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Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti

kesäkuu 2/2010

PPY:n toimitusjohtaja kuntavierailulla:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen
kiertää aktiivisesti kuntavierailuilla toiminta-alueensa kunnissa. Perjantaina 11.6 oli vuorossa Haukipudas, jossa vierailulle oli saapunut
mukaan Yrittäjien hallituksen jäseniä sekä Haukiputaan kunnasta
kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen,
Haukiputaan Kehitys Oy:stä toimitusjohtaja Aarno Rantapelkonen ja
kehityspäällikkö Pertti Villanen.
Kolehmainen selosti Suomen
Yrittäjien tekemää kyselyä kuntien
elinkeinopoliittisesta ilmastosta,
joka perustui yrittäjäyhdistyksien
hallituksen jäsenien vastauksiin.
Haukiputaan kunta pärjäsi kyselyssä loistavasti 61 pisteellä, joka toi
toisen sijan heti Oulaisten jälkeen,
joka 65 pisteellään ylsi myös valtakunnallisesti kärjen tuntumaan.
Seuraavina olivat Raahe 55, Oulu
54 ja Utajärvi 54 pisteellä. Ylimmät
pisteet Haukiputaan kunta sai elinkeinotoimen resursseissa ja niiden
kohdentamisessa oikeisiin asioihin.
Myönteisenä nähtiin myös kunnan
päätöksenteon yrityslähtöisyys,
kunnan viestintä ja tiedottaminen
sekä palveluiden järjestäminen ja
hankintapolitiikka.
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen kyseli myös kunnan elinkeino-ohjelman päivityksestä, jon-

Haukiputaalla panostettu
elinkeinotoimen resursseihin

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen (istumassa oikealla) toteutti kuntavierailun Haukiputaalle
11.6. Mukana vierailussa olivat Tuula Kangas, Terttu Jukuri, Heli Kynkäänniemi sekä seisomassa Kimmo Kallio, Aarno Rantapelkonen, Reijo Kemilä, Mikko Niskala, Pertti Villanen ja Jarmo Ronkainen.

ka kerrottiin olevan työn alla.
-Yritysvaikutusten
arviointi
kunnan päätöksien tekemisessä on
ollut keskustelussa Haukiputaalla,
mutta varsinaisia päätöksiä ei ole
asiasta tehty, kertoi kunnanjohtaja
Jarmo Ronkainen. Kolehmaisen
mukaan päätösten yritysvaikutuksien arviointeja suoritetaan jo useassa kunnassa ja yhä useammat
ovat sen ottamassa käytäntöön. Samalla tulee otettua huomioon myös
päätösten työllistävä vaikutus, koska pien- ja keskisuuret yritykset
ovat myös hyviä työllistäjiä. Yrityskasvatus kouluissa on Haukiputaalla pidetty esillä mm. vierailemalla kouluissa. Kolehmaisen johdolla keskusteltiin kunnan hankinnoista ja todettiin, että tarjouspyynnöt tulisi tehdä sellaisiksi, että paikallisetkin yrittäjät voivat tehdä tarjouksia kunnalle. Kilpailutustilanteissa tulisi ajatella niiden seurauksia paikkakunnan yritystoiminnalle, totesi Kolehmainen.
Yhtenä keskusteluaiheena oli
mahdollisesti toteutuva monikuntaliitos. Mikäli se toteutuu, tulisi
kuitenkin paikkakunnalla säilyttää
oma yrittäjäyhdistys Haukiputaan
Yrittäjät, jossa on tällä hetkellä yli
200 jäsentä.

Heimo Turunen

Kesägrilliin K-supermarketista
Voimassa 17.-25.6.

HK Viljapossun

ULKOFILEELEIKKEET
-29 %

oton

Ruod

n. 1,2 kg
Ilman korttia 6,99 kg

Tuore

LOHIFILEE
Norja
rajoitus: 2 ﬁleetä/talous
Voimassa la 19.6. asti

Valio

VOI
normaalisuolainen
500 g (2,78 kg)

Suomi

TILLINIPPU

Suomi, 50 g (19,80 kg)

SIPULINIPPU
Suomi

BROILERIN
FILEESUIKALEET

kg

350-400 g (6,54-5,73 kg)
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LEHTISALAATTIRUUKKU

kg

Suomi (0,50 kpl), yksittäin 0,89 kpl
Rönkä

KARITSA-NAUTAJAUHELIHA

kpl

kpl

-10 %

300 g (8,30 kg)

Ilman korttia 2,79 rs (9,30 kg)

HK Kabanossi

GRILLIMAKKARA
original ja grillibalkan
800 g (4,99 kg)

-33 %

rs

Ilman korttia 3,43 rs (9,80-8,58 kg)

Voimassa 17.-25.6.

Tropicana

MEHUT ja
SMOOTHIE
0,75-1 l (2,65-1,99 l)
rajoitus: 3 tlk/talous

199

-32-47 %

tlk

Ilman korttia 2,95-3,80 tlk (2,95-5,07 l)

Voimassa 14.6.-15.8.

Carlsberg

III-OLUT
24 tlk x 0,33 l (2,07 l)
sis. pantit 3,60

pkt

Ilman korttia 1,99 pkt (3,98 kg)
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Atria marinoidut

kg

Voimassa su 20.6. asti

-30 %
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SILLIT

550-560/250 g (7,00 kg)
yksittäin 1,90 prk (7,60 kg)

2

kg

kpl

Atria

GRILLISALAATIT

rs

Voimassa
su 20.6. asti

pkt

-26 %

valkosipulinen, sinappinen ja
hedelmäinen 380 g (3,66 kg)

Ilman korttia 1,90 rs (5,00 kg)

Novelle

KIVENNÄISVESI

2 x 1,5 l (0,73 l) sis. pantit 0,80

Hinnat voimassa to-su 17.-20.6. ja K-Plussa-tuotteet 30.6. asti, ellei toisin mainita.

-23 %

Ilman korttia 24,90 ltk (2,69 l) sis. pantit 3,60

2

kg

prk

Voimassa 17.-25.6.

Libero

VAIPAT

säästöpakkaus
34-90 kpl (0,29-0,11 kpl)

rs

pkt

2-pack

-22 %

Ilman korttia 12,90 pkt (0,38-0,14 kpl)
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Yrittäjillä
uudistetut
kotisivut
Oikein mukavaa kesää kaikille! Näin kesän kynnyksellä
ja perinteisen kesälehden ilmestymisen yhteydessä on
mukava kirjoitella yhdistyksen toiminnasta sekä yritysten ja yrittäjien kuulumisista. Yhdistyksemme jäsenkehitys on ollut ihan mukava ja uusia jäseniä on saatu liitettyä riveihimme tasaiseen tahtiin. Matkaa loppuvuoden jäsentavoitteeseen on vielä kovasti, mutta olemme jo
hyvässä vauhdissa.
Myös yrityskannan kehittyminen on varsin hyvä
Haukiputaalla. Itse asiassa uusimpien Asiakastiedon tilastojen mukaan Haukipudas on ykkönen! Haukiputaalla perustetaan koko Suomen mittakaavassa eniten
yrityksiä suhteessa kaikkien yritysten määrään. Tämä on
erittäin hieno tulos!
Haukipudas pärjäsi hyvin myös viime viikolla julkaistun ELPO-mittaristokyselyn maakuntakohtaisissa tuloksissa, jossa Haukipudas sai maakunnan toiseksi parhaat
pisteet. ELPO-mittaristokyselystä löytyy runsaasti lisätietoa www-sivuiltamme. ELPO-mittaristokysely on
Suomen Yrittäjien järjestämä valtakunnallinen hanke,
joka mittaa yritysten arvioita kuntien ja kaupunkien elinkeinopolitiikasta.
Käykäähän tutustumassa yhdistyksen uusiin wwwsivuihin, jotka on nyt saatu valmiiksi ja laitettu julkaisuun. Uusia sivuja päivitetään nyt entistäkin tiheämmin
ja sivustolla näkyvät omien ilmoitustemme lisäksi myös
Suomen Yrittäjien sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
uutiset ja ilmoitukset. Sivuilta löytyy myös yhdistyksen
toimintakertomukset ja –suunnitelmat, kokousten pöytäkirjat ja paljon muuta.
Osoitehan on www.haukiputaanyrittajat.fi
Vaikka Haukiputaalla nyt puhaltavatkin muutok-sen
tuulet kovasti ja mahdollisesta kuntaliitoksesta väännetään kovasti kättä, elinkeinoelämä on täällä voimissaan
ja voimistuu koko ajan.
Kesäterveisin,

Kimmo Kallio
Puheenjohtaja Haukiputaan Yrittäjät ry
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Uusia jäseniä
Haukiputaan Yrittäjiin on liittynyt
maaliskuusta lähtien 12 uutta jäsentä.
Kaikkiaan yhdistyksessä on tällä hetkellä
jäseniä 217. Toivotamme uudet jäsenet
tervetulleeksi toimintaan!
Aracom Oy, yrittäjänä Tuomo Ohukainen suorittaa Kiviniemestä käsin uudis- ja
saneerausrakentamisia sekä
suorittaa sisustussuunnittelua, puusepän- ja kalustetöitä.
Hanheli, yrittäjänä Heli
Alaruikka valmistaa käsin
lastenvaatteita sekä myy
kankaita
Heavy Parts Agents Ky
Vesa-Ville Nevalainen toimittaa raskaalle kalustolle
varaosia ja voiteluaineita.
Kellon Kotipalvelu Satu
Inkilä on keskittynyt kotipalveluun, johon sisältyy Kodin
ruokapalvelut, avustus- ja
asioimispalvelu, tekstiili- ja
vaatehuolto sekä puhtaanapito.
Kiinteistövälitys Marko
Päkkilä Oy on Kellossa toimiva kiinteistövälittäjä. Toimialueena on Haukipudas ja
Oulu lähialueineen. Yritys
kuuluu Huoneistoketjuun.
Alalla ollut 16-vuotta. Päkkilä kertoi olevansa Haukipu-

taalle paluumuuttaja.
Kuljetus Vesa Pietilä
suorittaa Kellosta käsin betonikuljetuksia.
MAS-Palvelut Tmi, yrittäjänä Matti Suomala toimii
rakennusalalla Kellosta.
Vataja Petri suorittaa saneerausurakointeja ja maalauksia. Kesällä on paljon ulkomaalauksia ja talvella vanhojen talojen korjauksia.
Pito Pata yrittäjä Marjatta
Ojala asuu Haukiputaalla ja
ottaa vastaan paikkakunnalla pitopalvelutilauksia. Oulussa on kaksi Pito Pata -lounaspaikkaa; Hallituskatu 26
ja Rautatienkatu 84.
Rustiikki Ruksi Toni
Saarinen valmistaa puusepäntuotteita mittatilaustyönä.
Tuulan Toivekodit Oy
LKV Kellossa Tuula Kuivala
on kiinteistön välittäjä ja suorittaa huoneistojen ja kiinteistöjen vuokrauksia, kiinteistöhuoltoa. Lisäksi palveluihin kuuluvat muuttopal-

Pito Padan omistaja, Marjatta Ojala paistamassa ohukaisia
ja makkaroita OYS:n päiväkirurgian osaston virkistyspäivillä, Walhallassa (OLK ry kiltatalo).
velut ja kiinteistöjen- ja huoneistojen kunnostukset.
Vekranor Oy Veijo Pitkänen Kiviniemestä kertoi, että
tekee rakennuksella ja teolli-

suudessa teräsasennuksia
sekä laiteasennuksia puumassa- ja liikerakennuksilla.

Heimo Turunen

YRITTÄJIEN VIRKISTÄYTYMISMATKA RIIKAAN
Haukiputaan Yrittäjät on alustavasti suunnitellut järjestävänsä jäsenilleen
virkistäytymismatkan Riikaan 24 – 26.9.2010.
Alustava ohjelma on seuraavanlainen:
• Lähtö Oulusta perjantaiaamuna
• Majoitus kylpylähotellissa 2hh aamiaisella
• Kuljetus lentokentältä hotelliin
• Kaupunkikierros perjantaina
• Sunnuntaina kuljetus Riikasta Jurmalan kylpyläkaupunkiin
• Kuljetus Jurmalasta lentokentälle
• Paluu Ouluun sunnuntai-iltana

Matkapaketin hinta on 300-400 /hlö. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset voi tehdä sähköpostilla tai puhelimitse.
Matkan vahvistus pitää tehdä 21.6.
heli.kynkaanniemi@haukiputaanyrittajat.fi
p. 040 849 3913

YRITTÄJÄILTA TOPPILAN MÖLJÄLLÄ 23.7.2010
Kimmo Kallio on toiminut Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtajan tämän vuoden alusta.

Yrittäjien hallitus 2010
Haukiputaan Yrittäjät ry:n hallitus 2010
Kallio Kimmo ATK-Central Oy
040 552 0239
Kangas Tuula
Best Western Hotelli Samantta
040 514 0956
Kropsu Ulla Haukiputaan
Hautaustoimisto Kropsu tmi
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

Yrittäjäiltaa vietetään Toppilan Möljällä pe 23.7.2010,
kesäteatterin merkeissä. Tilaisuuteen on vielä
saatavana 50 euron hintaisia lippuja, 21.6.2010 asti.
Ilmoittautumisia on jo varsin mukava määrä,
joten tule mukaan viettämään yhteistä yrittäjäiltaa!
• Linja-auto kuljetus Best Western Hotel Samanttasta,
klo 16.00
• Tilaisuus Möljällä alkaa klo 17.00
• Tervetuliaisdrinkki
• Runsas salaattipöytä, lämmin ruoka, vesi
• Näytelmän käsiohjelma
• Vain Muutaman Huijarin Tähden,
teatteriesitys klo 19.00
• Kuljetus Haukiputaalle
Tarkempaa tietoa esityksestä löytyy osoitteesta
www.merioulu.fi
Ilmoittautumiset:
heli.kynkaanniemi@haukiputaanyrittajat.fi
Puh. 040 - 849 3913
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Ratkiriemukas Maalaiskomedia

Vain Muutaman
Huijarin Tähden
Suurmenestyksen Meri Oulun kesäteatterissa saavuttanut
Maalaiskomedia -sarja jatkuu Toppilan Möljällä jälleen tulevana kesänä 2010. Kuusniemen kunnassa palataan ratkiriemukkaiden Maalaiskomedioiden alkulähteille.Vain Muutaman
Huijarin Tähden tuo Möljän kesäteatteriestradille joukon
tv:stä tuttuja suosikkinäyttelijöitä sekä hahmoja. Tervetuloa
nauttimaan taatusti viihdyttävästä maalaiskomediasta!

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti kesäkuu 2/2010

Kustantaja:
Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Kimmo Kallio
Toimittajat:
Heimo Turunen, Jukka Miettinen

Sivunvalmistus:
Painomäärä.
Painopaikka:

VKK-Media Oy p. 08-334 166
6900 kpl
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
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Kuntapalvelujen tuottavuuden
parantaminen edessä
Tuoreiden tilastoselvitysten
mukaan Haukiputaan yrityskannan kasvu on ollut vuosina 2007 -2009 erittäin myönteistä. Haukiputaan yritysmäärän vuotuinen kasvu on
ollut 7-8 prosentin luokkaa
koko kunnan yrityskannasta.
Haukipudas on pärjännyt
hyvin myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille
suuntaamassa kyselyssä koskien kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamista.
Vaikka viimeksi mainitun
kyselyn otantajoukko on pieni, kertoo se kuitenkin posi-

yhteinen etu on, että kuntatason elinkeinopolitiikan yhteistyö sujuu mahdollisimman hyvin.
Kunnan tulee olla yrityselämän kehittämisessä edellytysten, hyvän toimintaympäristön ja samalla hyvän
yritysilmaston luoja. Onkin
ensiarvoisen tärkeää, että
myönteinen perusasenne
yrittäjyyttä kohtaan saadaan
muutettua käytännön elinkeinopolitiikan
toimiksi.
Tämä on tärkeä haaste kuntiivisesta ilmapiiristä ja hyväs- nassa toimiville yrittäjille,
tä yhteistyön hengestä. Kun- käytännön toimijoille, päätnan, yrittäjien ja asukkaiden täjille ja virkamiehille.

Suomalainen yhteiskunta
ja kuntasektori ovat monien
haasteiden ja muutosten
edessä. Lähivuosien aikana
työmarkkinoilta poistuu selvästi enemmän työvoimaa
kuin sinne tulee. Selvää on,
ettei kaikkien eläkkeelle lähtevien tilalle kyetä rekrytoimaan kuntapuolella uusia
työntekijöitä.
Kuntapalvelujen tuottavuuden parantaminen onkin
yksi keskeinen lähivuosien
kehittämisteema kunnallishallinnossa. Tulevaisuudessa
tarvitaan uusia toimintamalleja, yhteistyötä sekä yritys-

ten ja kolmannen sektorin
toimijoita vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Oulun seudun kuuden
kunnan erityinen kuntajakoselvitys on ollut viime kuukausien seuratuin kunnallisaihe. Muhoksen valtuuston
päätettyä huhtikuussa hylätä
kuntajakoselvittäjän ehdotus
edetään selvityksessä ns. toiselle kierrokselle. Kuntajakoselvittäjä esittää selvityksessä mukana oleville kunnille
nykyisten kuntien lakkauttamista ja uuden Oulu nimisen
kunnan perustamista vuoden 2013 alusta lukien.

Haukiputaan, Kiimingin,
Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin
kuntien päätöksenteko kuntajakoselvityksessä huipentuu kesäkuun 28. päivä, jolloin kuntien valtuustot tekevät päätöksen kuntajakoselvittäjän tekemästä esityksestä. Syntyessään uusi Oulu on
reilun 180 000 asukkaan laajalle alueelle ulottuva moniaineksinen suurkunta.

Jarmo Ronkainen
kunnanjohtaja

Haukipudas yritysten kasvulukemissa
Suomen ykkönen

YRITYSKANTA
Haukipudas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Tänä vuonna tammikuusta huhtikuuhun Haukiputaalle on
perustettu 30 uutta yritystä. Tämä merkitsee sitä, että
Suomen Asiakastieto Oy:n uusimpien tilastojen mukaan
Haukipudas on yritysten aloituksissa koko maan paras
kunta yli 1000 yrityksen kunnissa.
Haukiputaan yrityskanta on
kasvanut, ollen tänä päivänä
noin 1300 yritystä. Poislukien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja pöytälaatikkoyritykset on aktiivinen yrityskanta yli 900 kpl. Ennusteen
mukaan 1000 aktiiviyrityksen raja rikkoutuu vuonna
2012. Elinkeinorakenne on

HAUKIPUTAAN
KIRJASTOT
AUKIOLOAJAT
3.5.2010 – 29.8.2010
Pääkirjasto
Jokelantie 1 Haukipudas
P. (08) 8874 261,
040-5190655
Ma - to 10 - 19
Pe
10 - 17
La suljettu
suljettu juhannusaattona

Haukiputaalla tänä päivänä
tasapainoinen eri toimialojen
suhteen. Yrityskyselyjen mukaan ajat ovat nyt laman jälkeen mukavasti parantumassa ja valoa on näkyvissä monella toimialalla.
Haukiputaalla on 200 rakennusalan yritystä. Erityisen voimakkaasti tulee nou-

semaan rakennusalan teollisuus ja palvelut suhdanteiden parantuessa, mikä tulee
näkymään myös yhteisöveroissa. Yhteisöverokertymä
onkin jo kasvanut mukavasti verrattuna lamavuoden
2009 lukuihin.
Toipuminen on nopeaa.
Uusi pohjoisen ydinvoimala

Pertti Villanen

Laajaa viehevalikoimaa esittelemässä neljä vuotta vanhempiensa perustamassa liikkeessa yrittäjänä toiminut Pasi Heikkinen.

Iloista kalastuskautta!

Kellon kirjasto
p. (08)5401 855
Ma, ti, to 13 - 19
Ke, pe 10 - 15
suljettu juhannusaattona
ja 5.7. – 24.7.2010

Kirjasto on ovi
lukemattomiin elämyksiin!

Oma merkityksensä on myös
Haukiputaan edustalle kaavailluilla
tuulipuistoilla.

Haukiputaan elinkeinostrategiassa on panostettu vahvasti toimivien yritysten tukemiseen, koska niiden kehittymisen myötä myös uusia työpaikkoja ja innovaatioita syntyy tehokkaimmin.
Haukiputaan elinkeinoelämän tulevaisuus näyttää hyvältä.

Suurarpajaisten
lahjakortti
Sara Pesoselle

Aseman kirjasto
p. (08) 554 5339
Ti
9 - 16
To
9 - 15
suljettu 7.6. – 11.8.

Martinniemen kirjasto
p. (08) 564 8403
Ma, ke 13 – 19
to, pe
10 - 15
suljettu juhannusaattona
ja 5.7. – 31.7.2010

tulee nostamaan rakennusalan merkitystä seudulla entisestään seuraavina vuosina.

593
605
633
657
705
745
789
851

Haukiputaan Yrittäjät ry toteutti kevätpäivien yhteydessä suurarpajaiset, jossa oli kaikkiaan 59 eri voittoa.
Päävoittona oli 1500 euron matkalahjakortti, jonka
Haukiputaan yrittäjien puheenjohtaja Kimmo Kallio luovutti onnelliselle voittajalle Sara Pesoselle heti kevätpäivien jälkeen maaliskuussa.
Kuvassa voittajatyttö yhdessä äitinsä Sanna Tervosen
ja veljensä Samuli Pesosen kanssa.

Haukiputaan Kala ja Retki
aloitti toimintansa neljä vuotta sitten, heinäkuussa 2006,
koska Haukiputaalla ei ollut
kalastus- ja perhotarvikeliikettä. Yrittäjinä ovat toimineet Eeva ja Olavi Heikkinen.
Tällä hetkellä nuorena yrittäjänä toimii Heikkisten poika
Pasi Heikkinen.
Eeva Heikkinen kirjoittaa:
-Kalastustarvikkeita on
monenlaisia, verkkotarvik-

keista uistimiin ja koukkuihin, perhoista vapoihin ja keloihin. Meiltä löytyy runsas
valikoima uistimia ja myös
käsintehtyjä perhoja, sekä
perhojen tekemiseen tarvittavia karvoja ja höyheniä, mikäli haluaa tehdä perhon itse.
Kala ja Retkessä on myös tilauspalvelu eli voidaan tilata
asiakkaan toivomuksesta
verkonrakennustarvikkeita
sekä muitakin kalastukseen

liittyviä tarvikkeita, pienempinäkin erinä kohtuuhintaan.
Nuori yrittäjä Pasi Heikkinen pyörittää yritystä ja toivomme että haukiputaalaiset
ihmiset löytävät yrityksemme ja saavat hankituksi hakemansa tarvikkeet.
Iloista kesää ja kalastuskautta toivottaen,

Eeva Heikkinen

Haukipudas yrittää
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Haukiputaan Yrittäjillä
vilkasta toimintaa
Haukiputaan Yrittäjillä on takanaan vilkas toimintavuosi
2009, todettiin yhdistyksen kevätkokouksessa. Viime
vuoden lokakuussa vietettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa.
Yhdistykseen kuului vuoden vaihteessa 227 jäsentä.
Hallitukseen kuuluivat Jorma Romppanen puheenjohtaja, Tuula Kangas, Raimo
Kropsu, Ari Laurila, Terttu
Jukuri, Mikko Niskala, Ulla
Kropsu, Kimmo Kallio, Reijo
Kemilä, Päivi Pikkuhookana,
Recep Korkmaz. Hallitus kokoontui 12 kertaa. Yrittäjien
oma Haukipudas Yrittää –
lehti ilmestyi maaliskuussa
ennen kevätpäiviä, kesäkuussa kesäpäivän kynnyksellä ja marraskuussa lehden
teemana oli muun muassa
joulunavaustapahtuma.
Vuoden Yrittäjänä palkittiin Putaan Pulla Oy ja Haukipudaspäivillä kukitettiin
naiskuoro Viihdepiikkarit
Vuoden haukiputaalaisena.
Hallituksen jäsen Kimmo
Kallio kävi puhumassa syyskuussa Yrittäjän Päivänä
Haukiputaan ammattioppilaitoksella yrittäjyydestä.
Puheenjohtaja
Jorma

Haukiputaan yrittäjät on toiminut jo 30-vuoden ajan, jota
juhlittiin viime syksynä.

Viime kesänä järjestettiin Haukiputaan kesäpäivät, johon osallistui runsaasti yleisöä. Tänä vuonna päivien järjestämisessä
päätettiin pitää välivuosi.

Viime kesänä tehtiin retki Toppilan Möljälle katsomaan maalaiskomedia “Turvetta ja Timantteja”. Tänä kesänä on vuorossa myös tv:stä tuttu maalaiskomedia “Vain muutaman
huijarin tähden”, jonne on vielä muutama paikka jäljellä

Romppanen osallistui 24.9.
Kansalaisfoorumiin, jossa
Haukiputaan kunnan ja kolmannen sektorin edustajat
keskustelivat alueen yhteistyömahdollisuuksista ja pal-

järjestämisestä. Haukiputaan
Kevätpäivät olivat 14.3, Kesäpäivät 13.6 ja joulunavaus
19.11. Lisäksi osallistuttiin
Haukipudaspäivien järjestelyihin.

veluista.
Vuoden aikana yrittäjäyhdistys vastasi yhdessä Haukiputaan Kehityksen ja eri
järjestöjen kanssa kolmen
suuren yleisötapahtuman

Jäsenyrittäjille tarjottiin
retki kesäteatteritapahtuman
23.7 Toppilan Möljälle ja samaan paikkaan on retki
myös tänä kesänä 23.7 katsomaan
maalaiskomediaa

“Vain muutaman huijarin
tähden”.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksessa Haukiputaan Yrittäjiä on edustanut
Kimmo Kallio ja Tuula Kangas on toiminut yrittäjäyhdistyksen edustajana Haukiputaan Kehitys Oy:n ohjausryhmän sekä ANIS (Annalankankaan – Isonniemen)
toiminnassa.
Haukiputaan Yrittäjät ry
on perinteisesti luovuttanut
stipendit Haukiputaan ammattioppilaitoksen sekä lukion opiskelijoille. (ht)

Kehitä Kesällä !
Jos haluat kehittää yritystäsi kesällä, niin ota kesäkonsultti.
$VLDQWXQWLMRLWDNDLNLOWD\ULW\VWRLPLQQDQRVDDOXHLOWD
<ULWWlMlQWXNLMRSDNXVWDQQXNVLVWD
.HVNLPllULQ¼DOYSlLYl
myynti@haukiputaanvarisilma.fi

Ota yhteyttä Haukiputaan Kehitykseen 23.6 mennessä:
3WDLSHUWWLYLOODQHQ#KDXNLSXGDV¿
6DDWDSXDWDUSHHVLNDUWRLWXNVHVVDMDVRSLYDQDVLDQWXQWLMDQ
YDOLQQDVVD

ZZZKDLKDQNH¿
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Elämäntavasta
lastenvaatteita
myyvä verkkokauppa
Haukiputaalaisen yrittäjän
Heli Alaruikan yritys Hanheli aloitti toimintansa viime
toukokuussa. Yrityksen idea
on myydä Helin itse suunnittelemia ja valmistamia lastenvaatteita. Vaatteiden lisäksi myydään kesäkuussa
avatussa Hanheli-nimisessä
verkkokaupassa myös kankaita sekä vaatteissa käytettäviä koristenauhoja. Vaikka
yritys onkin tuore, on Helillä takanaan jo pitkä käytännön kokemus vaatteiden valmistamisesta.
“Aloitin käsitöiden tekemisen lapsena mummoni
opastuksella, ja siitä on sittemmin tullut minulle elämäntapa. Parikymppisestä
lähtien olen tehnyt käytännöllisesti katsoen kaikki
vaatteeni itse, kuten nyt
myös kolmevuotiaalle tyttärelleni. Lapseni ollessa vielä
pienempi minulle tuli suorastaan vieroitusoireita, koska silloin voinut tehdä käsitöitä yhtä paljon, kuin olisin
halunnut, Heli kertoo.

Alaruikka pitää siitä, että
pääsee toteuttamaan itseään.
Häneltä valmistuu koko ajan
uusia vaatteita. Tämä on
välttämätöntä, koska käsityöalan yrityksen pitää jatkuvasti suunnitella ja kehittää
tuotteitaan. Silti myynnin
kannalta hänen pyrkii siihen,
että verkkokaupassa myytävät lastenvaatemallit olisivat
toteutukseltaan yksinkertaisia. Kuitenkin asiakkaan toiveet toteutetaan, ja tilauksesta Heliltä syntyy lastenvaate,
jollaista ei keneltäkään toiselta löydy.
“Yritystoiminnassani on
sekin hyvä puoli, että kustannukset ovat melko pienet,
koska työskentelen kotonani.
Työvälineiksikään en tarvitse oikeastaan muita kuin
ompelukoneen, saumurin,
peitetikkikoneen sekä silitysraudan.

Koulutus yrittäjäksi
lähtevän voimavaroina

Yritystoimintaansa silmällä
pitäen Alaruikalla on taka-

Lotta Koutonen 5 v ja ja Kerttu Alaruikka 3v puettuina Heli
Alaruikan suunnittelemiin ja ompelemiin kesämekkoihin

Heli Alaruikka ompelemassa suunnittelemaansa lasten
leninkiä.
naan hyvä koulutus. Hän
opiskeli itsensä ensin tekstiilialan artenomiksi, ja tämän
jälkeen vielä vaatetusalan artesaaniksi. Ennen yrittäjäksi
ryhtymistään hän on työskennellyt käsityönopettajan
sijaisena sekä askartelukerhon ohjaajana.
“Olen käynyt yrittäjäkurssin jo vuonna 2006, ja

Rustiikki Ruksi
Puusepäntuotteet maalaistyyliin ja
uusvanhaan tunnelmaan

Etsitkö maalaishenkistä tai modernimpaakin
kalustetta juuri haluamillasi mitoilla..?
Miellyttääkö Maison, Lantliv vaiko Country..?
Patinainen puupinta, valkovaha vai vanilja..?
Otappa siinä tapauksessa suunnaksi
Rustiikki Ruksin Werstas. Kerro ongelmasi,
unelmasi tai ideasi, niin laitetaan sirkkeli
laulamaan ja tehdään haaveistasi totta!

T:mi Rustiikki Ruksi/
Toni Saarinen
Joukonrinne 21,
90830 Haukipudas
p.044 035 2525
rustiikkiruksi@gmail.com
www.rustiikkiruksi.fi

käsityöalalla paras keino löytää töitä onkin ryhtyä yrittäjäksi. Kun minulle tänä
vuonna tarjoutui hyvä tilaisuus oman yrityksen perustamiseen, tartuin siihen mielelläni, sanoo Alaruikka.
Helin mielestä myös starttirahan saamisella on ollut
suuri merkitys yritystoiminnan aloittamisen kannalta.

Nyt hänellä on oma verkkokauppa, joka myy hänen itsensä suunnittelemia ja valmistamia lastenvaatteita.
“Siitäkin oli minulle hyötyä yritystoiminnan käynnistämisessä, että pääsin Haukiputaan Kehityksessä Pertti
Villasen puheille. Olin jo aikaisemmin kehittänyt liiketoimintasuunnitelmaani yrittäjäkurssilla, mutta hänen
avullaan siitä saatiin hiottua
aikaisempaa toimivampi.
Uutena yrittäjänä Heli
koki tärkeäksi liittyä Haukiputaan Yrittäjät yhdistyksen

jäseneksi.
“Verkostoituminen on
varmasti yrittäjälle aina hyväksi. Itse toivon, että löytäisin yhdistyksestä muita saman alan yrittäjiä. Silloin olisi esimerkiksi helpompi lähteä messuille, koska messupaikan voisi jakaa toisen yrittäjän kanssa. Olen kuitenkin
hyötynyt jo nyt yhdistyksen
palveluista jäsenetujen muodossa sekä saamalla ilmaista
neuvontaa lakimieheltä.

Jukka Miettinen
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Mistä jatkaja yritykselle
räämiseksi. Luopumistapoja
on puhtaasta kaupasta puhtaaseen lahjoitukseen, ja kaikissa niissä on erikseen selvitettävä, mitä veroseuraamuksia tulee luopujalle ja jatkajalle ja miten jatkaja rahoittaa ostoksensa.

Suomen Yrittäjät ry. arvioi, että 5-10 vuoden sisällä noin
70.000 yrityksessä tullaan tekemään sukupolvenvaihdos.
Myös Haukiputaalla useat yritykset ovat tilanteessa, jossa
ensimmäisen kerran pitäisi toteuttaa sukupolvenvaihdos.
Se on ainutkertainen ja tunteikas kokemus luopujalle.
Jos jatkajaa ei löydy perhepiiristä, on elämäntyön myynti
ulkopuolisille puhtaana kauppana mahdollista.
Suunnitelmallisuus
kannattaa

Lähes poikkeuksetta sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitetaan liian myöhään
eli esimerkiksi silloin, kun
yrittäjä tulee työkyvyttömäksi. Tällöin onnistunut vaihdos on vaikeampaa. Suunnitelman teko ja sukupolvenvaihdoksen toteutus ovat eri
asioita. Taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin toteutettu sukupolvenvaihdos saattaa ottaa aikaa kymmenenkin vuotta.
Kun ikä alkaa painaa tai
muuten tuntuu että on aika
hiljentää tahtia, yrittäjän on
syytä tehdä itselleen kysymys: Miten haluan yrityksen

toiminnan jatkuvan, kun lopetan yrittämisen?
“Tämän kysymyksen tekevät yrittäjät yleensä aivan
liian myöhään”, sanoo kokenut yrityskonsultti Olavi Keinänen Suomen Broker Point
Oy:stä. Yrittäjän oma väsymys on jo heikentänyt kannattavuutta, liiketoimintaa ei
ole kehitetty ja asiakkaita on
menetetty. Kun yrityksen
laatu huononee, laskee myös
yrityksen arvo.
Olavi Keinänen on ollut
mukana kymmenissä yrittäjän perheen tai muun lähipiirin sisäisissä sukupolvenvaihdoksissa sekä auttanut
yrityksiä löytämään jatkajan
lähipiirin ulkopuolelta. Hän

Haukiputaan
elinkeinopolitiikka
pärjää vertailussa
Suomen Yrittäjät ja maakuntien yrittäjäjärjestöt selvittävät kahden vuoden välein valtakunnallisesti ja
alueellisesti kuntien elinkeinopoliittista ilmastoa. Keväällä 2010 tehtyyn tuoreeseen kyselyyn vastasi yhteensä 115 paikallisyhdistysten hallitusten jäsentä
Pohjois-Pohjanmaalla. Haukiputaalla kyselyyn vastasi
kuusi hallituksen jäsentä.
Elinkeinopolitiikan mittaristo – raportin mukaan
Pohjois-Pohjanmaan kärkikuntia ovat Oulainen 65 ja
Haukipudas 61 pistettä.
Kauempana
seurasivat
Raahe 55, Oulu 54 ja Utajärvi 54 pistettä. Suomen kymmenen parhaan kunnan
joukkoon pääsi 66 pisteellä,
joten Haukipudas ei jäänyt
kauas maamme kärkikunnista.

Verrattuna kahden vuoden takaiseen kyselyyn uusia nousijoita olivat tänä
vuonna Oulainen ja Haukipudas. Aiemmassa tutkimuksessa Haukipudas sai
yhteensä 54 pistettä, joten
nousua on tapahtunut seitsemän pisteen verran.
Kyselyyn
vastanneet
rankkasivat Haukiputaan
ykköseksi elinkeinotoimen
resursseissa ja niiden kohdentamisessa oikeisiin asioihin, koulutuksessa sekä
kehittämisyhtiön toiminnassa. Toiselle sijalle Haukipudas ylsi kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydessä, kunnan viestinnän ja tiedottamisen sekä kuntien ja
palveluiden järjestämisessä
ja hankintapolitiikassa.
ELPO- kysely on luettavissa Pohjois-Pohjanmaan
yrittäjien nettisivuilta. (sh)

Pohjois-Pohjanmaan kärkikunnat elinkeinopolitiikassa.

on myös yksi HAI –hankkeen asiantuntijoista.
“Perheen sisällä on joskus
hankalaa ja kiusallistakin
käydä keskustelua siitä, milloin on aika luovuttaa vetovastuu nuoremmille ja miten
keskinäinen työnjako luovutuksen jälkeen tapahtuu. Monesti ulkopuolisen asiantuntijan mukanaolo avaa perheenjäsenten tunteiden lukkoja ja pitää keskustelun paremmin asioissa,” kertoo
Keinänen kokemuksistaan.

Yrityksen arvonmääritys
haastavaa

Keinäsen mielestä pahimmat
kipupisteet sukupolvenvaihdoksissa liittyvät arvonmää-

Asiantuntijat
tukenasi

Olavi Keinänen on ollut mukana kymmenissä yrittäjän perheen tai muun lähipiirin sisäisissä sukupolvenvaihdoksissa
sekä auttanut yrityksiä löytämään jatkajan lähipiirin ulkopuolelta. Hän on myös yksi HAI –hankkeen asiantuntijoista.
ritykseen, jonka ohjeistusta
uudistettiin viime vuodenvaihteessa. Liiketoiminnan
kehittämisen ohella realistiseen käypään arvoon perustuva yrityksen arvonmääritys on se tärkein asia. Yrityksen kuvitellussa myyntihin-

nassa on usein liian paksulti
yrittäjän elämäntyön hintaa.
Arvonmääritys tarvitaan
keskusteltaessa luopujan ja
jatkajan kesken luovutushinnasta. Se tarvitaan myös verottajaa varten mahdollisen
tuloveron ja lahjaveron mää-

Jos sukupolvenvaihdos on
ajankohtainen yrityksessäsi,
ota yhteyttä Haukiputaan
Kehitykseen. HAI- hankkeen
(Haukiputaan ja Iin yritystoiminnan kehittämishanke)
kautta paikalliset yrittäjät
saavat eri alojen asiantuntijoita käyttöönsä erittäin
edullisesti. Yrittäjän tuki on
noin 80- 85 % kokonaiskustannuksista, jolloin kustannukseksi jää keskimäärin 150
eur+alv/päivä.
Soittamalla Pertti Villaselle p. 050 307 3280, saat lisää
tietoa hankkeesta ja sen palveluista. Sukupolvenvaihdokseen kannattaa varautua
hyvissä ajoin!

Salla Hirvonen

Monipuolinen valikoima
hoitoja Fysiowellista
Lymfaterapia, akupunktio,
Mackenzie-selkähoito ja kinesioteippaus ovat hoitomuotoja, joita saa Haukiputaalla Sirpa Eskelisen perus-

tamassa fysikaalisten hoitojen palveluyrityksessä Fysiowellissä.
Uudenuutukaisessa maaliskuun alussa perustetussa

Fysiowell Oy:n toimipisteessä asiakas saa vahvaan kokemukseen perustuvaa monipuolista fysikaalista hoitoa.
Yrittäjä Sirpa Eskelinen on
ollut alalla kaiken kaikkiaan
jo 13 vuotta. Sinä aikana hän
on kaiken aikaa hakenut oppia myös “ei-niin-tavallisiin”
-hoitomuotoihin.
– Haukiputaalle hakeuduin, koska siellä on mielestäni miellyttävä ympäristö,
josta tykkään, Eskelinen
kommentoi. Kunnassa on
monia hänen työtään tukevia
palveluja ja harrastusmahdollisuuksia. Uimahalli Jatulissa on allasterapia- ja jumppamahdollisuus. Tarkoituksenmukaiset toimitilatkin
löytyivät lopulta otolliselta
paikalta. Maksuttomia parkkipaikkoja on ihan vieressä,
on odotushuone, kaksi vessaa, invavessa, liikuntatila ja
puolapuita. Kaikkiaan noin
60 neliön tiloihin mahtuu
hyvin kuntopyörä, selkäpenkki ja erilaisia välineitä,
joita kuntoutusterapiassa
tarvitaan.
– Liikunta on yrittäjälle ja
kaikille ihmisille kaiken a ja

Fysioterapeutti Sirpa
Eskelinen hoitamassa
kipeytyneitä hartialihaksia
ultraäänihoidolla.

o. Ei saisi jäädä sohvan pohjalle. Ylös, ulos ja lenkille,
Eskelinen muistuttaa. Nuorten kunnosta hän on huolestunut, ja toivoisi heidän liikkuvan nykyistä enemmän.
Haukiputaalla siihen on ainakin hyvät ja monipuoliset
mahdollisuudet. Uimahalli
on tiettävästi auki kesälläkin,
ja siellä voi harrastaa uintia,
vesijuoksua ja vesijumppaa.
Kunnasta löytyy myös kuntoradat ja -ladut sekä golfkenttä.
Fysiowellistä löytyy apu
muun muassa näihin kipuihin ja vaivoihin: issias, kivut
alaselässä, niskassa ja rintarangassa, välilevynpullistumat, nivelkivut, lihaskivut ja
-jännitykset ja migreeni. Hoitomuotoja ovat lämpö- ja
kylmähoidot, liikehoidot,
hieronta, sähkökipuhoidot,
akupunktio, lymfaterapia,
neurologinen kuntoutus, ja
uusi McKenzie-terapia.
Fysioterapiapalveluihin
voi tulla myös ilman lääkärin
lähetettä, jolloin asiakas ei
kuitenkaan ole oikeutettu
saamaan Kelan SV- korvausta. Fysiowellista löytyy asiantuntemusta myös vanhusten geriatriseen kuntoutukseen. Sirpa Eskelinen tekee
myös kotikäyntejä kotona tai
laitoksissa sekä yksiköissä,
joissa asiakas asuu.

Heimo Turunen
kuva Arto Raappana
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Haukiputaalaisen
yrittäjävaltuutetun ajatuksia

Terveyskeskuksen
toiminta kesällä
PUHELINVAIHTEET p. (08) 887 4111, (08) 887 4511

Ensimmäinen valtuustokauteni on varmasti ollut Haukiputaan historiassa värikkäin.
Olen saanut olla päättämässä
Haukiputaan itsenäisyydestä 15.3.2009, eli reilu vuosi
sitten, kun olimme liittymässä Ouluun. Nyt on menossa
monikuntaliitoksen päätösten käsittelyssä viime hetket.
Päätös tehdään 28.6, vajaan
kahden viikon kuluttua.
Yrittäjänä, suurin ihmetyksen aihe on tällaiseen työhön käytetty raha ja energia.
On tullut paperia joka tuutista. Jos kaikki tämä energia
olisi käytetty oman kunnan
asioiden hoitamiseen, olisimme maan johtava kunta sekä
taloudellisesti että imagollisesti. Valtuustossa on hieno
porukka, mutta yhdessä tekemisen taito on ollut puutteellista. Puheenjohtaja ei
myöskään ole osannut tähän
asiaan vaikuttaa muutoin
kuin negatiivisesti. Olisimme
tarvinneet ulkopuolista näkemystä yhteistyön ja valtuustotyöskentelyn parantamiseen.
Yrittäjälle luottamus ja
yhteistyö ovat oman elinkeinon kannalta hyvin tärkeitä
asioita. Yhteistyö on ollut
yrittäjäjärjestössämme kantava voima. Teemme yhteis-

työtä sekä kunnan, eri järjestöjen, koulujen sekä toisten
yrittäjien kesken. Olemme olleet myös mukana nostamassa Haukiputaan elinkeinoelämää nousukiitoon. Siitä
todisteena Asiakastieto Oy:n
onnittelukirje; Haukiputaalle
on perustettu suhteessa yrityksiin eniten yrityksiä koko
Suomessa viime vuonna.
Olemme siis ykkösiä. Pohjois-Pohjanmaan 43 kunnan
joukosta, olimme toisena,
kunnan ja yrittäjien ELPOelinkeinopoliittinen mittaristo kyselyssä. Siinä kartoitettiin mm. paikkakunnan yrittäjien sekä kunnan yhteistyötä. Tämä kaikki on seurausta
yrityspalvelujemme irtaantumisesta Oulun Yrityspalvelukeskuksesta, otimme itse

vastuun
kehittämisestä.
Meillä on kunnassa oma yhtiö, Haukiputaan Kehitys Oy,
joka tekee työtä yrittäjien
eteen sekä antaa myös tukea
ja osaamistaan kunnan muuhun hanketoimintaa. Esimerkiksi Halosenniemen viemäröintihanke, Vireä kolmas
sektori-hanke jne. Jos monikuntaliitos toteutuu, tämä
toiminta lakkaa, ts palaamme entiseen, Oulun syliin.
SURKEAA!!
Yrittäjänä olen tottunut
velkaan. Velka ei ole mikään
suuri kummajainen ja pelon
aihe. Sillä rakennetaan tulevaisuutta. Haukiputaan kunnalla sitä on, mutta on myös
omaisuutta, joka on jäänyt
vaille huomiota. Velalla on
rakennettu
esimerkiksi
Simppulanhaan edulliset
asunnot kuntalaisille. Jos
nämä realisoitaisiin, olisi velkaa vähemmän, mutta mitä
hyvää siitä seuraisi? Velalla
on rakennettu myös Haukiputaan uimahalli, josta
saamme olla ylpeitä. Yrittäjien, varsinkin uusien yrittäjien, kannalta toimitilat Haukiputaan Kehityksessä auttavat alkuun pääsemisessä.
Tällä hetkellä on vaikea saada rahaa toimitilojen rakentamiseen ja toisaalta yrittäji-

en osaamista tarvitaan liiketoiminnan pyörittämiseen, ei
kiinteistön hoitamiseen ja
omistamiseen.
Yrittäjän tärkein ominaisuus on luottamus itseensä,
on uskallettava tehdä päätöksiä itsenäisesti. Kunnan
päätöksenteossa näkyy tiettyjen henkilöiden suuri valta
toisiin. Ei uskalleta päättää
itse vaan uskotaan sokeasti
muiden sanomisiin. Monikuntaliitos on monille valtuutetuille helppo ratkaisu,
annetaan periksi, annetaan
toisten tehdä ratkaisut puolestamme. Tällaiseen toimintaan olen yrittäjänä todella
pettynyt.
Yhteistyön löytämiseksi
on vielä pari viikkoa aikaa.
Toivon voimia kaikille sekä
monikuntaliitosta vastustaville että kannattaville. Meitä valtuutettuja viedään nyt
lujaa.
Kiitokset kaikille kuntalaisille ja yrittäjäystäville
kannustuksesta. Jos liitos tulee, on se sitten pohja millä
mennään eteenpäin, lannistumatta.
Hyvää kesää!

Tuula Kangas
yrittäjävaltuutettu

AJANVARAUSNUMEROT
Päivystys ma-to 8-16, pe 8-15 p. (08) 887 4600
Muu kiireetön ajanvaraus ja neuvonta:
ma-to 8-16, pe 8-15 p. (08) 887 4523
- lääkäri, sairaanhoitaja, diabeteshoitaja, sydänhoitaja,
jalkahoitaja, reumahoitaja, röntgen, laboratorio
- laboratoriovastauksien kysely klo 12-15
TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTO ON
AVOINNA ma-to klo 8.30-16.00 ja pe 8.30-15.00.
Ensimmäisen puolen tunnin aikana kaikki työntekijät
pyrkivät vastaamaan puhelimeen.
Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotot toimivat
supistetusti 21.6.-8.8. Tuolloin työssä olevat lääkärit ja
sairaanhoitajat hoitavat vain päivystyspotilaita sekä
kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaat. Kiireettömät käynnit ja
vuosikontrollit siirtyvät syksylle.
Mielenterveyskeskus toimii supistetusti ajalla 21.6.-8.8.
Perheneuvola on suljettuna 28.6.-1.8.
Vanhusneuvola on suljettuna 5.7.-1.8.
Hammashoitola toimii supistetusti 21.6.-15.8.
Tuolloin hammaslääkärit hoitavat päivystyksen sekä
erikseen sovitut hoito- ja kontrollikäynnit.
Diabeteshoitajan vastaanottoa ei ole 21.6.-1.8.
Sydänhoitajan ja jalkahoitajan vastaanottoa ei ole ajalla
7.6-8.8.
NEUVOLATOIMINTA
Terveydenhoitajien puhelintunti klo 8-9
- ajanvaraus, neuvonta, sairaan lapsen hoitolomatodistukset
Neuvolat toimivat supistetusti ajalla 21.6.-8.8.
Kellon neuvola on suljettu 28.6- 8.8. Toiminta on keskitetty
kirkonkylän neuvolaan. Neuvolassa ovat työssä
lastenneuvolan ja äitiysneuvolan terveydenhoitajat.
Perhesuunnitteluneuvola on suljettu ajalla 21.6. - 8.8.
Verenpaineen itsemittauspisteet löytyvät
mielenterveyskeskuksen käytävän alkupäästä ja röntgenin
aulasta sekä Kellon neuvolasta.
Sairaan lapsen hoitolomatodistus asiat hoidetaan
puhelimitse neuvoloista klo 8-9 puhelintunnin aikana tai
muuna aikana vastaanoton ajanvarauksesta.
Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin päivystää
Oulun seudun yhteispäivystys p. (08) 315 5655.

Haukiputaan osasto

POINTTI KIERRÄTYSMYYMÄLÄ
PALVELEE REVONTIELLÄ
KOKO KESÄN.
Myymälän kahviosta
maittavat leivonnaiset kesän juhliin.
Pe 18.6. ja La 19.6.
Oulun Suvi Soi,
Karaokekilpailun
semifinaali,
Keijo Minervan johdolla

Avoinna 2.7.2010 asti ja 2.-8.8.:
Maanantai - perjantai 9.00 - 19.00
Lauantai - sunnuntai
suljettu
Pe 25.6.
suljettu
Uimahalli ja Jatuli suljettu 3.7.-1.8.2010
Avoinna 9.-29.8.:
Ma ja ke
7.30 - 21.00
Ti ja to
6.15 - 21.00
Pe
7.30 - 19.00
La
9.00 - 17.00
Su
suljettu

La 3.7.

TERVETULOA!

Tanssiorkesteri Hannu Auvinen Group

La 10.7. Tanssiorkesteri Frogs Rocks
La 17.7. Tanssiorkesteri Jade & Copter's

Tervetuloa viihtymään!

Hotel Samantta
Välitie 1, Haukipudas
(08) 34 34 24
www.samantta.fi
DJ Night Club Frogsissa
perjantaisin ja lauantaisin
klo 22-04

NÄLKÄPÄIVÄN HERKKUHAASTE,
OSALLISTU OPERAATIO
NÄLKÄPÄIVÄ-KERÄYKSEEN!
Vuonna 2010 Operaatio Nälkäpäivän
30 -vuotisjuhlakeräys järjestetään 16.-18.9.
Lisätietoja saat Katrilta numerosta
041-7222324 tai sähköpostitse
katri.ruuskanen@gmail.com

SINUT ON HAASTETTU!
APUA SINUN AVULLASI!
Haukiputaan osasto/Pointti
Revontie 13, Haukipudas
ma-pe 10-17,la 10-14
Puh. 08-554 6012

Haukipudas yrittää
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Riitta Uosukainen Arvoseminaarissa:
Kesälomalla
25.6.-19.7.

Jaan voimaa ja energiaa
sekä levitän iloa

HAUTAUSTOIMISTO
KARI KARP
Puh/fax (08)557 3741
Käsipuh. 040 731 6547
Kirkkotie 4
90830 HAUKIPUDAS

+VIB&LPSSF0Z
5BQJPMBSZINÊ

3FWPOUJF
)BVLJQVEBT

Yli 20 v. yrittämistä Haukiputaalla
POHJATUTKIMUKSET,
MAA- JA KIVIAINESTUTKIMUKSET
JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien perinteinen Arvoseminaari 2010 järjestettiin 26.4 Oulun
Uusi Seurahuoneella. Valtioneuvos Riitta Uosukainen valloitti kuulijat valoisalla olemuksellaan ja sujuvalla kielenkäytöllään puhuessaan
Arvon puntaroitavana –aiheesta. Hän kehotti tavoittelemaan aina oikeamielisyyttä.
–Mistä tietää oikean ja väärän,
oli kysytty.
–Meillähän on jokaisella
omatunto, kyllä sieltä tulee
tieto oikeasta ja väärästä, valisti Uosukainen. Hän arvosti
ahkeraa työn tekemistä, kuten
yrittäjät näyttävät esimerkkiä.
–Ei tule leipä ilman työtä. Pitemmän työpäivän tekemistä
ei tule karttaa, jos meinaa pärjätä elämässä. Osaaminen on
avainsana, jolla noustaan lamasta.
-Jaan voimaa ja energiaa
sekä levitän iloa, Uosukainen
kertoi periaatteistaan.

Edessä valtioneuvos Riitta Uosukainen ja seminaarin juontaja PPY:n toimitusjohtaja Marjo
Kolehmainen.
Yritys- ja organisaatiovalmentaja, kirjailija Petri Niskanen sanoi löytäneensä van-

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas
puh. (08) 5402 473, 0400 803 596
JHRSXGDV#JHRSXGDV¿
ZZZJHRSXGDV¿

DAKAS KY
z kirjekuoret z laskulomakkeet
z käyntikortit z tekstiilipaino
z teippaukset

Annalankankaantie 18, 90830 Haukipudas
Puh/fax (08) 540 2268, Esa 0400 940 899, Kimmo 041 442 7012

dakas@dakasky.com www.dakasky.com

Kellolaisen Oulun Neonin yrittäjä Lauri Mikkonen (vas.) osallistui seminaariin vieressään Pudasjärvisiä yrittäjiä. Mikkonen oli
kutsuttu myös yhdeksi Ajan haasteet -paneelin osallistujaksi.

hasta ja yli tuhat vuotta kestäneestä Samurai kulttuurista
hyviä arvoja johtamiseen ja
elämään kivijalaksi.
Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä säädyllinen
käytös luovat myönteistä ilmapiiriä, jossa hyväksytään
myös erilaisuus. Rohkeus
puuttua epäkohtiin, kunnia,
myötätunto, vilpittömyys ja
velvollisuudentunto ystävää
kohtaan. Johtamisessa on
otettava vastuu teoista ja seurauksista. Muutokseen tarvitaan erilainen tapa ajatella, luetteli teesejä Petri Niskanen.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät luovuttivat yhdessä Condia Oy:n kanssa Vuoden Hyvinvoiva Yritys 2010-palkinnon Eka Polymer Latex Oy:n
toimitusjohtaja Timo Suonperälle ja henkilöstön edustajille. Oululainen Risto Luttinen

Oy/Ykkössuutarin toimitusjohtaja Kimmo Luttinen huomioitiin kunniamaininnalla.
Palkintoraati kiinnitti erityistä huomiota palkittavien yritysten panostuksiin työssä
jaksamisessa sekä motivoinnin merkitykseen liiketoiminnan kehittämisessä.
Seminaarissa oli paneelikeskustelu ajan haasteista, johon osallistuivat valtioneuvos
Riitta Uosukainen, rehtori
Lauri Lajunen, Oulun yliopisto, ylilääkäri Leena Alamursula, Condia Oy, yrittäjäneuvos Anja Miilukangas, Miilukangas Ky ja toimitusjohtaja
Lauri Mikkonen Oulun Neon
Oy, joka toimii myös Kiimingin Yrittäjien puheenjohtajana.

Heimo Turunen

Ainutlaatuinen palvelu haukiputaalaisille

Yritystulkki
Yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien on mahdollista löytää
kaikki yrittämiseen liittyvä
perustieto yhdestä paikasta. Tämän mahdollistaa Yritystulkki.
Yritystulkista löytyvät
oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen hallinnon, talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi Yritystulkki sisältää yrityksen perustamisosion, jossa yrityksen perustaminen toteutetaan oikeaoppisesti karikot
kiertäen ja ongelmiin va-

rautuen.
Haukipudas otti käyttöönsä ensimmäisenä kuntana Suomessa Yritystulkin
verkossa toimivan version.
Haukiputaalaiset ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan,
sillä vuoden 2009 alusta kävijöitä on ollut jo yli 1500, mikä
on myös kansallisesti korkeaa tasoa.
Voit tutustua Yritystulkkiin Haukiputaan Kehitys
Oy:n nettisivuilla:
www.haukiputaankehitys.fi
(Yrityspalvelut)

Haukiputaan Kehitys Oy ja Haukiputaan Yrittäjät ry tekevät
läheistä yhteistyötä. Kehityspäällikkö Pertti Villanen tervehtimässä hallituksen jäseniä Yrittäjien 30-vuotisjuhlassa. Vasemmalta Tuula Kangas, Recep Korkmaz, Ulla Kropsu, Päivi Pikkuhookana ja Kimmo Kallio, joka on toiminut tämän
vuoden alusta Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtajana.

Haukipudas yrittää
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Vepsäläiselle autokorjaamo Haukiputaalle

Autokorjaamo Vepsäläinen
käynnisti toukokuun alussa
toimipisteen Ukonkaivoksen
teollisuusalueella. Ennestään
Vepsäläisellä on korjaamo
Pateniemessä Ratamontiellä.
Parisen vuotta suunniteltiin
toista toimipistettä tai nykyisen laajentamista. Paikkaa
miettiessämme Haukipudas
tuntui luontevalta. Paikkakunnalla näytti olevan tarve
nykyaikaiselle autokorjaamolle ja uusi korjaamo on lähellä toista liikettä, väliä vain
reilut 10 km, kertoo yrittäjä
Jussi Vepsäläinen.
-Toimitiloja etsittiin muun
muassa Internetistä. Huomasin Haukiputaan Kehityksen
ilmoituksen kunnan kotisivuilta. Yhteyttä otettuamme
löytyivät meille sopivat tilat,
joista päästiin Haukiputaan
Kehityksen kanssa sopimukseen. Naapureina on myös
useita pienyrityksiä. Tilat saneerattiin ripeästi vuokranantajan puolelta ja tehtiin
tarvittavat
muutostyöt
muun muassa öljyn ja hiekan
erotuskaivo. Tilaa on kaikkiaan 380 neliötä, josta korjaamon osuus on 220 neliömetriä.
Tiloissa on panostettu
muun muassa asiakkaiden
viihtyvyyteen ja erikoisuutena on esimerkiksi asiakas-/
kahviotila, josta voi seurata
ikkunasta korjattavana olevan auton remontin edistymistä.
Varaosavalikoima jopa
saman vuoden automalleihin
on nykyisin niin monen kirjava, että aina tilattu osa ei
sovi omaan autoon, vaikka
kuinka tarkkaan olisi varaosanumeroita
tsekannut.
Vepsäläisellä asiaan on oma
ratkaisunsa: kun tarvittavaa
osaa tilataan, niin varmuuden vuoksi automallin eri
osavaihtoehdot toimitetaan
korjaamolle. Niistä otetaan
oikea, ja ylimääräiset palautetaan.
Asiakkaan tarvitsee tietää
autostaan vain rekisterinumeron. Sen perusteella Vepsäläisellä tiedetään, mitä varaosia ja tarvikkeita siihen
tarvitaan.
Kaikki mulle ja loput ta-

✃

Irma Soronen,
irma.soronen@fixuremppa.fi
www.fixuremppa.fi

Lounasruokailua Oulussa
Hallituskatu 26 ja Rautatienkatu 84
Pitopalvelua Haukiputaalla ja Ouluseudulla

Pitopata

Marjatta Ojala

Puh. 0400 950 263
PDUMDWWDRMDOD#SLWRSDWDÀ

Työnjohtaja Hannu Määttä ja yrittäjä Jussi Vepsäläinen töiden suunnittelun parissa

Asentaja Jari Paloma tekemässä pyörien suuntausta
kaisin -toimintamalli on
mahdollista, koska Vepsäläinen kuuluu valtakunnalliseen autotarvikkeiden ja varaosien Autoasi -markkinointiyhteistyöketjuun. Käytäntö tehostaa toimintaa, sillä auton joutenoloaikaa nosturilla varaosien vaihtoon
palauttamisen ja uusien
odottamisen takia ei juuri
enää pääse tapahtumaan.

Isä tarvittiin kaveriksi

Nuori yrittäjä Jussi Vepsäläinen perusti yrityksen vuonna 2002 Rajakylään yhdessä
isänsä Hannu Vepsäläisen
kanssa. Isä tuli mukaan, kun

Finnvera neuvoi ottamaan
kumppaniksi jonkun kokeneemman autokorjaamoalan
osaajan. Hannu Vepsäläisellä autokorjaamokokemusta
riitti yli 15 vuoden ajalta. Nyt
Vepsäläisillä on toimipisteet
sekä Haukiputaalla että Rajakylässä Oulun puolella. Haukiputaalla on työnjohtajana
Hannu Määttä ja lisäksi on
kaksi asentajaa. Tarvetta olisi jo 3-4 asentajalle. Oulun
päässä miehityksenä on kaksi työnjohtajaa, viisi asentajaa sekä yrittäjät itse.
Suuri osa korjattavista autoista on VW, Audi, Seat ja
Skoda -merkkisiä. Toki myös

muut automerkit Vepsäläisellä korjataan.
– Yrityksessämme on erikoistuttu vaikeisiin vianhakuihin, erityisesti Oulun toimipisteessä. Meillä on todella nykyaikainen diagnostiikka- ja vianhakulaitteisto, Jussi Vepsäläinen kertoo.
– Monesti tulee sellaisia
autoja, että vikaa on etsitty jo
eri tavoin, eikä sitä ole löytynyt. Meille tuonnin jälkeen se
vika etsitään ja korjataan.
Autojen siirtelyä tehdään tarvittaessa toimipisteiden välillä, koska etäisyyttä on vain
reilut kymmenen kilometriä.
Jos tarvitaan koritöitä ja maalauksia, ohjaamme asiakkaan
yhteistyökumppaneiden luo,
Jussi kuvailee.
Ilmastointilaitteiden huolto- ja kunnossapito on ajankohtaista erityisesti kesällä.
Jussi muistuttaa myös määräaikaishuolloista: edes vanhaan autoon niitä ei kannata
jättää tekemättä, sillä asialliset huollot tuovat autolle kosolti lisää käyttökilometrejä.
Jos huoltokirja on ajan tasalla, se nostaa myös vanhan
auton jälleenmyyntiarvoa.

Heimo Turunen,
kuvat Arto Raappana

Haukiputaan Kehitys tiedottaa:

Kunnan nettisivujen
ilmoituspalvelut yrityksille
Haukiputaan kunnan nettisivuilla on Yrityspalvelutlinkin alla useita maksuttomia palveluita, jotka tukevat yritysten toimintaa.
Kunnan nettisivut löytyvät
osoitteesta:

TYÖ ON KOTITALOUSVÄHENNYSKELPOISTA.
SAAT JOPA 60% VÄHENNYKSEN

✃

Määräaikainen huolto kannattaa
vanhempiinkin autoihin

www.haukipudas.fi/
sivu/fi/yrityspalvelut
Sivuilta voi päivittää tai lisätä yritysten tietoja Yritysrekisteriin. Rekisteriin kannattaa kirjautua, jotta paikalliset asiakkaat löytäisivät yri-

tykset entistä helpommin.
Tällä hetkellä rekisteristä
löytyy 827 yritystä.
Yrityskauppoja linkin
kautta voi ilmoittaa yritysten
myynnistä tai ostosta.

Toimitilapörssissä voi
ilmoittaa myytävistä tai
vuokrattavista toimitiloista.
Sivujen lomakkeen täyttämällä tiedot päivittyvät
vaivattomasti.

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

Yritykset!
MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

Lehti- ja mainosjakelu Kaja Ay
Puh. Jani Ulander 040 726 4448
Katja Räihä 044 518 2417

Parturi-Kampaamo

Revontie 1, 90830 Haukipudas
p. (08) 547 2605

Haukipudas yrittää
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Haukiputaan kirkko
avoinna kesäisin klo 11-18.
Kesän sävelhartaudet
torstaisin klo 20 1.7. lähtien.

Tarkempia tietoja kirkollisista ilmoituksista
Rantapohja ja Rauhan Tervehdys -lehdistä sekä
Haukiputaan seurakunnan internet-sivuilta
www.haukiputaanseurakunta.fi

www.hanheli.fi
heli@hanheli.fi
p.040 578 8622
Parturi-kampaaja Tuija Annala tekemässä asiakkaalle kesäkampausta

Räväkkää tyyliä
hiustenmuotoiluun
Tukkaboxi palasi Haukiputaalle

NOMINATION KALEVALA-KORU AAGAARD

Kelloliike Kylmäaho Ky
Revontie 5 HAUKIPUDAS
Puh. (08) 547 2998
www.kelloliikekylmaaho.fi
avoinna ark 9-17, la 10-14
CITIZEN SEIKO CANDINO

Kellosta Ouluun pariksi
vuodeksi muuttanut Tukkaboxi palasi juurilleen – tällä
kertaa keskelle kuntaa Revontielle entisiin Lahjataikurin tiloihin.
Tuija Annalan Tukkaboxi
toimi vuodesta 1996 alkaen
Camillon tiloissa Kiviniemessä viitisen vuotta. Yrittäjänä
Oulussa hän ehti pyörähtää
pariinkin otteeseen, viimeksi
parin vuoden ajan, kunnes
taas ja näillä näkymin lopullisesti hän palasi “kotiin” Haukiputaalle.
Vaikka Tuija toimi Oulussa, hän oli kaiken aikaa Haukiputaan Yrittäjien jäsen. Ke-

säkuun alussa hän avasi ovet
uudessa osoitteessa Haukiputaalla.
Melkoinen osa Tukkaboxin asiakkaista oli Oulussakin
haukiputaalaisia, tuttuja Kellon ajoilta. Siitä Tuijalle heräsi halu muuttaa takaisin Haukiputaalle. Muuton myötä
asiakkaiden matkakulut helpottuivat ja parkkiongelmat
loppuivat siihen.
Lahjataikuri oli Tuijalle
tuttu paikka ennestään, Kun
tilat vapautuivat, hän tarttui
tilaisuuteen. Melkoisen remontin jälkeen tilat olivat
käyttöönottokunnossa parturikampaamolle. Lattiat ja sei-

nät ja tukanpesupaikka on
uusittu. Muutostyöt Tuija
suunnitteli itse, remontin teki
lapsuudenystävä. Liikkeessä
on nyt kaksi asiakaspaikkaa ja
kolmas varalla. Töissä on kaksi henkilöä.
Asiakaskunta on kaikenikäistä. Räväkästä tyylimuutoksen suunnittelusta ja toteutuksesta Tuija innostuu eniten. – Tykkään muuttaa asiakkaiden hiustyyliä ja käyttää
kampaajan ammattitaitoa.
Käytän mielelläni voimakkaita värejä. Se on mitä asiakkaat
usein tulevat hakemaan, Tuija kertoo.
Muutto Haukiputaalle ei

ole Tuijalle mikään hetken
mielijohde. Nykyisin Annalan perhe on asunut Arkalassa Ylikiimingin puolella, mutta tontti on ollut Kellossa
odottamassa. Rakennuslupaa
asuinrakennukselle he eivät
kuitenkaan sille tontille saaneet.
Nyt Annalat haluavat
hankkia talon Haukiputaalta,
mielellään kuitenkin Kellon
suunnalta.
Tukkaboxi on jo palannut
juurilleen, ja kohta myös koko
Annala perhe.

Heimo Turunen
kuva Arto Raappana

Yrittäjän tuki Haukiputaalla.
- Maksuton luottamuksellinen neuvonta

- Yrityshautomo Potential

- Toimitilapalvelut, toimisto- ja teollisuustilat

- HAI-hankkeen koulutus-,
konsultointi- ja atk-tuki yrityksille

- Yritystulkki-ohjelmisto netissä

....................................................................................................................................

ZZZKDXNLSXWDDQNHKLW\V¿ZZZKDLKDQNH¿

....................................................................................................................................

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

Neuvontapalvelut
puh. 050 307 3280
Toimitilapalvelut
puh. 0400 240 659
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Kevätpäivät muodostunut
perinteiseksi tapahtumaksi
Sää ei ollut paras mahdollinen. Silti Haukiputaan
kevätpäivillä riitti yleisöä
tungokseen asti.

Haukiputaan Kevätpäivät
järjestettiin lauantaina 20.3.
Aikaisemmista Kevätpäivistä poiketen tapahtuma
järjestettiin kokonaan kirkkorannassa sekä Kiiminkijoen jäällä. Tapahtuman
tuotosta osa meni vanhustyöhön ja osa nuorisotyöhön.
Kevätpäivien avauksen
suoritti kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen. Veteraanipilkkikisat järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan
Kiiminkijoen jäällä. Kilpailuun osallistui 140 pilkkijää
laajalta alueelta. Sarjoja oli
koko perheelle eli miehille,
naisille, nuorille ja lapsille.
Parhaat pilkkijät palkittiin.
Suurin kala oli 957 grammaa painava siika, josta
martinniemeläinen pilkkijä
sai pääpalkinnon TanakaHitachi moottoroidun kairan.
Yhtenä vetonaulana kevätpäivillä oli kuumailmapallonäytös sekä pallolla
yleisölennätyksiä.
Tapahtuman yhteydessä

oli myös Osuuspankin Hippo-hiihdot, lasten trullikisa,
poniratsastusta, kahvia,
grillimakkaroita, vohveleita
ja mäenlaskua.
Tapahtuman järjestämiseen osallistui paljon vapaaehtoisia henkilöitä eri järjestöistä. Suurarpoja oli myynnissä jo ennen päiviä. Arpajaisten sekä päivien tuotto
käytettiin Kevätpäivien järjestävien yhdistysten toiminnan kehittämiseen sekä
vanhustyöhön ja nuorisotyön hyväksi.
Haukiputaan kevätpäivien järjestäjinä olivat Haukiputaan Yrittäjät ry, Vierivät Kivet, Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry, Martinniemen Erä- ja kalastus
ry, Haukiputaan Veikot ry,
Haukiputaan Kehitys Oy,
Haukiputaan kunta ja Haukiputaan seurakunta.

TEE EKOTEKO, VAIHDA
LÄMPÖPUMPPUUN!

•maalämpöpumput •ilmalämpöpumput
•ilma/vesilämpöpumput
a/ es ä pöppu put •aurinkokeräimet
au
o e ä et
Asiantuntija laskee sinulle
mahdollisuutesi energiansäästöön!
Soita Reijo Kemilä 0400 689 363
Kansipojantie
6,Haukipudas
Toppila!
Pajukarintie
2, 90830
PS. Meiltä myös LVIS-suunnittelut ja -työt

-LÄMPÖPUMPUT-

-ARKKITEHTISUUNNITTELU
-RAKENNESUUNNITTELU
-PERUSTUSSUUNNITTELU
-PÄÄSUUNNITTELU
-VASTAAVAN MESTARIN TEHTÄVÄT

WRPPLNDUMDODLQHQ#FRQGLUDÀ

3XK
.l\QWLRV5HYRQWLH

+DXNLSXGDV
3RVWLRV /DVVLODQSHUlQWLH

+DXNLSXGDV

Heimo Turunen

Jo on vaikea valita, mikä
noita-asu olisi paras erilaisia ja hyviä kaikki.

Vanhanajan rekiretki joenjäällä on taajamien lapsille ja
aikuisillekin ikimuistettava elämys, yksi aikamatka vanhana
ajan tapoihin.

Vauhtia olla pittää.
Kirkkorannan rinteellä siitä saa jo esimakua.

Päiväkoti
Vaahterapuun Lapset

SOIMET KY
Veistotie 2, 90840 Haukipudas

Kivarintie 29
90820 KELLO
040 4136896
040 5145007 Soile Stenberg

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

Tervetuloa Tutustumaan!

ZZZVRLPHWÀ

sähkö
- tarvikkeet
- asennustyöt

KALASTUS- JA PERHOTARVIKKEET
Madot ja keinosyötit. HYVÄ VALIKOIMA
UISTIMIA, Kuusamo, Nilsmaster, Joonas,
Rapala, ym., ym. VERKKOTARVIKKEET

YM., MYÖS ASIAKKAAN
TILAUKSESTA
PIENEMPIÄKIN ERIÄ

VAVAT JA KELAT

TARJOUSHINNOIN
AMBASSADEUR 7000
Salmon Special
HYRRÄKELA tarj.

99,00

MYÖS LAHJAKORTIT!
Palvelemme:
Ma-pe 10-17.30,
la 10-14
Kirkkotie 4, Haukipudas
p. 0440 303 511

Revontie 2, Haukipudas
www.klasilatalot.fi
tehdas:
Pertti Klasila 0400 581 410

Martinniementie 31
08 - 561 2600

Haukipudas yrittää
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Kunnanvirasto suljettu 5.-25.7.2010
Päivystyksiä järjestetään aiempien kesien tapaan.
Niistä ilmoitetaan kesäkuun lopulla
kunnan nettisivuilla, Rantapohjassa ja
kunnanviraston oviin laitettavissa ilmoituksissa.

• LVI-työt
• Ilmastoinnin säädöt

TMI VILMATI
Puh. 040 547 7296
info@vilmati.fi

NAVETTA NAUTINTOINEEN JA
TALLI TUHTEINE TUOPPEINEEN

Kesäkuu kiireistä aikaa Eduskunnassa

Suuri energiapaketti
päätettävänä
juhannuksen jälkeen
Kesäkuussa eduskunnassa paiskitaan töitä urakalla.
Valiokunnista halutaan valmisteilla olevat lakiesitykset
ison salin päätökseen. Poliittisia mielipiteitä kysytään
myös useiden työryhmien
jättämiin raportteihin. Näistä
puhutuin lienee perusopetuksen tunti- ja ainejaosta
tehty esitys sekä juuri julki
tullut äänestysikärajan laskemisen vetoomus.
Tätä vaalikautta on jäljellä vajaa vuosi, mutta tulemme näkemään lähipäivinä
hallituksen uudelleen kasaamisen, pääministerivaihdoksen sekä tukun muita nimityksiä.
Hallitusohjelmaa
ajantasaistetaan muutamilla

linjauksilla, mutta kireä valtion taloustilanne ei aukaise
suurempia mahdollisuuksia
muun muassa sosiaalietuuksien lisäämiseen. Työllisyyden hoito vaatii tosin vielä
lisäsatsauksia.
Heti juhannusviikonvaihteen jälkeen eduskunnassa
päästään päättämään suuresta energiapaketista. Tarkoitus on linjata uusiutuvien
energialähteiden käytön jättisatsaukset lukkoon seuraavien vuosien osalta. Kyse on
miljardiluokan investoinneista ja tukirahoista, joilla
edistetään kotimaan metsien,
peltojen, tuulen, auringon,
veden ja soiden energialähteiden käyttöä. Energiarat-

kaisut tulevat näkymään heti
työllisyydessä ja parantavat
energiaomavaraisuuttamme.
Samassa paketissa äänestämme myös ydinvoimaluvista.
Helsingissä kesä on parhaimmillaan. Olen saanut
kotoapäin mukavia kesävieraita tänne tolppatalolle.
Suunnitelmissa on toteuttaa
joku iltapäivä kauan ajateltu
pyöräretki Helsingin laidoille. Itse kaupunkiin en ole ennättänyt juurikaan tutustua.
Työ vie mennessään ja usein
istunnot venyvät pitkälle iltaan.
Aurinkoista kesää kaikille!

Mirja Vehkaperä

TAVATAAN KANSALAISFOORUMISSA 30.9.2010!
TV-/radio-tuttu Marjatta Leppäsen
johdolla keskustellaan ajankohtaisista
asioista leppoisasti - luodaan yhdessä
hyvinvointia, työtä ja palveluja alueelle!

Tervetuloa Vireä kolmas sektori hankkeen järjestämään
kansalaisfoorumiin to 30.9. klo 12.00
Haukiputaan teatterikuopalle!
Lisätietoa p. 050 420 1596 /Mairit Toppi

www.vireakolmassektori.com

Tervetuloa

PATIOLLE

syömään tai nauttimaan virvokkeita!

NAVETTA
ravintola

Kirkkotie 6, 90830 Haukipudas
Telefooni: (08) 540 2423
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