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Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti maaliskuu 1/2010

Haukiputaan

!

La 20.3.2010 klo 10.00-16.00 Kirkkorannassa

OHJELMA:
11:00 Kevätpäivien avaus,

kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen
12-14.00 Haukiputaan Veteraanipilkki

(ilmoittautuminen klo 10:00 alkaen)
11.30 Lasten trullikisa
12.30-14.00 Hippo-hiihdot
11.00-13.00 Kirkon esittelyä
12.00-15.00 Kuumailmapallonäytös

sekä yleisölennätyksiä
10.00-16.00 Mäenlaskua

ARPAJAISVOITOT
1. Matkalahjakortti (arvo 1500 )
2. LCD-TV + BluRay-soitin (arvo 1000 )
3. Pentik-astiasto (arvo 500 )
4.-7. Lahjakortteja Haukiputaalaisiin yrityksiin
8.-52. Tavarapalkintoja

Osallistumismaksut:
Miesten ja naisten sarjassa 10 €.
Nuorten sarjassa (7 - 16-vuotiaat) 5 €.
Alle 7-vuotiaat  ilmaiseksi.SUURARPSUURARPSUURARPSUURARPSUURARPAJAJAJAJAJAISETAISETAISETAISETAISET

KEVÄTPÄIVÄTKEVÄTPÄIVÄT

Pääpalkinto suurimmasta kalasta:
Tanaka-Hitachi DW25EF 6 ” kaira
Pääpalkinto suurimmasta kalasta:
Tanaka-Hitachi DW25EF 6 ” kaira

OP HIPPO-hiihdot klo 12.30-14.00.
Ilmoittautuminen 19.3 mennessä

Haukiputaan Osuuspankkiin.

www.haukiputaanyrittajat.fi  • lisätietoja p.040 5520 239 Kimmo Kallio

Veteraanipilkki

Yhteistyössä mukana: Haukiputaan Yrittäjät ry, Vierivät Kivet, Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry, Martinniemen Erä- ja
kalastus ry, Haukiputaan Veikot,  Haukiputaan Kehitys Oy, Haukiputaan kunta, Haukiputaan seurakunta.

SUURARPAJAISTEN
 ARPOJA

MYYNNISSÄ

SUURARPAJAISTEN
 ARPOJA

MYYNNISSÄ

Tervetuloa Kevätpäiville!Tervetuloa Kevätpäiville!

HoijakkaKahvia, kuumiamakkaroita,vohveleitaOngintaa

HoijakkaKahvia, kuumiamakkaroita,vohveleitaOngintaa
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Olen nyt muutaman kuukauden ajan toiminut Hauki-
putaan Yrittäjien puheenjohtajana. Vaikka olenkin ol-
lut jo kaksi vuotta hallituksessa, olen hämmästynyt sii-
tä, kuinka paljon puheenjohtajan pitää ”touhuta”.

 Tätä kirjoittaessa ulkona näkyy olevan niin komea
keväinen päivä kuin olla ja voi. Toivotaan, että näin
hieno päivä saadaan myös tulevalle lauantaille 20.3.
kun Haukiputaan Kevätpäivät järjestetään. Haukipu-
taan Kevätpäivät on koko perheen tapahtuma ja mu-
kana on paljon monipuolista ohjelmaa. Aikaisemmis-
ta Kevätpäivistä poiketen tapahtuma järjestetään koko-
naan kirkkorannassa sekä Kiiminkijoen jäällä. Hauki-
putaan Kevätpäivien tuotosta osa menee vanhustyö-
hön ja osa nuorisotyöhön.

Kevätpäiviä on ollut mukana järjestämässä suuret
määrät yhteistyökumppaneita ja paikallisia yrityksiä.
Kiitos kaikille mukana olijoille!

Tulevana vuonna Haukiputaan Yrittäjät on taas mo-
nessa mukana ja tulemme järjestämään yhteistyö-
kumppaneidemme kanssa erilaisia tapahtumia ja ai-
omme jatkaa panostusta mm. yrittäjyyskasvatukseen.
Tulemme julkaisemaan Haukipudas Yrittää –lehteä
muutaman numeron verran myös tänä vuonna. Lehteä
jaetaan myös Oulun Patelaan ja Herukkaan, jotka ovat
entistä Haukiputaan aluetta ja josta asioidaan edelleen
Haukiputaan yrityksissä.  Uutena lehteä jaetaan myös
Iissä.

Haukiputaan Yrittäjät on myös uusimassa nettisivu-
jansa. Uudet sivut on tarkoitus saada julkaistua mah-
dollisimman pian. Vaikka sivuja ei vielä olekaan uusit-
tu, muista käydä aina välillä katsomassa mitä yhdistyk-
sessä tapahtuu. Sivuthan löytyvät osoitteesta http://
www.haukiputaanyrittajat.fi

Näitä pidemmittä puheitta toivotan kaikille oikein
hyvää alkanutta kevättä!

Kimmo Kallio
Puheenjohtaja

Panostamme

Kimmo Kallio toivottamassa viime syksynä tervetulleeksi
Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jorma Kortesojan
Haukiputaan Yrittäjien 30 –vuotisjuhlaan. Taustalla viime
vuoden Haukiputaan Yrittäjien pj Jorma Romppanen.

yrittäjäkasvatukseen

Haukiputaan Yrittäjien hallituksessa on puheenjohtaja ja 10
jäsentä. Vuoden vaihteessa hallitus uusiutui kolmella uudella
jäsenellä sekä puheenjohtaja vaihtui. Vuoden puheenjohtaja-
na ollut Jorma Romppanen ei halunnut jatkaa työkiireidensä
vuoksi ja uutena puheenjohtajana aloitti hallituksen jäsene-
nä kaksi vuotta toiminut Kimmo Kallio. Uusina jäseninä ovat
Juha Ekorre, Sanna Halonen ja Nina Heikkinen.

Yrittäjien hallitus 2010

Nina
Heikkinen

Haukiputaan Yrittäjät ry:n hallitus 2010
Kallio Kimmo ATK-Central Oy 040 552 0239
Kangas Tuula Hotelli Samantta 040 514 0956
Kropsu Ulla Haukiputaan
Hautaustoimisto ja kukkakauppa 0400 386 788
Kropsu Raimo
Sr-Kiinteistöhuolto Oy 0400 680 299
Pikkuhookana Päivi
Pop-Mainos Oy 040 748 6117
Kemilä Reijo Automaatio Kemilä 0400 689 363
Jukuri Terttu
Ruokaravintola Kahveli 040 738 3667
Niskala Mikko Kuljetusliike
Mikko Niskala Oy 0400 282 000
Erorre Juha Juha Ekorre Oy 050 303 0376
Halonen Sanna
Liikuntakeskus Core Oy 044 554 5787
Heikkinen Nina Calculare Oy 040 184 1354

Hallituksen uudet jäsenet:

Sanna
Halonen

Juha
Ekorre

Asennuspartneri, Marianne
Lohinivan yritys Kivinie-
mestä, palvelee asiakkaitaan
kaikissa sähköalan töissä
Oulun seudulla. Yritys on
perustettu vuoden 2009 al-
kupuolella.

DM-Tieto Martinnie-
mestä on Jarno Seppäsen
sähköiseen markkinointiin
erikoistunut mainostoimis-
to, joka on toiminut vuodes-
ta 2008 alkaen.

Eeron Musiikki on hau-
kiputaalainen toiminimi,
josta saa Eero Paanasen ka-
raoke-deejiiksi tilaisuuteen
kuin tilaisuuteen. Eeron
vahvuuksia on laulutaito,
joten elävää musiikkia saa
samaan hintaan. Yritys on
toiminut jo vuodesta 1994
alkaen.

FysioWell Oy on Sirpa
Eskelisen hyvinvointipalve-
luyritys, joka toimii Jäälissä.
Sen palveluja ovat fysiotera-
pia, hierontapalvelut, lym-
faterapia sekä liikunnanoh-
jaukset sekä näihin liittyvä
koulutus ja konsultointi.
Yritys on perustettu viime
vuodenvaihteessa.

INNO-optiikka Oy on
vuonna 2009 perustettu op-
tisen vuonna alan vähittäis-
kauppa Haukiputaalta.

JALECON Oy on liik-
keenjohdon konsultointifir-

Useimmat uudet jäsenet palveluyrityksiä

ma Kellosta. Harjoittaa
myös osakkeiden ja kiinteis-
töjen ostoa ja myyntiä sekä
kiinteistöjen vuokrausta.
Yritys on perustettu viime
vuodenvaihteessa.

Jukka Ruskola Oy har-
joittaa kiinteistöjen välitystä
ja vuokrausta. Se on viime
syksynä perustettu hauki-
putaalainen yritys.

Kivipalvelu Jämsä Ky:n
päätuotteita ovat rakennus-
sisustus- ja hautakivet. Hau-
kiputaalainen Jarmo Jämsä
perusti yrityksen vuoden-
vaihteessa.

KL Mechanics Oy on
Oulunsalossa toimiva Kei-
mo Lukkarilan metallialan
alihankintakoneistusta ja
kokoonpanoa tarjoava yh-
tiö. Perustettu 1988.

Liikuntakeskus Core
Oy:ssä Sanna Halonen tarjo-
aa liikunta- ja hyvinvointi-
palveluja. Perustettu loka-
kuussa 2009.

Mikko Jurvelin Oy on
insinööritoimiosto, josta saa
osviitat ja tarkemmatkin
ohjeet ja vinkit tuotteistami-
seen metallialan yrityksille.
Kotipaikka Kiviniemi, pe-
rustettu lokakuussa 2009.

Monixin ja yrittäjä Timo
Mällisen toimenkuvaan
kuuluvat turvajärjestelmien
suunnittelu ja laitemyynti
sekä niihin liittyvät turvalli-
suuskoulutus. Yritys on pe-
rustettu lokakuussa 2009.

Otp-Saneeraus, Joni
Moilanen, on kiinteistöjen
huolto- ja saneerausyritys,
joka on toiminut lokakuusta
2009 alkaen.

Pohjamo Oy ilmoittaa
toimialakseen liikkeenjoh-
don konsultoinnin. Agrono-
mi Ilkka Pohjamo, tj., ilmoit-
taa netissä myös tuovansa
maahan maatalous- ja mui-
ta tuotantokoneita Euroo-
pasta. Kotipaikka Martin-
niemi, perustettu vuonna
2007.

Rakennusliike A Väntti-
lä Oy, Antti Vänttilän vuon-
na 2003 perustama yritys,
tekee juuri sitä mitä yhtiön
nimikin jo kertoo: rakentaa.
Erikoistumisalueena on
omakotitalot, toimintapiiri
suurin piirtein Oulun ta-
lousalue. Kotipaikka Kello.

Rooper Kommandiitti-
yhtiön ja Ate Perkkiön osaa-
mista ovat sovellusratkai-
sut, jotka voivat liittyä uu-
teen tuotteeseen, palvelu-
muotoon tai nykyisen tuot-
teen tai tuotannon kehittä-
miseen liittyvään hankkee-
seen. Yhtiö on toiminut Ki-
viniemessä viime vuoden
lopulta lähtien.

Saagatec Oy, Jari Roivai-
nen, Martinniemi, tarjoaa
tietoteknisten sekä muiden
tuotteiden, toimintamallien,
palveluiden ja markkinoin-
nin suunnittelua, valmistus-
ta, markkinointia, myyntiä,
huoltoa ja ylläpitoa. Yritys
on toiminut tämän vuoden
alusta alkaen.

Tmi Sari Vekki on hau-
kiputaalainen ratsastuskou-
lu, jolla on Hietasaaren poni-
piha -niminen talli Oulun
puolella. Lisäksi Vekillä on
hierontapalveluja kotikäyn-
teinä Haukiputaan alueella.

Esko Leipälä

Haukiputaan yrittäjien 18 uudesta
jäsenestä 15 on palveluyrityksiä.

Tuotanto-laitoksia on yksi kiviyritys,
yksi rakennusliike ja yksi metallialan

yritys. Haukiputaan Yrittäjissä on
kaikkiaan 222 jäsentä.

Haukiputaan Yrittäjien uu-
tena toimistosihteerinä
aloitti maanantaina 8.3
markkinointimerkonomi
Heli Kynkäänniemi. Hän on
syntyisin Yli-Iistä, mutta
asunut yli 20 vuotta Hauki-
putaan Asemakylällä. Kyn-
käänniemi opiskeli sähkö-
piirtäjäksi Haukiputaan am-
mattioppilaitoksessa ja jat-
koi opiskeluaan Rova-
niemellä rakennuspiirtäjäk-
si.

Työuraa kertyi Nokialla,
kunnes vaihtoi alaa ja opis-
keli markkinointimerko-
nomiksi. Perheeseen kuuluu
avomies ja kaksi aikuista
poikaa

Haukiputaan Yrittäjissä
on tiedossa työmarkkinatu-
ella vuoden pesti. (ht)

Yrittäjillä uusi työntekijä
Heli Kynkäänniemi aloitti Haukiputaan Yrittäjien
uutena työntekijänä.

Autokouluyrittäjänä 15 vuot-
ta Haukiputaalla toimineelle
Pertti Kaanille luovutettiin
joulukuussa 2009 Suomen
Yrittäjien myöntämä pronssi-
nen ansiomerkki. Kaan toimi
pitkään Haukiputaan yrittäji-
en hallituksessa ja myös
useita vuosia sihteerinä. Pert-
ti Kaan myi autokouluyrityk-
sensä vuonna 2008 ja on jat-
kanut siitä lähtien autokoulu-
opettajana yrityksensä jatka-
jan palveluksessa. Kuvassa
ansiomerkkiä Pertti Kaanille
luovuttamassa viime vuoden
puheenjohtaja Jorma Romp-
panen.
(ht)

Pertti Kaanille pronssinen ansiomerkki
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Haukiputaan kuulumisia

Kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen puhumassa Haukiputaan
Yrittäjien 30-vuotisjuhlassa viime marraskuussa.

Jo 20 vuotta matkatoimistopalveluja Haukiputaalla !!

Revontie 15 , 90830 Haukipudas
Palvelemme ma 09.00-18.00 ti-pe 09.00 -17.00 la sulj

puh. 08-5616600 , telefax  08-5472806
email: toimisto@matkamajakka.fi

• Suositut Deturin lennot Oulusta Turkkiin:
    21.3-6.6 / 6.9 – 25.10
• Lomamatkat suoraan Kemistä  24.4.   Portugali / Algarve
                                       Oulusta    4.6.   Rodos
• Huom !! Ensi talven matkojen myynti maalis / huhtikuussa !!

• Räätälöimme myös sopivan matkapaketin ryhmille
    tai  yksittäisille. Kysy tarjous !!

• Ajankohtaiset tarjoukset www.matkamajakka.fi

Matkat lähelle tai kauas onnistuvat Matkamajakan kautta!

Haukiputaan Yrittäjät  ry
Sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 14.4.2010 Klo 18.30
Best Western Hotel Samanttassa.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Kynnys yrittäjäksi edelleen korkea
putaalla oli 595 yritystä ja 7
vuotta myöhemmin vuoden
2008 lopussa Haukiputaalla
oli 855 yritystä. Yritysten
lukumääräinen kasvu on
kohtuullisen merkittävä.
Taustalla näkyy kunnassa
tapahtunut elinkeinoraken-
teen muutos ja väestönkas-
vu, mutta myös lähtökohdat
ja asenteen yritysten perus-
tamiselle ovat parantuneet.
Vaikka yritysten lukumäärä
onkin tänään suurempi
kuin koskaan, on kynnys
yrittäjäksi ryhtymiselle
edelleenkin korkea. Viime
vuosien aikana Suomessa
onkin pyritty panostamaan
yhä enemmän yrittäjäkasva-
tukseen ja muokkaamaan
asenteita yrittäjämyöntei-
seen suuntaan.

Haukiputaan kunnan ta-
loudellinen tilanne on ko-
hentunut viimeisen neljän
vuoden aikana erityisesti
tulopohjan myönteisen ke-
hityksen johdosta. Verotulot
ja valtionosuudet kasvoivat
vuosina 2007-2008 ennätyk-
sellisen paljon. Yleisen ta-
loustilanteen jyrkän kään-
teen vaikutukset näkyivät jo
vuoden 2009 verotuloissa.
Haukiputaan verotulot ke-
hittyivät kuitenkin maan
keskitasoa (1,5 %) prosent-
tiyksikön paremmin kasvun
ollessa 2,5 %. Samaan ai-
kaan myös menokehityksen
kasvuvauhti on ollut koh-
tuullisen nopeaa kasvukun-
nalle tyypilliseen tapaan.
Kuluva vuosi ja vuodet
2011-2012 tulevat olemaan
kaikille kunnille taloudelli-
sesti haasteellisia ja kunta-
palvelujen tuottavuuden

parantaminen onkin yksi
keskeinen lähivuosien ke-
hittämisteema kunnallis-
hallinnossa.

Haukiputaan, Kiimingin,
Muhoksen, Oulun, Oulun-
salon ja Yli-Iin erityinen
kuntajakoselvitys on val-
mistunut. Kuntajakoselvit-
täjä esittää selvityksessä
mukana oleville kunnille
nykyisten kuntien lakkaut-
tamista ja uuden Oulu nimi-
sen kunnan perustamista
vuoden 2013 alusta lukien.

Kuntien päätöksenteko
kuntajakoselvityksessä hui-
pentuu huhtikuun 26. päi-
vä, jolloin kuntien valtuus-
tot tekevät päätöksen kunta-
jakoselvittäjän tekemästä
esityksestä. Vaikka erityi-
nen kuntajakoselvitys onkin
kevään seuratuin kunnallis-
aihe niin Haukiputaalla on
valmisteilla kunnan kehittä-
misen kannalta muitakin
merkittäviä asioita. Kirkon-
kylän ja Holma-Haapajär-
ven alueen kaavojen valmis-
telu jatkuu.

Tavoitteena on, että uusi
keskustan kaava on valmis
tänä vuonna. Martinniemen
päiväkodin laajennus sekä
paloaseman rakentamis-
hankkeet valmistuvat tä-
män vuoden aikana. Lukion
ja länsipuolen päiväkodin
rakentamishankkeet sisälty-
vät elinkaarimalli-selvityk-
seen ja päätökset em. hank-
keiden toteuttamistavasta
tehdään loppukesän 2010
aikana.

Jarmo Ronkainen
kunnanjohtaja

Haukiputaan valtuusto hy-
väksyi marraskuussa 2009
uuden kuntastrategian, jon-
ka visio tavoitevuodelle
2016 on seuraava: Vetovoi-
mainen yli 20 000 asukkaan
Haukipudas tarjoaa turval-
lisen ja viihtyisän merellisen
ympäristön asumiselle,
työnteolle ja yrittämiselle.
Kunnan visio tiivistää tule-
vaisuuden tahtotilan erin-
omaisesti. Haluamme olla
vetovoimainen ja kasvava

keskisuuri kunta, jossa on
turvallista asua, työskennel-
lä ja yrittää. Merellisen ym-
päristön luoma viihtyisyys
on tärkeä osa Haukiputaan
identiteettiä.

Haukiputaalla yritysten
lukumääräinen kehitys on
ollut viime vuosina erittäin
myönteistä. Kunnassa toi-
mivien yritysten lukumäärä
on kasvanut vuosittain kes-
kimäärin 40 yrityksellä.
Vuoden 2001 alussa Hauki-

Kevätpäivien järjestelytoimikunta totesi sunnuntaina 14.3 kokouksessaan järjestelyjen olevan hyvällä mallilla. Yrittäjien edus-
tajina vasemmalta Heli Kynkäänniemi, Kimmo Kallio, Tuula Kangas ja Atsa Manninen, Edvin Mattila Vierivät kivet, Päivi Bovel-
lan Haukiputaan Eläkeliitto, Esko Olkoniemi Martinniemen Erä- ja kala, Aarno Ervasti ja Sirpa Ervasti Vierivät kivet sekä Sanna
Halonen Haukiputaan Yrittäjät.

Järjestelytoimikunta:

Kevätpäivien järjestelyt hyvällä mallilla



4 Haukipudas yrittää 2010

Yrittäjänä Haukiputaalla

Palvelualan yrittäjän näkökulmasta Haukipudas on vireä,
kasvava, monipuolisen yritystoiminnan kunta.
Elinkeinoelämään on satsattu ja se näkyy mm. huomattavana
lisäyksenä yritysten määrässä; kunnassa on tällä hetkellä yli
900 yritystä. Kasvu on viiden viime vuoden kuluessa ollut
todella voimakasta. Saavutimme Oulun seudun yritysten
määrän tason suhteutettuna asukaslukuun v. 2006 ja tällä
hetkellä olemme saavuttaneet valtakunnan tason.

“Haukiputaan
vahvuutena

näen myös run-
saan eri kirjon
yhdistyksiä.”

Luottamus omaan toimintaan tärkein asia

Kasvusuunta on edelleen
voimakkaasti ylöspäin.  Yri-
tysten määrän lisääntymi-
nen kuvastaa mielestäni
Haukiputaan arvostuksen
nousua yritysten sijainti-
paikkakuntana. Yritykset
valitsevat sijoituspaikkaan-
sa mm. tukiverkoston, kun-
nan yritysilmapiirin, saata-
van työvoiman sekä asia-
kaspotentiaalin mukaan.
Kunnan asuinympäristöllä
on myös suuri merkitys, sil-
lä uudesta yrityksen koti-
kunnasta tulee usein myös
yrittäjän oma kotikunta.

Kunnan elinkeinoyhtiö
Haukiputaan Kehitys on
saanut vahvan sijan yritys-
ten kehittäjänä ja yrittäjät
ovat sen löytäneet. Harvas-
ta kunnasta saa niin moni-
puolista koulutusta ja han-
keosaamista kuin sieltä.

Palvelualan yrittäjät nä-
kevät Haukiputaalla mah-
dollisuuden erottua joukos-
ta ja löytää siten asiakaskun-
tansa omasta sekä naapuri-
kunnista. Haukiputaan kes-
kustasta löytyykin noin 80
eri alan yrittäjän ammatti-
laista palvelemaan asukkai-
taan.

Yrityksen osoitteella ei
nykyaikana ole juuri merki-
tystä. Asiakkaat löytävät

kyllä haluamansa tuotteen.
Tähän hakemiseen ovat In-
ternet ja GPS hyviä apureita.
Vahva yhteistyöverkko,
kansainvälinen markkinoin-
ti sekä yrittäjän oma osaa-
minen kantavat eri notkah-
duksien yli. Yhteistyö yli
kuntarajojen on tärkeää,
mutta luottamus omaan toi-
mintaan on kuitenkin se tär-
kein asia.

Haukiputaan tulevaisuu-
den aloina näen energiateol-
lisuuden, matkailun sekä
vilkkaan palvelualan yritys-

vista ajattelua ja luottamus-
ta tehtyihin päätöksiin.

Haukiputaan vahvuute-
na näen myös runsaan eri
kirjon yhdistyksiä. Yhdis-
tyksiä on sekä urheilun,
ammatin, kulttuurin sekä
monien muiden intressien
mukaan. Nämä luovat us-
koa ja välittämistä kanssaih-
misistä. Hienoa onkin seu-
rata kuinka vähän kuntalai-
set valittavat kuntansa pal-
veluista. Ovatko palvelut
niin hyviä vai saavatko
asukkaat asiansa eteenpäin
esimerkiksi luottamushen-
kilöiden avulla. Haukipu-
taalla päättäjillä on kasvot.

“Hyvän tuulen Haukipu-
das” visio vie meitä kohti
yhä parempaa Haukipudas-
ta. Haukipudas on juuri so-
pivan kokoinen kunta, mel-
kein 20 000 asukasta sekä
hyvä sparraaja naapurikun-
nille. Nauttikaamme kun-
nallisesta itsehallinnostam-
me, demokratiasta, vallasta
ja vastuusta. Ruoho ei ole
vihreämpää rajan tuolla
puolen.

Kauniista keväästä naut-
tien

Tuula Kangas, yrittäjä,
kunnanvaltuutettu

toiminnan. Yli 300 km me-
ren ja joen rantaa antaa pal-
jon mahdollisuuksia.

Toisen asteenkoulutus
tuo meille uusia osaajia.
Ammattiopisto sekä lukio
ovatkin Haukiputaan suu-
ria vahvuuksia. Mikään ei
kuitenkaan tule ilmaiseksi,
vaan vaati työtä, uskoa, si-
toutumista sekä innovatii-

Tuula Kangas sanoo, että  Haukipudas on juuri sopivan kokoinen kunta.  -Melkein 20 000
asukasta sekä hyvä sparraaja naapurikunnille.

Kaikissa mukanaolevissa liikkeiden ikkunoissa on jatkettu aika
kampanjasta kertova panderolli. Jatketun aukioloajan kolme-
na tuntina liikkeissä on luvassa myös yllätystarjouksia. Tar-
koitus on myös jatkaa jatketun aukioloajan kampanjaa pari
kertaa vuodessa.

Haukiputaan keskustassa
järjestävät 11 liikettä jatke-
tun aukiolon 18-21 torstaina
18.3. Jatkettua aukioloaikaa
kokeiltiin viime marras-
kuussa ja siitä saatujen hyvi-
en palautteiden johdosta
päätettiin toteuttaa tällainen
yhteinen kampanja toista-
miseen, kertoi jatketun auki-
olokampanjan puuhaaja
Hilkka Jussila Pentik–liik-
keestä.

Jatketun aukioloajan kol-
mena tuntina liikkeissä on
luvassa myös yllätystarjo-
uksia. Liikkeissä pyritään
luomaan kivaa tunnelmaa,

voi olla myös tuote-esittely-
jä ja jotain pientä tarjoilua-
kin, kertoo Jussila.

Tarkoitus on myös jatkaa
jatketun aukioloajan kam-
panjaa pari kertaa vuodessa
eli loppusyksystä ja taas
ensi keväänä.

Jatketun aukioloajan
torstain 18.3 kampanjassa
ovat mukana seuraavat liik-
keet: Anton&Niina, Dooris,
FysioWell, Haukiputaan
kangas ja ompelu, Kenkä-
Markus, Käsityöliike Ilo,
Pentik, PutaanSport, Sam-
po-asu, Sinikaarre ja Uusi
muoti.
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PutaanSport uusi liike Haukiputaalla
Haukiputaan keskustassa
avasi maaliskuun alussa
uusi liike PutaanSport, joka
jatkoi K-ketjuun kuuluneen
Kesport Haukipudaksen
toimintaa. Uuden ja entisen
liikkeen yrittäjänä on Jorma
Romppanen. Hän kertoi,
että uusi liike ei kuulu mi-
hinkään ketjuun ja näin voi-
daan toteuttaa uudenlainen
tuotevalikoima.

-Asiakkaiksi tavoitellaan
paikkakuntalaisten lisäksi
oululaisia ja lähikuntien ih-
misiä erilaisten tuotteiden
avulla. Hinnoissa käytetään
yhtä hintajärjestelmää eli
hinnoittelussa on suoraan
tiukka hinta, eikä “ale hinto-
ja”. Samalla pyritään siihen,
että hinnat ovat vertailukel-
poisia kaupunkiliikkeiden
kanssa, kertoo Romppanen.

Tuotevalikoimassa on

Uuden liikkeen teippaukset
toteutti Pop-Mainoksen yrittä-
jä Päivi Isohookana, jonka
kanssa kuvassa yrittäjä Jor-
ma Romppanen.

urheilukaupan tuotteita
muun muassa vaatteet ja
kengät. Urheilutarvikkei-
den lisäksi liikkeeseen ote-
taan myyntiin myös muita
tuoteryhmiä, joiden valikoi-
ma on juuri parhaillaan mie-
tinnässä. Kesää kohden
mentäessä valikoimiin lisä-
tään muun muassa pyörä-
tarvikkeet.

Yrityksessä jatkaa sama
henkilökunta kuin Kespor-
tissa..

Kevätpäivien aikaan liik-
keessä on suksien poistopäi-
vät sekä muitakin entisen
liikkeen poistoeriä. (ht)

TMI VILMATI
Puh. 040 547 7296

info@vilmati.fi

• LVI-työt
• Ilmastoinnin säädötPäiväkoti

Vaahterapuun Lapset

Tervetuloa Tutustumaan!

Kivarintie 29
90820  KELLO
040 4136896
040 5145007 Soile Stenberg

P. 050 058 5984     www.digimies.net

Palveluiden ja numeroiden
haku on siirtymässä paine-
tuista luetteloista sähköisten
palveluiden puolelle.  Jo yli
90 prosenttia netin käyttäjis-
tä etsii palveluita tai tuottei-
ta (Tilastokeskus 9/2009)

Haukiputaan kunta,
Haukiputaan kehitys sekä
Haukiputaan Yrittäjät ovat
solmineet yhteistyösopi-
muksen Opasmedian kans-
sa.

Sopimuksen myötä Hau-
kiputaan kunnan asukkaat ja
elinkeinoelämä ovat saaneet
käyttöönsä sähköisen kunta-
opas-palvelun osoitteessa
www.haukipudasopas.com

Palvelua kehitetään edel-
leen siten, että sieltä löyty-
vät kaikki julkiset numero-

Haukiputaalla
sähköinen kuntaopas

ja nimitiedot kunnasta, pal-
veluista sekä alueen yrityk-
sistä.

Kaupungit, kunnat, kehi-
tysyhtiöt ja yrittäjäjärjestöt
ovat halunneet konseptin
käyttöönsä jo useissa kym-
menissä Suomen kaupun-
geissa toiminnallisuuden ja
erittäin helppokäyttöisen
Älyhakujärjestelmän ansi-
osta.

Palvelun käyttäjille tie-
don hakeminen on maksu-
tonta. Sähköisistä kunta- tai
kaupunkioppaista yhteys-
tietojen ja palveluiden hake-
minen on helppoa ja nope-
aa. Tietoa voi etsiä yrityksen
nimellä, henkilön nimellä,
puhelinnumerolla tai palve-
luihin sekä tuotteisiin koh-

distuvalla hakusanalla.
Konseptin vahvuutena asi-
akkaat ovat pitäneet nimen-
omaan aitoa paikallisuutta
ja toimintaympäristön huo-
mioimista. Palveluiden ke-
hittäminen on lähtenyt kau-
punkilaisten ja yrittäjien tar-
peesta ja sähköiset kaupun-
kioppaat tullaan tekemään
kaikkiin Suomen kaupun-
keihin ja ensivaiheessa Ou-
lun alueen kuntiin.

Oman kunnan sähköinen
opas tuo yrityksille mittavat
säästöt markkinoinnissaan
sekä tarjoaa paikallisille
yrittäjille sekä kunnalle te-
hokkaan kanavan jakaa tie-
toa omasta toiminnastaan.
Ennen kaikkea yritykselle ja
sen asiakkaille luodaan työ-
kalut toistensa kohtaami-
seen.

Sami Nousiainen,
Opasmedia Oy

Kuvassa Recep Korkmaz ja
Sami Nousiainen ovat juuri
sopineet Damlatas PizzaKe-
babin näkyvyydestä Haukipu-
dasoppaassa.

Tienvarsimainontaan
joustavuutta
Tienvarsimainonnan peli-
säännöt ovat hiertäneet pit-
kään yrittäjiä, mistä olemme
saaneet runsaasti jäsenil-
tämme palautetta.

Ongelmien ratkaisemi-
seksi Suomen Yrittäjät on
esittänyt liikenne- ja viestin-
täministeriölle, että mainon-
nan poikkeuslupakäytännöt
ja opastelupaharkinta tulisi
saattaa nykyisten säännös-
ten puitteissa joustavam-
miksi ja yrityslähtöisem-
miksi. Asiantuntijoista koot-
tu työryhmä esittää ministe-
riölle, että mainoskylttien
poikkeuslupien myöntämi-

sessä käytettäisiin enem-
män harkintaa.

Työryhmä toteaa, että
maantiellä liikkujia opaste-
taan ensisijaisesti virallisilla
liikennemerkeillä. Keskei-
simpänä lähtökohtana täy-
tyy pitää liikenneturvalli-
suutta, mutta mainoskylt-
tien poikkeuslupamenettely
voisi olla nykyistä jousta-
vampi.

Lisäksi toivotaan, että
poikkeuslupahakemusten
käsittelyssä lähtökohtana on
kokonaisharkinta, jossa ote-
taan nykyistä vahvemmin
huomioon kuntien ja paikal-

listen yritysten näkemykset.
Myös kunkin maantien lii-
kenteellinen merkitys tulisi
ottaa huomioon tehtäessä
päätöksiä mainoskylttien
poikkeusluvista.

Maantielain tienvarsi-
mainontaa koskeva säännös
mahdollistaa nykyistä jous-
tavamman ja yrityslähtöi-
semmän tulkinnan.  Lain-
säädäntömuutosten mah-
dollisuus on pidettävä
avoinna, mikäli ilmenee, et-
tei nykyisen lain pohjalta
saavuteta tarpeellista jous-
toa tienvarsimainonnan
poikkeuslupaharkintaan.  

Tilaukset (24 h) numerosta: 
044 565 9500

Huiput Oy
Lunkintie 15, 90460 Oulunsalo
info@huiput.fi  • www.huiput.fi 

Kuljetukset
kaikille
ryhmille!
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Lisää tehokkuutta korjaamoalalle
Haukiputaalaisella Markku Laaksolla on pitkä kokemus
korjaamoalalta. Hän tuntee hyvin alan prosessit,
korjaamorakentamisen sekä verkostoyritykset. ”Oman
yrityksen perustamisen tultua ajankohtaiseksi analysoin
aikaisempia työtehtäviäni öljy- ja korjaamoalalla. Keksin
uuden toimintamallin, eräänlaisen ”erikoistyökalun”
korjaamon hankintatoimintoihin. Usein hyvät ideat ovat
yksinkertaisia, kuten tässäkin tapauksessa.” kertoo Laakso.

Markku Laakson kehittämä
Korjaamomaailma- portaali
tarjoaa juuri niitä palveluja,
mitä vielä tyhjillään olevan
hallin yrittäjä tulee tarvitse-
maan aloittaakseen autojen
huolto- ja korjaustoiminnan.

Palvelu perustuu  Korjaa-
momaailma.fi portaaliin,
jonka kautta tarjouspyynnöt
ja muut tiedustelut välitty-
vät useimmille tavaran- ja
palveluntoimittajille. Lisäk-
si yritys tarjoaa henkilökoh-
taista asiantuntijapalvelua
laajempiin projektikokonai-
suuksiin, kuten korjaamosa-
neerauksiin, -laajennuksiin
sekä uudiskorjaamokohtei-
siin.  ”Haluan tarjota moni-
puolisen kokemukseni alan
yritysten käyttöön”, kertoo
Markku Laakso.

 ”Korjaamoalalla käyte-
tään aivan liikaa aikaa han-
kintatoimiin, koska ei ole
olemassa selkeää toiminta-
mallia.  Korjaamomaailma -
palvelun avulla voidaan
keskittyä olennaiseen, eli
tuottavan työn tekemiseen.
”toteaa Laakso. Palvelu on
räätälöity merkki- ja yleis-
korjaamoille, korjaamoket-
juille, alan kouluille, öljy-
yhtiöille ja katsastusasemil-
le.

Merkittävää tukea
yrityshautomosta
”Kun yritysideani oli mie-
tintävaiheessa näin paikalli-
sessa lehdessä ilmoituksen

Yrityshautomo Potentialista
ja otin yhteyttä hautomo-
isäntä Pertti Villaseen.  Täs-
tä alkoi hautomoprosessi,
joka sujui joutuisasti.” ker-
too Laakso.  Markku Laakso
haki Pertti Villasen avusta-
mana kehittämisavustusta
ELY- keskuksesta, joka
myönnettiin Korjaamomaa-
ilma Oy:lle.”

Ilman tukea aloittaminen
olisi ollut huomattavasti
vaikeampaa. Mielestäni on
loistavaa, että aloittaminen
on tehty näinkin helpoksi.
Kehittämisavustuksen ansi-
osta alkuvaiheen talouspai-
ne helpottuu.” kertoo yrittä-
jä tyytyväisenä.
Kehittämisavustus myönne-
tään yritykselle, joka täyttää

ELY- keskuksen kriteerit.
Tukikelpoinen yrittäjä saa
12 kuukauden aikana 50 %
avustusta palkkaan, asian-
tuntijapalveluihin, tilavuok-
raan sekä tukea investoin-
teihin. Lisäksi Tekes voi an-
taa rahoitusta tuotekehitys-
hankkeisiin.

Asiantuntijoita
saatavilla
”Olen tyytyväinen Yritys-
hautomo Potentialin palve-
luihin. Apua on saanut aina
tarvittaessa,” kertoo Laakso.
Hautomon tarkoituksena on
turvata yrityksen käynnistä-
minen ja yrittäjän kehitty-
minen liikkeenjohtajana.
Hautomon henkilöstön pal-
velut ovat yrittäjän käytettä-
vissä. Lisäksi Haukiputaan
Kehityksen verkostot ja
HAI- hankkeen palvelut tu-
kevat aloittavaa yrittäjää.

Markku Laakso kertoo
käyttäneensä HAI- hank-
keen asiantuntijoita muun
muassa atk -asioiden kun-
toon laittamisessa sekä ju-
ristia sopimusten teossa.
”En ole itse näiden alojen
asiantuntija, parempi jättää
asiat ammattilaisten hoi-
toon.” toteaa Laakso. ”Odo-
tan konsulteilta ammattitai-
toa, kykyä pystyä kerto-
maan miten asioita viedään
eteenpäin eri tavoin.”  Yrit-
täjä on osallistunut myös
aktiivisesti HAI- hankkeen
koulutuksiin, joita järjeste-
tään säännöllisesti Hauki-
putaalla ja Iissä. Erityisen
hyödyllisiä hänen mieles-
tään ovat olleet sissimarkki-
noinnin ja sähköisen viestin-
nän koulutukset.

DAKAS KY
 kirjekuoret  laskulomakkeet

 käyntikortit  tekstiilipaino
 teippaukset

Annalankankaantie 18, 90830 Haukipudas

Puh/fax (08) 540 2268, Esa 0400 940 899, Kimmo 041 442 7012

dakas@dakasky.com www.dakasky.com

Kirkkotie 4 A 11, 90830 Haukipudas
Puh. 0400 282 000
Fax  (08) 555 5674
email: info@kuljetusniskala.fi
www.kuljetusniskala.fi

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

Yrittäjyyskasvatusta liikeideakilpailulla
Haukiputaan Yrittäjät ry
järjesti loppuvuodesta 2009
Haukiputaan Ammattiopis-
ton sekä Haukiputaan luki-
on kanssa liikeideakilpai-
lun, jossa oppilaille annet-
tiin tehtäväksi kehittää lii-
keidea omaan yritykseen.
Kannustimena kilpailussa
oli molempien koulujen

voittajaideoille 200 euron
arvoiset stipendit. Molem-
mista oppilaitoksista tuli
mukavasti liikeideoita ja osa
olikin varsin taitavasti to-
teutettuja. Voittavat liike-
ideat molemmista kouluista
päätettiin Haukiputaan
Yrittäjien hallituksessa. Lii-
keideat olivat raporttimuo-

dossa ja arvostelukriteerei-
nä oli idean luovuus, inno-
vatiivisuus, kattava pereh-
tyminen ideaan, raportin
kokonaisuus, yms.

Haukiputaan ammatti-
opistosta stipendin voittivat
parturi-kampaajan koulu-
tusohjelmassa opiskelevat
Emmi Tuhkanen ja Susanna

Manninen työllään Salon
Legend.

Haukiputaan lukiosta
stipendin voitti Samuli Peh-
konen työllään Finnish
Youth Fashion Oy.

Kimmo Kallio

• maarakennustyöt
• talonpohjat
• viemäröinnit
• yksikkö- sekä urakkahinnoin

Esko Annala
p. 0400 387 687 tai 08-540 2805

Haukiputaan
Yrittäjät ry

Yrittäjä!
Liity jäseneksi.
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Rajoja ja rakkautta
kaksi vuosikymmentä

Päiväkotiyrittäjä Auli Nurkkala ei ole ka-
tunut yrittäjäksi lähtemistä. Hänen pe-
rustamansa yksityinen päiväkoti on toi-
minut Haukiputaalla jo 20 vuotta.

-ARKKITEHTISUUNNITTELU

-RAKENNESUUNNITTELU

-PERUSTUSSUUNNITTELU

-PÄÄSUUNNITTELU

-VASTAAVAN MESTARIN TEHTÄVÄT

Päiväkoti
PELLE TORPPA
 päivähoitopaikkavaraukset
(www.pelletorppa.net) ja
tiedustelut

Auli Nurkkala
040 566 0104

Kustantaja: Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Kimmo Kallio
Toimittajat: Heimo Turunen, Esko Leipälä

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti  maaliskuu 1/2010

Sivunvalmistus: VKK-Media Oy p. 08-334 166
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Kajaani

Haukipudas yrittää

Haukiputaan ensimmäinen
yksityinen päiväkoti Pelle
Torppa täyttää 20 vuotta
19.3. Yrittäjä Auli Nurkkala
kertoo, ettei ole katunut
yrittäjäksi lähtöä, sillä yrit-
täjänä voi olla oman itsensä
pomo ja kehittää toimintaa
vapaasti. ”Minulle on erityi-
sen tärkeää olla lähellä asi-
akkaita. Teemme tiivistä
yhteistyötä perheiden kans-
sa. En halua kasvattaa Pelle
Torpasta liian isoa yksikköä,
jossa palvelun laatu ja asia-
kaslähtöisyys saattaisi kär-
siä. Tykkään myös olla itse
läsnä jokapäiväisessä hoito-
työssä ja toimia asiakasper-
heiden kanssa.” toteaa
Nurkkala.

Omaehtoista leikkiä ja
liikuntaa
Päiväkodissa on tehty pal-
jon töitä viihtyvyyden hy-
väksi. Uusia ideoita toteute-
taan aktiivisesti. Lapsille
opetetaan muun muassa il-
maisutaitoa sadutuksen
sekä teatterin kautta. Lisäk-
si lapsia kannustetaan oma-
ehtoiseen leikkiin ja liikun-
taan. ”Emme kuitenkaan
halua antaa lapsille liian
paljon virikkeitä. Meillä py-
ritään edesauttamaan ”van-
hanaikaista leikkimistä” eli
leikkejä, joissa lapset käyttä-
vät omaa mielikuvitus-
taan.” kertoo Nurkkala.

Myös työyhteisön viihty-
vyys on yrittäjälle tärkeää.

Pitkän yrittäjäuransa aikana
Auli Nurkkala on koulutta-
nut henkilökuntaansa syste-
maattisesti.  Hän kertoo, että
järjestetyt koulutus- ja vir-
kistyspäivät ovat selkiyttä-
neet työntekijöiden työnku-
vaa ja tiimityöskentely on
vahvistunut. ”Olemme yhtä
porukkaa”.

Aktiivista kehittämistä
Haukiputaalla on meneil-
lään Haukiputaan Kehitys
Oy:n hallinnoima HAI- han-
ke, joka välittää asiantunti-
joita paikallisiin yrityksiin.
Hankkeeseen on kilpailutet-
tu kymmeniä eri alojen kon-
sultteja, joiden käyttäminen
on erittäin edullista kunnan

ja EU:n tuen ansiosta. Yrittä-
jän tuki on keskimäärin 80
% kustannuksista.

”Pelle Torpassa käytäm-
me hankkeen etuja aktiivi-
sesti hyväksemme. Olen
uusinut nettisivuja atk-ke-
hittäjän avulla ja palkannut
alaa tuntevan konsultin
käyttöömme.  Tällä hetkellä
suunnittelemme koulutus-
päivää henkilökunnalle.
Hanketta on helppo käyttää,
sillä yhteyden Haukiputaan
Kehitykseen saa nopeasti.
Olen kertonut hankkeen
eduista yrittäjätuttavilleni,
haluan laittaa hyvän kiertä-
mään.” kertoo yrittäjä Auli
Nurkkala tyytyväisenä.

Kaikki tervetulleita:

Kansalaisfoorumi Länsituulen koululla
Vireä kolmas sektori –hanke
järjestää torstaina 18.3 klo
17 alkaen Kansalaisfooru-
min Länsituulen koululla.
Foorumissa pyritään löytä-
mään uusia ideoita toimin-
tamalleihin ja erilaisia yh-
teistyömahdollisuuksia, jot-
ka lisäävät alueen asukkai-
den hyvinvointia ja työllis-
tymistä. Tilaisuudessa luen-
noivat aluetieteen professo-
ri Hannu Katajamäki ja pro-
jektipäällikkö Heli Siirilä,

molemmat Vaasan yliopis-
tosta.

 Hannu Katajamäen lu-
ennon nimi on ”Maaseudun
kolmas tie”, jossa paneudu-
taan maaseudun uusiin
mahdollisuuksiin. Heli Siiri-
län johdolla tutustutaan so-
pimuksellisuuteen maaseu-
dun kehittämisessä. Periaat-
teena on, että palveluita tar-
jotaan lähellä niiden käyttä-
jiä. Sopimuksellisuuden ta-
voitteena on täydentää maa-

seudun palveluja, lisätä
maaseudun asukkaiden työ-
mahdollisuuksia ja organi-
soida maaseudun pieniä töi-
tä joustavasti, paikallisista
tarpeista lähtien. Tärkeintä
on julkisen sektorin, yrittäji-
en sekä yhdistysten yhteis-
työ.

 Foorumin lopussa ko-
koontuu kyläparlamentti,
jonka tavoitteena on saada
maaseudun kehittämisestä
kiinnostuneita aktiivisesti

mukaan keskustelemaan
asukkaiden hyvinvointiin
liittyvistä asioista. Kyläpar-
lamenttia vetää toiminnan-
johtaja, valtakunnan kylä-
hullu IX Veli-Matti Karppi-
nen, Kainuun Nuotta ry:stä.

 Vireä kolmas sektori -ke-
hittämishanke on Haukipu-
taan kunnan perusturvapal-
veluiden hallinnoima ja ELY
-keskuksen rahoittama han-
ke. (tk)
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Revontie 15, 90830 HAUKIPUDAS    Puh. (08) 5471 561    myynti@haukiputaanvarisilma.fi

Haukiputaan Yrittäjien uu-
tena puheenjohtajana on toi-
minut tämän vuoden alusta
nuori yrittäjä Kimmo Kallio.
Hänellä on yritys ATK-
Central Oy, joka sijaitsee
Hotelli Samanttan vieressä
Välitie 1:ssä.  Kimmo on
kuulunut jo muutaman
vuoden Haukiputaan Yrit-
täjien hallitukseen ja seuran-
nut läheltä kun hänen äitin-
sä Tuula Kangas toimi pu-
heenjohtajana useita vuosia
ennen viime vuoden pu-
heenjohtajaa Jorma Romp-
pasta, joka ei halunnut jat-
kaa pestiään työkiireidensä
vuoksi.

Pyysimme uudelta pu-
heenjohtajalta esittelyä it-
sestään ja Kimmo kirjoitti
seuraavaa:

Olen 27-vuotias Hauki-
putaan Yrittäjät ry:n toisek-
si nuorin jäsen. Yrittäjänä
olen ollut nyt kolme vuotta.
Yritykseni on ATK-myymä-
lä Haukiputaan ATK-Cent-
ral Oy, jossa myydään tieto-
koneita, tarvikkeita, oheis-
laitteita sekä tietokoneen

haastaa nuoria yrittäjiä mukaan
huoltopalveluita (myös
koti/yrityskäynteinä). Yri-
tys palvelee sekä yksityisiä
että yrityksiä.

Olen ihan syntyperäinen
Haukiputaalainen ja lähtöi-
sin Kellosta, josta Takkuran-
nan kautta olen kulkeutu-
nut tähän Haukiputaan kes-
kustan lähistön asukkaaksi.
Olen naimisissa ja minulla
on kaksi lasta, iältään 2- ja 4-
vuotiaita. Koulutaustana on
atk-asentajan ammatti am-
mattioppilaitoksesta sekä
tradenomin tutkinto Oulun
ammattikorkeakoulusta.
Tämän lisäksi suoritin yrit-
täjän ammattitutkinnon sa-
malla kun aloitin yrittäjän
taipaleen. Työhistoria koos-
tuu käytännössä baarimes-
tarin hommista, joita ehdin
tekemään liki seitsemän
vuoden ajan.

Haukiputaan Yrittäjät
ry:n toiminnassa olen ollut
mukana yrityksen perusta-
misesta saakka. Järjestön
hallituksessa olin kaksi
vuotta ja nyt siis ensimmäis-
tä vuotta puheenjohtajana.

Omalta osaltani tuon yhdis-
tyksen toimintaan ehkä eni-
ten nuorta yrittäjyyttä ja
teen yhdistyksen toiminnan
helpommin lähestyttäväm-
mäksi nuorille yrittäjille.
Yhtenä teemana yhdistyk-
sellä tänä vuonna ovatkin
nuoret yrittäjät ja yrittäjyys-
kasvatus. Nuorten yrittäjien
saaminen yhdistystoimin-
taan mukaan ja osallistu-
maan päätöksentekoon on
myös yksi suurista haasteis-
ta. Asiaan on tarkoitus tart-
tua olemalla yhteydessä
varsinkin nuoriin yrittäjiin
ja yrittämällä houkutella
heitä mukaan yhdistyksen
toimintaan.

Suurimpina haasteina
nuorten ovat lisäksi uusien
jäsenien hankkiminen sekä
jäsenpysyvyys. Vaikka
Haukiputaan Yrittäjien jä-
senmäärä on ollut kovassa
kasvussa viime vuosina, jär-
jestäytymisaste on kuiten-
kin vielä alueelliseen tasoon
nähden vähän liian pieni.

Heimo Turunen

Uusi puheenjohtaja Kimmo Kallio toivoo nuoria yrittäjiä mukaan sekä tulee kiinnittämään
toiminnassa huomiota jäsenpysyvyyteen.

Uusi puheenjohtaja

Harva yrittäjä on kaikkien alojen asiantuntija. HAI- hankkeen
kautta saat käyttöösi eri alojen ammattilaisia. Maksat vain 15- 20
% kokonaiskustannuksista.

Yrityksesi kehittämiskohteina voi olla erimerkiksi markkinointi-
materiaalin uudistaminen, talouden kuntoon laittaminen, juridiik-
ka, sukupolvenvaihdos, kustannustehokkuuden parantaminen,
johtaminen, rekrytointi, rahoituksen hankkiminen. Meiltä löytyy
asiantuntija lähes joka tarpeeseen.

Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme auttaa:
p. 050 307 3280, Pertti Villanen, Haukiputaan Kehitys Oy
pertti.villanen@haukipudas.fi

YRITTÄJÄ !

• Haluatko kehittää yritystäsi?
• Tehdä lisää tulosta?
• Saada enemmän aikaa tuottavalle työlle?

www.haihanke.fi

LATTIAPINNOITTEIDEN AMMATTILAINEN

Akryylipinnoitteet
Epoksipinnoitteet
Polyuretaanipinnoitteet
ASD-pinnoitteet

Varmistuaksesi parhaasta mahdollisesta vaihtoehdosta
lattiapinnoitteeksesi, ota meihin yhteyttä ja tutustu
INDUSTRI-tuoteperheeseemme.

Mustikkatie 1, 90820 KELLO
Puhelin: 010 843 1000  Telefaks: 010 843 1040
e-mail: marko.saukko@suomenmardega.fi

Raekivilattiat
Lakkaukset ja pölynsidonnat
Lattioiden jyrsinnät ja hionnat
3M kiinteistö- ja logomatot

www.activedog.fi
Puh. 040 501 5331

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto
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                          Kauneuspalvelut nyt saman katon alta: 

 

 KauneKauneushoitola Sinikka Pietilä  & Kynsistudio BeautyNaitudio BeautyNails
   p. 040 5265 190                                      p. 0400 355 550 

 
 TERVETULOA UUDET JA VANHAT ASIAKKAAT! 
   

       Lohitie 5, 90810 KIVINIEMI, www.beautynails.fi 

 

UUTTA! 

Palvelusetelit
käyttöön kunnissa

PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Haukiputaan Yrittäjien 30 v juhlassa. Vieressä istu-
massa juhlapuheen pitänyt Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jorma Kortesoja.

Yritykset!
MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU

Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

Lehti- ja mainosjakelu Kaja Ay
Puh. Jani Ulander 040 726 4448

Katja Räihä 044 518 2417

Kelloliike Kylmäaho Ky
Revontie 5 HAUKIPUDAS

Puh. (08) 547 2998
www.kelloliikekylmaaho.fi
avoinna ark 9-17, la 10-14

NOMINATION  KALEVALA-KORU  AAGAARD

CITIZEN  SEIKO  CANDINO

Olemme avanneet uuden 
fysikaalisenhoitolaitoksen Haukiputaalla

›› fysikaaliset hoidot  lääkärin  

   lähetteellä tai ilman

›› McKenzie-terapia selkä-         

   ja ylä- että alaraajaterapia

›› lymfaterapia

›› neurologinen kuntoutus

›› veteraanikuntoutus

›› akupunktio

›› hieronta

›› kotikäynnit

Tervetuloa!

POHJATUTKIMUKSET,

MAA- JA KIVIAINESTUTKIMUKSET

JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT

Yli 20 v. yrittämistä Haukiputaalla

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas

puh. (08) 5402 473, 0400 803 596

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.ppy.fi   p. 311 4677

Meneillään olevan Paras
hankkeen suunnittelu kuin
myös kuntien huono talous-
tilanne ovat käynnistäneet
paljon keskustelua kuntien
palvelurakenteesta, sen te-
hokkuudesta ja mahdolli-
suuksista tarjota kuntalaisil-
le riittävät palvelut.  Meitä
yrittäjiä kiinnostaa myös
erittäin paljon millä tavoin
tulevaisuudessa kunnat tu-
levat palvelunsa järjestä-
mään ja erityisesti kuinka ja
kuka ne tuottaa.  Kuntien
palveluiden avaaminen yk-
sityisille toimijoille on ollut
keskusteluissa jo pitkään.
Mitään konkreettista läpi-
murtoa tai toimintamallien
muutosta ei kuitenkaan ole
tapahtunut.

Palvelusetelit ovat olleet
yksi mahdollisuus kunnille
monipuolistaa kuntalaisille
annettavia palvelua. Tähän
mennessä seteleitä on kui-
tenkin otettu todella vähän
Pohjois-Pohjanmaallakin
käyttöön.  Tekemämme sel-
vityksen mukaan kahdek-
sassa kunnassa koko Poh-
jois-Pohjanmaalla on palve-
luseteleitä käytössä ja siis
suurimmassa osassa niiden
käyttöön otto ei ole vielä
edes harkinnassa.

Mikä on palveluseteli?
Mikä palveluseteli sitten
on? Palvelusetelille ei ole
olemassa yhtä yleispätevää
määritelmää.  Riippuu hie-
man asiayhteydestä, mutta
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den osalta voidaan seteliä
luonnehtia seteliksi, jonka
kunta antaa asiakkaalleen
huolehtiakseen järjestämis-
vastuulleen kuuluvista pal-

veluista.  Yrittäjäjärjestön
tavoitteena on, että setelit
otettaisiin mahdollisimman
laajasti käyttöön. Uskomme
että setelit luovat edellytyk-
siä jopa satojen miljoonien
eurojen arvoiselle uudelle
yksityiselle palvelumarkki-
nalle. Tämä tarkoittaa myös
alueellisesti kymmenittäin
uusia yrityksiä ja uusia työ-
paikkoja.

Kustannussäästöjä
kunnille
palveluseteleistä
Elokuun alussa 2009 tuli
voimaan uusi laki joka mah-
dollistaa palveluseteleiden
käytön erittäin laajasti sosi-
aali- ja terveyspalveluissa.
Selvitysten ja pilotointien
perusteella voidaan sanoa
että setelien käyttöönotto
tuo tullessaan merkittäviä
kustannussäästöjä.

Sosiaali- ja terveyspalve-
luiden puolella hyötyjä on
paljon muitakin.  Asiakkai-
den hoitoon pääsy nopeu-
tuu (säästöjä esim. hoitota-
kuusakkojen vähenemisen
muodossa). Hoidon tarjon-
nan ja kulujen ennakoita-
vuus paranee. Hoitoon pää-
syn nopeutuessa ja sen laa-
dun parantuessa sairauspäi-
vät vähenevät.  Kun teh-
dään vertailua eri toteutta-
mistapojen kesken lisää se
myös samalla kuntien tietä-
mystä omista kustannuksis-
taan ja laadustaan.

Parempaa palvelua
kuntalaisille
Kuntalaisen näkökulmasta
palvelusetelit ovat myös
parempi tae laadukkaam-

masta palvelusta. Asiakas
voi itse valita saatuaan sete-
lin palveluntuottajansa ja
saa näin aina haluamaansa
laatua sopiviksi katsomil-
laan kustannuksilla. Kunta-
lainen voi myös aina kiel-
täytyä ottamasta palveluse-
teliä ja tällöin hänet ohja-
taan kunnan omien palve-
luiden piiriin.  Setelin saatu-
aan asiakas saa myös aina
valitan hoidon ajankohdan
ja paikan. Näin kuntalaiset
voivat joko nopeuttaa hoi-
toon pääsyään tai sitten so-
vitella operaation oman ai-
kataulunsa mukaisesti.

Uutta liiketoimintaa ja
työpaikkoja kuntaan
Kunnilla on suhteellisen va-
paat kädet miettiä omia pal-
velusetelikäytäntöjään. Pal-
veluseteli on yksi hyvä vaih-
toehto monipuolistaa palve-
lurakennetta.  Toimintamal-
lin asiakaslähtöisyys var-
mistaa myös markkinoiden
toimivuuden ja palveluiden
laadun ja ne jopa paranevat
syntyvän  kilpailun myötä.
Sen väestöryhmän, joka
pystyy itse valitsemaan pal-
veluntuottajansa, koko kas-
vaa merkittävästi lähivuosi-
na. Kuntien on ehdottomas-
ti laitettava palvelustrategi-
ansa nyt kuntoon ja tehtävä
työtä yhdessä elinkeinoelä-
män ja yrittäjien kanssa.
Uusiin mahdollisuuksiin
kannattaa tarttua –suunni-
tellen ja yhteistyötä tehden.

Marjo Kolehmainen
Toimitusjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät

KALASTUS- JA
PERHOTARVIKKEET!

Palvelemme:
Ma-pe 10-17.30,

la 10 -14.00
Kirkkotie 4, Haukipudas

Puh. 0440-303 511

LIINAT, PAULAT JA
VERKOT ASIAKKAAN
           TILAUKSESTA ,
           PIENEMPIÄKIN ERIÄ

TERMO LÄMPÖSAAPAS
Kevyt
TARJ. ALK. 49,90€
KAMIK TALVIKUMISAPAS
Huopavuori, myös hiihtorantilla
TARJ. ALK.

MYÖS LAHJAKORTIT!

Saapunut Valio, Kuusamoym.
pilkit, madot ja kärpäsentoukat.
Kairat ja vaihtoterät.

TULE Colonic-TULE Colonic-TULE Colonic-TULE Colonic-TULE Colonic-
suolihuuhteluunsuolihuuhteluunsuolihuuhteluunsuolihuuhteluunsuolihuuhteluun

haluat tuntea
olosi vireäksi?

kaamos?

stressi?

päänsärky?

ummetus?
ripuli?

  kipu?
...vai laihdutatko?

VVVVVAIVAIVAIVAIVAIVAAKAAKAAKAAKAAKOOOOO...............

TTTTTmi Pirmi Pirmi Pirmi Pirmi Pirjo Pjo Pjo Pjo Pjo Penttienttienttienttientti
Tolppatörmäntie 74
90830 Haukipudas

 P P P P P. 040-5079829. 040-5079829. 040-5079829. 040-5079829. 040-5079829
pirjo.pentti@pp.inet.fi
www.pirjopentti.com

LAHJATAVARALIIKE

Lahjataikurin

LOPPUUNMYYNTI
KAIKKI NYT -50% ja jopa -60%!!!

Myös kaikki kalusteet ja edullinen pankkipääte!

jatkaa toimintaa.

Revontie 12, 90830 Haukipudas p. 040-766 8926

49,00€
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-Moni yrittäjä ei tunne va-
kuutusturvansa todellista
tasoa tai lakisääteisen tur-
van kattavuutta. Yrittäjien
henkilöturva on rakennettu
niin, että se voidaan räätä-
löidä kunkin yrittäjän omiin
tarpeisiin sopivaksi. Henki-
löturvan paketti kattaa mer-
kittävimmät riskit, kuten
työkyvyttömyyden, sairas-
tumisen, tapaturmat tai
kuolemantapauksen, kertoo
Tapiolan paikallispalvelu-
päällikkö Juha Ekorre.

Yrittäjän Omaturvan voi
hankkia yrittäjä, jolla on
YEL-vakuutus Eläke-Tapio-
lassa ja Yrittäjien tapatur-
mavakuutus Tapiolasta.
Yrittäjän Omaturvaa pilo-
toitiin ensin Pohjois-Suo-
messa yhteistyössä Suomen
Yrittäjien aluejärjestöjen
kanssa, mutta syksyllä 2009
yrittäjien henkilöturvan tar-
jonta laajenee koko maan
kattavaksi.

Henkilöturva
räätälöidään
Kaikki alkaa siitä, että yrit-
täjä ottaa yhteyttä lähim-
pään edustajaan, Tapiolan
toimistoon tai soittaa esi-
merkiksi yritysten puhelin-

palveluun. Asiakasyrittäjän
henkilöriskit käydään perin
pohjin läpi tapaamisessa
asiantuntijan kanssa. On
tärkeää miettiä, mitkä ovat
keskeisimmät riskit alalla,
jolla yrittäjä toimii ja mitä
yrittäjän pitäisi henkilökoh-
taisesti ottaa huomioon. So-

Henkilöriskeihin varautuminen
yrittäjälle avainkysymys
Yrittäjä on oman yrityksensä avainhenkilö. Henkilöriskeihin varautuminen on silloin erittäin tärkeää, sillä
esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tekee vakavan katkoksen yrittäjän työhön. Tapiola on kehittänyt yrittäjille
sopivan henkilövakuutuskokonaisuuden. Yrittäjäjärjestö on myös ollut pitkään huolissaan yrittäjien varau-
tumisesta henkilöriskeihin.

Juha Ekorre on kuulunut tämän vuoden alusta alkaen myös
Haukiputaan Yrittäjien hallitukseen.

piva vakuutusturva koo-
taan tältä pohjalta tapaus-
kohtaisesti.

-Moni pyörittää yritys-
tään edelleen niin sanotusti
henkensä ja terveytensä
kaupalla. Hyvä esimerkki
on parturi-kampaaja, joka
altistui niin pahasti ammo-

niakkiaineille, että joutui lo-
pettamaan yritystoimintan-
sa ja kouluttautumaan uu-
teen ammattiin. Yrittäjän
Omaturva tulee tarpeeseen
juuri tällaisessa tilanteessa.
Siihen kuuluva yrittäjän ta-
paturmavakuutus kattoi
ammattitaudit ja korvasi
kampaajan uudelleenkou-
luttautumisen ja lääkityksen
kokonaan. Usein keskustelu
asiantuntijan kanssa vasta
avaa vakuutusturvan mer-
kityksen, Ekorre kertoo.

Vakuutusturvaa
keskeytymisen varalle
Yrittäjän Omaturvaan kuu-
luu esimerkiksi laaja henki-
lökeskeytysvakuutus, joka
on erittäin tärkeä, jos vaikka
sairastuminen keskeyttää
yrittäjän työn. Kattavalla
vakuutusturvalla yrittäjä
saa turvaa sekä perheelleen,
itselleen että yritykselleen ja
sen työntekijöille.

Ekorre kertoo konsultti-
yrittäjästä, joka sairastui va-
kavasti ja oli neljä kuukaut-
ta työkyvyttömänä.

Yrittäjälle räätälöity hen-
kilöturvapaketti kattoi hoi-
tokulut ja yrittäjä pääsi no-

R e v o n t i e  4 5  H A U K I P U D A S 
Liput  p.  (08) 887 4312 ja tuntia 
ennen ovelta, ennakkoon Kiimin-
kijoen opiston toimisto, Kirkko-
tie 4, Oulusta kaupunginteatterin 
myyntipalvelu p. (08) 55847600
w w w . t e a t t e r i k u o p p a . f i

MIKA WALTARI

-VIIKKO 

15.-21.3.2010

KOMISARIO 
PALMUN EREHDYS
Jännityselokuva vuodel-
ta 1960, ohjaus Matti 
Kassila. Sauli Pesosen 

johdatus teemaan

pe 19.3. klo 19 
vapaa pääsy

NÄILLÄ WALTARI 
MEIDÄT VALLOITTI
Kiiminkijoen opiston lau-
sujien runoklubi, mukana 

Mieskuoron kvartetti

la 20.3. klo 19 
Liput 8 € sis. tarjoilua

HUHTIKUU TULEE
Nurkkanäyttämön 

hyvän tuulen komedia

su 21.3. klo 18, la 27.3. 
klo 19, su 28.3. klo 18, la 
10.4. klo 19 ja su 11.4. 
klo 18. Liput 15/12 € 

 peasti leikkaukseen. Vakuu-
tus korvasi myös työkyvyt-
tömyydestä aiheutuneet yli-
määräiset kulut yritykselle.
Yrittäjä pystyi palkkaamaan
projektiin ulkopuolisen
konsultin, eikä hän menettä-
nyt asiakkaitaan. Myös
YEL-työtulo oli mitoitettu
oikein, ja yrittäjä sai Kelasta
riittävät päivärahat sairaus-
ajalta.

YEL-vakuutuksen
mitoitus
YEL-lain mukaan yrittäjän
tulee määritellä työtulonsa
vastaamaan sellaista palk-
kaa, joka olisi maksettava,
jos YEL:n piiriin kuuluvan
työn tekisi yrittäjän sijasta
joku yhtä ammattitaitoinen
henkilö. Työtulon voi pitää
samalla tasolla riippumatta
siitä, minkä verran yrittäjä
todellisuudessa maksaa it-
selleen palkkaa. Summa on
kuitenkin syytä päivittää,
kun yrityksen liikevaihto
kasvaa.

-Lakisääteisen YEL-va-
kuutuksen oikea mitoitus
on äärimmäisen tärkeää
yrittäjälle, sillä esimerkiksi
ilman Yrittäjän Omaturvaa
se on hänen ainoa taloudel-
linen turvansa vaikkapa
työkyvyttömyyden varalta.
Esimerkiksi sairauspäivära-
ha määräytyy YEL-vakuu-
tustason perusteella. Yrittä-
jän kannattaa mitoittaa laki-
sääteiset maksunsa muulle
kuin minimitasolle, ja sen
jälkeen parantaa eläketurva-
ansa vapaaehtoisilla vakuu-
tuksilla, sanoo Juha Ekorre.

Tiina Riippa

Hinnat voimassa to-su 18.-21.3., ellei toisin mainita.

rotulihaa
NAUDAN
PAISTISUIKALE
n. 300 g

rotulihaa
NAUDAN
ULKOFILEEPIHVI
n. 200 g

1995
kg

4495
kg

rotulihaa
NAUDAN JAUHELIHA
300 g (8,97 kg) 269

rs

Atria
SAUNAPALVI ja
KEITTOKINKKULEIKE
350 g (6,43 kg) 450

RUUKKUNARSISSI
Suomi 100

kpl

  
BROILERIN FILEEPIHVIT
500-520 g 
(7,58–7,29 kg) 399

rs379
rs

HK 
VILJAPOSSUN SISÄPAISTI
hunajapippuri
n. 1,2 kg

Atria perinteinen 
KARJALANPAISTI
700 g (5,70 kg)

495
-34 % -32  %-24-28 %

Takuumureaa lihaviikkoa K-supermarketista

 

Ilman korttia 7,59 kg Ilman korttia 4,99-5,29 rs (9,60-10,17 kg) Ilman korttia 5,89 rs (8,41 kg)

Pirkka rotukarjan lihat on tuoteperhe maukkaista kotimaisista 
lihantuotantoon jalostetuista nauta-roduista. Rotukarjan nautojen liha 
on voimakkaamman makuista, mureampaa ja mehukkaampaa. Tämä johtuu 
ensisijaisesti nautojen nurmi- ja laiduntamisruokavaliosta.

Pirkka rotukarja -tuoteperhe

Ilman korttia 1,99 kpl
-49 %

-18-26 %

-57 %

Ilman korttia 5,52-6,10/2 pkt (7,89-8,71 kg)
yksittäin 2,76-3,05 pkt

2 
pkt

kg

100
rs

Ilman korttia 2,38 rs (11,90 kg)

 

HERKKUSIENET
Suomi, 200 g (5,00 kg)

Voimassa 28.3. asti 

Säästä ja herkuttele kotona
Katso herkulliset lihareseptit ja osallistu arvontaan www.k-supermarket.fi .

Voimassa 18.–25.3.

Polar Wild

PORON-
KÄRISTYS
n. 700g, pakaste

1490
kg

Atria

VERIMAKKARA
400 g (6,23 kg) 249

pkt

HK Sininen, Sipulitee 
tai Lauantai

TANKOMAKKARA
700 g (2,84 kg) 199

kpl

Kylmänen kermainen
SAVUPOROKEITTO
ja lisäaineettomat
PORON- tai HIRVEN-
LIHAKEITOT 
300 g (9,97 kg)

299
pkt

Revontie 8, 90830 Haukipudas
ark. 7-21, la 7-18, su 12-21
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S-MARKETISSA ON 
JOKA PÄIVÄ EDULLISTA!
Paitsi edullisuutta, S-market on myös 
tasaista laatua ja monipuolisuutta.
S-Etukortilla keräät lisäksi 
Bonusta joka kauppamatkalla 
– JOPA 5%!

Haukipudas Kello
Välitie 1
90830 Haukipudas

Kissankuja 4
Kello

Pysyvästi edullinen S-market!

S-Pankin ja osuuskaupan edut asiakasomistajille
 Maksuton S-Etukortti Visa (Credit/Debit tai Debit).

 Maksuton S-Tili päivittäiseen asiointiin.

 S-Tilille korko päiväsaldolle.

 Maksuton verkkopankki.

 0,5 % maksutapaetu, kun maksat ostoksesi S-Etukortilla S-ryhmän Suomen

   toimipaikoissa, jotka kuuluvat maksutapaedun piiriin.

 Ja kaiken päälle tulee vielä Bonusta jopa 5%.
 

Kotona ja kaupassa

sähkö
- tarvikkeet
- asennustyöt

Martinniementie 31   08 - 561 2600

HAUTAUSTOIMISTO
KARI KARP

Puh/fax 08-557 3741
Käsipuh. 040 731 6547

Kirkkotie 4
90830 HAUKIPUDAS

Tervetuloa viihtymään!

Pe 19.3. Karaoke-tanssit
La 20.3. Lee Wings

Välitie 1, Haukipudas
(08) 34 34 24
www.samantta.fi

Hotel Samantta

To 1.4. Karaoketanssit
Pe 2.4. Tanssiorkesteri Dreams
La 3.4. T.T. Purontaka & Tähtitaivas
Su 4.4. Valtakunnan Mestarit 2010 -karaokekilpailu

Hulvatonta menoa pääsiäisenä!

Onnistuneen yrityskaupan toteutuksessa on hyvä käyttää kokenutta
välittäjää, joka hankkii ratkaisut yrityskaupan avoimiin kysymyksiin.
Tarjoamme Teille räätälöityjä ratkaisuja yrityskauppanne onnistumiseksi.

YRITYSKAUPAT:

KONSULTOINTIPALVELUT:
Meillä Yrittäjä-X Oy:ssä on vankka kokemus muutosjohtamisesta hei-
kentyneessä kysyntätilanteessa. Voimme auttaa yritystänne ongelma-
tilanteissa, liittyivätpä ne sitten kannattavuuteen tai rahoitukseen.
Tapio Yliruikka, p. 050 5403555, Mauri Haataja p. 0400 695250

ks. myytävät www.yrittajax.fi

www.haukiputaanyrittajat.fi

Alkanut vuosi on yrittäjyyden
kannalta erittäin haasteellinen.
Maan hallituksella on menossa vii-
meinen toimintavuosi, sillä run-
saan vuoden päästä käydään
eduskuntavaalit.

Monissa yrittäjyyden kannalta
keskeisissä tavoitteissa on toki
saatu aikaan tuloksia, mutta työtä

Suomen Yrittäjillä haasteellinen
edunvalvontavuosi

on riittämiin täksi vuodeksi. Eri-
tyisesti verotuksen osalta hallituk-
sen loppukauteen kohdistuu pal-
jon paineita.

Suomen yrittäjillä on tälle vuo-
delle muun muassa seuraavat nel-
jä tavoitetta: Talouskasvun tuke-
minen yrittäjyyden edellytyksiä
vahvistamalla, paikallisen elinkei-

novaikuttamisen vahvistaminen,
Yrittäjän sosiaaliturvan puuttei-
den korjaaminen ja vaikuttaminen
ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Järjestömme jäsenmäärän kas-
vu jatkui myös viime vuonna. Jä-
senmäärä kasvoi edellisestä vuo-
desta 4000:lla ja ylitti vuoden vaih-
teessa 110 000 jäsenen rajan.

Vielä vaikea taloustilanne aset-
taa jäsenhankinnalle ja jäsenpysy-
vyydelle tänä vuonna erityisiä
haasteita. Tämän vuoksi on tär-
keätä, että järjestön kaikilla toi-
minnan tasoilla vahvistetaan ny-
kyisten jäsenten luottamusta sii-
hen, että järjestö on jäsentensä tu-
kena vaikeina aikoina.

Kaikki jäsenemme eivät tunne
riittävästi toimintaamme. Siksi on
tarpeen edelleen tehostaa tiedotta-
mista niistä hyödyistä, joita jäsen-
yritys saa olemalla mukana yhtei-
sessä verkostossa. Annetaan tyy-
tyväisten jäsenten kertoa koke-
muksistaan.

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät ry

Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Jussi Järventaus
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Active Dog Areena on tam-
mikuussa avattu koirahar-
rastushalli, joka on käytettä-
vissä ympäri vuoden. Hallin
lämpötila on talvellakin
plussan puolella, kymme-
nestä viiteentoista astee-
seen. Areenan koko on 18 x
50 metriä. Hallitila on pää-
sääntöisesti jaettu väliver-
holla kahdeksi harjoitusken-
täksi, joista toinen on kool-
taan 18 x 28 metriä ja toinen
18 x 22 metriä. Molemmilla
kentillä on käytettävissä
agilityestesarja ja toko-hyp-
pyeste. Tarvittaessa kentät
voidaan myös yhdistää yh-
deksi tilaksi.

Active Dog Ay järjestää
monipuolista kurssitoimin-
taa. Talvisin kaikki kurssit
ovat Areenalla, jota yritys
vuokraa ympärivuotisesti
treenien, kurssien ja tapah-
tumien pitopaikaksi myös
seuroille ja treeniporukoille.
Areenalle on myös mahdol-
lista lunastaa kausikortti,
jolla voi käydä harjoittele-
massa aina, kun jompikum-
pi kahdesta harjoitteluken-
tästä on vapaana.

Hallissa on alustana jous-
tokerroksella varustettu
täystekonurmi. Se soveltuu
täydellisesti agilityyn ja
myös muihin koiraurheilu-
lajeihin, sillä tekonurmi tar-
joaa pitävän alustan tiukois-
sakin käännöksissä, ja alla
oleva joustokerros pehmen-
tää hypyiltä alastuloa.

Kulumassa olevan talven
ja kevään aikana Areenalla
on järjestetty useampia vie-

railevien kouluttajien vii-
konloppukursseja, joista on
vielä jäljellä Jaakko Suok-
nuutin agilitykurssi reilun
viikon päästä, Mikko kertoi
kursseista.

Seuraava kurssijakso al-
kaa 26. huhtikuuta, jolloin
mahdollisesti alkaa myös
pentu- ja agilityalkeiskurs-
seja. Samalla käynnistyvät
myös uudet agility- ja toko-
valmennusryhmät, Mikko
selosti kurssitoiminnasta.

Tähtäimessä
menestys
Alkuun Mikko Aaltonen ja
Mari Kaplas kouluttivat pel-
kästään omia koiriaan, mut-
ta pian nälkä kasvoi syödes-
sä. Harrastus alkoi muuttua
ammatiksi, kun he huoma-
sivat koirien kouluttajille
olevan kysyntää. Yritys toi-
mi vuoden verran toimini-
mellä, kunnes he perustivat
Active Dog Ay:n. Tämän
vuoden alusta lähtien toimi-
paikkana on ollut Areena,
jonka avajaisia vietettiin vii-
me vuoden viimeisenä päi-
vänä.

Active Dog Ay:ssä vas-
tuu on jaettu siten, että Mik-
ko ohjaa agilityvalmennusta
ja -koulutusta, koska hän it-
sekin on kiinnostunut agili-
tystä kilpaurheilulajina.
Mikko kiertää bordercollie-
koiransa Skyn kanssa SM- ja
EM-tason kilpailuja, ja mie-
lessä siintelee pääsy edusta-
maan Suomea heinäkuussa
järjestettävien karsintakil-

Active Dog Areenalla
runsas kurssitarjonta
Koiraharrastus on antoisaa, toteavat Martinniemessä
sijaitsevan Active Dog Areenan omistajat Mikko Aaltonen ja
Mari Kaplas harrastuksestaan, josta heille on ajan oloon tullut
kokopäiväinen leipätyö ja ammatti. Areena sijaitsee
Verstasmutka kolmessa ja ulkokenttä Ratakujalla.

pailujen kautta syksyllä
Saksassa oleviin MM-kilpai-
luihin. Mikko ei olisi ensim-
mäistä kertaa edustamassa
Suomea, sillä hän nappasi
belgianpaimenkoiransa
Avan kanssa maailmanmes-
taruuden 2003.

Myös Marilla on lukuisia
maajoukkue-edustuksia ja
tuoreimpina saavutuksina
SM-pronssi ja Pohjoismais-
ten mestaruuskisojen ho-
peamitali viime vuodelta.
Marin vahvuus on agility-
valmennuksen ja -koulutuk-
sen lisäksi koirien tottelevai-
suuskoulutus. Vaikka koirat
ovat lemmikkejä ja perheen-
jäseniä, ne pitää osata kou-
luttaa yhteiskuntakelpoisik-
si, jotta niiden kanssa on
helppo kulkea ja liikkua.
Nykyisin heillä on Skyn ja
Avan lisäksi myös kaksi
australiankelpietä Diz ja BC
sekä kolmen kuukauden
ikäinen bordercolliepentu
Pipsa.

Sekä Mikko että Mari
ovat ikänsä olleet koiraihmi-
siä. Koiran kouluttaminen
on heidän mielestään pitkä-
jänteistä ja määrätietoista
työtä.

Kodeissamme on aina ol-
lut koiria, joten olemme nii-
den kanssa olleet tekemisis-
sä pienestä lähtien. Koulut-
taminen on hauskaa ja mie-
lenkiintoista, toteavat koiri-
en agility- ja tottelevaisuus-
koulutukseen keskittyvän
yrityksen omistajat Mikko
Aaltonen ja Mari Kaplas.
(rr)

puh. 540 9500
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PÄIVYSTYS
0400 681 824

Kiinteistöhuolto Kiinteistöhuolto

Active Dog Ay:n omistajat ja kouluttajat Mari Kaplas sekä Mikko Aaltonen nykyisten kisakoi-
riensa australiankelpie BC:n ja bordercollie Skyn kanssa.

Haukiputaalla toimii oma yrityshautomo.
Jos olet miettinyt yrityksen perustamista, tervetuloa testaamaan

Hautuuko mielessäsi
liikeidea?

• Onko ideasi uusi tai erilainen?
• Onko tuotteesi tai toimintatapasi uudenlainen?
• Onko kilpailu vähäistä ja toiminta voisi olla kannattavaa?

Jos vastasit kyllä johonkin edellä mainituista kohdista,
liikeideasi voi olla hautomokelpoinen.
Hautomossa saat merkittäviä etuja.

Ota yhteyttä p. 050 307 3280 tai pertti.villanen@haukipudas.fi

www.haukiputaankehitys.fi (yrityspalvelut)
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Hanke Yli-Iin, Haukiputaan
Kiimingin, Oulunsalon,
Muhoksen ja Oulun yhdis-
tämiseksi etenee aikataulus-
saan. Laaja kuntaliitos muo-
dostaisi toimintaympäris-
tön, johon kuuluisi lähes
84.000 työpaikkaa. Alueen
yrittäjien mielestä hanketta
ei pidetä riskittömänä, mut-
ta vielä suurempia riskejä
ennakoidaan aiheutuvan
siitä, että yhdistymistä ei ta-
pahtuisi.

Juna Oulun ja ympärys-
kuntien yhdistämiseksi on
lähtenyt liikkeelle, ja sen
pysähtymistä on vaikea en-
nakoida. Kuntien yrittäjien
mielipiteitä on kuultu ja
kuullaan tilaisuuksissa, jois-
sa sisäasiainministeriön ni-
mittämä kuntaselvittäjä
Arto Koski on tuonut esille
yhdistymishankkeiden etu-
ja ja haittoja. Hän on myös
kerännyt hankkeen herättä-
miä näkemyksiä ja odotuk-
sia alueen yrittäjiltä. Tam-
mikuun lopulla oli yrittäjil-
le kuulemistilaisuus Oulun-
salossa, jonne osallistuivat
myös Haukiputaan Yrittäji-
en edustajat.

Esitys uudesta kuntajaos-
ta julkistettiin 18.2. Kunta-
laisille asiasta tiedotetaan
maaliskuussa 2010. Kun-
nanhallituksissa asiaa käsi-

Kuntaliitoshanketta esiteltiin yrittäjille:

Suur-Oulu välttämätön, vaan ei riskitön
tellään 14. huhtikuuta ja
kunnanvaltuustoissa teh-
dään päätökset 26. huhti-
kuuta 2010. Mahdollinen lii-
tos toteutuisi vuonna 2013.

Tähtäimessä
työpaikkojen
varmistaminen
Kuntajakoselvittäjä Kosken
mukaan Oulu-seudun on
luotettava omiin voimiinsa.
Etelä-Suomessa on puolen-
kymmentä kehityskeskusta,
joiden vetovoima on vahva.
Kuntaliitoshankkeessa on
kyse myös työpaikkojen säi-
lymisestä Ouluseudulla.

Yhdistymisen myötä
poistuisi 210 km sisärajoja.
Muodostuisi uudet “vero-
tusmarkkinat”, eikä esim.
työntekijöiden vapaaseen
muuttamiseen koko alueel-
la olisi mitään esteitä. Nyky-
suuntauksia tulkittiin siten,
että muuttosuunta ei välttä-
mättä ole muualta Ouluun,
vaan yhtä lailla ihmiset
muuttavat rauhalliseen
luontoa lähellä olevaan ym-
päristöön pois Oulusta.

Oulun yrittäjien puheen-
johtaja Jorma Ketola liput-
taa selkeästi kuntaliitoksen
puolesta. Kuntarajojen pois-
tuminen alueelta lisäisi työ-
voiman valintamahdolli-

Oulunseudun on kilpailtava omiin voimiinsa luottaen työpaik-
kojen säilymisestä etelän kasvukeskuksia vastaan , kuntaja-
koselvittäjä Arto Koski painottaa. Tässä kisassa hän näkee
Oulun ja viiden ympäryskunnan yhteenliittymän välttämättö-
mänä.

suuksia asuinpaikkansa
suhteen ja monen kunnan
kuntabyrokratiaesteiden
poistuminen vahvistaisi
yrittämisen edellytyksiä
alueella. Samoilla linjoilla
oli oululainen yrittäjäval-
tuutettu Heikki Pesämää.

Muhoksen Yrittäjien pu-
heenjohtaja Teemu Nurkka-
la tiedusteli, mihin suun-
taan mm. yrityskylien sijoit-
taminen yhdistetyn kunnan
alueella kehittyy. Muiste-
taanko vastaisuudessa
myös muiden kuin nyky-
Oulun yrityskylien kehittä-
mistarpeet? Kysymys jäi
vastausta vaille. Näin pit-
källe meneviin yksityiskoh-
tiin kuntajakoselvityksessä
ei mennä. - Selvityksessä
tartutaan vain isoihin paa-
luihin, Koski kommentoi.

Pentti Piirala, yrittäjä
Muhokselta, puolestaan
painotti, että itse kehitys on
luotava, ja asettui varovai-
sen myönteiselle kannalle
yhdistymisen puolesta. -
Vielä huonommin käy, mi-
käli yhdistyminen ei toteu-
du, hän maalaili.

Haukiputaan yrittäjien
hallituksen jäsen, kunnan-
valtuutettu ja kunnanhalli-
tuksen jäsen Tuula Kangas
kertoi haukiputaalaisista
yrittäjistä valtaosan olevan

vastustavalla kannalla lii-
tokseen.

Yksi yhteinen huoli ym-
päryskuntien yrittäjillä oli
heidän asemansa esim. pal-
velutarjonnan kilpailutuk-
sessa. Mitä mahdollisuuksia
ambulanssiyrittäjällä on py-
syä mukana, kun suuret val-
takunnalliset yrittäjät ryn-
täävät markkinoille? Vas-
tauskommenteissa kehitys
nähtiin tältä osin saman-
suuntaisena joka tapaukses-
sa. Rankka kilpailutus on
tullut jäädäkseen.

Oulun teknisen lauta-
kunnan puheenjohtaja Tai-
na Koli ehti ennen kuntaja-
koselvittäjän tiedotustilai-
suuden loppua muistuttaa,
että oululaisten on ymmär-
rettävä, että tämä kuuden
kunnan mahdollinen yh-
teenliittymä on Uusi Oulu,
jossa ei ole kyse vain ympä-
ryskuntien liittymisestä Ou-
luun, vaan yhtä paljon on
kyse Oulun liittymisestä
ympäryskuntiin.

Esko Leipälä

Kuntajakoselvityksen netti-
sivut: www.ouka.fi/kunta-
jakoselvitys

Haukiputaan Kehitys Oy on
kunnan omistama 30-vuoti-
as kehitysyhtiö. Yhtiön toi-
mintaan ovat alkuperäisesti
kuuluneet toimitilapalvelut
kiinteistöineen. Teollisuus-,
toimisto-, kokous- ja koulu-
tustiloja on omistuksessa
noin 40.000 m2.

Vuonna 2006 Haukipu-
taalla ryhdyttiin kehitysyh-
tiön kautta hoitamaan lisäk-
si yritysten neuvonta- ja
konsultointipalveluita, kou-
lutusta, yrityshautomopal-
veluita ja rakentamaan elin-
keinoelämää tukevia kehit-
tämishankkeita. Nämä pal-
velut oli aiemmin ostettu
Ouluseutu Yrityspalveluil-
ta.

Vaikuttavaa toimintaa
Vuonna 2009 Haukiputaan
Kehityksen toiminta oli vah-
vaa kehittämistä. Neuvon-
tapalveluissa asioi yli 60 yri-
tystä, joista aloittavia yrittä-
jiä oli yli puolet. Lisäksi ly-
hytkestoisia neuvonta-asi-
akkaita on ollut kymmeniä.
Kehittämisen painopiste on
toimivissa yrityksissä. Niis-
sä tehty työ tuottaa nope-
ammin tulosta, uusia työ-

paikkoja ja kasvua. Aloitta-
vat yrittäjät saavat myös
vahvan tuen.

Haukiputaan ja Iin yri-
tystoiminnan kehittämis-
hanke (HAI-hanke) pääsi
kunnolla vauhtiin vuoden
2009 aikana. Eri alojen asi-
antuntijoita hyödynsi tar-
peisiinsa 39 haukiputaalais-
ta yritystä. Ulkopuolisten
asiantuntijoiden käyttö on
kasvanut yrityksissä kohis-
ten myönteisten kokemus-
ten myötä. Tämän vuoden
puolella jo tilattu lähes 50
konsulttipäivää.

HAI hankkeen ansiosta
paikallisilla yrityksillä on
mahdollista päivittää osaa-
mistaan kotikulmilla, sillä
hanke järjesti yrityksille 20
eri koulutustilaisuutta
vuonna  2009. Lisäksi atk-
kehittäjä antoi mikrotukea,
erilaisia atk-palveluja ja oh-
jausta 45 haukiputaalaiselle
yritykselle. Esimerkiksi net-
tisivustoja on rakennettu
kymmenittäin.

Haukipudas sai oman
yrityshautomon kesällä
vuonna 2008. Nyt on eri
hautomovaiheissa 12 inno-
vatiivista yritystä tai yritys-

aihiota. Hautomo antaa
merkittävää tukea aloitta-
valle yritykselle. Paikalliset
yritykset ovat hakeneet kii-
tettävästi erilaisia investoin-
titukia, avustuksia ja laino-
ja julkisilta rahoittajilta.
Useat tahot ovat järjestänee
Haukiputaalla yrittäjäkurs-
seja, joista aiemmin on voi-
nut nauttia vain Oulussa.
Näiden lisäksi yrittäjän am-
mattitutkintoja ja – erikoi-
sammattitutkintoja on ollut
hyvin tarjolla.

EU-rahoitusta
Haukiputaalle
Haukiputaan Kehitys Oy on
osallistunut vuodesta 2007
lähtien 16 eri EU-rahoittei-
sen hankkeen valmisteluun
tai hallinnointiin. Yhtiön
osaaminen hanketoiminnas-
sa ja hallinnossa on vank-
kaa.

Haukipudas on ollut en-
nen vuotta 2007 pitkälti EU-
rahoituksen ulkopuolella,
nk. valkoisella tukialueella.
Kunta on tällä ohjelmakau-
della pystynyt täysipainoi-
sesti hyödyntämään EU:n
rahoitusta. Haukipudas on
vuodesta 2008 lähtien saa-

Haukiputaan Kehitys tukee
paikallista elinkeinoelämää

Projektiassistentti Salla Hirvonen ja kehityspäällikkö Pertti Villanen esittelemässä Haukipu-
taan Kehityksen toimintaa eräässä Haukiputaan Yrittäjien Yrittäjäillassa viime vuonna.

nut miljoonia euroja rahoi-
tusta EU:n eri rahastojen
sekä Pohjois-Pohjanmaan
ELY- keskuksen ja maakun-
taliiton kautta. Rahoittajat
ovat suhtautuneet myöntei-
sesti hankkeisiin.

Yritysten määrä Hauki-

putaalla on kasvanut no-
peimpien joukossa koko
Oulun seudulla. Ennen
vuotta 2007 Haukiputaalle
oli perustettu suhteellisesti
vähemmän yrityksiä kuin
yleensä seudulla. Vuonna
2007 ylitimme Oulun seu-

dun tason ja vuonna 2008
saavutimme valtakunnalli-
sen tason. Voisikin todeta,
että Haukiputaalla menee
elinkeinoelämässä lujaa.

Pertti Villanen
kehityspäällikkö
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Haukiputaan Kevätpäivät
järjestetään lauantaina 20.3.
Aikaisemmista Kevätpäivis-
tä poiketen tapahtuma jär-
jestetään kokonaan kirkko-
rannassa sekä Kiiminkijoen
jäällä. Haukiputaan Kevät-
päivien tuotosta osa menee
vanhustyöhön ja osa nuori-
sotyöhön.

Kevätpäivien avauksen
suorittaa kunnanjohtaja Jar-
mo Ronkainen. Sitä ennen
on jo voinut ilmoittautua
Veteraanipilkkikisoihin, jot-
ka alkavat klo 12 Kiiminki-
joen jäällä..

Kilpailuun odotetaan sa-
toja pilkkijöitä laajalta alu-
eelta. Sarjoja on koko per-
heelle eli miehille, naisille,
nuorille ja lapsille. Parhaille
pilkkijöille on hyvät palkin-
not. Pääpalkintona suurim-

Haukiputaan kevätpäivät

Pilkkikisat järjestetään viime vuoti-
seen tapaan Kiiminkijoen jäällä.

masta kalasta on Tanaka-
Hitachi moottoroitu kaira
sekä tietenkin runsaasti
muita palkintoja.

Yhtenä vetonaulana ke-
vätpäivillä on kuumailma-
pallonäytös sekä pallolla
yleisölennätyksiä.

Päivät sisältävät myös
Osuuspankin Hippo-hiih-
dot, lasten trullikisan, poni-
ratsastusta Hoijakkaa, kah-
via, grillimakkaroita, voh-
veleita, ja mäenlaskua.

Tapahtuman järjestämi-
seen osallistuu myös suuri
määrä vapaaehtoisia alueen
eri järjestöistä.

Suurarpoja on ollut
myynnissä jo ennen päiviä.
Arpajaisten sekä päivien
tuotto käytetään Kevätpäi-
vien järjestävien yhdistys-
ten toiminnan kehittämi-

seen sekä vanhustyöhön ja
nuorisotyön hyväksi.

Haukiputaan kevätpäivi-
en järjestäjinä toimivat Hau-
kiputaan Yrittäjät ry, Vieri-
vät Kivet, Eläkeliiton Hau-
kiputaan yhdistys ry, Mar-
tinniemen Erä- ja kalastus
ry, Haukiputaan Veikot ry,
Haukiputaan Kehitys Oy,
Haukiputaan kunta ja Hau-
kiputaan seurakunta.

Heimo Turunen

Viime vuoden kevätpäiville osallistui runsaasti yleisöä.

Lasten trullikisaan toivotaan
runsaasti osallistujia. Kuva
viime vuoden trullikisasta.

Haukiputaan Kevätpäiviä
ovat tukeneet tavara- tai pal-
kintolahjoituksin, antamalla
alennuksia tuotteista ja pal-
veluista tai muuten tukeneet
yhteistä tapahtumaa. Järjes-
täjät kiittävät tuesta!

ATK-Central Oy
Best Western
Haukiputaan
Kala ja retki
Haukiputaan hautaus-
toimisto ja Kukkakauppa
Haukiputaan Kotipizza
Helena-Talo
Hotel Samantta
Kiiminkijoen opisto
Kodinkone Markus
Kukka- ja hautauspalvelu
Karjalainen
Lahjataikuri
Liikuntakeskus Core
Luontaistuote Putiikki
Maijan Putik
Matkamajakka
Mini-Mix
Pentik
Putaan Pulla
Sampo Asu
Sinikaarre
SOS-Asu
SPR
Säästökuoppa
Videofirma Makuuni
Väiskin TV ja kone

perinteiseksi tapahtumaksi

Kiitos tuesta!
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Kevättapahtumassa kuuma-
ilmapallo on “pystyssä” toi-
mintakuntoisena ja periaat-
teessa lähtövalmiina, mutta
kuitenkin tiukasti maahan
ankkuroituna. Kiinnitys-
köysissä riittää mittaa niin,
että pallo, kori ja korillinen
ihmisiä voidaan nostaa
muutaman kymmenen met-
rin korkeuteen.

Ankkurilennot antavat
mahdollisuuden kuumail-
mapallomatkailun pikates-
tiin.

Tuuli vie
Kuumalento Oy:llä on neljä
lentäjää ja kolme palloa. Nii-
hin mahtuu 4-5 matkusta-
jaa, ja suurimpaan palloon
peräti kahdeksan matkusta-
jaa.

Lennot eivät ole niin täy-
sin tuulten armoilla, kuin
maasta katsoen voisi luulla,
yhtiön kuumailmapallolen-
täjä Jani Länkinen paljastaa.
Vaikka matkanteko tapah-
tuu tuulten määräämään
tahtiin, niin maakrapu tus-
kin tulee ajatelleeksi, että eri
korkeuksissa voi vallita ihan
erisuuntaiset tuulet. Näin
kuumailmapallolentäjä voi
valita sopivimman tuulen-
suunnan vain lentokorkeut-
ta vaihdellen.

Joskus harvoin yläilmois-
sa tuulen suunta voi olla

jopa täysin vastakkainen
kuin maan tasalla. Meren
rannalla maan tasalla voi
vallita sisämaahan työntävä
merituuli. Korkeammalla
tuuli puhaltaakin takaisin
merelle. Niissä tuulissa kuu-
mailmapalloa voi kierrättää
rinkularataa. Alhaalla itään,
ylhäällä länteen, ja sama
uudestaan kerran jos toisen-
kin. Useimmiten tuulen
suuntaerot eri korkeuksissa
vaihtelevat 30-90 asteen vä-
lillä.

Ylhäällä on lämmintä
Korkealla yläilmoissa on
kylmä, luultavasti useim-
mat uskovat. Taas kuumail-
mapallolentäjä saa korjata
ihmisten ennakkoasenteita.
Koska pallo kulkee tuulen
mukana, niin korissa ei itse
asiassa tuule lainkaan. Au-
ringon lämpö saa vaikuttaa
ilman viilentäviä tuulen-
henkäyksiä. Lämminhän sii-
nä tulee, jopa talvella.

Ennen lennolle lähtemis-
tä lentäjät tutkailevat säätie-
dotukset tarkkaan. Talvella
voi lentää milloin vain va-
loisaan aikaan, mutta kesäi-
sin keskipäivän kuumuus ja
voimakkaat termiikit eli
nousevat ilmavirtaukset
ovat liian rajuja yleisölennä-
tyksiin. Sopivan rauhalliset
lentosäät kuumailmapallol-

Kevätpäivä-tapahtumassa:

Kylmää kyytiä? – Ei. Kuu-
mailmapallo kulkee samaan
tahtiin tuulen kanssa, joten
siellä ei siis tuuli tunnu juuri
lainkaan. Auringon lämpö
tuntuu vahvasti, kun vink-
ka ei jäähdytä ihoa.

Kyllin suurella ilmapallolla voi vaikka
matkustaa. Kuumalento Oy:n kuumailmapallo
on nähtävänä Haukiputaan Kevätpäivä-
tapahtumassa. Yleisölle annetaan esituntumaa
kuumailmapallomatkoihin ankkurilennoilla,
joihin halukkaat pääsevät nousemaan kokeeksi
yläilmoihin. Jos tuuli käy maalle päin, nousee
pallo päivän päätteeksi ilmaan ihan oikealle
kuumailmapallolennolle.

Kevättapahtumassa on suuri määrä vapaaehtoistyötä

le ovat
k e s ä i s i n
aikaisin aa-
mulla tai
pari kolme
tuntia ennen
auringonlaskua.

Laskeutuminen
tapahtuu lähelle jo-
tain tietä. Lähes aina
se onnistuu noin sadan
metrin tai lyhyemmän
matkan päähän tiestä. Lo-
puksi yhtiön maahenkilö-
kunta tulee paikalle, pallon
annetaan nousta uudelleen
ilmaan, mutta vain puolisen
metriä, ja maahenkilökunta
saattaa kevyesti kelluvan
pallon korista kiinni pitäen
tien kylkeen. Pallo paka-
taan, ja lentäjä ja matkusta-
jat palaavat lähtöpaikalle,
tai ehkä matkan päätössere-
monioihin, jossa nautitaan
kuohuviinit ja jaetaan mat-
kadiploomit.

Jos säät sallivat, voi Hau-
kiputaan kevätpäivä -tapah-
tumassa ankkurilennolla
hieman kokea kuuman il-
man nostetta. Tilaamalla
lentolipun ennakkoon, voi
päästä mukaan varsinaisel-
le lennolle ihailemaan talvi-
sia maisemia linnun silmin.

Esko Leipälä

YHTEYSTIEDOT:
Moments-kuumailmapallolennot, www.moments.fi,

puh. 040 - 50 888 00

Martinniemen erä ja Kala-
kerho vastaavat pilkkikisan
järjestelyistä ja valvonnasta.
Pilkkikisan pääpalkinto on
sen arvoinen, että valvonta
pitää olla osaavissa käsissä:
suurimman sintin tai oikean
kalan koukkuunsa saanut
saa saaliinsa lisäksi 600 eu-
ron arvoisen moottorikäyt-
töisen jääkairan.

Moottorikairan merkki
on Hitachi-Tanaka. Sillä po-
raa pilkkireiän 60 sentin jää-
hän kymmenessä sekunnis-
sa. Mainittakoon, että muita
palkintojakin on runsaasti.

Ennen kisaa pilkkireikä
pitää kai tehdä käsipelillä,
ainakin useimpien. Var-
muuden vuoksi reiän pitäi-
si olla ISO tai kaksi reikää
vierekkäin ja väliseinä nir-

hattava pois, sillä kilpavesil-
lä todennäköisin voittokala
on lahna, eikä se ihan pie-
nestä avannosta ylös tule-
kaan.

Vierivät kivet on Hauki-
putaan Heiton senioriojaos,
joka vastaa Kevättapahtu-
massa myynnissä olevasta
kaikenlaisesta suuhunpan-
tavasta. Viitisentoista Vieri-
vää kiveä huolehtii kahvi-
tuksesta, ruokailuista, lä-
tyistä, munkeista ja pullista.

Omassa toiminnassaan
Vierivät kivet järjestää

Kevättapahtuman järjestelyt vaativat ennen, tapahtuman aikana ja vielä sen
jälkeen kymmenien ihmisten työpanoksen. Tällä kertaa urakan hoitavat Hauki-
putaan Yrittäjien kanssa Martinniemen erä ja Kalakerho, Haukiputaan Heiton
seniorijaos Vierivät kivet ja Eläkeliiton Haukiputaan yhdistyksen seniorit.

muun muassa kuntotansse-
ja tiistaisin parillisilla vii-
koilla. Pääsylippu niihin on
kuusi euroa, joista tuotoista
jaos myöntää mm. stipende-
jä nuorille urheilijoille. Joka
torstai Vierivät kivet, niin
miehet kuin naisetkin, käy-
vät porukalla Jatulin kunto-
salilla. Kuntosalilaitteet saa-
vat siinä kyytiä, vaikka pai-
noilla ei siinä porukassa ole
tapana elvistellä.

Kemin Innon senioreiden
kanssa Vierivät kivet kavee-
raavat mm. vierailemalla

toistensa luona, ja muutakin
yhteistoimintaa on paljon.
Syksyllä Kemin ja Haukipu-
taan porukka lähtee Pär-
nuun kylpyläreissulle. Ny-
kyisin Vierivät kivet -jaok-
sessa on viitisenkymmentä
jäsentä. Mukaan mahtuu
porukkaa lisää.

Eläkeliiton Haukipu-
taan yhdistyksen seniorit
on toinen eläkeläisporukka,
josta tulee vapaaehtoisia
Kevättapahtuman palvelu-
jen pyörittämiseen. Myös
heiltä tulee liki parikym-

mentä vapaaehtoista kah-
vinkeittäjiksi, lätynpaistoon
ja makkaranpaistoon. Pilk-
kipaikalla Eläkeliittolaisia
on avustamassa Erä ja Kala-
kerhon valvojia. Pilkkikisan
osallistujia on pidettävä sil-
mällä, ettei kisakaverusten
saaliita pääse pujahtamaan
yhteen samaan pussiin. Se-
kin mahdollisuus on otetta-
va huomioon, kun voitot al-
kavat olla perin houkuttele-
via.

Eläkeliiton Haukiputaan
yhdistyksen omissa rien-
noissa bussimatkat lähelle
tai kauas ovat tavallista mie-
lenkiintoisempia. Väriä
matkantekoon tuo puheen-
johtaja, entinen historian-
opettaja ja nykyinen histori-
antutkija Asunmaan Martti,

jolla on toinen toistaan ih-
meellisempi tarina kerrotta-
vanaan vaikkapa Kuusa-
mon maantien synnystä ja
elämästä sen tien varrella
siihen aikaan, kun matkan-
teko Kuusamoon tapahtui
Rovaniemen kautta.

Yhdistyksellä on yli 270
jäsentä ja liki kymmenen
kyläkohtaista jaostoa, joista
viikoittain kukin vuorollaan
järjestää yhteistä toimintaa,
ajanvietettä ja asiapainottei-
sia juttuja. Tulijoita niihin
riittää, yleensä 70-80 ihmis-
tä per kerta. Lauluiltaan,
jossa laulettiin joukolla van-
hoja kansakouluajan koulu-
lauluja, mukana olevia oli
täysi sata.

(el)

Ylös, ylös

kuumailmapallolla
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PALVELEVASTA PUTAAN SPORTISTA LOPPUVIIKON

150  PARIA
SUKSIA SITEINEEN

    39,-     59,-
     89,-   149,-

osa voiteista ovh – 50 %

Helly Hansen ja H2O
kevätvaatteita
saapunut

pyörien sisus- ja
päällysrenkaat
meiltä

kaikki
LASKETTELU-
TUOTTEET ovh –
50 %, jopa – 70 %
esim. aikuisten
laskettelusuksia

POISTOTUOTTEITA
jopa ovh-70 %
mm. 50 kpl Heiton
tuuli- ja
verryttelypukuja
lenkkareita
jp-kenkiä ym. ym.

Välitie 4
Haukipudas
puh. 08 - 331 880
Avoinna
ma-pe 10-18, la 10-15
Tervetuloa

Eduskunnan

kuulumisia

Päättäjiä ei päästetä helpolla

Mirja Vehkaperä sanoo kuuntelevansa nyt herkällä korvalla
Puttaalaisten mielipiteitä monikuntaliitoksesta.

Työ eduskunnassa on hy-
vässä vauhdissa. Äitiyslo-
man jälkeen paluu Helsin-
kiin on sujunut mutkitta.
Liikkuvaan junaan oli help-
po hypätä ja kotiläksyt luet-
tu huolella poissaolonkin
aikana.

Erityistä huolta näinä ai-
koina aiheuttaa maailmalla
ja myös kotimaassa vallitse-
va talouden taantuma. Jou-
dumme punnitsemaan tar-
kasti miten paljon voimme
lainarahalla maksaa kuntien
valtionosuuksia tai rakenta-
mista. Velka on maksettava
joskus myös takaisin.
Työurien pidentämiskes-
kustelu liittyy tiiviisti tähän
talousvajeeseen.

Päivät eduskunnan pääs-

sä täyttyvät valiokuntien
kokouksista, palavereista ja
täysistunnoista isossa salis-
sa. Lakivaliokunnassa kuu-
limme juuri asiantuntijoita
raiskausrikoksien rangais-
tusasteiden kiristystarpees-
ta. Erityisesti lapsiin kohdis-
tuneet hyväksikäytöt pitää
tuomita ankarimman mah-
dollisen tason mukaan. Kes-
kustelemme parhaillaan la-
kivaliokunnassa myös yh-
dyskuntapalveluksen suo-
rittamisesta sekä yhdistys-
lain muuttamisesta.

Toisessa päävaliokun-
nassani on valmisteltu pe-
rusopetuslain uudistusta.
Ajatus on integroida erityis-
tä tukea tarvitsevien oppi-
laiden opetus lähikouluihin.

Homma on teoriassa ja peri-
aatteeltaan kannatettava,
mutta ilman lisärahoitusta,
opettajien koulutusta, avus-
tavaa henkilökuntaa tai pie-
niä ryhmäkokoja mahdoton
toteutettava. Ennen lain hy-
väksyntää kuulemme kym-
meniä eri alojen asiantunti-
joita. Vieraita on saatu Ou-
lun seudultakin.

Joka viikko politiikassa
myrskyää omalla tavallaan.
Kiista perustuslain uudista-
misesta ja Yleisradion me-
diamaksusta on saatu tällä
viikolla päätökseen. Melko
kylmäksi pistää satamat-
yöntekijöiden lakkoilukin.
Joka päivä yksi avainryhmä
Suomen viennissä saa ai-
kaan kansantaloudessa pa-

haa jälkeä. Paperitehtaiden
pysähtyminen ja kymmen-
ten muiden alojen työnteki-
jät kärsivät ahtaajien lakkoi-
lusta. Sopimuspöytiin kai-
vataan pikaista ratkaisua.

Lähelläkin tapahtuu.
Huhtikuussa päätetään
kuudessa Oulun seudun
kunnassa monikuntaliitok-
sen tulevaisuudesta. Kuun-
telen nyt herkällä korvalla
Puttaalaisten mielipiteitä.
Asia on erittäin vakava ja
päätös vaikea. Nyt ei pääs-
tetä meitä päättäjiä helpolla.

Antoisia hiihtokelejä
keväthangille!

Mirja Vehkaperä

Yrityksen Joustoluotto on Nordean rahoitusvaihtoehto pie-
nille ja keskisuurille yrityksille pieniä investointeja ja han-
kintoja varten.

Nopeudella on yrityksen liiketoiminnassa merkityksen-
sä; kannattavista hankinnoista pitää usein päättää nopeasti.
Nordea tarjoaa yritysasiakkailleen edullista rahoitusta, joka
sopii muun muassa tällaiseen tarpeeseen, kerrotaan Norde-
an Haukiputaan konttorista.

– Yritys saattaa tarvita rahoitusta nopeasti esimerkiksi
yllättäviin korjauksiin tai kausivaihteluiden tasaamiseen –
tai tilanteissa, joissa se haluaa hyödyntää käteis- ja paljou-
salennuksia ostamalla kerralla tavallista enemmän.

Yrityksen Joustoluoton keskeinen etu on luoton saami-
sen nopeus ja vaivattomuus. Joustoluottoa voi saada jopa
25 000 euroa. Riittää, että luottotiedot ovat normaaliin ta-
paan kunnossa, pankkiasiat hyvin hoidettu ja pankki arvi-
oi luotonhoitokyvyn riittäväksi.

Yrityksen Joustoluotto on tarkoitettu nopean käyttöpää-
oman tarpeeseen, ja siksi sen saamiseksi riittää käynti omas-
sa konttorissa. Lainapäätöksen saa yleensä heti, ja lainara-
hat maksetaan kokonaisuudessaan asiakkaan tilille seuraa-
vaksi pankkipäiväksi. Lisäksi asiakkaalla voi olla samanai-
kaisesti useita Joustoluottoja.

Luotto maksetaan tasalyhennyserissä asiakkaan toivo-
man maksuajan mukaisesti 1–36 kuukauden aikana. Sopi-
mukseen sisältyy automaattisesti kaksi lyhennysvapaata
kuukautta vuodessa; ne eivät kuitenkaan voi olla peräkkäi-
siä kuukausia. Lainan voi halutessaan maksaa takaisin
myös sovittua aikataulua nopeammin ilman lisäkuluja. (ht)

Joustoluotolla
lainaa nopeisiin
rahantarpeisiin

Kansalaisfoorumi
to 18.3.2010 klo 17.00
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Foorumissa pyritään löytämään uusia toimintamalleja kysynnän ja
tarjonnan yhdistämiseksi paikallistasolla. Tärkeintä on, että alueella toimii
yhteistyö julkisen sektorin, yhdistysten ja yrittäjien välillä.

Alustuksia:
Maaseudun kolmas tiealuetieteen professori Hannu Katajamäki, VTT,
Vaasan yliopisto
Sopimuksellisuus maaseudun kehittämisessä projektipäällikkö Heli Siirilä,
HTM, Vaasan yliopisto
Kyläparlamentti kokoontuu toiminnanjohtaja, valtakunnan kylähullu IX
Veli-Matti Karppinen, Kainuun Nuotta ry

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille osallistujille.
Tervetuloa!

Vireä kolmas sektori –hanke
mairit.toppi@haukipudas.fi

SOIMET KY
Ohutlevy- ja huonekaluputkityöt, 

hitsaukset, särmäykset, lävistystyöt yms.
Meiltä myös kelkkanostimet

0400 290 778 / Kauko, 040 760 85 72 / Marko

Veistotie 2, 90840 Haukipudas




