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Kesäpäivät vuoden
tauon jälkeen

Sanonta kertoo, että Suomen kesä on lyhyt mutta kylmä.
No ainakaan viime viikko ei tuon kylmyyden osalta sanontaa juurikaan noudattanut, sillä lämpöä riitti kyllä
reilusti yli omien tarpeiden. Toivotaan, että ihan kaikkea
lämpöä ei ehditty saada, vaan jonkin verran jäisi loppukesällekin.
Haukiputaan Yrittäjät järjestää nyt vuoden tauon jälkeen Haukiputaan Kesäpäivät. Tuntuu, että ihan vasta
saatiin Kevätpäivät pois tehtävälistalta ja Kesäpäivien
järjestelyt olivatkin jo täydessä tohinassa. Tapahtuman ja
ohjelman eteen on tehty kovasti töitä ja jos kaikki menee
suunnitelmien mukaan, yleisöä tulee paljon paikalle. Ainakin markkinapaikkoja on jo kovasti mennyt, joten eiköhän kunnon kesätori saada pystyyn! Myös aurinkoisen
lämpimät kesäkelit on laitettu tapahtumaan tilaukseen.
Yhdistyksen toiminnan kannaltahan tämä vuosi on
ollut varsin toiminnantäyteinen ja lisää on luvassa! Tälle
vuodelle on ehditty jo järjestää useampikin yrittäjien aamiaistapaaminen erilaisilla teemoilla, järjestettiin Haukiputaan Kevätpäivät Kirkkorannassa (kiitos järjestäjille ja
osallistujille), tehtiin lehti, annettiin lahjoitus nuorisotoimeen, jne. Syksyllä vauhti ei ole laantumassa, vaan ohjelmaa riittää silloinkin. Kesän aikana yhdistyksessäkin
vedetään vähän happea ja toimintaa pidetään vähän pienemmällä liekillä. Sen verran kuitenkin vielä rykäistään,
että järjestetään perinteinen yrittäjien yhteinen virkistäytymisilta. Asiasta lisätietoja tihkuu sitten myöhemmin.
Jäsenkehityksessä on vähän vaikeamman viime vuoden jälkeen tehty oikea rynnistys ja tällä hetkellä jäsenmäärämme taitaakin olla korkein koskaan. Kiitos kaikille
jäsenillemme ja muistakaahan pyytää yrittäjäystäviänne
liittymään alati kasvavaan joukkoomme!
Pidemmittä puheitta haluan toivottaa kaikille oikein
mukavaa ja lämmintä kesää. Syksyllä palaamme taas uusien tapahtumien ja lehtien myötä. Ja muistakaa nyt sitten
ottaa kesästä kaikki irti, koska vähän on sellainen kutina
että se talvi tulee tänäkin vuonna…

Haukipudas YRITTÄÄ
Haukiputaan Yrittäjien kevätkokous pidettiin 11.4 Samanttassa. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin viime
vuoden eli 31. toimintavuoden toimintakertomus. 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. Toimistotyöntekijänä
ja yhdistyksen sihteerinä on
toiminut Heli Kynkäänniemi. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Kevätkokous
pidettiin 14.4. ja syyskokous
20.11.2010. Tiedotuksessa
pääosaa näytteli Haukipudas Yrittää –lehti joka ilmestyi maaliskuussa, kesäkuussa ja marraskuussa. Lisäksi
lähetettiin kaksi jäsenkirjettä.
Puheenjohtaja
Kimmo
Kallio osallistui alkuvuodesta Suomen Yrittäjien järjestämälle puheenjohtajien
koulutuspäiville.
Vuoden Yrittäjäpalkinto
2010 luovutettiin Kuljetusliike Mikko Niskalalle syyskokouksen ja pikkujoulujen
yhteydessä.
Sanna Halonen kävi puhumassa Suomalaisen Yrittäjän päivänä 4.9. Haukiputaan lukiolla.
Haukiputaan Kevätpäivät olivat 20.3. ja joulunavaus 19.11. yhteistyössä haukiputaalaisten
järjestöjen
kanssa.
Jäsenyrittäjille oli heinäkuussa teatteritapahtumaan
Toppilan Möljälle Ouluun
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen (edessä vas. selin) vieraili kesäkuussa ja mukana olivat Haukiputaan Yrittäjien hallituksen jäseniä
sekä Haukiputaan Kehityksen työntekijöitä.

Haukiputaan Yrittäjillä
vilkas toimintavuosi
retki, jossa esityksen aiheena
maalaiskomedia ”Vain muutaman huijarin tähden”.
Haukipudaspäivillä syyskuussa palkittiin Vuoden
haukiputaalaisena
yleisöäänestyksessä eniten ääniä
saanut Eero Halonen, jolle
luovutettiin perinteiset isot
kengät ja kunniakirja. Äänestysmahdollisuus oli neljässä
eri paikassa kunnantalolla,
kirjastossa, Teatterikuopalla
ja Best Western Hotell Samanttassa sekä netissä.
Haukiputaan ammattioppilaitoksen sekä lukion
opiskelijoille
luovutettiin
keväällä perinteiset stipendit. (HT)

Haukiputaan Vuoden Yrittäjänä 2010 on Kuljetusliike Mikko Niskala Oy,
yrittäjät Mikko Niskala ja
Jenni Liikanen.

Heinäkuussa
haukiputaalaisia yrittäjiä osallistui
yrittäjille varattuun maalaiskomedia Vain muutaman huijarin tähden -näytäntöön Toppilan Möljällä
Oulussa.

Terveisin puheenjohtaja
Kimmo Kallio

Haukiputaan Yrittäjät ry:n
hallitus 2011
Haukiputaan Yrittäjät ry:n hallitus 2011 yhteystiedot:

Haukiputaan Yrittäjien hallitus koolla keväällä 2011 Best Western Hotell Samanttassa, vasemmalta: Kimmo Kallio puheenjohtaja, Heli Kynkäänniemi sihteeri, Päivi Pikkuhookana, Jyrki Drushinin, Arja Järvenpää,
Tuula Kangas, Reijo Kemilä, Mikko Niskala, Raimo Kropsu, Juha Ekorre ja Sanna Halonen.

Kallio Kimmo ATK-Central Oy
Drushinin Jyrki Putaan Radio Väiski Oy
EKorre Juha Juha Ekorre Oy
Halonen Sanna Liikuntakeskus Core Oy
Järvenpää Arja MatkaMajakka Oy
Kangas Tuula Best Western Hotel Samantta
Kemilä Reijo Talotekniikka Kemilä Oy
Kropsu Raimo SR-Kiinteistöhuolto Oy
Niskala Mikko Kuljetusliike Mikko Niskala Oy
Pikkuhookana Päivi Pop-Mainos Oy
Sihteerinä toimii Heli Kynkäänniemi
www.haukiputaanyrittäjät.fi

040 552 0239
040 709 6558
050 303 0376
044 554 5787
08 561 6600
040 514 0956
0400 689 363
0400 680 299
0400 282 000
040 748 6117
040 849 3913
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Motivaatio, osaaminen ja ilmapiiri
tärkeitä tuloksen tekemisessä

Hannu Aravirran luento ei jättänyt ketään kylmäksi. Aravirta palasi esityksessään useaan otteeseen erilaisuuteen ja sen arvostamiseen. – Erilaisuuksia kannattaa
vahvistaa. Se on rikkaus, hän totesi.
Oulun Kärppien päävalmentajan Hannu Aravirran
saapuminen Haukiputaan

yrittäjien aamiaiselle torstaina 9.6. kokosi lähes 30
yrittäjää Best Western Ho-

tel Samanttaan. Ennen päävalmentajan luentoa Vireä
kolmas sektori hanke piti
kyselyn liittyen yrittäjien
kiinnostuksesta koulutusringin mahdollisuuteen.
Luentonsa aluksi Hannu Aravirta näytti hänelle
tärkeän ja hänen työtään
ohjaavan kaavion. Tässä
kaaviossa huipputuloksen
saavuttamiseen vaikuttaa 50
prosenttia motivaatiotekijät,
30 prosenttia osaaminen ja
taidot sekä 20 prosenttia ilmapiiri.
– Kun katsotte tätä kaaviota, niin huomaatte, että
esimerkiksi
pelaajahankinnoilla ei miljoonankaan
sijoituksella saa paljon lisäarvoa, kun sen vaikutus on
vain 30 prosenttia, Hannu
Aravirta sanoi ja kertoi täysin allekirjoittavansa kaavion prosentit.
Päävalmentaja
kertoi
myös, että valmennusjohdossa lasketaan minimitavoitteeksi sarjan kuudes sija,
jolloin seuran talous toteutuu.
– Me olemme kaikki samassa veneessä. Kaikkia
meitä tarvitaan tuloksen tekemiseen, hän painotti.

Yrittäjien aamiaiselle Aravirran luento kokosi runsaasti myös naisyrittäjiä mukaan.

Me johtajat
olemme avustajia
Oulun Kärppien joukkue
koostuu 30 pelaajasta ja 11
johtoryhmän (=valmennusjohto, lääkintähuolto ja varustehuolto) jäsenestä ja
kyse on kaikkien onnistumisesta.
– Me emme johtoryhmässä ole johtajia, vaan olemme
avustajia. Jos meillä on hyvä
henki, niin se välittyy pelaajiin. Me pyrimme toimimaan
niin, että kaikki kokevat arvostusta. Me mietimme koko
ajan, voiko tämän tehdä vielä jonkin verran paremmin,
päävalmentaja paljasti.
Aravirta palasi esityksessään useaan otteeseen
erilaisuuteen ja sen arvostamiseen.
– Erilaisuuksia kannattaa
vahvistaa. Se on rikkaus,
hän sanoi ja kertoi muun
muassa huumoria viljelevistä pelaajista.
– Tämä ”pukukoppihuumori” on erittäin tärkeää ja
sen tekijöitä etsitään koko
ajan. Vaikka he pelaisivat
otteluissa vain viisi – kymmenen minuuttia, niin heidän työnsä pukukopeissa
tuntuu paljon enemmän.
Kaiken kaikkiaan Aravirta piti yhtenä tärkeimmistä
asioista sen, että jokaisella
joukkueen jäsenellä on omat
henkilökohtaiset tavoitteet,
jotka pitäisi ylittää. Myös
joukkueella on tavoitteet eri
osa-alueille, kuten yli- ja alivoimapeli, jäähyt, otteluiden
pistekeskiarvot, maalierot ja
niin edelleen. Voitokas työ
on kaikkien näiden tavoitteiden ylittämistä.
Tilaisuuden lopuksi yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Kallio kertoi
muun muassa kesäpäivistä,
yrittäjien omasta lehdestä ja
muista ajankohtaisista asioista. (AK)
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Kauneuspalvelut saman katon alta:

Kauneushoitola Sinikka Pietilä
Kynsistudio BeautyNails
TERVETULOA UUDET JA VANHAT ASIAKKAAT!

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

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

KELLO

Kirkkotie 10

OLEMME AUKI
KOKO KESÄAJAN
JOKA PÄIVÄ
KLO 22.00

www.haukiputaanseurakunta.fi

puh. 08-564 1100

Vanhassa makasiinissa naisten
kenkä- Laukku –ja Vaatepuoti

Tervetuloa!
avoinna: ma-pe 12-18 la 11-15
Asemakylänraitti 27, 90840 Haukipudas
www.putiikki27.fi www.facebook.com/putiikki27

PAULIN PUUPALVELU KY
Puh. 050 387 9073, 040 464 3616

Pihapuiden
kaadot

Myytävänä
puiden ja pensaiden
taimia edullisesti
Myydään pieni sauna,
helppo siirtää.

Haukipudas Yrittää 2/2011
Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti kesäkuu 2/2011
Kustantaja:
Vastaava toimittaja:
Toimittajat:
Taitto:
Painopaikka:

Haukiputaan Yrittäjät ry
Kimmo Kallio
Heimo Turunen, Asko Kurki,
Heli Kynkäänniemi , Päivi Pikkuhookana
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
kansi: POP-Mainos Oy/Päivi Pikkuhookana
Suomalainen Lehtipaino Kajaani

Valaisimet lämmittimet kaapelit
pistorasiat kytkimet keskukset
lamput lattialämmitystarvikkeet...
Tule tutustumaan!
Martinniementie 31, puh. 08-561 2600

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

Ma-Pe 7.00-15.30

tommi.karjalainen@condira.ﬁ

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

HOLSTINMÄEN
• Rakennuspeltityöt
• Kourut ja
kattoturvatuotteet
• Kourujen puhdistukset
• Konesauma- ja
profiilipeltikatot
NYS
KOTITALOUSVÄHEN

SARANOITU
PIIPUNHATTU
alk.

60€

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

Myös hinauspalvelut

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

Kuljetus- ja maanrakennustyöt
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

Säävälät Oy
(08) 5440 912
Maanrakennustyöt

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

KIINTEISTÖPALVELUT

- kaivinkonepalvelut
- pyöräkonetyöt
- pihatyöt
- viemäröinnit
- purkutyöt

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

Huom! Viemärin sulatus / aukaisupalvelut

Koti- ja siivouspalvelut
kodit, toimistot, raput, yms

044 571 3052

Kiinteistöhuolto

ulkoalueidenhoito, remontit, yms

044 571 3050

www.fixuremppa.fi

Päivysty
s

24h

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

www.fixus.fi
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TEI järjestelmällä
apua moneen
vaivaan
Helmikuun alussa aloitti
Haukiputaalla Teollisuustie
1:ssä toimintansa Vaihtoehtoterapia Tei Oy, joka tarjoaa ihmisille vaihtoehtoisia
hoitomuotoja muun muassa laihdutukseen, lihashuoltoon, kipuoireisiin, masennukseen, unettomuuteen ja
niin edelleen. Hoitoja voi halutessaan ottaa vaikka vain
rentoutumiseen ja hengähtämiseen kiireen keskellä.
Tei Oy:n omistaja Anu
Höijer kertoo, että yksi
hoitomuodoista on TEI
järjestelmä, joka koostuu
infrapunalämmöstä ja lihasstimulaatiosta yhdessä,
joten se on tehokkaampaa
kuin kumpikaan näistä hoitomuodoista erikseen.
– Tässä laitteessa on 21
ohjelmaa. Siitä löytyy kipuohjelmia esim. reuma- ja lihaskipuihin sekä kroonisiin
kipuihin, selluliitin- ja rasvan poltto-ohjelmia, lihaskunnon parantamisohjelmia
sekä
kiinteytysohjelmia.
Myös lihasmassaa voi lisätä
laitteen avulla, Anu esittelee.
Kaksi muuta hoitomuotoa ovat hermoratahieronta
ja vyöhyketerapia. Vyöhyketerapiaa saa ratahierontana tai kokonaisvaltaisena
vyöhyketerapiana,
jossa
huomioidaan myös tunnedynamiikka.
Kokonaisvaltainen vyöhyketerapia tehdään Antti

Pietiäisen opin mukaan.
– Hoidon aluksi tehdään
niin sanottu elämänkaarihaastattelu, jossa pyritään
kartoittamaan ihmisen toistumia elämässä sekä pääasioita eri ikävuosilta, joihin
ehkä sisältyy tunteiden lukkiutumisia. Itse hoito tehdään sitten ratahierontana
-päästä varpaisiin koko kehon käsittävällä hoidolla.
Ainoa laite Suomessa
Anu Höijer kertoo, että
yrityksen omistama TEI järjestelmälaite on laatuaan ainoa Suomessa.
– Ruotsin tätini kertoi,
että lääkäritkin suosittelevat
tätä laitetta siellä. Siitä sain
idean ja hankin itse laitteen
Norjasta.
Ja laite on pikkuhiljaa
saanut myös asiakkaiden
hyväksynnän.
– Ihmiset ovat saaneet
tästä apua kipuihin ja muun
muassa pudottaneet painoa.
Tuntuu, että tieto on pikkuhiljaa ”puskaradion” kautta
mennyt perille, Anu Höijer
kertoo tyytyväisenä.
TEI-systeemin rinnalle on
tulossa rasvanpolttoa tehostamaan vielä kavitaatiolaite,
Cavi-Lipo, jolla on mahdollista jo ensimmäisellä kerralla pienentää esim. vyötäröstä pois sentin tai kaksi.
Sitten vain kiinteytellään
TEI-systeemillä kiinteäksi,
Anu selvittää. (AK)

Anu Höijer on tyytyväinen TEI -järjestelmälaitteella saatuihin
hoitotuloksiin.

Asiantuntija Pertti Villanen (edessä vas.) kertoi BusinessOulun ja yritysneuvoja Jaana Ylitalo TE-toimiston palveluista.

Yrityspalvelut esittäytyivät
aamukahveilla
Yrittäjille tarjolla olevista yrityspalveluista saatiin kattava kooste 28.4. yrittäjien aamukahveilla Haukiputaan kunnanvirastolla.
Läsnä oli parikymmentä yrittäjää.
Ryhmäpäällikkö Kari Backman ja yritysneuvoja Jaana
Ylitalo kertoivat, että Oulun
seudun Työ- ja Elinkeinotoimiston Iin toimipisteen sulkemisen myötä toukokuusta
2011 lähtien alueen yrityksiä
palvellaan Haukiputaan toimipisteessä sekä Oulussa.
Haukiputaalla työskentelee
yksi kokoaikainen yritysneuvoja ja Oulussa kahdeksan yritysneuvojaa.
Monikanavaiset palvelut
yrityksille pitävät sisällään
henkilökohtaisen asioinnin
lisäksi sähköisen palvelun
eri muodot. Verkon kautta voi muun muassa jättää
työpaikkailmoituksia kellonajasta riippumatta tai
etsiä työntekijäehdokkaita
CV-netistä. Edellä mainitut palvelut löytyvät www.
mol.fi – sivuilta. Mol.fi sivuilta on myös laajasti informaatiota
TE-toimiston
palveluista
henkilöstön
hankinta-, kehittämis- ja vähentämistilanteissa, erilaista
työmarkkinainformaatiota
ja ajankohtaisia uutisia.

Uutta
yritystoimintaa
suunnitteleville TE-toimistot seudullisen yrityspalveluverkoston toimijoiden
kanssa tarjoavat neuvontaa,
rahoitusta starttirahan muodossa ja toimivat jakelukanavana ELY-keskuksen tuotteistettuihin asiantuntijapalveluihin. Rekrytoinnin tueksi
yrityksille TE-toimistoilla on
palkkatuki työttömän henkilön palkkaamiseen liittyen.
Palkkatuen voi saada myös
oppisopimuksella palkattavalle työttömälle henkilölle.

BusinessOulu tarjoaa yritysten menestyksen tueksi yrityskehityspalveluita paitsi
omalla henkilöstönsä niin
myös paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden tuella.
-Haukiputaalaisia aloittavia ja toimivia yrityksiä

palvellaan edelleen myös
Haukiputaan Kehityksen
tiloissa Ukonkaivoksella,
selvitti Villanen.
Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo
Kallio kertoi lopuksi yhdistyksen ajankohtaisista
asioista.

Asko Kurki

Kilpailukykyinen
liiketoimintaympäristö
Aiemmin Haukiputaan Kehityksessä palvellut, nykyisin BusinessOulun asiantuntija, Pertti Villanen kertoi,
että BusinessOulun perustehtävänä on luoda kilpailukykyinen liiketoimintaympäristö alueelle sijoittuville
kasvuhaluisille ja – kykyisille yrityksille, joiden tavoitteena on merkittävä kokonaisinvestointien kasvu.
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Ryhmäpäällikkö Kari Backman kertoi Oulun seudun
TE-toimiston nykyisistä toiminnoista Iin toimipisteen
sulkemisen jälkeen. Toukokuusta 2011 lähtien alueen
yrityksiä palvellaan Haukiputaan toimipisteessä sekä
Oulussa. Haukiputaalla työskentelee yksi kokoaikainen
yritysneuvoja ja Oulussa
kahdeksan yritysneuvojaa.
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Revontori Suomen paras K-supermarket
– Paras K-supermarket
palkinto kuvaa kauppamme
onnistumista kokonaisvaltaisesti. Erityinen ylpeytemme on koko alueen paras
hedelmä- ja vihannesosasto,
leipäosasto sekä tuoretta lihaa, kalaa ja valmisaterioita
tarjoava palvelutiski.
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Runsaasti
paikallisia tuotteita
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–Meidän valttimme on monipuolinen ja laaja, yli 10 000
tuotteen valikoima, jonka
olennaisena osana on hyvä
ja monipuolinen paikallisten tuotteiden tarjonta.
Suuri osa tuotteistamme
tulee paikallisilta tuottajilta.
Muun muassa vihanneksia
ja perunaa sekä leipomo- ja
kalatuotteita saadaan haukiputaalaisilta toimittajilta.
Meillä käy myös paljon luomusta kiinnostuneita asiak-

�����������������������

�������������������������������������
yrityksen
tarvitsemaan ammattiin. Ammatillisen ���������������������������������������
������������������������������������
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perustutkinnon
suorittaa henkilö, jolla ei ole
����������������������������������������
������������������������������������
kyseisen
alan koulutusta tai vain lyhyt alan työ- �����������������������������������������������
�������������������������������������������
kokemus. Ammattitutkinnon voi suorittaa henki- ������������������������������������
lö, jolla�������������������������������
on jo alan perustutkinto tai usean vuoden ��������������������������������������������
�����������������������������������������
käytännön
työkokemus ammattialalta.
����������������������������������������
��������������������������������������������
Kysy lisää oppisopimuksesta koulutus����������������������������������������
suunnittelijalta
p. 010 27 21086.
�����������������������������������
Lisätietoa
myös: www.osao.fi/oppisopimus
������������������������
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kaita, ja olemme tilanneet
asiakkaidemme
toivomia
luomutuotteita muun luomuvalikoimamme lisäksi,
kauppias kertoo.
K-supermarket Revontorilla työskentelee 20 hengen
ammattitaitoinen henkilökunta. Joukossa on useita
ruokamestareita, jotka ovat
saaneet alan koulutuksen Kinstituutissa.
K-supermarketin
asiakaslupaus on olla ”Tavallista parempi ruokakauppa”,
jonka valikoimista löytyvät
niin ajankohtaiset herkut
kuin markkinoiden uutuudetkin. Ketjuun kuuluu jo
190 K-supermarkettia, joista
27 toimii Pohjois-Suomessa.
Suomessa on tällä hetkellä
1259 K-kauppiasta, joista
ruokakauppiaina toimii 938
yrittäjää. (AK)

Oulaisista neljä vuotta sitten kauppiaiksi tulleilla Pekka
ja Ulla Rantalalla on yrityksessä takana menestyksen
kevät. -Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, he toteavat.
Vuoden 2011 parhaaksi Ksupermarketiksi on valittu K-supermarket Revontori Haukiputaalta. Palkinnon
myöntämisen perusteina olivat kaupan erinomaisen laadukas toiminta muun muassa asiakastyytyväisyys sekä
kaupan hyvä myynnin kehitys. Valtakunnan ja alueiden
parhaat
K-supermarketit
julkistettiin ketjun vuosittaisessa tapaamisessa Helsingissä Kalastajatorpalla 11.
toukokuuta.

Vammaisystävällinen
yritys
Vuoden 2011 parhaaksi K-supermarketiksi valittu Revontori on myös vammaisystävällinen
yritys.
Vammaisneuvosto
valitsi

yrityksen 2011 vammaisystävälliseksi yritykseksi perusteluina henkilökunnan
avuliaisuus ja kohteliaisuus.
Marketin sisätilat ovat
tilavat ja niissä on helppoa
liikkua
pyörätuolillakin.
Revontorin paikoituksessa
on myös otettu huomioon
erityisryhmien kuten vammaisten ja lapsiperheiden
pysäköinti.
–Täällä liikkeessä pääsee hyvin pyörätuolillakin
liikkumaan. Kynnyksiä ei
ole esteenä. Täältä löytyy
penkkejä, joihin voi istahtaa
ja inva-wc on todella tilava.
Henkilökuntaa on myös teroitettu auttamisen tärkeydestä, kertoo molemmista
valinnoista
tyytyväinen
kauppias Pekka Rantala.

Pekka Rantalasta kuva heti K-kauppiasliiton suorittaman palkitsemisen jälkeen 9.5. Kalastajatorpan pihapiirissä. Kuva: Kukka Eerola

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

Torpankartano- yksilöllisesti yhdessä
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5 vuotis-synttärit

♥ Hurjia tarjouksia ♥

LOTTO -uistin 3 kpl 20€
LOHIVAAPUT alk. 10€
esim. Lohi-Armas ym.
LIPPA -uistin alk 1€
SALMO vaaput 5€ kpl
MONIVUOTISIA RAPALAT alk. 5€

Vavat ja kelat tarjoushintaan
Nokian kumisaappaat TARJ.
Fireline Tracer Braid kuitusiima
(sh: 36€) TARJ. 22€

Mega

D-vitamiini

10 ug/tbl

5,90

7

150 tbl
(8,90)

KUKANTAIMIA
PIHALLA

Höylätuotteet
& kattoristikot

Kirkkotie 4, Haukipudas
P(08)556 8018
Avoinna:Ma-pe 9-18, la 9-15

Palvelemme:
ma-pe 10-17.30
la 10-14.00
Kirkkotie 4 Haukipudas
puh. 044 0303511

Vieraita tulossa ja tilanahtautta?
Majoitus ihan Haukiputaan keskustassa

Kesähinnat 2-hengelle alkaen 34 €/hlö/vrk, sis. buffetaamiaisen ja iltasaunan.Tarjoushuoneita rajoitettu määrä

myös koko kesän lounas noutopöydästä
8,30 €/hlö ma-pe klo 10.30-14.30. Tervetuloa!

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

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

DJ Night Club Frogsissa
perjantaisin ja lauantaisin
klo 22-04

KAIKKI IRTI KESÄSTÄ PYÖRÄILLEN
www.crecent.

KESÄPYÖRÄT
alk.

349,www.pizzeriaalaturka.fi

den
Laatutuottei
ja täyden
palvelun

NAVETTA NAUTINTOINEEN JA
TALLI TUHTEINE TUOPPEINEEN

PYÖRÄTALO
www.jussinpyora.

TUIRA

OULUNLAHTI

Valtatie 29
(08) 5542 983

Jukolankuja 1-3
(08) 5542 987

Palvelemme:
ma-pe 9-18
la
9-14

Palvelemme:
ma-pe 9-18
la
9-14

Tervetuloa

PATIOLLE

syömään tai nauttimaan virvokkeita!

LIITY JÄSENEKSI!

www.haukiputaanyrittäjät.fi

NAVETTA
ravintola

Kirkkotie 6, 90830 Haukipudas
Telefooni: (08) 540 2423
www.navetta.ﬁ

Avoinna: ma-to 11-01 . pe-la 11-03 . su 12-01
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KateC huoltaa, korjaa ja rakentaa
Maaliskuussa toimintansa aloittanut ja samalla
Haukiputaan Yrittäjien jäseneksi liittynyt haukiputaalainen yritys KateC Oy on erikoistunut
suunnittelemaan ja tekemään pientalojen laadukkaita ulkopintoja, julkisivuremontteja, kattoremontteja ja vesikattoja.
Yrityksen omistajat Markku Ojala ja Jari Kärenaho kertovat, että yrityksessä tehdään myös
ulkoverhouksia ja julkisivu-uudistuksia, ovi- ja

ikkunaremontteja, pienremontteja, tiivistyksiä ja
terasseja. Vaikka kyseessä on nuori yritys, niin
toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi. Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu kuitenkin Oulun
talousalueella. Yrityksen palveluksessa on tällä
erää kuusi henkilöä. Yrityksellä on nettisivut
osoitteessa: www.katec.fi. (AK)

Jari Kärenahon ja Markku Ojalan mukaan yritys tarjoaa
ammattitaidolla huippulaatua ympäristöä ajatellen sekä
suosien paikallisia ja kotimaisia yhteistyökumppaneita.
KateC Oy on erikoistunut suunnittelemaan ja tekemään
pientalojen laadukkaita ulkopintoja, julkisivuremontteja,
kattoremontteja ja vesikattoja.

Uusia jäseniä
Haukiputaan
Yrittäjiin
on liittynyt maaliskuusta lähtien 21 uutta jäsentä. Kaikkiaan yhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä
223. Toivotamme uudet
jäsenet tervetulleeksi toimintaan!
Asennus Kultanen Mikko Kultanen, Sähkö- ja laiteasennukset, kuljetukset, suunnittelu ja konsultointi.
Ecoriver Oy Timo Poh-

jamo, Harjoittaa yhdyskunta-,
sekä maa- ja vesirakennusalan
suunnittelua ja suunnitelmien
toteuttamista sekä alaan liittyvää koulutusta ja konsultointia.
Fixuremppa Oy Jari Soronen, Uudisrakentaminen, remontointi, kiinteistöhuolto sekä
koti- ja siivouspalvelut.
Haukiputaan Maalausja Remontointipalvelu Ky
Mikko Tienhaara Kello, Uudisja korjausrakentaminen sekä
maalaus- ja sisustuspalvelut.
Harjoittaa alaan liittyvää raakaaineiden, tarvikkeiden, koneiden
sekä laitteiden maahantuontia.

Jätehuolto Kropsu Oy/
Säävälät Oy Juho Säävälä,
Maanrakennus, kuljetuspalvelut
ja jätehuolto.
Katec Oy Jari Kärenaho,
Saneerausrakentaminen, rakennuspalvelu.Autojen osto, myynti
ja vuokraus. Omistaa ja hallita
maa-alueita, osakkeita ja osuuksia ja tehdä niillä kauppaa.
Kiljusen kone Jarno Kiljunen Kello, Maanrakennus.
Lähikuljetus Lepistö Oy
Jenni Lepistö, Tilausliikenteen
harjoittaminen kotimaassa ja
ulkomailla sekä kuljetuslähettipalvelut.

Markkinointipaja Ideala
Jussi Alaraasakka, Mainostoimisto.
P & T Karjalainen Ky Petri Karjalainen, Tieliikenteen tavarankuljetus.
Polinka Orvokki Plaketti
Käsityö- ja askartelutarvikkeiden myynti, maahantuonti ja
valmistaminen, postimyynti ja
verkkokauppa.
Promecatech Oy Timo
Männistö Kontio Monitoimiala.
Queen Art Kirsi-Maria
Perkkiö Kiviniemi Taiteen tekeminen, myynti ja välitys. Taiteeseen liittyvien tarvikkeiden

osto, myynti ja välitys. Sisustussuunnittelu. Sisustustuotteiden
osto, myynti.
Silturecords Jorma Siltala, Äänitetuotanto ja ohjelmamyynti.
Smartin Baari Anita Ylitalo, Martinniemi baari-kahvila.
T:mi Rakennus- ja sisustustyöt Arto Enckell, Takkojen
muuraus, takkaliike.
T:mi Suunnittelu Janne
Manninen, Rakennusalan neuvonta- ja konsultointipalveluiden
sekä alaan liittyvien tarkastusten
ja lausuntojen tuottaminen.
Tmi Anita Erkkilä Kel-

lo, Jalkahoidot, perushoidot,
iho- ja kynsiongelmien hoidot,
haavahoidot, kuumakivi- ja
vyöhyketerapeuttinen jalkojen
hieronta.
Tmi Vesa-Veli Jokela,
Moottoriajoneuvojen korjaus,
maalaus, osto, myynti ja vuokraus.Varaosien osto ja myynti.
Ulla Selkälä Kello, Hieronta, käännöspalvelut.
Vaihtoehtoterapia Tei
Oy Anu Höijer Kiviniemi,
Vaihtoehtohoidot; vyöhyketerapia ja hermoratahieronta
sekä tarvikemyynti.

Tekijät yrityksesi myyntiin ja toimistoon.
Työskentelymme ei ole
tuntimäärään sidottua.

Kysy
tarjousta!

Hacma • Marianne Hack • 050-4361199 • www.hacma.fi

SOIMET KY

Kylmäasennus
Harila

• Maanrakennustyöt • Pihatyöt

Puh. 040 596 3468

KONEURAKOINTI S. FINNIG

UUSILLA KONEILLA EDULLISESTI!

SIIRROT OMALLA KALUSTOLLA
Soita ja kysy lisää • Puh. 0500 585 984

Veistotie 2, 90840 Haukipudas

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

www.soimet.fi

Yli 20 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi

www.haukiputaanyrittajat.fi
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Haukiputaan kesäpäivässä runsaasti ohjelmaa
Haukiputaan kesäpäivät järjestetään torilla lauantaina 18.6 klo 1015. Ohjelmassa on Oulun Tähtisirkuksen sirkus- ja taikuriesityksiä,
Patelan Voimisteloihin kuuluva Patelan Kantri esittää kantritanssiesityksen, Zumbaa Liikuntakeskus Corelta sekä haukiputaalaisen
kansanedustaja Mirja Vehkaperän eduskuntaterveiset.
Haukiputaan Mölkkymestaruuskilpailussa heittosuoritus maksaa euron ja paras tulos palkitaan klo 14.30.
Yrittäjien järjestämästä kilpailusta pyritään tekemään
jokavuotinen perinne.
Arpajaisissa on pääpalkintona Madison Classic
Roma polkupyörä, puutarhakalusto Rautia Haukiputaalta,
mikroaaltouuni
Väiskin koneelta, naisten
rannekello Kelloliike Kylmäaholta, lounaslahjakortti
Hotelli Samanttasta sekä
runsaasti muita eri yritysten
lahjoittamia palkintoja.
Tapahtumapaikalla on
Haukiputaan yrittäjiin kuuluvan Jorma Jämsän esittämää
haitarimusiikkia,
neulomista sekä paloauton
esittelyä.
Lapsille on Haukiputaan seurakunnan nuorten

matkaryhmän järjestämää
ongintaa, ilmainen pomppulinna sekä Hietasaaren
ponipihan järjestämää poniratsastusta.
Taiteilija Jani Kokolla on
kynäruiskumaalausesityksiä ja puffetista saa makka-

raa, vohveleita, kahvia ja
mehua.

Tuoretori ja
markkinamyyjiä
Uutena tapahtumaan tulee
paikallinen tuoretori, jos-

sa ovat muun muassa Putaan Pullan leipää, Leipomo
Laurinaholta kalakukkoja ja
rieskaa, Kalakalta tuoretta
kalaa (säävaraus), Sortolan
Jäätelöstä kotijäätelöä sekä
Mervin Kukan kukkia.
Torimyyjillä on myytävänä myös: taidetta, koruja,
kosmetiikkaa, uusia sekä
kierrätysmateriaaleista tehtyjä lasten vaatteita, neuleita, käsitöitä, mausteita,
metrilakua ja hattaroita sekä
kaikenlaista muuta mukavaa.
Keskustan kauppiailla on
tapahtuman aikana myös
ulkomyyntiä ja kesäpäivätarjouksia.

KIP Kansainvälinen
julkineulomispäivä
Kesäpäivässä osallistutaan
Käsityökauppa ilon järjestämään
kansainväliseen
KIP julkineulomispäivään.
World Wide Knit In Public
-päivää on vietetty jo vuodesta 2005 lähtien. Silloin
kodeissaan piilossa neulovat
ihmiset tulevat ihmisten ilmoille neulomaan, tuomaan
esille käsitöiden tekemisen
hauskuutta ja hyödyllisyyttä
sekä näyttämään myös taitojansa. Neulontaan osallistujia kehotetaan ottamaan mukaan oma neulomus ja tulla

Viime kesäpäivillä kynäruiskumaalari Jani Kokko
maalasi mallilleen tiikerikuviot.

Edellisen kerran Kesäpäivät järjestettiin kaksi vuotta sitten, jossa esityksiä seuraamaan kokoontui runsas yleisö.

Kevätpäivien tuottoa
moneen kohteeseen
Kevätpäivät järjestivät lauantaina 19.3 Eläkeliitto Haukiputaan Yhdistys ry, Vierivät Kivet ja Haukiputaan
Yrittäjät ry. Kevätpäivien
tuotolla on tukea annettu
Kultasimpun vanhusten ja
vammaisten virkistäytymiseen, vertaisliikunta ohjaa-

Kuvassa Haukiputaan
Yrittäjät ry.n puheenjohtaja Kimmo Kallio, Haukiputaan lukion välituntitutorit Anu Ylisaukko-Oja
ja Konsta Kivioja sekä
Vapaa-ajan ohjaaja Minna Ronkainen ottamassa
vastaan lahjoitusta.

jakoulutukseen, vapaaehtoistoimintakoulutukseen,
Haukiputaan Heiton urheilustipendeihin, Heiton talolle on hankittu inva-ramppi
sekä lahjoitettiin lahjashekki Haukiputaan Nuorisotoimen välituntiliikunta Tutortoimintaan.

Sanna Halonen Liikuntakeskus Coresta piti kevätpäivillä lämmittely Zumbaa, jota saadaan kokea
myös Kesäpäivillä. Taustalla näkyy Aseman esikoululaisten tekemää kalataidetta. Esikoululaiset
tekaisivat kalat yhdessä päivässä ja niin saatiin
somisteet lavalle

Kuva viime kesän KiP-päivältä Haukiputaalta. Ota oma
työsi ja tule viettämään hauska päivä torille käsitöiden
parissa rennossa seurassa! Oma tuoli kannattaa ottaa
mukaan!
torille neulomaan. Voi ottaa
myös oman tuolin mukaan.
Käsityökauppa
ilossa
on ollutkin kuukausittain,
kuukauden viimeisenä keskiviikkona neuleilta, johon
harrastajat ovat kokoontuneet neulomaan yhdessä ja
vaihtamaan
kokemuksia.
Neuleiltaan osallistuneita
nähtäneen myös torilla.
Kesäpäivän
järjestäjä
Haukiputaan Yrittäjät toivottaa kaikki tervetulleeksi
nauttimaan kesäpäivästä ja
tapahtuman ohjelma-annista!

Kansanedustaja Mirja
Vehkaperä kertoo
tuoreet
kuulumiset eduskunnasta.

Oulun tähtisirkus
Haukiputaan kesäpäiville
saapuva Oulun Tähtisirkus
tarjoaa monipuolista ja tasokasta sirkustaiteen opetusta kaikille ikäluokille. Pääasiallisena kohderyhmänä
ovat lapset ja nuoret. Tähtisirkuksella on 10 opettajaa
ja noin 150 oppilasta. Sirkusta johtaa Stella-pellenäkin
tunnettu Anna-Kaisa Järvi.
Sirkustunneilla opetellaan
jongleerausta, tasapainoilua, akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, klovneriaa ja esiintymistaitoa sekä vanteita.
Sirkuskoulun oppilaat jaetaan 5-7-vuotiaiden, alkeis-,
jatko- ja aikuisten ryhmiin
iän ja harrastuksen keston
mukaan. Lisäksi sirkuksella
on esiintyvä ryhmä sekä lapsi-vanhempi-ryhmä.

Mölkkymestaruuskisa
Haukiputaan mestaruudesta Kesäpäivillä kilpailtava
Mölkky on heittopeli, joka
sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. Mölkyssä menestykseen tarvitaan vain yksinkertaiset välineet ja sopivassa
suhteessa sekä taitoa että
onnea. Mölkkyä voivat pelata tasapäisesti yhdessä sekä
nuoret että vanhat ja siitä onkin tullut suosittu peli
etenkin kesämökeillä.
Kesäpäivien Mölkkykilpailussa lasketaan kaadettujen palikoiden silmäluku
yhteen ja suurimman tuloksen saanut voittaa.

Mölkkykapulat

7 9 8
5 11 12 6
3 10 4
1 2
Keilojen asettelujärjestys pelin alussa.
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Matkatoimistopalvelut
omalta paikkakunnalta

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

ANTENNIASENNUSLIIKE

MatkaMajakka Oy:n markkinointijohtajaksi ja toiseksi osakkaaksi 50 prosentin
osuudella vuosi sitten kesäkuussa tullut Arja Järvenpää
pitää
työtään
haastavana ja mielenkiintoisena.
– On ollut säpinää ja
kovasti töitä. Vaikka uusia asioita on tullut eteen,
niin alkaa tuntua siltä kuin
olisin ollut pitemmänkin
aikaa alalla, Haukiputaan
yrittäjien hallitukseen kuuluva Arja kertoo.
Arja Järvenpään työ
MatkaMajakka Oy:n markkinointijohtajana on monipuolista, sillä matkatoimisto välittää useiden eri
matkanjärjestäjien valmismatkoja ja tarvittaessa räätälöi matkat asiakkaiden
toivomuksien
mukaan.
Valmismatkojen, reittilentojen ja laivalippujen lisäksi saman katon alta saa
myös hotellivaraukset, autonvuokraukset, matkavakuutukset sekä junaliput.
MatkaMajakasta voi myös
ostaa
matkalahjakortin
vaikkapa syntymäpäivälahjaksi.

Yhteydenpidot
sähköpostilla ja
puhelimella

ASENNUKSET
• Yhteisantennit
• Antenni- ja satelliitit
• Äänentoiston suunnittelut sekä asennukset
• Asuntoauto/-vaunu antenniasennukset

– Suurin osa yhteydenotoista tulee sähköpostin tai
puhelimen kautta. Asiakkaiden ei matkaa varatessaan
välttämättä tarvitse tulla
meille, Arja kertoo ja muistuttaa, että ryhmämatkojen
osuus matkojen myynnistä
on lisääntynyt.
– Meillä on myös paljon
asiakkaita, jotka haluavat
asiakaspalvelua kasvotusten. Ihmiset osaavat arvostaa tänä päivänä hyvää palvelua.

Vapaa-aikana Arja Järvenpää huolehtii kunnostaan lenkkeilemällä. Lisäksi
hän harrastaa lukemista ja
tietenkin matkailua.
– Aina kun on mahdollista, käymme lomillamme
katsomassa uusia kohteita.
Silloin niistä osaa kokemuksen kautta kertoa myös asiakkaille, Arja kertoo.
MatkaMajakka
Oy:ssä
työskentelee Arjan lisäksi kaksi henkilöä; toimitusjohtaja Sirpa Liedes ja

Puh. 050 058 5984

30.7.2008 9:45:25

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme

PUUTA KAIKKEEN
RAKENTAMISEEN
Karpalotie 20, 90820 Kello
p. 010 270 1300
www.kellonpuu.com
Yli 20 v. yrittämistä Haukiputaalla
POHJATUTKIMUKSET,
MAA- JA KIVIAINESTUTKIMUKSET
JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT

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

toimistopäällikkö
Sari
Niemelä. Vuonna 2005
yritys valittiin vuoden
yrittäjäksi Haukiputaalla. Matkamajakka kuuluu
Suomen Matkatoimistoalan liittoon. Toimistolla
on liiketilat Haukiputaan
keskustassa ja käytössä on
kansainvälisen Amadeusvarausjärjestelmän kautta
reaaliaikainen yhteys lento- ja laivayhtiöihin, seuramatkajärjestäjiin
sekä
VR:ään. (AK)

+VIB&LPS F0Z
5BQJPMBSZINÊ

3FWPOUJF
”Osa asiakkaista haluaa asiakaspalvelua
kasvotusten.
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Ihmiset osaavat arvostaa tänä päivänä hyvää palvelua.

Arja Järvenpää kertoo että
MatkaMajakan asiakkaat
koostuvat pääasiassa Haukiputaalta ja ympäristökunnista. Toki asiakkaita
on myös muualta Suomesta.

sauli.finnig@mail.suomi.net www.digimies.net

uo62FinningSauli_3391742.indd 1

Arja Järvenpää ke
rtoo
kaikkea yrittäjien yh osallistuvansa yrittäjien hallitukseen
teistyön kehittämise
ennen
n vuoksi.

• Esitteet • Kirjepaperit ja kuoret • Käyntikortit
• Tabloid -lehdet • Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme
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Esitteet
Kirjepaperit- ja kuoret
Käyntikortit
Tabloid -lehdet
Valokuvauspalvelut

Juha Ekorre Oy
Tapiola-ryhmä

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

VKK-Media
Oy 385 281
Puh. 0400
Pudasjärvi-lehti
Oy
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Puh. 0400 385 281
www.pudasjarvi-lehti.fi
vkkmedia@vkkmedia.fi

Revontie 1
Haukipudas
08-882 1871

”
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Reijo ja Soili Kemilän
omistamassa Talotekniikka Kemilä Oy:ssä valmistaudutaan sukupolvenvaihdokseen. LVIS järjestelmiin
erikoistuneessa yrityksessä
on keskitytty ilma- ja maalämpöpumppuihin Oulun
talousalueella.
– Me pyrimme siihen,
että päästäisiin lämmityksessä pois öljyn- ja sähkönkulutuksesta. Öljynkulutus
onkin loppunut kokonaan
ja sähkönkulutuksessa on
päästy kolmasosaan, toimitusjohtaja Reijo Kemilä kertoo ekologisista lämpöratkaisuistaan.
Talotekniikka
Kemilä
Oy:ssä on Reijo Kemilän itsensä lisäksi työskennellyt
yksi vieras työntekijä ja käytettävissä on lisäksi ollut yhden suunnittelijan palvelut.
Viime aikoina yrityksessä
on ollut opissa myös Reijon
poika Roope, joka on koulutukseltaan insinööri. Edessä
onkin sukupolvenvaihdos,
sillä Reijo on ehtinyt jo 64
vuoden ikään.
– Kyllä tämä hyvä homma on sille, joka töitä tekee.
Olen itse ainakin tykännyt
tästä työstä, Reijo Kemilä
sanoo.
Yritys asentaa vuositasolla noin 30 lämpöpumppua ja Talotekniikka Kemilä
Oy:n liikevaihto on puolen
miljoonan luokkaa. Yritys
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Ammattitaitoista palvelua
17 vuoden ja satojen kotien
kokemuksella
Sekä Reijo Kemilällä että Roope Kemilällä on takana Tukesin kylmäasentajan ammattitutkinnot. Käytännön opit siirtyvät isältä pojalle työmailla.

Kemilät valmistautuvat
sukupolvenvaihdokseen
asentaa ilmapumppuja suorasähkötaloihin ja maalämpöä vesikiertotaloihin.
– Kun maalämpöä käytetään, kompressorien pitää
edelleen pyöriä sähköllä.

Öljystä päästään kokonaan,
mutta sähköä kuitenkin tarvitaan jonkin verran, Reijo
kertoo.
Viime syksynä Kemilöiden yritys muutettiin osake-

yhtiöksi. Muutoksen taustalla oli yrityksen siirtäminen
Roope -pojalle.

KOTOIS AT

NELIÖT

UUSI JOPERA-TALOKIRJA ON
ILMESTYNYT. TILAA HETI OMASI!

Yksilöllisesti

Turvallisesti

Edullisesti

Pilvitie 1 A, 90630 OULU
puh. 040 550 2830
www.jopera.fi

K OT OI S AT N E L I ÖT

Asko Kurki

Jotta
onnistuisit
kerralla!

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:

Luvassa tiukkoja aikoja
Eduskuntavaalien
jälkeinen aika on ollut melkoista vuoristorataa. Reippaan
kahden kuukauden ajan on
työstetty maahan hallitusta.
Säätytalolla on pyörinyt ennätysmäärä neuvottelijoita,
asiantuntijoita ja median väkeä. Vaalitulos oli yllättävä
ja siten mullisti perinteisiä
asetelmia.
Valtaa on jaossa seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
Kuka kantaa vastuun? Luvassa on tiukkoja aikoja.
Valtion kassa on pahasti
miinuksella,
kansalaisten
vaatimukset tiedetään ja
maailman talouspolitiikka

myllerryksessä. Työ, riittävä
sosiaaliturva ja peruspalvelut kuuluvat kaikille. Näiden
haasteiden edessä politiikassa ei ole vara virheisiin.
Kirjoitan tätä tervehdystä
lentokentällä odottaen jatkolentoa kotiin. Tulin juuri
Islannista kahden päivän
kokousmatkalta.
Kuulun
Arktisen alueen parlamentaarikkojen ryhmään. Kokouksessa käsiteltiin ilmaston
lämpenemiseen, pohjoisen
merireitin
avautumiseen,
kalastukseen ja energiaan
liittyviä asioita. Kaivoksien
avaamisten ja energiaratkaisujen edessä on otettava

huomioon alkuperäiskansojen
olosuhteet.
Arktisen
alueen politiikka on
nousussa alueella
sijaisevien luonnonrikkauksien ansiosta. Keli oli muuten
kylmä ja tuulinen.
Eduskunta uudistui vaalien myötä
uusilla edustajilla.
Ensimmäiset viikot
ovat olleet kuin lukuvuoden alkaessa:
opetellaan talon tavoille. Osalla edustajakollegoitani on
mennyt
vauhdikkaamminkin. Työ
eduskunnassa ja valiokunnissa pääsee
käyntiin toden teolla vasta hallituksen
nimeämisen jälkeen.
Omat valiokuntani
tulevat olemaan liikenne- ja viestintä
sekä ympäristö. Kesälaitumet kutsuvat
meitä
poliitikkoja
heinäkuun puolessavälissä.

Aurinkoista
kesää kaikille!

KENKÄEXPERTILLÄ
LA 18.6 KLO 10-15

2011

Nordea Pankki Suomi Oyj

HaukipudasKYRITTÄÄ
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PALJON
KENKIÄ
OSTA

2 PARIA

MAKSA
1 PARI
me tarjoamme halvimmat
tuotteet merkitty
myymälässä erikseen

ERÄ KENKIÄ

-50%
-70%
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Kenkä-Markus HAUKIPUDAS
Ma-pe 10-18, la 10-14
Puh. (08) 5471 464

Yrittäjä,
teemme elämäsi
helpommaksi!
Lue lisää osoitteessa nordea.ﬁ/yritykset tai soita
0200 2121 (pvm/mpm) ma–pe 8–18.
Hyvää kesää toivottaa Oulun seudun Nordean yrityspuolen
henkilökunta!
nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi

Mirja Vehkaperä
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OULUSTA SYYSLOMALLA TENERIFFALLE 24.10.
TAI GRAN GANARIALLE 23-10.

www.putaanpulla.fi
Revontie 15, 90830 HAUKIPUDAS • Puh. (08) 5471 561 • www.haukiputaanvarisilma.fi

