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Haukipudas
YRITTÄÄ

JOULUNAVAUKSEEN
PE 18.11. klo 17-19

Tervetuloa 
joulunavaukseen! 
Nähdään torilla!

Klo 17:15-18:55 
JOULUPUKKI JA -MUORI

TERVETULOA

HAUKIPUTAAN TORILLE!

TORIKAUPPIAITA paikalla koko päivän

Klo 18:40 TIERNAPOJAT

Klo 17:00 
JOULUNAvAUS - TERvEHDYS 
kirkkoherra Jaakko Tuisku

Klo 17:05 soppatykki

HERNEKEITTOA 
(600 ilmaista annosta)

Tilaisuus päättyy 
ILOTULITUKSEEN klo 19:00 
entisen kunnantalon pihalla

Turvallisuussyistä 
autot ja mopot jätetään 

tapahtumapaikan 
ulkopuolelle

Joulunavauksen järjestää
Haukiputaan Yrittäjät ry
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Puheenjohtajan terveiset

Tiina Sotaniemi esittäytymässä 
PPY:n syyskokouksen aluejärjestön 
hallituksen jäsenten 2017 vaalissa, 
johon tuli myös valituksi.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät valitsi-
vat lauantaina 26.11. Kuusamon Ru-
kalla pidetyssä vuosikokouksessa 
aluejärjestön puheenjohtajana jatka-
maan Oulun Neon Oy:n toimitus-
johtaja Lauri Mikkosen Kiimingistä. 
Valomainoslaitteita valmistava, 
asentava ja kunnossapitävä yritys 
sijaitsee Haukiputaan Kellossa, jos-
sa se on toiminut vuodesta 1989. 

Hallitukseen valittiin uutena 
muun muassa Kukka- ja Hautaus-
palvelu Sotaniemen yrittäjä Tiina 

Lauri Mikkonen jatkaa PPY:n puheenjohtajana
Sotaniemi Haukiputaalta sekä va-
ralle Väiskin TV ja kone yrittäjä Jyrki 
Drushinin. Kaikkiaan hallituksessa 
on puheenjohtajan lisäksi 20 jäsentä. 

Ruskon Betoni  
Maakunnallinen yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät luo-
vuttivat vuosikokouksen iltajuh-
lassa Vuoden 2014 Maakunnallisen 
Yrittäjäpalkinnon oululaiselle Rus-
kon Betoni Oy:lle, pääomistajina 

Martti ja Kirsti Väänänen. 
Alkuvaikeuksien jälkeen yritys 

on kehittynyt ja kasvanut vuosien 
varrella lähes koko maan laajuisek-
si. Päätuotteena on valmisbetoni. 
Lisäksi tehdään betonielementtejä, 
-putkia, -kaivoja ym. betonituottei-
ta. Yritys on mukana rakentamas-
sa myös vesivoimaloita ja kaivoksia 
siirrettävillä tehtailla. 

RB:n konserniin kuuluvat tytär-
yhtiöt Napapiirin Betoni Oy ja JA-
KO Betoni Oy sekä sisaryhtiö KiBe 
Oy ja sen tytär Gällivare Betong AB. 
Tehtaita on 32 eripuolilla Suomea 
ja yksi Jällivaarassa. Tehtaat työl-
listävät noin 220 hlöä ja lisäksi ali-
hankkijat työntekijöineen, kertoi 
toimitusjohtaja Martti Väänänen. 

Yhtiössä tehtiin osasukupolven-
vaihdos viisi vuotta sitten. Lapset 
Päivi, Paula, Risto ja Katri tulivat 
mukaan yhtiön osakkaiksi. Katri ja 
Risto työskentelevät yhtiössä ja Ris-
to on tytäryhtiöiden toimitusjohtaja. 

-Kotimaisuus on yrityksessäm-
me vahva arvo ja omistajuus on ha-

luttu pitää omassa perheessä, kertoi 
Väänänen. 

Vuoden Yksinyrittäjänä palkit-
tiin Juhlaguru Jenna Antinmaa Ou-
lusta. Vuoden Kaupantekijänä 2016 
palkittiin Akkutalo Esko Markuk-
sela Oulusta. Pohjois-Pohjanmaan 
Vuoden puheenjohtajana palkittiin 
Siikalatvan Yrittäjien puheenjohta-
ja Tanja Heikkonen. Vuosikokous-
tapahtuman yhteydessä vietettiin 
myös Kuusamon Yrittäjien 50-vuo-
tisjuhlaa, jota Haukiputaan Yrittäjät 
muisti onnittelulla. 

Yrittäjyys vaatii rohkeutta
Lauantain iltajuhlan juhlapuhuja 
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja 
Mikael Pentikäinen totesi yrittäjyy-
den vaativan edelleen rohkeutta. 

-Työ yrittäjyyden hyväksi on so-
siaalisesti ja taloudellisesti terveen 
yhteiskunnan rakentamista. Se on 
ylisukupolvista työtä, joka palvelee 
meidän lapsiamme, totesi Pentikäi-
nen. 

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnallisina 
yrittäjinä palkittiin tänä vuonna Ruskon 
Betoni Oy Oulusta. Palkinnon ottivat 
vastaan toimitusjohtaja Martti Väänä-
nen ja tytär Katri Väänänen, myös yhti-
ön osakas. 

Juhlassa oli paikalla ja yrittäjien 
tavattavissa myös kuusamolainen 
kansanedustaja Ulla Parviainen.  

Vuosikokoukseen lauantaina 
osallistui noin 100 henkeä ja iltajuh-
laan noin 150. 

Heimo TurunenHaukiputaan Yrittäjistä vuosikokouksessa olivat edustajina Jyrki Drushinin, Päivi 
Pikkuhookana, Tiina Sotaniemi, Heidi Mäkeläinen, Sanna Ponto ja Leena Niemelä. 

Kolmannelle 2-vuotiskaudelle PPY:n puheenjohtajaksi valittu Lauri Mikkonen (toinen oikealla) muisti 
vuosikokouksessa kuusamolaistuotepaketilla aluejärjestön työntekijöitä; Tommi Sirviö, Paula Pihlaja-
maa, Milla Raappana, Tiina Talala, Kirsi Anttila, Sari Reinikainen-Laine ja Marjo Kolehmainen. 

Kyllä, taas se yllätti. Talvi nimit-
täin. Piti liukastella pari päivää 
kesätassut alla ensimmäisillä lumi-
kelillä. Eikö ihminen ikinä opi? 

Viime vuonna olin kerrankin 
ajoissa, oppinut, ja ilmeisesti taas 
tänä vuonna taantunut asian suh-
teen. Sama juttu pihalla jouluva-
lojen ja lyhtyjen suhteen. Olenko 
mattimyöhäinen niidenkin kans-
sa? Eikö sitä voisi tehdä osto- tai 
vuokrauspalveluna? Olisiko siinä 
liikeideaa nuorille tai markkinoi-
den laajentamismahdollisuus lii-
ketilojen somistajille? Työllistävä 
vaikutus ainakin! Tottahan se on, 
että somistuksilla ja tunnelmallisil-
la jouluvaloilla on valtavan suuri 
merkitys pimeän kaamoksen kes-
kellä. Eikä tarvita koko pihakadun 
valaistusta amerikkalaiseen malliin 
vaan usein vähemmän on enem-
män. Huomenna ne ovat meilläkin 
hoidettuna! 

On aika katsoa, mitä tämä vuosi 
on tuonut mukanaan. Luottamus-
tehtävä puheenjohtajana on ollut 
hieno kokemus ja opettanut uusia 

Katsaus vuoteen 2016
asioita. Ennen kaikkea huomaan, 
että paljon on ollut tapahtumia, uu-
sia ihmisiä, verkostoitumista ja sen 
myötä myös uusia ystäviä. Niin 
monet terapeuttiset naurut olen 
saanut kokea tässä porukassa, että 
niistä ihmisistä, ystävistä, ei voi olla 
kuin äärimmäisen kiitollinen. 

Yrittäjäyhdistyksen jäsenyys ei 
ole ainoastaan materialistista jä-
senetua ja hyötyä vaan merkittäväl-
tä osin myös henkistä, pyyteetöntä 
tukea ja akkujen lataamista kolle-
goiden kanssa, jotta jaksaa pakertaa 
arjen haasteissa joita varmasti jo-
kaisella yrittäjällä riittää joka päivä. 
Erilaisia päiviä ja hetkiä arjen ru-
tiineissa. Kiitos luottamuksesta jat-
kaa tässä tehtävässä ensi vuosikin. 
Kiitän myös tuesta, jota sain Poh-
jois-Pohjanmaan yrittäjien (PPY) 
vuosikokouksessa Kuusamossa.

Uutena PPY:n hallitusjäsenenä 
tavoitteeni on huolehtia mutkaton 
viestinkulku paikallisyhdistyk-
semme ja aluejärjestön välillä sekä 
pyrkiä edistämään Haukiputaan 
elinkeinoelämän mahdollisuuk-

sia osana Oulua ja PPY:n toiminta-
aluetta.

Vuosikokouksen yhteydes-
sä pidetyssä Maakunnallisessa 
vuosijuhlassa palkittiin yrittäjiä 
menestyksekkäästä ja pitkäjäntei-
sestä työstä. Mieli aina herkistyy 
näissä tilanteissa, koska tietää että 
mikään niistä palkinnoista ja tun-
nustuksista ei ole tullut itsestään. 
Se on vaatinut valtavasti työtä, var-
masti unettomia öitä välillä, kipeitä 
päätöksiä ja epätoivoisiakin hetkiä 
matkan varrella. Omasta puolesta-
ni onnittelen vielä kaikkia palkin-
nonsaajia hienosta saavutuksesta! 

Kuluneen vuoden aikana olen 
saanut kokea onnistumisen riemua 
monen yhteistyötahon suhteen. On 
ollut ilo huomata, että yhdessä te-
kemällä saadaan paljon enemmän 
aikaiseksi. Tuleva joulunavaus ta-
pahtuma on yksi suuri tapahtuma, 
johon yrittäjäyhdistys on saanut 
mukaan yhteistyöhön tänä vuonna 
myös ’Johan on markkinat’ -aktii-
visen porukan. Torikauppiaita on-
kin tulossa paikalle runsaasti koko 

päivän ajaksi. Myös seurakunnan 
kanssa olemme yhteistyössä miet-
tineet, miten voisimme olla lähellä 
paikkakunnan asukkaita ja vastata 
paremmin heidän tarpeisiinsa. Tä-
näkin vuonna yrittäjät lahjoittavat 
perinteisesti avustuksen seurakun-
nan kautta vähävaraisten joulun tu-
kemiseksi. 

Ja kuuma peruna: ”Mitä tulee 
entisen kunnantalon tontille” -kes-
kustelua käydään monen tahon 
kanssa. Yrittäjien tavoite on saada 
paikkakunnalle elinvoimaisuutta, 
perusedellytyksiä toimia ja palvel-
la paikkakuntalaisia. Pyrkimys on 
houkutella ihmisiä muuttamaan 
tänne ja asumaan Haukiputaalla, 
jotta muuttosuunta ei olisi päin-
vastainen. Sen pohjalta mietitään, 
miten kunnantalon paikka palve-
lisi parhaiten tulevaisuutta, hauki-
putaalaisia. Näkökulmia on tullut 
esille monia, jotka kaikki on äärim-
mäisen tärkeitä miettiä perin poh-
jin. 

Näin joulun alla toivotan kaikil-
le hyvää ja lämmintä joulumieltä. 

Pitäkää itsestänne ja toisistanne 
huolta. Tehdään jälleen yhdes-
sä joulunavauksesta kiva per-
hetapahtuma. Ja muistakaa olla 
kilttinä, joulupukki ja -muori-
kin ovat paikalla. Nähdään siis 
torilla!

Tiina Sotaniemi 
Puheenjohtaja 
Haukiputaan Yrittäjät ry

Puheenjohtajan terveisetKatsaus vuoteen 2016
Kyllä, taas se yllätti. Talvi nimittäin. Piti liukastella pari päi-

vää kesätassut alla ensimmäisillä lumikelillä. Eikö ihminen iki-

nä opi? 
Viime vuonna olin kerrankin ajoissa, oppinut, ja ilmeisesti 

taas tänä vuonna taantunut asian suhteen. Sama juttu pihalla 

jouluvalojen ja lyhtyjen suhteen. Olenko mattimyöhäinen nii-

denkin kanssa? Eikö sitä voisi tehdä osto- tai vuokrauspalve-

luna?
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25 
vuotta

www.oulunseurakunnat.fi/haukiputaan-seurakunta

Haukiputaan seurakunta yhteistyössä 
Haukiputaan yrittäjien kanssa

Joulu hiipii sydämiin. 
Tervetuloa Haukiputaalle 
jouluostoksille!

Haukiputaan yrittäjien syys-
kokouksessa valittiin Tiina 
Sotaniemi jatkamaan puheen-
johtajana. Hän aloitti uute-
na puheenjohtajana kuluvan 
vuoden alusta. Uutena halli-
tukseen valittiin Pasi Kropsu 
SR Kiinteistöhuolto Oy. Enti-
sinä jatkavat Jyrki Drushinin, 
Leena Niemelä, Annukka Jas-
kari, Hannu Hietala, Päivi Pik-
kuhookana, Maire Alakiuttu, 
Petteri Moilanen, Heidi Mä-
keläinen ja Marianne Hack. 
Toiminnantarkastajina jatkaa 
Timo Alatalo ja varalla Tomi 
Lampila. 

Jäseniä todettiin olevan 
227. Toimintasuunnitelmas-
sa on tavoitteena jäsenhankin-
takampanjalla jäsenmäärän 
nostaminen 240 ja huomiota 
kiinnitetään jäsenistön pysy-
vyyteen. 

Paikallisena jäsenetuna 
on muun muassa uimahal-
lin/kuntosalin vapaa käyttö 1 
krt/vko/jäsen, josta onkin pu-
heenjohtaja Sotaniemen mu-

Tiina Sotaniemi jatkaa Haukiputaan 
yrittäjien puheenjohtajana

kaan tullut usealle yrittäjälle 
uusi kuntoilu- ja hyvinvointi-
harrastus. Ensi vuonna pide-
tään kevät-/kesäpäivä torilla 
myöhemmin päätettävällä ta-
valla ja perinteinen joulunava-
us. 

Kouluihin ja oppilaitok-
siin pidetään yhteyttä yrittä-
jyyskasvatuksen merkeissä. 
Elinkeino- ja yritysten ke-
hittämisasioissa yhteistyö-
kumppani on Business Oulu. 
Yhteistyötä tehdään muiden 
oululaisten yrittäjäyhdistysten 
kanssa, pyrkimyksenä yrittäji-
en yhteinen mielipide Oulun 

päättäjien suuntaan. Kunta-
vaaleihin kannustetaan eh-
dokkaiksi yrittäjäehdokkaita.

Tämän vuoden lähiajan 
tapahtumia on Joulunavaus 
perjantaina 18.11. Haukipu-
taan torilla. 

Haukiputaan Vuoden Yrit-
täjä 2016 palkitaan lauantai-
na 26.11., jolloin samalla on 
Haukiputaan yrittäjien pikku-
joulut jäsenille (avec) la 26.11. 
klo 19:00 ravintola Navetalla. 
Olethan ilmoittautunut? Mah-
dollisia vapaita paikkoja voi 
tiedustella: sihteeri@haukipu-
taanyrittajat.fi.  HT

Syyskokouksen alussa paikal-
la oli kertomassa oppisopi-
muskoulutukseen liittyvistä 
asioista OSAO:lta koulutus-
päällikkö Pekka Keränen.

Haukipudas
YRITTÄÄAurinkoista kevättä!

Tulossa huippuartisteja:
to 28.3. Suvi Teräsniska
La 30.3. The Sixpack
Pe 5.4. Valtakunnan mestarit
karaokekisan alkukarsinnat
La 6.4. Kake Randelin
PPe 12.4. Tangokuningas 
Kari Piiroinen
La 13.4. Petri Nygård
La 20.4. Elonkerjuu

Ihanaa joulun 
odotusaikaa

Katso lounaslista netistä
http://www.samantta.fi/ravintola/lounaslista/

Samanttan herkullinen kotiruoka-
lounas runsaasta noutopöydästä 
ma - pe klo 10.30 - 14.00 

lounaaseen sisältyy alkusalaatti, lounas noutopöydästä, 
leivät, juomat sekä jälkiruoka tai kahvi. 
saat lounaan myös kätevästi kotipakettiin. take away 
-lounaan hintaan sisältyy kuljetusastiat, servetit, aterimet, 
salaatti, lounas sekä jälkiruoka.

KoKouspalvelut
Kokoustiloissa käytössänne fläppitaulu, muistiinpanovälineet, 
tussit, aV-välineet, langaton internet-yhteys (100/100 mbit), data-
projektori sekä pyydettäessä kannettava tietokone. 

– Kokoustila Julia, 70 hlöä
– Neuvotteluhuone Emilia,  15 hlöä
 – Ruokailukabinetti, 30 hlöä

Tervetuloa!

Heidi Kallio yrittäjien uusin jäsen

Vakuutusedustaja Heidi Kallio on 
Haukiputaan Yrittäjien uusin jäsen. 

LähiTapiolan pohjoisen 
edustaja Heidi Kallio on 
Haukiputaan Yrittäjien uu-
sin jäsen. Kallio aloitti yrittä-
jänä LähiTapiolan pohjoisen 
edustajana syyskuussa 2016 
eli esimerkillisesti liittyi heti 
paikallisen yrittäjäyhdistyk-
sen jäseneksi. 

Kallio tarjoaa elämän-
turvaa kotivakuutusasiak-

kaiden parissa. Yhteyttä voi 
ottaa myös kaikenlaisissa va-
kuutusasioissa esimerkiksi 
säästö- ja yritysvakuutuksis-
sa. 

Uusi yrittäjä tekee mielel-
lään kotikäyntejä asiakkaan 
luo ja suunnittelee rauhas-
sa asiakkaan kanssa hänelle 
parhaiten soveltuvat vakuu-
tukset. Ajanvarauksella voi 
tulla keskustelemaan myös 
LähiTapiolan toimistolle. 

Kaikkiaan Haukiputaan 
Yrittäjissä on tällä hetkellä 
227 jäsentä. 

heidi.kallio@lahitapiola.fi | Puh. 040 773 4466

Heidi Kallio
lähitapiolan pohjoisen 
alueen edustaja
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suosITTu ITsePalVeluKIrPPIs
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!
Joululeivon-

naiset kahvios-
tamme

VARAA MYYNTIPAIKKASI 
NUMEROSTA 044 536 7719 
TAI PAIKAN PÄÄLTÄ.

www.haukiputaantyonhakijat.com

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.

Pöytätarjous 15 euroa/viikko!
Linkki

 
Lisätietoja päivisin: 
Pirjo Hanni, p. 044 239 5594

Haukiputaan joulutori
Haukirppiksen tiloissa 
18.11 - 23.12.2016 
klo 10-19, la 10-16 
osoitteessa Revontie 47

monenlaista lahjaideaa 
n. 15 eri myyjältä mm. 
kodinsisustustuotteita, 
jouluherkkuja, koruja, 

vaatteita, karkkia...

HYVÄ
JOULU ON
LÄHELLÄ!

Kellonkaupantie 1, 90820 Kello, p. 08 564 1100
eeva-maria.ylavaara@k-market.com

www.k-market.com

Joulunavauksessa 
Haukiputaan torilla 

tarjolla

JohanOnMarkkinat!

Lämpimästi tervetuloa 
tutustumaan!

Revontie 14 Haukipudas, 044 553 5331

VARAA KAbINETTI 
kokouksiin/koulutustilaisuuksiin. 

Ei tilavuokraa ruokailevilta ryhmiltä. 

Metrilakut
tapani aalto ky

Joulunavauksessa 
mukana tuoreet Metrilakut

Hauskaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

www.kiviniemencamillo.fi

Camillo toivottaa

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Joulun jälleen lähestyessä Haukiputaan 
Yrittäjät järjestävät edellisvuosien ta-
paan joulunavaustapahtuman perjantai-
na 18.11. kello 17 - 19 Haukiputaan torilla. 
Tapahtumassa on jouluista ja reipasta 
meininkiä, joka sopii kaikenikäisille eli 
vauvasta vaariin. 

Yhteisen jouluhengen ja tunnelman 
nostattamisessa ovat mukana monet ta-
hot. Torikauppiaita on paikalla koko 
päivän ajan. Päätapahtumassa on Sop-
patykki, josta tarjotaan hernekeittoa jou-
lunavauksessa mukana oleville. Keittoa 
riittää 600 hengelle.

Lapsukaisten ja muidenkin riemuk-
si avajaisissa vierailee myös joulupukki 
muorinsa kanssa. He muistavat haukipu-
taalaisia lapsia karkein ja ottavat vastaan 
lasten kirjoittamia kirjeitä ja kortteja.     

Joulunavauksessa vierailevat myös 
tiernapojat, jotka kertovat jouluajan sa-
nomaa lauluillaan ja esiintymisellään. 
Tapahtuma huipentuu näyttävään ilotu-
litukseen, joka suoritetaan entisen kun-
natalon paikalta. Sitä kannattaa jäädä 
seuraamaan. 

YHTEINEN JOULUNAVAUS

TerVeTuloa KaIKKI JouKolla muKaan TaPaHTuma-
rIKKaaseen JoulunaVauKseen. näHdään TorIlla! 

Hei !

Joulupukki ja muori täältä Korvatunturilta teille kirjoittaa. Lähtövalmistelumme alkaa olla valmiina ja pian porovaljak-komme Petteri poron johdolla kyyditsee meidät sinne Hau-kiputaalle joulunavajaisiinne. Mielenkiinnolla odotamme, onko siellä lunta riittävästi ja pääsemmekö poronreessä peril-le asti, vai pitääkö matkaa jatkaa helikopterilla.  

Olemme saaneet jo tontuilta viestiä, että siellä Haukiputaal-la on hyvin yrittelijästä väkeä, no senhän joulupukki ja muori ovat huomannut jo aikaisemmilla vierailuillaan.

Tulemme tapaamaan teitä iloisia ja reippaita lapsia ja ai-kuisia. Muistattehan, että tapaamisen yhteydessä meille voi tuoda kirjeen tai piirustuksen lahjatoiveista. Tontut sitten Korvatunturilla valmistavat ja paketoivat teille lahjoja.Vietetään yhdessä hauska hetki

Terveisin Joulupukki ja Muori 

Olemme mukana myös Haukikirppiksen joulutorilla.
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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

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset 
• Korjaukset

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

• Implanttiprotetiikka
• Veteraanien KELA-korvaus

MaiNosteN Ja 
leHtieN JaKelu

Haukiputaalla ja 
ympäristökunnissa

Yritykset!

Lehti- ja mainosjakelu

 KAvIL
katja ulander 

p. 050 501 7712

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

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

 

KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU SOTANIEMI

HAUTAUSPALVELUT
Käänny puoleemme, 

autamme surun kohdatessa.

PERUNKIRJOITUSPALVELU
Luottamuksella ja ammattitaidolla. 

MUUTAMME UUSIIN 
TOIMITILOIHIN 

LÄHIVIIKKOJEN AIKANA!
UUSI OSOITE ON REVONTIE 2 (entinen Nordea)

SEURAA ILMOITTELUAMME!

Yrittäjä Taru Hirvosen orga-
nisoima naistoimijaporukka 
kiertää yhdessä eri puolilla 
Oulun seutua olevissa eri ta-
hojen järjestämissä tapahtu-
missa myymässä tuotteitaan. 
Iloinen porukka lähtee mie-
lellään liikkeelle tuotteiden-
sa ja myyntipöytiensä kanssa 
JohanOnMarkkinat -teemal-
la. Seuraavan kerran he ovat 
myyntitouhussa perjantai-
na 18.11. Haukiputaan torilla 
Yrittäjien järjestämässä jou-
lunavaustapahtumassa.

Taru Hirvonen kertoi, että 
JohanOnMarkkinat -ryhmä 
muuttaa sloganiaan aina ti-
lanteen mukaan. Joulun-
avaustapahtumassa he ovat 
mukana JohanOnJoulumark-
kinat -teemalla. Taru Hirvo-
sen ja Anna Päätalon lisäksi 
facebookryhmään kuuluu 
30 naista, joista kaikki teke-
vät harrastuksenaan joitakin 
tuotteita tai ovat valmistuot-
teiden edustajia tai jälleen 
myyjiä. Ryhmässä on muka-
na muitakin kuin haukipu-
taalaisia.

-JohanOnMarkkinat-ryh-
mässä on tavattoman mu-
kava ja iloinen henki. On 

JohanOnMarkkinat -ryhmäläiset 
mukana joulutapahtumassa

mahdottoman kivaa lähteä 
yhdessä vieraalla paikkakun-
nalla olevaan tapahtumaan 
kuin mennä yksin. Meillä-
hän on aina mukana ver-
taistukea, Hirvonen nauraa 
iloisesti.      

 JohanOnMarkkinat-ryh-
mä on toiminut vasta puo-
lisen vuotta. Toiminta on 
pyörähtänyt käyntiin hyvin 
tuloksin ja on saanut hyvää 
palautetta. Ryhmän yhdys-
henkilönä toimivalla Taru 
Hirvosella on toiminimellä 
toimiva kynsi- ja korustudio 
kotonaan. 

- Monella ryhmäläisel-
lä on nyt alkamassa hyvin 
kiireinen kausi, koska halu-
amme osallistua muillakin 
paikkakunnilla oleviin jou-
lumyyjäisiin ja toritapahtu-
miin. Itselläni on ollut yritys 
vuodesta 2003 ja nyt alka-
massa vuoden kiireisin aika, 
ja sen vuoksi ennen joulua 
ei ole minullakaan yhtään 
vapaata viikonloppua. Kun 
mennään porukalla tapahtu-
miin, otetaan mukaan myös 
heidän tuotteitaan, jotka ei-
vät pääse sillä kertaa mu-
kaan.

JohanOnMarkkinat -ryh-
mäläiset pyrkivät varaamaan 
vierekkäiset myyntipöydät, 
joten tutussa porukassa aika 
kuluu paremmin ja yhteistyö 
ja avunanto toimii. 

- Olemme järjestäneet it-
sekin monenlaisia tapahtu-
mia, kuten Naisteniltoja ja 
Yli-Kiimingin JohanOnKu-
ramarkkinat muutamia mai-
nitakseni. Mutta se on ollut 
hyvä asia, että viime aikoi-
na meitä on pyydetty mu-
kaan esimerkiksi yrittäjien 
järjestämiin tapahtumiin, 
puuhanainen Taru Hirvonen 
iloitsi. 

JohanOnMarkkinat -ryhmästä oli mukana Iin torilla Taru Hirvosen li-
säksi Kotigastronomi Stina Bergman Tervolasta ja LR Health & Beauty 
systems-konsultti Leila Järvenpää Ylikiimingistä.

JohanOn Markkinat-ryh-
män myyntipöydillä on 
runsas ja monipuolinen va-
likoima tuotteita. He kau-
pustelevat markkinakansalle 
muun muassa koruja, koris-
teita, huiveja, hunajaa, me-
hiläisvahatuotteita sekä 
Tupperwaren, Swipen, Eve-
lacen, Oriflamen, PartyLaten 
tuotteita.

- Haaveenamme on, että 
saisimme ostettua pari tori-
telttaa ja pöytää toreilla jär-
jestettävien tapahtumien 
vuoksi. Kylmällä säällä oli-
si teltassa parempi olla kuin 
taivasalla. RR

Taru Hirvonen on JohanOnMarkkinat -ryhmän puuhanainen. Hän oli 
mukana muun muassa Kiiminki-päivillä.

JohanOnMarkkinat -ryhmä kiertää mielellään erilaisissa myyjäis- ja 
toritapahtumissa. Anna Päätalo on naisten illassa myymässä tuottei-
taan. Hän on yksi ahkerimmista JohanOnMarkkinat -myyjistä.

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

OULU, Pakkahuoneenkatu 5, p. 044 342 0341
HAUKIPUDAS, Kirkkotie 1, p. 08 547 1750
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HAUTAKIVET
valmistus, myynti, vanhojen kivien entisöinti, 

lisänimien kaiverrukset, kivien oikaisut...

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

www.kivipalvelujamsa.fi

  

Jokelantie 1, Haukipudas, www.haukiputaanlaakarikeskus.fi

YLEIS- JA ERIKOISLÄÄKÄRIT
p. 08 563 5700

HAMMASLÄÄKÄRIT
p. 08 540 9907

FYSIOTERAPEUTIT
p. 08 563 5720

lÄHDe MatkaMaJakaN tulPPaaNiMatkalle 
aMSterDaMiiN  22.– 26.4.2017!       

MatkaN HiNta  OuluSta  1199 eur/2hh 
(yhden hengen huoneen lisämaksu 161 eur)    

Lisätietoa matkasta  www.matkamajakka.fi,  
sähköpostilla toimisto@matkamajakka.fi tai puh 010 322 9210

Ruisleipä Putaan pullan kivijalka

Putaan Pulla on yksi har-
voista pohjoisessa Suomes-
sa toimivista keskisuurista 
leipomoista. Leipomo ja lei-
pomon oma myymälä si-
jaitsevat Haukiputaan 
Martinniemessä.

Leipomon perusti Rei-
no Tyykiluoto vuonna 1978. 
Lapset Antti, Janne ja Hel-
mi jatkavat isänsä jalanjäljis-
sä yrityksen pyörittämistä. 
Kaikkiaan leipomo työllistää 
noin 60 alansa ammattilaista.

Putaan Pullan tuottei-
ta myydään puolen Suo-

men alueelle aina Kalajoen 
seudulta Pohjois-Lappiin. 
Toimitusjohtaja Antti Tyy-
kiluodon mukaan ruisleipä 
on Putaan Pullan vahvin ja 
kasvavin tuote. Leipomos-
sa leivotaan kaikki tuotteet 
leivistä kakkuihin kotimai-
sista jauhoista. Ne leivotaan 
suurimmaksi osaksi lähialu-
een omasta viljasta jauhetuil-
la jauhoilla, jota vuositasolla 
käytetään miljoonan kilon 
verran. 

-Pidämme tarkoin huo-
len siitä, että leipiemme ter-
veydelliset ominaisuudet, 
kuitupitoisuudet ja muut 
ominaisuudet ovat kohdil-
laan. Samalla pyritään välttä-
mään lisä- ja säilöntäaineita.

Putaan Pullassa uskotaan, 
että hitaasti hyvää tulee. Lei-
vontaprosessit ovat pitkiä 
ja tuotteiden tärkeä ominai-
suus maku erinomainen. Lei-
pomossa taikinakoneen ja 
uunin väliin mahtuu paljon 
perinteistä käsityönä leipo-
mista. Käsityöllä onkin rat-
kaiseva merkitys tuotteiden 
ominaisuuksiin.

Putaan Pullassa kehite-
tään Tyykiluodon mukaan 
koko ajan uusia tuotteita. 
Joka vuosi uunista tulee ulos 
useampi uutuus- ja kausi-
tuote. Kauratuotteiden suo-
sio on ollut kovassa kasvussa 
jo jonkin aikaa. Kaurassa on 
paljon positiivisia asioita, joi-
ta asiakkaat arvostavat. 

Tekemisen ja  
tahtomisen meininkiä
Antti Tyykiluodon mukaan 
Putaan Pullalla on tekemisen 
ja tahtomisen meininkiä. Yri-
tystä on kehitetty määrätietoi-
sesti ja kehitetään jatkossakin. 
Suunnitelmissa tulevalle vuo-
delle ollut laajennushanke 
siirtyy ainakin vuodella kaa-
vamuutosten vuoksi. 

Yrityksen menestyminen 
on huomattu laajemminkin. 
Putaan Pullalle myönnettiin 
Haukiputaan Vuoden Yrit-
täjä -palkinto vuonna 2009. 
Palkinnon perusteluissa nos-
tettiin esille yrityksen aktii-
visuus tuotekehityksessä ja 
markkinoinnissa. 

Tänä vuonna yritys on 
saanut hyvin paljon tunnus-
tusta. Syksyllä 2016 yritys 
kruunattiin oman alueensa, 
Pohjois-Suomen, parhaak-
si kasvuyritykseksi EY Ent-
repreneur of the Year 2016 
-kilpailussa Vuoden Per-
heyrittäjä -sarjassa. Ou-
lun kaupunki myönsi tänä 
vuonna Vuoden nuorten-
työllistäjä-diplomin ja Stiik-
nafuulia-yrittäjäpalkinnon. 
Piispa Samuel Salmi teki 
Haukiputaan seurakuntaan 
piispantarkastuksen ja sa-
malla piispa vieraili Putaan 
Pullalla. 

- Tunnustukset ja huo-
mionosoitukset lämmittävät 
mieltä ja antavat lisäpot-
kua eteenpäin, kun ajattelee, 
kuinka hankalia ja vaikeita 
aikoja olemme käyneet läpi 
ja nousseet sieltä takaisin 
pinnalle, Antti Tyykiluoto 
toteaa.

Yritys on lokakuun alus-
ta uudistanut brändi-ilmet-
tään ja linjaustaan. Pohjoisen 
ominta -konsepti kertoo poh-
joisuudesta, perinteistä, kä-
sityöstä ja kotimaisuudesta. 
Yksi tärkeimmistä muutok-
sista on uusi selkeä pakkaus-
design. Samalla linjattiin 
uudelleen internetsivut, kon-
sulentti- ja myymälämate-
riaalit sekä muut keskeiset 
markkinoinnin ja viestinnän 
työkalut.

Rauni Räisänen

Eero Kainulainen on leiponut Putaan Pullalla on jo yli 30 vuotta.

Pitkot letitetään Putaan Pullalla käsin.

Putaan Pullan myydyin tuote on 
100 % Ruis Jykerö.

Pohjoisen Suomen suosituin pitko 
näyttää ja maistuu hyvältä.

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

 toimisto@soralinkki.com • www.soralinkki.com

Tässä on Suomen 
ainoa 100-prosent-
tisesti täysjyvä-
kaurasta leivottu 
rieska.
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www.ff-chemicals.fi

FF-Chemicals
Teollisuustie 4, 90830 Haukipudas | P. 08 556 3193

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

· 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

HAMMASLÄÄKÄRI
Ari Kolehmainen

tuohilaaksontie 55
Haukipudas

Puh. 0400-695 181, 08-547 3397

Pitopalvelu Patarouva palvellut 20 vuotta
Haukiputaan Kellossa toimi-
va perheyritys Pitopalvelu 
Patarouva täyttää marras-
kuussa 20 vuotta. 

Pitopalveluyrittäjät ovat 
miettineet, millä tavalla ja 
missä he juhlistaisivat ta-
pahtumaa. Koska asiakas-
piiri on laaja ja kahvituksen 
järjestäminen tuntui ongel-
malliselta, yrittäjät päättivät 
lahjoittaa merkkipäivän kun-
niaksi 2000 euroa Kellon ja 
Haukiputaan alueen lapsi- ja 
nuorisotyölle.  

Suussa sulavat herkut ti-
laisuuteen kuin tilaisuuteen 
loihtiva Patarouva on nykyi-
sin kahden sukupolven per-
heyritys, jossa työskentelee 
yrityksen perustanut Irma 
Pietilä tyttärensä Kaisa Pieti-
län kanssa.  

Irma Pietilä kertoi yrityk-
sen asiakaskunnan olevan 
laajan – yksityisistä yrityk-
siin. Pitopalvelua pyydetään 
järjestämään sekä ateriapal-
veluja että kahvituspalvelu-
ja, niin Haukiputaalle kuin 
Oulun lähialueelle. 

-Valmistamme tilaukses-
ta myös maukkaita täyte-
kakkuja ja voileipäkakkuja, 
yrittäjät kertoivat tilauspal-
veluistaan.

Irma Pietilä kertoi aloit-
taneensa pitopalvelutoimin-
nan melkein sattumalta. Hän 
oli lastensa kouluaikana mu-
kana monissa varainkeruuta-
pahtumissa ja silloin hänellä 
heräsi ajatus siitä, että jospa 
siirtyisi kokeilemaan yrittä-
jyyttä.

-Ajattelin silloin, etteihän 
siinä korkealta tipahda, yrit-
täjä naurahtaa.

Yritystoiminnan lisään-
tyessä ja jatkuessa tuli Pa-
tarouvalla ajankohtaiseksi 
saada tarkoitukseen käy-
pä teollisuuskeittiö, jon-
ka rakentamiseen Pietilä 
haki naisyrittäjyyslainaa ja 
sai sen. Paalinkujalla sijait-
sevassa kiinteistössä on sen 
jälkeen ollut ajanmukainen 
teollisuuskeittiö tarvittavine 
leipomis-, ruoanvalmistus- ja 
säilytystiloineen.   

Kaisa Pietilä kertoi tot-
tuneensa ja kasvaneensa 
Pitopalvelu Patarouva-yri-
tykseen mukaan. Vaikka hän 
hankki luokanopettajakou-
lutuksenkin, pitopalvelutyöt 
ovat tuntuneet mielenkiin-
toisilta ja mukavammilta 
kuin vakituisten virkatehtä-
vien hoitaminen. 

-Olen tykännyt yrittä-

jän vapaudesta, eli voin itse 
päättää aikatauluista, miten 
ja milloin teen töitä, Kaisa 
Pietilä totesi.

Patarouva pystyy järjestä-
mään ruoka- ja kahvituspal-
velut asiakkaan tiloihin sekä 
kaikenlaisiin vuokratiloihin. 
Yrityksellä on käytössään 
tarvittavat astiat 150 – 200 
henkilölle. Tapahtumakirjo 
on laaja muistotilaisuuksista 
erilaisiin perhe- ja yritysjuh-
liin sekä kokous- ja koulutus-
tapahtumiin.

-Meillä on ollut aika ta-
saisesti kysyntää ympä-
ri vuoden, joten mitään 
varsinaista sesonkiaikaa ei 
ole ollut. Näin joulun alla ja 
keväisin tilaisuuksia on ta-
vallistakin enemmän, Irma 
Pietilä mainitsi.

Patarouva Ky on ollut pit-
kään Haukiputaan yrittäjien 
jäsen. Yrittäjät harmittelevat, 
että kiireiden vuoksi he eivät 
ole ehtineet kovinkaan pal-
jon toimintaan mukaan. RR

Pitopalvelu Patarouva Ky on nykyisin kahden sukupolven perheyri-
tys, jossa työskentelevät yrityksen perustanut Irma Pietilä (oik.) tyttä-
rensä Kaisa Pietilä kanssa.

20

Uusin remontti valmistumassa Samanttassa

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

Best Western –hotelliketjuun 
kuuluva Hotelli Samantta si-
jaitsee Haukiputaalla, luon-
nonkauniin Kiiminkijoen 
läheisyydessä. Hotelliin on 
tehty tuon tuostakin korja-
uksia ja remontteja, koska 
tilat halutaan pitää hyväkun-
toisina.

- Nyt meillä on meneillään 
alakerran remontti. Se käsit-
tää ravintolan, pubin ja ala-
aulan kalusteiden ja pintojen 
uusimista. Remontti valmis-
tuu parin viikon sisällä muil-
ta osin paitsi ala-aulan, joka 
valmistuu helmi-maalis-
kuun vaihteessa. Ensi kesä-
nä paneudumme pihatöihin, 
kertoi hotelliyrittäjä Kimmo 
Kallio.

Samanttasta löytyvät hy-
vät tilat monenlaisen ti-
laisuuden pitoon, kuten 
kokouksiin, pikkujouluihin 
ja perhejuhliin. 

-Hotellissa on 40 huonet-
ta, joista voi valita mieleisen 
ja sopivan huoneen. Yhdes-
sä kerroksessa ovat sellai-
set huoneet, joihin voi ottaa 
mukaan lemmikit, kertoi 

vuodesta 2012 lähtien hotel-
liyrittäjänä ollut Kallio. 

-Äitini Tuula Kangas oli 
toiminut vuonna 1972 pe-
rustetun Samanttan yrittäjä-
nä vuodesta -83 ja 30 vuoden 
jälkeen hän oli valmis siirty-
mään vapaalle. Itsekin olin 
perustanut atk-alan yrityk-
sen vuonna 2007, joten sii-
tä jouduin luopumaan, kun 
siirryin Samanttaan, kertoi 
Kimmo Kallio taustastaan. 

Best Western -hotellei-
den tavoitteena on tarjo-
ta asiakkailleen joka kerta 
mahdollisimman viihtyisä ja 
mutkaton hotellielämys. Best 
Westernin laatuohjelma oh-
jaa hotellien palveluvalikoi-
maa.

Hotelli Samantta on saa-
nut asiakkailtaan hyvää 
palautetta muun muassa ho-
tellin rauhallisuudesta, luon-
non läheisyydestä ja hyvästä 
palvelusta. Asiakaskannasta 
ulkomaalaisia on kesäaikaan 
80 prosenttia ja muulloin asi-
akkaat ovat joko Lappiin 
matkalla olevia turisteja tai 
työmatkalaisia. 

- Samantta on etelästä 
Lappiin lähteville lomalaisil-
le suurin piirtein puolivälissä 
ja sopivan matkan varrella, 
Kallio selvitti hotellin suosi-
ota.  

- Rauhallinen ja siisti ho-
telli sekä miellyttävä hen-
kilökunta. Hyvä paikka 
lapsiperheelle. Autollekaan 
ei tarvinnut etsiä paikkaa, 
kun sen sai pihaan. Mahta-
vana yllätyksenä tuli sau-

nomisen mahdollisuus, kun 
reissua oli pitkälti jo takana, 
eräs asiakas kehui Samant-
tan palveluksia.

Hotellin yhteydessä on 
Night Club Frogs, joka on 
Haukiputaan yöelämän kes-
kipiste. Yökerhossa on tar-
jolla vauhdikasta yöelämää 
viikonloppuisin aina aa-
muneljään asti DJ:n sekä 
vierailevien artistien tahdit-
tamana. RR
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Sanna Tervonen

www.cambridgeohjelma.fi

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

El
äk

el
äi

se
t a

Kellon 
ToImIPIsTeessä 
lIIKunTaKorTTI 

alKaen 24,90 €/KK

eläKeläIseT arKena klo 9-12 
KunTosalIlle/JumPPaan 3 €/kerta!

P. 044 554 5787

P. 044 719 3699myös KerTamaKsumaHdollIsuus. 
TuTusTumIsKäynTI 5 €!

HauKIPuTaan 
ToImIPIsTeessä 
lIIKunTaKorTTI 

29,90 €/KK

nikintie 1
90820 Kello

anjanmutka 2 
90830 Haukipudas

www.lkcore.fi

    

Fysioterapiahoidot 
lähetteellä tai ilman

Tervetuloa !

Ilahduta 
hyvänolon 
lahjakortilla

Oulun Uus`SinäMinna
Saukko
044 283 4315

Hyvä Olo Kellosta Saman Katon Alta! Nikintie 1. Tervetuloa!

Toimitiloja isoihin ja pienempiin tarpeisiin 

15-4000 m2

OULUSSA

Uusia mahdollisuuksia. Uusia yhteisöjä. 

www.potential.fi

Tuotantotilat Logistiikkatilat

JoustotilatToimistotilat

Kaikki 
kellot

KUPONKI VOIMASSA 16.11 - 31.11.2016

KUPONKITARJOUS!

-20%

Liity 
yrittäjäyhdistykseen!

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/haukiputaan-yrittajat

REVONTIEN KULTA JA KELLO KY
Revontie 9, Haukipudas

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

www.revontienkultajakello.fi

Haukiputaan Yrittäjät ry ja 
seurakunta tekevät yhteistyö-
tä paikallisen elinvoimaisuu-
den ja palveluiden puolesta. 

Lähellä sydäntä molemmil-
la on Haukiputaan asukkai-
den hyvinvointi. Yhteistyössä 
mietimme keinoja, miten 
saamme entistä paremmin 
palveltua paikkakuntalaisia 
ja vastattua heidän tarpeisiin-
sa. Onhan selvää, että yhdessä 
voimme tehdä asioita parem-

min kuin yksinään. Tavoi-
te on, että paikkakuntalaisten 
kynnys kääntyä niin yrittäjien 
kuin seurakunnankin puoleen 
olisi matala. Avoin ja keskus-
televa ilmapiiri ovat äärim-
mäisen tärkeä asia.

Yhteistyössä yrittäjäyhdistys
ja seurakunta Haukiputaalla

Haukiputaan Yrittäjät ry:n pu-
heenjohtaja, Tiina Sotaniemi ja 
Haukiputaan kirkkoherra Jaak-
ko Tuisku.

* Hieronta ja Fysioterapia 
 040 870 3854  ja 050 582612                                                                                               
* Kosmetologin palvelut 
 p.08 311 6680
www.uussina.com

kauneutta * terveyttä * hyvää oloa
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Kellon Kiviniemessä sijaitse-
va Camillo täyttää parin vuo-
den päästä 30 vuotta. Se on 
kolmen veljeksen yhdessä 
omistama yritys, joka harjoit-
taa ravintolatoimintaa sekä 
autojen vuokrausta. 

Camillo on merkittävä autojen vuokraaja

-Aikoinaan ostin veljeni 
kanssa toiminnassa olevan 
Camillo-yrityksen ja jonkin 
ajan kuluttua myös nuorin 
veljemme tuli yritykseen mu-
kaan. Nyt pyöritämme yri-
tystä kolmistaan. Toimiala on 

vuosien myötä laajentunut ja 
se kattaa nykyisin pizzeria-
pubin ja autojen vuokraus-
toiminnan, Pekka Pahkala 
kertoi. 

Pizzeria-pub on auki jo-
kaisena päivänä iltapäivästä 

Camillon pihamaalla hiljattain otetussa kuvassa yrittäjäveljekset Juho (vas.), Antti ja Pekka Pahkala. Yritys vuokraa muun muassa kuvassa nä-
kyviä matkailuautoja.  

Kellon Tilitytöt juhlivat neljännesvuosisataansa
Kellon Tilitytöt täyttää 25 
vuotta 10. 2 2017. Juhlapäi-
vänä asiakkaille ja yhteis-
työkumppaneille tarjotaan 
syntymäpäiväkahvit. Kolmen 
kellolaisen tilitoimistotyönte-
kijän perustama yritys tarjoaa 
asiakkailleen henkilökohtais-
ta palvelua ja monipuolisia 
kirjanpito- ja neuvontapalve-
luja. 

Nykyisellään yrittäji-
nä toimivat Maire Alakiut-
tu ja Katriina Vehkaperä. 
Yrityksellä on yksi työnte-
kijä ja mahdollisuuksien 
mukaan kauppaopiston tai 
ammattikorkeakoulun har-
joittelija. Tarjotessaan har-
joittelupaikan opiskelijoille, 
yrittäjät opettavat nuorille 
kirjanpidon lisäksi asiakas-
palvelua ja asiakkaiden kans-
sa toimimista. Teoria-asiat 
oppii koulussa, mutta käytän-
nön kirjanpito ja asiakaspal-
velu opetellaan yrityksessä.

-  Yrityksen toiminta alkoi 
Kellossa vuonna 1992 kolmen 
kellolaisen naisen voimin – 
siitä siis nimi Kellon Tilitytöt, 
kertoo Maire Alakiuttu. 

Yksi kolmesta yrittäjästä 

on jäänyt jo eläkkeelle.  Yri-
tys muutti Haukiputaan kes-
kustaan syksyllä 2002. Vaikka 
toimipaikka onkin muutta-
nut, nimi ja ihmiset ovat py-
syneet. 

- Yrittäminen on kovaa 
työtä ja vaatii joustavuutta, 
silti 25 vuoden jälkeenkin ka-
vereita ollaan edelleen, nau-
rahtaa Alakiuttu.

Asiakkaiden  
toiveesta yrittäjiksi
- Kaikki alkuperäiset yrittä-
jät työskentelivät tilitoimis-
tossa, mutta asiakkailta alkoi 
tulla palautetta, että kannat-
taisi perustaa oma yritys. Sii-
tä se sitten lähti, muistelee 
Vehkaperä. 

- Asiakkailta tullut pa-
laute on ollut erittäin posi-
tiivista ja viidakkorumpu on 
toiminut parhaana markki-
nointikanavana. Asiakkai-
ta on nyt noin 150 Kittilästä 
Helsinkiin. Asiakkaistamme 
osa on ollut asiakkaana koko 
historiamme ajan. 

Yrityksen asiakkaat ovat 
pieniä ja keskisuuria yrityk-

Kellon Tilityttöjen yrittäjät Katriina Vehkaperä ja Maire Alakiuttu.

siä, mutta tällä asiakasmää-
rällä kyllä töitä riittää!

Kellon Tilitytöt tarjoaa 
perinteisen kirjanpidon li-
säksi myös palkkahallinnon, 

projekti- ja kustannuspaik-
kaseurannan, veroilmoituk-
set ja yrityksen perustamiset. 
Asiakkailla on ”omatyönte-
kijä” toimistossa, johon ote-

taan yhteyttä. Palvelu on 
laadukasta kun työntekijä ei 
vaihdu matkan varrella. Kel-
lon Tilitytöt on Haukiputaan 
keskustassa ainoa auktori-

soitu tilitoimisto. Yrityksessä 
on käytössä taloushallintolii-
ton laatujärjestelmä.

Tiina Rajala

 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.tuulilasitoulu.fi
Puh. 0400 757 391

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

myynti • valmistus • asennus • huolto

oulun neon naavakuja 2, 90820 Kello

puolelle öin. Sieltä on mah-
dollisuus tilata pizzat kotiin-
kin yrityksen monipuolisesta 
pizzavalikoimasta. Viikon-
loppuisin pubissa lauletaan 
karaokea aina aamupuolel-
le yötä. 

Anniskeluoikeudet omaa-
va Camillo-pub on tullut 
vuosikymmenien saatossa tu-
tuksi niin Kellon kylän kuin 
Oulun seudun väelle. Pub 
sijaitsee vain 20 kilometrin 
päässä Oulun keskustasta. 
Pubin tunnelmassa viihtyvät 
myös Kiviniemen satamaan 
rantautuvat veneilijät, joita 
kesäaikaan vierailee tiuhaan 
tahtiin – ulkomaalaisetkin 
ovat löytäneet satama-alueel-
la olevat palvelut.   

Camillon autonvuok-
raustoiminta on 15 vuoden 
mittaisen toiminnan aika-
na laajentunut yhdeksi Poh-
jois-Suomen suurimmaksi 
matkailuautojen ja vaunujen 
vuokraajaksi. Camillosta on 
mahdollista vuokrata hyvä-
kuntoisia ja jopa uusia ja eri-
kokoisia matkailuautoja ja 
–vaunuja.   

-Matkailuautojen vuok-
raustarve on ollut selvästi 
kasvamaan päin. Sen vuoksi 

olemme kehittäneet sitä puol-
ta yrityksessämme. Lisäksi 
meiltä löytyy vuokrattavana 
oleva pakettiauto ja pienois-
bussi sekä muuta matkailuun 
liittyvää tarvikkeistoa, yrittä-
jä kertoi.

Camillon harjoittama ra-
vintolatoiminta on laajen-
tanut reviiriään erilaisten 
tapahtumien suuntaan. Lii-
kutettavan soppatykin ansi-
osta ravintola voi jalkautua 
sijaintipaikkansa ulkopuolel-
le esimerkiksi järjestämään 
ruokahuollon monenlaisiin 
ulkoilma- ja markkinatapah-
tumiin. Soppatykkiä on mah-
dollista vuokratakin.

-Matkailuautojen puo-
lella on eniten kysyntää ke-
väästä syksyyn. Sydäntalvi 
on sillä puolen hiljaisempaa, 
mutta tähän aikaan vuodes-
ta ravintolapalvelujen kysyn-
tä kasvaa pikkujoulusesongin 
myötä, yrittäjä Pekka Pahka-
la sanoi. RR

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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Halosenlahden kyläyhdistys Vuoden haukiputaalainen
Haukiputaan Yrittäjät pal-
kitsi Halosenlahden ky-
läyhdistyksen Vuoden 
haukiputaalaisena 2016. Yh-
distys on perustettu tam-
mikuussa 2014. Toiminnan 
tarkoitus ja tavoite on edis-
tää kyläyhteisön hyvää yh-
teishenkeä, aktiivisuutta ja 
motivaatiota, toimia yhteis-
ten asioiden sekä yhteisen 
hyvinvoinnin puolesta. 

Yhdistys järjestää sekä 
yhdistyksen jäsenille, että 
muille toiminta-alueen asuk-
kaille ja kaikille toiminnasta 
kiinnostuneille suunnattuja 
tapahtumia ja toimintaa. Ky-

läyhdistyksen puheenjohtaja 
Hanna Juusola kertoi Koljun 
majan olevan kylätoiminnan 
ja tapahtumien pääpaikka, 
ja majaa vuokrataan myös 
eteenpäin. Majalla voi viettää 
lomaa, vapaa-aikaa, järjestää 
juhlia, tapahtumia, pikku-
joulun, kokouksen, koulu-
tuksen tai virkistyspäivän 
yhdistykselle tai yhteisölle.

Kyläyhdistys on toiminut 
Haukiputaan Yrittäjien mu-
kaan esimerkillisesti oman 
alueensa kehittäjänä ja suun-
nannäyttäjänä. Se on saanut 
oman kyläyhteisön äänen 
kuuluville ja pystynyt pitkä-

jänteisellä työllään tuomaan 
kehitysideansa käytännön 
toteutukseen asti. 

Halosenlahden kyläyh-
distys on toimillaan saa-
nut paljon hyviä muutoksia 
aikaan toiminta-alueensa 
asukkaiden hyväksi.

-Yhdistys on aktiivisella 
toiminnallaan edistänyt Kol-
jun majan, sekä kyläalueen 
toimintaa, ja taistellut Parku-
mäen koulun säilyttämisen 
puolesta. Määrätietoisella 
työllään yhdistys on onnistu-
nut parantamaan koulutien 
turvallisuutta Martinniemen 
koululle ja osaltaan vaikut-

Elokuun alussa järjestetään Kol-
ju kajahtaa -tapahtuma. 

tanut myös Putaankyläntien 
talvihuoltoon, todetaan Yrit-
täjien valintaperusteluissa. 

Yhdistys on myös edes-
auttanut ja kehittänyt bus-
siliikenteen reititystä Iin ja 
Oulun välillä.

Vuonna 2015 jäseniä yh-
distyksessä oli yhteensä 
79:stä taloudesta.  RR

Maaliskuussa Koljun majalla on 
järjestetty talvitapahtuma. Kuva 
viime talvelta. 

Vuodesta 2003 lähtien on 
Haukiputaalla toiminut 
Oy FF-Chemicals Ab, tut-
tavallisemmin FFC. Yritys 
valmistaa käyttövalmiita la-

FFC valmistaa käyttövalmiit laboratorio- ja tutkimuskemikaalit
boratorio- ja tutkimuskemi-
kaaleja, jotka se toimittaa 
suoraan käyttäjälle.  

Vuonna 1985 perustet-
tu FFC yritys toimi alkuun 
Yli-Iissä, josta se muutti 
18 toimintavuoden jälkeen 
Haukiputaalle rakennettui-
hin toimitiloihin. Yritys on 
perheyritys, joka työllistää 
tällä hetkellä yrittäjäparis-
kunnan Riitta ja Kaarlo To-
hilan lisäksi heidän lapsensa 
Kaisa ja Heikki Tohilan sekä 
neljä muuta työntekijää. Yri-
tyksessä onkin menossa su-
kupolvenvaihdos, jatkajina 
ovat Kaisa ja Heikki Tohi-
la. Yrityksen toiminta jatkuu 
näin ollen toisessa sukupol-
vessa.

Kaarlo Tohila kertoi, että 
FFC on suomalainen ja it-

senäinen yritys, jonka kaik-
ki toiminnot tuotannosta 
tuotevarastoihin sijaitse-
vat keskitetysti toimitiloissa 
Haukiputaalla. Näin yritys 
pystyy palvelemaan asiak-
kaitaan joustavasti ja var-
mistamaan tuotteiden 
saatavuuden nykyisellään 
yli 98 prosentin toimitusvar-
muudella. Tuotteet tehdään 
pitkälti käsityönä ja ovat 
avainlipputuotteita, joten 
niillä on Suomalaisen Työn 
Liiton myöntämä käyttöoi-
keus, joka takaa jopa 80 pro-
senttisen kotimaisuusasteen.

- Ostettaessa suoraan 
tehtaaltamme, tuotteet toi-
mitetaan suoraan varastos-
tamme. Tilatut tuotteet eivät 
kierrä toisen varaston/maan 
kautta. Lisäksi asiakas voi 

olla varma siitä, että tuotteen 
käyttöaika on mahdollisim-
man pitkä, Tohila mainitsi.

Laaja asiakaskunta
Kaarlo Tohilan mu-
kaan FFC:n asiakaskunta 
koostuu kaikilta toimi-
aloilta, joissa tehdään ke-
miallista laboratorio- ja/
tai tutkimustyötä. Esimerk-
kinä hän mainitsee sellu-, 
lääke-, kaivos- ja energiate-
ollisuudet, tutkimuslaitok-
set, ympäristölaboratoriot, 
maanpuolustuksen ja terve-
ydenhuollon sektorit. Vuo-
sittain FFC valmistaa yli 500 
eri tuotenimikettä. Tuot-
teet jaetaan erilaisiin tuote-
ryhmiin, kuten esimerkiksi 
pH- ja johtokykystandardit, 

analysaattoreissa tarvitta-
vat reagenssit, puhdistus- ja 
desinfiointiliuokset, sekä 
vesianalytiikan reagens-
sit. Suuressa suosiossa ovat 
myös asiakaskohtaisesti rää-
tälöidyt liuokset. Tuotteiden 
valmistamisen lisäksi teh-
dään myös asiantuntija- ja 
kehitystyöprojekteja. 

- Tavoitteenamme on 
auttaa asiakkaitamme kes-
kittymään heidän oleellisim-
paan tehtävään, analyysien 
ja tutkimustyön tekemiseen. 
Varsinaisen analyysin tai 
tutkimuksen tekemiseen 
tarvitaan usein erilaisia lai-
mennoksia tai seoksia. Tä-
män työvaiheen tekemisessä 
FFC tulee avuksi. Tätä työ-
tä olemme tehneet jo yli 30 
vuoden ajan, kertoi laatujoh-

taja Tohila.
Kaarlo Tohilan mukaan 

tuotannon suunnittelu ja 
tuotteiden valmistus tapah-
tuvat täysin atk-ohjatusti. 

- Varmistamme näin, että 
tuote täyttää sille annetut 
spesifikaatiot. Käytämme 
vain oikeita raaka-aineita ja 
oikeita määriä. Valvomme, 
että kaikki työvaiheet tulevat 
suoritetuksi. Tuote on myös 
jäljitettävissä raaka-ainei-
den, tehtyjen työvaiheiden, 
analyysilaitteiden/-välinei-
den ja suorittajien suhteen. 
Yksilöimme tuotteen omak-
si eräkseen valmistus-
päivämäärän tai muun 
annetun erämerkinnän mu-
kaan. Tämä myös varmistaa, 
että tuotetta on varastos-
sa riittävä määrä ja sillä on 
riittävästi käyttöikää asiak-
kaalle saavuttuaan, Tohila 
painottaa. 

FFC:n edustamalla toi-
mialalla toimivia yrityksiä 
on maailmanlaajuisestikin 
varsin vähän. Tämä johtuu 
suurelta osin toimialan spe-
sifisyydestä ja siihen vaadit-
tavalta erityisosaamiselta. 
FFC onkin panostanut eri-
tyisen paljon laatuun ja on 
nyt maailman mittakaavas-
sa siirtynyt ”kärkikastiin”. 
Tästä osoituksena on yrityk-
sen osallistuminen korkean 
tason kansainvälisten metro-
logian laitosten välisiin ver-
tailumittauksiin, joissa on 
pärjätty erittäin hyvin. 

Rauni Räisänen

Tuotteet tehdään pääosin kä-
sityönä, joten niillä on Suoma-
laisen Työn Liiton myöntämä 
avainlipputuotteen käyttöoike-
us.

Tuotannon suunnittelu ja tuotteiden valmistus tapahtuvat täysin 
atk-ohjatusti.

Vuonna 1985 perustettu FFC yritys toimi alkuun Yli-Iissä, josta se muutti 18 toimintavuoden jälkeen Hau-
kiputaalle rakennettuihin toimitiloihin.
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Liikuntakeskus Core toimii 
sekä Haukiputaan keskus-
tassa, että Kellossa. Liikun-
taa harrastavat ovat saaneet 
käyttää keskusten palvelu-
ja Haukiputaalla vuodes-
ta 2010 ja Kellossa vuodesta 
2015 alkaen. 

Yhä useampi haluaa huo-
lehtia omasta kunnosta ja 
hyvinvoinnista liikunnan 
avulla. Erityiseen suosioon 
Coressa on noussut toimin-
nallinen harjoittelu, joka on 
monipuolista liikuntaa niin 
voiman, kestävyyden kuin 
liikkuvuudenkin parissa. 
Suosion kasvun myötä Kel-
lon toimipisteeseen onkin 
aloitettu 800 neliömetrin laa-
jennuksen rakentaminen, jo-
hon on suunnitteilla mm. 
tatami- ja kuntonyrkkeily-
alue. Laajennuksen arvioi-
daan valmistuvan keväällä 
2017.  

Liikuntakeskusten takana 

Liikuntakeskus Core tarjoaa 
hyvät liikuntamahdollisuudet

ovat naisyrittäjät Katri Kiva-
ri ja Sanna Halonen. Heidän 
lisäkseen yritys työllistää pa-
rikymmentä henkilöä. 

- Liikunnan harrastajien 
määrä on kasvusuunnassa. 
Meillä on ollut ilo huomata, 
että Coressa käy kaikenikäi-
siä kuntoilijoita. Keski-ikäis-
ten lisäksi kuntosalille ja 
jumppatunneille ovat löytä-
neet tiensä niin nuoret kuin 
eläkeläisetkin. Kellon toi-
mipisteen esteettömät tilat 
tarjoavat hienon harjoittelu-
mahdollisuuden myös pyö-
rätuolilla liikkuville.

Kuntosaliharjoittelu on 
yrittäjien mukaan yksi par-
haista liikunnan harjoittelu-
muodoista. Kestävyyttä voi 
harjoitella cardiolaitteilla ja 
voimaa vipuvarsilaitteilla. 
Laitteiden lisäksi moni har-
joittelee vapailla painoilla ja 
painonnostolavalla. Kunto-
saliharjoittelun aloittaminen 

on helppoa, sillä henkilökun-
ta opastaa ja auttaa laitteiden 
käytön opettelussa. Yhä use-
ampi valitsee itselleen hen-
kilökohtaisen valmentajan 
eli Personal Trainerin, joka 
suunnittelee ja ohjaa liikun-
taharjoittelua. Liikunnan 
lisäksi valmennuksessa kor-
jataan usein myös ruokavalio 
asioita. Näin valmennettavat 
pääsevät haluamiinsa tavoit-
teisiin lyhyessäkin ajassa. 

Liikuntaa voi harras-
taa joko yksin tai ryhmissä. 
Ryhmäliikuntatunnit ovat 
suosittuja ja niitä on tarjol-
la molemmissa keskuksissa. 
Perinteisten ohjaajan oh-
jaamien tuntien lisäksi voi 
nykyisin osallistua myös vir-
tuaalisille tunneille. Ne ovat 
suurelle valkokankaalle hei-
jastettuja videotunteja. 

- Virtuaaliset tunnit ovat 
monelle hieno mahdollisuus 
osallistua jumppaan tai sisä-

pyöräilyyn oman aikataulun 
mukaan. Tunnin voi käyn-
nistää itse kosketusnäytöltä 
milloin tahansa salin ollessa 
vapaana.

Liikuntakeskus Coressa 
asiakkailla on mahdollisuus 
seurata kunnon kehittymistä 
kuntotestauksen avulla. 

- Suosittelemme kuntotes-
tin tekemistä, sillä se kertoo 
suunnan oman kehon kun-
nosta. Testitulosten läpikäy-
minen on aina motivaatiota 
ja puhtia antava hetki! Myös 
kehonkoostumusta kan-
nattaa seurata. Teemme 
viikoittain useita Inbody-
mittauksia, ja niistä saatujen 
kirjallisten tuloslomakkeiden 
tiedot ovat olleet monelle to-
della tärkeä tietoisku oman 
kehon tilasta. 

Keskukset ovat liikunta-
kortin hankkineille avoin-
na viikon jokaisena päivänä 
24h/vrk. Kortin voi hankkia 

joko verkkokaupasta tai asia-
kaspalvelusta.  

Liikuntakeskus Coren 
Kellon toimipisteen kiinteis-
tössä toimii useita terveyden, 
kauneuden ja hyvinvoin-
nin alan yrityksiä, kuten 
Oulun UusSinä, FysMin-
na, Haukiputaan Fysikaali-
nen hoitolaitos, Hieroja Juha 

Ilmakuva Kellon toimipisteestä.

Kellon toimipiste näyttää tällaiselta 
tulevan laajennuksen jälkeen. 

Tyhjillään olevaan entiseen 
rautakaupan tilaan Revon-
tie 47:ään avataan joulutori, 
johon tarjotaan myyntitilaa. 
Tori toimii samassa kiinteis-
tössä kuin kirpputori Hau-
kirppis.

Joulutorille on tarjolla 
noin 500 neliötä tyhjillään 
olevaa myyntitilaa. Tilaan so-
pii runsaasti erilaisia myyn-
tipöytiä. Tori on auki reilun 
kuukauden eli 18.11. - 23.12. 
välisen ajan. Joulutoritoi-
mintaa ei ole Haukiputaal-
la ollut pitkään aikaan, joten 

Joulutori avataan Haukiputaan Revontielle
siihen on nyt hyvä mahdolli-
suus. Yrittäjille sekä yksityi-
sille on tarjolla Revontiellä 
runsaasti myyntipöytäpaik-
koja. Pöydistä löytyy neljän 
ja yhdeksän neliön suuruisia 
ja muutoksiakin on mahdol-
lisuus tehdä. Vastaavanlaista 
myyntitilaa ei tiettävästi ole 
tarjolla missään muualla Ou-
lun seudulla.  

Joulun jälkeen kiinteistös-
sä on tarkoitus jatkossakin 
järjestää monenlaista toimin-
taa, jota ollaan parhaillaan 
kehittelemässä. Tilaa voi-

daan vuokrata esimerkiksi 
pop up toimintaan. Pop up 
-liikkeet ovat lyhytaikaisesti 
toimivia kauppoja, ravinto-
loita tai elämyksiä tuottavia 
liikkeitä. New Yorkista al-
kunsa saanut pop up -ilmiö 
on ehtinyt jo eri puolille Suo-
mea ja on saanut hyvää pa-
lautetta.

Rautakaupan entinen lii-
ketila taipuu tarvittaessa mo-
neen malliin, kuten vaikkapa 
poistomyymäläksi, huuto-
kauppatilaksi ja tarvittaessa 
vaikka jaettaviksi pienem-

Entisen rautakaupan kiinteistön tyhjillään olevien tilojen uutta käyt-
töä ovat puuhanneet Pirjo Hanni ja HauKirppiksen yrittäjä Tuomo 
Kouva.

Entisen rautakaupan kiinteistöstä löytyy tilaa monipuoliselle eri 
toiminnalle. Siellä on aloittamassa muun muassa joulutori. 

miksi tiloiksi.  
Pihalla olisi oiva paikka 

torimyyjille ja vaikkapa jou-
lupatakeräyksille. Muutkin 
hyväntekeväisyysjärjestöt 
voisivat tulla sinne esittäyty-
mään. 

Jos jotakuta kiinnostaa 
joulutori tai joulunjälkeinen 
toiminta tiloissa ja mahdolli-
nen tilojen vuokraus, he voi-
sivat olla yhteydessä paikan 
puuhanaiseen Pirjo Hanniin.

Rauni Räisänen

Rössi, Haukiputaan koti-
hoivapalvelut, Kampaamo 
FunkySTYLE sekä Cambrid-
ge-valmentaja Sanna Tervo-
nen. Haukiputaalla samassa 
kiinteistössä puolestaan toi-
mivat Tekstiili- & Tarratupa 
Jasminne sekä Hieroja Laura 
Kivari. RR
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www.fixuremppa.fi

PEsULaPaLVELUt:

HaUKIPUtaaLLa
edullisesti ja laadukkaasti! 

veistotie 2, Haukipudas
asiakaspalvelu@pesu-fix.fi

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

www.pesu-fix.fi

veistotie 2, Haukipudas
jari.soronen@fixuremppa.fi

PÄIvYSTYS 24 h

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

Koti- ja siivouspalvelut

-vesipestävät matot
-kodintekstiilit
-vaatteet
-työasut

Meiltä myös autojen ulko- ja sisäpesut

Nouto ja palautus 
20 km säteellä 10 €

varrelliset lenkkarit 
nastoilla

vALTAvAT vALIKOIMAT, HALvAT HINNAT
TERvETULOA JÄTTISÄÄSTÖKUOPPAAN!

HAUKIPUDAS
Annalankankaantie 1
Ma-la 7-21, su 10-19

FAZER BOXIT 
(320-350g) 11,29-12,34/kg

.fi

Airam Liana 
Led Metallitähti

1595

UUtUUs!

UPEA LED
vALOPUU  
400 led 
korkeus 180cm
lämmin valkoinen ja 
kylmä valkoinen

12900

JÄÄKRISTALLI 
Led 7-haarainen 
KYNTTELIKKÖ

395995

DEFA TERMINA 
Sisätilalämmitin 

1200w    

1995
nyt HAPPY CHOCO 

Suklaa Joulu-
kalenteri  50g

100
2 kpl

Saga Leivinpaperiarkki 
24 arkkia    250

nyt 2 pkt

LIUKKAILLE KELEILLE!
Miesten Softshell lenkkarit 
nastoilla

STROLLERS

6495

5990

www.putaanpulla.fi

ruostumatonta terästä. 
sopii kaikille 
liesityypeille, 
myös induktioliesille. 
kestää konepesun.

oBH Nordica 
Metrosteel 8192 

(40 kpl erä)

49,90 -60%

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

NYt19,90

3,0 L KattILa

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.  


