Haukipudas YRITTÄÄ
jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemellä ja herukassa
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KESÄPÄIVÄ
La 6.6.2015 Vanhan ajan markkinat
Haukiputaan torialueella

Paikalla ihan oikeita
torikauppiaita ja
paikallisia yrittäjiä

Klo

10.00

Täysverinen

Ralliauto
näytillä!

Ford Fiesta S 2000
Valmistettu mm -tason
M-sport rallitallissa
Englannissa

Tapahtuman avaus
Jyrki Drushinin

11.00 – 11.45 Peetu Pelle esiintyy
ja viihdyttää yleisön
joukossa

Tapahtuman järjestää
Haukiputaan Yrittäjät ry

11.45-12.00

Muotinäytös
Anton&Nina ja Seppälä

12.00

Kansanedustaja
Mirja Vehkaperän terveiset

13.00- 13.40 TV:stä Voice of
	Finlandista tuttu
Minna Hautakangas esiintyy
15.00

Tapahtuma päättyy

Torikauppiaita
Buffetti, kahvia, makkaraa, mehua
Pika-arpajaiset

Peetu Pelle esiintyy
klo 11-11.45

HUOM! Varaathan
myös käteistä mukaasi.

TV:stä Voice of
Finlandista tuttu

Minna Hautakangas
esiintyy klo 13
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Puheenjohtajan palsta:

Nyt kaikkien on kannettava kortensa kekoon
Kesä tekee tuloaan vaikka välillä on
tuntunut siltä, että on syksy, sillä koleata on ollut.
Uutta hallitusta puuhataan Suomeen ja hallitusohjelmaa sorvataan
melkeinpä ennätystahtia. Hallitusta muodostavien puolueiden johto on
ottanut jämäkällä otteella vastuun asioiden etenemisestä. Juhlapuheiden ja
turhien lupausten aika on ohi ja nyt
on pantu tuulemaan. ”Nyt ei vatuloida,” kuten sanonta kuuluu. Iterointi
on myös tullut tutuksi termiksi.
Meille kaikille on tulossa ikäviä
päätöksiä mutta yhdellä suulla on luvattu, että kaikkein vähäosaisimmista
pidetään huolta. Tämä lienee meidän
kaikkien yhteinen tahto. Meidän on
ymmärrettävä, että kaikkien on joustettava tällaisessa tilanteessa, muutoin
olemme kohta entistä pahemmassa tilanteessa ja entistä kovempien
päätösten edessä. Nyt on noustava

juoksuhaudoista ja kannettava kortemme kekoon, näin se vaan on. Myös
rakenteisiin on puututtava.
Yrittäjyys nousi vaalien alla melkeinpä kaikkien puolueiden vaaliteemaksi. On vihdoinkin herätty siihen
todellisuuteen, että yrittäjyys ja vain
yrittäjyys kantaa tätä maata. Silti saa
tämän tästä törmätä mitä ihmeellisimpiin ennakkoluuloihin ja käsityksiin
yrittäjyydestä, siis aivan korkeimmallakin taholla. Jopa kansanedustajatasolla arkitodellisuus tuntuu olevan
hukassa ja puhutaan enemmän aatteen palolla kuin realismilla.
Yhteiskunta ei pysty tulevaisuudessa tuottamaan verovaroin kaikkia
palveluja vaan tarvitsemme rinnalle yrittäjyyttä, mutta reiluin pelisäännöin. Myös yrittäjien ja varsinkin
yksinyrittäjien asemaan tarvitaan vielä parannuksia. On ymmärrettävä,
etteivät nämä parannukset ole kenel-

täkään pois, vaan pikemminkin tulevat monta reittiä takaisin meidän
kaikkien yhteiseen laariin.
Olen ymmärtänyt, että yrittäjien
piireissä toivo on alkanut heräämään
ja sehän tietää hyvää, sekä työllisyydelle, että valtion taloudelle.
Tänä vuonna järjestämme Kesäpäivä-tapahtuman 6.6. oikealla
markkinameiningillä,
unohtamatta
ohjelmallista puolta. Yrittäjäyhdistys
on ahkeroinut tapahtuman parissa jo
pitkin vuotta. Lämpimästi tervetuloa
Haukiputaan torille oikeille markkinoille!
Toivottavasti ei sada, ainakaan kovin paljon…

Jyrki Drushinin
puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät
Tervetuloa Haukiputaan Kesäpäivään ja samalla markkinoille, toivottaa Haukiputaan
Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Drushinin.

”Yrittäjyys nousi vaalien alla melkeinpä kaikkien puolueiden
vaaliteemaksi. On vihdoinkin herätty siihen todellisuuteen,
että yrittäjyys ja vain yrittäjyys kantaa tätä maata.”

Kansanedustajilla nimikkoyrittäjät:

Tietoa suoraan yrittäjien arjesta
Finlandia-talolla
järjestettyyn Yrittäjän ääni –seminaariin osallistui kolmisensataa
kansanedustajaa, yrittäjää ja
yrittäjäjärjestön työntekijää
eri puolilta Suomea. PohjoisPohjanmaalta oli mukana
myös PPY:n hallitus tapaamassa Oulun vaalipiirin kansanedustajia.
-Kuulimme ja keskustelimme mielenkiintoisista
yrittäjyyteen liittyvistä asioista ja näitä yhteisiä tuokioita tulemme tarjoamaan
jatkossakin. Kansanedustajien ja nimikkoyrittäjien yhteistyö näyttää lähteneen
mukavasti liikkeelle. Tavoitteena onkin aktiivinen vuorovaikutus ja maakunnan
yhteisten asioiden hoitaminen. Kun valmisteluun on
tulossa yrittäjyyttä koskevia asioita, yrittäjien verkosto tarjoaa suoran kanavan
käytännön kokemusten kartoittamiseen, totesi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
puheenjohtaja Lauri Mikko-

Oulun vaalipiirin kansanedustajia ja yrittäjiä yhteiskuvassa Finlandiatalossa.
Haukiputaan yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Drushinin
takarivissä keskellä.

nen. Hänellä on Oulun Neon
yritys Haukiputaan Kellossa.
Tilaisuudessa
keskusteltiin siitä, mitä nyt alkaneella vaalikaudella olisi
mahdollista ja kannattaisi
tehdä, jotta pienet ja keskisuuret yritykset pystyisivät
omalla menestyksellään aut-

tamaan Suomen talouden
kasvuun.
– Samalla kun sopeutetaan
menoja
tulojen
mukaisiksi, on kyettävä rakentamaan uuden kasvun
pohja. Ei helppo rasti, mutta tehtävissä ja tehtävä, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja

Suomen Yrittäjät aluejärjestöineen aloitti uuden käytännön: kaikille
200 kansanedustajalle valittiin omasta vaalipiiristä nimikkoyrittäjä,
joka auttaa, kun kansanedustaja tarvitsee tietoa yrittäjyydestä.
Kansanedustajat tapasivat nimikkoyrittäjänsä 20.5. Helsingissä.

Jyrki Mäkynen totesi.

Yhteys koko vaalikauden
Nimikkoyrittäjien ja kansanedustajien yhteydenpidon
on tarkoitus kestää koko vaalikauden.
– Nimikkoyrittäjän tehtävä on välittää kansanedus-

tajalle konkreettista tietoa
yrittäjän elämästä ja kertoa,
mitä yrittäjien olosuhteiden
parantamiseksi kannattaisi
tehdä, Jyrki Mäkynen kertoi.
– Se, että yrittäjät pärjäävät, on kaikkien etu: yritykset luovat työpaikkoja ja
tuovat verotuloja kuntaan.

Nimikkoyrittäjäkonsepti
on jatkoa syksyllä alkaneelle
Suomen Yrittäjien Yrittäjän
ääni -kampanjalle ja tammikuussa aloitetulle Työn
tekijä-eduskuntavaalikampanjalle.
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Haukiputaan Yrittäjien kevätkokous
Haukiputaan Yrittäjät ry piti
sääntömääräisen kevätkokouksensa 24.3. Best Western Hotel Samanttassa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hietala,
sihteeriksi Leena Niemelä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Osmo Soronen ja Raimo Kropsu.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Drushinin esitteli toimintakertomuksen ja
Katriina Vehkaperä Kellon
Tilitytöt ky:stä esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2014.

Lisäksi käytiin läpi muut
sääntömääräiset asiat ja kerrattiin Kesäpäivän järjestämiseen liittyviä asioita.
Toimintakertomuksesta kävi ilmi, että yrittäjäyhdistys järjesti vuonna 2014
kiitettävän määrän tapahtumia. Perinteiset yleisötapahtumat järjestettiin jälleen, eli
Kesäpäivä 14.6. ja Joulunavaustapahtuma 21.11. Joulun kunniaksi lahjoitettiin
500 euroa vähävaraisten jouluapuun.
Vuoden 2014 haukipu-

taalaiseksi yritykseksi valittiin Haukiputaan Väri Oy
ja vuoden haukiputaalaiseksi valittiin kanttori Hannu Niemelä. Jäseniä oli
vuoden aikana keskimäärin
230. Yhdistyksen ulkoisesta tiedottamisesta huolehdittiin julkaisemalla kolme
lehteä yhteistyössä VKK-Media oy:n kanssa.
Yhdistyksen
jäsenille järjestettiin virallisten
kokoontumisien lisäksi keskustelutilaisuuksia ja aktiviteeteista huolehdittiin muun

muassa tarjoamalla jäsenistölle uimalippuja Jatuliin.
Yhdistyksestä oli myös osallistujia PPY:n vuosikokouksessa Rokualla 14.–15.11.
Vuonna 2015 yhdistyksen
hallituksen puheenjohtajana
jatkaa Jyrki Drushinin ja sihteerinä Leena Niemelä. Muut
hallituksen jäsenet Arja Järvenpää, Raimo Kropsu, Päivi
Pikkuhookana, Hannu Hietala, Mikko Niskala, Marko
Saukko, Heidi Kallio, Heidi
Mäkeläinen ja Tiina Sotaniemi. JK

Suomen Yrittäjät hallitusohjelmasta:
Suomi uudistuu, yrittäjyys ja
työllisyys vahvistuvat - työmarkkinoista
merkittäviä
kirjauksia
Jos hallitusohjelma toteutuu, Suomi uudistuu merkittävästi: Julkisen talouden
sopeutus on mittaluokaltaan
riittävä ja luo uskoa investoinneille, koska verotuksen
kiristämiselle pannaan nyt
stoppi. Työmarkkinalinjaukset palauttavat Suomen kilpailukyvyn ja vahvistavat
työllisyyttä. Näin tiivistää
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen hallitusohjelman yrittäjyydelle
ja työllisyydelle tärkeimmät
kirjaukset.
Suomen
Yrittäjien toimitusjohtajan Jussi Järventauksen mukaan
työmarkkinoiden uudistamisesta on linjauksia, jotka
toteutuessaan palauttaisivat
Suomen
kustannuskilpailukyvyn ja parantaisivat
olennaisesti
työllisyyttä.
Keskeisessä asemassa tässä
on paikallisen sopimisen lisääminen ja työllistämiskynnyksen madaltaminen.
– Nuorten työllisyyden
kannalta on tärkeää, että oppisopimuskoulutusta
uudistetaan niin, että yrittäjien
hallinnollinen ja taloudellinen taakka kevenevät, Järventaus sanoo.
Verotusta
uudistamalla vahvistetaan yrittäjyyttä
muun
muassa
ottamalla käyttöön yrittä-

jävähennys ja tekemällä
mahdolliseksi pienten yritysten
maksuperusteinen
arvonlisäverotilitys. Kirjaus investointeja edistävästä
varausjärjestelmästä on oikea askel. Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen tulee
kuitenkin selvittää myös yritysverotuksen myöhentäminen Viron veromallilla. Työn
verotuksen
keventäminen
tukee ostovoimaa ja kannustaa työn tekemiseen.
– On tärkeää, että ohjelmassa on verokannusteita
erikokoisille yrityksille, Järventaus sanoo.
Linjaus sääntelyn keventämiseksi ja laadun parantamiseksi on konkreettinen
lupaus yritysten toimintaympäristön
vahvistamiseksi.
– Hallitusohjelman pohjalta
saadaan
sääntelyn
järkeistäminen käyntiin, Järventaus toteaa.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta koskevan
linjauksen osalta on myönteistä, että yksityiset tuottajat
mainitaan tärkeänä palvelutuotantovaihtoehtona.
– Lisäksi eri tuottajien tasapuolisuutta korostetaan,
kustannusten vertailtavuutta kehitetään ja valinnanvapausmalli on sitouduttu
selvittämään, Jyrki Mäkynen
sanoo.

Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja
Jussi Järventaus.

Uusia jäseniä
Haukiputaan Yrittäjät ry on saanut viime maaliskuusta lähtien riveihinsä viisi uutta jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on
yhteensä 227 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Alarmi Stables Oy on Jutta Pekkalan yritys, joka on erikoistunut muun muassa erityisryhmien ratsastusopetukseen
ja toimii Martinniemessä.
Liikennekoulutus Karvinen toimii Halosenniemellä yrittäjänään Marko Karvinen.
Oulun Lähisähkö Oy on Markku Annanperän yritys, joka
sijaitsee Kellossa ja tekee sähköasennustöitä.
Pohjola Huopakatot tarjoaa kattorakenteiden asennuspalveluita, yrittäjänä Matti Luomajoki.
ProSIKLI valmistaa uudenlaisia ja innovatiivisia siklituotteita, yrittäjänään Lasse Jäntti.
Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi myös
aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjestönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät suhtautuvat
kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja
koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat välttämään karikot jo ennakolta.
Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät,
oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä.

Työmme jälki näkyy
hallitusohjelmassa
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma on yrittäjien
työn kannalta hyvä. Yrittäjän ääntä kuunneltiin paremmin
kuin koskaan aikaisemmin. Suomen Yrittäjien keskeiset tavoitteet ovat hallitusohjelmassa varsin hyvin esillä.
Kiitos teille, jäsenyrittäjämme! Teidän työnne arvostus näkyy nyt. Teiltä saamme tiedon siitä, mitä asioita meidän pitää ajaa. Erityisesti tällä kertaa hyödynsimme Yrittäjän ääni
–kampanjaan antamianne vastauksia apuna, kun suunnittelimme omaa eduskuntavaalikampanjaamme ja kirkastimme
kärkitavoitteitamme hallitusohjelmavaikuttamiseen.
Se, että monet tavoitteemme lukevat nyt hallitusohjelmassa, ei vielä näy teidän yrityksissänne. Ohjelma pitää toteuttaa. Kirjausten saaminen paperilta käytäntöön vaatiikin
järjestöltämme edelleen vahvaa panosta. Lisäksi kiinnitämme huomiota vielä puuttuviin asioihin, kuten vanhemmuuden kustannusten tasaamiseen. Ohjelma tarjoaa kuitenkin
hyvän pohjan jatkotyölle.
Pidetään yhteyttä ja toimitaan kaikki yhdessä – yrittäjyyden puolesta. Se on koko Suomen etu.

Suomen Yrittäjien
puheenjohtaja
Jyrki Mäkynen.

Yrittäjäterveisin
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen ja
toimitusjohtaja Jussi Järventaus
Alla olevat on otsikkoja yrittäjien Suomen Yrittäjien
sivuilla. Alla nettilinkki linkki, mistä voit lukea artikkelit
-
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www.yrittajat.fi/fi-FI/
pohjois-pohjanmaanyrittajat/
haukiputaa

Verotukseen tulossa useita yrittäjien
toivomia uudistuksia
-	Näin paikallinen sopiminen parantuisi
-	Näin työllistämistä helpotetaan
-	Oppisopimuskoulutuksen tarjoaminen
yrittäjälle yksinkertaisemmaksi
-	Lomasairastamiseen tulossa omavastuuta
-	Yksinyrittäjien asemaan luvassa kohennusta
-	Huomio yrittäjän sosiaaliturvan
parantamiseen
-	Sääntelyyn tolkkua
-	Lupaprosesseja sujuvammiksi
-	Julkisen talouden tasapainottamiseen
realistinen suunnitelma
-	Mitä yrittäjän kannattaa tietää sotesta?
-	Omistajanvaihdoksissa tekemistä
-	Kuinka käy viennin?

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tavoiteohjelmat/
tavoiteohjelma-2015-2019/arvioita-hallitusohjelmasta/
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Voice of Finlandista tuttu Minna
Hautakangas ilahduttaa Kesäpäivässä
Esiintyjänä Haukiputaan Kesäpäivässä lauantaina 6.6.
kuullaan Minna Hautakankaan musisointia. Heleäänisen nuoren neidon säestäjiksi
tulee kaksi kitaristia.
16-vuotias Minna on kotoisin Iistä ja hän tuli keväällä tutuksi television
musiikkikisa Voice of Finlandin neljänneltä kaudelta. Minna oli kisan kuopus
ja hän eteni lähes semifinaaleihin Yö-yhtyeen Olli
Lindholmin
luotsaamassa
joukkueessa.
- Hieman jäi tyhjä olo
kun kisa loppui, sillä se oli
täyttänyt elämää koko alkuvuoden. Nyt saa keskittyä
kouluun ja nähdä enemmän

kavereita sekä suunnitella omia keikkoja. VOF:n ansiosta varsinkin paikalliset
ihmiset osaavat nyt enemmän pyytää tapahtumiinsa
esiintymään, mikä on todella mukavaa. Lisäksi kisasta
jäi käteen asennetta ja itsevarmuutta, sekä paljon hyviä neuvoja ammattilaisilta,
Minna kertoo.
Madetojan
Musiikkilukiossa parhaillaan opiskeleva Minna Soittaa kitaraa ja
pianoa ja tekee myös trubaduurikeikkaa kitaristiensa
kanssa. Musiikki merkitsee
hänelle todella paljon ja se
näkyy myös jokapäiväisessä elämässä. Ensimmäisen
oman kitaransa hän sai jo toi-

sella luokalla ja ihan pienestä
pitäen hän fanitti kovasti television musiikkikilpailuja.
Ensimmäiset esiintymiskokemukset Minna sai Iin Kansalaisopiston ansiosta, jossa
hän sai lapsena jo tasokasta
musiikin opetusta.
- Ii on erittäin hyvä paikka nuorelle harrastaa monipuolisen tarjonnan ansiosta
ja musiikkilukiosta saa erinomaisen pohjan musiikkiuralle. Esiintyvän artistin
ura on minulle unelma, mutta pitää olla myös realisti ja
hankkia varasuunnitelma.
Haluaisin opettajaksi, ja siksi haluan opiskelemaan musiikkikasvatusta,
Minna
kertoo. JK

Kesäpäivään musiikkia tuo
Voice of Finlandista tuttu iiläinen Minna Hautakangas.
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Tue nuorten jalkapallotoimintaa
HauPan C-tyttöjen jalkapallojoukkue on tukijoukkoineen mukana Haukiputaan Kesäpäivässä. Kuva Jani Nikkinen.

Kesäpäivä-markkinatapahtumassa 6.6. kaikilla on mahdollisuus tukea paikallisten
nuorten harrastustoimintaa
kahvittelemalla. Haukiputaan
Palloseuran eli tuttavallisemmin HauPan jalkapalloilevat
C-tytöt tulevat tukijoukkoineen paikalle myymään makkaraa ja kahvia herkullisien
lisukkeiden kera.
Tommi Heikka joukkueen
taustajoukoista kertoo, että
joukkueessa on yhteensä 32
tyttöä, jotka ovat syntyneet
vuosina -00 ja -01. Useat heistä ovat harrastaneet jalkapal-

loa jo vuosia, mutta uusiakin
pelaajia on mukana. Kahvion
tuotolla kerätään varoja tyttöjen jalkapallotoimintaan.
Joukkueen pelaajat kokoontuvat harjoituksiin keskimäärin neljästä viiteen kertaa
viikossa, mutta jokainen osallistuu toimintaan koulun ehdoilla. Seuraavasta kaudesta
on tulossa kiireinen, sillä tytöt pelaavat puoli Suomea
kattavassa liigassa. Pelireissuja sarjamuotoisiin turnauksiin
tehdään Lahti – Piteå - akselilla. Lisäksi tytöt pelaavat
Ruotsin Norrbottenin sarjas-

kahvittelemalla

sa tehden yhteistyötä ruotsalaisten kanssa ja tästä johtuen
pelimatkoja tulee runsaasti
myös länsinaapuriin.
- Pelikulttuuri Ruotsin
puolella on hieman toisenlainen ja vauhtinsa vuoksi peli
vaatii tytöiltäkin tiettyä kovuutta sekä mukautumista.
Rajan yli tehtävä yhteistyö on
hyvin tärkeää, ja sen edistämiseksi joukkuejohto on tehnyt
suuren työn. Tytöt kehittyvät monipuolisiksi pelaajiksi
ja myös kansainväliset vuorovaikutustaidot kehittyvät,
Heikka kertoo.

Pelaajavaihdon
ansiosta muutamat pelaajat ovat
päässeet osaksi kansainvälisiä turnauksia kokeneempien pelaajien joukkoon. Vaikka
HauPa onkin Oulun toiseksi suurin palloiluseura, ilman
sponsoreita ja muita tukijoita
toiminta ei olisi mahdollista.
Haupan C-tyttöjen pääsponsorina kuluvalla kaudella
toimivat ICT-alan yritys Nuventur Oy, joka on ollut mukana jo vuodesta 2013 sekä
Sähköasennus Juterion Oy.
Kyseiset yritykset ovat taloudellisella tuella mahdollis-

taneet joukkueen aktiivisen
toiminnan. Lisäksi moni muu
paikallinen yritys on antanut
tukensa emoseura Haukiputaan Pallo ry:lle. Kesäpäivätapahtumassa konkretisoituu
myös yhteistyö paikallisen
yrittäjäyhdistyksen kanssa,
joka antaa mahdollisuuden
joukkueelle kerätä varoja tapahtumassaan.
- Täytyy kiittää seuraa nykyaikaisesta menosta, sillä se
jaksaa aktiivisesti panostaa
myös tyttöjen jalkapalloon,
vaikka kyseessä on perinteisemmin poikien laji. Li-

säksi valmentajat ja muut
toimihenkilöt ovat sitoutuneita ja kannustavia ja he tarjoavat tytöille turvallisen paikan
harrastaa, Heikka kiittelee.
Seuran toiminnassa korostuu myös nuorisotyön
näkökulma. Seura tarjoaa lapsille ja nuorille mielekästä
tekemistä sekä terveitä arvoja. Kaikista ei ole kilpaurheiluun, mutta jalkapallosta voi
silti saada hyvän harrastuksen, liikuntaa, ajanvietettä ja
ennen kaikkea mukavaa yhteistä tekemistä. JK
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Aitoa toritunnelmaa ja markkinamyyjiä Kesäpäivään

Hilpeä Peetu-Pelle ilahduttaa lapsia rempseällä esityksellä.
Kuvia alla: Tunnelmia viime vuoden kesäpäivästä. Tänä
vuonna paikalle on tulossa entistä enemmän torimyyjiä ja
aitoa markkinatunnelmaa.

Haukiputaan Yrittäjien järjestämää Kesäpäivää vietetään
lauantaina
6.6.
Haukiputaan torilla. Tilaisuus alkaa kello 10, jolloin
yhdistyksen
puheenjohtaja Jyrki Drushinin pitää avajaispuheen.
Lapsia
viihdyttämään
saapuu hilpeä Peetu-Pelle,
joka on tuttu näky monista tapahtumista. Huumorilla
höystetyssä esityksessä saatetaan nähdä myös ripaus
taikaa. Esityksen jälkeen Peetua saa käydä moikkaamassa
yleisön joukossa.
Kesäpäivänä alueelta löytyy runsaasti torikauppiaita,
paikallisten yrittäjien myyntikojuja, makkaran myyntiä
ja kilpailuja. Tänä vuonna
panostetaan erityisesti perinteiseen markkinahenkeen ja
toritunnelmaan: noin 30 torikauppiasta on jo ilmoittautunut eli vilskettä luvassa.
Näytille Kesäpäivään saadaan myös täysverinen nelivetoinen ralliauto Ford
Fiesta S 2000. Auton on valmistanut Fordin nykyistä
MM rallitallia pyörittävä MSport Englannissa ja tehoja
menopelistä löytyy 300 hevosvoiman verran. Vastaavia
on vain muutama kappale Suomessa, joten kyseessä
on erittäin mielenkiintoinen
kohde tutustuttavaksi. Kuluvalla kisakaudella autoa
ajavat ykkösohjaajana Jukka
Kasi ja kakkosohjaajana Henri Ania, rallin yleisen luokan
SM-sarjassa.
Tutustu tarkempaan ohjelmaan lehden etukannen
julisteesta. JK

Haukiputaan Yrittäjien tehotiimi myymässä markkina-arpoja viime vuoden Kesäpäivässä:
Sanna Ponto, Heidi Kallio ja Maire Alakiuttu.

Kesäpäivään näytille saadaan täysverinen ralliauto Ford Fiesta S 2000, joka on valmistettu
MM-tason M-sport rallitallissa Englannissa.

Tutustu tarkempaan markkina- ja Kesäpäiväohjelmaan lehden etukannen julisteesta.

Haukipudas YRITTÄÄ
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Lämminhenkinen ravintola western-tyylillä
Burger House on westerntyylillä maustettu hampurilaisravintola,
joka
avasi toukokuun puolivälissä ovensa Haukiputaan
keskustassa, entisen Best
Burgerin tiloissa. Ravintolan perustivat kuusamolaisveljekset Tapani ja Joonas
Kurtti, jotka olivat jo pitkään
etsineet Oulun lähiseudulta
paikkaa uudelle ravintolalle.
Paikka valikoitui lopulta sattuman kautta.
Ideana on tarjota tasokkaita grillituotteita, jotka
poikkeavat pikaruokaloista. Lisäksi veljekset haluavat
luoda lämminhenkisen oleskelupaikan, jonne voi tulla
viihtymään rauhassa hyvän
ruoan ja juoman parissa.
Veljeksillä on edelleen toimiva maatila Kuusamossa ja
lisäksi Tapanilta löytyy myös
aikaisempaa
yrittäjäkokemusta, muun muassa grilliyrittäjänä. Joonas on ollut
töissä myös rakennushom-

missa, joten pari kuukautta
kestänyt tilan remontointija sisustustyö sujui helposti miesten omissa kätösissä.
Sisustuksesta löytyy myös
omalta kotitilalta tuotuja
mausteita, kuten esimerkiksi eläkepäiviään viettävä ratsastussatula. Omannäköistä
ilmettä on luotu myös tuomalla kiveä lappilaiseksi elementiksi.
Lähiaikoina
ravintolan
ulkoasua viimeistellään ikkunateippauksilla. Lähitulevaisuudessa yrittäjäkaksikko
tarvitsee myös lisäkäsiä työntekoon, joten rekrytointikin
lienee pian ajankohtaista. JK

Burger Housen yrittäjäveljekset Joonas ja Tapani
Kurtti ovat tuoneet sisustukseen elementtejä omalta kotitilaltaan Kuusamosta.

Turvallisin mielin yrittäjäksi
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Haukiputaan Yrittäjien yksi
uusista jäsenistä on tuore yrittäjä Inka Kivari, joka
perusti alkuvuodesta yrityksensä Kiviniemen Hierontapalvelut.
Kellossa
työskentelevän koulutetun
hierojan työtilat löytyvät Inkan kotipihasta, joten työmatka ei ole järin pitkä.
- Tällaisella järjestelyllä
pystyin helposti ja turvallisin
mielin alkamaan yrittäjäksi kun selvisimme hyvin pienillä alkuinvestoinneilla eikä
olemassa olevaan autotallihuoneeseen tarvinnut kuin
tehdä pientä remonttia. Perheessä on viisi lasta, joten arjen pyörittäminen onnistuu
helpommin, kun saan olla
kodin lähellä. Onhan tämä tilana melko tiivis, mutta jär-

Alkuvuodesta Inka Kivari
toteutti pitkään kyteneen
haaveensa oman hierontayrityksen perustamisesta.

Yksilölliset ja laadukkaat kodin remontit
Haukiputaalla ja Oulun ympäristössä
Tmi
REVONTIEN KULTA JA KELLO KY
Revontie 9, Haukipudas
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
Puh. 08-5472998

RAIMONTTI
P. 040 8386807

”Hyvää työtä alkutahdeista aina loppusointuun”

jestely toimii hyvin, Kivari
toteaa.
Kivari on ammatilliselta taustaltaan lähes valmis
terveydenhoitaja, mutta hierojan ammatti tuntui enemmän omalta. Hän valmistui
hierojaksi 2011 ja on sen jälkeen pitänyt ammattitaitoa
yllä satunnaisilla työkeikoilla, kotiäitiyden ohessa. Ala
tuntuu kutsumukselta, ja sitä
on mukava tehdä. Myös alan
yrittäjyys oli kytenyt pitkään
naisen mielessä ja siihenkin
eväitä oli annettu jo hierojaakatemiassa.
- Tarjoan perinteisen hieronnan lisäksi lämpöhoitoja, joilla saa mukavasti
rentoutettua kiristäviä lihaksia. Tarkoituksenani on kouluttautua lisää ja laajentaa
palvelutarjontaa,
kunhan
yritys lähtee kunnolla rullaamaan. Seuraavaksi listalla on kinesioteippausten ja
kuumakivihieronnan opetteleminen, sillä niitä asiakkaat
ovat kyselleet. Tarvittaessa
teen myös kotikäyntejä lähialueella, Kivari kertoo. JK

Täyden palvelun autolasiliike

Holstinmäen

Autolasi Oy
Puh. 0400 757 391
www.tuulilasitoulu.fi

Haukipudas YRITTÄÄ
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Uusi kuosi
kesäksi!
Katto 2 päivässä,
suoraan omalta
tehtaalta mittatilaustyönä.
•
•

Tuomme tullessamme,
viemme mennessämme
– siistit pihat.
Kauttamme myös rahoitus.

soiTa 08 2377 9501

laaturemontti.fi
Matti Luomajoki tutustui huopakattojen tekemiseen Tromssan komeissa maisemissa ja päätti perustaa Suomeen saman
alan yrityksen.

Norjasta oppia
huopakattojen tekemiseen
Haukiputaan Yrittäjien yksi
uusista jäsenistä on oululaislähtöinen Matti Luomajoki, joka helmikuun alussa
käynnisti yrityksensä Pohjola Huopakatot. Innostuksen yritykselleen hän sai
sattumalta,
tykästyttyään
huopakattojen tekemiseen
norjalaisen yrityksen työntekijänä. Työnantajaltaan hän
sai myös opit alalle.
- Olin koko elämäni asunut ja työskennellyt Oulun
alueella ja minulle tuli sellainen olo, että tarvitsen uusia kokemuksia ja uusia
maisemia. Pakkasin kassit

ja lähdin Tromssaan, ja sille
reissulle jäinkin. Paikan valinta tuntui luontevalta, sillä
tykkään luonnosta ja kalastuksesta, jolle Tromssassa
on mahtavat puitteet. Olen
työskennellyt nyt viisi vuotta Norjassa ja olen edelleen
työsuhteessa. Norjassa on
pulaa katontekijöistä, sillä
perusnorjalaiset taitavat olla
melko mukavuudenhaluisia, että jaksaisivat työkseen
keikkua katoilla, Luomajoki
naurahtaa.
Miehen oma yritys toimii
siis vielä toistaiseksi sivutoimisena. Viimeistään en-

sikesänä tarkoituksena on
hankkia enemmän omia töitä Suomesta. Tälle kesälle
muutama urakka on sovittu
Suomen puolelle, ja tarkoituksena on hankkia työmaat
jatkossakin Suomen länsirajan tuntumaan Oulun ja
Tromssan välille.
- Aivan alun perin minusta piti tulla käsityönopettaja,
mutta päädyinkin logistiikka-alalle töihin ja olen tehnyt
töitä muun muassa postilla.
Nyt olen viisi vuotta tehnyt
huopakattotöitä ja kyllä tämä
käsillä tekeminen on enemmän minun hommaa. Myös

Pimeällä polttimen liekit leiskuvat komeasti huopakattotöissä.

perheestä löytyy käsityöammatin harjoittajia, joten kai se
on verissä, Luomajoki tuumaa.
Yrittäjäkokemusta miehellä ei ole, mutta jo pitkään
hän on halunnut kokeilla yrittäjyyttä. Alalla pääsee
kätevästi alkuun, kun suuria investointeja ei tarvitse perustyökalujen lisäksi.
Luomajoki on tyytyväinen
yrityksen rauhalliseen starttiin, jotta saa tuntumaa kysynnän kartoittamiseen. JK

Paikalliset
pojat!

Oulun yksikkö

LATTIAPINTOJEN AMMATTILAINEN
·
·
·
·
·
·
·

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

INDUSTRI

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

WWW.SUOMENMARDEGA.FI
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Ompelu- ja
saumauskoneiden
myynti ja huolto
www.haukiputaanompelukoneliike.com

Oulu10, Haukiputaan
yhteispalvelupiste

Haukiputaan
Ompelukoneliike
Kirkkotie 15
0400 683 543

palvelee teitä mm.

○ Neuvonta ja ohjaus kaupungin palveluista
○ Kaupungin lähettämien laskujen maksu
○ Lipunmyynti, mm. Oulun kaupunginteatteri,

Oulu Sinfonia, Teatterikuoppa, kaupungin
liikuntapaikat

○ Oulun Sivakka Oy:n vuokrataloyhtiön

palvelut

Yhteispalvelupisteissämme tarjoamme myös
neuvontaa ja ohjausta valtionhallinnon palveluista

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

○ TE-toimisto (etäpalvelu mahdollisuus)

HH-hiihtoon osallistui monta reipasta lasta, joista jokainen sai palkinnon. Kuvat Edvin Mattila.

○ Vero (etäpalvelu mahdollisuus)

Kevätpäivä vietettiin
lumisissa tunnelmissa

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

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

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

www.haukiputaanhautaustoimisto.com

www.vkkmedia.fi

Tervetuloa asumaan!

Haukiputaan
Kevätpäivää vietettiin lauantaina
28.3. Kirkkorannassa. Tapahtuman ajankohtaan osui
lumisateinen sää, mutta tunnelmat olivat lämpöiset. Ohjelmassa oli jo perinteeksi
noussut pilkkikisa ja suurimman kalan palkintona oli
tasokas
tuulensuoja-ahkio

pilkkijälle. Lapsille oli HHhiihtokisa ja paljon muuta
kivaa leikkimielistä kisailua.
Lisäksi ohjelmassa oli Meijän Poikien musiikkiesitys,
Symppiskodin asukkaiden
esitys sekä ilakointia pulkkamäessä. Kirkkoa esitteli kotiseutuneuvos Martti
Asunmaa.

Tapahtuman
järjestivät
Vierivät Kivet, joka on Haukiputaan Heitto -urheiluseuran veteraanijaosto sekä
Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry. Järjestäjät kertovat
että tapahtuman tuotto ohjattiin paikallisten nuorten,
veteraanien sekä ikäihmisten
tukemiseen. JK

Avaamme uuden Esperi Hoivakoti Santaholman Haukiputaalle,
Ämmöntie 4 Haukipudas. Tarjoamme pitkä- ja lyhytaikaista
hoivaa ikääntyneille kodikkaassa ja turvallisessa ympäristössä.
Haluamme luoda asukkaille hyvän ja virikkeellisen arjen! Asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan.
Ota yhteyttä:
0400 923 357 | santtu.karppinen@esperi.ﬁ | www.esperi.ﬁ

Kiviniemen
Hierontapalvelut
Koulutettu hieroja Inka Kivari
Alavainio 3, 90810 Kiviniemi

Varaa aika:

040 241 8277
Myös kotikäyntejä.

Meijän Pojat esiintyi hyvällä meiningillä lumisateisesta säästä huolimatta. Kuva Edvin
Mattila.

Yrityksen
perustamisen
vaiheet:
1. Oma halu ja tahto aloittaa yritystoiminta.
2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen saa apua
mm. Uusyrityskeskuksista ja
ELY-keskuksista.
3. Yritysmuodon valinta (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta).
4. Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen. Luvanvaraista elinkeinotoimintaa ovat mm.
sairaankuljetus, vartiointi- ja
taksitoiminta. Lupaviranomaisia
ovat kaupungit, kunnat, aluehallintovirastot tai elykeskukset.
5. Perustamisilmoitus yritystietojärjestelmään.
6. Perustamisilmoituksella voidaan
ilmoittautua myös kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
7. Kirjanpidon järjestäminen ja
tarvittavien vakuutusten ottaminen.
Suositeltavaa on liittyä myös yrittäjäjärjestön jäseneksi!

Haukipudas YRITTÄÄ
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Fysioterapiaa eläimille ja omistajillekin
Eläinterapia FysiOtus on Saara Keräsen yritys, joka aloitti
Haukiputaalla toimintansa
viime vuoden marraskuussa.
Yrityksensä puitteissa hän
tekee eläinfysioterapiahoitoja Oulun lähialueilla sekä
Kainuussa. Asiakkaina on
pääsääntöisesti koiria, mutta
myös hevosia. Tarvittaessa
eläinten omistajatkin saavat
fysioterapeuttista apua.
Keränen kouluttautui fysioterapeutiksi, ja jo opiskeluaikana hän haaveili
eläinfysioterapeutin ammatista. Ammatinharjoittaminen vaatii humaanipuolen
fysioterapiakoulutuksen,
muutaman vuoden työkokemusta alalta sekä puolentoista
vuoden mittaisen täydennyskoulutuksen
eläinfysioterapeutiksi. Keränen hankki
työkokemusta Oulun yliopistollisen sairaalan lasten
fysiatrisella osastolla ja jäädessään itse äitiyslomalle,
sopiva aukko lisäkouluttautumiselle avautui.
- Kun lapset nukkuivat
minä opiskelin ja viikonloppuisin kävin kontaktiopetuksissa. Olihan se rankka
kokemus, mutta kannatti,
Keränen kertoo.
Tällä hetkellä hän tekee
yrittäjän ammattitutkintoa,

Suosittu itsepalvelukirppis

LINKKI
Kauppakuja 2 (Valintatalon kiinteistö)

Fysioterapeutti Saara Keränen on hankkinut lisäkoulutuksen eläinfysioterapian
parista, ja hoitaa nyt myös muun muassa
ihmisten parhaita kavereita.

Nyt

PÖYTÄVUOKRATARJOUS
KIRPPARILLA!

20 EUROA VIIKKO
JA PULLAKAHVIT PÖYDÄN
VUOKRAAJALLE KAUPANPÄÄLLE!

VARAA PÖYTÄSI
Puh. 044 536 7719 tai paikan päältä.
LINKKI -kirppis ja Haukiputaan Valintatalo
järjestävät yhteistyössä kesäkauden avajaiset
lauantaina 6.6.2015 klo 10-14 Kauppakuja 2 pihalla.
Mukavaa tekemistä lapsille mm. poniajelua 10-12 välillä.
Maukkaita leivonnaisia ja makkaraa myynnissä.

TERVETULOA!
LINKKI -kirppis Haukiputaan Valintatalo

mikä on ollut hyvä paikka
saada vertaistukea ja kannustusta myös muilta aloittavilta yrittäjiltä. Keräsellä
ei ole aikaisempaa yrittäjätaustaa, joten tutkinto auttaa
myös pysymään kärryillä
yrittäjyyden vaatimuksien
kanssa.

- Aluksi minua mietitytti
ja suorastaan hirvitti yrittäjäksi ryhtyminen. Työntekijänä ollessa palkka juoksee
vaikka asiakkaita ei olisikaan
tai vaikka joutuisi pitämään
sairaslomaa. Mutta kyllä
tämä on lähtenyt niin mukavasti käyntiin, että suurin

osa huolista on hälvennyt.
Usein sanotaan että menee
pari vuotta, ennen kuin asiakkaita kertyy ja toiminta vakiintuu, mutta kyllä tämä jo
nyt tuntuu hyvältä, Keränen
iloitsee. JK

vällä joulukuun alkuun asti.
Ryhmä on opiskellut luovaa, ilmaisullista tilkkuilua
jo monen vuoden ajan joten
ryhmän töistä saadaan kiinnostava ja tasokas näyttely.
Ryhmällä on jo ollut muutamia näyttelyitä.
Nuorille pyritään järjestämään myös omaa tapahtumatarjontaa. Tavoitteena
on jatkaa perinteeksi tullutta,
tunnelmallista kynttiläuintia
Jatulissa. Keskusteluissa on
myös jatkaa usean vuoden

aikana pidettyä urkumaratonia Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Haukiputaan
Teatterikuopalla pidetään lauantaina 7.11. kello 19 alkaen
Rakkauden aalloilla sävellyskonsertti. Esitettävää musiikkia ovat säveltäneet ja
sanoittaneet Kaija Isojämsä
taiteilijanimellä Kaija Helena ja Juha Pörhölä. Sävelmiä
tulkitsee Musikaalikuoro orkestereineen solisteina Tanja
Vähäsarja ja Jarmo Kantola.

HAUTAKIVET

valmistus, myynti, vanhojen kivien entisöinti,
lisänimien kaiverrukset, kivien oikaisut...
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi

Haukipudas-päivien suunnittelu jo käynnissä
Perinteisiä
Haukipudaspäiviä tullaan tänä vuonna viettämään 5.-8.11.2015.
ja ohjelmasuunnittelu on jo
meneillään. Suositut myyjäiset järjestetään lauantaina
7.11. kello 10 alkaen tavanomaisesta poiketen nyt Heiton talolla, Törmäntie 15.
Myyntipöydät tulevat myyntiin kesän jälkeen.
Alustavasti on sovittu
torstaina 5.11. avattavasta
Tilkkuvakka-ryhmän näyttelystä Jatulin alakerran käytä-

9

Sunnuntaina järjestetään
perinteinen Jumalanpalvelus
Haukiputaan kirkossa kello
10 ja Isänpäiväkahvit seurakuntakeskuksessa päättävät
Haukipudas-päivät. Haukipudaspäivien ohjelma päivittyy tapahtuman omalle
nettisivulle osoitteeseen haukipudaspaivat.yhdistysavain.fi.

Hannu Liljamo
Haukiputaan kirkonkylän
asukasyhdistys

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

• automaalaukset
• autopeltityöt

HOLSTINMÄEN
AUTOMAALAAMO OY

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

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

H

aukiputaan....
....liikennekoul

U

Revontie 2
puh. 08-5475 145
Tänä vuonna suositut Haukipudas-päivien myyjäiset järjestetään Heiton talolla, vielä viime vuonna tapahtumapaikkana
oli Jatulin sali. Kuva Jenny Kärki

www.haukiputaanliikennekoulu.fi
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Revon Rauta avasi jälleen ovensa
Revon Rauta eli haukiputaalaisille jo entuudestaan tuttu rautakauppa avasi ovensa
uudestaan
maanantaina
25.5. Jo aamusta ensimmäiset asiakkaat odottivat ovien avaamista ja väkeä riitti
hyvin koko päivän ajan. Yrityksen puikoissa on edelleen
asiakkaille tuttu Kari Alaraasakka, joka kertoo että virallisia avajaisia vietetään
ennen juhannusta, kunhan
tilat viimeistellään ja päästään kunnolla asettumaan.
- Tämä on ehdottomasti paras vuodenaika aloittaa toiminta uudestaan, kun
kevään myötä ihmiset alkavat suunnitella kaikenlaisia
rakennustöitä. Myös kaikki
kolme henkilökunnan jäsentä ovat tuttuja edellisen kaupan ajoilta, joten tottuneiden
ammattilaisten ansiosta uu-

den liikkeen kokoaminen oli
suhteellisen helppoa, Alaraasakka kertoo.
Aikaisemmin yritys toimi neljä vuotta Rautia-ketjun alla ja tällä kertaa liike
toimii itsenäisenä, niin kutsutusti villinä yrityksenä. Samassa kiinteistössä on ollut
rautakauppa noin 20 vuotta,
joten paikka on monille tuttu. Myymälävalikoima on tosin aikaisempaa pienempi,
mutta pääpaino säilyy puutavaran myynnissä kuluttaja-asiakkaille.
- Aikaisemman liikkeen
ajoilta meillä on edelleen
hyvät kontaktit paikallisiin
tavarantoimittajiin, ja haluammekin suosia paikallisuutta valikoimassamme.
Meillä on haukiputaalainen
puutavarantoimittaja,
villat tulevat Oulusta, laastit

Kellosta ja niin edelleen. On
kaikkien etu suosia lähialueiden toimittajia. Jos hyllystä
ei löydy jotain tuotetta, niin
parhaimmillaan se voidaan
saada samana päivänä liikkeeseen, Alaraasakka kertoo.
Revonrauta toimii siis samassa kiinteistössä kuin ennen, mutta pienemmällä
myymälävolyymillä. Samassa kiinteistössä on kirpputori, jonka kanssa tehdään
jonkin verran myös yhteistyötä. Liikkeiden välinen seinä halutaan pitää avoimena,
jotta asiakkaat pääsevät liikkumaan kummassakin vapaasti. JK

Revon Raudan yrittäjä Kari
Alaraasakka pääsi 25.5. jälleen asiakaspalvelutyön pariin.

Taitajamenestyjiä Haukiputaalta

Hiusmuotoilun tyylinäytettä antamassa Haukiputaan yksiköstä Anni Lapinlampi, joka
pääsi lajissaan viidenneksi.
Taitajakisassa menestystä
niitti Esko Kela OSAOn Haukiputaan yksiköstä, lajinaan
sähköasennus.

Ammattitaidon suomenmestaruuskisat Taitaja 2015 pidettiin Turussa 5. – 7.5.2015.
Yksilölajien
ensimmäinen
sija saatiin OSAOn Haukiputaan yksikköön, kun
Esko Kela näytti taitonsa sähköasennuksen parissa. Kaikkiaan Oulun seudun
ammattiopisto OSAOn opiskelijat saavuttivat kisoissa kolme SM-kultaa ja kaksi
SM-hopeaa. Lisäksi näytöslajeissa, joista ei jaeta virallisia
SM-mitaleja, kolmas palkinto tuli Haukiputaan yksikköön, kun Jutta Karhumaa
näytti taitonsa, lajinaan sisustaminen.
Taitaja on nuorten ammattitaidon
SM-kilpailu,
joka järjestetään vuosittain.
Kilpailujen jokainen kilpai-

osao voittajat kotiin.

lulaji on rakennettu haasteelliseksi, koneiltaan ja
laitteiltaan oikeaa työympäristöä vastaavaksi. Kilpailuun voivat osallistua
kaikki kilpailuvuonna 20
vuotta täyttävät tai nuoremmat ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevat.
Ammattitaitokilpailutoimintaa koordinoi Suomessa
Skills Finland ry.
Taitaja-kilpailujen tavoitteina ovat nostaa esille nuoret, ikäluokkansa parhaat
ammattiosaajat ja kannustaa
nuoria oman ammatillisen
osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjyyteen.
Kilpailutoiminta
edistää
nuorten oppimistuloksia ja
lisää niiden vertailtavuutta.
Kilpailutoiminnalla kehitetään ammatillista koulutusta
sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä.
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Monipuolista ja yleishyödyllistä
vapaaehtoistoimintaa
Haukiputaalla monissa tapahtumissa tuttuna näkynä
on ollut Suomen Punaisen
Ristin Haukiputaan osaston
ensiapuryhmä, joka on tulossa myös Kesäpäivään. SPR:n
ensiapuryhmä on olennainen osa yhdistyksen toimintaa, mutta kyseessä on paljon
muutakin, vapaaehtoisuuteen perustuvaa yleishyödyllistä toimintaa.
Kokoontumispaikka Pointti löytyy Revontiellä
sijaitsevan
SPR:n
kierrätysmyymälän yhteydessä. Kierrätysmyymälän
yhteydessä pyörii tällä hetkellä
työllisyyspoliittinen
Purje-projekti, joka tarjoaa
alle 30-vuotiaille työkokeilupaikkoja ja palkkatuettua
työtä. Lauantaisin kirpputori pyörii täysin vapaaehtoisvoimin.
Osaston tehtävä on myös
järjestää keräyksiä, jolloin
vapaaehtoiset
jalkautuvat
keräämään varoja katastrofirahastoon, josta autetaan
niin kansainvälisesti, valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Paikallista kotimaan
apua tarvitaan esimerkiksi
asuntopalon sattuessa. Tutuin SPR:n keräyksistä on
koko Suomen laajuisena toteutettava vuosittainen Nälkäpäivä-keräys.

Ensiaputaitojen ylläpitoa
Ensiapuryhmän
toiminta
näkyy parhaiten eri tapahtumissa, joihin yritykset ja
yhteisöt voivat tilata ryhmän
päivystämään ja vastaamaan
turvallisuudesta. Ensiapupäivystykset ovat ryhmän
ainoa tulonlähde, jolla huolehditaan
ajantasaisesta
varustuksesta ja kouluttautumisesta.
Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin
ylläpitämään monipuolisia
ensiaputaitoja. Ryhmän toiminnasta vastaava Miia
Karlsberg kertoo, että joka
tapaamisessa
ajankohtaisten
asioiden
käsittelyn
lisäksi tehdään joku harjoitus: joskus pieni sormenpään laastarointi ja
joskus isompi auto-onnettomuusharjoitus. Myös pelastuslaitoksella
käytävät
alkusammutusharjoitukset
kuuluvat ohjelmaan.
- Tällä hetkellä ryhmässä on noin kymmenen aktiivista ja väkeä kaivataan aina
lisää. Jokainen voi osallistua toimintaan omien mahdollisuuksiensa
mukaan,
tämähän on vain harrastus.
Ensisijalla kaikilla on oma
perhe, työ tai opiskelu. Aktiivisimmat käyvät mukana
joka kokoontumisessa, mutta
on aivan itsestä kiinni kuinka usein haluaa tai ehtii osallistumaan, Karlsberg toteaa.

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin
sähkötyöt ja suunnittelu
Puh. 040 774 3942

janne@sahkotyoahonen.fi

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
PAIKALLISESTI
Korkein luottoluokitus
©Bisnode

2014

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

0400 681 824

Soita ja kysy lisää!

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

Jätehuollon palveluja 40 vuoden kokemuksella

HTK-Konepaja Oy
Siika-ahontie 12
90820 Kello
www.htk-konepaja.fi
SPR:n ensiapuryhmän vapaaehtoiset esittelivät toimintaa Infotilaisuudessa Päiväkoti Jatulin tarhassa torstaina 7.5. Takana Kari, Maija, Sami, Tarja ja Markku, edessä Kaisu, Katja,
Mette ja Miia.
Ensiapuryhmä on myös
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmä ja se
osallistuu tarvittaessa viranomaisten pelastustehtäviin, vaikkapa kadonneiden
etsintään. Myös kursseja
järjestetään joka lähtöön, esimerkiksi henkisen tuen
kurssi sekä koulutusta päihdeongelmaisten tunnistamiseksi.

Ystävätoiminnasta
seuraa yksinäisille
Punaisen Ristin ystävätoiminta välittää vapaaehtoisia ystäviä yksinäisille ja
järjestää virikkeellistä toimintaa ikäihmisille. Kolmannen sektorin merkitys
korostuu, kun moni jää iän

myötä yksinäiseksi. Vapaaehtoisena voit saada vaikka oman ystävän, jonka
luona käydä juttelemassa
tai auttaa kauppakäynneissä. Vapaaehtoinen voi olla
ystävä ikäihmiselle, maahan muuttaneelle, nuorelle,
vammaiselle tai mielenterveyskuntoutujalle.
Haukiputaalla ystävätoiminnasta vastaa Pirjo Hanhela, jonka mukaan jokainen
mukavaa juttuseuraa kaipaava ikäihminen on tervetullut tiistaisin kello 13 SPR:n
Pointtiin porinapiiri-tapahtumiin. Kokoontumisissa on
usein eri teemoja ja aktiviteetteja. Toisinaan pelataan
bingoa, lauletaan yhdessä,
keskustellaan maailman uu-

tisista ja joskus paikalle saadaan joku ulkopuolinen
luennoitsija. Osallistuminen
ei maksa, ja kahvit saa halutessaan pientä maksua vastaan.
- Lisäksi vierailemme
toisinaan esimerkiksi palvelukeskuksissa ja ulkoilutamme
ikäihmisiä
tai
autamme hoitajia ikäihmisten syöttämisessä ja samalla jutustelemme mukavia.
Meillä on myös oma laulukuoro, joka on erittäin suosittu. Tällä hetkellä neljän
naisen porukalle keikkaa
pukkaa, ja käymme kiertämässä laajemminkin Oulun
alueella. Vanhukset ovat tykänneet todella paljon laulajista, Hanhela kertoo. JK

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

Hyvän palvelun

Kylätie 3, 90820 Kello
p. (08) 517 777
Uusi, moniammatillinen
hoiva-alan yritys

Haukiputaan
Kotihoivapalvelut Oy
- Kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, saattoapua, omaishoidon vapaat, saattohoitoa.
- Verinäytteiden otto kotona.
Pikana CRP, HB,INR ja eritelty
Käytössämme on Kelan
kolesteroli.
suorakorvaus, joten kor- - Siivousta, ikkunan pesua.
vaus voidaan vähentää - Jalkahoitaja tiloissamme
suoraan maksettaessa.
tai kotikäyntinä.
- Terveydenhoitajan
Meille käy kaupungin
vastaanotto.
palvelusetelit ja mak- - Lääkärin vastaanotto toimisuistamme saa kotitatiloissamme. Lisäksi lääkärimme
lousverovähennyksen.
tekee kotikäyntejä tarvittaessa.

Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy
Puh. 044 988 9516
info@haukiputaankotihoivapalvelut.fi
www.haukiputaankotihoivapalvelut.fi
Infotilaisuuden arvonnan palkinnon voitti pitkäaikainen ensiapuryhmäläinen Kari Lamminparras (keskellä). Palkinnon luovuttivat puheenjohtaja Jouko Koskinen ja ensiapuryhmän varajohtaja Kaisu Luokkanen.

Liity yrittäjäyhdistykseen!
www.yrittajat.fi/haukipudas
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Markkinoilta tuoreet

Metrilakut
Tapani Aalto Ky

Tämän koneen tuore yrittäjä Eero Saarela osti Tapio Pietilältä, jonka työtä hän jatkaa uuden yrityksensä puitteissa.

Tutussa työssä on
15-4000 m helppo alkaa yrittäjäksi
OULUSSA
15-4000
m
15-4000 m
Toimitiloja isoihin
isoihin ja
ja pienempiin
pienempiin tarpeisiin
tarpeisiin
Toimitiloja

2

Toimitiloja isoihin ja pienempiin tarpeisiin
Toimitiloja isoihin ja pienempiin tarpeisiin

22

OULUSSA
OULUSSA

Tuotantotilat
Tuotantotilat

Logistiikkatilat
Logistiikkatilat

Tuotantotilat

Logistiikkatilat

Tuotantotilat

Logistiikkatilat

Toimistotilat
Toimistotilat
Toimistotilat

Joustotilat
Joustotilat
Joustotilat

Toimistotilat

Joustotilat

Uusia mahdollisuuksia. Uusia yhteisöjä.

Uusia
Uusia mahdollisuuksia.
mahdollisuuksia. Uusia
Uusia yhteisöjä.
yhteisöjä.
Uusia mahdollisuuksia. Uusia yhteisöjä.

www.potential.fi

www.potential.fi
www.potential.fi
www.potential.fi

Eero Saarela on nyt ensimmäistä kuukautta yrittäjänä, mutta tutussa hommassa.
Aikaisemmin Haukiputaan
Sähköosuuskunnan
konepalveluista vastannut Tauno Pietilä jäi eläkkeelle, mikä
aukaisi sauman uudelle yritystoiminnalle. Saarela osallistui avautuneen paikan
kilpailutukseen, ja parhaalla
tarjouksella voitti työn itselleen. Kokemuksensa ansiosta hän on mies paikallaan
tehtävää varten.
- Olen tehnyt kymmenen
vuotta töitä Haukiputaan

Sähköosuuskunnalle
sähköasentajana. Sen ajan sain
kulkea Taunon völjyssä, siinä samalla opiskellen konepuolen saloja. Välillä olen
tuuraillut Taunoa ja päässyt itsekin koneen puikkoihin asennustöistä. Helppo
oli kyllä lähteä yrittäjäksi
työhön, jota on tehnyt jo pitkään. Koko aikuiselämän
olen palvellut samaa taloa, joten myös toimintatavat ovat tuttuja. Vaikka nyt
vastaan pääasiassa konepuolesta, niin kyllä tarvittaessa menen auttamaan poikia

Ilmalinjan saneeraustyötä Halosenniemellä.
Suurin osa sähkölinjoista kulkee nykyisin maan
alla, mutta varsinkin syrjäisempiin mökkeihin
sähköt menevät vielä ilmalinjoja pitkin.

asennushommiinkin, Saarela kertoo.
Pietilä myi uudelle yrittäjälle yrityksensä kaluston, johon kuului kone, josta
löytyy samasta sekä pyörökuormain, kaivinkone että
nosturi. Kaikki ominaisuudet tulevat tarpeeseen
sähkölinjojen rakennus- ja saneeraustöissä. Enimmikseen
Haukiputaalla sähköt vedetään maakaapeleita pitkän,
varsinkin
keskeisimmillä
alueilla, mutta syrjäisimmille mökeille vedetään vielä ilmalinjat.

Aikoinaan Eero Saarela hyppäsi Sähköosuuskunnan
töihin
suoraan
ammattikoulun
penkiltä.
Ensin hän suunnitteli elektroniikka-asentajan ammattia Nokia-villityksen imussa,
mutta sähköasentajan koulutus tuntui enemmän omalta.
Harjoittelun
kautta
tutuksi tulleesta työpaikasta pyydettiin tulemaan kokopäiväiseen työhön, mikä
sopi Saarelalle mainiosti: ja
samalla tiellä ollaan vieläkin. JK
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Yrityspalvelut tukena yrityksesi
kaikissa vaiheissa
BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja
kansainvälistymiseen. Kumppanina ja kasvun mahdollistajana varmistamme Oulussa toimiville
yrityksille tunnistettuihin asiakastarpeisiin vastaavat kokonaisratkaisut sekä kilpailukykyisen
liiketoimintaympäristön verkostoineen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat
laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille. Tutustu
tarkemmin palveluihimme! www.businessoulu.com/yrityspalvelut

Liiketoimintamalli - Toimiiko liikeideasi varmasti?
Sinulla on liikeidea, jonka voimalla aiot yrittäjäksi. Me
autamme sinut lähtöruudusta eteenpäin sparraamalla
liikeideaasi liittyviä kriittisimpiä kysymyksiä.
Yrityksen perustaminen - Hyvin suunniteltu on
puoliksi perustettu
Yritystä perustaessa on monta asiaa huolehdittavana.
Asiantuntijoidemme käytännönläheiset neuvot auttavat
sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä
eteenpäin.
Yritysrahoitus - Oikeanlaista rahoitusta yrityksellesi
Yrityksen kokonaisrahoitus muodostuu usein eri rahoituslähteistä. Autamme sinua sekä julkiseen että yksityiseen
yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien
laadinnassa sekä itse yritysrahoituksen hakemisessa.

Vienti - Maailma kutsuu, onko yrityksesi valmis?
Suurin kasvu tulee usein kansainvälistymällä, mutta se
vaatii myös huolellisen valmistautumisen. Saat asiantuntijoiltamme käytännön tukea yrityksesi kansainvälistymiseen
ja viennin käynnistämiseen.
Omistajanvaihdokset - Omistajanvaihdoksella kasvuun
BusinessOulun asiantuntijat neuvovat ja opastavat sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa myyjiä sekä ostajia.
Käytössämme on myös laaja verkosto alan asiantuntijoita,
joiden kanssa yhteistyössä toteutamme yrityksen omistajanvaihdokset sujuvasti.
Liiketoiminnan valmennukset - Osaajat pärjäävät aina!
Toteutamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa
useita käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä
koulutus- ja valmennusohjelmia.
BusinessOulu

Hiihtoharrastus poiki keksinnön helpompaan siklaamiseen

Lasse Jäntti on hankkinut mallisuojan kehittämälleen siklille,
jonka muotoilun ansiosta myös
suksen pohjan urien putsaus on
mahdollista samalla siklillä.
ProSIKLI on haukiputaalainen
käyttäjälähtöinen innovaatio, jonka
Lasse Jäntti ideoi yhdistämällä hiihtoharrastuksen parissa huomanneensa tarpeen sekä työssään
hankkimansa taidot. Aktiivisena hiihdon harrastajana Jäntillä
on tapana voidella omat suksensa. Voiteen siklaamiseen käytetään
tavallisesti hyvin yksinkertaista
muovipalaa sekä suksen pohjassa
oleviin olaksiin eli uriin käytetään
erillistä puikkoa.
- Olen sellainen, että jos joku
ei toimi niin minun täytyy keksiä ratkaisu. Ajatus uudentyylisestä siklistä tuli, kun minua harmitti
aikaisemman epäkäytännöllisyys ja
pienuus. Uusi muotoilu mahdollis-

taa käyttämään suksisikliä kunnolla kahdella kädellä jämäkästi, Jäntti
kertoo.
Uudessa siklissä on muotoillut
pyöristykset, jotka mahdollistavat
siklaamaan suksen olaksesta luistovoiteen pois. Isompi pyöristys käy
kaikkiin yksiolaksisiin ja pienempi
pyöristys kaikkiin kaksiolaksisiin
suksimerkkeihin. Enää siis erillistä
puikkoa ei tarvita.
Pitkän uran NC-koneistajana tehnyt mies työskentelee liminkalaisessa yrityksessä, jossa hän
työstää erilaisista materiaaleista
kappaleita. Myös ProSIKLIEN valmistaminen on onnistunut miehen
työpaikalla. Ensimmäinen malli
valmistui vuosi sitten ja tällä hetkellä siklejä on tarjolla eripituisina
ja -paksuisinakin. Lisäksi tuoteperhettä on tarkoitus laajentaa, ja sitäkin varten ajatukset rullaavat jo
vilkasta vauhtia.
Uutta sikliä tutkittiin ELY-keskuksen kanssa, eikä vastaavaa löydetty, joten sille saatiin mallisuoja.
Kehittämiensä tuotteiden ympärille
Lasse Jäntti perusti yrityksen, jossa
hän toimii sivutoimisesti päätyönsä ohella. Yrityksen perustamiseen
hän sai apua BusinessOulun Timo
Paakkolalta.
- Minulla ei ole yrittäjätaustaa,
joten apu oli tarpeen. Jo ensimmäisellä käynnillä sain eväät toiminimen perustamiseen ja toisella
kerralla laskeskelimme kannatta-

vuusasioita. Tällä hetkellä teemme
liiketoimintasuunnitelman viimeistelyä Paakkolan kanssa, Jäntti kertoo.
Vaikka Jäntti toimiikin yksinyrittäjänä, saamansa avun vuoksi hän ei koe olevansa yksin asiansa

kanssa. Apua on tullut monelta
suunnilta. Esimerkiksi Haukiputaan Veikot -urheiluseuran aktiivit
ovat antaneet palautetta tuotteen
käytettävyydestä. Suksisiklin kuvan piirtämis- ja suunnitteluapuna
on ollut kaveri Marko Hannunie-

mi yrityksensä JKL Mechanics Oy:n
kanssa. Lisäksi Jäntti on tuore Haukiputaan Yrittäjät ry:n jäsen ja hän
uskoo yhdistyksen jäsenyydestä
olevan hyötyä muun muassa kontakti- ja koulutusmahdollisuuksien
ansiosta. JK

Lasse Jäntti myi ja esitteli tuotettaan Rovaniemellä Yhdistetyn Hopeasompa-kisoissa, Juha Vekin kanssa.
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2 palstan mallikoko 89,2x50,0 pmm

Seniorijäsenyys
Suomen Yrittäjissä
Seniorijäsenyyden tarkoituksena on antaa mahdollisuus aktiiviyrittäjätoiminnasta luopuneelle jäsenyrittäjälle säilyttää kontakti yrittäjäjärjestöön. Seniorijäsenyys antaa myös mahdollisuuden kokeneelle
yrittäjälle pysyä mukana järjestön toiminnassa. Seniorijäseniä voidaan hyödyntää esim. tiedon siirtämisessä nuorelle yrittäjäpolvelle.

OMA KOTI

sellaisena kuin haluat

Seniorijäsenen kriteerit

Seniorijäsenyyden myöntää aina paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistys voi hyväksyä yrittäjänä toimineen henkilön paikallisyhdistyksen seniorijäseneksi seuraavin perustein: Seniorijäsenenä voi olla
vain sellainen yrittäjä, joka on luopunut omasta yritystoiminnastaan
eikä enää täytä varsinaisen jäsenen kriteereitä. Henkilön tai hänen
aviopuolisonsa yrityksen on täytynyt olla aikaisemmin paikallisyhdistyksen jäsen. Seniorijäsenen tulee olla vähintään 55-vuotias.

Seniorijäsenen oikeudet
Hyväksyessään seniorijäsenen paikallisyhdistys määrittelee ne palvelut, jotka se antaa seniorijäsenelle. On syytä muistaa, että seniorijäsenellä ei ole samoja jäsenoikeuksia kuin varsinaisella jäsenellä.
Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta paikallisyhdistyksen kokouksissa.
Keskusjärjestön palvelut ovat seniorijäsenen käytettävissä edellyttäen, että paikallisyhdistys on noudattanut keskusjärjestön antamia
YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI
suosituksia jäsenmaksun määräytymisessä ja toimittanut yhteiseen
TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN
seniorijäsenrekisteriin jäsenen yhteystiedot.
Seniorijäsenen palvelut : Keskusjärjestön hallitus on määriMeiltä saat myös maatyöt samaan sopimukseen.
tellyt
tietyt palvelut, jotka seniorijäsen on oikeutettu saamaan makTutustu myytäviin kohteisiin kotisivuillamme.
saessaan yhteisesti sovitun jäsenmaksun.
Keskusjärjestöstä tulevat palvelut: Suomen YrittäjäSanomat
Kääpätie 10 | 90820 Kello | GSM 0400 401 601
-lehti.Yrittäjäinfo -tiedote. Neuvontapalvelut.
www.rakennusliikevanttila.fi
Näiden keskusjärjestöpalvelujen saamisen edellytyksenä on, että
paikallisyhdistys on määritellyt jäsenmaksunsa keskusjärjestön hallituksen suosituksen mukaiseksi.
Aluejärjestöltä tulevat palvelut. Jäsentiedotteet. PPY-lehti.
ilmo_12-05-2015_92x100.indd 1
12.5.2015 12:19:32
Seniorivaliokunnan järjestämät tilaisuudet
Paikallisyhdistyksestä: Jäsentiedotteet. Oikeus osallistua jäsentapahtumiin jäsenhinnoilla. Läsnäolo-oikeus sääntömääräisissä
kokouksissa.
LVI-työt 20 vuoden kokemuksella
Katso myös seniorijäsenyydestä lisää Suomen Yrittäji- Isot ja pienet kodin remontit
en sivuilta.
- Uudisrakentaminen
Paikallisyhdistys: Seniorijäseneksi haluava täyttää senio- Saneeraukset, korjaukset ja huollot ym.
rijäsenyyshakemuksen ja luovuttaa sen paikallisyhdistyksen
edustajalle. Paikallisyhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhaKysy edullista tarjousta käyttövesi- ja lämmityskemuksen muiden jäsenhakemusten tapaan.
putkistojen uusimiseksi komposiittiputkilla!
Aluejärjestö: Seniorijäsenen tiedot syötetään jäsenrekisteriin. Kun tiedot on syötetty jäsenrekisteriin, lähtee seniorille
Soita 040 524 8788 Vesa Mettovaara
automaattisesti sähköposti, jossa kerrotaan jäsenyyden hyvesamet@arcticasennus.fi
väksymisestä.
www.arcticasennus.fi
Näkyvyys: Seniorit ovat sekä PPY:n että paikallisyhdistyksen jäsenrekisterissä normaalijäsenten tavoin, joten saavat kaikki jäsenille
tarkoitetut postit ja sähköpostit. Jäsenrekisterilistalla seniorijäsenet
erottuvat siitä, että y-tunnuksen kohdalla on numeron sijaan SENIORI. Jäsenrekisteristä pystytään PPY:llä ajamaan erikseen seniorijäsenlistat sekä paikallisyhdistyksien että aluejärjestön mukaan.
PPY:n lehdessä seniorijäsenet näkyvät omana ’paikallisyhdistyksenään’ elikkä uudet jäsenet kohdassa on erikseen SENIORIT-otsikon
alla henkilön nimi ja paikallisyhdistys.
Maksut: Paikallisyhdistyksen tulee päättää yhdistyksen kokouksessa kannattajajäsenmaksun määrittelyn yhteydessä aina kyseisen
vuoden seniorijäsenmaksun suuruus. Maksun suuruus on vapaasti
paikallisyhdistyksen määriteltävissä.

”Kuin tekisimme itsellemme”

Ilmanvaihdon huollot ja puhdistukset,
LVI-palvelut, kotitalkkaripalvelut

P. 040 485 1871 • www.auttajanne.fi

palju tai sauna!
a
a
Vuokr
Nyt myös
juhlateltan vuokraus!

P. 040 510 1090 | www.paljunilo.fi

hitsauspalvelu
Lintumaansuontie 10, 90820 Kello
Puh. 040 510 4127,

Arctic-Asennus Oy

Soralinkki Oy,
Topinperäntie 98, 90820 Kello • (08) 563 4400
toimisto@soralinkki.com • www.soralinkki.com

SOIMET KY
Muottitie 4, 90830 Haukipudas

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

www.soimet.fi

Yli 25 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset
Implanttiprotetiikka

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

Imulattiat Oy

Erikoishammasteknikko
Tuotteet:

betonilattioiden
valut ja -pinnoitukset

Puhelin 0400 389324
sähköposti: kari.kylmanen@imulattiat.fi

PETRI HEIKKINEN

0400 730719

Prote sit • Pohjaukset • Korjaukset
Implant iproteti k a

Toivotamme hyvää kesää kaikille!

Haukipudas YRITTÄÄ
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Lähes neljännes kansanedustajista
yrittäjätaustaisia
Eduskuntavaaleissa
19.4.
eduskuntaan valittiin 47 yrittäjää. Tämänhetkisten tietojen mukaan heistä 29 on
Suomen Yrittäjien jäseniä.
Kyseessä on siis lähes neljännes kaikista kansanedustajista.
Yrittäjätaustaiset
kansanedustajat
keräsivät
yhteensä yli 320 000 ääntä.
Vuoden 2011 vaaleissa eduskuntaan valittiin 36 yrittäjätaustaista edustajaa, eli lisäys
oli huomattava.
Suomen Yrittäjien tietojen
mukaan vaaleissa oli ehdolla
yli 360 yrittäjätaustaista henkilöä, eli lähes 17 prosenttia
kaikista ehdokkaista. He keräsivät kaikkiaan yli 630 000
ääntä eli yli viidenneksen
kaikista vaaleissa annetuista
äänistä.
- Vaalitulos osoittaa, että
yrittäjyydelle on vahva tuki
ja yrittäjiä arvostetaan. Tämä
antaa hyvän pohjan sille,
että yrittäjät otetaan lainsäädännössä hyvin huomioon,
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus tulkitsee tulosta.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjistä kahdeksan oli Oulun vaalipiirissä
eduskuntavaaliehdokkaina.
Heistä lähimmäksi eduskuntapaikkaa pääsi kokoomuksen Jarmo Husso, joka on nyt
2902 äänellä Oulun piiristä kokoomuksen varaehdokkaana.

Kotija siivouspalvelut:
Pesulapalvelut:

29 €/tunti
mm. vesipestävät matot,

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

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

FIXUREMPPA OY

PESU-FIX

Veistotie 2, Haukipudas
jari.soronen@fixuremppa.fi

Veistotie 2, Haukipudas
asiakaspalvelu@pesu-fix.fi

P. 044 571 3050

www.fixuremppa.fi

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

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenistä lähimmäksi eduskuntapaikkaa pääsi kokoomuksen Jarmo Husso, joka säväytti saksofonin soitolla Iin Lumivalkeat -tapahtumassa
kampanjoidessaan.
Tekstiililiikkeen johdossa pitkän uran tehnyt Jarmo
Husso kouluttaa nykyisin
työkseen yritysten johtajia

sekä henkilökuntaa. Lähes
30 vuotta kestäneellä urallaan Husso on tutustunut yli
600 pk-yritykseen.

Esikasattu,
briggs&stratton
moottori

NYT

179,-

VÄISKIN
TV JA KONE
ark.

edullisesti ja laadukkaasti!

Pesulapalvelut:
Koti- ja siivouspalvelut:

ruohonleikkuri

08-547 2407

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

jonsered
LM 2150 S

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
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9–18 • la 9–14

www.tekniset.fi

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

Yritykset!
MAINOSTEN
JA LEHTIEN
JAKELU
Haukiputaalla
ja ympäristökunnissa

Venetankkaus
Kiviniemessä
Bensiini ja diesel
Pankki- ja luottokorteilla
myynti • valmistus • asennus • huolto

Lehti- ja
mainosjakelu

Kavil

Katja Ulander
p. 050 501 7712

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

Oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello
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Haukiputaalaisen
yrittäjän oma pankki!

Haukipudas YRITTÄÄ

Kun yrityksesi tarvitsee pankki- ja vakuutuspalveluja, on luonteva valinta tulla oman
kunnan pankkiin. OP Oulun Yrityskonttorin rahoituspäällikkö Eini Marin palvelee sinua
ajanvarauksella kaikissa yritysasiakkuuteen liittyvissä asioissa. Yrityksen päivittäispalvelut
kuten rahahuolto ja maksuliike hoituvat nekin kätevästi Haukiputaan konttorissa.
Yritysten rahahuollon yösäilöpalvelu löytyy sekin konttoristamme.

nro 2/2015

omalta
paikkakunnalta

a
a
r
a
v
puuta
i
t
s
ä
v
käte
terassilauta 28x95xvs
sileä vihreä hintaan

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

0,99€/m
Revonrauta Ky

Revontie 47, 90830 Haukipudas p. 040 6800 880

http://revonrauta.com/

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

VARAA
AIKA
08 547 2972

Haukiputaan
Hammaslääkärikeskus
Kirkkotie 4, Haukipudas
08 547 2972

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

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

ERIKOISLÄÄKÄRIT
LÄÄKÄRIKESKUS,

Erikoislääkärit
ERIKOISLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA,

Neurologia
Hannele Havanka

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

Hammaslääkärit
HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Laboratorio ja röntgen
Puh. 563 5700
Vastaanotto
Merja Kurttila

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

www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

Meiltä KELAn suorakorvaus

•
•

www.hha.fi
www.hha.fi

Käyttövesi- ja lämpöjohto remontit ammattitaidolla

PYYDÄ TARJOUS!

• Puh.

0400 681 561 • www.putkipoke.fi

Markku Ukkola 0400 681 561 www.putkipoke.fi
Sankoniementie 74 90830 Haukipudas

Haukiputaan

La 6.6.2015 KESÄPÄIVÄ

Ja Vanhan ajan

markkinat

Haukiputaan torialueella

