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KEVÄTPÄIVÄT
La 19.3.2011 klo 10.00-15.00 Kirkkorannassa

www.haukiputaanyrittajat.fi • Lisätietoja p. 040 849 3913 Heli Kynkäänniemi

Meidän Pojat esiintyy
			 OHJELMA:
Lämmittelyjumppaa
10.00		Kevätpilkkiin ilmoittautuminen
Toyota - auto esittely
10.00		Kirkon esittelyä
Rajavartiolaitoksen
O
n
g
i
n
t
a
a
10.40		Seurakunnan tervehdys
Virpiniemen vartioaseman
Poroajelua ilmatyynyaluksen esittely
		Kunnanjohtajan puhe
11.00		Kevätpilkki alkaa
Mäenlaskua Yhteisvastuukeräys
11.30		Rooliasukilpailu lapsille
12.00		HIPPO-Hiihto
OP Hippo-Hiihto klo 12.00
Lisätietoja www.haukiputaanveikot.fi
13.45		Kevätpilkki päättyy
Ennakkoilmoittautuminen.

Oulun OP

Tervetuloa
Kevätpäiville!

Kevätpilkki

Pääpalkinto suurimmasta kalasta:
Madison Classic Retro polkupyörä
Kaikissa sarjoissa parhaat palkitaan!
Palkintoina mm. Liikuntakeskus Coren lahjakortti, Upo-mikroaaltouuni, matkalaukku, lämpörullat, sisustustauluja ja paljon muuta.

KEVÄTARPAJAISET
1. Palkinto Solifer Enduro mopo (arvo 1495,00€)

2. Palkinto Sony KDL-46 EX 503 taulu –TV (arvo 1495,00€)
3. Palkinto Madison Classic Retro polkupyörä (arvo 300,00€)

Puffetti:
Kahvia, mehua,
vohveleita,
makkaraa ja karkkia

Naiset ja miehet 10€
Nuoret 7-16 vuotiaat 5€
Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi

ARPOJA
MYYNNISSÄ!
Alueella ei käy pankkikortit

Yhteistyössä: Haukiputaan Yrittäjät ry, Eläkeliitto Haukiputaan yhdistys ry, Vierivät Kivet ja Haukiputaan seurakunta
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Yrittäjäkasvatukseen

panostusta

2011

Pilkkikisat järjestetään viimevuotiseen tapaan
Kiiminkijoen jäällä.

Se olisi nyt sitten ensimmäinen vuosi puheenjohtajuutta takana ja uusi edessä. Eiköhän se toinenkin mene sitten vähintään yhtä nopeasti kuin tuo ensimmäinenkin.
Tulevana vuonna Haukiputaan Yrittäjät on taas monessa mukana ja tulemme järjestämään yhteistyökumppaneidemme kanssa erilaisia tapahtumia ja aiomme jatkaa panostusta mm. yrittäjyyskasvatukseen. Tulemme
julkaisemaan Haukipudas Yrittää –lehteä muutaman
numeron verran myös tänä vuonna.
Tätä kirjoittaessa ulkona näkyy olevan niin komea
keväinen päivä kuin olla ja voi. Toivotaan, että näin hieno päivä saadaan myös tulevalle lauantaille 19.3. kun
Haukiputaan Kevätpäivät järjestetään. Kevätpäivät on
koko perheen tapahtuma ja mukana on paljon erilaista
ohjelmaa. Kuten viime vuonna, tapahtuma järjestetään
kokonaan kirkkorannassa sekä Kiiminkijoen jäällä.
Kevätpäiviä on ollut mukana järjestämässä suuret
määrät yhteistyökumppaneita ja paikallisia yrityksiä.
Kiitos kaikille mukana olijoille!
Käykäähän myös tutustumassa yhdistyksen uusiin
www-sivuihin, 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

Haukiputaan kevätpäivät
perinteiseksi tapahtumaksi
Haukiputaan Kevätpäivät
järjestetään lauantaina 19.3.
Viime kevätpäivien tapaan
tapahtuma järjestetään kokonaan kirkkorannassa sekä
Kiiminkijoen jäällä.
Kevätpäivien avauksen
suorittaa
kunnanjohtaja
Jarmo Ronkainen ja samalla kuullaan seurakunnan
tervehdys. Sitä ennen on jo
voinut ilmoittautua Kevätpilkkikisoihin, jotka alkavat
klo 11 Kiiminkijoen jäällä..
Kilpailuun odotetaan satoja pilkkijöitä laajalta alueelta. Sarjoja on koko perheelle eli miehille, naisille,
nuorille ja lapsille. Parhaille
pilkkijöille on hyvät palkin-

Kevätterveisin,
Kimmo Kallio
Puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät ry

Pilkkikisaan osallistui kaiken ikäisiä pilkkijöitä.

not. Pääpalkintona suurimmasta kalasta on Madison
Classic Retro polkupyörä
sekä tietenkin runsaasti
muita palkintoja.
Yhtenä vetonaulana kevätpäivillä on rajavartiolaitoksen Virpiniemen vartioaseman ilmatyynyaluksen
esittely.
Päivät sisältävät myös
Osuuspankin Hippo-hiihdot
yhteistyössä Haukiputaan
Veikkojen kanssa, rooliasukilpailun lapsille, poroajelua, mäenlaskua, kahvia,
grillimakkaroita, vohveleita,
ja mäenlaskua. Meijän Pojat
esiintyvät sekä pidetään ohjattua lämmittelyjumppaa ja
myös Toyota – autoesittelyä.
Yrittäjillä on ollut käynnissä jo ennen tapahtumaa
kevätarpajaiset ja arpoja on
saatavilla myös kevätpäi-

vien aikaan. Seurakunnalla
yhteisvastuukeräykseen voi
myös osallistua.
Tapahtuman järjestämiseen osallistuu myös suuri
määrä vapaaehtoisia alueen
eri järjestöistä.
Suurarpoja
on
ollut
myynnissä jo ennen päiviä.
Arpajaisten sekä päivien
tuotto käytetään Kevätpäivien järjestävien yhdistysten
toiminnan
kehittämiseen
sekä vanhustyöhön ja nuorisotyön hyväksi.
Haukiputaan kevätpäivien järjestäjinä toimivat
Haukiputaan Yrittäjät ry,
Vierivät Kivet, Eläkeliiton
Haukiputaan yhdistys ry,
Haukiputaan kunta ja Haukiputaan seurakunta.

Heimo Turunen

Haukiputaan yrittäjillä vilkasta toimintaa
Vuosi 2010 oli Haukiputaan
yrittäjäyhdistyksen 31.toimintavuosi. Yhdistykseen
kuului vuoden vaihteessa 223 jäsentä. Hallitukseen
kuuluivat Kimmo Kallio
puheenjohtaja, Juha Ekorre varapuheenjohtaja, Nina
Heikkinen sihteeri, Tuula Kangas, Raimo Kropsu,
Terttu Jukuri, Mikko Niskala, Ulla Kropsu, Reijo Kemilä, Päivi Pikkuhookana ja
Sanna Halonen.
Hallitus kokoontui kah-

Kimmo Kallio

deksan kertaa sekä pidettiin
sääntömääräiset kokoukset.
Puheenjohtaja Kimmo Kallio osallistui helmikuussa
puheenjohtajien valtakunnallisille neuvottelupäiville
sekä suoritti Suomen Yrittäjien järjestämän pomo-koulutuksen.
Haukipudas Yrittää –lehti ilmestyi maaliskuussa, kesäkuussa ja marraskuussa.
Vuoden Yrittäjäpalkinto
2010 luovutettiin Kuljetusliike Mikko Niskalalle syys-

kokouksen ja pikkujoulujen
yhteydessä. Palkitsemiseen
osallistui myös Haukiputaan kunta.
Hallituksen jäsen Sanna
Halonen kävi puhumassa
Haukiputaan lukiolla yrittäjyydestä Suomen Yrittäjän
päivänä 5.9.
Haukiputaan Kevätpäivät järjestettiin 20.3 ja joulunavaus toteutui 19.11yhteistyössä haukiputaalaisten
järjestöjen kanssa.
Heinäkuussa järjestettiin

retki Toppilan Möljälle Ouluun maalaiskomediaesitykseen ”Vain muutaman huijarin tähden”.
Vuoden
haukiputaalaiseksi äänestettiin Eero
Halonen. Isot kengät ja
kunniakirja
luovutettiin
Haukipudaspäivillä. Haukiputaan Yrittäjät ry on luovuttanut stipendit Haukiputaan ammattioppilaitoksen
sekä lukion opiskelijoille.
(ht)

Yrittäjien hallitus 2011
Haukiputaan Yrittäjien hallituksessa on puheenjohtaja ja 10
jäsentä. Vuoden vaihteessa hallitus uusiutui kahdella uudella
jäsenellä. Puheenjohtajana toimii toista kauttaan Kimmo Kallio. Uusina jäseninä ovat Anja Järvenpää MatkaMajakasta ja
Jyrki Drushinin Putaan Radio Väiski Oy:stä.
Hallitus 2011
Kallio Kimmo ATK-Central Oy
Drushinin Jyrki Putaan Radio Väiski Oy
Erorre Juha Juha Ekorre Oy
Halonen Sanna Liikuntakeskus Core Oy
Heikkinen Nina Calculare Oy
Järvenpää Arja MatkaMajakka Oy
Kangas Tuula Hotelli Samantta
Kemilä Reijo Automaatio Kemilä
Kropsu Raimo Sr-Kiinteistöhuolto Oy
Niskala Mikko Kuljetusliike Mikko Niskala Oy
Pikkuhookana Päivi Pop-Mainos Oy
Sihteerinä toimii Heli Kynkäänniemi

040 552 0239
040 709 6558
050 303 0376
044 554 5787
040 184 1354
08 561 6600
040 514 0956
0400 689 363
0400 680 299
0400 282 000
040 748 6117
040 849 3913

Uusi puheenjohtaja Kimmo Kallio osallistui Valtakunnallisille yrittäjien puheenjohtajien neuvottelupäiville helmikuussa 2010. Kuva päiville osallistuneista Pohjois-Pohjanmaan alueen paikallisyhdistysten puheenjohtajista,
Kimmo eturivissä kolmas oikealta, vierellään Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Haukipudas YRITTÄÄ

2011

3

Puuro maistui joulunavauksessa

Päiväkoti
Vaahterapuun Lapset
Kivarintie 29
90820 KELLO
040 4136896
040 5145007 Soile Stenberg

Yleisöä oli tuhatmäärin.

Tervetuloa Tutustumaan!

Monipuoliset fysioterapiapalvelut
Sirpa Eskelinen, fysioterapeutti
p. 040 844 0399 • www.fysiowell.fi
Anu Salomaa, koulutettu hieroja
p. 040 741 9715
Kirkkotie 1, 90830 Haukipudas

Haukiputaan Yrittäjien järjestämässä perinteisessä joulunavauksessa 19.11. porolla ajaneen joulupukin luo oli
todella suuri ruuhka. Jo pukin lähelle pääseminen tuotti vaikeuksia. Parhaan mukaan pukki kuitenkin otti
vastaan joululahjojen toivomuskirjeitä. Yrittäjien tarjoamaa puuroa kävi nauttimassa yli 1200 ihmistä.
Haukiputaan Pallon nuoret

SOIMET KY

myivät makkaraa, torttuja ja
kahvia.
Esiintymislavalla esiintyivät Meijän Pojat, Länsituulen koulun kuoro sekä Tiernatytöt. Poroajelu reellä veti
myös porukkaa ja siellä oli
jatkuva jono. Tilaisuus päättyi ilotulitukseen, joka jälleen oli todella hieno ja katsomisen arvoinen.

Veistotie 2, 90840 Haukipudas

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

www.soimet.fi

Heli Kynkäänniemi

Joulupukki otti vastaan lapsien joulukirjeitä, joita tulikin
runsaasti.

Uusia jäsenyrityksiä Haukiputaalla
Asennuspartneri Oy, yrittäjänä Marianne Lohiniva
toimii Kiviniemessä. Toimialana on sähköjohtojen ja
laitteiden asennus, sähkötarvikkeiden myynti, kiinteistö- ja kotipalvelut, juhlapalvelut sekä kaluston
vuokraus.
Cleanixi
kotipalvelu
Marja Romppainen Kellossa
on siivousalan yritys.
Garu Oy, yrittäjänä Mauri Markus Kiviniemessä,
valmistaa, myy ja välittää
polttopuita. Lisäksi yrityksen toimintaan kuuluu tieliikennekuljetus, kierrätysmetallin osto, myynti ja välitys

Haukiputaan Yrittäjiin on liittynyt joulukuusta 2010 lähtien 11 uutta jäsentä. Kaikkiaan yhdistyksessä on tällä hetkellä 207
jäsentä. Toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi toimintaan!
sekä henkilöstövuokrauspalvelut.
HyRy Consulting Oy,
yrittäjän Hanna Hyry, suorittaa liikkeenjohdon ja
henkilöstöhallinnon konsultointia, antaa asiantuntijapalveluja sekä valmennusta,
työnohjausta sekä työvoiman vuokrausta.
Jäähdytyskoneasennus
ja –huolto Niemelä Ky, yrit-

täjänä Jarno Niemelä Kellossa, suorittaa kylmälaiteasennuksia.
LV-Fishing Oy, yrittäjänä Lauri Vehkaperä Kiviniemessä, kalastaa ammatikseen.
Maarakennus
Aimo
Alakiuttu Oy Kiviniemessä
suorittaa maanrakennusta,
raivauksia, purkuja sekä
pohjarakentamista.

OJ-Kiinteistövaruste Oy,
yrittäjänä Olli Kellokoski
Kellossa toimii talonrakennusalalla.
Primo Perintä Oy, yrittäjänä Satu Isokankaan palveluihin kuuluu perintä ja
luottotietopalvelut.
Tilkkuliini Mari Toivari
Kellossa toimialaan kuuluu
puhdistuspalvelut, tekstiilityöt, työvoiman vuokraus,
kodinhoitopalvelut,
alan
tuotteiden osto ja myynti.
Tmi Raimontti Raimo
Paaso suorittaa rakennus- ja
remonttipalvelutöitä.

Nyt uimaan tai kuntoilemaan
Haukiputaan Yrittäjät on
hankkinut jäsenyrittäjille liikuntakeskus Coreen lippuja
sekä Vesijatuliin uimalippuja, joten Haukiputaan Yrittäjien jäsenet saavat käydä
ilmaiseksi kuntoilemassa ja
uimassa.
Uimassa
Haukiputaan
Kellossa Oulun Neon yrittäjänä toimiva Lauri Mikkonen yhdessä yrittäjäkaverinsa Sepon kanssa. (ht)

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

tommi.karjalainen@condira.ﬁ

Puh. 050 5635 635
Käyntios.: Revontie 2
90830 Haukipudas
Postios.: Lassilanperäntie 43,
90830 Haukipudas

• LVI-työtinnin säädöt
• Ilmasto

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

Haukiputaan Yrittäjät ry

Sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS
tiistaina 12.4.2010 Klo 18:30
Best Western Hotel Samanttassa
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Haukipudas YRITTÄÄ
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Kuljetus- ja maanrakennustyöt

Säävälät Oy
(08) 5440 912

Maanrakennustyöt
- kaivinkonepalvelut
- pyöräkonetyöt
- pihatyöt
- viemäröinnit
- purkutyöt

Kuljetuspalvelut
- vaihtolavapalvelut
- hakekuljetukset
- romukuljetukset
- maa-aines ja multatoimitukset

Huom! Viemärin sulatus / aukaisupalvelut

Laitakarintie 22 90850 MARTINNIEMI
PUH. (08) 5540 912
www.saavalat.fi

Näläkäsille
herkut
Stepistä,

tuu syömään!
avoinna
ma-to 10-23
pe 10-05
la 11-05
su 11-23
Revontie 2

puh. 547 1071

Torpankartano, Haukiputaan Palvelukoti OY
Torpantie 36, 90830 Haukipudas
p. 08- 5638200
info@torpankartano.fi
www.torpankartano.fi
Tuotamme kuntouttavia asumis- ja tukipalveluja

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

Torpankartano- yksilöllisesti yhdessä
Juha Ekorre Oy
Tapiola-ryhmä
Revontie 1
Haukipudas

• Rakennuspeltityöt
• Kourut ja
SARANOITU
kattoturvatuotteet
PIIPUNHATTU
• Kourujen puhdistukset
alk.
• Lumenpudotukset
• Konesauma- ja
profiilipeltikatot
NYS
KOTITALOUSVÄHEN

www.stylette.fi

60€

Puh. 344 707, 040 846 1975
Laattatie 4, Annalankangas, 90830 Haukipudas
www.peltimylly.fi • info@peltimylly.fi

Kirkkotie 10

Jaana Karjalainen on toiminut Sampo-Asussa yrittäjänä neljä vuotta. Itse liike on toiminut Haukiputaalla jo
yli 45 vuotta.

Vaatteet ja muoti
kiinnostanut aina

Perinteinen haukiputaalainen erikoisvaateliike Sampo-Asu täytti viime joulukuussa 45 vuotta. Liikettä
pyörittää tällä hetkellä neljättä vuotta yrittäjä Jaana
Karjalainen.
-Luin lehdestä, että edellinen kauppias oli jäämässä eläkkeelle, ja koska olin
miettinyt elämänmuutosta
jo pitkään, ei harkintaan
mennyt kuin kaksi kuukautta aikaa. Naisten vaatteet ja
muoti ovat aina kiinnostaneet minua, sanoo Karjalainen.
Sampo-Asussa käy tietenkin edelleen paljon samoja
asiakkaita kuin edellisenkin
kauppiaan aikana. Sen lisäksi myös paljon uusia asiakkaita on ottanut liikkeen
omakseen.
-Työ on ollut minusta hyvin haasteellista. Toisaalta
olen saanut toteuttaa siinä
itseäni, mikä on tietysti hyvin mukavaa. Tällä hetkellä
liike on avoinna kuutena
päivänä viikossa. Työpäivä
ei kuitenkaan pääty siihen,
koska lisäksi tulevat esimerkiksi paperityöt sekä messuvierailut.

Keskittymistä
naistenvaatteisiin
Sampo-Asu muutti tammikuun alussa uuteen liiketilaan Jokelantielle. Tähän
vaikutti se, että entinen liiketila kävi liian suureksi sen
jälkeen, kun Sampo-Asu jätti tuotevalikoimastaan pois
miestenvaatteet ja alusasut.
-Päätimme keskittyä laadukkaisiin naisten sisävaatteisiin, jonka lisäksi meiltä
löytyy jonkun verran myös
ulkoasusteita. Myymme aika
paljon tanskalaisia vaatteita
sekä myös kotimaisia naisten juhla-asuja, sanoo Karjalainen.
Uuteen,
aikaisempaa
valoisampaan liikehuoneistoon tulee asiakkaita Haukiputaan lisäksi myös Kiimingistä ja Oulun keskustasta.
-Sampo-Asu on oikea
paikka yksilöllisiä vaatteita hakevalle asiakkaalle.
Meidän etunamme on, että
pienenä, mihinkään ketjuun
kuulumattomana liikkeenä
pystymme valitsemaan täysin itsenäisesti myyntiin tulevat vaatteet.

Jukka Miettinen

www.haukiputaanseurakunta.fi

KELLO

HAUKIPUDAS

Lastenvaatteiden erikoisliike

AUKIOLOAJAT
Ma-Pe 8.00-21.00
Su 10.00-21.00

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

puh. 08-564 1100

Bobo Haukipudas, Revontie 1, 90830
p. 044 7525337. Avoinna ma-pe 10.-17.30, la 10-14
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Tietotekniikka toi
enemmän aikaa asiakkaille
Tietotekniikan uudet ratkaisut asettuvat jo luontevasti
pieneenkin myymälään. Sen
on huomannut myös Kelloliike Kylmäahon yrittäjä
Leena Niemelä.
– Terveisiä Helsingistä
pitkäaikaiselta asiakkaalta,
Niemelä sai lukea yrityksensä Facebook-sivulta jokin aika sitten. Joulua ennen
muuan toinen tiedusteli,
onko tiettyyn korusarjaan
saatavissa
täyden-nystä.
Kolmas asiakas onnitteli ja
kiitteli muuten vain Kylmäahon kotisivuista.
Nettipostia tulee etenkin
Haukiputaalta poismuuttaneilta entisiltä asiakkailta
Utsjoelta Helsinkiin ja maaseudulla asuvilta aivan uusilta yhteydenottajilta.
– Kotisivut on tärkeät
olla. Siitä asiakas saa kunnon mielikuvan siitä, mitä
tarjontaa on, Niemelä viestii
tyytyväisenä nettisivujen ylläpitäjänä.
Siinäpä se – hänellä on
kotisivut www.kelloliikekylmaaho.fi, joita voi itse
ylläpitää tutun oman kylän
osaajan kanssa. Siten hän
voi erittäin joustavasti lisätä
näkyville uutuudet ja kausituotteet, joita tar-jontaan
kuuluu.
Ajankohtaisuus
houkuttelee ostajaa. Tuoreet
tiedot uutuuksista sivulle
tarvitaan, jotta asiakas jaksaisi kiinnostua ja jopa lähestyä yhteydenotoillaan.

Tietenkin sivujen toimivuus riippuu myös siitä,
kuinka hyvin sivut on tehty,
ja ovatko tuotelinkit riittävän informatiiviset ja onko
tuoteskaalassa
tunnettuja
luotettuja merkkejä.
Kelloliike
Kylmäahon
kotisivujen oikeassa alanurkassa on linkki yrityksen
Facebook-sivulle. Sitä kautta asiakas voi helposti lähestyä yritystä esim. tuotteiden
saatavuutta koskevilla tiedusteluilla tai muuten vain
terveisiä lähettämällä.
Kymmenen vuotta Leena
Niemelä on ollut yrittäjänä.

Iso muutos yrityksen toimintaan tuli kolme vuotta sitten,
kun myymälässä otettiin
käyttöön nykyaikainen atkpohjainen kassajärjestelmä.
Kassa ynnää automaattisesti
tapahtumat, raportteja, tilastoja ja vertailuja saa hetkessä miten päin tahansa. – Nyt
pelataan viivakoodeilla. Jää
aikaa asiakkaitten kanssa
tuotteiden
valitsemiseen,
Niemelä toteaa.
Laskentarutiinit
ovat
vähentyneet huomattavasti, kun kassapääte otettiin
myymälässä käyttöön, eikä
enää ole tarpeen kuskata

tositteita pankkiin. Lisäksi
sähköpostin käyttö helpottaa mm.tavaran tila-usta,
yhteydenpitoa asiakkaisiin
ja yhteistyökumppaneihin.
Kun puhelimella ei saa yhteyttä, niin sähköposti toimii
ja siitä jää aina viesti itsellekin.
– Teknologia ja sosiaalinen media ovat tulleet pieneenkin kauppaan, ja se on
hyvä, Niemelä sanoo rohkaisuna toisille pienyrittäjille.

Esko Leipälä

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

www.tiinaruokojarvi.fi

Kelloliike Kylmäahon yrittäjä Leena Niemelä on tyytyväinen nykyteknologian tuomiin
muutoksiin. Viimeinen harppaus on ollut sosiaalinen media, joka tuo kontakteja asiakkailta eri puolilta Suomea. Laskentarutiineja jää pois, ja on enemmän aikaa asiakaspalveluun, vaikkapa sormusten valintaan.

Sofi Oksasen Puhdistus

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

Teatterikuopassa

Ensimmäistä kertaa PohjoisSuomessa Sofi Oksasen Puhdistus -näytelmään
tarttui harrastajateatteri. Lähes 30 vuotta Haukiputaalla toiminut Nurkkanäyttämö
esittää Finlandia-palkitun kirjailijan koskettavaa näytelmää
Virosta. Puhdistus avaa suomalaisille Viron vaiettua lähimenneisyyttä heijastaen sitä
nykypäivään.
Näytelmän on ohjannut
Kiiminkijoen opiston pitkäaikainen teatteritaiteen opettaja Raija Päkkilä. Tällä kertaa
hän ei luvannut katsojille leppoisaa huumoria eikä rentouttavaa teatteri-iltaa. Ohjaaja ei hyväksy väitettä, että
sodassa ja rakkaudessa kaikki
olisi sallittua. Ei sota tee mitään, vaan sotilaat. Ja sotilaat
ovat ihmisiä. Raiskaus aseena

ja sodankäynnin välineenä on
käsittämätön. Siitä ei saa vaieta
– siitä ovat yhtä mieltä sekä kirjailija että ohjaaja.
Tarina kerrotaan ristikkäin
kahden monisävyisen naisroolin;
nuoruusvuotensa 1940
luvun Neuvosto-Viron miehitysvuosissa eläneen Aliide
Truun ja hänen 1990 luvulla
elävän sisarensa tyttärentyttären Zaran kautta. Ikäerostaan
huolimatta molemmilla naisilla
on samanlaisia väkivaltaan ja
vapaudenmenetykseen liittyviä
kokemuksia.
Nimensä mukaisesti, vaikeasta aiheestaan huolimatta
Puhdistus on puhdistava kokemus. Se on näytelmä rakkaudesta maahan, metsiin, perinteisiin ja sukuun. Teemana ovat
paitsi ihmisten tarinat, heidän
kauttaan myös pahuus, viatto-

muus, rakkaus, syyllisyys, häpeä
ja puhdistautumisen tarve.
Moniulotteisen tarinan hahmoista kukaan ei ole yksiselitteisesti hyvä tai paha. Katsojaa
ei kuitenkaan päästetä helpolla kuvattaessa piinallisesti ja
jopa lohduttomasti sitä, mikä
on elossapysymisen lopullinen
hinta ja mitä voi tapahtua, kun
kaikki on kaupan.

Ensi-iltaviikonloppuna 5.-6.3.
näytelmä veti täysiä katsomoja
Haukiputaan Teatterikuopalla
(Revontie 45).

Ohjaus Raija Päkkilä, musiikki Olli Roman, puvut ja
lavastus Ulpu Korpua.
Rooleissa: Satu AlataloRautio, Tarja-Kaisa Martti,
Maija Männikkö, Timo Rautio, Elmo Rautio, Hannu Tihinen ja Juha Virranniemi.

markkinoiden tehokkain, helpoin, hauskin
ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!
Isäntä
PUHDISTUS
Nurkkanäyttämö
la 19.3. klo 19, su 20.3.
klo 17, la 2.4. klo 19,
su 3.4. klo 17
Liput 15/13 € K-15

Lady

Ammatti

139,- 125,- 169,-

Lumivuo
www.aosteel.fi

Tilaukset: AE Innovation
Alpo Laakkonen
p. 045 263 0780

HUOM! Työnäytös Iissä Illinsaaressa 19.3.2011
klo 13.00, os. Illinkoskentie 5, 91100 Ii. Kahvitarjoilu!

Revontie 45 HAUKIPUDAS

Liput p. (08) 887 4312 ja tuntia ennen
ovelta, ennakkoon Kiiminkijoen opiston
toimisto, Oulusta kaupunginteatterin
myyntipalvelu p. (08) 5584 7600

w w w.teatterikuoppa.fi
Seuraavat näytökset ovat:
la 19.3. klo 19, su 20.3. klo 17,
la 2.4. klo 19, su 3.4. klo 17,
la 9.4. klo 19, su 10.4. klo 17.
Kaikissa näytöksissä on tilaa.

Huom! Esitys sisältää voimakkaita kohtauksia, siksi sitä ei suositella alle 15-vuotiaille. Liput 15/13 €. Lippujen ennakkomyynti Kiiminkijoen opiston toimistosta (Kirkkotie 4 Haukipudas) p. (08) 8874312 ja
Oulun kaupunginteatterista p. (08) 55847600. Lisätietoja: Ohjaaja Raija Päkkilä, p. 040-5550067 ja tiedottaja Aune Hinkula p. 040-5512534.

YRITYSKAUPAT

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

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
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Tiina Ruokojärvi:

Liike on lääke
BusinessOulu tarjoaa asiantuntijapalveluja, opastusta, koulutusta sekä työkaluja matkalle liikeideasta yrityksen perustamiseen.

Tervetuloa BusinessOulun

yrittäjäkahveille
Aika: tiistaina 29.3.2011, klo 8-9:30
Paikka: valtuustosali, Haukiputaan kunnantalo
Ohjelma:
8.00
Kahvitarjoilu
8.20
Tervetuloa
Kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen, Haukiputaan kunta
8.30
BusinessOulu
Olli Löytynoja, BusinessOulu
8.50
Yrityspalvelut
Jarmo Lauronen, BusinessOulu
9.10
Haukiputaan yrittäjien terveiset
Kimmo Kallio, Haukiputaan yrittäjät ry
9.20
Tilaisuuden yhteenveto
Jarmo Ronkainen
9.30
Tilaisuus päättyy
Ilmoittautuminen torstaihin 24.3.2011 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
pertti.villanen@businessoulu.com

Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

Liike on lääke, kunhan balanssista pidetään huoli,
personal trainer Tiina Ruokojärvi vakuuttaa. Ammattikokemusta ja koulutusta
sanojen vakuudeksi löytyy.
Tiinalla on kolmenkymmenen vuoden työura fysioterapeuttina, ja lopuksi hän on
hankkinut lisäksi personal
trainer -pätevyyden.
Personal trainer on henkilökohtaiseen
kuntovalmennukseen erikoistunut
liikunnan
ammattilainen,
jolla on lisäksi valmiudet
painonhallinta- ja ruokavalioneuvontaan.
Tiina laatii asiakkaalleen
hänen kuntoonsa ja mieltymyksiinsä sopivan kuntoohjelman. Monesti kyse on
kivunhallinnasta: asiakkaalla on outoja kipuja, joiden
syyksi paljastuu lihasten
epätasapaino.
Yksi tyypillinen esimerkki on istumatyötä tekevien
ihmisten selkä- ja alaselkäkivut. Jonkinlainen oire
syistä saattaa olla ryhti, joka
on kaareutunut eteenpäin
kuin kohti näyttöpäätettä.
Siinä on esimerkkitapaus
lihasepätasapainosta. Huo-

no ryhti saattaa lähteä siitä,
että rintalihakset ovat niin
kireällä, että selkä pyöristyy
ja hartiat painuu eteenpäin.
Se aiheuttaa kireyttä taakse
selkään, Tiina valistaa.
Ristiselänkivut on toinen
oireryhmä, joihin syy löytyy
ihan toiselta puolelta kehoa. Alaselän kivut johtuvat
usein siitä, että vatsalihakset
ovat niin surkeassa kunnossa, että ne eivät tue selkää.
Apu näihin ja moneen
muuhun kipuun löytyy itse
kunkin omista valinnoista,
joiden käyttöönotto ei ole
kovin vaikeaa, kunhan saa
siihen sopivat vinkit. Pääsääntö on tämä:
– Liike on lääke! Ihan oikeesti.
Kunnon
kohottamisen
aloittaminen ei ole koskaan
liian myöhäistä, Tiina vakuuttaa. Siitä hyötyvät myös
eläkeikäiset. Kun voimat
loppuvat portaita noustessa, niin voiman puutettahan
se on. Apua siihen saa vahvistamalla jalkoja vaikkapa
kuntosalitreeneillä.
Tiina varoittaa myös yliarvostamasta raskasta fyysistä työtä kuntourheilun

muotona. Työliikkeet ovat
yleensä enemmän tai vähemmän yksipuolisia. Sen
seurauksena on rasitusvammoja, kun ”vastalihakset”
jäävät paitsioon. – Yksipuolisuus on hankala asia.
Tiina arvostaa terveyttä
yli kaiken. Hän pitää sitä
jopa tärkeämpänä kuin rikkautta ja rakkautta. Ilman
terveyttä ei jää voimia niistä
nauttimiseen. Tai vielä pahempi, voi käydä niin, että
rikkaus tyrehtyy ja rakkaus
lakastuu, kun ajatuksia ei
riitä muuhun kuin selviytymisestä huolehtimiseen.
Tiina toimii itsenäisenä
yrittäjänä
Liikuntakeskus
Coren tiloissa. Tilat ja laitteet ovat siellä Tiinan käytettävissä. Kun asiakas ottaa
yhteyttä personal traineriin,
hänellä on jokin tavoite. Hän
haluaa parantaa fyysistä
kuntoa, lihaskuntoa, liikkuvuutta, kiinteytyä, painonpudotusta, lihasvoimaa tai
lihasmassaa ja siinä ohessa
myös painonpudotukseen
tähtääviä ravintoneuvoja.
Mitään yhtä vakioratkaisua
näihin ei ole, vaan ohjelma
laaditaan jokaiselle omansa.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä BusinessOulu, Haukiputaan yrittäjät ry ja
Haukiputaan kunta.

Kivut ja kivun syyt voivat olla ihan eri puolilla kehoa. Esimerkiksi ristiselän kipuja voidaan hoitaa vahvistamalla vatsalihaksia tässä laitteessa, Tiina Ruokojärvi neuvoo.

Haukipudas YRITTÄÄ Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti maaliskuu 1/2011
Kustantaja:
Vastaava toimittaja:
Toimittajat:
Sivunvalmistus:
Painopaikka:

Haukiputaan Yrittäjät ry
Kimmo Kallio
Heimo Turunen, Esko Leipälä, Jukka Miettinen
VKK-Media Oy p. 0400 385 281
Suomalainen Lehtipaino Kajaani
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Kauneuspalvelut saman katon alta:

Kauneushoitola Sinikka Pietilä
Kynsistudio BeautyNails

Lastenvaatteita
kohtuuhintaan

TERVETULOA UUDET JA VANHAT ASIAKKAAT!

Lohitie 5, KIVINIEMI, www.beautynails.fi
Sinikka 040 5265 190 / Sari 0400 355 550

Hyvä pilkkivalikoima, Valio, Kuusamo ym. TERMO LÄMPÖSAAPAS
Pilkkiperhoja. Madot ja toukat.
TARJOUSHINTAAN !
Myös lahjakortit !
VERKKOTARVIKKEET NOKIA KAIRA HUOPAVUOYM., MYÖS ASIAKKAAN RIKUMISAAPAS (OH. 109€)
TARJ. 79€ (EI TUURA PLUS)
TILAUKSESTA
KAIRAT TARJOUKSESSA !
PIENIÄKIN ERIÄ

Esitteet
Kirjepaperit- ja kuoret
Käyntikortit
Tabloid -lehdet
Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

KIINTEISTÖPALVELUT
Koti- ja siivouspalvelut
kodit, toimistot, raput, yms

044 571 3052

Kiinteistöhuolto

ulkoalueidenhoito, remontit, yms

044 571 3050

www.fixuremppa.fi

Päivysty
s

24h

Kenkä-Markuksesta löydät
kengät arkeen ja juhlaan.

REMONTTIMYYNTI
VIELÄ KE-LA
PALJON
10€ KENKIÄ

20€

30€
40€ 50€

Tervetuloa kenkäostoksille!
Kenkä-Markus
Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas
Puhelin (08) 547 1464
Palvelemme ma-pe 10-18 sekä la 10-14

Dallapé & Sami Saari
ja Juha Hostikka
Suvi Teräsniska
Suuri Jääkiekkoilta
Antero Mertaranta &
Allstars
Ässät
Souvarit
Markku Aro
Kake Randelin

Hotel Samantta

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

ALK. 59€

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme

Pe 18.3. 		
		
La 19.3.
Pe 1.4.
		
		
La 2.4.
La 16.4.
La 23.4.
La 30.4.

Tervetuloa viihtymään!

KALASTUS- JA PERHOTARVIKKEET

Palvelemme:
Ma-pe 10-17.30
la 10-14
Kirkkotie 4, Haukipudas
p. 0440 303 511
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Heli Lukkari on toiminut viime kesästä lähtien lastenvaatteita myyvän Bobo-ketjun yrittäjänä.
Keskustassa
sijaitsevasta
Bobo Haukiputaasta löytyy
hyvä valikoima laadukkaita
lastenvaatteita. Ne ovat peräisin lähinnä Keski-Euroopasta: Italiasta, Tanskasta ja
Espanjasta.
- Vaatteet on tarkoitettu
kaiken ikäisille aina vauvoista 160 cm pitkiin lapsiin.
Meiltä vaatteita sekä sisäettä ulkokäyttöön ja myös
sukat ja sukkahousut, sanoo
yrittäjä Heli Lukkari.
Vaatteiden lisäksi Bobossa on vielä erikseen lelupuoli. Sieltä löytyy monenlaisia
puuleluja, leikkiastioita ja
–autoja sekä Tšekeistä peräisin olevia maailmankuuluja
Myyrä-aiheisia pehmoleluja.
- Bobo on franchisingperiaatteella toimiva, vielä
suhteellisen tuore liikeketju,
joka on toiminut etupäässä
pääkaupunkiseudulla. Ennen tätä Haukiputaan liikettä pohjoisin Bono-liike sijaitsi Järvenpäässä.
Heli Lukkari kävi kolme
vuotta sitten yrittäjäkurssin.
Viime kesänä hän ajatteli

DJ Night Club Frogsissa
perjantaisin ja lauantaisin
klo 22-04

”nyt jos koskaan”, ja löysi pienen etsinnän jälkeen
hyvältä vaikuttaneen liikeidean. Hän päätti ryhtyä
Bobo-ketjun
franchisingyrittäjäksi.
- Asiat etenivät ja marraskuun lopussa minulla oli
jo oma kauppa. Ennen päätöstäni ryhtyä franchisingkauppiaaksi Bobolle olin
kuitenkin miettinyt jo asiaa
huolella etukäteen, sanoo
Lukkari.
Lastenvaatteitakin
on
niin monenlaisia ja liikeidean kannalta on tärkeää erikoistua, Ei kannata lähteä
myymään samaa tuotetta,
kuin mitä kaikki muut lähiseudun kauppiaat myyvät.
- Tietenkin tuotevalikoima vaihtelee ja muuttuu
kysynnän mukaan ja uusia
merkkejä tulee myyntiin.
Bobossa toiminta on elävää,
eikä sidottua johonkin tiettyyn kaavaan. Bobossa asiakasta kuunnellaan.

Jukka Miettinen
kuva Heli Kynkäänniemi

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

www.kuljetustornberg.fi

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas
puh. (08) 5402 473, 0400 803 596
geopudas@geopudas.fi
www.geopudas.fi

Maanrakennusliike
P. Takkula Ky
Luostarinvainio 90820 Kello
Puh. 0400 285 028, 08-540 2221
fax 08-540 2401
takkula2@dnainternet.net

www.haukiputaanyrittajat.fi
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Väiskin TV ja Koneen Jyrki Drushin:

Tekniikka muuttuu – tarkkana pitää olla

sähkö

- tarvikkeet
- asennustyöt

Martinniementie 31
08 - 561 2600

JORMA

KORTESOJA

Viedään tämä mies meidän
yrittäjien puolestapuhujaksi
eduskuntaan. Yli puoluerajojen!
”Jorma uskaltaa sanoa
ja toteuttaa asiat meidän
puolestamme”.
”Jorman sydämen asiana on alueemme yrittäjyys,
yrittäjät, heidän perheensä sekä koko maakunnan
elinvoimainen tulevaisuus”.

– Taas on pussittomat Dysonin pölyimurit loppu, lisää
pitää tilata, Tekniset Väiskin TV ja Koneen Vesa Mäkinen selventää pussittomien pölyimurien markkinaimun nostetta Suomessa. Se lähestyy eurooppalaista
tasoa.
Koko työikänsä ¬Jyrki Drushin on seurannut aitiopaikalta kodintekniikan ja viihde-elektroniikan kehitystä.
Aika ajoin muutokset ovat
mullistaneet niin tuotevalikoimaa kuin myös kaupan
toimintaympäristöä.
– Tarkkana pitää olla, kun
tekniikka aina vain paranee,
mutta hinnat laskevat, Drushin sanoo.
Drushin on toisen polven
kodinkonekauppias. Ensimmäisen kerran parikymppisenä heti armeijan jälkeen
vuonna -83 hän lähti alalle
työntekijäksi isänsä perustamaan kauppaan. Siitä
lähtien hän on ollut vastuullisissa tehtävissä alan eturintamassa.
– Olin koko ajan myyntitoiminnassa mukana, ja olen
nähnyt muutokset läheltä,
hän tiivistää.
Myöhemmin hän ehti olla
vetäjän isänsä Kemijärvelle
perustamassa myymälässä,
ja sen jälkeen pari vuotta
kului Hämeenheikillä Rovaniemellä.
Mutta kotiin teki miehen
mieli. Isän kauppa oli ehtinyt vaihtaa välillä lyhyeksi
aikaa omistajaa. Drushin
halusi ostaa ”oman” kaupan
takaisin sukuun ja itselleen.

Hän puhui mukaan yhtiökumppanikseen kaupassa
silloin palkattuna olleen
Vesa Mäkisen. Yrityskauppa tehtiin -94, ja siitä lähtien
Tekniset Väiskin TV ja Kone
on palvellut haukiputaalaisia kodintekniikka-asioissa
alan nippeleistä kehittyneimpään tekniikkaan.
Tekniikan digitalisoituminen on tuonut mukanaan
kaikkein isoimmat muutokset alalla. Toinen muutosten
aalto tuli 80-luvulla kännyköiden mukana. Digikamerat merkitsivät taas uutta
vaihetta. Uutta tekniikkaa
on tullut jatkuvina aaltoina.

sessä hommaa riittää.
- Digikamerat ja multimedia- ja viihde-elektroniikka
on melkoista kujanjuoksua.
Niiden laatu paranee, muuta hinnat laskevat kaiken
aikaa, ja se on kauppiaalle
hankala yhtälö. Pahoilta menetyksiltä on vältytty, mutta
oppirahat on pitänyt maksaa. Skarppina on pitänyt
olla, Drushin ynnää muutosten vaikutuksia.
Yksi tuoteryhmä on kuitenkin säilynyt vähäisin
muutoksin: valkoinen linja
eli jääkaapit, pakastimet pesukoneet.
Kilpailu alalla on ollut ko-

Tekniikan digitalisoituminen on tuonut
mukanaan kaikkein isoimmat muutokset
alalla. Toinen muutosten aalto tuli 80-luvulla kännyköiden mukana. Digikamerat
merkitsivät taas uutta vaihetta. Uutta tekniikkaa on tullut jatkuvina aaltoina.
Ensimmäisiä isoja aaltoja
taisi olla mikroaaltouunien
ryntäys 80-luvulla. Myöhemmin tulivat atk, digi-teeveet ja multimedialaitteet,
keraamitasot, erillistasot ja
erillisuunit, ja lopuksi navigaattorit. Jo pelkästään tuotetuntemuksen ylläpitämi-

vaa. Koko alan keskikatteet
ovat olleet laskusuunnassa,
kun marketit ja nettimyynti
pyrkivät markkinoille aggressiivisella hinnoittelullaan. Palvelua ja asiantuntevia neuvoja niiltä ei samassa
määrin saa kuin oman kylän
kokeneilta kauppiailta.

Pienmyymälöiden vastaisku on ollut ketjuuntuminen. Ostot suurissa erissä
tuovat edullisemmat hankintahinnat myös pienmyymälöille.
Pienmyymälöille? Mikä
pienmyymälä Väiskin TV
ja Kone on? Vuonna 2009
myymälää laajennettiin 100
neliöllä, ja nyt myymälätilaa
on yli 300 neliötä. Kyllä sinne mahtuu esittelytuotteet
laidasta laitaan.
Tällä viikolla esille pannaan kevään ja kesän kausituotteet, polkupyörät ja ruohonleikkurit. Harvassa ovat
ne kodinkoneliikkeet, joiden
valikoimiin nämä kuuluvat.
Haukiputaalaiset
ostavat
Väiskiltä noin 300 pyörää
joka vuosi.
Tulevaisuuteen Drushin
tähtää luottavaisin mielin.
Kun tekniikka monipuolistuu, niin asiantuntevalle
palvelulle on yhä enemmän
tarvetta. Sitä paitsi – kun
kauppaa käydään omalla
kylällä asiakkaan kanssa
kasvoihin, niin eihän siinä
kehtaa huonoa tai väärää
tavaraa myydäkään. Sitä riskiä ei sovi ottaa, että asiakas
ei toista kertaa tulisikaan.

Vanhassa makasiinissa erilainen
Naisille suunnattu palveleva
kenkä-, laukku- ja vaatekauppa.
Esim. merkit: jackpot, gabor, dumond, puccini,
moda di fausto, west coast, brooklyn
Kengät, koot 34-41

avoinna ma-pe 12-18, la 11-15
Asemakylänraitti 27 90840 Haukipudas

Terveisin: Jorman tukiryhmä yli puoluerajojen
Eduskuntavaalit äänestyspäivä 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011

Maakunnan ja meidän kaikkien

vahva puolestapuhuja

www.putiikki27.fi, www.facebook.com/putiikki27
putiikki@putiikki27.fi p. 044-7472702
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Psykoterapiapalvelua Haukiputaalla
Psykoterapeutti Pekka Kallio on 54 -vuotias pitkän työuran ihmissuhdealoilla tehnyt haukiputaalainen uusi
yrittäjä. Haukiputaan ja Iin
yritystoiminnan kehittämishanke HAI on auttanut yritystoimintaa alulle Pertti
Villasen ja Anssi Vartiaisen
konsultoimana. Kallio kertoo saaneensa asiantuntevaa
opastusta ja tarvitsemaansa
henkistä tukea yrityssuunnitelmaansa ja apua myös
kotisivujen rakentamisessa.
Sivuihin voi tutustua osoitteessa: www.pekkakallio.fi.
- Yritysideani on syntynyt yli 25 vuoden aikana toi-

miessani kuntasektorilla ja
seuratessani palvelujen saatavuutta mielenterveys- ja
päihdetyössä. Aloitan psykoterapeutin vastaanoton
Haukiputaalla Kunnan virastotalon tiloissa Revontie
2, jossa tarjoan toiminimelläni psykoterapiapalveluita
haukiputaalaisille, iiläisille,
kiiminkiläisille ja PohjoisOulun asukkaille. Toimitilaani asiointi on helppoa ja
huomaamatonta toteaa Pekka Kallio tyytyväisenä.
- Tuotteeni on voimavara- ja ratkaisusuuntautunut
terapiatyö. Teen psykoterapiaa sekä Kelan palvelun-

Psykoterapeutti Pekka Kallio aloittaa sivutoimisena yrittäjänä Haukiputaan virasto-talon 2-kerroksessa (Haukiputaan työvoimatoimistoa vastapäätä) psykoterapiapalvelupisteen.

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

tuottajana, että yksityisasiakkaille. Palvelutuotteisiini
kuuluu terapiatyön lisäksi
ratkaisukeskeinen koulutus,
työnohjaus, sekä räätälöity
mielenterveystyö yhteisöille
ja yrityksille, kertoo Kallio.

Psykoterapia osana
terveyspalveluja
Psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen
Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on hyväksynyt ja jolla
on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi Kela edellyttää,
että terapeutilla on koulutus
siihen psykoterapiaan, jota
hän asiakkaalle antaa.
Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvaama psykoterapia muuttui
1.1.2011 lakisääteiseksi kuntoutuspsykoterapiaksi.
Tämä tarkoittaa, että
määrärahojen niukkuus ei
ole enää este uusien asiakkaiden pääsyyn hyötymään
psykoterapiasta. Terapian
myöntämisedellytyksiä ei
rajoita niinkään terapeuttien
riittävä määrä, kuin terveydenhuollon palvelujärjestelmän valmius hyödyntää
yksityisiä Kelan palvelujen
tuottajia. Tarvitaan rakenteet
ja toimijat kunnan erityissairaanhoitoon yksityisten, erityissairaanhoidon kannalta
ulkoisten Kelan palvelujen
hyödyntämiseen.
- Elämme mielenkiintois-

ta kuntamuutosten aikaa ja
mietimme oman alueemme
palveluiden kehittymistä.
Kunnallisten päättäjien näkökulmasta katsottuna Kelan lakisääteinen palveluiden hyödyntäminen osana
kuntalaisen hyvinvointipalveluja ja sen ottaminen osana erityissairaanhoidon ulkoiseen hoitoketjuun tarjoaa
kustannussäästöjä.
Lainmuutos
virallistaa psykoterapian asemaa
kuntalaisen näkökulmasta
katsottuna osaksi julkisin
varoin tuettua mielenterveystyötä, toteaa Kallio.
Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden
terapiasta vastaa julkinen
terveydenhuolto. Kuntoutuspsykoterapian
tavoitteena on tukea ja parantaa
kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä.
Kuntoutuksella
turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen,
työhön paluu tai opintojen
edistyminen.
Kuntoutuspsykoterapiaa
koskeva lainmuutos lisää
valinnanvapautta terapiakäyntien määrän, tiheyden
ja jaksotuksen osalta.
Kela myöntää terapian
vuodeksi kerrallaan, jonka
jälkeen voi hakea terapialle
jatkoa aina kolmeen vuoteen
saakka. Terapian loputtua
terapeutti toimittaa Kelaan
loppulausunnon, selvittää
Pekka Kallio.

Yritykset!
MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

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

KIINTEISTÖ JA SANEERAUSPALVELU

JOKELA

*Saneerauspalvelut
*Korjausrakentaminen
*Kaikki kodin remontit
*Toimitilojen muutostyöt
*Vesieristys- ja laatoitustyöt *Taloyhtiöiden remontit
(VTT –sertifikaatti)

TOIMIALUE OULU JA YMPÄRISTÖKUNNAT
p. 045 137 5964 juhani.jokela@mail.suomi.net

Kivirakennus
Kivari Ky
Nostopalvelut

Höylätuotteet
& kattoristikot

puh. 040 556 0218 / Kalle

Höylätuotteet
0400 388 500
Kattoristikot
040 756 9004
www.martinniemitimber.fi

IloKäsityökauppa
ssa uusi ilme!
Kevään uutuuksia! Uusia värejä!
Paperinaruissa kevätvärejä!
Intialaisia leimasimia!

• automaalaukset
• autopeltityöt

Talvilan
koj
Ale! en

Paljon laatulankoja poistohinnoin!
Avoinna 10-17, 10-13
Osoite Herralantie 1
Puh. 040 5913 404

Hae tekemisen iloa Ilosta!

HOLSTINMÄEN

AUTOMAALAAMO OY

Palosuontie 8, 90820 Kello, p. (08) 511 204
Ari Torvinen 040 594 6962
Pentti Torvinen 040 594 6961

Myös hinauspalvelut

Kylmäasennus
Harila
Puh. 040 596 3468
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Core liikuttaa monella tavalla

Sanna Halonen ja Katri Kivari ovat jo hieman yli vuoden tarjonneet tilat erittäin monipuoliseen liikuntaan ja ohjattuun kunnonkohotukseen Liikuntakeskus Coressa Haukiputaalla.

Jotta
onnistuisit
kerralla!

2011
Liikuntakeskus Coren ohjelmassa zumbaa, body
combattia ja paljon muuta vauhdikasta ja vetävää.
Liikuntakeskuksen yrittäjinä ja ohjaajina ovat alalla jo
pitkän kokemuksen hankkineet Kellon naiset Sanna Halonen ja Katri Kivari.
Coren vetäjille tuli vuosi itsenäisinä yrittäjinä täyteen
tammikuussa. Liikunta on
pitänyt Halosen ja Kivarin
yhdessä jo kymmenen vuotta. Aikoinaan he ehtivät olla
myös kilparatsastajia, ja niiltä silloisen ABC-tallin ajoilta
alkaen heidän ystävyytensäkin on kestänyt. Sanna Halonen on myös Haukiputaan
yrittäjien hallituksen jäsen.
Corella on tilaa runsaasti. Kaikki neliöt on otettu
monipuolisten liikuntaharrastusmuotojen käyttöön.
Liikuntakeskus tarjoaa puitteet monen maun kuntoliikuntaan yhdessä tai erikseen. Perinteinen kuntosali
on varustettu TechnoGym
-laittein, jotka sopivat minkä
tahansa lihasryhmän treenaamiseen. Niiden lisäksi
on erillinen iso ”peilisali”
ryhmäliikuntaa varten. Siellä asiakkaat voivat osallistua
liikuntaohjaajien vetämiin
tavanomaisiin jumppahetkiin tai maailmanlaajuisesti
käytetyn Les Mills -konseptin liikuntamuotoihin. Näitä ovat Body compat, Body

pump, Body step, Body b
lance ja Body Jam. Zumba
on tällä hetkellä yksi eniten
harrastajia vetävistä liikuntamuodoista. Spinning on
taas laji, josta yleensä joko
tykätään tai ei sitten ollenkaan, mutta siihenkin harrastajia riittää runsaasti.
– Joka tapauksessa spinning on älyttömän tehokasta
kuntoliikuntaa, Katri Kivari
lisää.
Coren ohjattua liikuntaharrastustarjontaa silmäillessä saa alkaa jo pohtia, voiko olla olemassakaan jotain,
mitä listalla ei jo ole.
Body Combat taitaa vetää
väkeä tällä hetkellä zumban
jälkeen toiseksi eniten. Nimi
viittaa
kaksintaisteluun,
mutta nimestään huolimatta
se ei ole mikään kontaktilaji.
Se on ryhmäliikuntaa, jonka
liikkeisiin kuuluu potkuja ja
varjonyrkkeilyä, mutta vain
musiikin tahdittamana ”privaatisti” ilman vastustajaa.
Aluksi, lopuksi ja välillä
Coren kehonhuoltotunneilla pidetään ohjatusti huolta
kaikkia lihaksia ”vapauttavista” venyttelyistä.

Esko Leipälä

ynti
attiasiakasmy
Rautian Amm
ttiapua
tarjoaa amma
sisustukseen!
perustuksista

Ota yhteyttä
yritysmyyntiimme

Teuvo
Alikoski
050 598 3265

HAUKIPUDAS
Revontie 47, 90830 Haukipudas (08) 563 2600,
fax (08) 563 2610, www.rautia.fi/haukipudas
etunimi.sukunimi@rautia.fi

PALVELEMME:
arkisin 7–19
lauantaisin 9–16

www.rautia.fi

teuvo.alikoski@rautia.fi

Rautia Haukipudas yhteistyössä:

Haukipudas YRITTÄÄ
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Pitkäaikainen haave toteutui:

Kari Alaraasakka Rautian
uusi kauppiasyrittäjä
Kari Alaraasakka aloitti helmikuun puolivälissä Rautia
Haukiputaan kauppiasyrittäjänä. Päätös siirtyä Haukiputaalle syntyi nopeasti,
kun hän oli ensin saanut tietää uudesta tarjolla olevasta
mahdollisuudesta.
– Minulle tämänkaltaisen kaupan pitäminen on
ollut kauan haaveena tai tavoitteena. Nyt kun minulle
tarjottiin tammikuussa tilaisuus, niin nopeiden selvi-

tysten jälkeen tartuin siihen
vielä saman kuun aikana,
sanoo Alaraasakka.
Ennen Rautia Haukiputaan kauppiaaksi ryhtymistään Alaraasakka on ehtinyt
hankkia pitkän kokemuksen
yrittäjyydestä. Alun perin
hän aloitti yrittämisen taksiautoilijana, jota jatkoi usean
vuoden ajan.
– Sitten ostin autotarvikeliikkeen, ja siitä lähti liikkeelle minun kauppiasurani jota

Rautian uusi kauppiasyrittäjä Kari Alaraasakka on varautunut rakennuskauden alkamiseen varaamalla riittävästi tavaraa varastoon toimitusvarmuuden takaamiseksi.
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LENNÄ LOMALLE
SUORAAN OULUSTA

KREETALLE
TURKKIIN
RHODOSELLE
MADEIRALLE

15.5. ja 22.5.
alk. 6.3.
alk 14.4.
26.4.

on nyt takana yli 10 vuotta.
Välillä toimin kiinteistövälittäjänä ja Maatalouskeskon
konemyyjänä, kunnes taas
yrittäjyys kutsui. Viimeksi
ennen Rautia Haukiputaan
kauppiaaksi alkamista pyöritin nettikauppaa.

Myynnin lisäksi
asennuspalvelut
Rautia Haukipudas on perinteinen rautakauppa, joka
palvelee ammatti- ja omakotirakentajien, remontoijien
kuin myös yritysten tarpeita. Vakituisia työntekijöitä
Rautiassa on tällä hetkellä
yhteensä yksitoista.
– Nyt kun avajaiset on
pidetty ja olemme laittaneet myymälän kuntoon,
me alamme tehdä kunnolla
hommia. Varsinaisesti uusia
tuotteita me emme ole vielä
ottaneet valikoimiimme. Sen
sijaan uusia tuotemerkkejä,
kuten esimerkiksi Paroceristeet, meiltä löytyy jo nyt,
sanoo Alaraasakka.
Tämän kevään aikana
Rautia Haukiputaassa alkaa
toimia remonttipalvelu. Se
tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ostaa valmiiksi asennettuna vaikkapa vessanpytyn tai hanan tai melkein
minkä tahansa tuotteen, jota
Rautiassa myydään.
– Me tulemme remonttipalvelussa keskittymään
myynnin hoitamiseen, mutta asennustöistä tulevat
vastaamaan yhteistyökumppanimme. Idea on se, että
asiakas pääsee mahdollisimman helpolla voidessaan ostaa tuotteen asennushintaan
samalla kertaa.

Jukka Miettinen
kuva Esko Leipälä

www.haukiputaanyrittajat.fi

Katto

ei välttämättä kestä tämän
talven lumikuormaa, mutta
korkokatto taatusti estää lainasi
koronnousun.
Osuuspankin korkokatolla voit varmistaa jo olemassa olevan
lainasi korkotason matalalle tai ottaa sen uuteen lainaan.
Asuntolaina-asiat hoidat Oulun Osuuspankissa helposti.
Soita ja tule käymään missä tahansa konttorissamme!
Itsellesi sopivan ajan saat puhelinnumerosta 010 2535 014.
op.fi/oulu.
010-puheluiden hinnat: Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,0595e/min, matkapuhelimesta
0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min (alv. 23 %)

HOX!

Nyt myös
nettiajanvaraus

Kevät alkaa tekemään tuloaan ja lumimassat kiinteistöjen katoilla alkavat ilmaston
lämmetessä kerätä enemmän painoa, joten katon rakenteet joutuvat kovalle rasitukselle.
Nyt tarjolla LUMENPUDOTUKSIA ammattitaidolla kiinteistöstä riippumatta.
(Omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, autokatokset jne.)

Ota rohkeasti yhteyttä:

Pinda Oy
2368045-9

Puh. 050 597 7588 Matti
s-posti: lumimies@live.fi
Muista kotitalousvähennys!

Haukipudas YRITTÄÄ
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Eduskuntatyön viimeiset metrit

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

Perustetaan yhdistys -kurssi
lauantaina 26.3. Haukiputaalla

Vireä kolmas sektori -hanke järjestää maksuttoman kurssin yhdistyksen perustamisesta klo 9.00 – 14.15 Tsempissä. Kurssi on tarkoitettu 18 -vuotta
täyttäneille haukiputaalaisille, joilla ei ole aikaisempaa yhdistyskokemusta.
Kurssille voivat osallistua myös alueella toimivat kolmannen sektorin edustajat.
Kurssiin sisältyy yhdistyksen perustamisen ja rekisteröinnin lisäksi mm. verotus-,
arvonlisävero-, ennakonperintä- ja työnantaja-asioita. Kurssin käynyt
henkilö kykenee hoitamaan yhdistystoimintaan liittyvät käytännön asiat.
Kurssille mahtuu 25 henkilöä, ilmoittautumiset pyydetään 18.3. mennessä
Tanja Lindvall p. 050 4201592 tanja.lindvall@haukipudas.fi tai
Mairit Toppi p. 050 4201596 mairit.toppi@haukipudas.fi

Uutuudet saapuneet
kauppoihin!

”Lähestyvät eduskuntavaalit ovat värittäneet
eduskunnassa käytävää keskustelua jo tovin. Jokainen poliitikko haluaa edistää meidän
suomalaisten hyvinvointia.”
Asiapaperipinot, hallituksen lakiesitykset ja ihmisten
avunpyynnöt ovat työllistäneet minut kiitettävästi viimeisten eduskuntapäivien
aikana. Postilaki, poliisilaki,
maankäytön ja rakentamisen pelisäännöt sekä kuntaja palvelurakenneuudistuksen tulevaisuus ovat muun
muassa olleet agendalla. Äänestyksiä ja puheenvuoroja
käytettiin runsaasti.
Lähestyvät
eduskuntavaalit ovat värittäneet
eduskunnassa käytävää keskustelua jo tovin. Nyt kiinnitetään huomiota jokaisen
puolueen linjauksiin ja jopa
sanavalintoihin. Vaalien ykköspuheenaiheet ovat ilman

Hiihtele
Navetalle
la 19.3.
MONOTANSSIT
klo 13-15
tahdittajana
ILOSET

www.putaanpulla.fi

Kirkkotie 6

Puh. (08) 540 2423

muuta työllisyys, verotus ja
sosiaaliturva. Jokainen poliitikko haluaa edistää meidän
suomalaisten hyvinvointia.
Viime viikolla sain koululaisvieraita Puttaalta. Kävivät seuraamassa kyselytuntia lehteriltä ja myöhemmin
keskusteltiin nuoria kiinnostavista asioista. Politiikka tuntui olevan heistä aika
tylsää ja kaukaista. Luulivat
tasavallan presidentin huristelevan täällä Helsingissä
limusiinilla
tilaisuudesta
toiseen. Totuus meistä politiikan puurtajista on hyvin
arkinen. Kansanedustajan
tärkein työ on lakien säätäminen ja valtion yhteisistä
varoista päättäminen.

Neljä parlamenttivuotta
on kulunut nopeasti. Ainoastaan
eduskuntatyön
työtahti ja edustajana olemisen kokonaisvaltaisuus
yllättivät. Olen kauppareissuillakin saanut ohjeita ja
evästyksiä päätöksiin. Kiitos
palautteesta. Alueen edustajana on ollut suuri kunnia
edistää täällä asuvien ihmisten asioita.
Aurinkoista kevättä kaikille!

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Haukiputaan seurakunta ja
Haukiputaan Työnhakijat ry

KIITTÄVÄT LÄMPIMÄSTI
Haukiputaan alueella toimivia yrityksiä ja
joulukonserttiin osallistuneita henkilöitä,
jotka osallistuivat keräykseemme vähävaraisten auttamiseksi.
Yrityksille suunnattu keräys tuotti 1560,00€ja
joulukonsertin lipputulot 1890,00€.
Näillä varoilla hankittiin ruokakassit jouluruokailuun osallistuneille. Lisäksi kiitämme
yrityksiä, jotka osallistuivat keräykseen tavaralahjoituksin ja kaikkia joulu- konsertin
toteutukseen osallistuneita kuoroja.

Kiitos tuesta!
Haukiputaan Kevätpäiviä ovat tukeneet tavara- tai palkintolahjoituksin, antamalla alennuksia tuotteista ja
palveluista tai muuten tukeneet yhteistä tapahtumaa. Järjestäjät kiittävät tuesta!
Kenkä Markus, Anton&Nina, Uusi Muoti oy, Harry Marcell ab, Jarmo Jukuri, Seppälä, Sos-Asu, Popmainos,
Väiskin Tv ja Kone, Liikuntakeskus Core, Matkamajakka. Haukirauta Kiiminki, Toyota, Haukiputaan Kala ja Retki,
Haukiputaan sähköosuuskunta, Haukiputaan Värisilmä, Pentik, Putaan Pulla, Atk-Central, Samantta

