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Raikasta syyskuun aikaa kaikille! Kaihoisin mielin on laitettava hellevaatteet kaapin perukoille ja otettava esille lämpimämpää ja pitkälahkeista päälle. Onnellinen se, jolla on takataskussa aurinkolomaliput valmiina katkaisemaan tulevaa kaamosta ja kylmän aikaa. Tosin onnellinen voi näköjään olla myrskyisän ja kolean Pohjois-Norjan vael-lusretkenkin jälkeen. 

ukseen, joka käsittelee Suo-
men ulkomaan suhteita…

Haukiputaan Yrittäji-
en paikallisyhdistyksem-
me jäsenmäärä on 235, josta 
voimme olla oikein iloisia ja 
ylpeitä. En kuitenkaan malta 
olla siteeraamatta Teemu Se-
länteen kommenttia: ”Kehi-
tys loppuu tyytyväisyyteen”. 
Loistava kommentti hienolta 
mieheltä! Meidänkin yhdis-
tyksen järjestäytymisastees-
sa on hyvästä jäsenmäärästä 
huolimatta vielä parantami-
sen varaa. Haukiputaalla on 
paljon yrityksiä, jotka toivoi-
simme toimintaamme mu-
kaan. 

”Mitä hyötyä tästä on mi-
nulle?” -kysymyksen äärel-
lä moni pohtii, kannattaako 
liittyä jäseneksi. Jäsenyyden 
merkitystä voi miettiä myös 
niin päin, että ilman pai-
kallisyhdistyksiä ei olisi 
aluejärjestöjä ja tuskin Suo-
men Yrittäjiäkään, meidän 
vankkaa edunvalvonta or-
ganisaatiotamme. Voi tun-
tua äkkiseltään kaukaiselta, 
mutta varmaan jokainen 
pienyrittäjä mielellään ha-
luaisi suoriteperusteisen ar-
vonlisäveron maksamisen 
verottajalle maksuperustei-
seen muotoon. Tällöin ar-
vonlisävero maksettaisiin 
verottajalle vasta kun yrit-
täjälle on kotiutunut raha 
lähettämistään laskuista. 
Reilua, eikö? Tämä on yksi 
niistä suurista edunvalvon-

ta-asioista, joita Suomen 
Yrittäjät on ajaneet sinnik-
käästi eteenpäin. Näinhän se 
on, että yksittäinen ääni huk-
kuu voimattomuuteensa, 
mutta isommalla porukal-
la saadaan aikaiseksi kun-
non töminääkin. Ja onhan 
meillä niin hauskaa yhdis-
tyksessä puuhata erilaisia ta-
pahtumia ja tilaisuuksiakin. 
Muistakaapa merkitä jo ka-
lentereihinne ylös perinteiset 
joulunavaus ja yrittäjien pik-
kujoulut!

Jokainen, myös yrittäjä, 
tarvitsee työnsä vastapaino-
na keinon tuulettaa ajatuk-
sia ja rentoutua mielekkään 
tekemisen parissa. Se voi olla 
käsitöiden tekeminen, koi-
raharrastus, moottoriurhei-
lu tai jollekin liikunnan ilo. 
Yhtä kaikki pääasia, että la-
taa akkuja niin että uusin 
voimin jaksaa kohti seuraa-
via työpäiviä ja haasteita. 

Kävin nollaamassa omat 
ajatukseni Levin ruskamara-
tonin puolikkaalla. Suhteel-
lisen uutena villityksenä on 
noussut suosioon polkujuok-
su, jossa juostaan haastavas-
sa maastossa pitkin suota, 
polkuja, portaita, pitkospui-
ta tai tunturinrinteitä. Tänä 
kesänä osallistuin kolman-
nen kerran Pyhätunturin 
polkujuoksutapahtumaan. 
Ensimmäisellä kerralla otin 
tuntumaa kympillä ja pari 
viime kertaa on mennyt jo 
maratonin puolikas. Molem-

mat juoksutapahtumat ovat 
vertaansa vailla ja täysin eri-
laisia toisistaan, joten aika-
vertailukelpoisia ne eivät ole 
keskenään. Polkujuoksurei-
tin ajan saa kertoa 1,5-2 ker-
toimella maantiejuoksuun 
nähden. Nyt alkaa taittua 
juoksukausi enemmän kun-
tosalipuolelle.

Syksyn koleudesta huo-

Yrittäjä tarvitsee työnsä vastapainona 
keinon tuulettaa ajatuksia ja rentoutua

limatta on hienoa, kun voi 
syyshämärässä tunnelmoi-
da kynttilöillä ja takkatulel-
la. Voimauttavaa syysaikaa 
sinullekin. Nautitaan syksyn 
antimista ja ruskan värilois-
tosta!

Tiina Sotaniemi
puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät ry

Raikasta syyskuun aikaa kai-
kille! Kaihoisin mielin on lai-
tettava hellevaatteet kaapin 
perukoille ja otettava esil-
le lämpimämpää ja pitkä-
lahkeista päälle. Onnellinen 
se, jolla on takataskussa au-
rinkolomaliput valmiina 
katkaisemaan tulevaa kaa-
mosta ja kylmän aikaa. To-
sin onnellinen voi näköjään 
olla myrskyisän ja kolean 
Pohjois-Norjan vaellusret-
kenkin jälkeen. Hienon mah-
dollisuuden oli järjestänyt 
Haukiputaan lukio nuoril-
le osallistua vaelluskurssille 
elokuun lopulla. 

Askeettiset ja haasta-
vat olosuhteet telttaleiriy-
tymisineen voivat antaa 
uskomattoman upeita koke-
muksia; epätoivosta eufori-
siin tuntemuksiin asti, jotka 
muistetaan varmasti aina. 
Haukiputaan lukion säily-
minen on ollut meille hauki-
putaalaisille enemmän kuin 
kunnia-asia. Arvostamme 
korkealle kaikkia niitä, jotka 
ovat tämän asian eteen ko-
vasti töitäkin tehneet!

Kädessäsi on Haukipu-
taan Yrittäjien lehti, jossa on 
paljon mielenkiintoisia paik-
kakuntaa koskevia aiheita. 
Yrittäjän päivää vietettiin pe-
rinteisesti viides päivä syys-
kuuta. Päivämäärä on valittu 
yrittäjän päiväksi, koska Suo-
men Yrittäjät ry päätettiin 
perustaa tuolloin vuonna 
1995. Tässä numerossa onkin 

korostettu erityisesti yrittäjiä 
koskevia asioita. Esimerkik-
si Haukiputaan keskustan 
kehittämissuunnitelman pa-
neelikeskustelussa yrittäjät 
saivat tuoda näkemystään 
hyvin esille viranomaisille 
(s. 2 ). Myös aluejärjestöm-
me henkilökunta Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjistä (PPY) 
esittäytyy lähemmin lehdes-
sämme (s. 6). 

Niin kauan kuin olen ol-
lut yritysmaailmassa muka-
na ja vierellä, olen lukenut 
ja kuullut puhuttavan yrit-
täjyyden edellytysten paran-
tamisesta. Välillä ihmetyttää, 
että yrittäjät jotka työllistävät 
ja kannattelevat yhteiskun-
tamme pyöriviä rattaita, jou-
tuvat taistelemaan koko ajan 
omien perustoimintaedelly-
tystensä varmistamiseksi. 

Ihmetystä ja pettymys-
tä aiheutti myös tilanne, jos-
sa Suomen Yrittäjät jätettiin 
kutsumatta yhteiseen neu-
vottelupöytään työmark-
kinajärjestöjen ja Suomen 
hallituksen kanssa koskien 
työllisyyspakettia ja kilpailu-
kykysopimusta elokuun lo-
pulla. 

Olisi ollut vähintäänkin 
oikeutettua saada työnan-
tajapuolen ääni kuuluville, 
koska työpaikkojen säilymi-
nen ja uusien työpaikkojen 
luominen ovat yritysten tah-
totila ja vastuullakin. Tuskin 
ulkoministeriäkään jätetään 
kutsumatta tärkeään koko-

Lähdössä puolikasmaratonille Levillä syyskuussa.

Maanantaina 29.8. järjes-
tettiin Haukiputaan kes- 
kustan kehittämissuunnitte-
lusta info- ja paneelikeskus-
telutilaisuuden. Paikalle oli 
kutsuttu yleisenä kutsuna 
paikallisia yrittäjiä ja Oulun 
kaavoituspuolelta mukana 
oli asiantuntijoita sekä yh-
dyskuntalautakunnan edus-
tajia.  

Keskustelussa pohdit-
tiin Haukiputaan keskus-
ta-alueen kehittämistä ja 
sen vaihtoehtoisia suunni-
telmia. Tarkastelu keskit-

Haukiputaan keskustasta vetovoimainen asuinalue
tyi lähinnä kunnantalon 
ja sen läheisyyteen kuulu-
vaan alueeseen. Mahdollisia 
asuinrakennuksia ja liike-
huoneistoja kaavaillaan ka-
tutasoon. Aluearkkitehti 
Hanna Pöytäkangas esitteli 
erilaisia vaihtoehtoja raken-
nusten sijoittumiselle. 

Vapaamuotoinen kes-
kustelu koettiin tärkeäk-
si. Yrittäjien osalta voidaan 
todeta, että iloisia ja tyyty-
väisiä olemme, kun alueen 
kehittämiseen liittyen yrit-
täjien mielipidettä kuunnel-

tiin ja tahtotila yhteistyölle 
yrittäjien ja keskusta-alueen 
suunnittelijoiden kesken to-
dettiin aidosti tarpeellisek-
si. Alueen yrittäjien ja Oulun 
suunnittelupuolen tahojen 
todettiin olevan yksimielisiä 
siitä, että Haukiputaan ke-
hittäminen ja elinvoimaisuus 
on molempien tavoite ja pal-
velee niin Haukipudasta 
kuin ydin Oulun elinkeino-
elämää. Totta on, että pää-
tösten tekeminen ja niiden 
toteuttaminen vievät aikaa. 
Mutta mitään kehitystäkään 
ei tapahdu, jos jäädään pai-
koilleen odottamaan, eikä 
yritetä tehdä mitään asioiden 
eteenpäin viemiseksi.

Yrittäjät kokevat kes-
kustan kehittämisen 
lähtökohtana olevan sen ko-
konaiskuvan kehittämisen, 
mikä palvelisi koko alueen 
elinkeinorakennetta. Nykyi-
sen keskusta-alueen haas-
teellisuus yritysten kannalta 
on liiketilojen hajanainen ja 
pirstaleinen sijainti. Asunto-
rakentamisen suunnittelus-

sa olisi hyvä huomioida mm. 
että asunnot olisivat houkut-
televia niin nuorille, työikäi-
sille kuin vanhemmillekin. 
Vetovoimainen asuinalue ja 
asukkaat luovat edellytykset 
ja mahdollisuudet myös pal-
veluille ja liiketoiminnalle. 

Erilaisia tapahtumia aja-
tellen, tulisi keskustassa olla 
asianmukaiset puitteet jär-
jestää tilaisuuksia yleisölle. 

Yrittäjät kokivat keskustan kehittämisen lähtökohtana olevan sen 
kokonaiskuvan kehittämisen, mikä palvelisi koko alueen elinkeino-
rakennetta.

Oulun kaavoituspuolelta oli mukana aluearkkitehti Anne Olsbo, asemakaavapäällikkö Mikko Törmä-
nen ja aluearkkitehti Hanna Pöytäkangas. Takana oikealla istumassa yhdyskuntalautakunnasta Jorma 
Leskelä ja vasemmalla Lauri Kauppila. 

Käytännössä kiinteä esiinty-
mislava tarpeellisten varus-
teluiden (sähkö, vesi) kera 
olisi erittäin tervetullut li-
säämään elinvoimaisuutta ja 
liikettä keskustaan. Intoa ja 
halua järjestää tapahtumia 
kyllä löytyy alueen yrittäjil-
tä ja varmasti muiltakin yh-
teisöiltä. Ja ainahan pienet 
yksityiskohdat kuten kuk-
kaistutukset ja kiinteät pen-

kit ja pöydät elävöittäisivät ja 
antaisivat viihtyisyyttä alu-
eeseen. Keskustelussa nou-
si esille erilaisia ajatuksia ja 
ideoita. Mietittiin myös vaih-
toehtona Kirkkotien ”suoris-
tamista” nykyiseltä reitiltä, 
jolloin saataisiin enemmän 
kaupunginomainen keskus-
katu -näkymä kirkolle. 

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

Kukkien erikoissidonnat
juhlaan, arkeen, 
iloon ja suruun

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

HAUKIPUDAS, Kirkkotie 1, p. 08 547 1750

HAUTAUSPALVELUT
Käänny puoleemme, 

autamme surun kohdatessa.

PERUNKIRJOITUSPALVELU
Luottamuksella ja ammattitaidolla. 

· Akryylipinnoitteet
· Epoksipinnoitteet
· Polyuretaanipinnoitteet
· Raekivilattiat
· M1 -pinnoitteet
· ESD- ja AtEX -pinnoitteet
· Alustasta nousevien 
 haitta-aineiden kapselointi
· lakkaukset ja pölynsidonnat
· lattioiden jyrsinnät ja hionnat

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

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

WWW.SUOMENMARDEGA.Fi

lAttiAPiNtOJEN AMMAttilAiNEN

Varmistuaksesi parhaasta
mahdollisesta vaihtoehdosta

lattiapinnoitteeksesi,
OtA MEiHiN YHtEYttä

JA tUtUStU

-tuoteperheeseemme.
iNDUStRi

Parturi- Kampaaja Katri So-
ronen tekee muun muassa 
hiusten kasvivärjäyksiä ja muu-
tenkin harrastaa luomuilua ar-
jessaan.

Kolme vuotta sitten Hauki-
putaan keskustassa vapautui 
täydellinen liiketila paraatipai-
kalla Revontie viidessä. Katri 
Soronen oli odottanut sopivaa 
tilaisuutta jo pitkään ja päät-
ti alkaa toteuttamaan haa-
veitaan. Hän perusti tilaan 
Parturi-kampaamo ja kaune-
ushoitola LäHellä -yrityksen-
sä.

Nyt saman katon alla 
työskentelee kaksi muu-
ta kampaajaa ja kosmetologi; 
Hiusmuotoilija Tinja Tausta ja 
Parturi-kampaamo Minna Pel-
konen sekä Sky-Kosmetologi 
Paula Kauppi. Jokainen näistä 
kauneudenhoitoalan ammatti-

Luontoystävälliset arvot näkyvät myös yrittäjyydessä
laisista toimii itsenäisinä yrit-
täjinä vuokratuoliperiaatteella.

- Käytäntö on alalla hy-
vin yleinen ja toimii kyllä. 
Kaikki ovat vastuussa omas-
ta työstään ja tienaavat oman 
kassansa. Samalla teemme yh-
teistyötä ja tuemme toisiam-
me. Kaikilla on kuitenkin hyvä 
työmoraali ja samat periaat-
teet, Soronen kertoo.

Jokaiselta työntekijältä löy-
tyy myös erikoisosaamis-
ta, joista esimerkiksi Soronen 
nostaa luontoystävälliset pal-
velut. Normaaleiden kampaa-
motöiden lisäksi hän tekee 
myös hiusten kasvivärjäystä. 
Myös kosmetologi Paula käyt-
tää töissään luonnonkosme-
tiikkaa.

- Luomuilu ja luonnosta vä-

littäminen ovat lähellä meidän 
arvomaailmaamme. Minul-
la on myös lapsiperhe, jon-
ka arjessa näkyy samat arvot. 
Suosimme lähiruokaa, val-
mistamme ruoan hyvin pitkäl-
le itse ja muutenkin pyrimme 
omilla valinnoillamme kuor-
mittamaan ympäristöä mah-
dollisimman vähän. Toki 
nautin myös elämästä – aina ei 
kannata olla niin tiukka, Soro-
nen naurahtaa.

Tuntosarvien on oltava 
herkkänä koko ajan, sillä ala 
myös muuttuu. Yrittäjät tutki-
vat jatkuvasti millainen palve-
lu voisi tukea heidän arvojaan 
ja pitää työn modernina. Lä-
Hellä -liikkeen ideaologiana 
onkin Hiusten ja ihon luon-
nonmukainen ja ihmisen ko-

konaisvaltainen hoito.
Yrittäjyys lienee Haukipu-

taalla syntyneelle yrittäjälle 
verenperintö. Hänen äitinsä-
kin oli kampaamoyrittäjä ja isä 
toimii ravivalmentajana.

- Minulla on ollut toimini-
mi vuodesta -99 lähtien, mut-
ta välillä toimin vuosia myös 
toisen palveluksessa. Vaikka 
tuolloinkin toimin hyvin yrit-
täjämäisesti ja vastuu oli suu-
ri, ei silti ollut mahdollisuutta 
vaikuttaa mihin halusin. En 
pystyisi tekemään renkinä töi-
tä ainakaan tällä alalla. Yrit-
täjyydessä kiehtoo vapaus 
käyttää omaa luovuuttaan ja 
tehdä työnsä itsensä näköisel-
lä tavalla.

Jenny Kärki

Parturi-kampaamo ja kauneushoitola LäHellä sijaitsee Haukiputaan keskustassa Revontiellä, entisissä 
kulta- ja kelloliikkeen tiloissa.

Osaamiselle kysyntää Pohjoismaita myöten
Haukiputaalta löytyy vah-
vaa osaamista myös teol-
lisuuden tarpeisiin. Tätä 
sektoria edustaa muun muas-
sa Kiviniemestä käsin toimi-
va Arctic-Asennus Oy, jonka 
toimitusjohtaja Vesa Metto-
vaara kertoo toiminnan le-
vinneen maantieteellisesti 
laajallekin alueelle. Töitä on 
tehty ympäri Suomea ja Poh-
joismaita myöten.

Yritys valmistaa pääasias-
sa teollisuuden tarpeisiin lu-
jite- ja kestomuovituotteita 
sekä hoitaa asennuksia.

- Tekemällemme lasi-
kuitutyölle ei ole varsinais-
ta koulutusta, joten olen itse 
kouluttanut työntekijöitäni 
alan tarpeisiin. Kyllä kysyn-
nästä huomaa, että Suomes-
sa alan ammattitaitoinen väki 
on rajallista ja nyt onkin ol-

lut poikkeuksellisen vilkasta. 
Toki kysyntä vaihtelee, viime 
talvi oli melko hiljainenkin. 
Onneksi nyt tilanne on näin 
päin, Mettovaara toteaa.

Tänä vuonna ei siis ole 
ehditty vielä lomailemaan. 
Heinäkuu meni perintei-
seen tyyliin Oulun Energi-
an Toppilan voimalaitoksen 
kunnossapitotöissä, kun lai-
toksessa on työseisokki. Heti 
sen jälkeen yrityksen nel-
jä vakituista työntekijää 
siirtyi puurtamaan Äänekos-
kelle avattavan uuden Met-
sä Groupin biotuotetehtaan 
pariin. Kevääseen saakka töi-
tä on jonossa, muun muassa 
kemikaalilaitoksen parissa ja 
muitakin kyselyitä on ollut.

- Meillä on nyt hyvä po-
rukka koossa ja melkein kaik-
ki ovat tuttuja pitkältä ajalta. 

Kun yksin olen yrittäjänä ja 
työmaita on monesti eri pai-
koissakin, niin luottamuk-
sen työntekijöihin pitää olla 
molemminpuolista. Olen sen 
verran suorapuheinen, että 
olen saattanut olla vihattu ja 
rakastettu työnantaja. Jos vai-
keuksia ilmenee niin niistä 
pitää pystyä puhumaan, Met-
tovaara toteaa.

Työ käy kuntoilusta
Nykyisin työntekoa varjos-
taa ainoastaan selkäranka-
reuman sairastaminen, mutta 
Mettovaara toteaa työn ole-
van mitä parhainta kuntoi-
lua. Täytyy vain varoa, ettei 
täysin revi paikkoja, vaikka 
päivät reissutöissä saattavat 
venyä 12–14 -tuntisiksi.

- Ikäni kun olen ollut töis-
sä, niin ei minua saa asettu-

maan konttorihommiin. Toki 
sairaus tuo rajoituksia fyy-
sisen työn tekoon, mutta sil-
ti pyrin tekemään edelleen 
samalla tavalla töitä kuin 
muutkin. Siinä mielessä koen 
olevani samalla viivalla työn-
tekijöiden kanssa, että kaik-
ki osallistumme suorittavaan 
työhön.

Mettovaaralla on yli 25 
vuoden työkokemus luji-
te- ja kestomuovituotteiden 
valmistuksen ja asennuksen 
parista. Kymmenen vuotta 
sitten perustettua yritystä ai-
kaisemmin hän työskenteli 
palkallisena yritykselle, jolle 
nykyisinkin tekee alihankin-
tatöitä. 

- Yritys lähti melko kivut-
tomasti liikenteeseen, kun 
tiesin että tuttu yritys tarjo-
aa töitä heti seuraavana päi-
vänä. Sittemmin toimenkuva 
hieman muuttui ja markki-
noin palveluita itsekin, mutta 
nykyisin toiminta on pääasi-
assa rajoittunut noin neljän 
vakioasiakkaan töiden hoita-
miseen. Periaatteessa voisin 
tehdä näitä hommia palkalli-
senakin, mutta onhan yrittä-
jyydessä myös omat puolensa 
ja vapautensa.

Jenny Kärki

Arctic-Asennus Oy:n ammat-
tilaiset ovat kysyttyjä myös 
Suomen ulkopuolella. Tässä ku-
vassa he puurtavat Ruotsissa, 
paperitehtaalla Värössä.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen jäsenet, tervetuloa!

Haukiputaan yrittäjät ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
maanantaina 31.10. klo 17:30 alkaen 

Lounas-kahvila Nyymannissa.

Liity 
yrittäjäyhdistykseen!

Revontie 14 Haukipudas, 044 553 5331

Lounas- ja cateringpalvelut
Varaa pikkujoulut ajoissa!

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/haukiputaan-yrittajat
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Nyt pyörät syyskuntoon!

kilpailu-
kykyiset 
hiNNat!

• perushuollot 
• renkaanvaihdot
• tarvittaessa noutopalvelu

Yhteydenotot p. 044 981 9686
kellonpyorahuolto@gmail.com

kellon pyörähuolto
kankaalantie 6, 90820 kello

 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.tuulilasitoulu.fi
Puh. 0400 757 391

Arctic-Asennus Oy
LVI-työt 20 vuoden kokemuksella

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

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

Soita 040 524 8788 Vesa Mettovaara
vesamet@arcticasennus.fi

www.arcticasennus.fi

• Puusepäntuotteet

PUUSEPÄNLIIKE MATTILA KY
teollisuustie 1
haukipuDas

(08) 547 1450
0400 684 735

• Saneeraustyöt
• Keittiö-
  kalusteet

www.puusepanliike-mattila.fi

Haukiputaan Yrittäjiin on liittynyt huh-
tikuun alusta 11 uutta jäsentä. Toi-
votamme tervetulleeksi yhdistyksen 
toimintaan. Kaikkiaan jäseniä on tällä 
hetkellä 235.

Haukirppis, kesäkuussa Revontie 
47:ssä avattu uusi valoisa kirpputori, 
joka on saanut hyvää palautetta asiak-
kailta. Kirpputorilla on myös kahvio. 
Yrittäjänä toimii Tuomo Kouva.

Toiminimi Aurora parturi-kampaa-
ja Katri Soronen toimii Revontie 5:ssä 
Parturi-kampaamo ja kauneushoitola 
Lähellä yhtenä yrittäjänä. Lähellä -ni-
men alla toimivat samassa osoittees-
sa yrittäjinä myös hiusmuotoilija Tinja 
Tausta, parturi-kampaaja Minna Pelko-
nen ja Sky-Kosmetologi Paula Kauppi.

Kikin Kirppis ja Kahvio on vasta 
Kellossa Kylätie 3:ssa avattu uusi kirp-
putori. Yrittäjä Kirsi Haataja on inves-
toinut paljon mm. valomainoksiin ja 
markkinoinut itseään facebookissa.

K-supermarket Revontori on mo-
nipuolisen tavaravalikoiman sisältä-
vä, joka päivä kello 21 avoinna oleva, 
päivittäistavarakauppa Haukiputaan 
keskustassa Revontie 8:ssa. Kauppias-
yrittäjänä toimii Rauno Aunio. 

Maalauspalvelut Kaan, heinäkuun 
alussa avattu maalauspalveluja tarjoa-
va yritys Sarkkisenmutka 8:ssa. Tarjoaa 
kaikkea maalaukseen ja pinnoittami-
seen liittyviä töitä. Myös pieniä remont-
teja. Yrittäjänä on Teemu Kaan. 

Nordic Tele Service, rakentaa tieto-
liikenneverkkoja ja hoitaa kunnossapi-
don. Tuomo Korkalan omistama yritys 
sijaitsee Kellon Kiviniemessä Vannetie 
3:ssa. 

Parturi-Kampaaja Minna Pelkonen 
toimii Revontie 5:ssä Parturi-kampaa-
mo ja kauneushoitola Lähellä yhtenä 
yrittäjänä. Lähellä -nimen alla toimi-
vat samassa osoitteessa yrittäjinä myös 
hiusmuotoilija Tinja Tausta, parturi-

kampaaja Katri Soronen ja Sky-Kosme-
tologi Paula Kauppi

Pitsien Keisarinnat on Kellon Kivi-
niemessä toimiva Eve Lace alusvaattei-
den myyjä Meiju Kangaskorte. Myyntiä 
tapahtuu myös kotiesittelyissä.

Rakennusrestaurointi Taltta ja Va-
sara tarjoaa Kellosta käsin rakennusten 
restaurointi-, entisöinti- ja korjauspal-
velua. Yrittäjä Kimmo Soiluaho taitaa 
myös vanhojen huonekalujen ja käyttö-
esineiden entisöinnin.

Tekstiili ja tarratupa Jasminne An-
janmutka 2:ssa tekee asustemyyntiä ja 
niihin painatuksia ja brodeerauksia. 
Yrittäjä Jenni Kivari tekee myös sisus-
tustarroja ja ikkunateippauksia.

Walkea sydän tarjoaa kotipalve-
lua niin vanhuksille kuin lapsiperheil-
le. Yritys Kappelitie 6:ssa on kaupungin 
hyväksymä palvelusetelituottaja. Yrittä-
jänä toimii Piia Meriläinen. 

Suomen Yrittäjät, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Haukiputaan Yrittäjät

Pienten ja keskisuurten  
yritysten etu- ja palvelujärjestö
Yrittäjäjärjestöjen tehtävänä on parantaa yrittäjien asemaa 
sekä yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteena on enemmän 
menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä, sekä yrittäjien taloudelli-
sen ja sosiaalisen aseman parantaminen. Vain yritykset ta-
kaavat kuntien ja siten myös valtion elinvoiman.

Haukiputaan Yrittäjien jäsenenä paikallisen palvelun 
ja toiminnan lisäksi saat käyttöösi aluejärjestön ja kes-

kusliiton tarjoamat edut. Rahanarvoisia jäsenetuja on mm. 
vakuutuksista, polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjär-
jestön neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat yrittämisen 
haasteissa ja auttavat välttämään karikot jo ennakolta.

Toivotamme joukkoomme kaikki yrittäjät tervetulleek-
si, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrit-
täjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä!

Uusia jäseniä Haukiputaan Yrittäjiin

Haukiputaan Yrittäjillä on ollut kuluneen vuoden aikana 
vilkasta toimintaa. Vuoden alusta aloittanut uusi puheen-
johtaja Tiina Sotaniemi kokosi lehteen kuvakertomusta 
muun muassa Vapputoritapahtumasta, joka näyttää muo-
dostuvan joulunavauksen ohella suosituksi koko perhei-
den tapahtumaksi. Syksyn toiminnassa ovat edessä muun 
muassa retket Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville Vaasaan 

7.-9.10. ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokous-
tapahtumaan Kuusamoon 4.-5.11, jossa vietetään samal-
la Kuusamon Yrittäjien 50-vuotisjuhlaa. Joulunavaus on 
18.11. ja Yrittäjäyhdistyksen oma syyskokous on 31.10. ja 
pikkujoulu on lauantaina 26.11. Uusia jäseniä on liittynyt 
11 huhtikuun alusta ja jäsenmäärä on tällä hetkellä 239.

Haukiputaan Yrittäjillä monipuolista toimintaa

Haukiputaan Värisilmällä 35 v juhlavuosi
Haukiputaan Väri Oy on toi-
minut 35 vuotta eli vuodesta 
1981 lähtien. Yritys kuuluu 
Värisilmä ketjuun, jossa pal-
vellaan kodin sisutuksen 
pintamateriaalin ja sisustus-
tuotteiden asiantuntijana.

Haukiputaan Yrittäjät ry 

onnitteli lähes koko toimin-
tansa ajan jäsenenään toimi-
nutta yritystä. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Tiina Sotanie-
men ojentamat kukat ja on-
nittelut otti vastaan yrittäjä 
Pasi Jämsä. 

Haukiputaalta osallistut-
tiin 23.8. Oulussa Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
järjestämiin yrittäjäiltamiin, 
jossa oli mukana pääminis-
teri Juha Sipilä. Tilaisuuteen 
mahtui noin 130 ensim-
mäiseksi ilmoittautunutta. 
Tapahtumassa oli Haukipu-
taan yrittäjien puheenjohta-
ja Tiina Sotaniemen mukaan 
yrittäjien ja pääministerin 
kesken rento ja keskustele-
va ilmapiiri. Yrittäjyyskas-
vatuksen tärkeys ja merkitys 
tulisi huomioida nykyistä pa-
remmin jo koulumaailmassa 
ja opetussuunnitelmissa. 

Keskustelua herätti, mi-
ten jalkauttaa käytännön 
yrittäjän työtä opiskeluvai-
heeseen paremmin. Koulun, 
oppilaitosten ja yrittäjien yh-
teistyötä voisi kehittää tii-
viimmäksi. 

Hedelmällinen ja hyvä 
huomio oli myös erään yrit-
täjän puheenvuorossa, jossa 
yrityksen toimintaa oli saatu 

Pääministeri Sipilä Yrittäjäiltamissa

tehostettua ja parannettua, 
kun yrityksen hallitukseen 
oli tullut täysin ulkopuoli-
nen henkilö asiantuntijaroo-
liin tuomaan uutta ja erilaista 
näkemystä yrityksen pyörit-
tämiseen. 
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Iin Yrittäjien 50-vuotisjuhlaan onnittelut

Haukiputaan Yrittäjät veivät 
tervehdyksen ja onnittelivat 
naapurikunnan Iin Yrittä-
jiä heidän 50-vuotisjuhlassa 
lauantaina 3.9. Juhlapuhu-
jana oli Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Mikael Penti-

käinen. Loppuillan musiikis-
ta huolehti haukiputaalainen 
musiikin- ja viihteen taitaja 
Jorma ”Jore” Siltala. 

Haukiputaan Yrittäjien 
onnitteluja esittämässä Jyrki 
Drushinin ja vuoroaan odot-

tavat Kuivaniemen Yrittäji-
en edustajat Pauli Herva ja 
Veikko Södö. Onnitteluja ot-
tamassa vastaan Iin Yrittäjis-
tä Anneli Klasila ja Markku 
Koskela. 

Yrittäjien vapputapahtumassa vieraili Naiskuoro Viihdepiikkarit, 
jossa on noin 30 eri-ikäistä naislaulajaa. Jäseniä yhdistää laulami-
sen tahto ja yhdessä tekemisen ilo. Ohjelmistossa on moniäänistä 
viihteellistä musiikkia, ikivihreitä iskelmiä sekä nykypäivän viihde- 
ja pop/rock-musiikkia. Kuoron motto onkin: ”jokaiselle jotakin”.

Naismotoristeja Yrittäjien Vapputapahtumassa

Vapputapahtumassa poniajelua järjesti ratsastuskoulu Alarmi 
Stables.

Tänä vuonna Haukiputaan 
yrittäjät järjestivät perinteis-
ten kesäpäivien sijasta iloisen 
ja kaikelle yleisölle tarkoi-
tetun vapputori -tapahtu-
man. Tori houkutteli yleisöä 
paikalle vauvasta vaariin ja 
tapahtuma saikin paljon kii-
tosta ja positiivista palautetta. 
Torille oli kaivattu keväis-
tä tapahtumaa jo pitkään ja 
kaikkinensa vapputori oli oi-
kein onnistunut. Kelikin oli 
oikein aurinkoinen ja suosi 
järjestäjiä ja yleisöä.

Torimyyjiä oli saapunut 
paikalle mukavasti ja myy-
tävää löytyi niin ruokapuo-
lelta aina vaatevalikoimaan 
asti. Ruokapuolelta tarjol-
la oli mm. unkarilaisia herk-
kuja unohtamatta perinteistä 
makkaramyyntiäkään.

Lapsille oli tarjolla veloi-
tuksetta eazy-roller ajelu-
mahdollisuus sekä erilaisia 
pelejä mm. hernepussiheit-
toa maalitauluun. Suuren 
suosion sai lapsille suun-
nattu poniajelu ja -ratsas-
tusmahdollisuus. Ponit 
saivatkin olla liikkeessä koko 
tapahtuman ajan.

Yrittäjien teltalla oli 
myynnissä arpoja ja arpa-
palkintoja olikin saatu pai-
kallisilta yrityksiltä todella 
runsaasti. Lisäksi oli myyn-
nissä pop cornia ja hattaraa. 
Hattaran ostoon riitti run-
saasti porukkaa ja jonoa riit-

Yrittäjien teltalla oli myynnissä arpoja, pop cornia ja hattaraa… Ku-
vassa etummaisesta lähtien liivit päällä: Heidi Mäkeläinen, Annuk-
ka Jaskari, Sanna Ponto ja Pasi Sutela.

Ladies’ Bike Club, WIMA Fin-
land ry on valtakunnallinen 
naisten moottoripyöräkerho.

Kerhon jäsenet järjestävät 
tapahtumia moottoripyöräi-
lyn merkeissä alueellisesti eri 
puolilla Suomea. Oulun Nais-
motoristit vierailivat Hauki-
putaan yrittäjien järjestämässä 
Vapputori -tapahtumassa.  He 

kertoivat, että Ladies´ Bike 
Club/WIMA jäseneksi hy-
väksytään 16 vuotta täyttänyt 
moottoripyöräilystä kiinnos-
tunut nainen, jolla on moot-
toripyöräilyyn oikeuttava 
ajokortti. Moottoripyörää ei 
tarvitse omistaa, kunhan on 
vain intoa olla mukana. Kan-
natusjäseneksi hyväksytään 

myös miehiä sekä yrityksiä ja 
yhteisöjä. Oulun alueen nais-
motoristit pitävät yhteyttä 
mm. facebook ryhmässä, jossa 
kerrotaan kokemuksia viikko-
ajoista sekä muista kokoontu-
misista ja esimerkiksi, miten 
pienikokoinenkin nainen voi 
käyttää suurta moottoripyö-
rää. 

tikin kivasti.
Vappuhan ei olisi oi-

kea vappu ilman perinteis-
tä ilmapallokauppiasta ja 
kauppa kävikin hyvin ilma-
palloille.

Mukana tapahtumassa oli 
myös Lady Bikers naisia esit-
telemässä hienoja moottori-
pyöriään. Päivä huipentui 
odotettuun Viihdepiikka-
reiden hienoon esitykseen. 
Yleisö oli riemulla muka-
na kuuntelemassa suosittua 
haukiputaalaista naiskuoroa.

Vapputori järjestetään 
näillä näkymin myös ensi 
Vappuna. 

Ilmapallot kuuluvat vappuun.

Vapputori onnistui hyvin    



6 nro 3/2016Haukipudas YRITTÄÄ

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset 
• Korjaukset

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

• Implanttiprotetiikka
• Veteraanien KELA-korvaus

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimiston henkilökunta esittäytyy

Aidosti yrittäjän arjessa

SARI REInIKAInEn-LAInE 
YHTEYSPÄÄLLIKKö
Tulokulmani työpäiviini ra-
kentuu usein viestinnän 
kautta. Olen mukana jär-
jestön tapahtumien ja tilai-
suuksien suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Toimin Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
hallituksen ja työvaliokun-
nan sekä viestintävaliokun-
nan esittelijänä/sihteerinä. 

Osallistun myös oman 
organisaation ulkopuolel-
la työ- ja ohjausryhmätyös-
kentelyyn. Viime vuosina 
työryhmien teemoina ovat 
olleet suurhankkeet, talous, 
liiketoiminnan kehittäminen, 
koulutus ja työelämä. Paras-
ta työssäni on nähdä, kuul-
la ja kokea mitä erilaisimpia 
yrittäjätarinoita – olla AI-
DOSTI LÄSNÄ YRITTÄJÄN 
ARJESSA.

KIRSI AnTTILA
JÄRJESTöPÄÄLLIKKö
Työ yrittäjien parissa on mie-
lenkiintoista ja antoisaa. Toi-
min oman organisaation 
ulkopuolella mm. koulutuk-
seen ja työllisyyteen liittyvis-
sä työryhmissä, suunnittelen 
ja toteutan PPY:n omia ta-
pahtumia ja tilaisuuksia, 
koordinoin PPY:n neuvon-
tapalveluita ja jäsenetuja, 
toimin hallituksen ja työ-
valiokunnan esittelijänä/
sihteerinä sekä koulutusva-
liokunnan kokoon juoksija-
na ja lisäksi monessa muussa 
suuremmassa ja pienemmäs-
sä jutussa. 

Tällä hetkellä työnalla on 
PPY:n kuntavaaliohjelman 
kokoaminen ja kenttäkier-
roksen suunnittelu. Parasta 
työssäni on yrittäjien koh-
taaminen ja näitä tilantei-
ta toivon jatkossakin olevan 
runsain määrin. 

MILLA RAAPPAnA 
KOORdInAATTORI
Reilu kolme vuotta PPY:ssä 
töissä ja yhtään samanlais-
ta päivää ei ole ollut. Työn-
kuvaani kuuluvat muun 
muassa jäsenasiat, kuten jä-
sentietojen päivitys ja jäsen-
huolto. Vedän myös Oman 
elämänsä Sankari –vaikutta-
javerkostohanketta, jonka tar-
koitus on lisätä yhteiskunnan 
keskeisillä paikoilla olevien 
tai sinne tähtäävien henkilöi-
den tietämystä yrittäjyydestä, 
yrittämisen olosuhteista sekä 
yrittämisen mahdollisuuk-
sista ja riskeistä. Näin myös 
yrittäjille tärkeät sidosryh-
mät ja yhteistyötahot ovat tul-
leet työssäni tutuiksi. Lisäksi 
koordinoin nuorten yrittäji-
en toimintaa ja nyt päivitän 
mm. aluejärjestön omia nuo-
retyrittajat.fi -verkkosivuja. 
Tässä työnkuvani lyhyesti, 
työskentely PPY:ssä ja yrittä-
jien kanssa on siis monipuo-
lista ja mielenkiintoista.  

PAULA PIHLAJAMAA 
PROJEKTIASSISTEnTTI
Työnkuvaani kuuluu niin 
omistajanvaihdokset kuin 
julkiset hankinnat. Pääasi-
allisena tehtävänä on kuun-
nella yrittäjiä ja auttaa heitä 
mieltä askarruttavissa kysy-
myksissä. Päivittäiseen työ-
höni kuuluu olennaisesti 
palveluiden juoksevat asiat, 
viestintä, markkinointitoi-
menpiteet ja eri tilaisuuksien 
organisointi. 

Hankinta-asiamies.fi vah-
tipalvelun ylläpito ja sen 
kehittäminen. Palveluiden li-
säksi olen mukana Nuorten 
yrittäjien toiminnassa ja py-
rin tuomaan heidän miettei-
tään esiin. On hienoa nähdä 
se palo, joka yrittäjillä syttyy 
kun he saavat uuden vinkin 
liiketoimintansa hyödyk-
si, oli se vinkki sitten iso tai 
pieni. Tulkaahan toimistolle 
kahville niin jutellaan lisää.

TIInA TALALA 
HAnKInTA-ASIAMIES
Kun julkiset yksiköt asiak-
kaana alkaa kiinnostaa niin 
ole yhteydessä minuun. Ja 
vaikkei vielä kiinnostakaan 
niin kerro minulle mitä sinä 
tarjoat, uusi asiakas voi hy-
vinkin löytyä julkiselta sek-
torilta. 

Minun tehtäväni on tu-
kea yrittäjiä julkisten han-
kintojen kiemuroissa. Autan 
löytämään oikeita henkilöi-
tä kuntien organisaatioista, 
neuvon mistä tarjouspyyn-
nöt löytyy ja miten niihin 
vastataan. Pyrin myös vai-
kuttamaan kuntien han-
kintoja tekeviin, niin että 
paikallisia toimijoita ei aina-
kaan suljeta pois

TOMMI SIRvIö 
KEHITYSPÄÄLLIKKö
Vastaan PPY:n omistajan-
vaihdospalveluista, joka 
tarkoittaa mm. yritysten väli-
tystä, asiantuntijayhteistyötä 
ja koulutusten/tilaisuuksien 
toteutusta. Pyrimme myös 
vaikuttamaan edunvalvon-
nallisiin asioihin, kuten vero-
tukseen. 
Teemme työtä omistajanvaih-
dospalveluiden vakiinnutta-
miseksi maakunnassamme, 
koska kokemuksen ja eri tut-
kimusten mukaan näitä pal-
veluja tarvitaan jatkossa yhä 
enemmän. Työhöni kuuluu 
erittäin laaja ja asiantunteva 
verkosto, joka tekee toimen-
kuvastani mielenkiintoisen 
ja oppivaisen. Yrittäjien kans-
sa yhteistyö on antoisaa ja 
tavoitteellista - onnistuneet 
omistajanvaihdokset ovat 
sekä yrittäjille että itselleni 
erittäin hienoja asioita.

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

myynti • valmistus • asennus • huolto

Oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello

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

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

YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI
TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN

...juuri sellaisena
kuin haluat

LAURI MIKKOnEn  
PPY:n HALLITUKSEn 
PUHEEnJOHTAJA

MARJO KOLEHMAInEn
PPY:n TOIMITUSJOHTAJA

HaUKipUtaaN YrittäjiEN tOiMiNNaSta 
LöYtYY tiEtOa YHdiStYKSEN NEttiSivUiLta:

Perinteinen Haukiputaan yrittäjien 
järjestämä JOULUNAVAUS 
on pe 18.11.2016 klo 17 Haukiputaan torilla.

Sivuille pyritään laittamaan ajankohtaista tietoa paikallisen 
yrittäjäyhdistyksen toiminnasta. Jäseniltä toivotaan myös pa-
lautetta ja toimintavinkkejä.

Tiedotteita lähetetään sähköpostitse. Ne tulevat paremmin 
perille, JOS SäHKöPOSTILAATIKOISSA ON TILAA. 

Mikäli osoitetiedoissa tapahtuu tai on tapahtunut muutoksia, 
niistä toivotaan tietoa puheenjohtajalle tai sihteerille hauki-
putaan@yrittajat.fi

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/haukiputaan-yrittajat
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Revontie 5, 90830 Haukipudas puh. (08) 547 1358Revontie 5 puh. (08) 547 1358
www.haukiputaanhautaustoimisto.com

SUOSittU itSEpaLvELUKirppiS

Linkki Kauppakuja 2 
Haukipudas

MA, PE  KlO 10.00 – 18.00
ti, KE, tO KlO 10.00 – 20.00
lA KlO 10.00 – 16.00

AUKiOlOAJAt! Kahviosta
kahvi ja pulla

1,50 €

VARAA MYYNTIPAIKKASI 
NUMEROSTA 044 536 7719 
TAI PAIKAN PÄÄLTÄ.

www.haukiputaantyonhakijat.com

Pöytätarjous 15 euroa/viikko!

Pelle Torpan lapsia syysretkellä

Elokuussa Iihin ovensa avanneen Onnimannin päiväkodinjohtaja 
Hanna Pernu ja kolmea päiväkotia pyörittävä Virpi Pönkkö. Kuva: 
Juho Tauriainen/Studio Salama.

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

 toimisto@soralinkki.com • www.soralinkki.com

HAUTAKIVET
valmistus, myynti, vanhojen kivien entisöinti, 

lisänimien kaiverrukset, kivien oikaisut...

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

www.kivipalvelujamsa.fi

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

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

Valitse 
kestävin

Sadevesijärjestelmät • Tikkaat ja kattoturvatuotteet

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

sadevesijärjestelmän 
alumiinimate-

riaalilla

PUHKI-
RUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

vesivek.fi

Kysy tehdastoimitustarjousta!
Soita 029 123 5353

Jätehuollon palveluja 40 vuoden kokemuksella

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
PAIKALLISESTI

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
PAIKALLISESTI

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

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

Soita ja kysy lisää!0400 681 824

Korkein luottoluokitus
©Bisnode 2014

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
tiedotuslehti syyskuu 3/2016

Kustantaja: Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Tiina Sotaniemi
Toimitus, ilmoitusmyynti:  VKK-Media Oy / 
 Heimo Turunen  p. 0400 385 281/ 
 Tiina Rajala / Markku Kemppainen
Sivunvalmistus VKK-Media Oy / Eila Lahtinen 
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Haukipudas YRITTÄÄ

Pelle Torppa, Taikametsäntarha ja 
Onnimanni -päiväkodit yhtä perhettä

Seuraava Haukipudas yrittää lehti ilmestyy 16.11.2016. Ilmoitus-
aineiston toivotaan olevan toimituksessa 8.11. 2016 mennessä

Haukiputaan vanhimmas-
sa, vuonna 2000 perustetus-
sa, yksityisessä päiväkodissa 
Pelle Torpassa on ollut yrit-
täjänä vuodesta 2011 läh-
tien Virpi Pönkkö. Pönkkö 
aloitti päiväkoti-yrittäjänä jo 
vuonna 2008, jolloin hän pe-
rusti Taikametsätarha päi-
väkodin. Tämän vuoden 
elokuussa Pönkkö laajensi Ii-
hin, perustamalla sinne Päi-
väkoti Onnimannin.

Pelle Torpassa on kaksi 
osastoa yhteensä 42 lapsel-
le. Päiväkodissa työskentelee 
kaksi lastentarhanopetta-

jaa, neljä lähihoitajaa, päi-
väkotiapulainen sekä talon 
oma keittäjä. Pelle Torp-
pa sijaitsee kerrostalon ala-
kerrassa ihan Haukiputaan 
keskustassa, hyvien liiken-
neyhteyksien ja mukavien 
retkimaastojen keskellä.

Taikametsäntarha si-
jaitsee Asemakylällä, Kii-
minkijoen läheisyydessä, 
vanhassa rintamamiestalos-
sa. Taikametsä on kodikas ja 
idyllinen pieni päiväkoti, jos-
sa toimii yksi 21-paikkainen 
sisarusryhmä. Toimintaa to-
teutetaan sielläkin ikätason 

mukaisissa pienryhmissä. 
Taikametsä työllistää täl-
lä hetkellä neljä työntekijää: 
lastentarhanopettajan, kak-
si lähihoitajaa ja päiväkoti/
keittiöapulaisen. 

Onnimanni toimii Iin 
Wanhan Haminan tuntu-
massa sijaitsevassa omako-
titalossa, jonka Pönkkö on 
ostanut ja kunnostanut. Tilat 
ovat laadukkaat ja sopivat 
päiväkotitoimintaan myös 
sijaintinsa suhteen. Päiväkoti 
tarjoaa päivähoitoa 1–5-vuo-
tiaille lapsille. Siellä on tilaa 
jopa 28 lapselle ja toimii kah-
dessa ikätasonsa mukaisessa 
pienryhmässä.

- Onnimannissa on tällä 
hetkellä kaikki paikat varat-
tuna, lapsia on jo jonossakin. 
Koska Ii on lähellä Haukipu-
dasta ja Oulua, lapsiperhei-
tä muuttaa sinne asumaan. 
Ii on kasvava kunta, ja lap-
siperheet tarvitsevat päivä-
hoitopaikkoja, uskoo pitkän 
päiväkotiyrittäjäkokemuk-
sen omaava Virpi Pönkkö.

Päiväkoti työllistää päi-
väkodinjohtaja Hanna 
Pernun lisäksi kolme lähi-
hoitajaa ja yhden keittiö-
henkilön.  Työntekijät ovat 

kotoisin Iistä ja Haukiputaal-
ta ja ovat tykättyjä ja koke-
neita päiväkotilaisia.   

Yrittäjä Virpi Pönkkö kiit-
telee Iin kuntaa, joka ei otta-
nut käyttöön viime vuoden 
puolella voimaan tulleen 
varhaiskasvatuslain ja päi-
vähoitoasetuksen sallimia 
muutoksia. Sen ansiosta päi-
väkotiryhmien koot voidaan 
pitää Iissä ennallaan.

-Tarjoamme päiväko-
deissamme laadukasta ja 
pitkäjänteistä varhaiskasva-
tusta alle kouluikäisille lap-
sille. Pyrimme välttämään 
isojen ryhmien meteliä ja 
hässäkkää. Päiväkodeissam-
me on tarjolla lapsille mo-
nenlaista toimintaa, muun 
muassa satuhierontaa ja met-
sämörri-toimintaa. Pitkäai-
kaiset asiakassuhteet ovat 
luoneet taloihimme ilmapii-
rin, että olemme yhtä suur-
ta perhettä. Oma keittiö ja 
hyvä kotiruoka on myös 
meidän yksi valttimme. 
Keittiöltä lähtee päivittäin 
ruoka kaikkiin kolmeen päi-
väkotiyksikköön, kertoo Vir-
pi Pönkkö. MK

Mahdollisuus myös provisiomyyntiin, pöytävuokra + 10% 
tuotosta. Tuo tuotteesi meille, me hinnoittelemme sen ja hoi-
damme pöydän täytön puolestasi. Vuokra-ajan loputtua käyt 
kuittaamassa tuottosi ja hakemassa ylijääneet tuotteet pois. 
Voit myös lahjoittaa tuotteet meille.
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Uuden Oulun päätökset teh-
tiin kevätkesällä 2010. Hau-
kipudas, Kiiminki, Oulu, 
Oulunsalo ja Yli-Ii muodos-
tivat kukin omilla päätök-
sillään uuden kaupungin, 
Oulun. Syyt uuden kaupun-
gin muodostamiseksi olivat 
puhtaasti taloudelliset. Hau-
kiputaan talous lähti syök-

Haukiputaan alueen tulevaisuus
sykierteeseen yhteisöverojen 
romahdettua Nokian läh-
dön vuoksi. Taloustilanne 
oli vaikea ja monet kriisi-
kunnan tunnusmerkit täyt-
tyivät. Niinpä luontevaa oli, 
että Haukiputaalla oli valmi-
utta mennä monikuntaliitok-
seen mukaan.

Kuntaliitosta valmistel-
tiin vuosina 2010-2012 ja vi-
rallisesti liitos tuli voimaan 
1.1.2013. Vuosina 2013-2015 
suunniteltiin ja toteutettiin 
hyvinvointipalvelujen uu-
delleen organisointi. Hyvin-
vointipalvelut toteutetaan 
4 alueella, joissa toimii yh-
teensä 6 hyvinvointikeskus-
ta. Pohjoisella alueella toimii 
Haukiputaan hyvinvoin-
tikeskus ja Tuiran hyvin-
vointikeskus. Haukiputaan 
hyvinvointikeskuksessa 
on parasta aikaa menossa 
muutostyöt, jotka valmistu-
vat tämän vuoden loppuun 

mennessä. Hyvinvointikes-
kuksesta saadaan jatkossa 
monipuoliset palvelut, myös 
sosiaalipalvelut.

Haukiputaan keskus-
ta-alueen kouluverkko on 
hyvässä kunnossa. Täällä toi-
mii ammatillisen opiston hy-
vin varustettu yksikkö, uusi 
lukio sekä kaksi uutta pe-
ruskoulun yksikköä. Mar-
tinniemen ja Aseman alueen 
koulut ovat myös kunnossa. 
Haukiputaan Oulu 10-palve-
lupiste toimii aluekirjastos-
sa. Pisteessä tarjotaan tietoa, 
ohjausta ja neuvontaa kaikis-
ta Oulun kaupungin palve-
luista.

Haukiputaan keskusta-
alueen kunnalliset palvelut 
ovat kohtuullisen hyvässä 
kunnossa niin hyvinvointi-
palvelujen kuin sivistys-
palvelujenkin osalta, mutta 
muita palveluja on toki me-
netetty. Nämä ovat joko 

pankkipalveluja tai valtio-
hallinnon palveluja. Niihin 
ei voida vaikuttaa kaupun-
gin päätöksillä. Nämäkin asi-
at herkästi laitetaan tehdyn 
kuntaliitoksen syyksi. Oli va-
litettavaa. että kuntaliitok-
sen toteutus sattui samaan 
aikaan talouslaman kanssa. 
Oulun kaupungin yhteisö-
verotuotto oli vielä noin 130 
miljoonaa vuonna 2010. Tuo 
tuotto on vuosi vuodelta ra-
justi pienentynyt niin, että 
se jo useana vuonna on ollut 
vain 30 miljoonaa. Tämä joh-
tuu hyvin pitkälti ICT-talou-
den murroksesta.

Haukiputaan keskusta-
aluetta on kehitettävä. Enti-
sen kunnantalon tontti tulee 
hyödyntää kaavallisesti, en-
tisten Hyvonin talojen alue 
tulee uudistumaan, vanhan 
kivikoulun kohtalo on rat-
kaistava kaavallisesti ja uusi 
kaava-alue on toteutettava 

Länsipuolen koulujen lähei-
syydessä. Perusajatuksena 
on se, että näillä ratkaisuil-
la saadaan uutta asutusta, 
väkeä ja loppupeleissä uut-
ta elinvoimaa niin, että myös 
uusia kaupallisia palveluja 
pystytään toteuttamaan alu-
eelle.

Kellon alueella on keskus-
ta-alueella tapahtunut ylei-
sen ilmeen kohentumista ja 
vielä rakentamattomat tontit 
tulee rakentaa. Letonrannan 
ensimmäistä vaihetta on alet-
tu rakentamaan ja sinne tulee 
runsaasti uusia omakoti- ja 
rivitaloja. Virpiniemen osal-
ta tulee saada ratkaisu myös 
siihen, että sinne jo rakennet-
tuja loma-asuntoja voidaan 
jatkossa käyttää pysyvinä 
asuntoina. Näin Kellonkin 
alue säilyy elinvoimaisena.

Haukiputaalla on myös 
merkittäviä haja-asutus-
alueita. Niistä on myös 

pidettävä hyvä huoli. Kii-
minkijokivarressa on vireil-
lä muun muassa Jokikylän ja 
Murron alueen osayleiskaa-
vahanke. Siihen ja muihin-
kin osayleiskaava-alueisiin 
ollaan saamassa järkevä rat-
kaisu. Asiaa valmistellut työ-
ryhmä, johon on kuuluneet 
kaikkien puolueiden edus-
tajat, on päässyt yksimieli-
seen esitykseen. Tämä etenee 
yhdyskuntalautakunnan ja 
kaupunginhallituksen kaut-
ta valtuuston päätettäväksi.

Pidetään Haukiputaan 
alue elinvoimaisena. Parhai-
ten se tapahtuu niin, että me 
itse kukin teemme ostokset 
täältä paikkakunnalta.

Matti Roivainen
Oulun kaupungin- 
valtuutettu (kok.)
Kaupunginhallituksen  
2. varapuheenjohtaja

Matti Roivainen

Potential tarjoaa toimitiloja kaikenlaisille yrityksille
Olipa yrityksesi kaupalli-
nen, tuotannollinen tai mil-
lainen tahansa se yleensä 
tarvitsee toimitiloja. Lii-
ketiloja, varastotiloja ja 
tuotantotiloja teollisuuslai-
toksista pieniin työhuoneisiin 
tarjotaan Potential –brän-
din nimellä. Potentialin taka-
na ovat Haukiputaan Kehitys 
Oy ja sen sisaryhtiö Oulunsa-
lon Kehitysyhtiö Oy. 

Molemmat ovat entisiä 
kuntiensa elinkeinoyhtiöitä. 
Oulun seudun kuntien yh-
distämisen jälkeen yhtiöiden 
toiminta on suuntautunut 
toimitilaliiketoimintaan. Yh-
tiöt ovat Oulun kaupungin 
omistuksessa ja tekevät tiivis-
tä yhteistyötä muunmuassa 
elinkeinopalveluita tarjoavan 
BusinessOulun kanssa.

Potential –tiloissa pai-
nopiste on Haukiputaan 
alueella. Haukiputaan Ukon-
kaivoksen alueella on yritys-

keskittymä, jossa on tarjolla 
runsaat oheispalvelut siellä 
toimiville  yrityksille. Tarjot-
tavaa löytyy tällä hetkellä 
myös Oulusalosta, Kiimin-
gistä, Yli-Iistä ja Oulun 
keskustasta. Merkittävin asia-
kastoimiala on teollisuus ja 
siellä erityisesti elektroniikka-
teollisuus. Vaikka suurin osa 
yhtiön omistamista toimitila-
neliöistä on näin ollen teolli-
seen tuotantoon rakennettua 
tilaa, on yhtiöllä tarjolla mitta-
va määrä myös toimistotilaa. 
Toimistotiloja löytyy suuris-
ta avokonttoreista yksittäisiin 
yhden hengen työhuonei-
siin. Valtaosa asiakkaista on 
pitkään toimineita yrityksiä. 
Tällä hetkellä kysynnän pai-
nopiste on pienissä työ- ja 
varastotiloissa, joille on ky-
syntää koko ajan. 

Yhtiön tarjolla olevien toi-
mitilojen määrä elää kaiken 
aikaa. Vuoden lopussa esi-

merkiksi vapautuu noin 900 
neliömetriä pitkään päiväko-
tikäytössä ollutta tilaa Teol-
lisuustie 2:sta Haukiputaan 
Ukonkaivoksen alueelta. Tila 
on jaettavissa useammalle 
käyttäjälle ja pienin muutok-
sin otettavissa hyvin monen-
laiseen käyttöön. Tila on ollut 
aiemmin muunmuassa toi-
mistotilana. Onpa siellä har-
joitettu aikanaan myöskin 
elektroniikan kokoonpano-
toimintaa. 

Yhtiö myi 2000-luvun 
puolivälissä omistuksen-
sa Annalankankaan alueelta, 
minkä jälkeen tuolta Hau-
kiputaan keskeiseltä teolli-
suus- ja yritysalueelta ei ole 
ollut tarjota toimitiloja nii-
tä kysyville. Tilanne muut-
tui viime kesäkuussa, jolloin 
yhtiölle siirtyi mittava mää-
rä hallitiloja tuolta alueelta. 
Tilat ovat tällä hetkellä pää-
osin varasto- ja harrastus-

käytössä. Suunnitelmissa on 
alueen ja sen rakennusten 
ehostaminen ja vapautuvien 
tilojen vuokraaminen enene-
vässä määrin yritysten toimi-

tiloiksi. Alueelle on tulossa  
kompakteja pienehköjä esi-
merkiksi korjaamoiksi sovel-
tuvia tiloja. Helpoiten  yhtiön 
toimitilatarjontaan pääsee tu-

tustumaan www-sivun Po-
tential.fi kautta.

Markku Kemppainen

Kuva jutussa mainitusta vuoden vaihteessa vapautuvasta Teollisuustie 2:n kohteesta.

Peruskorjauksella liikekiinteistölle toimintavarmuus
Väiskin TV ja Koneen 

vuonna 1983 rakennet-
tuun kiinteistöön Hauki-

putaan keskustassa on 
tämän vuoden aikana 

toteutettu  mittava perus-
korjaus. Jyrki Drushininin 

uskoo Haukiputaalla myös 
tulevaisuudessa tarvittavan 

kodintekniikka-alan 
kivijalkaliikettä. 

Tekniset Väiskin TV ja Kone 
kiinteistössä Haukiputaan 
keskustassa Jokelantie 3:ssa 
on tehty tänä vuonna mit-
tava peruskorjausremontti. 
Vesikatto on uusittu, välika-
ton eristeet vaihdettu, seini-
en laudoitukset, rakennuksen 
pellitykset ja rännit uusit-
tu ja koko rakennuksen kun-
to tarkistettu. Kiinteistö on 

rakennettu vuonna 1983. 
Neliöitä on noin 450. Kodin-
tekniikkaliike Väiskin TV ja 
Koneen lisäksi kiinteistössä 
ovat vuokratiloissa Kodinko-
nehuolto Kylmäkomppania, 
ATK-Central ja Ammeraal-
beltech joka on  teollisuuteen 
hihnoja myyvä yritys. Yrittäjä 
Jyrki Drushinin on toiminut 
Väiskin TV ja Koneen omis-

tajana vuodesta 1994 yhtiö-
kumppaninsa Vesa Mäkisen 
kanssa. Yritys on alun perin 
Jyrki Drushinin isän perusta-
ma. 

-Hyvällä liikekiinteistön 
kunnon ylläpitämisellä nä-
kyy myös viesti, että uskom-
me tulevaisuuteen, vaikka 
kodintekniikka myyntiala on-
kin rakennemuutoksessa iso-

jen pääomaketjujen jyrätessä 
ja markettien puristuksessa. 
Niin sanottuja kivijalkamyy-
mälöitä tippuu pelistä koko 
ajan, varsinkin suurissa kau-
pungeissa. Olemme kuiten-
kin nähneet, että meillä on 
paikkamme Haukiputaalla, 
mutta senhän päättää viime 
kädessä asiakkaat, tuumailee 
Drushinin. HT
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Masennustutkimus

Oulu Mentalcare Oy
Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
www.mentalcare.fi 

Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa 
tutkitaan kahden lääkkeen yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa 
henkilöillä, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen 
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.

Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
• olette 18-65 -vuotias 
• kärsitte masennuksesta 
• käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä, 
   jonka teho   mielestänne on riittämätön
• ette ole raskaana ettekä imetä
• ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
• ette käytä liikaa alkoholia

Masennuksen oireita ovat: 
• mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
• unihäiriöt, väsymys 
• keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
• aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa,
  sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
• toivottomuus, päätöksentekovaikeus
• arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
• fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys 
• ruokahalun muutokset

Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. Tutkimus 
ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.

Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii dosentti Antti Ahokas, 
Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.

Oulussa tutkijoina toimivat psykiatrian erikoislääkärit Markku Timonen 
(markku.timonen@mentalcare.fi ) ja Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi ). 

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä 
soittamalla maanantaista perjantaihin klo 9-16 numeroon 040-7775402 
tai kirjoittamalla yllä oleviin sähköposteihin.  

Tuija Annala,  Jenna Rissanen,  Jesse Savolainen, Jenni Ikonen

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

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas

08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

(229,-)

Helkama Hps98
Kätevä
pieni 
PaKaste-
säIlIö

199,-
nyt

Tekniset tiedot:
Nettotilavuus  98 litraa
Pakastuskapasiteetti  5kg/24h.
Lämmönnousuaika  34 h.
Energiankulutus  0,46 kW/vrk.
Energialuokka  A+
Äänitaso  44dB(A)
korien lukumäärä  1 kpl
Väri  valkoinen
Ulkomitat(KxLxS)  840x545x590mm
Takuu  2 vuotta

Nordic Tele Service Oy: lta 
palvelua Utsjoelta Helsinkiin
Toukokuun alussa 2016 pe-
rustettu Nordic Tele Servi-
ce Oy toimii Oulun Ruskossa 
ja toimintana on tietoliiken-
neverkkojen suunnittelu- ja 
rakentamispalvelut kattaen 
koko Suomen. 

Toimitusjohtaja Tuomo 
Korkalan mukaan yrityksen 
päätoimialaa ovat kiinteän 
verkon työt eli niin kuitu- 
kuin kuparikaapelityötkin 
tehdään vuosien kokemuk-
sella. Vahvin osaaminen 
yrityksen henkilöstöllä on 
operaattoritason kuituver-
koista ja vanhoista kupariver-

koista. Yritys työllistää tällä 
hetkellä 6 asentajaa ja 3 toimi-
henkilöä. 

- Työntekijämme ovat 
alansa ammattilaisia ja meil-
lä on monen vuoden koke-
mus alan työtehtävistä ja se 
näkyy työn jäljessä, joka on 
laadukasta ja nopeaa. Van-
himmat työntekijät ovat jo 
eläkeiässä ja nuorimmat kol-
menkymmenen nurkilla. Kai-
killa työntekijöillämme on 
vuosikymmenien kokemus 
niin kuitu- kuin kuparitöis-
täkin. Suunnittelijalta löytyy 
vuosikymmenien kokemus, 

sekä operaattori maailmas-
ta, että monikansallisesta 
urakointiyrityksestä, kertoo 
Tuomo Korkala.

Uutena yrittäjänä Korkala 
toivoo, että saa jäsenenä yrit-
täjäyhdistykseltä tietoa yrittä-
miseen liittyvissä asioissa.

- Ilmestyvä lehti on hyvä 
asia sekä myös monenlaiset 
muut palvelut mitä yrittäjil-
le yrittäjäjärjestöltä on tarjol-
la, uskoo Korkala.

Markku Kemppainen

www.oulunseurakunnat.fi/haukiputaan-seurakuntaVahvalla osaamisella ja kokemuksella 
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Haukipudas-päivien myyjäiset Jatulissa 2013

Muistan kesän Haukiputaalla
Kesän kynnyksellä 15.5. 
Haukiputaalla muistettiin 
kaatuneita Haukiputaan 
kirkossa, sankarihaudoil-
la laskien seppeleet sekä 
kirkkokahveilla ja juhlas-
sa Haukiputaan seurakun-
takeskuksessa. Haukiputaan 
rintamaveteraanien puheen-
johtaja Pauli Greus toivotti 
kaikki juhlaan tervetulleik-
si. Rovasti Jaakko Kaltakari 
juhlapuheessaan kiitti kaa-
tuneita ja veteraaneja isän-
maastamme. Haukiputaan 
Mieskuoron isänmaalliset 
laulut Rauno Rännälin johta-
mana ja Maamme päätti ar-
vokkaan juhlamme.

Kaislanniittoa Kiiminki-
joen alajuoksulla
Haukiputaan kirkkorannas-
ta merelle päin Kiiminkijoen 
alajuoksulla on niitetty San-
taholman asukasyhdistyksen 
niittokoneella kaislaa kolme-
na vuotena ja yhden välivuo-
den jälkeen kahtena vuotena 
peräkkäin. Näin tehtiin ku-
luneenakin kesänä. Kaislan 
kasvu on niiton myötä hidas-
tunut jolloin menneenä ke-
sänä kaislaa niitettiin yhden 
päivän aikana leikaten kas-
vanut kaisla pois. 

Niitto tapahtuu Santa-
holman asukasyhdistyksen 
rakentamalla niittokoneel-
la käyttäen apuna alavir-
ran puolella olevaa pitkää 
puomia, jonka molemmissa 
päissä on moottorivene. Niit-
tokoneella leikatun kaislan 
virta tuo alavirassa olevaa 
puomia vasten. Moottorive-
neiden avulla molemmista 
päistä puomia vetäen kais-
la tuodaan Kiiminkijoen ran-
taan. Kauhalla varustettu 
traktori nostaa kaislan keoik-
si rantaan, josta kaisla voi-
daan kuljettaa kaatopaikalle 
tai haluttaessa kompostoita-
vaksi sopivaan paikkaan. 

Kaislaa on myös mah-
dollista käyttää kuivatuk-

sen jälkeen käsitöissä. Näin 
pienimuotoisesti tehtiin-
kin kaislanniiton ensimmäi-
senä vuotena. Alunperin 
Haukiputaan kunta tuki kais-
lanniittoa. Ajan myötä tu-
kijaksi löytyi ELY ja uuden 
Oulun myötä Haukiputaan 
suuralueen yhteistyöryhmä. 
Kuluneena vuonna ELY ei 
enää tukenut kaislanniittoa 
vaan ainoaksi tukijaksi jäi 
Haukiputaan suuralueen yh-
teistyöryhmä. 

Tuen väheneminen on 
johtamassa siihen että ensi 
kesänä luultavasti kaislan-
niittoa Kiiminkijoen alajuok-
sulla ei nähdä. Kustannuksia 
tulee niittokoneen vuokras-
ta, polttoaineesta, traktorin 
käytöstä ja kaislan poiskul-
jettamisesta. Valitettavasti 
tukien puutteessa kaisla saa-
nee kerätä voimiaan uuteen 
kasvuun. Ehkäpä vielä jos-
kus kaislaa niitetään. Aika 
näyttää sen.

Haukipudaspäivät  
lähestyvät
Perinteisiä Haukipudas-päi-
viä vietetään 10.-13.11.2016. 

Marraskuussa torstaina 10 
päivä on Haukiputaan kirjas-
tossa kirjailijavieraana Hau-
kiputaalla syntynyt kirjailija 
Päivi Alasalmi. Kirjastossa 
on koko viikon poistokirja-
myyntiä. Kynttilöiden valos-
sa uidaan perjantaina 11.11. 
Vesi-Jatulissa. Haukiputaan 
seurakunnan pitkäaikaisen 
kanttorin Hannu Niemelän 
puuhaamaa Urkumaratonia 
vietetään Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksessa. 

Urkumusiikki täyttää seu-
rakuntasalin lähes katkea-
mattomana kolmen tunnin 
ajan sisältäen vain soittaji-
en vaihdot Hannu Nieme-
län juontaessa tapahtumaa. 
Lauantaina 12.11. yleisö täyt-
tää jo aamupäivästä Jatulin 
liikuntasalin, jonne yhdis-

tykset ja yksityiset ovat aset-
taneet pöydille antimiaan 
lähestyvää isänpäivää var-
ten. Jatuliin on palattu yh-
den vuoden evakosta Heiton 
talolta. Tämän mahdollis-
ti Oulun myöntämä avustus 
Jatulin tilavuokraan. Kiitos 
siitä. Myyjäisissä Haukipu-
taan Yrittäjät ry julkistavat 
vuoden 2016 haukiputaa-
laisen. Lauantai-ilta päättyy 
nuorten discoon Jatulin dis-
cosalissa. Lauantaina ja sun-
nuntai on Teatterikuopassa 
ohjelmaa Haukipudas-päi-
ville. Sunnuntaina 13.11. klo 
10 jumalanpalvelus Hauki-
putaan kirkossa sekä isän-
päiväkahvit Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa sekä 
taiteilija Kari Holman esi-
telmä akvarelleiksi piirtä-
mistään Pohjois-Suomen 
kirkoista päättävät Hauki-
pudas-päivät. Mukana on 
myös tulipalossa tuhoutunut 
Ylivieskan puukirkko. Kari 
Holma on piirtänyt kaikki-
aan noin 40 akvarellia poh-
joisen kirkoista. 

Tervetuloa Haukipudas-päi-
ville toivottaa Haukiputaan kir-
konkylän asukasyhdistys.

Kaatuneiden muistopäivänä Haukiputaan kirkkopihalla 2016 (Kuvat ja teksti Hannu Liljamo)

Kaislanniitto Kiiminkijoella 2013

Päiväkoti 
Taikametsäntarha

www.taikametsantarha.fi 

Päiväkoti 
Pelle Torppa

www.pelletorppa.net 

Päiväkoti 
Onnimanni

www.paivakotionnimanni.fi

p.0400876266/ Virpi Pönkkö

YKSITYISTÄ PÄIVÄHOITOA 
HAUKIPUTAALLA ja IISSÄ

tele service

tele service

Kuitu-, Tele- ja Antennityöt 
ammattitaidolla

Nordic Tele Service Oy
Liusketie 1 Halli 1, 90620 Oulu

040-7778682

Tel. +358 400 282 000
info@kuljetusniskala.fi
www.kuljetusniskala.fi

Revontie 2, 90830 Haukipudas
puh. 08 5471 669

Hyvää oloa syksyyn!

MAINOSTEN JA 
LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja 

ympäristökunnissa
Yritykset!

Lehti- ja mainosjakelu

 KAVIL
katja ulander 

p. 050 501 7712

Sanna Tervonen

www.cambridgeohjelma.fi

+358 40 721 3772
Nikintie 1 (Coren tiloissa), 90820 Kello
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BuSineSSOulu
Postiosoite: PL 22, 
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 5. krs.  
90230 Oulu, Kontinkankaalla 
Peltolan kaupunginosassa
BusinessOulun asiakaspalvelu-
numero: (08) 558 558 10
Faksi: (08) 558 41702

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

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

www.businessoulu.com

Sini Saihon pitkäaikainen unelma 
tuli todellisuudeksi kun hän perusti 
1.8.2016 oman yrityksen nimeltä Glu-
ten Free Store Suvi-Tuulia Oy. Liike 
sijaitsee Oulun keskustassa osoittees-
sa Hallituskatu 25. Virallisia avajai-
sia vietetään 29.9. torstaina mutta jo 
nyt voi yrityksen tarjontaan käydä tu-
tustumassa netissä osoitteessa www.
glutenfreestore.fi. Liikkeen avajaiset 
Hallituskadulla ovat 29.9. klo 9.00 al-
kaen ja verkkokauppa avataan pian. 

Sini Saiho toimii yrityksensä nimen 
mukaisesti gluteenittomien tuore-, 
pakaste- ja kuivatuotteiden jälleen-
myyjänä. Myytävät hänelle tällä het-
kellä valmistaa leipomotuotteitten 
osalta Elinan kotileipomo Yli-Iissä 
ja tuorepastat Glutzero Finland Oy. 
Kuivatuotteet kuten jauhot ja jauhose-
koitukset tulevat eri valmistajilta. Kun 
asiakas astuu sisään myymälään voi 
hän olla varma siitä, että kaikki myy-
tävät tuotteet ovat varmasti gluteenit-
tomia.  

Liiketila käsittää paitsi tuotemyyn-
tiä myös kuusi asiakaspaikkaa, joissa 
voi nauttia yrityksen tuotteita paikan 
päällä, kuten aamupalaa. Sinillä on 
apunaan yksi vakituinen ja yksi kiire-
tuuraaja.

Sini Saiholla ei aiempaa yrittä-
jätaustaa ole, vaan on ollut palkka-
työssä. Vuonna 2006 hän valmistui 

merkonomiksi ja ennen yrittäjäk-
si ryhtymistään hän kävi läpi PSK-
aikuisopiston yrittäjävalmennuksen 
ja rakensi siellä liiketoimintasuunni-
telman ja –laskelmat. Kovin moni ei 
Sinin mukaan uskonut hänen liiketoi-
minnan menestykseen mutta ne tär-
keimmät, hän itse ja valmentajansa 
kyllä. Sini onkin oikein tyytyväinen 
siihen, miten alku on lähtenyt käyn-
tiin yrityksessä. 

Saiho on saanut tärkeää apua myös 
BusinessOulun Timo Paakkolalta, jol-
ta on voinut kysyä ihan mitä vain yri-
tystoimintaan liittyvää. Varsinkin 
rahoitus-, laskenta- ja lupa-asioissa on 
Timon apu ollut tärkeä. Koko ajan op-
pii ja saa uutta tietoa ja Sini mielellään 
suositteleekin BusinessOulun palve-
lujen käyttämistä. 

Gluten Free Store Suvi-Tuulia Oy 
ei ole pelkkä kivijalkakauppa Kivi-
sydämen vieressä vaan yllämaini-
tut nettisivut toimivat myös jatkossa 
kauppapaikkana, joka avataan ihan 
lähiaikoina. Ja tavoitteena on rakentaa 
yrityksestä maan kattava ketju, koska 
hän uskoo, että tuotteille on kysyntää 
eikä kilpailu ole vielä varsin kovaa. 
Sini Saiho sanoo lopuksi, että alussa 
ei ole kaikki ollut ihan helppoa, mutta 
päivääkään hän ei vaihtaisi pois. 

Markku Kemppainen

Vahva usko omaan yrittäjyyteen 
auttoi oman yrityksen perustamisessa

Sini Saiho toimii yrityksensä nimen, Gluten Free Store Suvi-Tuulia Oy, 
mukaisesti gluteenittomien tuore,-pakaste ja kuivatuotteiden jälleen-
myyjänä. Gluten Free Store Suvi-Tuulia Oy ei ole pelkkä kivijalkakauppa 
Kivisydämen vieressä vaan yllämainitut nettisivut toimivat myös jatkossa 
kauppapaikkana, joka avataan ihan lähiaikoina.

OSAAJAT PÄRJÄÄVÄT AINA!
BusinessOulu toteuttaa yhteistyökumppaneidensa kanssa 
käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulu-
tus- ja valmennusohjelmia. Ilmoittaudu mukaan Business-
Oulun valmennuksiin!
 
Syksyn tarjonnastamme löydät valmennuksia seuraavista teemoista:

• Liikeidean ja liiketoimintamallin kehittäminen
• Tuotteen/palvelun markkinoille saattaminen ja kaupallistaminen
• Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen tärkeimpänä voimavarana
• Rahoitus ja yritystalous
• Myyntivalmiudet ja markkinointi
• Vientivalmiudet ja kansainvälistymisvalmiudet
• Yritysjuridiikka
 

HUOM! Uusi painettu valmennuskalenterimme on ilmestynyt. 
Voit tutustua siihen myös sähköisesti osoitteessa: 
www.businessoulu.com/valmennuskalenteri
Ilmoittautumiset: www.businessoulu.com/tapahtumat 
 
BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta 
kasvuun ja kansainvälistymiseen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat 
laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille.

www.businessoulu.com

1  / 6102 teskunnemlav

1  / 6102 teskunnemlav

BUSINESSOULUNVALMENNUKSETSYKSY 2016



Tarjoamme räätälöityjä pankki- ja vakuutuspalveluja 
saman katon alta. 

Aloita kumppanuus varaamalla aika OP Oulun Yrityskonttorista  
puh. 010 2535 320. Selvitetään yhdessä, mitä ratkaisuja  
voimme tarjota juuri sinun yrityksellesi.

Täydellinen yhdistelmä.

www.op.fi/oulu 
www.facebook.com/opoulu

Puheluiden hinnat OP Ryhmän 010-yritysnumeroihin kiinteän verkon lankaliittymistä ja  
kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu+0,167 e/min (hinta sisältää ALV:n).

 

REVONTIE 5, HAUKIPUDAS
www.lahella.net – 24h nettiajanvaraus

p. 041 536 5541

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

• Uudet tytöt tutuksi kampanja: 19-30.9 
Minnan ja Tinjan töistä -20%

• Uutuutena hiusten luonnonmukaiset 
kasvivärjäykset, kysy lisää Katrilta

• Kauneushoitolasta hemmottelevat ja tehokkaat 
hoidot suomalaisella luonnonkosmetiikalla

Toimitiloja isoihin ja pienempiin tarpeisiin 

15-4000 m2

OULUSSA

Uusia mahdollisuuksia. Uusia yhteisöjä. 

www.potential.fi

Tuotantotilat Logistiikkatilat

JoustotilatToimistotilat

aukiputaan....
....liikennekoulH U

puh. 08-5475 145
www.haukiputaanliikennekoulu.fi

nikintie 1 C,  90820 Kello 
0449889516, Johanna Kuivala 

info@haukiputaankotihoivapalvelut.fi 
www.haukiputaankotihoivapalvelut.fi

Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy

Kauttamme myös laboratoriokokeet ilman lääkärin 
lähetettä, varaa aika ja saat vastauksesi 1-3 pv sisällä.

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

saattohoitoa sekä omaishoitajan vapaat.

Palveluihimme käy palvelusetelit ja 
palveluistamme saa verottajan ohjeistuksen 

mukaisen kotitalousverovähennyksen.

Toimialueeseemme kuuluu Haukiputaan lisäksi 
Herukka, Pateniemi, Rajakylä, Toppila ja Tuira

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

YHTEISTYÖKUMPPANILLE 
TAI TYÖNTEKIJÄLLE? 

LIIKELAHJA

TOTEUTETAAN SE YHDESSÄ!

Citizen super titanium 
BM290-51E

REVONTIEN KULTA JA KELLO KY
Revontie 9, Haukipudas

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

www.revontienkultajakello.fi

www.citizen.fi

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

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

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

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
                                 Myös valokuvauspalvelut.


