
HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

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

Vapputori

Pitkästä aikaa Haukiputaan torilla

1.5.2016

•	 lapsille	poniajelua	ja	–ratsastusta
•	 torimyyjiä
•	arpoja
•	makkaramyyntiä
•	hattaraa	ja	pop	cornia
•	 lapsille	eazy	roller	ajelua	
	 (veloituksetta)
•	 ilmapallokauppias

Lämpimästi tervetuloa!

Tulethan sinäkin Vapputorille 
tapaamaan tuttuja ja kuulemaan musiikkia!

VieTeTään VaPPua!

Varauduthan myös 
käteismaksuihin!

•	Viihdepiikkarit	
	 esiintyVät	klo	13.00

OhjeLmassa
Vapputorilla	ohjelmaa	klo	11-14	

klo	11-14
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Puheenjohtajan 
terveiset

Haukiputaan Yrittäjät ry on saanut helmikuusta lähtien rivei-
hinsä kuusi uutta jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteen-
sä 232 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Arjen Löytö -yrityksen Eija Kortetjärvi on erikoistunut koko-
naisvaltaiseen taideterapiaan, jossa yhdistyvät logoterapia ja 
taideterapia.

Hoitola Anita Erkkilä tarjoaa jalkahoitoja ja -hierontaa, 
erityisesti hän hoitaa jalkojen kynsi- ja iho-ongelmia.

Mattipatti Oy on koomikko Matti Patrosen perustama oh-
jelmatoimisto, hänet voi tilata hauskuuttamaan tilaisuuksia 
stand up-komiikallaan.

Työkalukoneistus Partanen Oy toimii työkalukoneistuk-
sen asiantuntijana ja metalliteollisuuden alihankkijana, Han-
nu Partasen johdolla.

Rakennuttamis- ja projektipalvelut Pirttilahti Oy on ra-
kennuttamiseen ja valvontaan suuntautunut perheyritys, 
yrittäjänään Aila Pirttilahti.

Yksityinen perhepäivähoito Miia Leinonen järjestää ko-
dinomaista hoitolatoimintaa Haukiputaan Keiskassa. 

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi myös 
aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjestönä vaiku-
tamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät suhtautuvat 
kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahan-
arvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polttoai-
neista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja 
koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat välttä-
mään karikot jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät, 
oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäk-
si tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä.

Uusia jäseniä

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidettiin tiistaina 5.4. Lou-
nas-Kahvila Nyymannissa. 
Puheenjohtaja Tiina Sotanie-
mi kiittelee osallistujia, sil-
lä oli mukava nähdä paikalla 
muitakin jäseniä kuin halli-
tuksessa istuvat jäsenet.

- Kaikki jäsenet ovat ter-
vetulleita sääntömääräisiin 
kokouksiin ja onkin aina 
hyvä kuulla erilaisia ideoita 
sekä näkemyksiä, Tiina sa-
noo.

Kokouksessa käytiin läpi 
vuoden 2015 toimintakerto-
mus, josta kävi ilmi että yh-
distys on elinvoimainen ja 

Haukiputaan Yrittäjät 
on elinvoimainen yhdistys

järjestää tapahtumia, sekä 
omille jäsenilleen että yhtei-
sesti kaikille haukiputaalai-
sille.

Viime keväänä jäsenpo-
rukalla vietettiin Teatteri 
Riossa viettämässä virkistä-
vää iltaa ja katsottiin ”Saik-
kua kiitos” -näytelmä. 
Yleisötapahtuma Kesäpäi-
vät pidettiin torilla 6.6.2015. 
Tänä vuonna vastaava ta-
pahtuma pidetään Vapputo-
ri-tapahtumana.

Viime vuoden Pik-
kujoulut vietettiin syys-
kokouksen yhteydessä 
Ravintola Navetassa 14.11. 
Kaikkien haukiputaalaisten 

PPY:n järjestöpäällikkö Kirsi 
Anttila toi aluejärjestön tervei-
set paikallisyhdistyksen kevät-
kokoukseen.

Haukiputaan Yrittäjien kevätkokous pidettiin Lounas-Kahvila Nyymannin kabinetissa.

yhteinen joulunavaustapah-
tuma järjestettiin suosittuna 
yleisötapahtumana Hotelli 
Samanttan alueella 20.11.

Kevätkokoukseen pi-
ristävän tuulahduksen ja 
tervehdyksen toi Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien jär-
jestöpäällikkö Kirsi Anttila. 
Hänen johdollaan keskustel-
tiin yrittäjän työssä jaksami-
sesta ja miten sitä voi tukea 
arkisilla valinnoillaan. Lisäk-

si keskusteltiin, mitä sote-uu-
distus voi tarkoittaa yrittäjän 
näkökulmasta. Kosketuspin-
taa käytännön tasolle löytyy 
esimerkiksi monilta päiväko-
tiyrittäjiltä.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti huhtikuu 2/2016

Kustantaja: Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Tiina Sotaniemi
Toimitus, ilmoitusmyynti:  VKK-Media Oy/ 
 Heimo Turunen ja Markku Kemppainen
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki
Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen 
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Haukipudas YRITTÄÄ

Seuraava Haukipudas yrittää
lehti ilmestyy 25.8.2016

”Kaikki yrittäjäyhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita sääntömääräisiin ko-
kouksiin ja onkin aina hyvä kuulla erilaisia ideoita sekä näkemyksiä.”

Mitä on luvattu ensi viikonlopulle säätä? Sitä 
on tullut nyt tarkistettua muutamaan ker-
taan. Ja täytyy sanoa, että pettyä saa kun 
aurinko-symboli heittelehtii joka kerralla 
päivästä toiseen. Täytyi oikein tarkistaa ti-
lastotkin vapun säästä. ”Vappusää vaihtelee 
vuosittain.” Yllätys! Onneksi oli jotain loh-
dullistakin tilastoa: kolme neljästä vapusta 
on poutaisia ja joka toinen vappu on hyvin 
aurinkoinen. Tämähän antaa toivoa vappu-
viikonlopulle sään suhteen!

Kaivoin oman ylioppilaslakkini kaa-
pista näyteikkunamme rekvisiittaa varten. 
Hymyilytti kun lakki ei ole kovin rajuja vap-
pujuhlia ilmeisesti opiskeluaikoina nähnyt. 
Vitivalkoinen oli ja kuin uusi, pakasta vedet-
ty. Unohdettu kaappiin vappujuhlien ajoiksi. 
Tänä vuonna lupasin itselleni, että ulkoilutan 
sitä ihan periaatteen vuoksi. Onhan vappu 
opiskelijoiden ja ylioppilaiden juhla! Perinne 
on tullut meille rakkaasta naapurista, Ruot-
sista. On tunnustettava, että aika monta asi-
aa osataan hoitaa naapurimaassa kunnialla ja 
tyylillä, joten otetaan mekin lämpimästi vas-
taan opiskelijoiden juhla. Tosin tällä iällä ei 
tule enää lähdettyä Ouluun ihmismassojen ja 
sekamelskan keskelle, eikä tule seurattua ru-
noilija Franz Mikael Franzénin patsaan laki-
tusta opiskelijoiden toimesta. 

Toivotaan aurinkoista vappua!
Mielenkiinnosta perehdyin vapun merki-

tykseen hieman paremmin. Enpä ollut aja-
tellut, että vapulla on myös uskonnollinen 
merkitys. Saksassa vaikutti 700 -luvulla ka-
tolilainen abbedissa Valburg, jonka mukaan 
”vappu” -nimikin on saanut alkunsa. Hä-
nestä tuli myöhemmin erityisesti merimie-
hille suojelupyhimys. Valburg oli aikanaan 
Euroopan vaikutusvaltaisimpia naisia. Ka-
tolinen kirkko viettää Valburgin messua 1.5. 
hänen jäämistönsä siirtopäivän muistoksi. 

Vasta myöhemmin vapun viettäminen 
on saanut poliittisen merkityksen työväen 
juhlana. Niin tai näin, monta syytä on juh-
lia vappua. Käytännössä vappu on kuitenkin 
useimmille taitekohta, josta alkaa kesäkau-
den avaus ihan niin kuin loppukesästä viete-
tään kesäkauden loppumista venetsialaisten 
merkeissä. Ensimmäiset grillijuhlat pidetään 
yleensä vappuna ja mieli kääntyy kohti kesää 
kaikin puolin. Talvikamppeet saa pestä ja rai-
vata eteisestä vapun aikoihin. On kuin puh-
distuisi koko koti kun vaate- ja kenkämäärät 
vähenevät kuistilla.

Tänä vuonna Haukiputaan Yrittäjät päät-
tivät järjestää iloisen vapputapahtuman to-
rille, jossa kaikki vauvasta vaariin voivat 
yhdessä ottaa vastaan kesäkauden. Tärke-
ää on yhteinen tekeminen paikkakunnan hy-

väksi ja haukiputaalaisten yhteisten asioiden 
eteenpäin ajaminen, samalla ylläpidetään 
alueen omaa identiteettiä. Yhteen hiileen pu-
haltamisella saavutetaan niin paljon enem-
män! 

Paikallisyhdistyksemme on suhteellisen 
suuri jäsenmäärältään. Meillä on yli 230 jä-
sentä yhdistyksessämme. Olemme saaneet 
uusia jäseniä ja toivotankin heidät lämpimäs-
ti tervetulleeksi mukaan toimintaamme. Täs-
sä lehdessä on jälleen mielenkiintoisia juttuja 
joistakin uusista jäsenistämme, paikallisis-
ta tapahtumista ja alueen polttavista kysy-
myksistä. Viime aikoina yksi polttava aihe 
on ollut sote-uudistus. Uutisten ja poliitikko-
jen haastattelun perusteella on vaikea välillä 
ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä 
ja paikallistasolla. Esimerkiksi päivähoidon 
osalta sote-uudistuksen vaikutuksista ollaan 
huolestuneita mahdollisesti kasvavan kilpai-
lun takia. Tässäkin lehdessä sivulla 11 päivä-
kotiyrittäjät kertovat alan myllerryksestä.

Sunnuntaina on luvassa Haukiputaalla 
säpinää kun tori täyttyy myyjistä, myyntiko-
juista ja ihmisvilinästä. Lapsille on tiedossa 
poniajelua ja -ratsastusta, ezy-roller ajeluakin 
voi testata ja monenlaista vappuherkkua on 
myynnissä. Perinteinen ilmapallokauppias 
on paikalla, totta kai! Haukiputaalaiset voi-

vat olla ylpeitä myös paikkakuntansa taita-
vista Viihdepiikkareista. Saammekin nauttia 
heidän kuoroesityksestään tapahtuman lop-
puhuipennuksena.

Toivotaan, että sää on meille suotuisa sun-
nuntaina. Tulethan sinäkin! Nähdään torilla!

Tiina Sotaniemi
puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät ry
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TÄSSÄ LEHDESSÄ MM.:

ETUSIVULLA Vapputori Haukipu-
taalla ohjelma. 
Puheenjohtajan palsta s. 2
Uudet jäsenet s. 2

Haukiputaan yrittäjät ry on 
elinvoimainen yhdistys s. 2
Vapputorilla hulinaa koko perheelle s. 3
Koulutustarjontaa arvostetaan 
asuinpaikkaa valitessa s. 4

Kelakorvatut taksimatkat ajaa 
paikallinen yrittäjä s. 5
Kevätpäivää vietettiin 
aurinkoisessa säässä s. 6
Yrittäjänä kokee vapautta ja vastuuta s. 7

Oppisopimuskoulutuksella 
ammattiin s. 7
Innostuksen yrittäjyyteen voi 
saada harrastuksen kautta s. 8
Seurakuntalaiseten kanssa 

on ilo viettää aikaa s. 10
Päivähoitoalan myllerrys 
huolestuttaa yrittäjiä s. 11
Julkisten hankintojen 
temppurata s. 12

Haukiputaan Yrittäjät ry jär-
jestää tänä vuonna perintei-
sen Kesäpäivä-tapahtuman 
sijasta Vapputori- tapahtu-
man Haukiputaan Torilla 
sunnuntaina 1.5. Koko per-
heen tapahtumassa on luvas-
sa mukavaa ohjelmaa sekä 
perinteiseen tyyliin mark-
kinamyyjiä. Urheiluseura 
Haukiputaan Pallon hoitaa 
makkaramyynnin ja kahvi-
tuspuoltakin, ja myynnillä 
tuetaan nuorten urheiluhar-
rastusta. Ponikyytiä eläin-
rakkaille lapsille tarjoaa 
Alarmi Stables.

Tiina Sotaniemi kertoo, 
että Vapputori -tapahtuman 
tavoite on saavuttaa hauki-
putaalaisia vauvasta vaariin 
kokoontumaan paikallisesti 
iloisen tapahtuman ja kesän 
”aloittajaisten” merkeissä. 
Tapahtuma on poliittisesti 
sitoutumaton.

- Haluamme koota perhe-
tapahtuman, joka toisi kes-
kustaan väkeä ylläpitämään 

Vapputorilla	hulinaa	koko	perheelle

Haukiputaan Pallo oli myös viime kesänä toritapahtumassa tienaamassa varoja nuorten urheiluharras-
tuksien tukemiseen. Kuva Jenny Kärki

paikallista elinvoimaisuut-
ta. Yrittäjät ovat ottaneet ta-
pahtuman vastaan hyvillä 
mielin. Ja nimenomaan sillä 
perusteella, kun pitkään ai-
kaan ei ole Haukiputaan to-
rilla ollut vappuna toimintaa 
tai ohjelmaa. Vappu on hyvä 
hetki toivottaa kesä tervetul-
leeksi ja aloittaa kesä- ja gril-
likausi, Tiina kertoo.

Lapset saavat myös ko-
keilla maksutta uudenlais-
ta istumapyörää EzyRolleria. 
Se liikkuu kuin käärme, il-
man ketjua ja polkimia hel-
pon jalkaliikkeen avulla. Se 
sopii noin 3-14 -vuotiaille 
lapsille.

Haukiputaan yrittäjien 
omalta kojulta saa hattaraa 
ja popkornia, myös arvontaa 
on luvassa. JK

Haukiputaan Yrittäjien omalla pisteellä riitti myös kuhinaa. Yrittäjät toivottavat kaikki tervetulleiksi uuteen Vapputori-tapahtumaan! Kuva 
Jenny Kärki

Kello 13 Vapputorilla esiintyy kepeää ohjelmistoa esittävä Viihdepiikkarit-kuoro.

Viimekesänä Haukiputaan To-
rilla nautittiin koko perheen ke-
säpäivä-tapahtumasta ja tänä 
vuonna vuorossa onkin Vappu-
tori-tapahtuma, sunnuntaina 
1.5. Kuva Kari Vengasaho

Myös ilmapallokaupias on Vapputorillakin.
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Kylätie 3, 90820 Kello p. (08) 517 777

hyvän palvelun

Anna kevätauringon säihkyä,
hyvin hoidetuilla hiuksillasi

Sanna Tervonen

www.cambridgeohjelma.fi

+358 40 721 3772
Nikintie 1 (Coren tiloissa), 90820 Kello

reVontien	kulta	ja	kello	ky
Revontie 9, haukipudas

Puh. 08-547 2998
avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
www.revontienkultajakello.fi

kaikki	

sydänaih
eiset	ko

rut

 -20%
 ovh.sta

Tarjous voimassa 7.5. asti

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset 
• Korjaukset

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Implanttiprotetiikka
• Veteraanien KELA-korvaus

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

Haukiputaalaiset ovat olleet 
huolestuneita Oulun kau-
pungin suunnitelmista kes-
kittää lukio-opetusta. Yksi 
kouluverkkoselvityksen 
vaihtoehdoista johtaisi Hau-
kiputaan oman lukion lak-
kauttamiseen. Haukiputaan 
Yrittäjät ry vastustaa lukio-
opetuksen keskittämistä, sil-
lä lukion opiskelijat tuovat 
elinvoimaisuutta Haukipu-
taalle ja he käyttävät myös 
paikallisia palveluita.

Yrittäjäyhdistyksessä 
nousi myös huoli, vaikutta-
vatko puheet koulujen lak-
kauttamisesta Haukiputaalle 
muuttavien ihmisten mää-

Koulutustarjontaa arvostetaan 
asuinpaikkaa valitessa

rään. Asuntokolmion Esa Ki-
velä kertoo, etteivät puheet 
koulujen keskittämisestä ole 
heijastuneet asuntokauppo-
jen määrään - ainakaan vielä, 
onhan aihe vielä selvitysvai-
heessa.

- Lapsiperheet usein te-
kevät tulevaisuudensuun-
nitelmia lasten ehdoilla. 
Paikallinen koulutustarjon-
ta ja koulujen sijainti ovat 
yksi merkittävä tekijä kun 
he valitsevat asuinpaikko-
jaan. Haukiputaalla on hy-
vät peruspalvelut sekä hyvät 
liikenneyhteydet kaupun-
kiin. Täällä voi asua tilavalla 
tontilla luonnon lähellä rau-

hallisessa elinympäristössä. 
Monien mielestä Haukipu-
taan alueella on hyvä asua, 
Kivelä kertoo.

Oulun kaupungilla on 
meneillään kouluverkkosel-
vitys, jossa tähdätään tila-
muutosten kautta säästöihin 
ja tilojen vapauttamiseen 
perusopetuksen tarpeisiin. 
Selvityksen alustavissa vaih-
toehdoissa esillä on ollut kol-
me vaihtoehtoa, joista yksi 
tarkoittaisi Haukiputaan lu-
kion lakkauttamista ja opis-
kelijoiden yhdistämistä 
Madetojan lukioon. Kahdes-
sa muussa esitetyssä mallissa 
lukio säilyisi Haukiputaalla.

Asukkaat viihtyvät  
Haukiputaalla
Esa Kivelän mukaan ny-
kyisin iso osa Haukiputaan 
asuntokaupoista tehdään 
alueen sisällä, mikä ker-
too Haukiputaalla asu-
vien ihmisten viihtyvän 
täällä hyvin. Esimerkik-
si nuoret perheet vaihtavat 
mieluusti hankkimansa rivi-
taloasunnon isompaan asun-
toon Haukiputaalla. 

Monet ikääntyvät ihmi-
set, joiden lapset ovat jo läh-
teneet pois kotoa asuttavat 
isoja taloja. Kivelä kertoo, 
että Haukiputaalla olisikin 
tarvetta pienemmille rivi- ja 
kerrostalo asunnoille.

- Monen olen kuullut poh-
tivan, vieläkö sitä jaksaisi 
ensi vuonna tehdä lumityöt 
nykyisen omakotitalon pi-
halta. Entisen Haukiputaan 
kunnantalon paikalle onkin 
suunnitteilla kerrostalo, hy-
vien palveluiden lähelle. Se 
rikastuttaisi tätä keskustan 
elämää ja samalla saataisiin 
kaivattuja asuntoja. Toivot-
tavasti hanke toteutuu pian, 
Kivelä toivoo.

Kiinteistönvälitysyritys 
Asuntokolmio Oy on toimi-
nut Haukiputaalla vuodesta 
2012, jolloin se aloitti toimin-
tansa osana valtakunnallis-
ta ketjua. Vuoden vaihteessa 
yrittäjät Hilkka ja Esa Kive-
lä erosivat ketjusta. Muutok-
sesta olemme saaneet hyvää 
palautetta asiakkailtamme.

- Moni onkin sanonut, 
että nyt Asuntokolmio tun-
tuu aidommin paikalliselta 
yritykseltä. Muutoksen myö-
tä muutimme toimitilamme 
Haukiputaalla Kirkkotielle 
ja Oulun yksikkömme muut-
ti Paljetielle. Asiakkaat ovat 
löytäneet meidät oikein hy-
vin ja Hilkan kanssa olem-
me olleet kiitollisia siitä, että 
Haukiputaalaiset ovat otta-
neet meidät omakseen, Esa 
Kivelä kiittelee. JKAsuntokolmion Esa Kivelä kertoo, että asuntokauppoja harkitaan nykyisin aikaisempaa huolellisem-

min ja puntaroidaan myös pitkän aikavälin asioita.
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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

Markkinoiden ainoa alumiininen ARVO-kouru 
ei ruostu. Se on 30 vuoden kehitystyön tulos. 

Tuotteemme tulevat suoraan valmistajalta, asentajina 
omat FI-sertifioidut peltisepät, ainoana Suomessa.

Valitse 
kestävin

Sadevesijärjestelmät • Tikkaat ja kattoturvatuotteet

•Toimitustakuu; myöhästyneestä toimituksesta rahat takaisin!
•Asennustakuu 5 vuotta.

sadevesijärjestelmän 
alumiinimate-

riaalilla

PUHKI-
RUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

vesivek.fi

Kysy tehdastoimitustarjousta!
Soita 029 123 5353

Taksiautoilijat kohtaavat 
jokapäiväisessä työssään 
epätietoutta esimerkiksi Ke-
la-taksin toiminnasta ja 
hinnoittelusta, kerrotaan 
Haukiputaan Taksipalvelu 
Oy:stä. Hallituksen puheen-
johtaja Topi Isojämsä kertoo, 
että jokaisella haukiputaa-
laisella taksiautoilijalla on 
myös Kela-taksin kanssa so-
pimus. Kelan korvaamat 
taksimatkat tilataan keskite-
tyistä tilausnumeroista.

- Jos asiakas tilaa Kelan 
kautta taksin, palvelee hän-
tä normaalisti paikalliset 
ammatinharjoittajat. Kelan 
kautta ainoastaan määrittyy 
kyydin hinnoittelu. Jokaises-
sa kyydissä on 25 euron oma-
vastuuosuus, joka tarkoittaa 
sitä, että Kelan kautta tilattu 
kyyti voi maksimissaan mak-
saa asiakkaalle 25 euroa. Jos 
matka on lyhyempi, vaikka-
pa 13 euron arvoinen, silloin 
13 euron maksaminen riittää, 
Isojämsä selventää.

Kun teet matkan terve-
ydenhuollon yksikköön 
tai kuntoutukseen ja sinul-
la on sairautesi vuoksi oi-
keus Kelan korvaukseen 
taksimatkasta, tilaa mat-
ka Pohjois-pohjanmaan 
taksikeskuksesta. Kalenteri-
vuodessa Kela-taksin matko-
jen omavastuu on yhteensä 
300 euroa, joten sen jälkeen 
asiakas saa matkustaa Kelan 
kautta maksutta.

Taksiaseman  
historiaa
Haukiputaalla taksikyydillä 
on päässyt jo vuodesta 1935, 
kun Eino Isohätälä laittoi en-
simmäisen taksinsa. 

60-luvulla taksien määrä 
oli jo kasvanut niin roimasti, 
että taksiasemia löytyi jo nel-
jä kappaletta: Kellosta, Mar-

Kelakorvatut taksimatkat 
ajaa paikallinen kuljettaja

Haukiputaan Taksiasema on toiminut jo vuodesta 2001 saakka 
Kauppakuja 2:ssa.

tinniemestä, Asemakylältä ja 
Kirkonkylältä.

Vuonna 1981 asemat yh-
distyivät Kirkonkylän taksi-
kopille, jossa nykyisin toimii 
Kukka- ja Hautauspalvelu 
Sotaniemi. Vuosituhannen 
vaihteessa kopin tilat kävivät 
ahtaaksi kasvaneelle taksiau-
toilijoiden porukalle, joten 
2001 taksiasema muutti en-
tisen Valintatalon kiinteistön 
päätyyn. Nykyisin Haukipu-
taan Taksipalvelu Oy:n alla 
toimii 18 taksia, jossa kuljet-
tajat ovat pääasiassa itsenäi-
siä taksiyrittäjiä. 

- Kyllähän edelleen taksi-
toimintaa pidetään vanhan-
aikaisena instanssina, mutta 
meillä on älyttömästi nuorta 
porukkaa töissä, suurin osa 
ovat noin 30 vuoden ikäisiä 
ammattikuljettajia, kertoo 
taksiyrittäjä Ville Kuivala.

Taksiyhtiön puheenjohta-
ja Topi Isojämsä kertoo, että 
päivittäiseen työhön kuuluu 
pääosin erityisoppilaiden 
kuljettamista Oulun ja Hau-

kiputaan kouluihin, Kelan 
kuljetuksia sekä vaikeavam-
maisille ja vanhuksille tar-
koitettua matkapalvelua. JK

Topi Isojämsä ja Ville Kuivala ovat molemmat haukiputaalaisia taksiyrittäjiä.

Liity yrittäjäyhdistykseen!

www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/haukiputaa
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Haukiputaan Kevätpäivää vietet-
tiin lauantaina 19.3. Kirkkoran-
nassa. Ohjelmaa oli koko perheen 
tarpeisiin, ja samalla saatiin naut-
tia lämmittävästä kevätauringosta 
ja vähintään yhtä lämpimästä tun-
nelmasta. 

Järjestäjinä toimivat Haukipu-
taan palloseuran veteraanijaos-
to Vierivät Kivet sekä Eläkeliiton 
Haukiputaan yhdistys ry. Tapah-
tuman tuotolla tuettiin alueen 
nuorisoa, veteraaneja sekä ikäih-
misiä.

Kevätpäivään kuului perin-
teen mukaan myös pilkkikisa 
sekä lasten hiihtokilpailu. Mu-
siikkiesityksiä kuultiin Meijän Po-
jat -yhtyeeltä sekä Symppiskodin 
asukkaat olivat myös järjestäneet 
musiikillisia ohjelmanumeroita.

Kevätpäivää vietettiin aurinkoisessa säässä
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suosiTTu iTsePalVeluKirPPis

Linkki Kauppakuja 2 
Haukipudas

Käynti kirppikselle taksikopin viereisestä päädystä!

MA  JA PE  KLO 10.00 – 18.00
TI, KE, TO KLO 10.00 – 20.00
LA KLO 10.00 – 16.00

HUOMAA PIDENNETYT AUKIOLOAJAT!

KESÄLLÄ KAUPPA KÄY!

Kahviossa 
päivittäin tuoretta 
pullaa ja suolaisia 

piirakoita!

VARAA MYYNTIPAIKKASI NYT
NUMEROSTA 044 536 7719
TAI PAIKAN PÄÄLTÄ.
Pöytävuokra 
20€/vko

www.haukiputaantyonhakijat.com

OTAMME VASTAAN LAhjOITUKSIA!

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

 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.tuulilasitoulu.fi
Puh. 0400 757 391

Kääpätie 10 | 90820 Kello | GSM 0400 401 601 
www.rakennusliikevanttila.fi

Meiltä saat myös maatyöt samaan sopimukseen.
Tutustu myytäviin kohteisiin kotisivuillamme.

YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI
TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN

...juuri sellaisena
kuin haluat

Yrittäjänä kokee vapautta ja vastuuta

Työpäivät sujuvat vinhaan hoitolapsien kanssa touhutessa, kertovat perhepäivähoitajat Miia Leinonen ja Marjo Väänänen. Lapset kuvassa 
Veera 3v, Ronja 2 v. Väinö 2 v, Patric 4 v ja Pihla 2 v.

Oppisopimuskoulutuksella ammattiin
Oppisopimus tulee ajankoh-
taiseksi yrityksessä yleensä 
silloin kun joko tarvitaan uut-
ta työvoimaa tai jo olemassa 
olevalle henkilökunnalle tar-
vitaan lisäkoulutusta. Jos so-
pivan koulutuksen saanutta 
henkilöä ei löydy työmark-
kinoilta, kätevintä voi olla 
kouluttaa tekijä työskentelyn 
ohessa. Tällöin myös varmis-
tuu osuva koulutusräätälöin-
ti juuri työnantajan tarpeisiin 
ja tekijä oppii uuden amma-
tin.

- Osao:n Oppisopimus-
yksikkö järjestää oppiso-
pimuskoulutusta kaikille 
ammattialoille. Vuosittain al-
kaa hieman yli tuhat uutta 
oppisopimusta kertoo kou-
lutussuunnittelija Anne Pu-
das Osaolta.

Työnantajan tehtäväksi 
oppisopimuksessa jää tarjo-
ta monipuolisia työtehtäviä 
ja oppimisen mahdollisuuk-
sia opiskelijalle. Työnanta-
ja tai opiskelijalle nimetty 
työpaikkakouluttaja järjes-
tää tarpeen mukaan ohjaus-
ta, antaa palautetta ja arvioi 
opiskelijan osaamisen kehit-
tymistä. Opiskelijan työtur-
vallisuudesta ja työoloista 
huolehtiminen on tärkeää; 
etenkin nuorten opiskelijoi-
den kohdalla on näistä sei-
koista oltava tarkkana.

Palkkaa opiskelijalle mak-
setaan työehtosopimuksen 
mukaisesti, mikä merkitsee 
ainakin nuorten kohdalla 
useimmiten alan harjoitte-
lijan palkkaa. Työnantajalle 
maksetaan koulutuskorvaus-

ta, jonka suuruus vaihtelee 
mm. oppisopimusopiskeli-
jan aikaisemmista ammatilli-
sista valmiuksista.

Peruskoulun tänä vuon-
na päättävän nuoren työllis-
tämisestä oppisopimuksella 
työnantaja saa korotettua 
koulutuskorvausta. Esimer-
kiksi toukokuussa perus-
koulunsa päättävän nuoren 
ensimmäisenä oppisopimus-
vuotena työnantajalle mak-
setaan koulutuskorvausta 
800 euroa kuukaudessa. Toi-
sena vuonna 500 €/kk ja 
kolmantena 300 €/kk. Op-
pisopimuskoulutukseen voi 
hakea palkkatukea myös 
TE-toimistolta, jos palk-
kaa opiskelijaksi työttö-
mänä työnhakijana olevan 
henkilön. Aikuisten koulu-

tuskorvaustasot ovat huo-
mattavasti alhaisemmat.

Opiskelijan ammatilli-
sen kehittymisen vuoksi on 
tärkeää mahdollistaa opis-
kelijan osallistuminen tieto-
puolisille lähiopetuspäiville 
oppilaitoksessa. Työllistetyn 
oppisopimusoppilaan työ-
sopimus lakkaa ilman irti-
sanomista oppisopimusajan 
päättyessä, eikä työnan-
tajalla ole velvollisuutta 
työsuhteen jatkamiseen. Toi-
vottavaa olisi, että työnanta-
ja tarjoaisi mahdollisuuksien 
mukaan myös työpaikan jat-
kossa, mutta pakottavaa 
velvoitetta ei ole. Näin käy-
tännössä tapahtuukin – liki 
90 % oppisopimusopiskeli-
joista jatkaa työtään samalla 
työnantajalla.

Yksi Haukiputaan yrit-
täjäyhdistyksen uusista 
jäsenistä on yksityistä perhe-
päivähoitoa järjestävä Miia 
Leinonen. Hän aloitti yk-
sinyrittäjänä vuonna 2007, ja 
vajaan vuoden toiminnan jäl-
keen yhdisti voimansa toisen 
perhepäivähoitajan kanssa.

- Pitkään halusin yrit-
täjäksi ja jo yläasteella pi-
din torikauppaa, jossa myin 
vanhempieni leipomia kala-
kukkoja. Aluksi tein lasten-
suojelutyötä, mutta omien 
lasten synnyttyä huoma-
sin, ettei kolmivuorotyö ole 
minua varten. Silloin Hau-
kiputaalla oli pula perhe-
päivähoitajista, ja päätin 
kokeilla alaa vuoden verran. 
Ajan myötä ala on tuntunut 

entistä omemmalta, vaikka 
työssä on kova vastuu lasten 
kasvatuksesta ja kehitykses-
tä, mutta toisaalta myös yrit-
täjän vapaus. Saa olla itsensä 
herra, Miia toteaa.

Tällä hetkellä Miia työs-
kentelee Päiväpesässä Lei-
muntiellä, yhdessä Marjo 
Väänäsen kanssa. Heillä on 
hoidettavanaan kahdeksan 
lapsen ryhmä, jossa van-
hin on jo 5-vuotias ja nuo-
rinkin jo yli vuoden ikäinen. 
Nuorimmat lapset aloittavat 
perhepäivähoidossa noin yh-
deksän kuukauden ikäisi-
nä. Hoitosuhteet ovat pitkiä, 
sillä hoitopaikka säilyy aina 
esikouluikään saakka, Miia 
kertoo.

Muutoksia alalle
Yrittäjänä täytyy olla myös 
aktiivisesti kiinnostunut 
alaa koskevasta päätöksen-
teosta. Jos käynnissä oleva 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelurakenneuudistus 
eli sote-uudistus toteutuu, 
Miia uskoo sen mahdolli-
sesti muuttavan yrityksensä 
asiakasrakennetta. Subjektii-
viseen päivähoito-oikeuteen 
esitetään muutoksia, eli jat-
kossa päivähoito-oikeus olisi 
vain puolipäiväinen, mikä-
li toinen vanhemmista on 
kotona hoitamassa perheen 
muita lapsia tai työttömänä. 
Kuitenkin Oulun kaupun-
ki katsoo jokaisen perheen 
tilanteen yksilökohtaisesti, 

tarpeiden mukaan.
- Tämänhetkiseen ryh-

mään muutos ei vaikuttaisi, 
mutta tulevaisuudessa jou-
tuisi miettimään, miten oman 
toimintansa järjestää niin että 
se olisi edelleen kannatta-
vaa. Kaikki uudistukset eivät 
ole huonoja, on myös hyviä, 
mutta osa ajaa perheitäkin 
ahtaammalle. Esimerkik-
si palveluseteleiden arvojen 
muutokset, jotka varmaan-
kin vaikuttavat eniten myös 
yrittäjän toimintaan. Toisaal-
ta yritystoiminnan pitääkin 
olla jatkuvasti oman työn ja 
toimintamallien kehittämis-
tä, mutta erityisesti päätök-
senteon kannalta nyt eletään 
kiinnostavia ja haastavia ai-
koja, Miia summaa. JK
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Paikallinen

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

 toimisto@soralinkki.com • www.soralinkki.com

Innostuksen yrittäjyyteen voi 
saada harrastuksen kautta

KuntoILOn yrittäjä Katja Kesti toimii Haukiputaalla ja sekä Oulun lähialueilla. 

MAINOSTEN 
JA LEHTIEN 

JAKELU
Haukiputaalla 
ja ympäristö-

kunnissa

Yritykset!

Lehti- ja 
mainosjakelu

 KAvIL
katja ulander 

p. 050 501 7712

Vapputori	1.5.2016	klo	11-14
Haukiputaan torilla

la klo 24 -03.00
su klo 14-16.00

nyt  VAPPU  on
menosta vastaa

HMS 

KEELHAUL

kirkkotie 6 haukipudas
08 540 2423
www.navetta.fi

- Possunposkea punaviinikastikkeessa
- Wingsejä, lihapullia, nakkeja
- Runsas ja värikäs salaattipöytä
- Nyymannin uutuus: herkkuvateja ym. ym.
- Simaa, munkkeja, vadelmamoussea
- Lapsille jätskit

VAPPUPUFFETTI 1.5. KLO 11-15

Revontie 14, 90830 Haukipudas, 044 553 5331
Pöytävarauksia otetaan!

Hinta 17,50 €, lapset alle 12 v 5,50 €

Katja Kesti ei ole tyypillinen 
henkilökohtainen valmenta-
ja eli personal trainer. Mo-
nelle alan toimijalle liikunta 
on ollut olennainen osa elä-
mää pienestä pitäen. Katja 
otti liikunnan osaksi jokapäi-
väistä elämäänsä vasta ai-
kuisiällä ja huomasi, kuinka 
paljon liikunta ja terveelliset 
elämäntavat ovat auttaneet 
monella osa-alueella: auttaa 
jaksamaan, piristää mieltä ja 
parantaa esimerkiksi vastus-
kykyä.

Vuonna 2012 hän aloitti 
sivutoimisena personal trai-
nerina KuntoILOn yrittäjänä 
ja hän tarjoaa myös ravinto-
valmennuspalveluita.

- Lähdin 2011 koulutuk-
seen aivan puhtaasti omasta 
mielenkiinnostani ja harras-
tuksen kautta. Olen aina ollut 
sellainen, että haluan hyvin 
perin pohjin tutustua aihei-

siin, joista olen innostunut. 
Halusin oppia selvittämään 
ne ongelmat, jotka silloin 
vaivasivat omassa liikkumi-
sessani, Katja kertoo.

Katja onnistui elämänta-
paremontissaan ja pudotti 
parikymmentä kiloa. Moni 
asiakaskin osaa arvostaa hä-
nen kokemusasiantunti-
juuttaan ja tapaa samaistua 
erilaisiin elämäntilanteisiin. 
Suurena osana elämäntapo-
jen parantamista oli muutos 
ruokailutottumuksiin. Hän 
kokeekin kutsumusta erityi-
sesti ravitsemuspuolen tie-
don levittämiseen.

- Moni on yllättynytkin 
miten suuria muutoksia pel-
källä ruokavaliolla voi teh-
dä ja kaikki eivät välttämättä 
tarvitse suuria muutoksia lii-
kuntatottumuksiin. Lopulta 
kyse on paljon kokonaisval-
taisemmasta asiasta. kuin 

vain syömisestä ja liikkumi-
sesta. Siksi henkilökohtainen 
valmennus on eräänlaista sa-
lapoliisityötä, jossa täytyy 
olla perillä asiakkaan elä-
mäntilanteesta. Täytyy tietää 
miten asiakas nukkuu, onko 
stressiä tai muita asioita, joi-
den asiakas ei ole osannut 
ajatellakaan liittyvän hyvin-
vointiinsa tai vaikkapa pai-
nonhallintaan. Minulle onkin 
sanottu että olen valmentaja-
na lempeä ja kuunteleva, ja 
pyrinkin hyvin yksilölliseen 
työhön, Katja kertoo.

Katjan haaveena on laa-
jentaa ravintovalmennus-
toimintaa verkossa, jolloin 
yksilöllinen asiakaspalvelu 
ei ole ajasta ja paikasta kiin-
ni. Etävalmennuksia hän 
tekee jonkin verran jo nykyi-
sin. Silloin asiakkaan kanssa 
yhteydenpito hoidetaan esi-
merkiksi Skypellä.

Hyppy yrittäjyyteen 
kannatti
Ensimmäiset neljä vuotta 
Katja pyöritti yritystään si-
vutoimisena, mutta nyt al-
kuvuodesta hän teki irtioton 
ja hyppäsi täysipäiväisesti 
yrittäjän rooliin. Siirtoa piti 
harkita tarkoin, mutta päi-
vääkään hänen ei ole tarvin-
nut katua.

- Yrittäjyys on ollut oikein 
mukavaa ja sopinut itselleni, 
sillä tässä voin vapaasti vai-
kuttaa aikatauluihin. Vastaa-
vasti välillä tehdään pitkää 
päivää, mutta kyllä sitä mie-
lellään tekee kun on mukavia 
asiakkaita ja mielekäs työ, 
Katja kertoo.

Hyppy yrittäjyyteen kan-
natti tehdä, sillä alalla riit-
tää kysyntää. Suuri joukko 
suomalaisista kärsii jonkin-
laisesta elintapasairaudesta, 
johon omilla valinnoillaan 
voi vaikuttaa ja omaan kun-
toon ja terveyteensä kannat-
taa laittaa aikaa ja panostaa. 
Työterveyslaitoksen tutki-
muksenkin mukaan työ-
hyvinvointiin sijoitettujen 
rahojen on huomattu kor-
vautuvan työnantajille kuu-
sinkertaisesti takaisin, sillä 
hyvinvoiva ja energinen 
työntekijä pystyy myös an-
tamaan paremman panoksen 
työhönsä.

Haukiputaan Yrittäjäyh-
distyksestä hän sai kuulla 
kollegaltaan ja lisätietoa löy-
tyi järjestön verkkosivuilta. 
Aikaisemmin sivutoimise-
na yrittäjänä hän ei ollut vie-
lä tohtinut liittyä jäseneksi, 
mutta nyt päätös tuntui oi-
kealta.

- Kyllä yrittäjäyhdistyk-
seen kuuluminen on tuonut 
tiettyä yhteisöllisyyden tun-
netta ja saa tarvittaessa ver-
taistukeakin. Muutkaan edut 
eivät ole lainkaan hullum-
masta päästä, esimerkiksi va-
kuutuksista sai oikein hyvän 
alennuksen, Katja kiittelee.

Jenny Kärki

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

KAIKKI 
ompelupalvelut

tervetuloa!

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

Kello

• luotettavasti• nopeasti• 10v ammattitaidolla

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas

08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

Madison
Onni
pyörät

Iloiset ja tyylikkäät

279;-
Revontie 10, Haukipudas 

Puh. (08) 556 6811
www.optikkoduo.fi

Jos tulet yksin ja 
ostat itsellesi silmä- 
lasit, saat kehykset

jos tulette 
kolmestaan, saatte 
kehykset 

Jos teitä on neljä
tai enemmän, 
saatte kehykset

jos tulette kaksin, 
saatte kehykset

Mitä isompi porukka,
sen suurempi alennus!

Kampanja voimassa 1.5.-30.6.16, eikä sitä voi yhdistää muihin kampanjoihin.

KIMPPA KAMPPIS!
-50% 

-60% 

-70% 

-80% 

OPTIKKO DUO

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

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

EU:n uudistetut hankintadi-
rektiivit tulevat voimaan tä-
nään. Niiden velvoittavia 
säännöksiä on alettava nou-
dattaa heti, vaikka kotimaiset 
hankintalain muutokset ovat 
vielä valmistelussa. Erityises-
ti on turvattava pk-yritysten 
mahdollisuus osallistua han-
kintoihin ja kotimaisen ruuan 
osuus julkisissa ruokahankin-
noissa. Näin vaativat Suomen 
Yrittäjät ja MTK.

Direktiiviuudistuksen 
tärkeänä tavoitteena on pa-
rantaa pienten ja keski-
suurten yritysten asemaa 
julkisissa hankinnoissa. Li-
säksi tavoitellaan muun mu-
assa hankintamenettelyiden 
yksinkertaistamista sekä laa-
dun korostumista perusteena, 
kun hankinnoista päätetään. 
Hallitusohjelman mukaan 
puolestaan pk-yritysten osal-
listumismahdollisuuksia jul-
kisiin hankintoihin lisätään 
lainsäädäntöä uudistamalla. 
Lisäksi hallitusohjelmassa on 
sitouduttu kotimaisen ruoan 
lisäämiseen julkisissa hankin-
noissa.

MTK ja Suomen Yrittäjät 

Pk-yritykset ja kotimainen ruoka 
vahvemmin mukaan julkisiin hankintoihin

korostavat sitä, että hankinta-
direktiivin ja hallitusohjel-
man myönteiset tavoitteet on 
saatava toteutumaan käytän-
nössä heti.

Laatua  
painotettava oikein
Direktiivin säännös, joka 
edellyttää hankintojen jaka-
mista osiin, on uusi. Sen ni-
menomaisena tarkoituksena 
on, että hankinnat toteute-
taan sellaisina kokonaisuuk-
sina, että myös pienet toimijat 
pääsevät kilpailemaan sopi-
muksista.

- Hankintojen osiin ja-
kamista koskeva velvoite 
on erittäin tärkeä tapa es-
tää markkinoiden haitallista 
keskittymistä. Kaikkien han-
kintayksikköjen kannattaa 
käyttää tämä mahdollisuus 
heti täysimittaisesti, Suomen 
Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki 
Mäkynen sanoo.

Direktiivissä säädetään 
hankintasopimusten teko-
perusteista tavalla, joka pai-
nottaa aiempaa selkeämmin 
laatua. Pelkkää hintaa voi 

käyttää valintaperusteena 
vain poikkeuksellisesti.

- Tämä uudistus on ter-
vetullut. On tärkeää, että va-
lintaperusteet painottavat 
laadullisia tekijöitä oikein. 
Korkealaatuisilla kotimaisil-
la tuotteilla on oltava hyvät 
mahdollisuudet menestyä 
kilpailutuksissa, MTK:n pu-
heenjohtaja Juha Marttila 
vaatii.

Tähän asti tarjouspyyn-
nöissä ei ole otettu riittä-
västi huomioon sitä, että 
kotimaiset säännökset aset-
tavat tuotteille korkeam-
pia vaatimuksia kuin muissa 
EU-maissa keskimäärin. Esi-
merkkinä tästä on suomalai-
nen ruuantuotanto, joka on 
vapaa salmonellasta, sioil-
la on hännät ja antibiootte-
ja käytetään tuotantoeläinten 
lääkinnässä vain sairauksiin 
toisin kuin yleisesti Keski-Eu-
roopassa. Myös torjunta- ja 
kasvinsuojeluaineita käytäm-
me kansainvälisessä vertai-
lussa erittäin vähän.
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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

Haukiputaan seurakunnan 
uudeksi kirkkoherraksi va-
littiin vuosi sitten Jaakko 
Tuisku. Hän aloitti virkansa 
kesäkuun alussa, oltuaan pit-
kään Kempeleen seurakun-
nan kappalaisena. Edellinen 
kirkkoherra Jaakko Kaltaka-
ri jäi eläkkeelle huhtikuus-
sa 2015.

- On ollut hyvin helppoa 
tulla tänne tekemään töitä. 
Vastaanotto oli erittäin läm-
min ja ystävällinen. Minulla 
oli tietyllä tapaa myös hyvin 
odotettu olo, sillä kirkkoher-
ranvaalista kerkesi vieräh-
tää monta kuukautta, ennen 
kuin pääsin aloittamaan vir-
kani täällä. Olen iloinen, että 
minulla on ollut aikaa viet-
tää seurakuntalaisten kanssa 
ja osallistua eri yhdistyksien-
kin tapahtumiin. Esimerkiksi 
virkeät eläke- ja veteraani-
yhdistykset ovat kutsuneet 
minua eri tapahtumiinsa ja 
hyvin lystiä niissä on ollut 
käydäkin, Tuisku kertoo.

- Vielä emme ole viritel-
leet yhteistä toimintaa yrit-
täjäyhdistyksen kanssa. 
Kempeleessä ollessani vie-
timme esimerkiksi yhdessä 
Yrittäjien kirkkopyhää, jota 
kautta täälläkin voitaisiin vi-
ritellä yhteydenpitoa. Lisäksi 
mielessäni on käynyt esimer-
kiksi työpaikkapappitoimin-
nan kehittäminen, jolloin 
voisimme kutsuttaessa vie-
railla yrityksissä, pitämässä 
vaikkapa hartauden henki-
lökunnalle, Tuisku suunnit-
telee.

36-vuotias Tuisku on teo-
logian tohtori, joka vihittiin 

Seurakuntalaisten kanssa 
on ilo viettää aikaa

papiksi vuonna 2002 ja hä-
nellä on takana viranhoitoa 
noin 13 vuotta. Helsingissä 
syntynyt mutta nuoruuten-
sa Vaalassa viettänyt mies on 
perheineen sopeutunut Hau-
kiputaalle hyvin.

- Itse olen ainakin nautti-
nut kovasti täällä asumises-

ta, löysimme mukavan kodin 
jossa asua ja luontoa on lä-
hellä. On ollut jännää oppia 
tuntemaan haukiputaalaisia 
ja huomata täällä paikalliset 
elävät vahvasti luonnosta. 
Esimerkiksi talvella joen jää 
oli ahkerassa ulkoilijoiden 
käytössä ja nyt kevään etene-

Vuoden Haukiputaan seurakunnan kirkkoherrana toiminut Jaakko Tuisku ihastelee kuinka paikalliset 
ihmiset elävät vahvasti luontoa seuraten.

mistä sekä jäiden lähtöä seu-
rataan hyvin tarkasti. Aivan 
eri tavalla täällä myös tuntuu 
luonnon läheisyys, kun ver-
taa aikaisempiin toimipaik-
koihini, Tuisku ihastelee. JK

Muista äitiä kukkasin

TERVETULOA
Palvelemme sinua äitienpäivänä: ma-pe 9-17, la 9-19, su 8-16

Me välitämme – muistathan tilata kukkaviennit ajoissa.
 Asioi kukkakaupassamme sinulle sopivaan aikaan (24h)

www.sotaniemi.fi/kukkakauppa

Kauniit ammattitaidolla sidotut kimput meiltä
Ruukkukukat (ruusut, begoniat, atsaleat…)

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU: p. 044-342 0341
HAUTAMUISTOMERKIT: veloitukseton hautakivien suunnittelupalvelu

Kirkkotie 1, Haukipudas. Puhelin 08 547 1750 

 

KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU SOTANIEMI

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

oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.
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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:

KELA-taksi
0100 86500

Kela-taksia tilatessasi voit
halutessasi pyytää oman

paikkakunnan taksin.

Matkojen-
yhdistämiskeskus/

MYK-kyydit
08 5584 4015

Turvallista kyytiä kaikille teille!

Leikkaa talteen!

Haukiputaan 
Taksipalvelu Oy
0600 30082 

Palveleva

KAIKKI K-SUPERMARKETIT PALVELEVAT VAPPUPÄIVÄNÄ
Kauppakohtaiset aukioloajat k-supermarket.fi

Simasuiden 
vappuherkut

4€ 4€

Kariniemen
Kananpojan fileesuikaleet
250-300 g (6,67-8,00/kg)
ei pintamaustetut 

Hartwall 
Jaffa
1,5 l (0,62/l), sis. pantit 1,20 
rajoitus: 2 erää/talous

  
Vihreä parsa
500 g (5,98/kg)
Unkari/Espanja

HK
 Aito nakit

350-420 g (4,76-5,71/kg) 
rajoitus: 2 erää/talous

  
Vihreä rypäle
500 g (2,58/kg), Intia/Chile

129 
rs 299 

nippu

HK  
Naudan jauheliha 17 %
1 kg (5,99/kg) 
rajoitus: 2 rs/talous

599
rs

Ilman korttia tai yksittäin 
3,49 rs (11,63-13,96/kg)

Ilman korttia tai yksittäin 
2,79-2,99 plo (1,59-1,73/l), sis. pantin 0,40

-42  % -60-63  %

4€

plo3 rs2 

Voimassa to-la 28.-30.4.

Porkkanatikut paistuvat ihanan makeiksi uunissa. 
Hauskat käpynakit valmistuvat helposti 

yhtäaikaa uunissa porkkanoiden kanssa. 
Katso resepti  k-supermarket.fi

Ilman korttia tai yksittäin 3,99 pkt (9,50-11,40/kg)

pkt2 

-49  %

Tarjoukset voimassa TO-SU 28.4.-1.5. ellei toisin mainita.

TERVETULOA VAPPUOSTOKSILLE!
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Herkullista vappuun 
K-supermarket Revontorilta!

Palvelemme vappuviikonloppuna: 
To 28. - pe 29.4. klo 7 -21, vappuattona la 30.4. klo 7 - 19, vapunpäivänä su 1.5. klo 11 - 18.  

Revontie 8, 90830 HaukipudasRevontori

Titta Kivimäki ja Virpi Pönk-
kö ovat molemmat yksityis-
ten päiväkotien yrittäjiä. ja 
kummallakin on kymme-
niä lapsia vastuullaan. Laki 
ohjaa alaa, joten kehityksen 
perässä täytyy pysyä kiinnit-
tämällä aktiivisesti huomiota 
päätöksentekoon.

Titta Kivimäki omistaa 
Päiväkoti Wilhelmiinan, jon-
ka kahdessa rakennuksessa 
hoidetaan yhteensä 60 lasta. 
Lisäksi hän avasi viime syk-
synä uuden Päiväkoti Vilja-
min Metsokankaalle.

Virpi Pönkkö pyörittää 
Haukiputaan vanhinta yksi-
tyistä päiväkotiyksikköä Pel-
leTorppaa, jossa on hoidossa 
42 lasta, ja Päiväkoti Taika-
metsässä hänellä on 21 hoi-
tolasta. Lisäksi Pönkkö on 
syksyllä avaamassa Iin puo-
lelle Päiväkoti Onnimannin.

Esimerkiksi sote-uudis-
tuksen vaiheita on seurattu 
mielenkiinnolla ja osin huo-
lestuneinakin. Kokonaisuus 
on valtava, eikä sen koko si-
sältö saati vaikutukset ole 
vielä täysin selvillä.

Myllerrystä alal-
le tulee myös kunnan 

Päivähoitoalan myllerrys huolestuttaa yrittäjiä
taholta. Viime vuonna var-
haiskasvatuslakiin ja päi-
vähoitoasetuksiin tuli 
muutoksia, jotka eivät sido 
kuntia, mutta mahdollista-
vat linjauksien muuttamisen. 
Oulun kaupunginvaltuus-
to päätti käyttää hyväkseen 
lakimuutoksia, sillä niillä 
saadaan arviolta kolmen mil-
joonan euron säästöt.

Uuden linjauksen mu-
kaan lapsen subjektiivista 
varhaiskasvatusoikeutta voi-
daan rajata tietyin ehdoin 20 
tuntiin viikossa. Päivähoito-
asetuksella muutetaan päi-
väkodeissa kolme vuotta 
täyttäneiden lasten ryhmäko-
koja suuremmiksi. Syksystä 
2016 alkaen yhtä kasvattajaa 
kohden olisi siis seitsemän 
sijasta kahdeksan lasta.

Uusien päivähoito-oi-
keuksien rajoituksien myötä 
osa-aikaisten päivähoitolais-
ten määrä saattaisi kasvaa. 
Päiväkotien kapasiteetin mi-
toituksessa yksi täysipäi-
väinen lapsi vastaa kahta 20 
tuntia viikossa hoidossa ole-
vaa lasta, joten pienien asi-
akkaiden määrä kasvaisi 
vielä entisestään. Osa-aikai-

sista hoitolapsista maksetaan 
yrittäjälle suhteessa vähem-
män, joten työmäärän kasva-
essa myös tulot putoaisivat.

- Päätöksellä hiillostetaan 
yrittäjiä täyttämään päivä-
kodit äärimmilleen. Ryhmä-
kokojen kasvattaminen on 
vahvassa ristiriidassa var-
haiskasvatuslain kanssa, 
joka painottaa että päiväko-
tityön on edistettävä lapsen 
kasvua ja oppimista, Pönk-
kö kritisoi.

Myös Kivimäki huomaut-
taa, ettei päiväkotiraken-
nuksien seinät ole kumia: 
lisätiloja suurempien ryhmi-
en tarpeisiin on vaikea taikoa 
yhtäkkiä, muista varustelu-
tarpeista puhumattakaan.

Ryhmäkoot vaikuttavat 
lapsiin ja aikuisiin
Kummallakin päiväkodeis-
sa piisaa vilskettä jo nykyi-
sellään, mutta uudet pykälät 
toisivat jokaiseen yksikköön 
noin 5-10 lasta lisää.

- Kun itse lähdin yrittä-
jäksi halusin nimenomaan 
tuoda vaihtoehdon isoille 
ryhmille, ja niin että ne oli-

sivat vielä kaikkien saatavil-
la. Toki vaihtoehtona olisi 
pitää ryhmäkoot pieninä, 
mutta se tarkoittaisi hintojen 
nostamista asiakkaille, jotta 
toiminta olisi kannattavaa, 
Pönkkö selventää ja jatkaa:

- Olisihan se myös muka-
vaa jos lapsen päivä ei kului-
si pelkästään jonottamiseen.

Molemmat yrittäjät ker-
tovat satsaavansa mielellään 
työntekijöiden hyvinvoin-
tiin ja kouluttamiseen. Suu-
ret ryhmäkoot aiheuttavat 
enemmän hälyä ja mekkalaa, 
mikä vaikuttaa myös henki-
löstön jaksamiseen. Lisäk-
si yrittäjät ovat huolissaan, 
kuinka henkilökunta pystyy 
jatkossa kiinnittämään huo-
miota erityislasten tarpeisiin.

- Parasta tämän kokoi-
sissa yksiköissä on se, kun 
saamme tutustua lapsiin ja 
heidän perheisiinsä. Monet 
ovatkin tuttuja pitkältä ajal-
ta, sillä nuoremmat lapset 
tuodaan mielellään tuttuun 
päiväkotiin isosisarusten 
vartuttua. Kyllähän se tym-
päsee jos emme uudistuksen 
myötä voi tarjota kaikille sa-
moja mahdollisuuksia, Kivi-

Haukiputaalaiset päiväkotiyrittäjät Virpi Pönkkö ja Titta Kivimäki 
ovat seuranneet päivähoitoalaan vaikuttavaa päätöksentekoa mie-
lenkiinnolla ja huolestuneinakin.

mäki harmittelee ja jatkaa:
- Nyt kiristetään, mutta 

toivon että tulevaisuudes-
sa kun talous menee toiseen 
suuntaan, sitten voidaan 
myös höllätä.

- Toivon suuresti etteivät 

tulevat säädökset heikennä 
lapsien hyvinvointia. Toivot-
tavasti opitaan arvostamaan 
tekemäämme ruohonjuu-
rityötä, joka luo pohjan jo-
kaisen lapsen kehitykselle, 
Kivimäki toivoo. JK



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.

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
• Yritystilaisuudet, illanvietot, syntymäpäivät
• Cateringpalvelut
• ravintolassa C-oikeudet

TilauKsesTa

Jokelantie 1, Haukipudas, www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

YLEIS- JA ERIKOISLÄÄKÄRIT 
p. 08 563 5700

HAMMASLÄÄKÄRIT 
p. 08 540 9907

FYSIOTERAPEUTIT 
p. 08 563 5720

www.fixuremppa.fi

PesulaPalvelut:

HauKiPutaalla
edullisesti ja laadukkaasti! 

veistotie 2, Haukipudas
asiakaspalvelu@pesu-fix.fi

P. 044 571 3052
FIXUREMPPA OY
P. 044 571 3050

www.pesu-fix.fi

veistotie 2, Haukipudas
jari.soronen@fixuremppa.fi

PÄIvYSTYS 24 h

KiinteistöPalvelut:
-Kiinteistönhuollot
-Koneurakoinnit
-Remontoinnit
-Kylpyhuoneremontit
-Pihapuiden kaato
-Ulkoalueiden hoito

Koti- ja siivouspalvelut

-vesipestävät matot
-kodintekstiilit
-vaatteet
-työasut

Meiltä myös autojen ulko- ja sisäpesut

Nouto ja palautus 
20 km säteellä 10 €

Julkisten hankintojen temppurata

Varmasti osa yrittäjistä kokee 
julkiset hankinnat oikeaksi 
temppuradaksi. Lohdutuk-
seksi voin kertoa, että tälle 
temppuradalle löytyy selkeät 
ohjeet ja ohjaajat, kunhan ne 
vain ottaa haltuun. 

Jo nimi kertoo, että julki-
set hankinnat ovat julkisia. Ei 
niitä ihan joka paikassa huu-
della, mutta avoimesti niistä 
on kerrottava. Tyrnävän kun-
ta on ensimmäisten joukossa 

Pohjois-Pohjanmaalla ottanut 
käyttöönsä sähköisen kilpai-
lutusjärjestelmän myös pien-
hankinnoille, eli alle 30 000 
euron ostoille. Isommat han-
kinnat onkin sitten pakko il-
moittaa jo valtakunnallisessa 
palvelussa ja yli 209 000 eu-
ron hankinnat jo EU:n laa-
juisesti. Avoimuus tarkoittaa 
julkisissa hankinnoissa sitä, 
että kaikilla kiinnostuneilla 
on mahdollisuus saada tie-
toa hankintayksikön tarjous-
pyynnöistä. 

Julkinen sektori asiak-
kaana on mitä erinomaisin. 
Maksaa laskut ajallaan ja jo 
tarjouspyynnössä kertoo mitä 
tulee sopimuskumppanilta 
vaatimaan. Uusi yrittäjä voi 
selvittää jopa vallalla olevaa 
hintatasoa tutustumalla ai-
kaisempiin kilpailutuksiin. 
Tärkeintä on kuitenkin hin-
noitella oma palvelu / tuote 
oikein, vaikka historiatietoa 
onkin saatavilla. Oman yri-
tystoiminnan kehittäminen-

kin on helpompaa, kun tietää 
kuinka tasaista tuloa ja kuin-
ka pitkäksi aikaa sitä on tie-
dossa. 

Kun kunta tai jokin muu 
julkinen taho, esimerkiksi 
kunnan omistama osakeyh-
tiö, hankkii tavaroita ja pal-
veluita, sen on kohdeltava 
kaikkia yrityksiä tasapuo-
lisesti. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että yritykset 
määrittävät ostajan tarpeet, 
vaan julkisissakin hankin-
noissa ostaja määrittää mistä 
on valmis maksamaan, jot-
ta saa hankittua sitä mitä oi-
keasti tarvitsee. 

EU:n uudet hankintadi-
rektiivit ovat juuri astuneet 
voimaan. Nämä direktii-
vit tuovat mukanaan monia 
uusia velvoitteita julkisille 
hankkijoille EU-kynnysarvo 
ylittäviin hankintoihin. Yksi 
tärkeimmistä asioista, jota 
direktiivillä pyritään edistä-
mään, on pk-yritysten mah-
dollisuus osallistua julkisiin 

hankintoihin. Pk-yritykset 
nähdään jo EU tasolla erit-
täin tärkeässä roolissa mm. 
työllisyyden ja innovaatioi-
den lisääjänä. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että 
hankintayksikköjen on aina 
mietittävä jo hankintojen 
suunnitteluvaiheessa, miten 
myös pk-yritykset pääsevät 
mukaan tarjoamaan. 

Mikäli temppuradalle pää-
sy kiinnostaa, mutta vielä osa 
kohdista yritystä hirvittää, 
niin apua kannattaa pyytää. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en hankinta-asiamiespalvelu 
on juuri julkisista hankinnois-
ta kiinnostuneita pk-yrityksiä 
varten. Autamme kaikkia pk-
yrityksiä löytämään tarjous-
pyynnöt, oikeat henkilöt niin 
ostajista kuin yhteistyökump-
paneista. 
Tiina Talala 
hankinta-asiamies  
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Hankinta-asiamies Tiina Talala

Lintumaansuontie 10, 90820 Kello
Puh. 040 510 4127, 
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