jakelu kaikkiin talouksiin
ja yrityksiin haukiputaalle,
Pateniemeen ja herukkaan

Haukipudas YRITTÄÄ
HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI

MARRASKUU 3/2015

Haukiputaan Yrittäjät ry:n

Joulunavaus
perjantaina 20.11.2015

Joulu hiipii sydämiin. Tervetuloa Haukiputaalle ostoksille!

Päätapahtuma on
BestWestern
Hotel Samanttan alueella
klo 17.00 Tilaisuuden avaus
Haukiputaan Yrittäjien pj Jyrki Drushinin
Klo 17.05 Soppatykki
Jaetaan yleisölle hernekeittoa
suoraan soppatykistä
(noin 600 annosta)
Klo 17.15-18.45
oikea joulupukki paikalla
pukki ottaa vastaan lasten kirjeitä
ja jakaa lapsille karamellia
Klo 18.00 Tiernapojat esiintyy
Klo 19.00 Ilotulitus
Tekniset Väiskin TV ja Koneen
parkkipaikalta
yjä
• Kojuja • Lakumy
ttäjät
• Haukiputaan Yri
Tervetuloa!
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Puheenjohtajan terveiset

Suosittelen kaikille yrittäjille verkostoitumista
Siitä on aikalailla neljä vuotta, kun ”karvalakkilähetystö”- sananmukaisesti -marssi toimistooni ja pyysi, että
alkaisin Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtajaksi.
Tuntuu uskomattomalta, että tästä hetkestä on neljä vuotta, sillä aika on mennyt kuin siivillä. Silloin en ollut kärryillä mihin lupauduin, tai itse asiassa lupauduin
vuodeksi. Vanha kikka ja siihen menin, vaikkakin jollain tapaa aavistin, että pidempi pesti tästä taitaa tulla,
ehkä parikin vuotta. No yhtäkaikki, lähdin hommaan ns
täysillä ja vaikka oli aluksi aika haastavaakin, on kyseinen aika ollut todella antoisaa. Tähän sopii jo fraasiksikin muodostunut lause, ” päivääkään en vaihtaisi pois”.
Suurimmaksi anniksi koen ilman muuta sen, että olen
saanut tutustua moneen moneen uuteen ihmiseen, hienoihin persooniin. Myös luottamustehtävä alueorganisaatiomme, Pohjoispohjanmaan Yrittäjien hallituksessa
on avannut aivan uusia ulottuvuuksia ja tuttavuuksia.
Samoin PPY:n työvaliokunnan jäsenyys. Olisin jäänyt
paitsi näistä kokemuksista ja tuttavuuksista, jollen olisi alkanut pyydettyyn toimeen. Ajatuskin paitsi jäämisestä tuntuu ikävältä.
Olen aina ollut hieman huono muita neuvomaan
mutta rohkenen sanoa, että suosittelen kaikille Yrittäjille verkostoitumista. Se antaa paljon enemmän, kuin uskottekaan.

Kun tämäkin juttu, lehdessämme julkaistaan, on
14.11. pidetyssä syyskokouksessamme valittu jo uusi
puheenjohtaja ja hallitus. Toivotan Tiina Sotaniemelle
menestystä tulevassa tehtävässä. Tiedän ja uskon, että
pärjäät varmasti.
Samalla haluan kiittää kaikkia Haukiputaan Yrittäjien jäseniä kannatuksesta ja siitä, että olette pysyneet jäseninä näinä vaikeinakin taloudellisina aikoina. Haluan
kiittää myös kaikkia yhteistyökumppaneita, erityisesti
VKK-Mediaa, joka tekee kaikki lehtemme ja on monessa mukana.
Koska tämä ei ole ollut yhden miehen show, haluan
kiittää kaikkia vuosien varrella hallituksessa olleita. Erityiskiitos myös sihteerillemme Leena Niemelälle, joka
on hoitanut tehtävää kaikki nämä neljä vuotta ja on luvannut vielä jatkaa tehtävässään.
Mukavaa Joulun odotusta kaikille!

Jyrki Drushinin
Haukiputaan Yrittäjien
puheenjohtaja 2012-2015
Ps. Jatkan vielä Haukiputaan Yrittäjien ja PPY:n hallituksissa, ettei minusta niin vain eroon päästä

Naisvoimaa Haukiputaan yrittäjien hallitukseen
Haukiputaan
Yrittäjien
syyskokouksessa lauantaina 14.11. valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Tiina
Sotaniemi, yritys T&M Sotaniemi Oy. Neljä vuotta puheenjohtajana toiminut Jyrki
Drushinin halusi luopua puheenjohtajuudesta ja hän jatkaa hallituksen jäsenenä.

Uutena hallitukseen valittiin Annukka Jaskari Putaan
Optikko Duo, Maire Alakiuttu Kellon Tilitytöt Ky,
Marianne Hack Hacma, Petteri Moilanen PPM-Edustus.
Erovuoroisista jatkavat Leena Niemelä, Heidi Mäkeläinen, Hannu Hietala ja Päivi
Pikkuhookana. Lisäksi hal-

lituksessa on Heidi Kallio.
Toiminnantarkastajina jatkaa Timo Autio ja varalla Jyrki Lampila.
Todettiin että tällähetkellä
yhdistyksessä on 228 jäsentä. Toimintasuunnitelmassa
on tavoitteena jäsenmäärän
nostaminen 240 yritykseen
jäsenhankintakampanjan

avulla. Paikallisena jäsenetuna on muun muassa vapaa
uimahallin käyttö, josta onkin puheenjohtaja Drushinin
mukaan tullut usealle yrittäjälle uusi mieluinen kuntoilu- ja hyvinvointiharrastus.
Ensi vuonna pidetään perinteiset Kesäpäivät ja joulunavaus.

Pikkujouluyleisöä hauskuutti esityksillään taikuri Roope Ylitalo.

Haukiputaan Yrittäjien syyskokoukseen ja sen jälkeen pidettyyn pikkujouluun osallistui viitisenkymmentä yrittäjää.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Holma ja
sihteerinä Leena Niemelä.
Ravintola Navetassa pidetyn kokouksen jälkeen iltaa
jatkettiin pikkujoulun merkeissä, jossa palkittiin Haukiputaan Vuoden Yrittäjänä
Suomen Mardega Oy. Ohjelmassa oli myös mm. tai-

kuri Roope Ylitalon taitavat
esitykset. Pikkujouluateria
oli kokkina toimineelle Mikko Jokikokolle opiskeluun
liittyvä opinnäytetyö, josta
hän sai osallistujilta erittäin
myönteiset palautteet.

Heimo Turunen

Ravintola Navetan pikkujouluaterian oli valmistanut kokiksi opiskeleva Mikko Jokikokko, joka näin suoritti samalla opinnäytetyön erittäin onnistuneesti. Taustalla ravintola Navetan yrittäjä Anneli Kuivas.
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Kampanja kannustaa jäsenyyteen
Haukiputaan
yrittäjäyhdistys on mukana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
hallinnoimassa jäsenhankintakampanjassa. Kampanjan
kautta jäsenyrittäjiksi liittyvät ja jäsenyyttä suosittelevat
palkitaan lahjakortein. Ne
yritykset, joissa maksuvälineenä käy kampanjan kautta
saadut lahjakortit saavat tarran ikkunaansa ja yritysten
nimet julkistetaan kampanjasivuilla.
Kampanjan tavoitteena
on lisätä alueen elinvoimaa
ja lisätä niin yrittäjien, sidostahojen kuin kuluttajienkin
ymmärrystä oman paikkakunnan yritysten tärkeästä
merkityksestä.
Lisäksi halutaan lisä-

tä yhdistyksen jäsenmäärää
ja herättää kaikki kuluttajan
roolissa toimivat huomaamaan oman paikkakunnan
yritysten tarjoama laatu ja
palvelu. Tavoitteena on tehdä koko järjestön toimintaa
tunnetuksi
paikkakunnilla sekä alueella ja saada yritykset löytämään järjestön
ainutlaatuinen yrittäjyysverkosto.
Kampanjan kautta liittyneet uudet jäsenet sekä
jäsenyyttä suositelleet jäsenyrittäjät, jotka hankkivat
PPY:n alueen paikallisyhdistyksiin uuden jäsenmaksunsa maksavan jäsenen,
saavat käyttöönsä 19,90 euron arvoisen lahjakortin,
joka käy maksuvälineenä

Ikkunatarra ”laatua ja palvelua omalta paikkakunnalta”.

paikallisyhdistysten
kampanjakumppaneina
toimivissa yrityksissä. Kampanja
voimassa 30.5. saakka ja tar-

kemmat ohjeet löytyvät Pohjois-pohjanmaan Yrittäjien
kampanja-sivulta.

Sihteerin tuumailuja

Uusia jäseniä
Haukiputaan Yrittäjät ry on saanut viime kesästä lähtien riveihinsä viisitoista uutta jäsenyritystä.
Nyt yhdistyksellä on yhteensä 229 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Autohuolto M. Marttila on
Halosenniemellä
toimiva
moottoriajoneuvojen huoltoja korjaustöitä tekevä yritys,
jota pyörittää Markus Marttila.
Hacma tarjoaa asiakkailleen liike-elämän palveluita,
yrittäjänä Marianne Hack.
Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy on erikoistunut
ikääntyneille ja vammaisille
tarjottaviin kotipalveluihin,
Kellossa, yrittäjä Ville Kuivalan johdolla.
Haukiputaan Maalaus- ja
Remontointipalvelu Ky toimii Kellossa Mikko Tienhaaran luotsaamana.
Haukiputaan Palvituote valmistaa liha- ja siipikar-

jatuotteita, yrittäjä Ari-Pekka
Tuomelan johdolla Kellossa.
Hoivapalvelu NILAn yrittäjä on Irja Niskanen-Laitala
ja hän toimii sosiaalihuollon
avopalveluiden parissa.
Kellon pyörähuolto yritys Takkurannalla pyörii Ari
Kortetjärven ansiosta.
Konetyö Saarela Ky Kellossa on Eero Saarelan rakennuspaikan valmistelutöihin
erikoistunut yritys.
Kotihoito Minerva tarjoaa
Martinniemessä kotipalveluita ikääntyneille ja vammaisille, Sirpa Pietilän johdolla.
Onlog Oy on Pasi Krankan maaliikennettä palveleva yritys.
Rakennustoimisto Kat-

toykkönen Ky toimii Oulun
talousalueella Petri Matinmikon johdolla, tehden ja saneeraten kattorakenteita.
Salmela
Maria-Tuulia
pyörittää värjäämöä Martinniemessä ja myy käsin värjättyjä lankoja jälleenmyyjille.
Tmi Juha Kemppainen
toimii Halosenniemessä rakennus- ja teollisuussiivouksen parissa.
Tmi Karoliina2 yrityksen
vetäjä Satu Lakso pyörittää
ravintolaa.
Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi myös aluejärjestön ja
keskusliiton tarjoamat edut.
Järjestönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen

päättäjät suhtautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen.
Jäsenenä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa
vakuutuksista, polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja
koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat
välttämään karikot jo ennakolta.
Toivotamme tervetulleiksi
joukkoomme kaikki yrittäjät,
oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet kiinnostunut
seniorijäsenyydestä.

Ilmianna nuori osaaja mukaan kilpailuun!
Maan arvostetuin nuorten yrittäjien kilpailu
on käynnissä. Nyt kuka tahansa voi nyt ilmiantaa nuoren yrittäjäosaajan Vuoden nuori yrittäjä 2016 -kilpailuun kisaamaan 30 000 euron
palkinnosta.
Vuoden nuori yrittäjä -palkinto perustuu
yrittäjiltä yrittäjille annettavaan vertaisarvioon. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan
ansioita. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen ja yrittäjäasenteeseen liittyen.
Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen
kilpailun voittajan palkitsemista 30 000 euron
suuruisella summalla. Alueellisten alkukilpailujen voittajat säätiö palkitsee 1 500 eurolla.

Tänä vuonna uutta on se, että kuka tahansa voi ilmiantaa nuoren yrittäjäosaajan kilpailuun. Ilmiannot välitetään tiedoksi Suomen
Yrittäjien jäsenyhdistyksille, jotka ottavat ne
huomioon virallisessa ehdokasasettelussaan.
- Vuoden nuoreksi yrittäjäksi haetaan alansa huippuosaajaa, joka asenteellaan ja esimerkillään edustaa uuden sukupolven yrittäjien
parhaimmistoa. Uudella ilmiantomahdollisuudella pyrimme kaivamaan esiin piileviä kykyjä
ja alansa nousevia ravistelijoita. Meistä useimmilla tällaisia tyyppejä lähipiiristämme varmasti löytyy, järjestöpäällikköJoonas Mikkilä
Suomen Yrittäjistä sanoo.
Ennen ilmiantoa kannattaa perehtyä kilpai-

Haukipudas YRITTÄÄ
Kustantaja:
Vastaava toimittaja:
Toimitus, markkinointi:

lijoilta edellytettyihin kriteereihin. Ilmiannot
on tehtävä vuoden loppuun mennessä kilpailusivuston lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.nuoretyrittajat.fi
Kilpailu jakautuu alueellisiin alkukilpailuihin, joissa ratkaistaan Suomen Yrittäjien
aluejärjestöjen Vuoden nuoret yrittäjät sekä
valtakunnalliseen loppukilpailuun, johon osallistuvat aluetason voittajat sekä Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen esittämät ehdokkaat.
Loppukilpailun finalisteiksi valitaan viisi parasta ehdokasta. Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä paljastetaan Nuorten Yrittäjien
Get Together -päätapahtumassa Jyväskylässä
20.5.2016.
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Haukiputaan Yrittäjät ry
Jyrki Drushinin
VKK-Media Oy / Heimo Turunen, Markku Kemppainen

Toimittajat:
Taitto:
Painopaikka:

Sihteeri Leena Niemelä talkoilemassa viime kesänä Haukiputaan Kesäpäivä-tapahtumassa.

Heimo Turunen, Jenny Kärki
Eila Lahtinen / VKK-Media Oy
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Viisitoista vuotta sitten tein rohkean päätöksen,
jätin työpaikan vakituisen.
Aloin yrittäjäksi, se on yksinäinen tie kulkea
ja koluta ilman vertaistukea.
Hain ajatusten vaihtajaa,
kokeneempaa ja viisaampaa –
yhtä lailla yrittäjää alalta kuin alalta.
Liityin joukkoon vieraaseen,
yhdistykseen paikalliseen:
yksinäinen ollut enää en.
Tutustuin uusiin ihmisiin,
sain ystäviä toisista yrittäjistä.
Uskalsin sanoa, halusin olla mukana.
Jouduin, tai pääsin mukaan ja sain olla
Haukiputaan Yrittäjien hallituksessa.
Yhteiset asiat kiinnostivat,
mukana arjessa ja juhlassa.
Tempauksia on ollut monenlaisia,
tapahtumia ja kokouksia,
jotka ovat tuoneet mahtavia muistoja.
Yhdessä toisten yrittäjien kanssa.
Pää kolmantena jalkana pyöriä
mukana hommassa.
Viime kesänä järjestetty Kesäpäivät 2015
oli kokemuksena mahtava.
Mukana kauppiaita toreilta ja turuilta,
säpinää koko lauantaipäivän,
kesäisen päivän.
Ei kaikki aina ole pelkkää hupia,
on huolia ja murheita.
Yrittäjistä saan voimaa
kestää ja odottaa aikaa parempaa.
Mukavaa kuulua joukkoon tähän,
saatte toiset olla kateellisia ihan vähän.
Töitä, töitä tehnyt oon palkatta ja lomitta,
vuoden vaihteessa jo viisitoista vuotta.
Vähän siis hullu,
mistä lie tämäkin tullu.
Onneksi kaikki kotona
ymmärtävät ja ovat mukana.
Kiitos ystävät, yrittäjät, että voin,
haluan ja saan olla
mukana yhdistyksessä, jossa
”Yksi on kaikkien puolella, kaikki yhden puolella.”

Leena Niemelä
sihteeri
Haukiputaan Yrittäjät ry
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Vuoden 2015 haukiputaalainen yritys Suomen Mardega Oy:
Tulehan käymään liikkeessämme ja
löydä tuotevalikoimastamme lahjatoiveesi.
Välitämme toiveesi ”Joulupukille”
aidolla joulukortilla.
Osallistu samalla
Lumoava Kuura rannekorun
arvontaan (arvo 215 €)

Asiantuntevaa apua Yrittäjäyhdistyksen
maksuttomista neuvontapalveluista

Arvonta voimassa 11.12.2015 asti

REVONTIEN KULTA JA KELLO KY
Revontie 9, Haukipudas
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
Puh. 08-547 2998
www.revontienkultajakello.fi

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
Proteesit • Pohjaukset • Korjaukset
Implanttiprotetiikka

Marko Saukolla tulee ensi vuonna täyteen 15 vuotta yrittäjänä.

Haukiputaan Vuoden yrittäjänä palkitun Suomen Mardega Oy:n 15 vuotta toimitusjohtajana toiminut
Marko Saukko (keskellä) sekä yrityksen perustajat Meeri ja Martti Saukko.

Haukiputaan yrittäjien syyskokouksessa 14.11. julkistettiin vuoden yrittäjä ja
kunniamaininnan sai Suomen Mardega Oy. Yrittäjä
Marko Saukko jatkaa toisessa polvessa isänsä aloittamaa
yritystoimintaa.
Vuodesta 1989 lähtien
yritys on tunnettu lattia- ja
erikoispinnoitteiden asiantuntijuudestaan. Asiakkaita
on teollisuudesta, julkiselle
sektorille sekä jonkin verran
yksityisiäkin. Tuotteet sopivat esimerkiksi kosteiden
tilojen, teollisuustilojen, autotallien ja terassien lattioiden pinnalle.
Toiminta-alueena on koko
Suomen lisäksi Pohjoismaat,
mutta nykyisin aktiivisinta
aluetta on Vaasan pohjois-

puolelta Pohjois-Ruotsiin.
Yrityksellä tuli viime
vuonna täyteen 25 vuotta toimintaa ja sukupolvenvaihdoksestakin on jo pian
15 vuotta aikaa.
-Kolmetoistavuotiaana
tein ensimmäistä kertaa näitä
hommia, joten ala on pitkältä
ajalta tuttu. Isä on edelleen vähemmistöosakkaana mukana ja käy katsomassa menoa
toimistolla. Välillä häneltä voi
kysäistä mielipidettä asioista,
mutta itse työntekoon ei ole
tarvittu neuvontaa vuosikausiin, Marko Saukko kertoo.
Suomen Mardega on merkittävä paikallinen toimija,
joka on myös ollut edelläkävijä alallaan. 80-luvulla alan
toimijoita ei juurikaan ollut Venäjällä ja muissa Poh-

joismaissa, joten ulkomaan
kommuksia tuli tuolloin
enemmän. Edelleen yritys on
alallaan Suomen viiden suurimman joukossa ja työllistää tällä hetkellä kymmenen
henkilöä.
Saukon mukaan yrittäjäyhdistykseen liittyminen
ja verkostoituminen on yrityksille tärkeää, sillä omasta yhdistyksestä saa tärkeitä
apuja, neuvoja ja saa helposti
tavata kollegoita.
- Silloin tällöin olen saanut asiantuntevaa apua
Yrittäjien
maksuttomista
neuvontapalveluista, esimerkiksi
sopimustekniikkaan
liittyvissä
kysymyksissä.
Yhdistys tekee myös valtakunnallisesti tärkeää edunvalvontatyötä.
Suosittelen

kaikkia yrityksiä liittymään
jäseneksi, Saukko kannustaa.
- Yrittämisessä on vapautta ja joka päivä on erilainen,
mutta asenteen on oltava
kohdillaan. Tuttavapiirissäkin on paljon yrittäjiä ja kaikilla on kyllä samanlainen
ajatusmaailma. Täytyy tykätä siitä mitä tekee, että jaksaa. Tosin jos joku mainitsee
pitävänsä kuuden viikon kesäloman, niin saattaa käydä
mielessä että oi perhana, olisipa mukavaa, Saukko naurahtaa.
Vapaista nautitaan kun
niitä on. Vapaa-ajallaan hän
kalastaa, metsästää ja lukee mielellään sekä lisäksi
on mukana lions-toiminnassa. JK

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

Erikoishammasteknikko

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

www.haukiputaanhautaustoimisto.com

PETRI HEIKKINEN

Suomen Mardega Oy on lattiapinnoitteiden ammattilainen vuodesta 1989 lähtien. Pinnoitteen asennustyö käynnissä.
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Katon tekijälle löytyy apajat läheltä
Yksi Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen uusista jäsenistä on Rakennustoimisto
Kattoykkönen Ky. Yrittäjä
Petri Matinmikko on tehnyt
vuodesta 1998 lähtien huopa- ja peltikattoja uudis- sekä
saneerauskohteisiin.
Asiakkaita on ollut yksityisistä
henkilöistä taloyhtiöihin ja
rakennusliikkeisiin.
- Jonkin verran me tehdään
myös
kattorakenteiden
kuntokartoituksia.
Tällä hetkellä lisäkseni on
yksi työntekijä, mutta aina
tarvittaessa käytetään lisävoimaakin, Matinmikko kertoo.
Yritys toimii pääasiassa
Oulun talousalueella, noin
sadan kilometrin säteellä
mutta Matinmikko kertoo,
että viime vuosina ei ole tarvinnut lähteä merta edemmäs kalaan.
- Yhden reissun teimme
Pyhännälle
Pohjois-Savon
rajalle. Muuten viimeisen
noin kymmenen vuoden ajan
työmaita on löytynyt 30–40
kilometrin säteeltä. Viime
vuoteen verrattuna rakentamisen tahti näyttäisi kiihtyvän, Matinmikko toteaa.
Kahdessakymmenessä
vuodessa työn tekeminen ei
ole juurikaan ehtinyt muuttua, lähinnä muutosta on
tapahtunut materiaaleissa.
Huopakaton tekeminen on
mennyt hieman siistimpään
suuntaan, kun nykyisin saumat kiinnitetään kaasuliekin
avulla. Enää ei tarvitse sotkea pitumipadan kanssa.
- Kyllä tämä on kuitenkin
raskasta työtä, eikä tarvitse työpäivän jälkeen lähteä
erikseen salille rehkimään.
Aika vähän tulee harrastettua mitään erikoista, mitä
nyt käy Syötteellä kelkkailemassa talvisin. Ikänsä kun on
ollut yrittäjänä, ei osaa enää

Yrittäjä Petri Matinmikko lähdössä töiden pariin.

Paikalliset pojat

ei pakkasta
pelekää!

Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä
– kattoremontti ei katso säätä.
• Uusi katto jopa 2 päivässä
• Pienempi kosteusriski pakkasella
• Tuomme tullessamme, viemme
mennessämme – siistit pihat
• Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

Pyydä
tarjous ja voita

ilmAinen
kATToremonTTi!
ks. laaturemontti.fi

Oulun yksikkö

www.laaturemontti.fi
Saneerauskohteen peltikatto valmistumassa hyvää vauhtia.

kuvitella pystyisikö tekemään töitä muille. Ajattelen
että tämä vapaus on mukavaa kun saa itse määrätä pal-

jonko töitä ottaa vastaan ja
milloin tekee työnsä. Uudiskohteissa on toki mentävä
rakennuttajan aikataululla,

mutta muuten saa suunnitella aikataulunsa itse yhdessä
asiakkaan kanssa. JK

HAUTAKIVET

Uutta energiaa
Haukiputaan Yrittäjien hallitukseen
Uutena Haukiputaan Yrittäjien hallituksen jäsenenä
aloittaa vuodenvaihteen jälkeen haukiputaalainen Marianne Hack. Hän päätti lähteä
mukaan yrittäjäyhdistyksen
hallitukseen, koska yhteisten asioiden hoitaminen ja
niiden eteenpäin vieminen
kiinnostaa kovasti ja paikalliset asiat ovat lähellä sydäntä.
Hallitukseen uusi energia on
tervetullutta ja ideoita otetaan mielellään vastaan.
- Haukiputaan keskustassa monet liikkeet hiljenevät,
ja palvelut siirtyvät Ouluun siitäkin huolimatta että
Haukiputaalaiset asioisivat

mieluiten omassa lähikaupassaan. Palveluja omalla
paikkakunnalla siis tarvitaan, joten meidän yrittäjien
pitää kehittää työllisyyttä ja
palveluita, jotta ne kannustavat paikallisten palveluiden
käyttöön.
Mielenkiinnolla

Hänen yrityksensä Hacma tarjoaa yrityksille toimisto- ja taloushallinnon
palveluita sekä apua myyntiin sekä markkinointiin.
- Hacman tarkoituksena
on helpottaa yrittäjien ja yrityksen arkea. Alkukartoituk-

”Yhteisten asioiden hoitaminen ja niiden
eteenpäin vieminen kiinnostaa kovasti ja
paikalliset asiat ovat lähellä sydäntä.”
odotan mitä Yrittäjissä pääsee touhuamaan, ja saa nähdä millaisia ideoita Yrittäjien
verkoston avulla voidaan kehittää, Hack pohtii.

sen jälkeen saadaan hyvin
äkkiä selvitettyä, millaista palvelua kukin yritys tarvitsee. Apu tulee tarpeeseen
esimerkiksi kasvuyrityksen

tilanteessa, jossa yrittäjä tai
yritys miettii kannattaako
palkata vielä omaa vakituista työntekijää, tai vaikkapa
kun työvoiman tarve ilmenee kausiluonteisesti, Hack
selostaa.
Vuonna 2007 perustetussa
yrityksessä työskentelee tällä
hetkellä kaksi vakituista henkilöä yrittäjän itsensä lisäksi. Rekisteristä löytyy myös
henkilöitä, jotka kutsutaan
apuun tarvittaessa. Yritys
toimii Oulun talousalueella
ja asiakkaita palvellaan laajalti erilaisilta aloilta. JK

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

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

Autonkorjaukset
aloitetaan vuorokauden kuluessa
Korjausta myös iltaisin
ja viikonloppuisin, edullisesti!
Autohuolto

M. Marttila
Haukipudas p. 044 984 5893

Haukipudas YRITTÄÄ

6

nro 3/2015

Yhteinen Joulunavaus Haukiputaalla
Tunnelmia vuoden 2014 Joulunavaus -tapahtumasta

Joulu avataan Haukiputaalla jälleen komein ja perinteisin menoin perjantaina 20.11.
Haukiputaan Yrittäjät ry pistää jälleen parastaan pitäjän
yhteisen jouluhengen nostattamiseksi. Liikkeet laittavat
joululyhdyt pihoille palamaan ja liikkeet koristellaan
sesongin mukaisesti. Perjantaina ja lauantaina liikkeistä
löytyy myös kovia joulutarjouksia.
Varsinainen
päätapahtuma tapahtumakojuineen
on BestWestern Hotel Samanttan piha-alueella. Soppatykistä jaetaan yleisölle
hernekeittoa suoraan soppatykistä, noin 600 annosta.
Viime vuonna antimista kävi
nauttimassa satoja ihmisiä,
Oikea joulupukki ottaa
vastaan lasten kirjeitä ja jakaa lapsille karamellia. Kello 18 tiernapojat esiintyvät
ja kello 19 ilta huipentuu ilotulitukseen Tekniset Väiskin
TV ja Koneen parkkipaikalta. JK

myynti • valmistus • asennus • huolto

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
PAIKALLISESTI
Korkein luottoluokitus
©Bisnode

2014

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

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

0400 681 824

Soita ja kysy lisää!

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

Jätehuollon palveluja 40 vuoden kokemuksella

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

Oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello
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Monipuolisuus on Wertisalen vahvuus

Sirpa Heikkilän liikkeestä löytyy monipuolinen ja mielenkiintoinen valikoima tuotteita.

Monipuolinen valikoima on
uuden Haukiputaalle asettuneen Wertisale-liikkeen vahvuus. Liikkeen nimi onkin
väännös englanninkielisestä ”versatile”, eli vaihtelevaa
tarkoittavasta sanasta. Valikoimaan kuuluu naisten,
miesten ja lasten vaatteiden,
kenkien sekä asusteiden li-

säksi kiintokalusteita, leluja
ja lahjatavaroita.
Haukiputaan myymälä
avattiin 1.9, mutta yrityksellä on pidemmät juuret.
- Perustin kiintokalusteyrityksen Oulaisiin opiskellessani
puutekniikkaa
vuonna 2007. Tein remontteja mm. avaimet käteen -pe-

riaatteella,
enimmäkseen
keittiöihin. Vaatepuoli tuli
mukaan myöhemmin. Ensin
maahantoin vaatteita itselleni ja kun muutkin kyselivät niitä, lisäsin tilausmääriä.
Pari vuotta sitten jouduin olkapääleikkaukseen ja silloinpa minulla oli aikaa tutustua
laajemmin valikoimiin. Maa-

hantuonti on lisääntynyt
koko ajan, kertoo yrittäjä Sirpa Heikkilä.
Haukiputaan liikkeen lisäksi Wertisalen tuotteita
myydään verkkokaupassa.
Monipuoliselle yksinyrittäjälle tämäkään ei vielä riitä.
Hän vuokraa myös rakennuksen alakerrassa sijaitsevaa kabinettia: 150 neliön
klubista löytyy minikeittiö,
tanssilattia ja pöydät. Lisäksi Heikkilä vuokraa matkailuautoa ja tarkoituksena on
kasvattaa vuokraustoimintaa.
Haukiputaalta lähtöisin
oleva Heikkilä on kahden
lapsen äiti ja on asunut noin
10 vuotta Oulaisissa ja opiskellut puutekniikkaa Ylivieskassa. Vastikään hän muutti
ainakin toistaiseksi takaisin
kotiseudulle, lähemmäs sukuaan ja ystäviänsä. Samalla
avautui mahdollisuus avata
oma liike keskeiselle paikalle Haukiputaalla.
Heikkilä on myös Oulaisten yrittäjien hallituksen jäsen ja valittu vuonna 2014
sekä
Pohjois-Pohjanmaan
yksinyrittäjäksi ja samana
vuonan Oulaisten nuori yrittäjä -tittelin saajaksi. JK

7
Joulunavauksessa
mukana tuoreet Metrilakut

Metrilakut
Tapani Aalto Ky

HAMMASLÄÄKÄRI
Ari Kolehmainen

Tuohilaaksontie 55
Haukipudas
Puh. 0400-695 181, 08-547 3397

suosittu itsepalvelukirppis

Linkki järjestää
joulumyyjäiset
Haukiputaan alueen käsityötaitajille
Haukiputaan keskustassa
Kauppakuja 2
(Valintatalon kiinteistö)

Torstaina 26.11.2015 klo 10-22

Pyörähuoltoa nyt myös Haukiputaalla
Nyt voi moni huokaista helpotuksesta, sillä aikaisemmin
Haukiputaalta
puuttunut
pyörähuoltoliike on avattu Takkurannalle. Haukiputaan yrittäjien jäseneksikin
liittynyt Ari Kortetjärvi avasi
Kellon pyörähuolto -yrityksensä kotitalonsa autotalliin.
Hän kertoo, että tilat ovat aivan riittävät, sillä hän tekee
pyörähuoltoja sivutoimisesti

oman leipätyönsä ohessa.
- Huhtikuussa aloitin jakamalla mainoslehtisiä lasten
kanssa alueen kotitalouksiin.
Hieman myöhästyin pyöräilysesongin alusta, mutta silti
meinasi olla vähän ruuhkaa,
Kortetjärvi kertoo.
Syksyllä ja alkutalvesta
pyörätkin kannattaisi varustaa nastarenkain, sillä ikinä
ei tiedä milloin ensimmäiset

liukkaat alkavat. Kortetjärvi suosittelee polkupyörien
talvisäilyttämistä lämpimissä tiloissa, sillä nykyisin vaijerit ovat herkkiä kosteudelle
ja pakkaselle. Keväällä heti
kun asfaltti näkyy, alkaa varsinainen pyöräilysesonki.
- Pyörä kannattaisi huollattaa jo hyvissä ajoin lopputalvesta
välttyäkseen
suurilta ruuhkilta ja viikko-

jen huoltojonoilta. Nykyisin
monet myös ajavat pyörät
niin huonoon kuntoon ennen huoltoa, että sitten pitää tehdä isompi remontti.
Kannattaisi huollattaa pyörä säännöllisesti, niin pääsee
halvemmalla.
Kortetjärvi on nyt yrittäjänä ensimmäistä kertaa,
mutta ala on hänelle tuttu pidemmältä ajalta. Vuonna -97
hän aloitti töissä Jussin Pyöräpisteessä, jossa tekee edelleen virka-ajat töitä. Oman
yrityksen hommia ehtii hoidella ilta- ja viikonlopputöinä. Kuulemma lähes kaikki
asiakkaat ovat ymmärtäneet
järjestelyn.
- Nyt ensimmäinen vuosi yrittäjänä pitää markkinoida itseään ja tunnustella
minkä verran tässä on hommaa. Työmäärä voisi vähän
lisääntyä, vaikka on tämä jo
nyt ihan kiva lisä omaan työhön.
Jos asiakas ei pääse tuomaan pyöräänsä Takkurannalle, myös nouto onnistuu.
Jonkin verran Kortetjärvi on
tehnyt huoltoja myös asiakkaiden luona. JK

Pyörähuoltoyrityksen avannut
Ari Kortetjärvi kiristelemässä
pinnoja.

Myytävänä myös
mm. joulutorttuja ja kahvia
Myyntipaikkoja rajoitetusti!
Varaa paikkasi numerosta

044 536 7719

Avoinna ma-pe 9-17

Kotihoito Minerva
Annalankuja 7, 90850 Martinniemi

u8s.12.
o
j
r 1.-1

.1
Tva
ä 23
l
l
i
l
ä

eli Joulupaketti
uusille asiakkaille

2 h siivous 50 €, 4 h siivous 90 €,
6 h siivous 140 €, 8 h siivous 185 €

040 586 6417

sirpa@kotihoitominerva.com

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

Kylätie 3, 90820 Kello
p. (08) 517 777

Parturi-kampaamo

H anne

AVOINNA:
MA-PE
klo 9.00-17.00

KUKKIEN
ERIKOISSIDONNAT
HAUTAUSPALVELUT
Käänny puoleemme,
autamme surun
kohdatessa

Yrittäjä Mehmet Cevirel on tykästynyt
ravintolan sisustuksen erikoisiin elementteihin.

PERUNKIRJOITUS
Luottamuksella ja
ammattitaidolla

HAUTAKIVET

Anni Kiuttu
Hekkalansaarentie 8 Kello

HAUKIPUDAS, KIRKKOTIE 1
OULU, PAKKAHUONEENKATU 5
KUKKAKAUPPA p. 08 547 1750
044 342 0341 (24H)
WWW.SOTANIEMI.FI

p. (08) 540 2603
040 723 1555

Tervetuloa!

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

Tarjous

Uusi Eva
ompelukone

69 €

www.haukiputaanompelukone.com

Haukiputaan

REVONTIE 5, HAUKIPUDAS
www.lahella.net – 24h nettiajanvaraus
p. 041 536 5541
• Uutta meillä: intialaista päähierontaa
• Kauneushoitolan palvelut yksilöllisesti
luonnonkosmetiikalla, mm. kasvohoidot, sokeroinnit…
ma-pe 9-17, la ja ilt.
sopimuksen mukaan

Hoivapalvelu NILA - Asiakas edellä
hoivapalveluja haukiputaalta koko
uuden oulun alueelle ja ympäristökuntiin
Kotisairaanhoito • Koti- ja hoivapalvelu
Omaishoitajan lomituspalvelu
Siivouspalvelu • Asiointipalvelu
Oulun Kaupungin palveluseteli käy meillä maksuvälineenä.
044-237 1588 | info@hoivapalvelunila.fi | www.hoivapalvelunila.fi

Haukiputaan
keskustasta löytyvä Pizzeria Adalar
muutti kesällä uusiin tiloihin, Musa-Vintin alakertaan.
Yrittäjä Mehmed Cevirel
kertoo, että entisen Tiimarin tiloihin tehtiin seitsemän
kuukautta remonttia.
Muutos oli suuri, mutta
mieluinen. Aikaisemmin tilat
olivat pienet ja usein ihmiset
hakivat ruokaa kotipakettiin.
Nyt useammat jäävät syömään ja rupattelemaan paikan päälle.
- Avasin ravintolan huhtikuussa 2010, mitä ennen
työskentelin veljeni ravintolassa Oulussa. Sisaruksistani
kaksi veljeä on yrittäjinä ra-

vintola-alalla ja kaksi siskoa
myös, Cevirel kertoo.
Cevirel on tyytyväinen
voidessaan yrittäjänä työllistää viisi henkilöä. Kesä
on parasta aikaa kun ihmiset lomailevat ja liikkuvat.
Talviaika on pizzeriassakin
hiljaisempaa.
Turkissa asuessaan Cevirel työskenteli hotellin
puodissa, suositussa lomakaupungissa Marmariksessa.
Kovaan työntekoon oli pitänyt oppia jo nuoresta pitäen.
- Minun piti jo 7-vuotiaana lähteä töihin, joten leikkimiseen ei ollut aikaa. Nyt
yrittäjänä tulee tehtyä pitkiä
päiviä ja viikonlopussakin

töitä kertyy 18 tuntia. Mutta
aina kun ehdin, minusta on
mukavaa leikkiä tyttärieni
kanssa. Minulla kun ei lapsena ollut leluja, niin heidän
leluillaan on hauska leikkiä,
Cevirel kujeilee.
- Olen tykännyt tosi paljon asua täällä. Haukiputaalaiset ovat ystävällisiä ja
minulla on paljon kavereita, jotka käyvät tervehtimässä. Täällä on rauhallista, eikä
kaupungin hälinää kuten
Marmariksessa ja Oulussa.
Vaimokin viihtyy, ja lapsille
on hyvä koulu ja tarha lähellä. Kiitos Haukiputaan yrityksille ja asukkaille hyvästä
vastaanotosta! JK

Ompelukoneliike

Kirkkotie 15 P. 0400 683543

Ompelimo

Kello
Kaikki
ompelupalvelut

• luotettavasti
• nopeasti
• 10v ammattitaidolla
tervetuloa!
Kylätie 3,liikekeskus

HYMY KUNTOON

045 611 6411

www.ompelimokello.fi

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

VARAA
AIKA
08 547 2972

Haukiputaan
Hammaslääkärikeskus
Kirkkotie 4, Haukipudas
08 547 2972

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.
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2 palstan mallikoko 89,2x50,0

”Pidetään yllä paikallista
yrittämisen henkeä”
Ensi vuoden alusta Haukiputaan Yrittäjät ry:n uutena puheenjohtajana aloittaa
kukka- ja hautauspalveluyrittäjä Tiina Sotaniemi.
Hänet valittiin pestiin syyskokouksessa 14.11.
- Nyt on ollut paljon töitä,
että en ole ehtinyt vielä potea rimakauhua valinnasta.
Toisaalta porukassa säilyy
myös tuttuja naamoja, joilla
on pitkältä ajalta kokemusta
asioiden hoidosta. Eli hyvä
tukiverkosto löytyy. Edellinen hallitus on tehnyt hyvää
ja laadukasta työtä, joten uudella hallituksella on vahva
perusta jatkaa. Mukavaa kun
mukaan hallitukseen saadaan myös uutta verta, mikä
tuo uutta näkökulmaa. Nyt
edetään asia kerrallaan ja lisää uusia jäseniä toivotaan
mukaan, totta kai!
Sotaniemi katsoo että nykyisessä
taloustilanteessa on tärkeää, että pidetään
yllä paikallista yrittämisen
henkeä. Myös muidenkin
verkostojen ja kontaktien ylläpito on tärkeää.
- Meillä on oikein kiva
yrittäjien porukka, josta löytyy helposti lähestyttäviä
ihmisiä. Se tekee myös yhteisestä toiminnasta oikein mukavaa, hän kehuu.
Yrittäjänä hän on ollut

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

INDUSTRI

Kaarnikkatie 1, 90820 KELLO
Puh. 010 843 1000, 010 843 1001, 040 736 6007
Fax 010 843 1040
e-mail: marko.saukko@suomenmardega.fi

WWW.SUOMENMARDEGA.FI

Haukiputaan yrittäjien sihteeri Leena Niemelä ja neljä vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Jyrki Drushinin kukittivat juuri valitun uuden puheenjohtajan Tiina Sotaniemen.

vuodesta 2010 lähtien Oulussa. Haukiputaalla perhe on asunut vuodesta 1999.
Välillä pari vuotta vierähti Tampereen seudulla, kunnes koti-ikävä toi takaisin.
Haukiputaalle hän avasi
oman liikkeen 2013, kun keskustan vanhalla taksikopilla toiminut Hautaustoimisto
Karjalainen lopetti liiketoimintansa.

Hautausalalle Tiina on
oppinut
vanhempiensa
kautta, sillä heillä on hautaustoimisto Kemijärvellä.
Nuorempana hän ei voinut
kuvitellakaan alkavansa alalle, kunnes kokemuksen karttumisen myötä näkemykset
muuttuivat. Hän perusti Ouluun alan yrityksen 2010.
– Aiemmin toimin biologian sekä maantiedon

opettajana sekä myyntikokemusta olen saanut lääketeollisuuden tehtävistä. Voin
hyödyntää kaikkia työelämän kokemuksia ja oppeja
yrityksessäni. Humanistisen
alan pehmeät arvot ovat hautaustoimistoalalla tärkeitä ja
samaten myyntitaidot sekä
hyvä asiakaspalvelu yrittäjän näkökulmasta, toteaa Sotaniemi. JK

Lauri Mikkoselle yrittäjäristin suurristi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokoustapahtuma
oli 30.-31.10. Oulaisissa. Samalla oli Maakunnallinen
Yrittäjäjuhla ja Oulaisten
Yrittäjien 50-vuotisjuhla.
Perjantai-iltana oli luottamushenkilöiden yrittäjätapaaminen. Haukiputaalta
kokoukseen osallistuivat vi-

rallisina edustajina Tiina Sotaniemi, Päivi Pikkuhookana
ja Leena Niemelä. PPY:n puheenjohtajana jatkaa kaksivuotiskauttaan Haukiputaan
Kellossa Oulun Neon Oy:n
yrittäjänä toimiva Lauri Mikkonen. Hänelle luovutettiin
juhlassa yrittäjäristin Suurristi, joka on korkein Yrit-

täjäjärjestön
myöntämä
huomionosoitus. Aluejärjestön hallituksessa jatkaa Haukiputaalta Jyrki Drushinin,
joka toimii tällä hetkellä
myös työvaliokunnassa.
Maakunnallisena
yrittäjänä palkittiin ovi- ja ikkunatehdas
Profin
Oy
Pudasjärveltä. Vuoden yk-

OMA KOTI

sinyrittäjä palkittiin Jäljenjättiläinen Jaakko Mylly
Raahesta. Vuoden paikallisyhdistyksen puheenjohtajana huomioitiin Matti Pohjola
Kuusamon Yrittäjistä, jossa
ensi vuonna kokoonnutaan
vuosikokoukseen. HT

sellaisena kuin haluat

YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI
TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN
Meiltä saat myös maatyöt samaan sopimukseen.
Tutustu myytäviin kohteisiin kotisivuillamme.
Kääpätie 10 | 90820 Kello | GSM 0400 401 601

www.rakennusliikevanttila.fi

ilmo_12-05-2015_92x100.indd 1

Haukiputaalaiset Tiina Sotaniemi, Päivi Pikkuhookana ja Leena Niemelä ilmoittautumassa PPY:n vuosikokoukseen Oulaisissa.

Liity yrittäjäyhdistykseen!

12.5.2015 12:19:32

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

49 €
+ mahdolliset
pakokaasumittaukset

Vain henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastukset

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

hitsauspalvelu
Lintumaansuontie 10, 90820 Kello
Puh. 040 510 4127,
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Ammattiin voi oppia
koulun tai kokemuksen kautta
Parturi-Kampaamo Tiukun
tiloissa järjestettiin 3.11. erikoinen
tapahtumapäivä.
Yleisönä oli pienryhmällinen
erityisnuoria, joille yrittäjät
kertoivat omista poluistaan
työelämään ja ammattiin
oppimisesta. Yrittäjät osallistuivat mukaan hyväntekeväisyyshengessä, suurella
sydämellä. Riitta Viinikanojan ideasta poikinut tapahtuma herkisti koko porukan.
- Tapahtumapäivä meni
aivan uskomattoman hyvin.
Aivan tippa linssissä olimme ja rupattelimme hyvässä hengessä. Halusimme
rohkaista erityisnuoria, jotka koulutuksessa tarvitsevat
tukea oppimiseen, ettei ole
yhtä oikeaa tietä ammattiin.
Kaikki me olemme kulkeneet omaa tietämme ja oppineet kokemuksenkin kautta,
Viinikanoja kertoo ja jatkaa:
- Nykyään erityisnuoril-

le löytyy aivan ihania tukitoimia, mutta itse pitää olla
myös aktiivinen ja kysellä. Kuitenkin parhaiten vanhemmat tuntevat nuoret ja
osaavat ohjata oikeaan suuntaan. Tärkeintä on kuunnella
lasta ja olla kannustava. Haluan rohkaista myös yrittäjiä ottamaan erityisnuoretkin
mukaan tutustumaan työelämään, jotta he saavat vinkkejä mihin tulevaisuudessa voi
tähdätä.
Anu Tuomaala kertoi päätymisestään ompelijaksi, kun
lukio ei kiinnostanutkaan,
niin ompeluharrastus vei mukanaan. Kynsistudion Sari Kivari kertoi myös päätyneensä
kauneudenhoidon pariin kokeiltuaan ensin työtä sairaanhoitajana. Riitta Viinikanoja ja
Pia Hirvonen kertoivat kampaamon toiminnasta, hiustenhoidosta ja muista nuoria
kiinnostaneista aiheista.

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin
sähkötyöt ja suunnittelu
Puh. 040 774 3942

janne@sahkotyoahonen.fi
Tapahtumaa säesti Jouni Kokkoniemi ja opettaja Ulla-Maija Saastamoinen lauleli mukana.

Ylärivissä opettaja Ulla-Maija Saastamoinen, Jouni Kokkoniemi, Sari
Kivari, Riitta Viinikanoja, Esa Portaankorva ja alarivissä avustaja Riikka Pennanen, Anu Tuomaala sekä Pia Hirvonen.

- Olen ollut aikoinaan ravintola-alalla ja välillä opettajanakin
kampaamoalan
koulussa niin ymmärrän hyvin oppilaita. Nuorille pitää
antaa mahdollisuus oppia.
Omilta
TET-työntekijöiltä
olen saanut oppia, että myös
yrittäjä voi oppia nuorelta jotain uutta. Aina ei ole yhtä
ainoaa tapaa tehdä työtä, Viinikanoja täsmentää.
Koko ikänsä tekniikasta kiinnostunut Esa Portaankorva sanoi oppineensa

ammattiin intohimonsa myötä ja rassailtuaan kaikenlaisia
laitteita pienestä pitäen, hän
on nykyisin yrittäjänä alalla. Jouni Kokkoniemi sulostutti päivää kitaransoitolla
ja myös hän kertoi tarinansa
vaikeuksista voittoon.
Riitta Viinikanoja kiittää
Haukiputaan yrityksiä hyvästä yhteishengestä, ja että
monet lähtivät innolla tempaukseen. JK

www.puusepanliike-mattila.fi

• Puusepäntuotteet
• Keittiökalusteet

• Saneeraustyöt

PUUSEPÄNLIIKE MATTILA KY
Teollisuustie 1
HAUKIPUDAS

(08) 547 1450
0400 684 735

SOIMET KY
Muottitie 4, 90830 Haukipudas

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

www.soimet.fi

Haukiputaan koulun pienryhmän oppilaat saivat viettää mukavan tapahtumapäivän Tiukun tiloissa.

Arctic-Asennus Oy
Kaikenlaiset
sivunvalmistus- ja
painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

www.vkkmedia.fi

LVI-työt 20 vuoden kokemuksella
- Isot ja pienet kodin remontit
- Uudisrakentaminen
- Saneeraukset, korjaukset ja huollot ym.

Kysy edullista tarjousta käyttövesi- ja lämmitysputkistojen uusimiseksi komposiittiputkilla!

Soita 040 524 8788 Vesa Mettovaara
vesamet@arcticasennus.fi
www.arcticasennus.fi

Haukipudas YRITTÄÄ

nro 3/2015

11

Puoliverinen Preik nauttii liikkumisesta Jutan juoksuttamana.

Oppia ja kuntoutusta eläimen kautta
Eläinten ja luonnon kanssa kuntouttaminen on aivan
erilaista kuin sairaalaympäristössä, kertoo Alarmi
Stables Oy:n yrittäjä Jutta
Pekkala. Yritys järjestää ratsastusta erityisryhmille, ratsastus- ja toimintaterapiaa.
Lisäksi tarjotaan kaikille
avoimia yleisiä ratsastustunteja pienryhmille.
Yritys kuuluu Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksen piiriin ja lisäksi asiakkaita
tulee muun muassa sairaanhoitopiirin ja vakuutusyhtiön kautta. Ikähaarukka on
neljästä noin 70-vuotiaisiin.
Kuntoutusta voidaan käyttää
esimerkiksi neurologisten tai
psyykkisten sairauksien hoitoon tai vaikka oppimis- ja
käytöshäiriöisille.
- Esimerkiksi käytöshäi-

riöinen lapsi voi oppia eläimen kautta hallitsemaan
tunteitaan. On pakko olla
rauhassa, sillä hevonen reagoi herkästi koviin ääniin.
Lisäksi puuhailu ulkoympäristössä on jo itsessään terapeuttista ja luonnolla on
terveysvaikutuksia. Toki se
vaatii myös terapeutilta sitä,
että täytyy vetää kumpparit
jalkaan, mutta mikäs sen mukavampaa, Jutta naurahtaa.
Aikaisemmin Jutta teki
toimintaterapeutin töitä sairaalassa, mutta työ hevosten
kanssa vei mukanaan.
- Uskon että yrittäjänä
pystyn antamaan itsestäni
enemmän ja tehdä paremmin. Nautin työstä eläinten
kanssa ja sitten jaksaakin helpommin. Välillä tehdään pitkiä päiviä ja on haastavaa,

mutta tämä on oma valinta ja mieluinen työ. Asumme itse samassa pihapiirissä
tilan kanssa, ja on ollut mukavaa kun myös meidän 1ja 4-luokkalaiset tyttäretkin
oppivat tässä kohtaamaan
erilaisia ihmisiä. Molemmat
heistä myös nauttivat ponien kanssa puuhailusta, Jutta
hymyilee.
Tämä on ollut yritykselle
muutoksen vuosi, sillä 2010
perustettu yritys muutettiin
viime toukokuussa osakeyhtiöksi. Muutoksen taustalla
oli kasvanut tarve lisätyövoimalle. Yritysjärjestelyjen
yhteydessä Alarmi Stables
liittyi jäseneksi Haukiputaan
yrittäjäyhdistykseen.
Nyt yritys työllistää yrittäjäpariskunnan lisäksi kaksi
henkilöä. Jutta Pekkala te-

kee toiminta- ja ratsastusterapeutin töitä ja mies Seppo
tekee hevosten kengityksiä
ja huoltopäällikön töitä, sekä
hoitelee toimiston. Lisäksi
vahvuudesta löytyy toinen
toimintaterapeutti sekä ratsastuksen ohjaaja.
Tallista löytyy myös useita neljäjalkaisia työkavereita: kahdeksan erikokoista
hevosta, tallikani, tassuterapiakoiria, tallikissa ja lisäksi
kaksi villikissaa, jotka pitävät tallia kotinaan.
Jutta ja Seppo päätyivät
sattumalta Haukiputaalle sopivan tilan löydyttyä. Kuusikot ja koivikot raivattuaan he
rakensivat tallin ja kentät hevosille. Työ hevosten parissa
vei pikkuhiljaa mukanaan ja
yritys perustettiin. Firma sai
nimensä Jutan menestyksek-

Jutta Pekkala kertoo, että tallin prinsessa on walesinponi Toscka,
joka on kovasti lapsien mieleen.

käimmästä suomenhevosesta.
- Alarmi oli aina innokas
töihin ja pystyi tekemään

Yrittäjyyskalenterilla tuetaan nuorisotyötä
LC Haukipudas-Kello on julkaissut ensi vuodelle kalenterin, jossa on laajasti esillä
yrittäjyysteemaa ja haukiputaalaiset yrittäjät. Kalenterin
tuotto menee nuorisotyön
hyväksi.
- Kalenteri on lajissaan ilmeisesti Suomessa ensimmäinen, jossa käsitellään

yrittäjyyttä sekä kuvien
että tarinoiden pohjalta, joten teemme tässä pienimuotoista historiaa. Muutenkin
pk-yrittäjyyttä on syytä edesauttaa näinä ankeina aikoina,
kertoo Kalenterin toteuttanut taiteilija Kari Holma.
Hän on itsekin mukana
leijonatoiminnassa, ollut jo

42 vuotta ja ensimmäisenleijonakalenterin hän teki
vuonna 1995, 20 vuotta sitten. Siinä oli tussipiirroksia
Puttaalta. Uusimman kalenterin tekoon meni noin sata
tuntia.
Vuoden 2017 kalenterin
teemana tulee olemaan Pohjalaiset kirkot Holman akvarelliteosten pohjalta. Aihe
sopii itsenäisyyden juhlavuoteen. Vuonna 2018 kalenteriteemassa jatketaan jälleen
yrittäjien esittelyä, joten juhlavuosi on tässä teemassa välivuosi.
Kalenteri julkaistiin Haukipudas-päivien aikaan ja
sitä sai ensimmäisen kerran
myyjäisissä lauantaina 7.11.
Myös yrittäjät ovat ottaneet
sen hyvin vastaan. Tämän
jälkeen sitä saa kaupoista ja
muun muassa koululaiset
myyvät sitä ja keräävät ohessa retkirahaa.

mitä vain. Halusin että yrityksen nimikin kuvastaa sitä,
että täällä tehdään töitä iloisin mielin. JK

Yritykset!
MAINOSTEN
JA LEHTIEN
JAKELU
Revontie 2
90830 Haukipudas

Haukiputaalla
ja ympäristökunnissa

Kiitämme
kuluneesta vuodesta ja
toivotamme hyvää joulun aikaa
sekä menestyksellistä uutta
vuotta 2016!

Lehti- ja
mainosjakelu

www.yrittajax.fi

Kavil

Katja Ulander
p. 050 501 7712

www.revonrauta.com
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Kuvia 6.6.2015 pidetystä Haukiputaan Kesäpäivästä. Kuvat Kari Venhgasaho ja Jenny Kärki.

Aitoa toritunnelmaa ja markkinamyyjiä Kesäpäivässä
Haukiputaan Yrittäjät ry:n järjestämää Kesäpäivää vietettiin lauantaina 6.6.
Haukiputaan torilla. Tapahtumasta saatiin erittäin hyvää palautetta ja myyjien
kattausta sekä ohjelmaa kehuttiin. Myös sää suosi tapahtumakansaa.
Lapsia viihdyttämään saapui hilpeä Peetu-Pelle, säveliä tarjosi Voice of

Täyden palvelun autolasiliike

Holstinmäen

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

Finlandista tuttu Minna Hautala ja lisäksi nähtiin paikallisten liikkeitten muotishow.
Ohjelmalavan tarjonnan lisäksi torialueelta löytyi runsaasti ja monipuolisesti
torikauppiaita, ruokakojuja ja paikallisten yrittäjien myyntikojuja. Panostettu oli
erityisesti perinteiseen markkinahenkeen ja toritunnelmaan.

HTK-Konepaja Oy
Siika-ahontie 12
90820 Kello
www.htk-konepaja.fi
A-luokan pätevyys teräsrakenteiden
valmistuksessa ja asennuksessa
Konepajatoimitukset Kellon tarkkuudella
Hiekkapuhallus ja maalaus

Imulattiat Oy
Tuotteet:

betonilattioiden
valut ja -pinnoitukset
Puhelin 0400 389324
sähköposti: kari.kylmanen@imulattiat.fi
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Kosketus parantaa
ja voimauttaa
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Kauneus- ja hyvinvointipalveluita tarjoava liike Murun
Kosketus Oy starttasi uutena yrityksenä Revontiellä 10. syyskuuta. Toiminta
lähti rivakasti liikkeelle, sillä yrittäjä Marika Pilto oli
apujoukkoineen suunnitellut
avajaispäivälle hauskan tempauksen: Kaksi prinsessaa
jakoi karkkia ohikulkijoille, jotka saivat tulla tutustumaan liikkeeseen ja samalla
arvontaan.
Pilto oli myös Haukipudaspäivillä puhumassa kosketuksen merkityksestä ja
sen parantavasta sekä voimauttavasta vaikutuksesta.
- Haluan tuoda ihmisille
tietoon miten tärkeää kosketus on, mutta valitettavasti se
liitetään enimmikseen seksu-

aalisuuteen. Esimerkiksi laitospuolella on huutava pula
alan toimijoista. Ikäihmiset
ovat usein yksin eivätkä saa
kontaktia muihin, Pilto kertoo.
Yrityksen
palveluihin
kuuluu perus kosmetologin
palvelujen lisäksi useat erilaiset rentoutushoidot. Pilto
tekee myös tarvittaessa kotija laitoskäyntejä.
Aiemmin
perintäalalla
toiminut Pilto tutustui vanhusten vuorohoitotyöhön,
jolloin ymmärsi haluavansa
olla ihmisten kanssa. Perusluonteeltaan humaanina ja
yhteisöllisenä hän tunsi auttamisen ja kuuntelemisen
omaksi kutsumukseen.
- Olen varannut kaikkiin
hoitoihin hieman enemmän

aikaa. Minulle sopii vallan
mainiosti hidas tekeminen
ja se, että saan keskittyä asiakkaaseen kunnolla. Kiire
on pahinta mitä tässä työssä
voi tehdä. Nyt yrittäjänä on
mahtavaa kun saan itse määritellä kuinka kauan käytän aikaa asiakkaaseen, eikä
kukaan tule sanomaan että
tämä jalkahoito ei voi kestää
niin kauaa.
- Olen kotoisin Riihimäeltä ja muutin 2010 Haukiputaalle miehen perässä. Kun
tulin tänne tiesin että olen
tullut kotiin. Ihmiset juttelevat niin helposti ja ovat ystävällisiä, mikä oli ihanaa
etelän mököttämiskulttuuriin tottuneelle, Pilto naurahtaa. JK

24,90

VÄISKIN
TV JA KONE

Jokelantie 3
90830 Haukipudas

Marika Pilto kehuu yrityksensä tiloja täydelliseksi: keskeisellä paikalla mutta silti rauhaisassa kulmassa.

08-547 2407

ark.

9–18 • la 9–14

www.tekniset.fi

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

ERIKOISLÄÄKÄRIT

sä pohtia Haukiputaan keskuksen nykytilan hyviä ja
huonoja puolia, mahdollisia tulevaisuuden uhkakuvia sekä tavoitteita ja keinoja,
joilla uhkakuvat voitaisiin
välttää. Tehtävä toteutettiin
pääosin karttatyöskentelynä.
Ryhmätöiden
tuloksia
käytetään pohjatietona Haukiputaan keskuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.
Osallistujien huolena oli
muun muassa myös palve-

luiden säilyminen Haukiputaalla, jonka vuoksi toivottiin
lisää uudisrakentamista ja
työpaikkoja vetovoiman takaamiseksi. Myös julkista liikennettä kaivattiin kuntoon,
jotta sivummalla asuvat pääsisivät helposti keskukseen
asioimaan. Työryhmä oli
yhtä mieltä siitä, että lukiotoiminta pitää säilyttää Haukiputaalla.

Kokonaisuudessaan työryhmän tulokset löytyvät sivulta:
http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/haukiputaan-keskus

HAMMASLÄÄKÄRIT

Erikoislääkärit
Puh. (08) 563 5700

Hammaslääkärit
Puh. (08) 540 9907

Yleislääketiede
Susanna Boman
Päivi Hirsso
Liisa Cajan-Suokas
Janne Liimatainen (erikoistumassa)

Psykologi
Jussi Tukiainen

Anu Palosaari
Birgitta Kropsu
Sanna Päkkilä
Heikki Kiviahde
Merja Jokela

Fysiatria
Sinikka Levoska

Vastaanotto
Puh. (08) 563 5700
Merja Kurttila

Suuhygienistit
Elina Siurua
Oili Kaleva

FYSIOPUDAS

Ihotaudit
Toni Aho
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Erkki Rantaiso

Fysiopudas
Puh. (08) 563 5720

Meiltä KELAn suorakorvaus

Fysioterapeutit
Timo Halonen
Pekka Kyllönen

www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

Oulun kaupungin asemakaavoitus järjesti 29.10.2015
Haukiputaan keskustan nykytilaa ja tulevaisuutta käsittelevän työpajan, joka
oli kaikille avoin. Tilaisuus
toteutettiin
yhteistyössä
Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kanssa. Haukiputaan lukiolla pidettyyn
tilaisuuteen osallistui noin 20
henkilöä.
Illan aikana osallistujien
tehtävänä oli pienryhmis-

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA,

Neurologia
Hannele Havanka
Psykiatri ja nuorisopsykiatri
Anna-Liisa Hannula-Tukiainen

Naistentaudit
Annaleena Räsänen
Saila Siira

Kaupunkisuunnittelun työpaja Haukiputaalla

• Tilavuus 3 litraa - halkaisija 20 cm
• Mitta-asteikko sisäpinnassa
• Sopii kaikille liesityypeille,
myös induktioliesille
• Kestää konepesun

•

www.hha.fi
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Vuoden 2015 haukiputaalainen Jukka Ukkola:

Uutteraa työtä liikunnan edistämiseksi
Haukipudaspäivä
järjestettiin 5.-8. marraskuuta ja
päätapahtuma eli suositut
myyjäiset järjestettiin totutusta poiketen Heiton talolla. Aikaisemmin tapahtuma
järjestettiin Jatulin liikuntahallilla, joten osalla oli totuttelemista intiimeihin tiloihin.
Toisaalta Heiton talon kotoisampi ja lämmin tunnelma sai kehuja.

Tilaisuudessa palkittiin
myös Vuoden haukiputaalainen ja titteli meni tällä kertaa Jukka Ukkolalle. Hänelle
tulee pian täyteen 20 vuotta Haukiputaan Heiton puheenjohtajana. Leipätyönsä
hän tekee luokanopettajana.
Palkinnon
myöntänyt
Haukiputaan Yrittäjien Jyrki Drushinin puheenvuorossaan kertoi, että palkinnon

Myyjiä oli runsaasti ja osa oli saanut paikat käytävien varrelta.

myöntämisperusteeksi ei riitä pelkkä oman tonttinsa
hoitaminen, vaan tarvitaan
suurempaa sydäntä. Hänen mukaansa Ukkola on
pyyteettömästi tehnyt työtä lasten, nuorten ja muiden
haukiputaalaisten liikuttamisen hyväksi. Hän on myös
pitänyt Haukipudasta esillä positiivisessa valossa koko
valtakunnan tasolla.
Ukkolalle palkinto tuli
täytenä, mutta mukavana yllätyksenä. Drushinin luetteli
litanian toimia, joissa Ukkola vaikuttaa muun muassa
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan hallituksessa, Valtion liikuntaneuvoston jäsenenä ja
Työväen urheiluliiton hallituksen varapuheenjohtajana.
- Kaikki luottamustoimet tukevat seuratoiminnan
kehittämistä ja myös omaa
työtäni opettajana. Toimien ansiosta näkemystä löytyy joka suuntaan: Pystyn
tuomaan valtakunnan tasolle näkemystä ruohonjuuritason seuraliikunnan tilasta,
ja päinvastoin: Harvemmin
seuroissakaan tiedetään mitä
ylempänä tapahtuu. Olen
onnekas, että minulla on
mahdollisuus vaikuttaa molemmista suunnista, Ukkola
kiittelee.

Talkoohenki elää yhä
Osallisuus Haukiputaan Heiton toimintaan tuli Ukkolalle
alun perin eräänlaisen sukurasitteen myötä. Kuulemma
kaikki Ukkoloiden pojat ovat
jossain vaiheessa elämäänsä käyneet painimatolla ja
muutenkin monenlaista urheilua on tullut harrastettua
juniorina.
- Harrastin monia eri lajeja, mutta menestystä sinänsä
ei tullut, joten olen löytänyt
itseni sitten muista tehtävistä, Ukkola kertoo.
Vuonna -94 hänen vielä
opiskellessa Joensuussa, hänet valittiin seuran johtokun-

Jyrki Drushinin (oik.) luovutti Vuoden 2015 haukiputaalaiselle, Jukka Ukkolalle, isot kengät kiertopalkinnon.

taan. Vuodesta -97 hän on
toiminut seuran puheenjohtajana ja omistautunut seuratoiminnan kehittämiselle.
Monet illat ja viikonloput
menevät seuratyössä.
- Paljon eri seurat ja yhdistykset puhuvat talkootoiminnan vähentymisestä,
mutta meillä on vielä asiat yllättävän hyvin. 90 prosenttia kaikista valmentajista
ja ohjaajista toimivat talkoilla, ja lisäksi tukiporukkaa on
aina riittänyt varainkeruutapahtumiin ja turnauksiin.
Vanhemmat ovat mielellään
mukana talkoissa, varsinkin
jos kyse on oman lapsen urheiluharrastuksesta. Varsinkin Jyväskylän eteläpuolella
vastaava talkoohenki käy
harvinaisemmaksi. Onneksi meillä Haukiputaalla hyvä
talkoohenki on voimissaan,
Ukkola kiitteelee. JK
Tapahtumaan saapui myös kansanedustaja Hanna Sarkkinen (oik.)
jota jututtamassa kaupunginvaltuutettu Rauno Hekkala.

Talo sijaitsee Haukiputaan Niemeläntörmällä, Kiiminkijoen pohjoispuolella,
kuntakeskuksen läheisyydessä (n.1,5 km
päässä keskustasta). Taloa voi varata häihin, merkkipäiväjuhliin ym. tilaisuuksiin.

Heiton talon liikuntasalissa oli ajoittain tiivis tunnelma Haukipudaspäivien myyjäisissä, pöytäpaikkoja oli varattu yli viisikymmentä.

Myös Heiton talon pihamaalla riitti kuhinaa.
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Yrityspalvelut tukena yrityksesi
kaikissa vaiheissa
BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja
kansainvälistymiseen. Kumppanina ja kasvun mahdollistajana varmistamme Oulussa toimiville
yrityksille tunnistettuihin asiakastarpeisiin vastaavat kokonaisratkaisut sekä kilpailukykyisen
liiketoimintaympäristön verkostoineen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat
laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille. Tutustu
tarkemmin palveluihimme! www.businessoulu.com/yrityspalvelut

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

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

Kannustavat asiantuntijat yrityksien tarpeeseen
BusinessOulu tarjoaa laajasti palveluita jo olemassa oleville ja toimintaansa käynnistäville yrityksille.
Mitä palvelua yritys voikaan tarvita, sitä kannattaa kysyä, sillä henkilökunnan asiantuntemusta ja
yhteistyökumppaneita löytyy moneen lähtöön.
- Moni mieltää palveluidemme
kuuluvan ICT-alalle, mutta tosiasiassa tarjoamme tukea ja palveluita
kaiken kokoisille yrityksille täysin
alasta riippumatta. Perusneuvonta
on maksutonta ja mielellään käymme vierailemassa yrityksissä, kertovat yritysneuvonnan asiantuntijat
Timo Paakkola ja Esa Riippa.
BusinessOulun henkilökunnalla on pitkä kokemus yritysmaailmasta ja -neuvonnasta, osalla on
taustalla myös omaa yritystoimintaa. Yhteyttä voi ottaa suoraan asiantuntijoihin, joille numerot löytyy
nettisivulta osoitteesta www.businessoulu.com. Löydät varmasti tarvitsemasi asiantuntemuksen,
- Yleensä yrittäjien kysymykset ovat niin laajoja, että keskustelu kannattaa hoitaa kasvotusten ja
ajan kanssa. Monesti menen paikalle yritykseen, koska siellä pystyy parhaiten aistimaan yrityksen
tilanteen ja tarpeet. Toki voi tulla
käymään toimipisteissämme, jotka
sijaitsevat Haukiputaan kehityksen
tiloissa ja lisäksi Kiimingissä ja Oulun Peltolassa, Paakkola kertoo.

Perusneuvonnasta lähtien
Kentällä ollaan hyvin ilahtuneita,
että BusinessOululla on kiinnostusta auttaa myös peruskysymyksissä.
Apua voi saada laskennallisissa tai
verotuksellisissa asioissa, rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen
tai yritysjärjestelyiden kanssa. Tavoitteena on tarjota yrittäjälle mata-

kuvitellaan liian ohuiksi ja menekin kuvitellaan kasvavan nopeasti
suureksi. Uudellekin yrittäjälle kärsivällisyys on hyve, sillä voi ottaa
aikansa ennen kuin yritys saavuttaa täyden potentiaalinsa.
Kehitettävää löytyy monista jo
toimivista yrityksistäkin, etenkin
myyntityöstä. Monesti odotellaan
passiivisesti, että puhelin soisi ja

”Myyntityöstä pitää tehdä aktiivinen
ja johdonmukainen osa yrityksen
toimintaa. Rullaava toiminta vaatii usein jatkuvasti uusien mahdollisuuksien silmällä pitämistä.”
lan kynnyksen palvelua, mitä sitten
onkaan mielen päällä.
- Monesti yrittäjä on aivan yksin
kysymystensä kanssa ja joskus hän
tarvitsee ihan vain sparrausta sekä
tukea ajatuksilleen. Omia bisnesideoitaan ei aina voi, eikä kannata,
huudella kaupungilla. Siksi kannattaa hyödyntää luottamuksellista
asiantuntijan keskusteluapua, Riippa selittää.
Asiantuntijoiden tehtävä on toisinaan myös tuoda aloittavien yrittäjien kuvitelmiin realismia. Usein
aloittavan yrityksen kustannukset

kyselijöitä jonottaisi ovelle.
Myyntityöstä pitää tehdä aktiivinen ja johdonmukainen osa yrityksen toimintaa.
Rullaava toiminta vaatii usein
jatkuvasti uusien mahdollisuuksien silmällä pitämistä.

Kansainvälistyminen
kiinnostaa
Ilokseen Paakkola on huomannut,
että Haukiputaan alueella jo toimivat yritykset ovat alkaneet kiinnostua viennin edistämisestä ja

kansainvälistymisestä. Yrityksissä
on huomattu että Ruotsi on yllättävän lähellä.
Osaamisellamme on kysyntää
ennen kaikkea rakennusteollisuudessa, kaivosteollisuudessa ja muillakin tuotanto- että palvelualoilla
löytyy vientimahdollisuuksia.
- Toki verkostojen löytäminen ja
työn aloittaminen ulkomailla vaatii paljon pohjatyötä, mutta aiheeseen liittyy paljon harhaluulojakin.
Monet ovat pelänneet ruotsinkieltä. Tosiasiassa riittää kun yrityksellä on yksi henkilö, joka taitaa
kohtuullisti kieliä, niin yritys kyllä
pärjää kansainvälisilläkin markkinoilla, kertoo Riippa.
BusinessOululla on laajat kansainväliset kontaktit ja ulkomaankaupan
asiantuntijoita.
Kansainvälistymiseen apua voi
saada neuvonnasta, laskelmien tekemiseen ja joskus on oltu mukana
neuvottelupöydissäkin. Asiakkaista yksi kansainvälisimmistä on kotoisin hyvin läheltä Kiimingistä:
Lovi Oy on saanut jalansijaa kansainvälisille markkinoille Aasiaa
myöten. JK

BusinessOulu
Postiosoite: PL 22,
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 5. krs.
90230 Oulu, Kontinkankaalla Peltolan
kaupunginosassa
BusinessOulun asiakaspalvelunumero: (08)
558 558 10
Faksi: (08) 558 41702
Palvelupisteet:
Kiimingin palvelupiste:
Kiimingin virastotalo, Lempiniementie 2,
90900 Kiiminki
Puhelin: 040 701 2835
Haukiputaan palvelupiste:
Teollisuustie 1, 90830 Haukipudas
Puhelin: 045 893 2000
Asiakasneuvonta:
Merja Aikio-Paavola
040 701 2835
merja.aikio-paavola@businessoulu.com
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
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Tuotantotilat
Tuotantotilat

Tilauksesta

Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy
Nikintie 1 C, 90820 Kello
0449889516, Johanna Kuivala
info@haukiputaankotihoivapalvelut.fi
www.haukiputaankotihoivapalvelut.fi

Logistiikkatilat
Logistiikkatilat

Tuotantotilat

Logistiikkatilat

Tuotantotilat

NYT LOPPUVUODEN TARJOUS
Mittauta verenpaineesi, hemoglobiinisi, eritelty kolesterolisi ja
verensokerisi!! Saat vastauksen heti ja lisää tietoa kunnostasi
sekä terveydenhoitajan ohjeet terveellisempään elämään.
Paketin hinta nyt 39 € normaalisti 55 €
Uudet säännöllisen kotipalvelun asiakkaat saavat
50 € lahjakortin palveluihimme.

Joustotilat
Joustotilat
Joustotilat

Toimistotilat

Maukasta lounas- ja grilliruokaa
Lounaslistat ja aukioloajat
www.virpiniemensyke.fi

Oletko väsynyt ja mietityttääkö veriarvosi?
Nyt saat kauttamme laboratoriokokeet ilman lääkärin
lähetettä, varaa aika ja saat vastauksesi 1-3 pv sisällä.

Logistiikkatilat

Toimistotilat
Toimistotilat
Toimistotilat

•	Uunituoreet Sykkeen oman talon leivonnaiset
•	Viihtyisä pikkujoulun viettopaikka
• Yritystilaisuudet, illanvietot, syntymäpäivät
• Cateringpalvelut
• Ravintolassa C-oikeudet

Joustotilat

p: 044 7332051
email: syke@virpiniemensyke.fi
Virpiniementie 529
90810 KIVINIEMI

Palveluihimme käy palvelusetelit ja
palveluistamme saa verottajan ohjeistuksen
mukaisen kotitalousverovähennyksen.

Palvelemme
myös Jatulissa

Jatulin Syke
Grillikahvila
Jokelantie 20
90810 Haukipudas

Uusia mahdollisuuksia. Uusia yhteisöjä.

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

www.potential.fi

Haukiputaan Yrittäjät ry
toivottaa kaikille
hyvää joulun aikaa
ja menestyksellistä
uutta vuotta
2016.

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

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

Sunnuntaina 22.11.

Joulun
avajaiset!

Klo 12 alkæn iso jouluhappenki:
joulupuuroa, glögiä, pipareita, paljon
tarjouksia, vieraita Korvatunturilta...

Joulupukki ri
ja pukin muo
ikanpäällä
ihastuttavat pa klo 14-18.
1.
.1
22
sunnuntaina

HAUKIPUTAALLA
edullisesti ja laadukkaasti!

kiinteistöpalvelut:
• Kiinteistönhuollot
• Koneurakoinnit
• Remontoinnit
• Pihapuidenkaato
• Ulkoalueiden hoito
• Auraus- ja hiekoituspalvelut

Päivystys 24

Kellonkaupantie 1, 90820 Kello, p. 08 564 1100
eeva-maria.ylavaara@k-market.com, www.k-market.com
Palvelemme ma-la 8-22, su 10-22

Koti- ja siivouspalvelut:

29€/tunti

Kuljetuspalvelu
20 km säteellä 10€
Meiltä myös puhdistus- ja
suojausaineet

FIXUREMPPA OY
P. 044 571 3050

P. 044 571 3052

www.fixuremppa.fi

www.pesu-fix.fi

Veistotie 2, Haukipudas
jari.soronen@fixuremppa

Veistotie 2, Haukipudas
asiakaspalvelu@pesu-fix.fi

HYVÄÄ
JOULUA!
HYVÄÄ JOULUA!
HYVÄÄ
LEIPOMON
LEIPOMON
JOULUA!
MYYMÄLÄ
AVOINNA
MYYMÄLÄ
Ma-Pe 8 - 17
AVOINNA
La
10 - LEIPOMON
niin kauan
MYYMÄLÄ
kuin
tuotteita
Ma-Pe
8-17riittää

La

K-market Kello

h

Pesulapalvelut:
- vesipestävät matot
- kodintekstiilit
- vaatteet
- työasut

AVOINNA
10-14

Ma-Pe 8-17
Tervetuloa!
La
10-14
Tervetuloa!
Tervetuloa!

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

