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Joulupukki ottaa vastaan lasten kirjeitä la klo 13-15 BW Hotel Samanttan edessä

 PE 22.11.
- Jatkoaika-liikkeet avoinna klo 19.00 saakka
- Suuri ilotulitus klo 19  
 Tekniset Väiskin TV ja Koneen parkkipaikalla

 LA 23.11. SUPERLAUANTAI
- Jatkoaika-liikkeet avoinna klo 16.00 saakka
- Klo 10.30-12.30 Ponipiha kunnantalon 
 edessä. Mahdollisuus myös ajeluun
- Klo 13-15 Oikea Joulupukki ja muori 
 BW Hotel Samanttan edessä
 vastaanotetaan lasten kirjeitä
- Klo 13-15 Torttukahvit 1 eurolla
 Samanttan edessä 
 (Putaan Pullan tuoretta)

Iin sivu s. 23

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, herukassa, patenieMellÄ ja iissÄ
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Terve kaikille

torstaina 28.11. klo 8.00
Best Western hotel samanttassa

esillä sääntömääräiset asiat.

hallitus

Haukiputaan Yrittäjät ry:n
SÄÄnTömÄÄRÄInen SYYSkokouS

”Viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien uusista yrityksiin 
syntyneistä työpaikoista valtaosa on syntynyt pk-yrityksiin.”

Haukiputaan Yrittäjien Kevätpäivillä viime ke-
väänä puheenjohtaja iloisissa tunnelmissa. Edes-
sä on niin ikään iso tapahtuma, Joulunavaus 
22.-23.11., jonne Jyrki Drushinin toivottaa terve-
tulleeksi, mahdollisimman sankoin joukoin!

Haukiputaan yrittäjäyhdistys juhlii pikkujou-
lua tänä vuonna erikoisissa merkeissä. Reis-
sulla Kemiin 30.11. nautitaan perinteinen 
joulubuffet Merihovin á la carte –ravintolassa 
ja käydään Kemin kaupunginteatterissa katso-
massa näytelmä Saamelandia.

Näytelmä perustuu pohjoisnorjalaisen 
Magne Hovdenin samannimiseen menestys-
romaaniin. Tapahtumapaikkana on syrjäi-
nen pikkukaupunki hyisen meren rannalla. 
Tarinassa seikkailee kaksi kaverusta, jotka 
ehkä vihdoinkin ovat löytäneet portin help-
poon elämään. Saamelaisuus on joikua, nel-
jäntuulenhattuja ja poronkäristystä hyttysten 
eksoottisen ininän säestämänä – Enempää saa-
melaisista ei kai tarvitse tietää, eiväthän tiedä 
turistitkaan.

Koko teatterimatkapaketti joululounaineen 
maksaa vain 55 euroa henkilöltä. 

Ilmoittautumisaika on jo mennyt umpeen, 
mutta vapautuvia paikkoja voi kysyä osoit-
teesta sihteeri@haukiputaanyrittajat.fi 

Yrittäjien bussiin mahtuu 40 matkalaista.

Haukiputaan 
yrittäjien pikkujoulu

Suomen Yrittäjien Jussi Järventaus:

Tuetaan työtä, ei toimettomuutta

Valtaosa työttömistä halu-
aa töihin. Aivan kaikki työn-
hakijat eivät kuitenkaan ota 
vastaan tarjottua työtä. Syy-
nä on useimmiten vinoutu-
nut tukijärjestelmä.

– Ajattelua pitää muuttaa 
niin, että tuetaan ensisijai-
sesti työntekoa eikä toimet-

Työtä vailla olevien tuet tekevät liian usein joutenolosta kannattavampaa kuin työnteosta. 
– Tähän on saatava muutos hallituksen rakennepaketin yhteydessä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja 
Jussi Järventaus vaatii. 

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 116 000 jäsenyrityksen kes-
kusjärjestö. Jäsenyritysten työllistävä vaikutus on yli puoli miljoonaa henkilöä. Yrittäjäjärjes-
tön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 56 toimialajärjestöstä. 
Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

tomuutta. Onkin oikein, että 
hallitus aikoo ottaa käyttöön 
työttömyysturvan suoja-
osuuden, kun työtön pääsee 
töihin, Suomen Yrittäjien toi-
mitusjohtaja Jussi Järventaus 
sanoi puhuessaan Rannikko-
Pohjanmaan Yrittäjien juh-
lassa Vaasassa lauantaina.

Suitsia työstä  
kieltäytymiselle
Järventauksen mielestä ei 
ole hyväksyttävää, että työ-
kykyinen voi käytännös-
sä saada tukia, vaikka hän 
kieltäytyy asiallisesta työs-
tä. Hän katsoo, että oikeut-

ta työttömyyskorvauksen 
epäämiseen tulee käyttää 
enemmän ja yhdenmukai-
semmin eri puolilla maata.

– Työstä kieltäytymistä on 
myös se, jos työnhakija osoit-
taa työhaastattelussa, ettei 
ole kiinnostunut tehtävästä. 
Eihän työnantaja voi palkata 
sellaista hakijaa. Työvoima-
hallinto pyrkii selvittämään 
myös näitä tapauksia, mut-
ta aktiivisuutta on syytä lisä-
tä tällaisten tapausten esille 
saamisessa.

Järventaus toteaa, että osa 
palkansaajaliikkeestä ei ha-
lua tukea työttömäksi jää-
neen hakeutumista uuteen 
työhön, jos palkka ei ole riit-
tävän hyvä. Jos hyväpalk-
kaista työtä ei ole tarjolla, 
pidetään parempana jatkaa 
ansiopäivärahalla olemista.

– Linjaus on ankara työt-
tömälle, sillä työstä syrjäy-
tyminen sisältää suuren, 
henkilökohtaisen riskin. Yk-
silön ja yhteiskunnan kannal-
ta on järkevämpää kannustaa 
ja tukea matalapalkkaiseen-
kin työhön ryhtymistä kuin 
matala-ansioista joutenoloa. Jussi Järventaus puhumassa Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lappeenrannassa 2013.

Niin se vuosi taas mennä vilahti ja joulu on jo kohta ovel-
la. Huh... Taantuma ei vaan ota hellittääkseen ja ikäväk-
semme saamme tämän tästä kuulla irtisanomisuutisia.

Liian monissa perheissä vietetään joulua tämä ikävä 
paperi kädessä.  Pahimmillaan molemmat puolisot ovat 
joutuneet irtisanotuiksi.

Täytyy muistaa, ettei tilanne ole yritysten näkökul-
mastakaan helppo. On varmasti todella rankkaa joutua 
irtisanomaan henkilöstöä varsinkin, jos  kysymyksessä 
on  yritys, jossa on yrittäjällä on niin sanotusti kasvot. 
Suuryrityksissä tilanne on varmaan toinen. Useimmiten 
tavoitteena on loppupeleissä pelastaa firma. Harvem-
min mikään muu syy.Ei myöskään sovi unohtaa niitä 
yrittäjiä, jotka ovat joutuneet ovet sulkemaan.

Tosiasia on kuitenkin se, että pienyritykset (10-49 
henkilöä) ja mikroyritykset (1-9 henkilöä) ovat juuri nii-
tä, jotka ovat tiukimmin pitäneet henkilöstöstään kiinni. 
Itse asiassa tilastokeskuksen mukaan, viime vuosikym-
menen puolivälistä, uusista yrityksiin syntyneistä työ-
paikoista valtaosa on syntynyt pk-yrityksiin. Se mitä 
moni ei myöskään tiedä on, että 93% yrityksistä on 1-9 
henkilön yrityksiä! Henkilöstöä näissä yrityksissä on 
358 000, eli peräti 25% yritysten työllisistä. Tämän päi-
vän todellisuutta.

Aika moni yrittäjä painaa yksin pitkää päivää ja yhä 
useammin kysymyksessä on naisyrittäjä. Kuvitellaan-
pa tilanne, jossa kaikki yritykset, joissa on vaikkapa 1-5 
henkilöä töissä, sammuttaisivat valot. Aika pimeitä ja 
hiljaisia olisivat kaupungit ja kylänraitit. Tämä on fakta.

Eipä ihme, että viime aikoina myös kattojärjestössäm-
me, Suomen Yrittäjissä, on ollut agendalla yksinyrittäjät 
ja heidän jaksaminen. Mikroyritykset  ovat voimavara. 
Asia joka on myös huomioitava muutoinkin, kuin tilas-
tollisena faktana ja näin on mielestäni onneksi tehtykin.

Tämän vuoden yritykseksi Haukiputaan Yrittäjien 
hallitus valitsi ns hoivapalvelusektrorin yrityksen, Hau-
kiputaan palvelukoti  oy:n. Tällä alalla tehdään mones-
tikin sitä ”hiljaista” työtä, joka jää medianäkyvyydessä 
vähemmälle mutta on korvaamattoman tärkeää. Kysei-
nen yritys on myös kasvanut hitaasti mutta varmasti. 
Onnittelut.

Hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta kaikille.

Jyrki Drushinin
puheenjohtaja 
Haukiputaan Yrittäjät ry
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Uusi innovaatio
Tromssan Suomi-talo
BusinessOulu palvelee 
myös sähköisesti

Liity yrittäjäyhdistykseen!
www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/haukiputaa
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www.fysiowell.fi • Jokelantie 1 • Haukipudas 

• Fysikaaliset hoidot lääkärin
 lähetteellä tai ilman
• Kelan vaikeavammaisten kuntoutus
• Lymfaterapia •  Kinesioteippaus
• McKenzie-terapia

Sirpa p. 040 844 0399
Jonna p. 045 805 6794

• Fysikaaliset hoidot lääkärin 
 lähetteellä tai ilman
• Kelan vaikeavammaisten kuntoutus
• Lymfaterapia
• Kinesioteippaus
• McKenzie-terapia
• Akupunktio

Sirpa p. 040 844 0399
Jonna p. 045 805 6794
Eveliina p. 045 165 9559 

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

• Kotisiivous
• Rakennussiivous
• Toimitilojen sopimussiivous
• Ikkunoiden pesu

Pahkatie 7, 90820 KELLO • Puh. 0400 583 242
anneli.nokela@elisanet.fi

www.siivouspalvelunokela.fi
Jo 30 vuotta Oulun alueella

HAMMASLÄÄKÄRI
Ari Kolehmainen

Tuohilaaksontie 55
Haukipudas

Puh. 0400-695 181, 08-547 3397

Yrittäjäjärjestö on paikallisen 
yrittäjän oma verkosto
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien hallitus on vahvis-
tanut uuden strategian 
vuoteen 2020. Strategia on 
käytännönläheinen ja konk-
reettinen toimintasuun-
nitelma meidän tulevista 
painopisteistämme. Maailma 
muuttuu nopeasti ja edun-
valvontajärjestönä meidän 
on tunnistettava muutos ja 
osattava tuoda yrittäjien nä-
kemys muutokseen.

Nyt ja tulevaisuudes-
sa aktiivinen edunvalvonta 
ja sen näkyväksi tekemi-
nen ovat erittäin tärkeäs-
sä asemassa järjestössämme. 
Viime vuodet eivät ole ol-
leet yrityselämälle helppoja. 
Maailmanlaajuinen kasvun 
hidastuminen ja Euroopan 
epävakaa tilanne ovat näky-
neet meillä. Kasvun eväitä 
on haettu ja töitä tehty ko-
vasti yritysten pärjäämiseksi. 
Ei siis ollut ihme, että edun-
valvonnan lisäksi toisena toi-
mintaamme vaikuttavana 
tekijänä nousi strategiatyös-
sä esille, että yrittäjät ha-
luavat järjestömme tukea 
omaan jaksamiseensa ja hy-
vinvointiinsa.

Joustavana ja ketterä-
nä järjestönä meiltä löytyy-

kin paljon eväitä tähän. Itse 
asiassa tarjontaa on valta-
vasti. Pitää vain osata nouk-
kia itsellensä sopivat tavat 
hyödyntää jäsenyyttä. Hy-
vinvointiin ja jaksamiseen 
liittyvät kokonaisuudet voi-
daan jakaa neljään osaan. 
Neuvontapalveluihin, osaa-
misen kehittämiseen, verkos-
toitumiseen, viestintään.

Neuvontapalvelut ovat 
varmasti käytetyin palve-
lumme. Jäsenyrittäjänä voit 
soittaa mieltäsi askarrutta-
vassa kysymyksessä lakimie-
hille, talousasiantuntijoille, 
yrityskehittäjille ja tietotek-
niikan asiantuntijoille. Yh-
teistyörenkaassamme on 
lähes 50 vapaaehtoista asian-
tuntiajaa jäsenyrittäjiä var-
ten. Lisäksi meillä toimii 
erilliset lakimies- ja omis-
tajanvaihdospäivystykset 
toimistollamme. Kun puhe-
linsoitto ei riitä, on henkilö-
kohtainen tapaaminen myös 
maksutta mahdollista. Palve-
luja kannattaa hyödyntää.

Koulutukseen ja osaami-
sen kehittäminen on yksi 
yritystoiminnan tärkeimmis-
tä kulmakivistä. Maailma 
muuttuu kokoajan ja se luo 
paineita ja tarpeita yrityksille 

muuttaa toimintaansa, ottaa 
käyttöön uusia teknologisia 
ratkaisuja. Osaaminen rat-
kaisee viimekädessä miten 
yritys pärjää. Yksi isoimmis-
ta koulutusprojekteistam-
me oli saada yrittäjien eMBA 
koulutus käyntiin. Tulokset 
tältä osin näyttävät rohkai-
sevilta. Samantyyppistä toi-
mintaa haluamme edelleen 
jatkaa, jos vain hankerahoi-
tus edelleen saadaan järjes-
tettyä. Lisäksi järjestämme 
paljon erityyppisiä koulu-
tus ja seminaaritilaisuuksia. 
Yrittäjien tarpeet vaihtelevat 
paljon, joten tarjontaa on mo-
nentyyppistä. Koulutuksis-
samme myös hyödynnämme 
meidän yhteistyökumppa-
neitamme ja heidän asian-
tuntemustaan. Yrittäjien 
kannattaa selailla koulutus-
kalenteriamme ja valita itsel-
lensä ja omaan tilanteeseensa 
sopivimmat tilaisuudet.

Yhteisöllisyys on yksi 
tärkeimmistä arvoistam-
me. Haluamme edesauttaa 
yrittäjien verkostoitumis-
ta, asiakkaiden löytymistä, 
kumppaneiden saamista ja 
yritystoiminnan edistämistä. 
Haluamme tehdä verkostoi-
tumisen tapahtumissamme 

helpoksi. Lisäksi Synergia-
palvelut netissä antavat ver-
kostoitumiselle ihan uudet 
ulottuvuudet.

Kaikki palvelumme löyty-
vät joka tiistaina ilmestyväs-
tä jäsentiedotteestamme ja 
tietysti netistä www.ppy.fi. 

Meillä on valtavasti pal-
veluita yrittäjille. Järjes-
tötoiminnan osalta pätee 
vanha totuus. Jäsenmaksun 
vastineeksi saa sitä enem-
män mitä aktiivisempi itse 
on. Toisaalta jos palvelui-
ta ei erityisesti tarvitse on 
hyvä muistaa, että me ei jä-
sentä unohdeta silloinkaan. 
Teemme joka päivä syste-
maattista työtä yritysten 
toimintaedellytysten paran-
tamiseksi ja annamme oman 
panoksemme yritysilma-
piirin nostamiseksi omassa 
maakunnassamme.

Järjestöteemaamme tois-
taen haluamme olla läsnä 
yrittäjän arjessa. 

Ollaan yhteyksissä!

marjo kolehmainen
toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Marjo Kolehmainen kertomassa yrittäjien kuulumisia 
syyskuussa Yrittäjien rekkakiertueella Utajärvellä.

”...haluamme olla läsnä 
yrittäjän arjessa...” 

Uusia jäseniä s. 4 

Maija Kumpula
4 MM mitalia
Brasiliasta s. 6

Torpankartano - 
Vuoden  2013
haukiputaalainen 
yritys s. 8

Vuoden hauki-
putaalainen s. 22

Iin sivu
s. 23
Joulumyyjäiset
Ekologista lämmitystä
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Etuyrittäjänä saat oman pankkineuvojan, joka tarkastelee 
talouttasi yhtenä kokonaisuutena. Lue lisää nordea.fi  /etuyrittäjyys 
tai soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe 8 -18.

Yrittäjä, 
teemme elämäsi 
helpommaksi.

Oulun yrityskonttori

Teemme sen mahdolliseksi
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Uusia jäseniä

Haukiputaan Yrittäjät ry:een on 
liittynyt kesästä lähtien 24 uutta 

jäsenyritystä. Yhdistyksessä on nyt 
yhteensä 244 jäsentä. Tervetuloa 

mukaan toimintaan!

ArteMe on Eeva Hietavan yritys, joka tarjoaa 
muiden muassa meditaatiokoulutusta sekä 
VedicArt-leirejä, Martinniemestä käsin.

Axico tarjoaa työnohjausta sekä johtajuus- 
ja esimiesvalmennusta yrittäjänään Tiia Kal-
lio.

Designing Scandinavia Ltd toimii arkki-
tehti- ja insinööripalvelut sekä niihin liitty-
vä teknisen konsultoinnin parissa, yrittäjänä 
Martti Hahtonen.

Econox Ky on Outi Suorsan kirjanpito- ja 
tilinpäätöspalveluyritys.

Ekin metsätyöt on erikoistunut Erkki Hol-
man johdolla metsänhoitoon.

Exelera Oy harjoittaa liikkeenjohdon kon-
sultointia yrittäjänään Juha Remahl.

FranZotto on Piia Hyvämäen yritys, joka 
käy kotitaloustarvikkeiden vähittäiskaup-
paa, kuten sisustustuotteet ja vaatteet.

Helena-Talo Oy toimii Aki Sarajärven 
luotsaamana Haukiputaalta käsin ja yritys 
valmistaa monipuolisesti lahjatavaroita.

Juha Ekorre Oy harjoittaa vakuutustoi-
mintaa.

Kauneus IhanUus on uusi kauneushoito-
la Revontiellä yrittäjänään Paula Kauppi.

Kotipiiat P&A avoin yhtiö tarjoaa kotipal-
veluita ikääntyneille ja vammaisille yrittäjä-
nä Paula Sassi.

Lahjomaton Oy on Pasi Myllyvirran kul-
jettajakoulutusyritys.

Olhavan Koivu harjoittaa puunkorjuuta 
Juhani Verrosen johdolla.

Oulun Isännöitsijät Oy on Jaakko Barckin 
isännöintiyritys.

Oulun Lemmikkihuolto toimii Mirva Vii-
namäen luotsaamana.

Peltimylly Oy on erikoistunut monipuo-
lisesti rakennuspeltitöihin sekä peltikattojen 
rakennustoimintaan yrittäjänä Pekka Qvist.

Rustiikki Ruksi harjoittaa rakennuspuu-
sepän asennustöitä Toni Saarisen johdolla.

Somistamopalvelu Pop Mainos Oy on 
Päivi Pikkuhookanan mainostoimisto, joka 
tarjoaa myös muita markkinointia edistäviä 
palveluita.

T & M Sotaniemi Oy tarjoaa hautaustoi-
mistopalveluita sekä pyörittää kukkakaup-
paa, yrittäjänä Tiina Sotaniemi.

Terästili Oy harjoittaa Sari Teräksen joh-
dolla liikkeenjohdon konsultointia.

Tmi Anna Päätalo tekee muun muassa 
korujen vähittäismyyntiä.

Revontien Kulta ja Kello Ky muutti heinä-
kuussa uusiin tiloihin, edellisen liikkeensä 
naapuriin, osoitteeseen Revontie 9. Aikai-
semmin liike tunnettiin nimellä Kelloliike 
Kylmäaho. Yrittäjä Leena Niemelä kertoo, 
että muutto kävi sujuvasti yhden viikonlo-
pun aikana ja paikkana uusi tila on todella 
kiva.

- Minut on otettu oikein hyvin vastaan tä-
hän kiinteistöön. Kun suunnittelin uuden-
laisia teippauksia ikkunoihin, sain talon 
asukkailtakin palautetta, että hyvältä näyt-
tää. Tämä uusi tila on isojen ikkunoiden an-
siosta väljemmän tuntuinen kuin edellinen, 
vaikka neliöitä on itse asiassa vähemmän, 
Niemelä kertoo.

Kelloliike on palvellut Haukiputaalla kai-
ken kaikkiaan jo 28 vuotta, joista Leena Nie-

Revontien Kulta ja Kello toimii nyt uusissa tiloissa

melän johdolla kolmetoista vuotta. Yrityksen 
nimen muutoksen johdosta myös uusia asia-

Leena Niemelä palve-
lee asiakasta nyt uu-
sissa tiloissa edellisen 
liikkeen naapurissa.

kasryhmiä on saatu, sillä nyt nimestä näkee, 
että myynnissä on korujakin. JK
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Perinteinen joulunavaus-
tapahtuma 22.–23.11. jär-
jestetään haukiputaalaisille 
tutuksi tulleessa jatkoaika-
hengessä. Tapahtuma on 
näyte Haukiputaan taajaman 
yritysten sekä paikallisen 
yrittäjäyhdistyksen yhteis-
hengestä.

- Asettelemme kynt-
tilä-lyhtyjä ulos teiden 
varteen ja liikkeiden ulko-
puolelle, jotta keskustan ilme 
näyttää jouluiselta ja yhtenäi-
seltä. Näyteikkunoiden jou-
lusomistuksetkin pyritään 
saamaan valmiiksi jouluna-
vajaisia varten, kertovat Op-
tikkoDuon yrittäjät Annukka 
Jaskari ja Katja Aspegren-Pal-
mu.

Optikkoliikkeen yrittäjä-
kaksikko kertoo, että heidän 
alallaan kaupankäynti nor-
maalisti hiljenee joulua koh-
den, paitsi veronpalautusten 
aikaan. Monelle käytännöl-
linen joululahja saattaisi olla 
vaikkapa lahjakortti näön-
tarkastukseen. OptikkoDuon 

Joulunavaus on yhteinen tunnelmannostatus jouluun!
joulunodotukseen kuuluu 
myös liikkeen 10-vuotissyn-
tymäpäivät 12. joulukuuta, ja 
tuolloin kuulemma koko vii-
kolle on luvassa ohjelmaa ja 
kahvittelua.

Uusi Muoti -vaateliik-
keen myymäläpäällikkö Nina 
Nousiainen kertoo, että myös 
heillä on luvassa yllätystarjo-
uksia joulunavauksen kunni-
aksi. Pikkujoulukausi näkyy 
paljettien ja kimalteen säih-
keenä valikoimassa. Nousiai-
nen toivoo, että tapahtumaan 
saadaan hyvä ilma, jotta ih-
miset lähtevät liikkeelle.

- Olemme saaneet mu-
kaan neljäkymmentä yritys-
tä ja se on hienosti enemmän 
kuin aikaisemmilla kerroilla. 
Ideoimme tapahtumaa syk-
syn mittaan yhteisissä koko-
uksissa ja tavoitteenamme 
oli käynnistää yhteinen joulu 
sekä kohottaa yhteishenkeä 
paikallisten yritysten kes-
ken, kertoo Revontien kulta- 
ja kelloliikkeen yrittäjä Leena 
Niemelä. JK

Joulunavaustapahtuman 
valmisteluihin on paneu-
duttu tänä vuonna hyvissä 
ajoin ja todella huolella. Ko-
koontumisia on ollut useita. 
Torstaina 17.10. paikalla oli 
Tuomo Jussila, Pentik, Heidi 
Kallio, Putiikki 27, Johanna 
Saarenpää, Tervakartano, 
Henri Vuorinen Instrumen-
tarium, Outi Koistinen, Ran-
tapohja ja Jyrki Drushinin, 
Yrittäjien puheenjohtaja.

Joulunavaus ilotulituksineen on odo-
tettu tapahtuma Haukiputaalla. Väkeä 
kokoontuu runsaasti tapahtumaan.

Poniajelua järjestettiin myös Yrittäjien kevätpäivänä, samoin 
kuin tulevan joulunavaustapahtuman lauantaina 23.11.

Perjantaina 22.11. liikkeet ovat 
auki kello 19 saakka ja niistä löy-tyy huippuja yllätystarjouk-sia. Päivä huipentuu suureen 

ilotulitukseen. Parhaat näkö-alapaikat löytyvät Välitien parkki-paikoilta ja kirjaston pihalta.
superlauantaina 23.11. jatkoaika-liikkeet ovat avoinna kello 16 saak-ka. etusivulta löytyvän aikataulun 

mukaan päivän ohjelmassa on po-niajelua, joulupukin ja muorin ter-vehtimistä sekä torttukahvittelua. 
tänä vuonna joulupuurorahat pää-tettiin lahjoittaa seurakunnalle vä-hävaraisten joulun tukemiseen.

Uusi Muoti -vaateliikkeen Nina Nou-
siainen näyttää, että pikkujoulukausi 
näkyy jo tuotevalikoimassa.

OptikkoDuon yrittäjät 
Katja Aspegren-Palmu ja 
Annukka Jaskari herät-
televät mielellään jou-
lutunnelmaa keskustan 
liikkeisiin.
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Maijan Putiikin yrittäjä Mai-
ja Kumpula yllätti tuomalla 
Haukiputaalle hienoja uuti-
sia Brasiliasta: Veteraanien 
yleisurheilun MM-kisat Por-
to Alegressa poikivat pir-
teälle yrittäjänaiselle neljä 
mitalia. Mitalikahveja juotiin 
Maijan liikkeessä keskiviik-

Maija Kumpula toi neljä MM-mitalia Brasiliasta
kona 6.11. ja paikalla kävi 
paljon onnittelijoita kukkas-
ten kera.

Maija Kumpula juok-
si MM-hopeaa N65 sarjan 
maastojuoksussa. MM-kul-
taa lohkesi kahdesta lajista: 
800 metrin juoksussa, jossa 
Maija juoksi ennätyksensä 
2.58. Toinen kultalaji oli 1500 
metrin juoksu, josta Mai-
ja teki myös uuden Suomen 
ennätyksen sarjaansa. Mai-
ja juoksi ensimmäistä kertaa 
kilpaa 400 metrin matkal-
la, ja yllätyksekseen nappa-
si pronssia tehden tässäkin 
lajissa uuden Suomen ennä-
tysajan.

- 400 metriltä saatu prons-
si tuntui aivan kullalta, ja 
minulle sanottiinkin, että 
näytin palkintopallilla ai-
van voittajalta. Ennen kisaa 
ihastelin muita osallistuvia 
naisia ja arvelin sijoittuvani 
ehkä viidenneksitoista. Kaik-
kiaan kisassa oli osallistujia 
80 maasta ja reissusta jäi kä-
teen mitalien lisäksi paljon 
uusien ystävien sähköposti-
osoitteita. Oli ihanaa kokea 
miten hyvä ja kannustava 
henki suomalaisten porukal-
la on, Maija muistelee.

Tänä vuonna Maija oli 
enimmikseen treenannut ke-
vään puolimaratonia var-
ten, joten lyhyihin matkoihin 

hän ehti panostaa vain muu-
taman kuukauden ennen 
Brasilian MM-matkaa. Usko-
matonta menestyksessä on 
myös se, että hän on treenan-
nut juoksemista vasta kah-
deksan vuotta! Maija antaa 
suuresti arvoa valmentaja-
nakin toimivalle miehelleen, 
vaikka aluksi itsepäinen nai-
nen ei olisi halunnut ottaa 
apua vastaan.

- Haluan esimerkilläni 
näyttää että liikunta, terveel-
linen luomuruoka ja positii-
vinen mieli pitävät ihmisen 
terveenä pitkään. Pahoja asi-
oitakin sattuu joskus, mutta 
niillä on aina tarkoitus. Yrit-
täjänäkin olen huomannut 
että tuki ja kannustus ovat 
erittäin tärkeitä, ja hyvät 
ideat kannattaa jakaa. Teh-
ty hyvä palautuu aina taval-
la tai toisella takaisin itselle, 
Maija toteaa.

Viisivuotiaasta asti Mai-
ja on tehnyt itse vaatteita. 
Hän toimi pitkään käsitöi-
den opettajana Kainuussa, 
mutta oma putiikki oli aina 
haaveissa. Hän tuli miehen-
sä perässä Haukiputaalle 20 
vuotta sitten. Haukiputaalla 
hänet otettiin hyvin vastaan 
ja Maija onkin liikkeensä an-
siosta tullut hyvin tutuksi ky-
lällä. Yrityksen valikoimasta 
löytyy Maijan itse tekemien 

vaatteiden lisäksi muualta ti-
lattuja vaatteita ja asusteita, 
sekä korjausompelua. Maija 
sanoo, että nykyään Putiikki 
on hänelle enemmänkin nau-
tittava harrastus, kuin työ.

Jaksamista aktiivisen ar-
jen pyörittämiseen auttavat 
myös hyvät geenit ja juok-
sijan kroppa. Maija kertoo, 
että hän tuntee pystyvän-

Brasiliassa oli mukava juoksusää keskimää-
rin 25 asteessa. Hyvä mieli näkyy vilkutelles-
sa 200 metrin matkan lähtöpaikalla.

Maija Kumpula asettelee näytille lokakuussa voitetut MM-Mitalit.

Onnellinen Maija naut-
ti täysin siemauksin pal-
kintopallillaan, voitettuaan 
MM-hopeaa Kahdeksan ki-
lometrin maastojuoksusta.

sä kehittymään juoksijana 
ja tavoitteena onkin pystyä 
juoksemaan maratoni vie-
lä 90-vuotiaana. Seuraa vaa-
timaton haaste Maijalla on 
tehdä maailmanennätys ly-
hyellä matkalla:

- Tarvitsee vain uskoa it-
seensä. Se sai minut pär-
jäämään lyhyillä matkoilla, 
vaikka aikaisemmin tähtäsin 

maratoniin. 200 metrin juok-
su oli paras juoksuni vaikka 
jäin viidenneksi. Niin lyhyt 
matka vaatii valtavaa räjäh-
tävää voimaa, mikä ei ole 
maratoonarille ominaista. 
Alan nyt kuntoilla punttisa-
lilla ja kerätä lihasvoimaa, 
niin kyllä se maailmanennä-
tyskin sieltä tulee, Maija lu-
paa. JK

Lepo, verryttelyt 
ja venytykset - tär-
keitä urheilijoille.

JOULUNAVAUS 22.-23.11.2013 HAUKIPUTAALLA



Haukipudas YRITTÄÄnro 3/2013 7

Avoinna ma-pe 9-17

· 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 • Fax 010 842 1040, 

e-mail: marko.saukko@suomenmardega.fi

WWW.SUOMENMARDEGA.FI

LATTIAPINTOJEN AMMATTILAINEN

Varmistuaksesi parhaasta
mahdollisesta vaihtoehdosta

lattiapinnoitteeksesi,
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

JA TUTUSTU

-tuoteperheeseemme.
INDUSTRI

SOIMET KY
Veistotie 2, 90840 Haukipudas

ohutlevy- ja huonekaluputkityöt, 
hitsaukset, särmäykset, lävistystyöt yms. 

Meiltä myös kelkkanostimet
0400 290 778 / Kauko, 040 760 85 72 / Marko

www.soimet.fi
marko.soikkeli@soimet.fi

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin 
sähkötyöt ja suunnittelu

Puh. 040 774 3942
janne@sahkotyoahonen.fi

valmistus, myynti, vanhojen kivien 
entisöinti, lisänimien kaiverrukset, 

kivien oikaisut, jne

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

HautaKivEt

Kivipalvelu Jämsä Ky

www.kivipalvelujamsa.fi

Geopudas Oy:llä tuli tänä 
syksynä ajankohtaiseksi su-
kupolvenvaihdos sekä muita 
yritysjärjestelyitä. 26 vuot-
ta yrittäjänä toiminut Hannu 
Vehkaperä antaa vetovas-
tuun Jari Savolaiselle, joka 
on maaperägeologi ja yrityk-
sen pitkäaikainen työntekijä. 
Oulun Geolaboratorio Oy tu-
lee yrityksen osaomistajaksi.

- Olen 31 vuotta tehnyt ot-
tosuunnitelmia, ympäristö-
selvityksiä, lupahakemuksia, 
valituksia, selityksiä valituk-
siin ja laatinut kaikenmoisia 
hakemuksia. Kun ikää on 64 
vuotta, täytyy älytä antaa ti-
laa nuoremmille. Jään vielä 
toistaiseksi uudelle yrittäjäl-
le takapiruksi ja opastajaksi, 
Hannu lupaa.

Muutoksen myötä Geo-
pudas muutti uusiin tiloihin 
1.10. osoitteeseen Laakeritie 
9, Oulun Ruskoon. Samoissa 
tiloissa toimivat myös Oulun 
Geolaboratorio Oy ja Mitta 
Oy, joten yrityksen yhtenäi-
nen palveluntarjonta laaje-
nee entisestään.

Hannu on pitkään toimi-
nut Haukiputaan yrittäjien 
puheenjohtajana ja hallituk-

Geopudas Oy:llä yritysjärjestelyitä

sessa vuosikymmeniä. Myös 
luottamustehtävät PPY:ssä ja 
alan järjestöissä ovat tulleet 
tutuksi. Vuodesta -82 hän on 
ollut ammatinharjoittajana 
ja Geopudaksen hän perusti 

vuonna -87.
- Firma sai alkunsa, kun 

valtiotasolla alettiin laatia 
yhä useampia määräyksiä 
ja lakeja maarakentamisen 
ympäristöasioiden hoitami-

Geopudaksen uusi yrittäjä Jari Savolainen sai firman vetovastuun Hannu Vehkaperältä.

seen. Talorakentaminen muuttui, 
kun piti alkaa tehdä pohja-
tutkimuksia rakennuksen 
alle jäävästä maaperästä. Vi-
ranomaismääräysten kasvun 
myötä mahdollisuus uuden-
laiselle yrittämiselle avautui, 
Hannu kertoo.

Rakentamisen valvon-
nan määräykset ovat tiu-
kentuneet sittenkin vielä 
entisestään, ja tehtävien sel-
vityksien kirjo on entis-
tä moninaisempi. Varsinkin 
kaivoksilla tutkimuksia on 
tehtävä enemmän.

Nykyisin Geopudas Oy 
toimii pääosin Oulun ta-
lousalueella, mutta monia 
työkeikkoja tulee myös ym-
päri maata. Myös Venäjäl-
lä ja Ruotsissakin on ollut 
toimeksiantoja. Yritys tekee 
maa-aines-, vesi- ja ympäris-
tölakien edellyttämät suun-
nitelmat, hakemukset sekä 
selvitykset asiakaslähtöisellä 
ja asiantuntevalla otteella. JK

Oulun kallioparkista 
otettuja kivinäytteitä 
laaduntarkkailuun.

Jokelantie 1, Haukipudas

Haukiputaan 
Hammaslääkärikeskus

HYMY KUNTOON!

Tervetuloa yksilölliseen hampaiden kokonaishoitoon

Ajanvaraus  p. 08 547 2972

Riku Halttu
hammaslääkäri

Anna Tuutti
hammaslääkäri

Paula Matinaho
hammashoitaja

Leena Ylikontiola 
EHL suukirurgia

Uusi osoitteemme 1.1.2014 alkaen on: Kirkkotie 4  
Puhelinnumero säilyy samana.
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SOITA, NIIN KERRON LISÄÄ

Tarjan Hoiva- ja Kotipalvelu
Tarja Koskinen, p. 040 517 4991
Sarkkisenmutka 9, Haukipudas
tarjamkoskinen@luukku.com

Kodin tekstiilien ja 
vaatteiden ompelua/korjausta.

Hoito- sekä hoivakoteihin 
mm. painopeittoja, liukulakanoita 

sekä yksilöllisiä asusteita, ym.

Hyvää joulun odotusta Haukiputaan Yrittäjille!

tervetuloa konttorillemme
revontie 1, 90830 haukipudas

Haapakaarto 
1a (Wilhelmiina)

1b (Willeriina)
90830 Haukipudas

paivakotiwilhelmiina@gmail.com

www.paivakotiwilhelmiina.fi

ajanvaraus puh. 044 971 7606
www.bpmobility.net

Haukiputaan 
Fysikaalinen hoitolaitos oy

kirkkotie 4 a 13
Puh. 0400 585 288

koulutettu hieroja Juho Rössi
Ft mauri kuivala

Sky-kosmetologi Katja Vaikkanen
www.kauniskeho.net  p.040 7518940

Nikkarintie 14 Haukipudas

Kauneutta ja hyvää oloa!
- Kosmetologinpalvelut
- Lahjakortit
- tuotemyynti

Torpankartanon kaksi yrittäjistä Leo Koivukangas 
ja Olli Niskasaari yhdessä toimintaterapeutti Jo-
hanna Tuomivaaran kanssa.

Torpankartano on
vuoden 2013 yritys

Haukiputaan Yrittäjät  
toivottavat kaikille lukijoille 

hyvää joulun aikaa!

Vuoden 2013 haukiputaalai-
nen yritys on Torpankarta-
nona tunnettu Haukiputaan 
Palvelukoti Oy. Palkinto 
luovutetaan virallisesti yrit-
täjien syyskokouksen yhte-
ydessä 28.11. yrittäjille Leo 
Koivukangas, Olli Niskasaa-
ri ja Veli-Pekka Kaltakari.

Perusteena valinnalle oli 
halu pitää esillä pientä pal-
velualan yritystä, joka tekee 
tärkeää, mutta hiljaista työtä. 
Lisäksi yrityksellä tuli kesäl-
lä täyteen 20 vuotta, mikä on 
myös onnittelujen arvoinen 
meriitti. 

Torpankartanon toimin-
ta on avointa ja läpinäkyvää 
kaupungin, henkilökunnan, 
kuntoutujan sekä omaisten 
suuntaan, mikä on tärkeää 
luottamuksellisuuden kan-
nalta.

Kahdenkymmenen toi-
mintavuoden aikana Tor-

pankartano on laajentunut 
viisipaikkaisesta palveluko-
dista monipuoliseksi sosi-
aalipalvelualan yritykseksi. 
Yritys työllistää vakituises-
ti 12 terveydenhuoltoalan 
ammattilaista ja kuntoutujia 
toiminnassa on mukana 32 
henkilöä. Koivukangas ker-
too, että henkilökunnassa ei 
juurikaan vaihtuvuutta, sillä 
heidän on tärkeää tuntea asi-
akkaat yksilöllisesti.

- Osaava ja luotettava 
henkilökunta on kultaakin 
kalliimpi voimavara. Alan 
yrittäjyys on muuttunut ajan 
mukana, ja se sisältää enem-
män suunnittelua, valvon-
nan raportointia ja muita 
tietokonehommia. Olemme 
onnistuneet luomaan hyvin 
luottamuksellista toimintaa, 
joten sinänsä yrittäminen on 
helppoa ja vakaata, Koivu-
kangas kuvailee.

- Aloimme kolmestaan 
suunnitella yritystä vuon-
na -92, sillä niihin aikoihin 
vähennettiin paikkoja psy-
kiatrisista sairaaloista. Edel-
lisenä vuonna oli lakkautettu 
muun muassa Heikinhar-
jun sairaala ja Haukiputaal-
lakin tarvittiin uutta alan 
toimintaa. Tuolloin vielä so-
siaalialan yrittäjyys ja avo-
hoitosysteemit olivat uutta. 
Kunnassamme keskustel-
tiin onko sopivaa hankkia 
mielenterveyspalveluita os-
topalveluina. Anna-Liisa 
Karppinen oli tuolloin roh-
kea viranhaltija ja hän alkoi 
ajaa asiaa, muistelee Koivu-
kangas.

Nyt Torpankartano toi-
mii Haukiputaan kirkonky-
län läheisyydessä, yrityksen 
omistamassa rivitalokiinteis-
tössä. Tukiasuminen toteu-
tuu joko kuntoutujan omassa 

asunnossa tai Torpankarta-
non omistuksessa olevissa 
osakkeissa.

Yrityksen tuotteisiin 
kuuluu palveluasumi-
nen, asumisvalmennus, tu-
kiasumisen ja päivä- sekä 
ryhmätoiminta. Yrityksen 
johtamisessa pyritään luotta-
muspääoman ylläpitämiseen 
ja vahvistamiseen. Toimintaa 
ohjaavat yhteisöllisyys, am-
mattieettiset arvot, sosiaali- ja 
terveydenhuollolle säädetyt 
lait ja asetukset. Kuntoutu-
jien kanssa yhdessä monia-
mmatillinen työryhmä laatii 
kuntoutumissuunnitelmat, 
jotka ohjaavat henkilökun-
nan toimintaa. Säännöllinen 
päivärytmi ja monipuolinen 
viriketoiminta tuovat arkeen 
turvaa ja tärkeää tekemis-
tä. JK
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HaukiPuDas

Täyden palvelun
RAUTIA

Haukipudas
Asennuspalvelun
ammattilainen

13,90 €

LUMI-
LAPIO 
PROF

LUMEN-
TYÖNNIN 
PROF

26,95 €

LUMI-
KOLA 
PROF

39,95 €
LUMILINKO 

ALPINA AS  
62 B B&S

799 €

LUMILINKO 
MTD SMART 
ME 61

895 €

LUMILINKO 
MTD 
OPTIMA 
ME 61 K

995 €

LUMILINKO 
STIGA SNOW 
FLAKE  1150

1895 €

Soita Arille numeroon 040 3592 559

Vielä ehtii uusimaan jouluksi kotiasi. Nyt on hyvä aika tehdä ko-
tiin pieniä ja miksei isojakin muutoksia ja korjauksia. Kaikki yhdestä 
paikasta yhdellä sopimuksella ja takuutyönä. Rahoitus järjestyy 
kauttamme ja meillä on kaikkien alojen erikoisosaajat käytössäsi. 
Nyt on hyvä etsiä myös lämpövuotoja lämpökamerallamme.

Kaikki kodin remontit meiltä.

Palvelemme
ma-pe 8-18 ja la 9-15

Kalapuohi sai uudet yrittä-
jät viime vuoden vaihteessa. 
Kellon Kiviniemen perin-
teikkäässä kalasatamassa 
sijaitseva myymälän perus-
tivat Markku ja Irja Lindén 
vuonna 1992. Tämän vuoden 
alusta yrittäjinä on toimi-
nut yrittäjäpariskunnan poi-
ka Toni Lindén yhdessä Kati 
Nymanin kanssa.

- Toimintaa on jatkettu 
samaan malliin, perinteisil-
lä hyviksi todetuilla tuotteil-
la ja resepteillä. Miksipä sitä 
menisi hyvää muuttamaan, 
Kati toteaa ja jatkaa:

- Alussa oli oma hanka-
luutensa, sillä emme osan-
neet tehdä kaikkia tuotteita 
oikeita määriä. Joskus jokin 
kalatuote saattoi loppua kes-
ken, mutta nyt olemme saa-
neet hyvän näppituntuman 
kysynnästä. Lisäksi olemme 
saaneet Tonin vanhemmilta 
hyvin neuvoja ja ymmärtä-
neet kysyäkin, aina kun ih-
meteltävää on tullut eteen. 
Markku ja Irja ovat meille lä-
heisiä ihmisiä, niin on help-
po kysyä, Kati kertoo.

Yrittäjyys on tullut kum-
mallekin aikaisemmin tu-
tuksi. Katilla on ollut oma 
verkkokauppayritys, jonka 
hän lakkautti vuonna 2011 
ja meni toisaalle töihin. Toni 

Kalapuohin omistuksessa  
vaihtui sukupolvi

omistaa edelleen toimivan 
Protonic-yrityksen, joka on 
erikoistunut Esprit CAM-oh-
jelmiston myyntiin ja koulu-
tukseen sekä koneistuksen 
koulutukseen ja konsultoin-
tiin.

- Yrittäjyys on vapaampaa 
verrattuna muille työskente-

lemiseen. Vaikka meillähän 
asiakkaat määräävät miten 
työtä tehdään. Kuitenkin 
tässä on ihan erilainen fiilis 
tehdä itselle. Lisäksi Kalapu-
ohi sijaitsee vain kilometrin 
päässä kotoamme, joten töi-
hin on lyhyt matka, Kati se-
lostaa. JK

Kalapuohi on tuttu monipuolisesta kalatuotevalikoimasta. 
Kuva Merja Ruotsalainen.

Toni Lindén ja Kati Nyman ovat uudet yrittäjät Kellon Kiviniemessä sijaitsevassa kalapuo-
hissa. Kuva Merja Ruotsalainen.
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Sinua palvelevat suun hyvinvoinnin ammattilaiset, hammaslääkärit
Anu Palosaari, Birgitta Kropsu, Sanna Päkkilä ja Heikki Kiviahde

Meiltä myös suuhygienistin palvelut

SR-kIInTeISTöHuoLTo oY
Raimo kropsu

Edelläkävijä 
jätehuollossa 

jo v. –68 
lähtien.

Äänestysaika 22.11 - 12.12.2013 liikkeessämme ja facebook-sivuillamme

Revontie 9, Haukipudas
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14 • Puh. 08-5472998

REVONTIEN KULTA JA KELLO KY

3. PIHLA

Tutustu samalla 
kotimaiseen 

Lumoava mallistoon

VOITA ITSELLESI LUMOAVAN KORU
TULE JA ÄÄNESTÄ MIELESTÄSI KAUNEIN 

KOLMESTA VAIHTOEHDOSTA

1.BELLA  2. KAISLA

Pihla riipus 130€Bella riipus 95€ Kaisla riipus 95€

Jatulin Syke Grillikahvila
Jokelantie 20

90810 Haukipudas

p: 044 7332051 
email: syke@virpiniemensyke.fi 

Virpiniementie 529 90810 KIVINIEMI 

Lounas & Grilliruokaa  

myös viikonloppuisin!

Elintarvikekioski

Virpiniemessä palvelee 

päivittäin klo 10.00 alkaen!

Tilauksesta
•Uunituoreet Sykkeen oman talon 

leivonnaiset

•Viihtyisä pikkujoulun viettopaikka

•Yritystilaisuudet, illanvietot, 

syntymäpäivät

•Cateringpalvelut 

Verkkomarkkinointi 
kannattaa

Jussi Alaraasakka kertoo, että auttamisen vietti on edesauttanut verkkomarkkinointiin 
liittyvän oppimateriaalin tekemisessä.

Verkkomarkkinointi on suu-
ressa kasvussa, mutta sen 
käyttö liiketoiminnassa on 
useille yrittäjille vierasta. 
Markkinointipaja Idealan 
yrittäjä Jussi Alaraasakka us-
koo, että yrittäjä voi saavut-
taa parhaimman tuloksen 
yhdistämällä markkinoin-
nin eri medioissa. Ajatuksia 
tuloksellisesta verkkomark-
kinoinnista Alaraasakka tar-
joaa verkkokurssissaan.

Tuoreen koulutusmateri-
aalin lehtimainonnassa hyö-
dynnetään QR-koodia, jonka 
voi lukea vaikkapa älypu-
helimella. Koodi ohjaa esit-
telysivustolle, josta voi 
ammentaa lisätietoja verkko-
kurssista. 

Alaraasakka kertoo, että 
tämä on yksi tapa yhdistää 
markkinoinnit eri medioissa. 
QR-koodin lukemiseen tar-
vitaan sovellus, jonka löytää 
Googlesta ilmaiseksi lähes 

kaikkiin älylaitteisiin.
- Olen työhistoriani ai-

kana tehnyt Internet-mark-
kinoinnin sparrausta sekä 
mentorointia ja tavannut 
paljon innostuneita yrittäjiä. 
Tämä on antanut itselleni-
kin lisää intoa yrittää ja aut-
taa kanssayrittäjiä. Minua 
kait ajaa jonkinlainen autta-
jan vietti, joten kehitin uuden 
nettimarkkinointioppimate-
riaalin verkkoon, jotta voisin 
helpommin auttaa useampia, 
Alaraasakka kertoo.

Ideala on kehittänyt edul-
lisen, kansankielisen kurssin, 
joka on suunnattu erityisesti 
sellaisille PK-yrityksille, joil-
la ei vielä ole tullut selkeää 
hyötyä netistä. Kurssista so-
pii lisäksi ihan kaikille opin-
haluisille.

Itse opiskeltavan oppi-
materiaalin ja siihen liittyvi-
en tehtävien avulla yrittäjä 
määrittää omat resurssinsa, 

konkretisoi tavoitteitaan, asi-
akkaitaan ja valitsee työka-
lut. Näillä on iso merkitys 
yksilöllisen verkkomarkki-
noinnin kehittämisessä.

Yksi verkkomarkkinoin-
nin avaimista on luoda niin 
sanottu keihäänkärkituote, 
jonka markkinointiin keskit-
tymällä voi saada hyviä tu-
loksia nopeasti. Kurssi antaa 
avaimet keihäänkärjen luo-
miseen, toimialasta riippu-
matta. Internet tarjoaa myös 
erinomaiset mittarit tuloksi-
en seurantaan ja niiden poh-
jalta kehittymiseen.

- Tavoitteenani on elättää 
perheeni yrittäjänä. Digitaa-
lisen tuotteen ansiosta pys-
tyn työskentelemään missä 
vain, kunhan internet ja pu-
helinlinjat toimivat. Ehdin 
viettämään aikaani myös 
perheeni kanssa, vaikka työ-
päivät joskus venähtävät pit-
kiksi, Alaraasakka toteaa. JK
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tenori
Petrus
Schroderus ja

KONSERTTI

Markus Vaara
urut ja piano

su 8.12. klo 15 alkaen
Haukiputaan kirkossa.

Ohjelma, vain käteismaksuna: 25€, 15€ alle 16 v.
Myynti: Tekniset Väiskin TV ja Kone, Maijan Putik.
Tiedustelut: p. 050 563 2117, www.haukiputaanrotary.com

Järjestää
Haukiputaan
Rotaryklubi

Hoida raskaankaluston 
direktiivi-päiväsi kuntoon

- ennakoiva ajo 11.1.2014
- työturvallisuuskortti 18.1.2014
- Hyvinvointia autoilijoilla 25.1.2014
- ennakoiva ajo 8.2.2014

järjestäjä: ammattipatevyys.com
ilmoittautuminen: 040-8273000

www.ammattipatevyys.com

Päivät järjestetään Hotelli ravintola 
lasaretissa, kasarmintie 13, oulu

jokaisesta päivästä saa trafi -merkinnän.
Hinta: 120e + alv.24% + 17e trafimaksu

Ihanaa 
joulun aikaa!

Tulossa ohjelmistoa:
la .30.11 VIIHDEPIIKKARIT
La 7.12. tanssittamassa jore siltala
la 14.12. Ganesmaista meininkiä
Stockholm Express

Haukiputaan Yrittäjät ry toivottaa kaikille 
hyvää joulua 2013 ja 

menestyksellistä uutta vuotta 2014

Eduskunnan käsittelys-
sä oleva maankäyttö- ja ra-
kennuslaki on viemässä 
suunnittelupätevyyden useil-
ta sadoilta, jopa tuhansilta, 
ammatissa toimivilta raken-
nusinsinööreiltä ja rakennus-
mestareilta. Monet heistä 
ovat yrittäjiä, joiden yritystoi-
minta olisi uhattuna.

Kokemus ei painaisi mi-
tään siinä vaakakupissa, 
missä suunnittelu- ja työn-
johtotehtävien pätevyysvaati-
muksia kiristettäisiin. 

– Pahimman ske-
naarion mukaan mo-
nilta ammattitaitoisilta 
teknikkotaustaisilta suunnit-
telijoilta ja opistoinsinööreiltä 
menisi oikeus AA-pätevyyk-
siin, Suomen Yrittäjien kou-
lutusasioiden päällikkö 
Veli-Matti Lamppu sanoo.

– Mikä tulee olemaan näi-
den tuhansien rakennusalalla 
suunnittelijoina työskentele-
vien rakennusmestareiden 
ja insinöörien kohtalo? Vie-
kö valiokuntavalmisteluun 
edennyt lakiesitys toteutues-
saan heidän yrityksiltään toi-
minnan edellytykset ja heiltä 
itseltään työn ja toimeentu-
lon?

– Jotenkin tuntuu siltä, että 
lain valmistelu on tehty kau-
kana käytännön työelämästä, 
sanoo Lamppu ja ihmettelee, 
miksi Suomen Yrittäjät on 
lainvalmistelun loppumet-
reillä ohitettu.

Rakennuslain muutos uhkaa
viedä sadoilta yrittäjiltä työt

Takaisin valmisteluun
Lakia on valmisteltu jo pit-
kään ympäristöminis-
teriön johdolla. Uuden 
insinööriliiton koulutus-  ja 
tutkimusyksikön johtaja Han-
nu Saarikangas pitää tavoitet-
ta suomalaisen rakentamisen 
tason turvaamisesta hyvänä. 

– Keinot vain ovat väärät. 
Homekoulujen rakentaminen 
ei lopu siihen, että käytännös-
sä työtaitonsa kehittänyt tek-
nikko tai opistoinsinööri ei 
enää saisi suunnitella tai joh-
taa töitä, Saarikangas sanoo.

Hänen mielestään ym-
päristövaliokunnan on eh-

dottomasti palautettava 
maankäyttö- ja rakennuslain 
muutos uuteen valmisteluun 
ja kaikkia tahoja olisi kuun-
neltava. 

Samoilla linjoilla on  
Yrittäjien Veli-Matti Lamppu.

– Lakiesitys on palautet-
tava uudelleen valmisteluun. 
Tällaisenaan sen läpimeno 
olisi kohtalokasta monen ra-
kennusalan suunnittelijan 
yritystoiminnalle. Pahimmil-
laan se voisi katkaista yritys-
toiminnan mahdollisuudet jo 
alalla pitkäänkin toimineilta.

– Pätevyysvaatimuksia 
voidaan kyllä tiukentaa alal-
le tulevilta, mutta nyt jo työs-

sään taatusti pätevöityneiden 
kohtalo on nykyisessä esityk-
sessä täysin auki.  Miten pit-
kään jo työssään toiminut voi 
muodollisesti pätevöityä? 
Lamppu kysyy.

Suomalaisen konsulttitoi-
mistojen liiton teettämän ky-
selyn tulokset vahvistavat 
oletuksen siitä, että uusi laki  
iskisi dramaattisesti alan yri-
tysten toimiin. Yli puolet ky-
selyyn vastanneista on sitä 
mieltä, että meneillään olevat 
rakennusprojektit kärsisivät 
ja yrityksen työllistämismah-
dollisuudet romahtaisivat, jos 
laki menee läpi nykyisen esi-
tyksen mukaisena.

www.pohjoispohjanmaanyrittäjät/tiedotteet

Active Dog Ay
Alatalo Timo Tilitoimisto
Altairis Oy
Aluteräs Oy
Anskun Arkku
Aracom Oy
Arctic-Asennus Oy
ArteMe
Arwo-kivitalot Oy
Asennuspartneri Oy
Autohuolto P. Ukkola Ky
Autokorjaamo M Helenius T:mi
Autokoulu Ajotaito Hessu Oy
Axico
Best Western Hotel Samantta
Botnia Marina Services Ky
Browacom Oy
Caravan Motors Oulu
CC Control Oy
Condira Oy
ConMec Engineering Oy
Damlatas Pizza-Kebab Oy
Designing Scandinavia Ltd
Ditaco Oy
Econox Ky
Eeron Musiikki
Ekin metsätyöt
Erikoisrakenne K & H Oy
Exelera Oy
Fiksu Suu Päivi Kivioja
Fixuremppa Oy
Fototori Oy
FranZotto
Fresh Well Oy
FysioWell Oy
Gamify Finland
Geopudas Oy
Glascon Oy
Hacma
Hanheli
Hannu Laukka Oy
Haukikulma Ky
Haukiputaan Hautaustoimisto 
Kropsu t:mi

Haukiputaan Invataksipalvelu 
J. Paavola Oy
Haukiputaan Liikennekoulu Ky
Haukiputaan Maalaus- ja 
Remontointipalvelu Ky
Haukiputaan muovi 
ja metalli Oy
Haukiputaan Optiikka ja 
Silmälääkärikeskus
Haukiputaan Palvelukoti Oy
Haukiputaan Palvituote Tmi
Haukiputaan Sähköosuuskunta
Haukiputaan Väri Oy
Heavy Parts Agent Ky
Helena-Talo Oy
Hemascon Oy
Hitsauspalvelu R. Jalo Ky
Holstinmäen Autolasi Oy
Holstinmäen 
Automaalaamo Oy
Htk-Konepaja Oy
Human Work Partners Oy
Hygieniapalvelu 
Mansikkamäki Oy
Hymora Oy
Härkähöylä
Imulattiat Oy
Inkape Oy
INNO-optiikka Oy
Inselas Oy
Insinööritoimisto Kari 
Reippainen
Insinööritoimisto MX-
Systeemit Oy
Inspector Sec Oy
Irma ja Martti Hannula Oy
Isolahden Ratsutila Ky
J & V Koneurakointi Ky
Jarmo Kantola tmi
JK Mikro Tmi/ATK-Central
Joat Finland
Jounin Kivireki Oy
Juha Ekorre Oy
Jukka Korpelin Oy

Justiinapalvelut Oy
Jätehuolto 
Kropsu Oy/Säävälät Oy
Kaapontupa Oy
Karhu Engineering
Kari E.A. Holma
Katec Oy
Kauneus IhanUus
Kellon Laskenta Oy
Kellon Rakennustyö Oy
Kellon Tilitytöt Ky
Kiinteistö Oy Haukiputaan 
Sampo
Kiinteistöpower
Kimetas Oy
Kirjokas Oy
Kivari Jouni
Kiviniemen fysikaalinen hoitolai-
tos avoin yhtiö
Kiviniemen Koti- ja Pihatyö
Kivipalvelu Jämsä Ky
KL Mechanics Oy
Konetyö Taito Seppänen
Korjaamomaailma Oy
Koskea Software Oy
Koti- ja siivouspalvelu Sevilla
Kotipiiat P&A avoin yhtiö
Koy Haukiputaan liikekeskus
Kuljetus Heikki Raappana Oy
Kuljetus J. Ikonen tmi
Kuljetuspalvelu Mikko Utriainen
Lahjomaton Oy
Lasinpuhaltamo Hakola Oy
Lateralis Oy
LBT Bonus Oy
Liimatainen Matti
Luontaistuote ja Kosmetiikka 
Mini-Mix
LV-Fishing Oy
LVI Velho Oy
Maalausliike Ari Eriksson Oy
Maalausliike Täsmä
Maarakennus Kivijasi Oy
Maarakennus P. Manninen Oy

Marja Kropsu Oy
Markkinointipaja Ideala
Matema
Matkamajakka Oy
Meliort Oy
Meriläinen Lauri Tmi
Mervin Kukka ja Lahja
Mikko Jurvelin Oy
Mikko Niskala Oy
Molarum Oy
Nappifakiiri
Neule Tikkuri
NordenSteel Oy
OJ-Kiinteistövaruste Oy
Olhavan Koivu
Onkamon Autosäätö
Optitrio Oy
Oulun Isännöitsijät Oy
Oulun Lemmikkihuolto
OULUN MAINOSPALVE-
LU Ky
Oulun Ykkösrakennus Oy
Oy FF-Chemicals Ab
P & T Karjalainen Ky
Parturi-Kampaamo Salon 
Tiffany
Parturi-Kampaamo Tiuku
Patarouva
Peltimylly Oy
Pintacenter Oy
Pohjamo Oy
Pohjois-Suomen Asennus Oy
Pohjois-Suomen Raudoite Oy
PP-Fasadi Oy
PPM-EDUSTUS
Primo Perintä Oy
Projera Oy
Putaan Kotitalkkari
Putaan Pulla Ky
Putaan Radio Väiski Oy
Putaan Rakennuslattiat Oy
Puukstain Oy
Puusepänliike Mattila Ky
Päiväkoti Wilhelmiina Oy

Qprojects Oy Ltd
Queen Art
Rak.Palv. Veijo Vedman Ky
Rakennus ja palvelu AKH Oy
Rakennusliike A Vänttilä Oy
Rakennuspalvelu Jopera Oy
Rakennuspalvelu Pekka 
Hedemäki
Rakennusvalvonta Pulkka Tmi
Rantapohja Oy
Ravelast Oy
RekTek - rekkatekniikka
Remontti Avux Oy
Remontti ja Puutyö Rasti TMI
Revonrauta Ky
Revontien kulta ja kello Ky
Rooper Kommandiittiyhtiö
Rustiikki Ruksi
Saagatec Oy
Sailcom Ky
Salotec Oy
Savirikko Oy
Scando Oy
Siivou- ja kotipalvelu Aika As
Silturecords
Smartin Baari
Soimet Ky
Soini Consulting
Somistamopalvelu 
Pop Mainos Oy
Soralinkki Oy
SOS-Asu Ky
Sr-Kiinteistöhuolto Oy
Suomen Mardega Oy
Suomen Rakennussuoritus Oy
Sutinen Pertti Tmi
Sähköasennus HAM-Sähkö
Sähköfuture Oy
Sähköreiskat Ky
Sähkötyö Janne Ahonen
Sähköurakointi 
Pentti Hirsso Oy
T & M Sotaniemi Oy
T.T Auvinen

T:mi Jaakko Lohilahti
Tallfors Oy
Talo Tekniikka KEMILÄ OY
Tapani Aalto Ky
Tekno-Pal Oy
TeK-Rakennus Oy
Terästili Oy
Tilimylly Ky
TilipalveluTilit Tasan
Tmi AitoTaito Anna Kilpiä
Tmi Anita Erkkilä
Tmi Anna Päätalo
Tmi Erja Dahl
Tmi Hierontapalvelu Virpi 
Passoja
Tmi J. Keränen SPORT
Tmi Jaana Siltala/Pelipiste&Best 
Burger
Tmi Martti Kärkkäinen
Tmi Pajuluoto
Tmi Raimontti
Tmi Teija Kuitto
Tmi Timo Tervonen
Tmi Tuula Asukas
Tmi Vesa-Veli Jokela
TN-Remonttipalvelu Oy
Tomi Lampila Oy
TourEvent Finland
TTC Infrapalvelut Oy
Tukkaboxi
U&P Rantala Oy
UniikkiElli
Vartiointiliike Polar Security
Vekranor Oy
Veljekset Vehkaperä Oy
Vellun Suksipaja Tmi
Vellun Verstas
Vihertiipertti
Viispuu Oy
Vilmati Tmi
Wind Controller JV Oy
Virpiniemen Syke
Ykkös-Yhtiöt Oy
Ym Elementti Oy

Haukiputaan Yrittäjät ry jäsenet 2013
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Laakeritie 9, 90630 OULU
www.geopudas.fi • www.geolab.fi • www.mitta.fi

Hannu Vehkaperä kiittää asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita kuluneista 31 vuodesta.

Geologi Jari Savolainen jatkaa yrittäjänä, 
Hannu jatkaa mukana asiantuntijana.

P. 0400 150 500,  0400 803  596

TerveTuloa TaloesiTTelyyn
ritaharju vihikuja 12 

su 24.11. klo 14-15.30.

lämpimämpi kivitalo

mukana esiTTelyssä

Säästä 11 000 € ja tee hankintapäätös ensikevään rakentamisesta 
tänä vuonna tai osta valmistumassa oleva Johdekujan kohde. 
Esittelemme myös vieressä rakenteilla olevat Johde - ja Vipukujan 
kohteet sekä neljä vapaana olevaa tonttia Vipukujalla ja Ansareitillä.

Soita (08) 522 0132
Katso uudistuneet kotisivumme www.arwo-kivitalot.fi

S-Marketissa uusi myymäläpäällikkö

Esa Rahikkala on Haukiputaan S-Marketin uusi myymäläpäällikkö.

Hyvät näköalat perjantai-illan 
ilotulitukseen on muun 
muassa S-Marketin 
parkkipaikalta. 

Lokakuussa Haukiputaan S-
Market sai uuden market-
päällikön, Esa Rahikkalan. 
Edellinen marketpäällikkö 
Sanna Luhtanen vaihtoi Ra-
hikkalan kanssa työpaikkoja 
päittäin, eli Luhtanen työs-
kentelee nykyisin Oulun 
Rotuaarin S-Marketin mar-
ketpäällikön tehtävissä.

- Samantyylisiä hom-
mia nämä ovat kaikissa S-
Marketeissa. Osuuskaupan 

hommiin hyppäsin jo opis-
keluaikoina Kestilässä, kun 
pääsin opiskelujen ohella 
Osuuskauppa Siikalatvaan. 
Sittemmin olen työn perässä 
kulkeutunut useille paikka-
kunnille töihin. Kempeleen 
Zeppelinin Euro-Spar-kau-
pan työrupeaman jälkeen 
olin mukana Pohjois-Suo-
men Euro-Spar-kauppojen 
lopetusvaiheessa. Välillä kä-
vin myös Tampereen sekä 

Raksilan Ekamarketeissa ja 
yritysjärjestelyjen jälkeen ta-
kaisin Osuuskauppaan, Ra-
hikkala tarinoi.

- Olen tyytyväinen, että 
olen saanut nähdä alan niin 
monelta eri kannalta ja eri 
paikkakunnilla. Ikäni olen 
toiminut vastaavissa esi-
miestehtävissä, niin on se 
uskottava, että se rooli sopii 
minulle. Tällaisen kaupalli-
sen toimipisteen esimiehen 

on ajateltava ja toimittava 
yrittäjämäisesti, vaikka omat 
rahat eivät olekaan kiinni 
liikkeen omistuksessa, Ra-
hikkala toteaa.

Haukiputaan S-Market on 
mukana joulunavaustapah-
tumassa 22.–23.11. kahvitar-
joilussa. Lisäksi Rahikkala 
vihjaa, että parhaat näköalat 
perjantai-illan ilotulitusta 
varten löytyvät S-Marketin 
parkkipaikalta. JK

Mainosten ja lehtien jakelu
haukiputaalla ja ympäristökunnissa

Yritykset!

Lehti- ja mainosjakelu Kavil
puh. katja ulander 050 501 7712
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Päivystys 
24h

P & T Karjalainen Ky
044 3673599 / 050 3438989

• kuljetuspalvelut • kaivinkonetyöt 
• koneenkuljetukset.

holstinMÄen
AUTOMAALAAMO OY
palosuontie 8, 90820 kello, p. (08) 511 204

ari torvinen 040 594 6962

• automaalaukset
• autopeltityöt

Myös hinauspalvelut

www.automaalaamooulu.fi
www.piharakentaminenoulu.fi

Vakuutusyhtiöiden hyväksymät 
autovahinkotarkastukset

Ammattitaitoista palvelua
20 vuoden ja satojen 
kotien kokemuksella.

Yksilöllisesti     Turvallisesti     Edullisesti

Korkein luottoluokitus
yli 5 vuotta
©Soliditet 2013

anneanne
Parturi-kampaamo

HH
aVoinna:

Ma-Pe 
klo 9.00-17.00

anni kiuttu
Hekkalansaarentie 8 Kello

p. (08) 540 2603 

tervetuloa!

T:mi OsmO Herranen
Polkupyörä- ja 

pienkonekorjaamo
Yli-Iintie 345, 91110 Ii

Puh. (08) 8173957 ja 0400 161 272

Lemonsoft on kokonaisratkaisu, jolla pystyt hoitamaan yrityksesi

koko toiminnanohjauksen. Valitse käyttöösi ne osat jotka tarvitset.

Lue lisää osoitteessa www.lemonsoft.fi

- Taloushallinto

- Asiakkuudenhallinta (CRM)

Palkka- ja henkilöstöhallinto

Logistiikka

Tuotannonohjaus

Johdon työkalut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projektinhallinta

Dokumenttien hallinta

Portaalit

Tiedonkeruu

Toimialakohtaiset erityispiirteet

Yksi järjestelmä – se riittää

Helsinki Joensuu Vaasa www.lemonsoft.fi| | |0103281000|info@lemonsoft.fi|

KKyynnssiissttuuddiioo BBeeaauuttyyNNaaiillss
KKaauunneeuusshhooiittoollaa SSiinniikkkkaa PPiieettiillää

Muista läheistäsi
lahjakortilla!

JUHLAKAUDEN KUUMIMMAT
KYNSITRENDIT MEILTÄ!

economia

Esmo Economia Oy
- Esmo Oy

Palveleva tilitoimisto ja 
yritystoiminnan kehittäjä

Puh. 0207 879 400
Puistokatu 34 A, 90120 Oulu

www.esmo.fi

HAUKIPUTAAN JOULUNAVAUS 22.-23.11.
Perjantaina 22.11. 

jatkoaika-liikkeet avoinna 
klo 19.00 saakka!!!

Lauantaina 23.11. SUPERLAUANTAI
jatkoaika-liikkeet avoinna 

klo 16.00 saakka!!! 

Tervetuloa 
jouluostoksille!

Puh. 0500 907 819
www.juotasniemi.com

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi

Palvelemme ma–pe klo 9–17. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Lihankäsittely Juotasniemi Ay

· TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA 
  PAKKAUSPALVELU
· KYLMÄSAVULIHA
· LÄMMINSAVULEIKKEITÄ
· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä
· KYLMÄSAVUMEETWURSTI väh. 8 kg/erä
· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä
· LÄMMINSAVULIHA  (viimeistään 5.12. 
  toimitetut lihat ehtivät jouluksi)

lihaa jalostetaan rahtityönä
HirVestä, Porosta,riistasta
ym. asiakkaiden omista raaka-aineista
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torPankartano tarjoaa
mielenterveyskuntoutujille

20 vuoden kokemuksella
• palveluasumista
• tukiasumista
• asumisvalmennusta
• ryhmätoimintaa

Haukiputaan Palvelukoti oy Torpanmäentie 36, 90830 Haukipudas
P. (08) 563 8200 • info@torpankartano.fi • www.torpankartano.fi

CENTRAL
ATK • Välitie 1, 90830 Haukipudas

• puh. 044 055 3573
• www.atk-cenral.fi
• avoinna ma-pe 10-17.30 la 11-15

• Tietokoneet • Oheislaitteet
• Tarvikkeet • Huolto

Terveisin kauppias Eeva-Maria henkilökuntineen

Psst... Kellon K-marketissa tapahtuu 
perjantaina 22.11.2013.

Kahden korvalla kajahtaa, nimittäin tuolloin 
Joulupukki tulee yhdessä Muorin kanssa toviksi 
vierailulle.  He tuovat jouluterveiset Korvatun-
turilta niin lapsille kuin aikuisillekin. Joulupukki 
ja Muori ottavat ilolla vastaan sekä piirustukset, 
että kirjeetkin.  Ja joululaulunkin rohkenee laulaa 
luikauttaa. 

Kamera kannattanee ehdottomasti ottaa mu-
kaan, sillä heidän kanssaan saanee ottaa joului-
sia valokuvia. Kuuden aikoihin joulukiireet jälleen 
tempaavat pukin ja muorin mukaansa.

Olette lämpimästi terve-tulleita kurkkaamaan, mitä 
muuta mukavaa kaupalla on 
tarjottavanaan jouluisan tunnelman lisäksi.

KELLO
KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Kissankuja 1, 90820 Kello puh. 08 564 1100

nähdään!

Ihana marraskuinen aamu startataan yhdessä herkullisen 
riisipuuron kera.  Kyytipojaksi otetaan kupponen kuumaa glögiä,

jota ompi tarjolla koko päivän ajan. - 1700 W
- teleskooppiputki
- tehonsäätö

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

59,90

Bosch BSN 1700
pölynimuri

Toimitiloja isoihin ja pienempiin tarpeisiin 

15-4000 m2

OULUSSA

Uusia mahdollisuuksia. Uusia yhteisöjä. 

www.potential.fi

Tuotantotilat Logistiikkatilat

JoustotilatToimistotilat
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Asiakaslähtöistä isännöinti- ja tilitoimistopalvelua

talep
Palvelut

P. 010 292 2830 
www.talep.fi

 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.tuulilasitoulu.fi
Puh. 0400 757 391

Syksyllä Haukiputaan Yrit-
täjät pääsivät ammentamaan 
oppeja PSK-Aikuisopis-
ton ja Haukiputaan yrit-
täjien TYKE-hankkeen 
järjestämistä Myynnin Roi-
hu -valmennustilaisuuksista. 
Valmennuksissa keskityt-
tiin tuloksellisen myyntityön 
edistämiseen myynti- ja 
yrittäjyysvalmentaja Pasi 
Raution johdolla. Hotelli Sa-

Koulutuksissa laitettiin  
myynti-ideat rokkaamaan

manttan kokoushuone Julia 
täyttyi innokkaista yrittäjistä 
kahteen otteeseen.

– Tuloksellisen myyn-
tityön lähtökohta on oikea 
asenne! Tarvitaan rohkeut-
ta tehdä erilailla kuin muut 
ja tarttua ideoihin, joilla erot-
tua massasta. Miksei yhden 
henkilön yritys Haukipu-
taalta voisi erottua samalla 
tavalla kuin suurempi kan-

sainvälinen yritys, kannus-
taa Rautio.

Torstaina 26.9. järjestetyn 
koulutustilaisuuden ytimes-
sä ovat erilaiset asiakkaat ja 
asiakkuuksien johtaminen. 
Pasi Raution johdolla mietit-
tiin miten asiakkaat saadaan 
heräämään tehokkaasti. 

Myynnin johtamisen te-
hopaketti ”Laita myyn-
ti rokkaamaan” vedettiin 

Koulutustilaisuuksien valmentaja Pasi Rautio yhdessä Haukiputaan Yrittäjien puheenjoh-
tajan Jyrki Drushininin ja PSK-Aikuisopiston kouluttaja Teemu Simolan kanssa.

Hotelli Samanttan kokoushuone Julia täyttyi tiedonnälkäisistä yrittäjistä.

Tuloksellisen 
myyntityön lähtökohta 

on oikea asenne!

torstaina 17.10. Tilaisuudes-
sa pohdittiin mistä johtuu, 
että yrityksen myyntimies-
ten ja henkilökunnan mie-
lestä naapurilla saattaa olla 
paremmat asiakkaat, parem-
mat katteet ja parempi mark-
kinointi.

Rautio käsitteli havain-
nollistavien esimerkkien 
avulla, kuinka hankkiutua 
eroon myynnin esteenä ole-
vista asenteista ja miten mitä 
mielikuvituksekkain oheis-
tuote voi lisätä yrityksen 
myyntiä tuntuvasti. Myynti-
pelko ja tuhannet selitykset 
lyövät tuloksen helposti mii-
nukselle.

Koulutustilaisuuksien ve-
täjä Pasi Rautio on Oy Tu-
loksenTuplausToimisto Ab:n 
myynti- ja yrittäjyysvalmen-
taja. Rautiolla on yli 20 vuo-
den kokemus myyntityöstä. 
Jo kahdeksanvuotiaana hän 
hyppäsi perheyrityksen tis-
kin taakse ja 15-vuotiaas-
ta hän on elättänyt itsensä 
myynnillä.

    

LEIPOMON
MYYMÄLÄ
AVOINNA
Ma-Pe 8-17
La 10-14

HYVÄÄ 

Tervetuloa!
Sepäntie 2, 90850 Martinniemi

Puh. (08) 563 8700
www.putaanpulla.fi

JOULUA!

    

LEIPOMON
MYYMÄLÄ
AVOINNA
Ma-Pe 8-17
La 10-14

HYVÄÄ 

Tervetuloa!
Sepäntie 2, 90850 Martinniemi

Puh. (08) 563 8700
www.putaanpulla.fi

JOULUA!

Sepäntie 2, 90850 Martinniemi
Puh. (08) 563 8700
www.putaanpulla.fi

HYVÄÄ JOULUA!

Tervetuloa!

LEIPOMON 
MYYMÄLÄ AVOINNA
Ma-Pe 8-17
La 10-14

-27% -50%
kengät neuleita 

PuTIIKKI 27 
Välitie 4, 90830 Haukipudas

p. 044-7472 702 • putiikki@putiikki27.fi
www.putiikki27.fi • www.facebook.com/putiikki27

Putiikki Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-14

Päivystys 
24h

Päivystys 
24h

KIINTEISTÖPALVELUT
Koti- ja siivouspalvelut
kodit, toimistot, raput, yms.
044 571 3052

Kiinteistöhuolto
ulkoalueiden hoito, remontit,
koneurakointi

044 571 3050

www.fixuremppa.fi

Päivystys24 h

paikallinen seo tarjoaa

kahviosta tuoreet 
leivonnaiset joka päivä

haukipudas

Boch pyyhkijänsulat

30.11 saakka -20 %

Munkkikahvit 2,90

Uusittu bensa automaatti



16 nro 3/2013Haukipudas YRITTÄÄ

Haukipudas 
p. 08-547 5970
www.stylette.fi

PARTURI-KAMPAAMO

StYLEttE

Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset

Implanttiprotetiikka

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

Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset

Implanttiprotetiikka

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

Haukiputaan Rotaryklubi 
järjestää Haukiputaan kir-
kossa sunnuntaina 8.12. jou-
lukonsertin. Pääesiintyjäksi 
saapuu koko Suomessa tun-
nettu tenori Petrus Schro-
derus. Urkuja ja pianoa 
soittaa Markus Vaara. Jou-
lukonsertin tuotto ohjataan 
Rotareiden tekemään hy-
väntekeväisyystyöhön, jolla 
halutaan esimerkiksi tukea 
veteraanien kotona asumis-
ta.

Haukiputaan Rotaryklu-
bi tekee paikallisesti avus-
tustyötä sekä konkreettisella 
työpanoksella, että tekemäl-
lä raha- sekä tavaralahjoi-
tuksia. Yhteistyötä tehdään 
esimerkiksi seurakunnan 
ja Pelastakaa lapset ry:n 
kanssa sekä lukiolle ja am-
mattikouluille lahjoitetaan 

Huipputenori tähdittää  
hyväntekeväisyysjoulukonserttia

stipendejä. Lisäksi klubi on 
osa maailmanlaajuista pal-
velujärjestöä, joka avustaa 
humanitaarisissa hankkeissa 
sekä järjestää kansainvälistä 
nuorisovaihtoa jäsenmaiden 
kesken.

Joulukuussa järjestettä-
vä konsertti tukee kaikkea 
tätä Rotaryjen toimintaa. 
Joulukonsertti on ensim-
mäinen Haukiputaan Rota-
ryklubin kirkossa järjestämä 
suuri tilaisuus. Kerran ai-
kaisemmin Jatulissa ollee-
seen tilaisuuteen lähialueen 
Veteraanit kutsuttiin kuun-
telemaan Korsuorkesteria. 
Tilaisuus veti väkeä erittäin 
hyvin.

- Toivottavasti kirk-
ko täyttyy, sillä huippue-
siintyjämme on klubille iso 
kustannus. Rotaryklubi on 

ensisijaisesti palvelujärjestö 
ja järjestämällä tämän tapah-
tuman, haluamme, että tu-
levaisuudessakin meillä on 
resursseja tehdä hyvänteke-
väisyystyötä, kertoo klubin 
presidentti Markku Annala.

Haukiputaan klubi on toi-

Haukiputaan Rotaryt hankkivat ikäihmisten ryhmäasunnon Kultasimpun piha-alueelle multaa viihtyisiä istutuksia var-
ten, kesällä 2012. Kuva Markku Annala

minut nyt 32 vuotta ja siinä 
on 27 aktiivista jäsentä. Klu-
bin perustajajäsenistä aino-
astaan Markku Annala ja 
Väinö Drushinin ovat vielä-
kin jäseninä. Klubin jäsenet 
kokoontuvat viikoittain Ho-
telli Samanttassa.

Petrus Schroderus 
esiintyy Haukiputaan 
kirkossa 8 joulukuuta.

LIUKKAASEEN
ENNAKKOHINTAAN

NYT
MYYMÄLÄSSÄ!

• OULUN MAHTAVIN
VALIKOIMA

ERILAISIA JOULUVALOJA
JA -KORISTEITA

• SUURET JOULUKINKKU-
MARKKINAT LÄHESTYVÄT,

HYVÄT                    VALIKOIMAT!

10,-10,-3KPL3KPL

3x5 l kannu (0,66 €/l)
5 l kannu yksit. 3,90 €/kannu (0,78 €/l)

Autoilijan
LASINPESUNESTE -20˚C

NORM. 59,00 €

Ulkomainen

värit sininen ja punainen
AIKUISTEN POTKUKELKKA

kg450450

PULTIT, MUTTERIT, 
ALUSLAATAT JA 
-LEVYT

PULTIT, MUTTERIT, 
ALUSLAATAT JA 
-LEVYT

www.säästökuoppa.� ��

OSTAJAN ONNEKSI HALVAT HINNAT - VALTAVAT VALIKOIMAT

kpl49904990
MEILTÄ MYÖS KOTIMAISET

ESLA-POTKUKELKAT AIKUISILLE 
JA LAPSILLE

Saga
LEIVINARKKI 24
ARKKIA
38x42 cm arkki

pkt100100

€

11 kg11 kg
NESTEKAASU

TERÄSPULLON
VAIHTO SIVU- TAI

PÄÄLLYVENTTIILILLÄ

TERÄSPULLON
VAIHTO SIVU- TAI

PÄÄLLYVENTTIILILLÄ

PAIKKAKUNNAN
EDULLISIN!PAIKKAKUNNAN
EDULLISIN!

19901990

VALIKOIMISSAMME YLI
200 000 TUOTETTA!VUODEN 2014 KALENTERIT

NYT MEILTÄ!

Ulkomainen

värit sininen ja punainen
AIKUISTEN POTKUKELKKA

KANNATTAA TULLA
KAUEMPAAKIN!

facebook.com/
saastokuoppa

HAUKIPUDAS
Avoinna ark. 7-21,
la 7-18, SU 12-21.
P. 040 864 3803

TARJOUKSET VOIMASSA 30.11.2013 SAAKKA TAI NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ TARJOUSAIKANA

Revontie 2, 90530 Haukipudas
Puh. 08 547 1669  

Avoinna ma-pe 10-17.30
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• KASSAJÄRJESTELMÄT • KASSAKONEET
• MAKSUPÄÄTTEET • PAPERIT JA TARVIKKEET

MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO

PUH. (08) 530 4608
Valtatie 45  90500 OULU
www.kassapolar.fi

aukiputaan....
....liikennekoulH U
Revontie 2

puh. 08-5475 145

www.haukiputaanliikennekoulu.fi

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Puh. 08-514 4300, sähköposti: oulunneon@oulunneon.com 
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

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

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

Uuden Oulun aikaa on elet-
ty kohta vuosi, joten kokemuk-
sia sen tuomista muutoksista on 
kertynyt itse kullekin. Joiden-
kin palveluiden osalta koke-
muksia on jo pidemmältäkin 
ajalta. Haukiputaan kunnal-
liset yrityspalvelut siirtyivät 
Haukiputaan Kehitykseltä Busi-
nessOulun hoidettaviksi jo lähes 
kolme vuotta sitten. Yrityspal-
veluiden tarjonta Haukiputaal-
la on supistunut, mutta toisaalta 
haukiputaalaisten yrittäjien ja 
yrittäjyyttä harkitsevien käytet-
tävissä oleva palveluvalikoima 
on laajentunut. Palveluiden kir-
jo ulottuu yritysten perustamista 
harkitsevien perusneuvonnasta 
toimialakohtaisiin vienninedis-
tämisprojekteihin. Monenlaista 

apua, koulutusta ja konsultoin-
tia löytyy. Toivottavasti hau-
kiputaalaiset ottavat täyden 
hyödyn BusinessOulun tarjoa-
mista palveluista. Toimitila-asi-
oissa Haukiputaan Kehitys Oy 
palvelee asiakkaitaan kuten en-
nenkin. Toiminta on sikäli laa-
jentunut, että yhtiömme kautta 
toimitiloja on tarjolla Haukipu-
taan ohella myös muilta Oulun 
alueilta. Toimitilatarjontamme 
on koottu Potential –nimen alle.

Olen pannut ilolla merkille, 
että vaikka Haukiputaan kun-
taa ei enää ole, Haukiputaan 
Yrittäjäyhdistys toimii edelleen 
aktiivisesti. Laajassa kunnassa 
tarvitaan oman lähialueen yrit-
täjät yhteen kokoavaa toimintaa. 
Paikallisuudella on merkitystä.

Monelle yrittäjälle joulun aika 
merkitsee vuoden viimeistä ryn-
nistystä ennen kuin vuoden ti-
likirjat voidaan sulkea. Kiire 
painaa päälle ja töitä on tehtä-
vä enemmän kuin kohtuudella 
jaksaisi. Toivottavasti osaamme 
itse kukin hyödyntää joulunai-
kaa myös virkistäytymiseen ja 
palautumiseen.

.

Aarno Rantapelkonen
toimitusjohtaja
Haukiputaan kehitys oy
oulunsalon kehitysyhtiö oy

Tervehdys yrittäjille

Haluan toivottaa haukiputaalaisille yrit-
täjille ja kaikille tämän lehden lukijoil-
la oikein virkistävää ja rauhaisaa joulua 
sekä menestyksekästä uutta vuotta!

Haukiputaalaisen taitei-
lijan Kari Holman kirja 
”Kulttuurikohteita Pohjois-

Kari Holman kirja  
otettu hyvin vastaan
mutta uutta on saatu, Holma 
kertoo. yrityksetkin ovat sitä 
ostaneet.

- Onhan tämä melkoinen 
voimain ponnistus: 2000 tun-
tia työtä ja 20 vuotta, mutta 
lopussa kiitos seisoo. Me lue-
taan tätä vielä vanhainkodis-
sakin. Joka tapauksessa on 
tehty historiaa.

Kirja sisältää Akvarelle-

ja ja historiaa nykyisistä ja 
menneistä kulttuurikohteista 
Pohjois-Suomessa. Teoksesta 
löytyy muiden muassa kirk-
koja, sahoja, satama-aihei-
ta, purjelaivoja, pohjalaisia 
maalaistaloja ja merkittäviä 
kulttuurikohteita useamman 
kunnan alueelta, muiden 
muassa Haukiputaalta.

Suomessa” on ilmestynyt. 
Ensimmäinen 200 kappaleen 
painos meni parissa viikossa, 
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Meillä syöt hyvin, teet ruoka ostokset edullisesti, 
tankkaat ja huollat autosi! Ja bonukset kaupan päälle!

6-24h

Haukipudas
Martinniementie, 044 788 4875
lm.haukipudas@sok.fi

Myös renkaat

ja vanteet!

Haukipudas Kello
Välitie 1
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

Kissankuja 4
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

Tervetuloa 
asiakasomistajan 
omaan kauppaan 
– lähellä sinua   
   Haukiputaalla ja Kellossa

S-marketista löydät helposti etsimäsi 
tuotteet niin arkeen kuin juhlaan. Laajat 
tuoretuotevalikoimat palvelevat joka päivä 
houkutellen monipuoliseen ja herkulliseen 
ruuanlaittoon. Pitkillä aukioloajoilla 
haluamme tarjota paikkakuntasi parasta 
palvelua!

Ps.
S-Etukortilla kartutat Bonusta jopa 5%! 
Ja muistathan, että maksaessasi S-Etukortilla 
saat myös 0,5 % maksutapaetua. 



Haukipudas YRITTÄÄnro 3/2013 19

KOTITALOUSVÄHENNYS

SARANOITU 
PIIPUNHATTU

alk.

60€
Puh. 040 846 1975

Pajasuora 5, Annalankangas, 90830 Haukipudas
www.peltimylly.fi • info@peltimylly.fi

• Rakennuspeltityöt
• Kourut ja kattoturva-
  tuotteet
• Konesauma-profiili-
  peltikatot
• LUmENPUdOTUKSET

PELTIMYLLY Oy

perustus- ja 
talonrakennustyöt

Hannu Laukka oy

www.hannulaukka.fi

P. 044 539 5646

POHJOis-sUOmen
asennUs OY

SOKKELIT JA 
LATTIANVALUT

 TEKEE

0407565317

Haukiputaan  uuskunnalla 
on meneillään laaja remontti. 
Yläkerran toimisto- ja mui-
ta henkilöstön tilat laitetaan 
uuteen uskoon ja samalla 
kaksi vanhaa rakennusta yh-
distetään niiden väliin tule-
valla siivellä. Täysin uuteen 
rakennuksen osaan tulee 90 
neliötä asiakaspalvelutiloja. 
Tilat valmistunevat tämän 
vuoden puolella.

- Tähtäämme siihen, että 
lähes kaikki asiakaspalve-
lutoiminnat saisi jatkos-
sa yhdestä pisteestä, mikä 
lisää toimintamme suju-
vuutta. Käytännöllisyyden 
lisäksi panostamme turvalli-
suuteen. Uusilla järjestelyillä 
takaamme, että henkilökun-
ta voi hätätilanteessa poistua 
esteettömästi työpisteeltään, 
kertoo toimitusjohtaja Han-
nu Hietala.

Osan remontin taustal-
la on viime kesänä sattunut 
tulipalo, jossa osa henkilös-
tön tiloista tuhoutui. Palolai-
toksen raportista kävi ilmi, 
että pukuhuoneen seinära-
kenteissa olleen ohjauster-
mostaatin kohdalla oli palon 
kuumin kohta, joten Hietala 
arvelee palon saaneen alkun-
sa siitä.

- Palossa tuhoutui puolet 
yläkerran henkilöstötilois-
ta, mutta koska pintaremont-
ti oli edessä, päätimme uusia 
koko yläkerran samalla sykä-
yksellä. Kustannusarvio pa-
lovahinkojen osalta on noin 
150 000 euroa. Rakennuksen 
uusi osa on täysin erillinen 
projekti, Hietala toteaa.

Uudella asiakaspalve-
lupisteellä voi vaikkapa 
suorittaa maksuja, tehdä 
muuttoilmoituksen tai säh-
könmyyntiin liittyviä sopi-
muksia. Lisäksi voi saada 
ohjausta sähkönkulutuksen 

Uudet asiakaspalvelutilat  
Haukiputaan Sähköosuuskunnalle

arviointiin tai muun neu-
vontapalvelun pariin. Ra-
kennuksesta löytyy myös 
pientarvikemyyntiä.

Vuonna 1918 peruste-
tun Sähköosuuskunnan 
valtteja ovat paikallisuus ja 
itsenäisyys. Hietalan mu-
kaan positiivista kehitystä on 
havaittavissa, sillä asiakas- ja 
omistajamäärät ovat maltilli-
sessa kasvussa. Tällä hetkel-
lä asiakkaita on 9400 joista yli 
puolet on myös osuuskun-
nan omistajajäseniä.

- Pienelle sähköntoimit-
tajalle nykyiset trendit aset-
tavat joitakin haasteita. 
Viranomaistoiminta ja säh-
kömarkkinalaki säätelevät 
yhä enemmän toimintaa ja 
kokoajan tulee uutta omak-
suttavaa tietoa, mikä vaa-
tii nopeaa oppimista. Ala on 
muuttunut, sillä vielä 20–30 
vuotta sitten, monista asiois-
ta saatiin päättää itse, nykyi-
sin noudatetaan esimerkiksi 
energiamarkkinaviraston 
menettelyjä. Koska asiakkaat 

omistavat osuuskunnan, 
kuntajärjestelyillä ei ollut oi-
keastaan välitöntä vaikutus-
ta toimintaamme. Pienenä 
osuuskuntana elämme lä-
hellä haukiputaalaisia sekä 
kellolaisia, ja mukana arjes-
sa voimme toimia joustavas-
ti. Haasteenamme on pysyä 
ajan hermolla ja osoittaa, että 
pystymme palvelemaan yhtä 
edistyksellisesti sekä asia-
kaspalveluhenkisesti kuin 
muutkin, Hietala viimeiste-
lee. JK

Haukiputaan Sähköosuuskun-
nan toimitilojen remontti ar-
vioidaan valmistuvan tänä 
vuonna.

Hannu Hietala näyttää, että Sähköosuuskunnan uusi sisäänkäynti tulee Martinniemen-
tien puolelle.

”Haasteenamme on py-
syä ajan hermolla ja 

osoittaa, että pystymme 
palvelemaan yhtä edis-
tyksellisesti sekä asia-
kaspalveluhenkisesti 

kuin muutkin.”

JOULUKORTIT 
OmISTA KUVISTA

0,65 € / kpl

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta-VuottaMeiltä myös:
• muotokuvaukset • passikuvat 
• kuvalahjat • kehystyspalvelu:

kaikki mikä tarvitsee kehystämistä

”Laatua samassa ajassa”
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Uusi innovaatio  
infran laadunvarmistukseen

2020 2013

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

YHTEYSTIEDOT 
www.businessoulu.com

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

Tromssan Suomi-talo auttaa yrityksiä Norjan markkinoille

Tuomo Palomaa on tuore yrittäjä Haukiputaalla ja hän sai uudenlaisen yritysideansa eteenpäin viemiseksi 
eväitä BusinessOululta ja Uusyrityskeskukselta.

BusinessOulun luotsaama Troms-
san Suomi-talo -hanke on käynnissä 
ja avajaisia vietetään 21. tammikuu-
ta 2014. Suomi-talon toimijat autta-
vat yrityksiä laajentamaan Norjan 
markkinoille. Ne auttavat myös 
yksittäisiä työntekijöitä löytämään 
työpaikkoja Pohjois-Ruotsista, Poh-
jois-Norjasta ja Luoteis-Venäjältä.

- Työt ovat jo siis käynnis-
sä ja lisää aktiivisuutta sekä ideoi-
ta tarvitaan myös muilta kunnilta. 
Tromssassa on noin viisisataa suo-
malaista, joillakin heistä on oma 
yritys. Näistä henkilöistä voitai-

siin tehdä ”Suomi ambassadörer” 
eli lähettiläitä, jotka toimisivat ove-
navaajina sinne muuttaville suo-
malaisille ja tietenkin myös meidän 
yrityksille, kertoo BusinessOulun 
projektipäällikkö Jukka Olli.

Yksi Suomi-talon tulevista 
hankkeista haluaa työllistää nuo-
ria. Tarkoituksena on saada sata 
yli 18-vuotiasta nuorta kesätöik-
si Pohjois-Norjaan. Hankkeen 
tiimoilta BusinessOulu on osallis-
tumassa Tromssan työmessuihin 
maaliskuussa 2014.

- Olemme jo saaneet muutamia 

ruotsinkielisiä cv:tä ja lisää mah-
tuu. Tässä haaste kouluille, joissa 
opiskellaan ruotsin kieltä, kertoo 
Olli.

Suomalainen  
osaaminen kiinnostaa
Suomi-talon tiimoilta marraskuun 
alussa vierailtiin Tromssan ICT yri-
tysten luona ja mukana olivat Busi-
nessOulun ICT-asiantuntija Janne 
Mustonen sekä neljä muuta ICT-
alan ammattilaista. Matkan tar-
koituksena oli kartoittaa ICT-alan 

tarvetta Tromssassa. Tällä hetkel-
lä siellä toimii muiden muassa 
Microsoft, Dips, jolla on suurin osa 
Norjan sairaanhoitopuolesta ICT-
puolen asiakkaana sekä satelliit-
tiosaamista.

- Norjan rakentajat ostavat mie-
lellään materiaalia Suomesta. 
Olemme jo aikaisemmin kevääl-
lä vierailleet Tromssan rakennus-
yrityksissä hyvällä menestyksellä, 
sillä vierailu johti tarjouksien laske-
miseen suomalaisissa yrityksissä, 
kertoo Jukka Olli ja jatkaa:

- Oulun yliopiston arktinen 

osaaminen kiinnostaa Norjan öljy- 
ja kaasuyrityksiä. Meillä on myös 
useita firmoja joilla on tuotteita jot-
ka toimivat hyvin arktisilla alueilla. 
Tässäkin on meille haasteita, jot-
ta norjalaiset löytäisivät nämä yri-
tykset.

Myös BusinessOulun vetämä 
projekti ”lentolinja Oulu - Luulaja - 
Tromssa” on jo hyvässä vauhdissa 
jolloin yhteydet Tromssaan parane-
vat huomattavasti.

Tuomo Palomaa perusti syksyl-
lä Haukiputaalle uudentyyppisen 
palveluyrityksen infrastruktuu-
rin suunnittelun, rakentamisen ja 
kunnossapidon laadunvarmistuk-
seen. Palomaa kertoo, että koska 
hän on nyt ensimmäistä kertaa yrit-
täjänä, starttivaiheen paperiasioissa 
hän on saanut kultaakin kalliimpaa 
apua BusinessOulun Timo Paak-
kolalta. BimOne Finland Oy pyö-
rii vielä toistaiseksi yhden miehen 
voimalla.

Infra-ala on suurien uudistusten 
keskellä, koska ala on siirtymäs-
sä tietomallipohjaiseen toimintaan. 
Suomi on ollut mukana kehittä-
mässä kansainvälistä Inframodel 
-tietomallistandardia, mikä luo uu-
sia palvelutarpeita alalle. Palomaan 
pitkä kokemus sekä infra- että IT-
alalla antavat erinomaiset valmiu-
det toimia tehtävässä, joka sijaitsee 
näiden kahden alan risteymäkoh-
dassa.

- Teollisuus- ja talorakentami-
seen verrattuna infra-ala on kan-
nattavuudessa jäljessä. Sähköisen 
suunnitelman varhainen laaduntar-
kistus ja arviointi voi säästää kus-
tannuksissa huomattavasti. Infran 
rakentamista edeltää aina pitkä 
suunnittelu, ja jos suunnitelmassa 
on virhe, se voi pahimmillaan kes-
keyttää rakentamisen. Resurssien 
pienentyessä laadunvarmistuksen 
rooli on entistä tärkeämpi, Palomaa 
selostaa.

Palomaan kehittämä uusi tuo-
te on pilvilaskentapalvelu, joka 
on tarkoitettu infran omistajille, 

eli pääasiassa kohderyhmää ovat 
kaupungit, kunnat, ELY-keskukset 
sekä Liikennevirasto. Asiakkaita 
voivat olla myös suunnittelutoimis-
tot ja infran urakoitsijat.

Tieurakoiden ja muun kunnal-
listekniikan rakentamisen tilaajilla 
ei ole vielä työkaluja arvioida suun-
nitelman laatua tietomallimääri-
tysten mukaisesti, joten BimOne 
Finland Oy:n kehittämä pilvipal-
velu arvioi automaattisesti suunni-
telmien tason, esittää onnistumisen 
selkeillä mittareilla sekä kertoo kor-
jausta vaativat kohdat. Asiakkaille 
tarjotaan myös toimintamallin laa-
tuauditointia.

- Pilvipalvelu selkeästi arvi-
oi ja pisteyttää sopiiko suunnitel-
ma asiakkaan minimitarpeisiin. Se 
pohjautuu kansainväliseen stan-
dardiin, liutaan sääntöjä sekä mate-
maattisiin kaavoihin. Tulostettava 
laaturaportti antaa varmuutta suun-
nitteluttamiseen, rakentamiseen ja 
ylläpitoon sekä esittää asiat myös 
kartalla. Älypuhelimella voi pai-
kantaa itsensä työmaalla oikeaan 
kohtaan suunnitelma-aineistoa. 
Palvelu ei vaadi hankalien ohjel-
mien asentamista tai koulutusta 
aiheeseen. Asiakas tarvitsee vain 
tunnukset palveluun.

Yrityksen idea on täysin uniik-
ki. Alan yleisiä tietomallisopimuk-
sia on tehty jo useiden isojen infran 
omistajien kanssa, kuten Oulun, Es-
poon ja Tampereen kaupungit sekä 
Liikennevirasto ja useat ELY-kes-
kukset ovat mukana. Standardin 
käyttöönotto Suomessa tapahtuu 

sopimuksen mukaisesti viimeis-
tään 1.5.2014. Kansainvälisen stan-
dardiston etuna Palomaa näkee, 
että yrityksen markkinat voivat le-
vitä myös kansainvälisesti.

- Olen yrittäjäperheestä ja mietin 

yrittäjyyttä aikaisemminkin, mutta 
odotin kirkasta ideaa. Alan murros 
antoi hyvän sauman tuotteen ke-
hittämiselle. Haukipudas on hyvä 
paikka asua ja yrittää, ja kun tuo-
te on pilvipalvelu, joka sijaitsee in-

ternetissä, ei toimistonkaan tarvitse 
olla pääkaupunkiseudulla. Ensi 
vuosi voi olla merkittävä yrityk-
sen laajenemisen ja henkilökunnan 
palkkaamisen kannalta, Palomaa 
arvioi. JK



Haukipudas YRITTÄÄnro 3/2013 2121 212013

Toimitila- ja yritystonttipörssi

Toimitila- ja yritystonttipörssi on 
BusinessOulun ylläpitämä maksuton 
palvelu, joka kattaa toimitilojen osalta 
Oulun ja sen ympäristökuntien alueen 
(Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, 
Muhos ja Tyrnävä) ja yritystonttien 
osalta Oulun alueen. Hakujen lisäksi voit 
ilmoittaa tai jättää hakuilmoituksen 
yrityskäyttöön tarkoitetuista vapaista 
toimitiloista.

Yrityshakemisto 

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

Palvelumme ovat maksuttomia.  

BusinessPlaza -portaali

BusinessPlaza-omistajanvaihdospor-
taalistamme löydät tietoa omistajan-
vaihdoksista. Tietopankista löydät apua 
omistajanvaihdosprosessin eri vaiheisiin, 
olipa kyse yrityskaupasta tai sukupolven-
vaihdoksesta. Palvelussa voit myös 
ilmoittaa yrityksesi myytäväksi tai 
kertoa ostohalukkuudestasi. 

BusinessOulu palvelee myös sähköisesti

Lisää palveluistamme: www.businessoulu.com

Yrityspalvelutoimintomme palvelevat yritystäsi kaikissa yritys-
toimintaan liittyvissä kysymyksissä, olitpa sitten aloittava yrittäjä 
 tai kansainvälistä kasvua hakeva konkari. Palvelumme kattavat
käynnistymis-, kasvu-, kehittämis-, sijoittumis- ja kansain-
välistymispalvelut, mutta myös joukon muita erityispalveluita. 
Tämän lisäksi käytössäsi ovat sähköiset työkalumme, jotka 
löydät www-sivuillamme.

Toimitusjohtaja Aarno Rantapel-
konen kertoo, että Haukiputaan 
kehitysyhtiön vahvuus on moni-
puolinen toimitilavalikoima.

tiivistä yhteistyötä Business Oulun 
kanssa.

- Toimitilaratkaisut ovat osa jo-
kaisen yrityksen kokonaiskehitys-
tä. Tämän vuoksi tiivis yhteistyö 
on tärkeää. Olen myös apuna Busi-
nessOulun toimitilatiimissä, ja sii-
nä roolissa järjestämme toimitiloja 
yrityksille laajemmin, myös kehi-
tysyhtiön ulkopuolelta, Rantapel-
konen toteaa. 

Jenny kärki

Haukiputaan kehitykseltä  
apua toimitilajärjestelyihin
Haukiputaan Kehitys Oy on ny-
kyisin Oulun alueella toimiva mo-
nipuolinen toimitilojen vuokrausta 
harjoittava yritys. Ulkoinen näky-
vyys on keskitetty Potential nimen 
alle. Tarjolla on tiloja alle 10 neliön 
toimistoista aina 4000 neliön tuo-
tanto- ja varastohalleihin saakka.

- Monipuolinen tilavalikoima 
on vahvuutemme. Tilat soveltuvat 
vaikkapa verkkokaupan logistiik-
katiloiksi tai varastoiksi. Tarvit-
taessa tiloja voi myös räätälöidä 
asiakkaan tarpeisiin tai pilkkoa 
osiin väliseinillä. Painopiste tiloil-
la on Haukiputaan alueella, mutta 
vanhasta Oulusta ja Oulunsalosta-
kin löytyy, toimitusjohtaja Aarno 
Rantapelkonen kertoo.

Tällä hetkellä Haukiputaan Ke-
hityksen tiloista noin 80-90 prosent-
tia on käytössä, mutta pian tiloja 
vapautuu uusien asiakkaiden käyt-
töön. Rantapelkonen vihjaa, että 
ammattiopiston autopuolen väistö-
tiloiksi räätälöidyt opetustilat ovat 
pian vapautumassa. Tämä on mah-
dollisuus vaikkapa tilantarpeessa 

olevalle autoalan yrittäjälle.
- Uutena kuviona suunnit-

telemme myös ”co-working 
space”-tyylistä työtilaa. Virikkeel-
lisesti sisustettuun yhteistyötilaan 
saisi käyttöoikeuden kuntosalityy-
lisellä jäsenyydellä. Esimerkiksi 
monet kotona etätyötä tekevät saat-
tavat alkaa ”mökkiytyä” ja kaipaa-
vat sosiaalista sekä kannustavaa 
työympäristöä. Maailmalla tällai-
nen malli on koettu hyväksi, eten-
kin pienet yritykset kokevat sen 
kustannustehokkaana ratkaisuna. 
Kehitysideoita mahdollisilta käyt-
täjiltä otetaan mielellään vastaan, 
Rantapelkonen kannustaa.

Haukiputaan Kehitys Oy on pe-
rustettu vuonna 1978 ja se vasta-
si pitkään Haukiputaan kunnan 
elinkeinotoimesta. Jo tuolloin yh-
tiön liikevaihto tuli toimitilojen 
vuokrauksesta. Uuteen Ouluun 
siirtymisen vuoksi Haukiputaan 
kehityksen elinkeinojen edistämis-  
tehtävät siirtyivät BusinessOululle 
vuonna 2011. Rantapelkonen ker-
too, että kehitysyhtiö tekee edelleen 
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Miksi et aloita sähkön säästämistä nyt Heti? 
Meiltä HelPot konstit ja ekologiset laitteet 

takaavat pitkän käyttöiän sijoituksellesi,
ja ennätyksellisen lyhyen takaisinmaksuajan!

Pellettitakka 7 kW
Lämmitysala 20-80 m2

sähkökulutus 130-60 w
tarjoushinta 1690,-
 (ovh 1890,-)
Erissä 24 kk -> 90,-/kk, 
korko 7,95% 
rajoitettu erä 
teHtaalta!
takuu 4 Vuotta ! Vesikierto Puutakka 

arDHea Valurautaa
Teho veteen 19,3 kw. Paino 209 kg 
Hinta 3290 € + rahti
tarjous 3100€ 
Erissä 24kk ->160,- /kk

suoMen suosituin 
16 kW VaraaVa PuuHella!
Iso leivinuuni ja palopesä 
Paino 350 kg valurautaa
Hinta 2490 € + rahti
tarjous 2290 €, 
rajoitetun ajan
24 kk erissä 110 € korko 7,9 %

tuunaa aVotakkasi uuteen eläMään
tai suunnittele oman näköinen takka!
VARAAVAT ILMA JA VESIKIERTOMALLIT 
Useita kokoja 50-130 cm leveyteen
Tehot 4-30 kw. Hinnat alk 1290 €
Valettua valurautaa ja keramiikkaa

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA

MaaHantuonti – Myynti – asennus 
läMMitysjärjestelMät

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät - läsnä yrittäjän arjessa
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien vuosikokoustapah-
tuma oli lauantaina 16.11. 
Oulussa. Puheenjohtajana 
jatkaa Haukiputaalla Ou-
lun Neon yrittäjänä toimiva 
Lauri Mikkonen Kiimingis-
tä ja aluejärjestön hallituk-
sessa haukiputaalainen Jyrki 
Drushinin. 

Toimitusjohtaja Mar-
jo Kolehmainen esityksen 
pohjalta jatketaan toiminta-
suunnitelmassa tulevan vuo-

Haukiputaan Yrittäjien ko-
kousedustajat Jyrki Drus-
hinin ja Raimo Kropsu 
ilmoittautumassa vuosiko-
koukseen. Ilmoittautumisia 
ottamassa vastaan Katriina 
Rekinen ja Milla Raappana.

den järjestöteemalla ”Läsnä 
Yrittäjän arjessa”. Keskei-
sinä tavoitteina ovat muun 
muassa Yrittäjän jaksami-
nen ja hyvinvoinnin edistä-
minen, tuetaan ja autetaan 
yrittäjiä toimintaympäristön 
ja liiketoiminnan muutok-
sissa sekä tiiviillä kuntayh-
teistyöllä mahdollistetaan 
edunvalvonnan tulokselli-
suus. Paikallisyhdistysten 
toiminnan edistäminen näh-
tiin tärkeäksi ja aluejärjestön 
henkilöstö ja työvaliokunta 
lupasivat vierailla entistä ak-
tiivisemmin paikallisyhdis-
tyksissä yhteydenpitämisen, 
yhteisten toimenpiteiden ja 
kouluttamisen merkeissä. 
Jäsenmäärä on ollut jatku-
vassa kasvussa ja lähivuo-
sien tavoite 5000 jäsenen 
ylittyminen lähenee. Ensi 
vuonna tavoitellaan 4700 jä-
senmäärään pääsemistä. Sa-

malla pyritään tehostamaan 
jäsenpysyvyyttä. Opiskeli-
jajäsenyysasia tullaan lan-
seeraamaan ensi vuoden 
kuluessa ja todettiin samal-
la seniorijäsentoiminnan 
olevan tällä hetkellä vireää. 
Tällä hetkellä PPY:n jäsen-
määrä on 4620. Paikallisyh-
distyksiä on 28. 

Lauantai-iltana oli iltajuh-
la, jossa juhlapuhujana oli 
europarlamentaarikko Han-
nu Takkula. Maakunnal-
lisena yrittäjänä palkittiin 
valtakunnallista toimintaa 
harjoittava kuntoutus- ja hoi-
vapalveluja tuottava oululai-
nen Tutoris Oy. Illan aluksi 
juhlittiin Oulun Yrittäjien 
30-vuotista toimintaa ja yh-
distys palkittiin iltajuhlassa 
Vuoden paikallisyhdistykse-
nä Pohjois-Pohjanmaalla. 

Heimo Turunen

Myyntipöytätiedustelut Pekka nevalaiselta 
sähköpostitse pekka.nevalainen@evl.fi tai puhelimitse numeroon 0400 338 838

Joulumyyjäiset 
Iin Työväentalolla 30.11.2013

JOULUNAVAUS 22.-23.11.2013
HAUKIPUTAALLA ks. oHjelMa 

etusiVulta

Hannu Liljamo
Vuoden haukiputaalainen:

Lauantaina 9.11. Hau-
kipudas-päivillä Jatulis-
sa palkittiin vuoden 2013 
haukiputaalainen ja titte-
lin sai uuttera yhdistysak-
tiivi Hannu Liljamo. Hän 
on Haukiputaan kirkonky-
län asukasyhdistyksen sekä 
Haukiputaan suuralueen 
asukasyhdistyksen puheen-
johtaja.

Kemistä syntyisin ole-
va mies on kokenut Hau-
kiputaalla asumisen oikein 
viihtyisäksi ja paikallisten 
asukkaiden asioiden ajami-
sen tärkeäksi. 

Tällä hetkellä asukasyh-
distyksen tähtäimessä on 
yhteisen tilan järjestäminen 
asukastuvaksi. Neuvottelut 
kaupungin kanssa tiloista 
ovat käynnissä.

Hannu muutti vaimon-
sa kanssa Haukiputaal-
le vuonna -92, jolloin hän 
työskenteli Nokialla tietoko-
neinsinöörinä. Tuossa hom-
massa hän viihtyi yhteensä 
26 vuotta. Sen jälkeen Hannu 
työskenteli neljä vuotta Hau-
kiputaan kumppanuusyh-
distyksellä. Sittemmin hän ei 
ole ollut palkkatyössä, mutta 
yhdistystoimet ja vapaaeh-
toistoiminta pitävät miehen 
kiireisenä.

- Käyn avustamassa kehi-
tysvammaisia ja ikäihmisiä 
erilaisten harrastusten paris-
sa. Esimerkiksi eilen kävin 
uimassa vammaisen miehen 
kaverina ja tänään vien erään 
pyörätuolissa olevan ikäih-
misen seurakunnan kerhoon. 
Minulle on tärkeää, että voin 

olla tukena lähimmäisil-
le ja se on suuri osa elämää-
ni. Auttaminen antaa hyvää 
mieltä sekä jaksamista itselle, 
ja on lisäksi tärkeää yhteis-
kunnallisesti, Hannu kertoo.

Hannu Liljamo asuu vai-
monsa kanssa Ukonkai-
voksella. Heidän poikansa 
kirjoitti viime keväänä yli-
oppilaaksi ja muutti syksyllä 
Kajaaniin opiskelemaan tra-
denomiksi. Tärkeäksi harras-
tukseksi Hannu kertoo myös 
monipuolisen liikunnan. La-
pinkävijät Owla- sekä Hau-
kiputaan Latu -yhdistyksien 
puheenjohtajan ominaisuu-
dessa erilaisia vaellus-, hiih-
to- ja lähiliikuntaretkiä sekä 
-tapahtumia tulee järjestet-
tyä.

Vuoden haukiputaalaisen Hannu Liljamon 
yksi tärkeistä harrastuksista on vaeltami-
nen Lapissa.
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Iin Haminan vanhempainyhdistyk-
sen järjestämät joulumyyjäiset pidetään 
lauantaina 30.11. Iin Työväentalolla. 
Perinteiseen tyyliin järjestettävässä ta-
pahtumassa luvassa on mukavaa jou-
lutunnelmaa, kanttiinissa myytävänä 
kahvia ja joulutorttuja sekä noin kol-
menkymmenen myyjän tuotteita. Lisäk-
si kuullaan elävää joulumusiikkia. Myös 
joulupukki vierailee tapahtumassa kello 
10, 12 ja 14.

- Yksityiset ja yhdistykset saavat tul-
la myymään tuotteitaan. Yleensä paras 
menekki on ollut erilaisilla leivonnaisil-
la, kuten kuivakakuilla ja leivillä. Perin-
teisesti tilaisuudessa on riittänyt myös 
hyvin kävijöitä. Myyjäisten tuotto menee 
Haminan koulun oppilaiden hyväksi, esi-
merkiksi luokkaretkien avustamiseen 
ja koulun ilmapiirin sekä työskentely-

ympäristön parantamiseen, kertoo van-
hempainyhdistyksen sihteeri Pekka 
Nevalainen.

Joulumyyjäiset ovat pitkä perinne, 
mutta vanhempainyhdistyksen järjes-
tämänä tapahtumaa heräteltiin vuonna 
2006. Nevalaisen mukaan useat myyjät 
muistavat aina jo hyvissä ajoin kysellä 
järjestetäänkö myyjäisiä tänäkin vuonna.

Ii-Instituutti auttaa tapahtuman järjes-
telyissä antaen myyntipöydät myyjäisten 
käyttöön. Nevalainen onkin kiitollinen 
Ii-Instituutin kanssa hyvin toimineesta 
yhteistyöstä. Pöytien lukumäärän vuok-
si paikalle tulevien myyjien olisi hyvä 
olla tiedossa 28.11. mennessä. Myynti-
pöytätiedustelut Pekka Nevalaiselta säh-
köpostitse pekka.nevalainen@evl.fi tai 
puhelimitse numeroon 0400 338 838. JK

Joulumyyjäiset 
232013 Iin sivu

Museokahvila
HUILINKI

LOUNAS
Ma-pe klo 11-13.30

050 5143116

Puistotie 4, ii
044 783 8732

Normaali-
lounas

Keittolounas
(pe)

Salaatti- 
lounas

Lounas
kotipakettiin

840

660

570

550

MYÖS 
KOTIIN-

KULJETUS

(kork. 10 km)

(kotipaketiin 5,50 € + 

kuljetus 2 €)

Lisätietoja 
kotiinkuljetuksesta

www.savottaviihde.fi

Iin työväentalolla
la 23.11.2013 klo 19

Iin kansalaisopiston 
laulunopiskelijat
ja Iin laulupelimannit

Liput 7 €

Vanhan ajan tanssit

avoinna 
Ma-to 10-17, Pe 10-16

Kampaamo

HtS
Kirkkokatu 8, 91100 Ii 
Puh.08-8173726

Iin Työväentalolla
• Kolariautokorjaamo ja -maalaamo
• Korjauskustannuslaskelmat vakuutusyhtiöön
• tuulilasinvaihdot
• Raskaan kaluston maalaukset
• Erikoismaalaukset

p. 044 972 3559
iinautomaalaamo@gmail.com

Vaneritie 2, Ii
Katsastuskonttorin vieressä

Ekologista lämmitystä

Pauli Vuoti esittelee Iin liikkeessään tulisijoja, joiden valmistukseen hän kävi tutustumas-
sa Italiassa. Kuva Kari Kiuttu.

Iin työväentalolla eli ”Tö-
kärillä” tanssitaan lau-
antaina 23.11 menneiden 
vuosikymmenten tyyliin. Iin 
kansalaisopiston syksyn kon-
serttisarjan yhdeksi koho-
kohdaksi noussut tapahtuma 
Vanhan ajan tanssit kokoaa 
jälleen yhteen innokaita lau-
lun -ja tanssin harrastajia sekä 
elävän musiikin ystäviä.  

Tanssit Iin työväentalolla

lisätietoja tapahtumasta:  
Iin kansalaisopiston musiikinopettaja Johanna Niskanen 040 716 6333 
Iin kansalaisopiston musiikinopettaja, vararehtori Jari Ruonala 050 395 0388

Illan tähtisolisteina esiin-
tyy kolmisenkymmentä Iin 
kansalaisopiston laulunopis-
kelijaa. Laulajia säestää Iin 
laulupelimanneista koostu-
va kuusihenkinen orkesteri. 
Ohjelmassa on luvassa nos-
talgisten  ikivihreiden lisäksi 
tulkintoja myös uudemmasta 
tanssimusiikista. Tanssit al-
kavat kello 19.

Jatkuvasti kallistuva säh-
kön hinta herätti Pauli Vuo-
tin miettimään, miten voisi 
ekologisesti säästää lämmi-
tyskustannuksista. Pohdin-
nat ja aiheen opiskeleminen 
ajoivat miehen yrittäjyyteen, 
ja nyt hänellä on Mirana Fin-
land Oy, joka maahantuo ja 
myy energiatehokkaita tuli-
sijoja sekä lämmitysjärjestel-
miä. Lisäksi yrityksellä on 
liiketilat Iin Kärkkäisen kiin-
teistössä Sorosentiellä.

- Tuotteiden valmistajan 
tehtaalla oli tuttavia töissä 
ja osaltaan vaimoni kannus-
tamana ehdotin yhteistyötä. 
Tehtaalta näytettiin vihreää 
valoa ja nyt olemme ainoat 
tämän merkin maahantuoji-
na koko Skandinavian alu-
eella. Yhteistyö on lähtenyt 

hyvin pyörimään, Vuoti kiit-
telee.

Mirana Finland Oy:llä on 
myynnissä pelletti- ja puu-
käyttöisiä takkoja sekä kat-
tiloita, että takkasydämiä, 
joilla voi ”tuunata” van-
hasta takastaan ekologi-
semman ja modernimman. 
Valittavana on tuotteita ve-
sikiertoisena tai ilmakier-
toisena. Samaa tekniikkaa 
hyödyntäviä kokonaisval-
taisia lämmitysjärjestelmiä-
kin on saatavilla. Pauli Vuoti 
vihjaa myös, että puuhellat 
ovat tulossa takaisin muotiin 
ja niitäkin on saatavissa tyy-
likkäinä uutuuksina.

Tuotteet ovat nykyai-
kaisia ja läpäisevät tiukim-
matkin päästöstandardit. 
Valmistaja on Thermorossi 

tehdas Pohjois-Italiassa, jon-
ne Vuoti kävi tutustumas-
sa henkilökohtaisesti. Hän 
kertoi, että tehtaan omis-
taja on 85-vuotias ja hieno 
persoonallisuus sekä tarkka 
henkilökuntansa tekemästä 
työstä. Valtaosin tuotteet to-
teutetaan käsityönä. Tehtaan 
ainoat robotit ovat suoma-
laisvalmisteisia ja omistajal-
leen ylpeyden aihe.

Aikaisempaa kokemusta 
yrittäjyydestä Pauli Vuotil-
la on 90-luvulta sivutoimise-
na yrittäjänä. Asiantuntevaa 
ja ilmaista yritysneuvontaa 
Vuoti on saanut Iin Micropo-
liksesta. Neuvonta on ollut-
kin alkavalle yrittäjälle tuiki 
tärkeää.
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Monipuolinen
palveleva

kirjapaino
Kempeleessä

• käyntikortit
• esitteet
• lomakkeet
• tarrat, kutsut
• omakustannekirjat
• ym. alan työt

Tarjusojantie 10, Kempele • Puh. 08 562 1900
toimisto@mattilankirjapaino.fi • www.mattilankirjapaino.fi

Parasta palvelua jo vuodesta 1928

Kun yrityksen pankki- ja vakuutusasiat on 
keskitetty OP-Pohjolaan, yritys on Kumppani–
yrityksemme. Ja sehän tarkoittaa markkinoiden 
parhaita kokonaisratkaisuja, säännöllistä yhtey-
denpitoa ja merkittäviä erityisetuja. Kysymyksiä? 

Soita meille Yrityskonttoriin 010 2535 320 
tai vieraile osoitteessa www.op.fi /
kumppaniyritys.

010-puheluiden hinnat: kotimaan kiinteän verkon lankaliittymästä 0,0835 e/puhelu+0,07 e/min, ja matkapuhelinliittymästä 
0,0835 e/puhelu+0,17 e/min, (hinnat sis.  ALV:n).

Yrittäjä.

Lisää koulutuksia osoitteessa www.psk.fi

PSK-Aikuisopisto
Kansankatu 47 B, 3krs, 

90100 Oulu, www.psk.fi

  

KLT-tutkintoon valmentava koulutus, 3.12.2013 alkaen, lisätiedot kouluttaja Matti 

Vähäjylkkä, p. 044 0803 639. Kysy etäyhteysopiskelusta!

Tieto- ja viestintätekniikan pt. (datanomi), WWW- ja verkkokauppaosaaja, 13.1.2014 

alkaen Haapavedellä lisätiedot koulutuspäällikkö Merja Talman-Riihiluoma, p. 044 3569 058. 

Kysy etäyhteysopiskelusta!

Hankeosaajavalmennus, maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoon

valmistava koulutus, 17.3.2014 alkaen, lisätiedot kouluttaja Tarja Niskanen, p. 044 3120 750

Myynnin ammattitutkinto, oppisopimuksella, 24.4.2014 alkaen, 

lisätiedot kouluttaja Teemu Simola, p. 044 3120 786

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, oppisopimuksella, jatkuva haku, lisätiedot 

kouluttaja Harri Ojanperä, p. 044 0296 868. Kysy etäyhteysopiskelusta!

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osaamisalana vanhustyö, oppisopimuksella, 

jatkuva haku, lisätiedot koulutuspäällikkö Anu Riippa, p. 044 3120 811

     Uutta   
oppia Oulussa!

Eduskunnassa on päällä lop-
puvuoden kiireet. Valtion ta-
lousarvio vuodelle 2014 on 
saatava kasaan ja budjetis-
ta päätettävä ennen Joulua. 
Valtiontaloudella on usei-
ta haasteita. Maailmantalou-
den kasvun hidastuminen ja 
eurokriisi vaikuttavat edel-
leen Suomen kilpailuky-
kyyn, vientiin ja sitä kautta 
valtion verotuloihin.  Valtion 
velka pelottaa enemmän nyt, 
koska nopeita pikavoittoja ja 
suurta kasvun aikaa ei ole lä-
hivuosina ennusteissa. 

Nostaako veroja, leikata-
ko palveluita? Tämän ikui-
suuskysymyksen lisäksi 
meidän pitää suhtautua va-
kavasti työttömyyden kas-
vuun. Niin nuorten kuin 
ikäihmistenkin työttömyys 
on kasvussa, joskaan ei ti-
lastojen mukaan niin paljon 
kuin jatkuvat irtisanomisuu-
tiset antaisivat ymmärtää. 
Kaikissa päätöksissä joita me 
täällä eduskunnassa teem-
me, tulisi pitää mielessä tär-
keä kysymys: luoko tämä 
päätös lisää yrityksiä ja työ-

Isojen päätösten edessä
paikkoja Suomeen, vai viekö 
se joltain työn?

Ikävä kyllä maan halli-
tus on ulkoistanut monet 
kipeimmistä leikkauspäätök-
sistä kunnille. Kuntakenttä 
on jo valmiiksi myllerryk-
sessä, ja kuntapuolelta vaa-
dittavat leikkauksia ei voida 
saada kasaan ilman merkit-
täviä säästöjä peruspalve-
luista.

Samaan vääntöön liittyvät 
puheet kuntauudistukses-
ta sekä sosiaali- ja terveys-
uudistuksesta. Tärkeintä on, 
että paikallinen kehittämi-
nen ja hyvä toiminta ei hyy-
dy valtakunnan sekavan 
tilanteen alla. Uudessa Ou-
lussa on pakko uudistaa pe-
ruspalveluita. Asioita on 
tehtävä uudella tavalla, jotta 
voimme turvata peruspalve-
lut eri puolilla uutta kuntaa.

Muita ajankohtaisia aihei-
ta eduskunnassa ovat muun 
muassa parlamentaarinen 
Energia- ja ilmastotiekartan 
suunnittelu, jossa saan olla 
Pekkarisen Maurin kanssa 
Keskustan edustajana. Meille 

tärkeää on kotimaisen uusiu-
tuvan energian lisääminen ja 
stoppi ulkomaisen kivihiilen 
rahtaamiselle Suomeen.

Lisäksi olemme puhuneet 
paljon Suomen kaivannaiste-
ollisuuden tulevaisuudesta. 
Meillä pohjoisessa mahdolli-
suuksia ja osaamista löytyy, 
mutta Suomen luonnon-
varojen tulee hyödyntää 
suomalaista hyvinvointia. 
Ympäristövaatimusten tulee 
myös olla kunnossa.

Ilokseni olen havainnut, 
että pohjoinen kiinnostaa. 
Arktisista mahdollisuuksis-
ta puhuvat kaikki. Meillä 
on osaamista jäänmurrosta, 
kylmäosaamisesta, ener-
giateknologiasta ja ympä-
ristöasioissa. Katse kääntyy 
pohjoiseen, hitaasti, mutta 
varmasti. Ainakin talvi tuo 
matkailijat Lappiin.

Nyt odotan vielä talvi-
kelejä ja lunta niin kotiseu-
dulle kuin Helsinkiin.

mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut 
kauttamme. Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

P. 0400 385 281 • vkkmedia@vkkmedia.fi
Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

Toivotamme hyvää ja antoisaa joulunaikaa 
ystäville ja yhteistyökumppaneillemme!


