenkin Oulun talousalueella.

Jenny Kärki

Metallialan yrittäjällä Marko Soikkelilla on työn alla asiakkaan tilaamiin metalli-
putkiin reikien poraaminen.



14 nro 1/2016Haukipudas YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
tiedotuslehti maaliskuu 1/2016
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Haukipudas YRITTÄÄ

Haukiputaan kotiseutumu-
seon vuosi 2016 on alkanut 
virkeällä otteella ja toimin-
taa kehittäen. Haukipu-

Kotiseutumuseo uudistuu museoviraston tuella

das-seura sai viime keväänä 
museovirastolta 5000 euroa 
kotiseutumuseon perusnäyt-
telyn uudistamiseen. Näyt-

telyn uudistaminen on juuri 
alkanut, ja se lähti liikkeelle 
alakerrasta.

Suurimman muutok-

Kotiseutumuseon ulos-
päin näkyvimmät muu-
tokset tehdään kuistille. 
Restaurointi alkoi jo helmi-
kuussa.

sen on kokenut museon 
aula, jossa esillä ovat mu-
seon kauneimmat arkut. 
Seinätauluissa esitellään 
Haukiputaan esihistoriaa ja 
historiaa aikajanan muodos-
sa. Tarinoita ja tietoa hauki-
putaalaisten arjesta löytyy 
nyt myös Lehessuon kaupas-
ta, Jaakko Jussilan opettajan 
kamarista sekä maitohuo-
neesta. Pirtti on järjestelty 
interiööriksi, josta löytyvät 
sekä naisten että miesten pe-
rinteiset puhdetyöt.

Museon valaistusta on 
parannettu ja yläkertaan 
on rakennettu varastotilaa. 
Näyttelyesineet ovat nyt esil-
lä edustavammin. Museon 
kuistin puuosia on restau-
roitu ja siihen on asennettu 
irrotettavat ritiläsuojukset, 
joiden tarkoitus on parantaa 
kuistin ilkivalta- ja palosuo-
jausta silloin, kun museo ei 

ole auki. Kuistin muutostyöt 
jatkuvat vielä kevään aikana.

Perusnäyttelyn uudis-
tus etenee tulevina vuosina 
museon muihin tiloihin. Tu-
levaisuudessa museolla on 
enemmän tarjottavaa kaikil-
le aisteille. Museolla voi ko-
keilla työtapoja omin käsin 
sekä myös kuulla ääniä ja ta-
rinoita.

Lisäksi, jos kaikki lupa-
asiat järjestyvät aikanaan, 
niin kotiseutumuseo tulee 
saamaan viereensä ”Herra-
lan aitan” kesän aikana. Aitta 
mahdollistaa lisätilan, jon-
ne voitaisiin järjestää myös 
vaihtuvia näyttelyitä. Koti-
seutumuseo on auki heinä-
kuussa, tiistaista lauantaihin. 
Uudistuneeseen museoon 
voi tulla tutustumaan muse-
opäivänä 2.7.2016, kunhan 
vireillä olevat työt on saatu 
valmiiksi.

SR-Kiinteisöhuolto
K-Super Market
Autohuolto  Ukkola Oy
Säästökuoppa
Haukiputaan Sähkö osk
ABC Haukipudas 
Haukiputaan Väri 
Haukiputaan Optiikka ja 
Silmälääkärikeskus
Puusepänliike Mattila
Samantta
Halpa-Halli
Huoltopalvelu Karppinen
Lounaskahvila Nyymanni
Tarraserif haukipudas 
Haukiputaan yrittäjät ry
Putaan Pulla  

Kiitämme 
Kevätpäivät 2016 

tukijoita:

MAINOSTEN 
JA LEHTIEN 

JAKELU
Haukiputaalla 
ja ympäristö-

kunnissa

Yritykset!

Lehti- ja 
mainosjakelu

 KAvIL
katja ulander 

p. 050 501 7712

Kesätapahtuma vaihtuu Vapputapahtumaan

Haukiputaan Yrittäjät ry jär-
jestää tänä vuonna perintei-
sen Kesäpäivä-tapahtuman 
sijasta Vapputapahtuman 
Haukiputaan Torilla sunnun-
taina 1.5.2016! Koko perheen 
tapahtumassa on luvassa 
mukavaa ohjelmaa sekä pe-
rinteiseen tyyliin markkina-
myyjiä. 

Ohjelma kehittyy koko 
ajan, ja siitä tiedotetaan seu-
raavassa Haukipudas Yrittää 
-lehdessä, joka ilmestyy vap-
puviikolla. Jos olet kiinnos-
tunut varaamaan toripaikan 
tapahtumaan, olethan yh-
teydessä Leena Niemelään, 

sähköpostilla osoitteeseen 
sihteeri@haukiputaanyritta-
jat.fi.

Toimintaa vuoden ympäri
Yrittäjäyhdistys toimii ak-
tiivisesti vuoden ympäri ja 
järjestää sekä kaikille avoi-
mia tapahtumia sekä toi-
mintaa jäsenilleen. Suurin 
yrittäjäyhdistyksen järjes-
tämä tapahtuma kuluvana 
talvena oli perinteinen  Jou-
lunavajaistapahtuma, jon- 
ne tuli rusaasti väkeä. 

Jäsentapahtuma järjes-
tettiin Teatteri Riossa 18.4., 
jolloin komedianäytelmä 

”Saikkua kiitos” veti hyvin 
Yrittäjiä paikalle. Samoin 
syyskokouksen yhteydes-
sä 14.11. pidetty pikkujoulu 
oli suosittu jäsentapahtuma, 
jossa saatiin nauttia kepeäs-
tä tunnelmasta. 

Yhdistyksen sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
tiistaina 5.4. kello 8 alkaen 
Lounas-Kahvila Nyymannis-
sa. Kaikki jäsenet ovat terve-
tulleita tapahtumaan.

Uutta virtaa hallituksessa
Vuodenvaihteessa puheen-
johtajan penkille vaihtui pit-
käaikaisen puheenjohtajan 

Jyrki Drushininin tilalle kuk-
ka- ja hautauspalveluyrittäjä 
Tiina Sotaniemi. Hänet valit-
tiin pestiin syyskokouksessa 
14.11.

Drushinin on erittäin tyy-
tyväinen, että hänen seu-
raajaksi löytyi toimelias ja 
määrätietoinen henkilö. Hän 
on saanut ilolla seurata asi-
oiden hoituvan mallikkaas-
ti, ettei pitkä työ yhdistyksen 
ja sen ajamien asioiden hy-
väksi ole mennyt hukkaan. 
Myös Sotaniemi on ollut hy-
villään yhdistyksen aktiiveil-
ta ja muilta yrittäjäjäseniltä 
saamastaan tuesta.

Viime vuonna Haukiputaan Yrittäjät järjesti kesäkuussa markkinatapahtuman. Tänä vuonna perinnettä päätettiin jatkaa Vapputapahtuman muodossa. Tervetuloa Torille!

Lisäksi vuodenvaihtees-
sa Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
hallituksen uusina jäseninä 
aloittivat toimisto- ja myynti-
assistenttipalveluita tarjoava 
Marianne Hack, optikkoyrit-
täjä Annukka Jaskari, PPM-
edustuksen Petteri Moilanen 
ja  tilitoimistoyrittäjä Maire 
Alakiuttu.

Lisäksi hallituksen vah-
vuudesta löytyy sihteeri 
Leena Niemelä, varapuheen-
johtaja Jyrki Drushinin sekä 
jatkavat hallituksen jäsenet 
Päivi Pikkuhookana, Hannu 
Hietala, Heidi Kallio ja Hei-
di Mäkeläinen.

Koko perheen Vapputapahtuma Haukiputaan torilla sunnuntaina 1.5.2016! 
Jos olet kiinnostunut varaamaan toripaikan tapahtumaan, 

ota yhteys Leena Niemelään: sihteeri@haukiputaanyrittajat.fi

Seuraava Haukipudas yrittää
lehti ilmestyy 27.4.2016
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Autoalan perustutkinto, 
ajoneuvoasentaja
• Monimuotokoulutuksena
Lisätietoja Mika Kesti, 
p. 050 3407 624, 
mika.kesti@osao.fi
 
Autoalan perustutkinto, 
autokorinkorjaaja
•  Monimuotokoulutuksena
Lisätietoja Seppo Ovaska, 
p. 050 4382 658, 
seppo.ovaska@osao.fi 

Rakennusalan perustutkinto, 
talonrakentaja
• päiväkoulutuksena
Lisätietoja Risto Päkkilä, 
p. 0500 584 306, 
risto.pakkila@osao.fi
 
Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto,sähköasentaja 
(kiinteistöjen automaatio- ja 
tietojärjestelmät)
• iltaopiskeluna
Lisätietoja Jukka Kesonen, 
p. 050 590 9658, 
jukka.kesonen@osao.fi

Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto, sähköasentaja 
(sähköverkostoasennukset)
•  monimuotokoulutuksena
Lisätietoja Jukka Kesonen, 
p. 050 590 9658, 
jukka.kesonen@osao.fi

Pintakäsittelyalan perustutkinto, 
maalari
• monimuotokoulutuksena
Lisätietoja Susanna Tervonen, 
p. 050 5169 158, 
susanna.tervonen@osao.fi
 
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, 
sisustaja
• monimuotokoulutuksena
Lisätietoja Susanna Tervonen, 
p. 050 5169 158, 
susanna.tervonen@osao.fi

Hakuaika päättyy 29.4.2016. 
Koulutukset alkavat 11.8.2016

HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN 
osoitteessa www.osao.fi/koulutuska-
lenteri. 

Alkavaa koulutusta

Päivitä osaamistasi ja hanki lisää ammattitaitoa
OSAOn Haukiputaan yksikössä

Tutkimuslääke vaikuttaa alentamalla kolesteroliarvoja (LDL-C).

Kuka voi osallistua tutkimukseen?
Etsimme henkilöitä, jotka saavat tällä hetkellä kolesterolia alentavaa lääkitystä. Tä-
män lisäksi osallistujilla on myös oltava jokin alla mainituista sairauksista tai riskiteki-
jöistä:

Esimerkkinä sydän- ja verisuonitaudista on mikä tahansa 
alla mainittu sairaus:
• aivoinfarkti tai sydänkohtaus
• säärien ja/tai kaulan valtimoiden pallolaajennus
• sepelvaltimoiden pallolaajennus ja/tai sepelvaltimoiden ohitusleikkaus.

Seuraavassa on esimerkkejä riskitekijöistä:
• tyypin 1 tai 2 diabetes mellitus
• kohonneet kolesteroliarvot
• tupakointi 
• sepelvaltimoiden ahtaumat
• perifeerinen valtimosairaus (esim. claudicatio intermittens eli katkokävely)
• heikentynyt munuaisten toiminta.

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 4 vuotta. Siihen kuuluu noin 21 tutkimus-
käyntiä. Tutkimuskäyntien yhteydessä otetaan mm. veri- ja virtsanäytteitä. Kohtuul-
liset matkakustannukset korvataan tutkimuksen aikana. Tutkimustoimenpiteet ovat 
maksuttomia tutkittavalle.

Tarkempia tietoja tutkimuksesta saatte soittamalla tai 
lähettämällä meille sähköpostia. Yhteystiedot:
 Yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Timonen
 Oulu Mentalcare Oy, Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
 Puh. 040 7775402 
	 markku.timonen@mentalcare.fi	

Yhteydenottonne ei sido Teitä mihinkään. Henkilöitä, 
jotka ottavat yhteyttä tutkimuskeskukseen, ei rekisteröidä mihinkään. 

Tutkimuksen	toimeksiantaja	on	Pfizer	Inc.

kansainväliseen lääketutkimukseen, jossa selvitetään,
vähentääkö uuden tutkimuslääkkeen käyttö 
riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin.

ETSIMME TUTKITTAVIA

P. 044 571 3052 
Veistotie 2, Haukipudas

www.pesu-fix.fi

Koti- ja siiVousPalVelut 
MaalisKuuN taRjous:

sopimuksen tehneille ensimmäinen 
siivous PuoleeN HiNtaaN!

Pesemme vesipestävät matot, 
kodintekstiilit, vaatteet ja työasut. 

autojen sisä- ja ulkopesut.
Meillä myös KuljetusPalVelu!

PESU-FIX
P. 044 571 3052

Pesemme vesipestävät matot, 
kodintekstiilit, vaatteet ja työasut

Veistotie 2, Haukipudas

PESU-FIX

Tietokoneen perushuollon mukaan 
muissskku ja sedostojen varmuusko-
pioins kaupan päälle! (8gb)

Jokelanne 3
044 055 3573
www.atk-central.fi

Haukiputaan Kevätpäivä la	19.3.2016	klo	9.30	alkaen	kiRkkORannassa
Revontie 5, 90830 Haukipudas puh. (08) 547 1358Revontie 5 puh. (08) 547 1358

www.haukiputaanhautaustoimisto.com



Toimitiloja isoihin ja pienempiin tarpeisiin 

15-4000 m2

OULUSSA

Uusia mahdollisuuksia. Uusia yhteisöjä. 

www.potential.fi
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Jokelantie 1, Haukipudas, www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

YLEIS- JA ERIKOISLÄÄKÄRIT 
p. 08 563 5700

HAMMASLÄÄKÄRIT 
p. 08 540 9907

FYSIOTERAPEUTIT 
p. 08 563 5720

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

nikintie 1 C,  90820 Kello 
0449889516, Johanna Kuivala 

info@haukiputaankotihoivapalvelut.fi 
www.haukiputaankotihoivapalvelut.fi

Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy

OLetKO väsYnYt ja mietitYttääKö veRiaRvOsi?
nyt saat kauttamme laboratoriokokeet ilman lääkärin 
lähetettä, varaa aika ja saat vastauksesi 1-3 pv sisällä.

Kauttamme saat Kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, 
lääkehuoltoa, asiointiapua, kylvetysapua, siivousta, 

saattohoito sekä omaishoitajan vapaat.

Palveluihimme käy palvelusetelit ja 
palveluistamme saa verottajan ohjeistuksen 

mukaisen kotitalousverovähennyksen.

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 HaukipudasKYLMÄKOMPPANIA OY
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KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja 
Kylmälaitehuollot

Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

MauKaSta lounaS-  Ja grIllIruoKaa

Jatulin Syke 
grillikahvila
Jokelantie 20
90810 Haukipudas

p: 044 7332051
email: syke@virpiniemensyke.fi
virpiniementie 529 
90810 KIvInIeMI

lounaslistat ja aukioloajat
www.virpiniemensyke.fi

Palvelemme 
myös Jatulissa

• uunituoreet Sykkeen oman talon leivonnaiset
• viihtyisä pikkujoulun viettopaikka
• yritystilaisuudet, illanvietot, syntymäpäivät
• Cateringpalvelut
• ravintolassa C-oikeudet

tIlauKSeSta

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas

08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

29,90

- 24 ja 28 cm.
- käy kaikille liesityypeille, myös induktio. 

Tefal talent titanium pro 
pAiSTinpAnnuT

nyT
59,90 -50%


