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Haukiputaan torilla

HAUKIPUTAAN

lauantaina 16.6.
kesäpäiväkesäpäivä

HUOM ! Varaathan käteistä 
mukaasi. Alueella ei käy 
pankkikortit maksuvälineenä

Haukiputaan Yrittäjät ry

KESÄPÄIVÄN JÄRJESTÄÄ

Buffetti, makkaraa, mehua, kahvia
Haitarimusiikkia by Jorma Jämsä
Jäätelökoju

Hyvät palkinnot!

Alueella 
myyntikojuja

Kellon lyönnin järjestämä 

sählypallon lämäystestaus. 

Tule mittauttamaan nopeutesi!

Jore Siltala laulattaa

Pomppulinna 
lapsille 

(säävaraus)

 OHJELMA
10.00  Tilaisuus alkaa
 - avauspuhe Jyrki Drushinin
11.00 Lemmikkitapahtuma
 - tuo lemmikkisi näytille ja 
   kerro hänestä lyhyesti. 
 - tapahtuman avaa kansanedustaja Mirja Vehkaperä
 - ilmoittautuminen alkaa  klo 10.45
12.00  Musiikkiesitys
 - Jore Siltala esiintyy
12.30  Merivartioston koiratoiminnan esittely
13.00-14.00  Yhteislaulutilaisuus 
 LAULETAAN YHDESSÄ  Haukiputaalla
 - Jore Siltala laulattaa ihmisiä
 - Myytävänä lauluvihkoja 5 €/kpl 
   (ostamalla vihkon osallistut 
   samalla arvontaan)
   Voit ostaa vihkoja myös ennakkoon Väiskin TV ja Koneesta.

TUO LEMMikkiSi NÄYTiLLE!

TERVETULOA!
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Järjestämme perinteisen kesäpäivän 16.6 haukiputaan toril-
la. Toivotaan ettei sada, kaikki muu kelpaa – no, ei sentään 
myrskytuuli. Yritämme saada kaikkinensa aikaan mahdol-
lisimman rennon ja vapaamuotoisen tapahtuman. Uutuu-
tena meillä on tarjolla yhteislaulutilaisuus ( klo 13-14 ), jolle 
keksittiin ihan nimikin: ”Lauletaan yhdessä-Haukiputaal-
la”.  

Teemme lauluvihkon, jota sitten myymme nimelliseen 5 
euron hintaan. Laulattajana toimii pitkän linjan muusikko, 
Siltalan Jore. Hän on myös blokannut biisit lauluvihkoon. 
Toivomme, että yhteislaulusta saataisiin aikaan jonkinlai-
nen perinne ja että laulu raikaisi Muulloinkin kuin kesäta-
pahtumassa. Tulkaahan taas runsain joukoin paikalle!

Haukiputaan yrittäjät ry pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen 
myös paikallisesti tukea ja etuuksia. Yhteistyökumppanei-
na meillä on mm Business-Oulu ja PSK aikuisopisto. PSK:n 
kanssa järjestämme tulevana syksynä yrittäjille suunnatun 
kyselyn perusteella kaksi tilaisuutta. Toinen liittyy tuloksel-
liseen myyntityöhön ja toinen yrittäjän jaksamiseen. Näis-
tä laitetaan myöhemmin kutsut ja tilaisuudet ovat jäsenille 
luonnollisesti veloituksettomia. Tarjoilukin pelaa.

Olemme sitoutuneet järjestämään Pohjois-Pohjanmaan 

Yrittäjillä monien tapahtumien vuosi
Yrittäjien vuosikokouksen 16-18.11 Haukiputaalla ja tämän 
suhteen järjestelyt ovat jo hyvällä mallilla. Kokous tuo Hau-
kiputaalle yrittäjäväkeä laajasti ympäri Pohjois-Pohjanmaa-
ta. Kiitänkin jo tässä vaiheessa tilaisuuden yhteistyökump-
paneita.

Vuoden merkittävin tapaus on kuitenkin Valtakunnal-
liset Yrittäjäpäivät 19-21.10, jotka järjestetään tänä vuon-
na Oulussa. Haastankin kaikki yrittäjät osallistumaan tilai-
suuteen. Nyt ei matka ainakaan ole esteenä! Tämä on todella 
oivallinen tilaisuus verkostoitumiseen ja muutoinkin anti 
tulee varmasti olemaan mahtava. Myös yhdessäoloa saman-
henkisten ihmisten kanssa ei voi olla korostamatta. Käykää-
hän sivuilla: www.yrittajapaivat.fi tsekkaamassa ohjelma-
tarjonta.

Kiitos vielä kerran kaikille yhteistyökumppaneille ja talkoo-
laisille kesäpäivän järjestämisessä.
Oikein hyvää kesää kaikille!

Jyrki Drushinin
Puheenjohtaja Haukiputaan Yrittäjät ry

Allekirjoittaneellakin tuli äskettäin puolenvälin krouvi 
täyteen. Siksi kuva juhlatunnelmissa rouvan kanssa.

Yrittäjien järjestämää kesä-
päivää vietetään lauantai-
na 16.6. Haukiputaan to-
rilla. Tilaisuus alkaa kello 
10, jolloin yhdistyksen pu-
heenjohtaja Jyrki Drushi-
nin pitää avajaispuheen. 
Tapahtuma huipentuu klo 
13 pidettävään yhteislaulu-

tilaisuuteen. Laulun sanois-
sa pysyy mukana ostamalla 
viiden euron hintaisen lau-
luvihkon. Ostaminen kan-
nattaa, sillä samalla vihkolla 
osallistuu arvontaan. Yleisöä 
laulattaa Haukiputaan oma 
poika, Jore Siltala, joka myös 
esiintyy aikaisemmin sama-

na päivänä. Alueella tullaan 
kuulemaan myös Jorma Jäm-
sän harmonikkamusiikkia.

Musiikkitarjonnan lisäksi 
kesäpäivänä torialueelta löy-
tyy myyntikojuja, makkaran 
myyntiä, lapsille pomppulin-
na (säävaraus), jäätelökoju ja 
kilpailuja. Kello 11 alkaa lem-

Sävelet raikuvat kesäpäivässäSävelet raikuvat kesäpäivässä
mikkitapahtuma, jonka avaa 
kansanedustaja Mirja Vehka-
perä. Lemmikkitapahtumas-
sa kuka vain saa tuoda lem-
mikkinsä näytille ja kertoa 
eläimestään lyhyesti. 

Merivartiosto esittelee kel-
lo 12.30 koiratoimintaansa. 
Lisäksi Kellon lyönti järjes-

tää leikkimielisen lämäystes-
tin, jossa saa käydä mittaut-
tamassa oman sählykätensä 
rivakkuuden: sählypallo lau-
kaistaan rauhallisesti, mut-
ta voimakkaasti kohti tutkaa, 
joka mittaa kuinka monta ki-
lometriä tunnissa sählypallo 
lentää.

Haukiputaan Yrittäjät ry:n järjestämät kesäpäivät ovat koonneet joka vuosi runsaasti yleisöä. Koko perheen kesäiseen tapahtumaan on mukava tulla.

Tanja Ijäs perusti huhtikuus-
sa puutarha-alan vähittäis-
kauppaa harjoittavan Vi-
hertiipertti-yrityksen. Ijäs 
valmistui toukokuussa puu-
tarhuriksi, vaikka ala oli tul-
lut hänelle tutuksi koko 
elämän ajan harrastuksen 
muodossa. Ijäs työskentelee 
lisäksi Oulun kaupungilla 
Hyvinvointipalveluissa.

Luonnonmukainen tuo-
tanto ja pihasuunnittelu nä-
kyvät yritystoiminnassa: Ijäs 
aikoo kasvattaa luonnonmu-
kaisesti 7000 neliön pellolla 
ruokakasviksia periaatteel-
la ”Suoraan pellosta pataan”. 
Lisäksi hänellä on 500 eri 
hyöty- ja koristekasvia piha-
piirissä. Kokonaisvaltaisen 
pihasuunnittelun lisäksi Ijäs 
on tehnyt neuvontakäyntejä 
asiakkaille, jotka tarvitsevat 
apua puutarhan rakentami-
sen ja hoitamisen kanssa. (jk)

Tanja Ijäs esittelee kuinka 
kirsikkapuu kukkii jo. Näillä 
leveysasteilla se ei ole ihan 
itsestään selvyys.

Kiviniemen Koti- ja Pihatyö

Jouni Hanhiluoto on uusi 
yrittäjä kiinteistöhuollon 
alalla.

Jouni Hanhiluoto perusti 
maaliskuussa kiinteistöhuol-
lon alalla toimivan yrityk-
sen. ja kertoo, että töitä on 
riittänyt yllättävän paljon. 
Koko elämänsä ajan hän on 
toiminut hyvin monilla eri 
aloilla, mutta pääsääntöises-
ti rekka-auton kuskina. Kiin-
teistöhuoltoon liittyviä töitä 
hän on tosin tehnyt koko elä-
mänsä autellessaan läheisiä 
ja tuttavia.

Toimenkuvaan Hanhi-
luodolla kuuluu kaikenlaiset 
kodin ja pihan työt, remontit 
pois suljettuna. Pihojen lait-
to ja siistimiset, nurmikon 
leikkuu, maalaaminen, ikku-
noiden pesu, polttopuiden 
teko, puunkaato, ja mitä vie-
lä mieleen pälkähtää. Kesäi-
set pihatyöt ovat olleet nyt 
suuressa osassa, mutta syk-
syn ja talven tullen pitää kat-
soa mihin suuntaan yritystä 
lähtee viemään.

Asiakkaina on ollut sekä 
nuoria perheitä, vanhuksia 

että liikuntarajoitteisia. Han-
hiluoto on iloinen, että on 
voinut työnsä puolesta aut-
taa ihmisiä sellaisissakin ko-
titöissä, jotka meille muille 
ovat aivan normaaleja toi-
menpiteitä.

Hanhiluoto kokee saa-
neensa erittäin tärkeitä op-
peja yrityksen perustami-
seen Uusyrityskeskukselta 
sekä tuttavaltaan, jolla on 
kokemusta tilitoimiston asi-
oista. Kaikkia yrittämiseen 
liittyviä asioita, ei siis ole 
tarvinnut oppia kovimman 
kautta. (jk)

Vihertiipertti

Lauluvihkon ostamalla 

osallistuu arvontaan.
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Kauneushoitola Sinikka Pietilä

Hymy herkässä?

KIP-päivän LANKATARJOUS!
Bambulangat -20%

Käsityökauppa ilossa
neulotaan yhdessä
lauantaina 16.6. klo 10-14!

Jos sää sallii neulotaan 
Ilon edessä, muuten kaupassa.

Ota käsityösi  ja tule mukaan!

Säävälät Oy on maaraken-
nusalalla toimiva yritys, jon-
ka toimenkuvaan kuuluu 
myös kuljetuspalvelut, jäte-
huolto, purkutyöt sekä kive-
tysten teko. Yrittäjänä toimii 
tällä hetkellä Juho Säävälä, 
jonka isä Seppo ja veli Samu-
li ovat myös mukana toimin-
nassa.

Maarakennusalan yrityk-
sen juuret ovat vuonna -88 
ostetussa Jätehuolto Kropsu 
Oy:ssä. Tällä hetkellä kum-
pikin yritys on toiminnassa, 
mutta niiden palvelut ovat 
soluttautuneet toisiinsa. Jäte-
huoltopalveluista yritys tar-
joaa enää viemäreiden sula-
tus- ja aukaisupalvelua sekä 
jätevaihtolavoja. Juho Sää-
välä arvelee, että jonkin ajan 
päästä Säävälät Oy saattaa 
olla perheen ainoa yritys.

Juho Säävälä on ollut fir-
man puikoissa vuodesta -95, 
jolloin maarakennuksen sa-
ralla toimiva puoli oli vie-
lä pienempää toimintaa. Ny-
kyään yritys omistaa neljä 
kaivinkonetta, kolme pyö-
rökonetta ja seitsemän kuor-
ma-autoa. Parhaimmillaan 
sesonkina yritys työllistää yli 

Säävälät Oy peruskorjaa  
Martinniemen koulun kentän

Yrittäjä Juho Säävälä puikoissa.

30 henkilöä, ja ympäri vuo-
den töissä on noin 20. Sää-
välät Oy:stä on siis tullut 
merkittävä työllistäjä paikka-
kunnalla.

-Maarakennuspuolelta tu-
lee noin 80 prosenttia yri-
tyksen liikevaihdosta. Viime 
vuonna ei ollut niin suuria 
projekteja kuin tänä vuonna, 
joten odotettavissa on, että 
liikevaihtokin kasvaa run-
saasti, kertoo Juho Säävälä.

Tällä hetkellä yrityksellä 
on käynnissä Martinniemen 
koulun urheilukentän perus-
korjaus. Kaikki kentän ker-
rokset uusitaan ja tehdään 
salaojat. Lisäksi kentälle tu-
lee lentopallo- ja pituushyp-
pypaikat sekä hiihtopenger 
kentän ympärille.

Suurin osa yrityksen töistä 
pysyy oman kunnan alueella, 
mutta jonkin verran Säävälät 
Oy käy tekemässä töitä naa-
purikunnissakin. Kuntien ja 
isojen yrityksien palvelemi-
sen lisäksi Säävälät Oy to-
teuttaa yksityisille pienempiä 
töitä, esimerkiksi omakotita-
lon pohjien rakentamista.

Jenny Kärki

Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti kesäkuu 2/2012

Kustantaja: Haukiputaan Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Jyrki Drushinin
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki

Haukipudas Yrittää 2/2012

Golfia meren äärellä Virpiniemessä

Naisten kansallisen golfpäi-
vän kunniaksi Kukkamek-
kokisa pidettiin sunnuntaina 
10.6. Kuva on viime vuoden 
vastaavasta tilaisuudesta.

Kentät pysyvät siistinä ja kunnossa kun niitä huolletaan 
jatkuvasti.

Virpiniemi Golfin varsinai-
nen pelikausi alkoi keski-
viikkona 6.6. Kenttä otettiin 
käyttöön kokonaisuudes-
saan perinteisen lipunnos-
ton ja kapteenin avauslyön-
nin merkeissä. Virpiniemi 
Golf avattiin 2007 ja Oulun 
alueen pelaajat ottivat uu-
den kentän hienosti vastaan. 
Oulun seutu sai Virpiniemi 
Golfin myötä 18 väylää lisää, 
mikä toimi suurena piristee-
nä lajia pidempään harrasta-
neille sekä houkutteli uusia 
kasvoja lajin pariin.

- Todella kylmä touko-
kuu ja tämä kesäkuun alku 
ovat viivyttäneet koko ken-
tän avaamista tähän saakka. 
Kaikki väylät ovat nyt avoin-
na ja viime viikosta alkaen 

kenttä on ollut auki myös 
vieraspelaajille, kertoo toi-
mitusjohtaja Kalle Hirvisalo. 

Raikkaan merenranta-
maiseman äärelle rakennet-
tu Golfkenttä alkoi muo-
dostua vuonna 2004 ja 
monipuolinen maasto antaa 
mielenkiintoisia haasteita 
pelaajille. Virpiniemen ken-
tän layout-suunnittelun on 
tehnyt pohjoismaiden joh-
taviin kenttäarkkitehteihin 
kuuluva Jan Sederholm. Hä-
nen suunnittelemiaan ovat 
monet suomalaiset huippu-

kentät. Kentän loppusuun-
nittelusta vastasi oululai-
nen arkkitehtitoimisto Uki 
Arkkitehdit Oy.

Varsinainen kilpailu-
kausi alkaa perinteisel-
lä Kapteenin Maljalla 16.6. 
avoimien kisojen osalta. 
Naisten kansallisen golf-
päivän kunniaksi järjestet-
tiin Kukkamekkokisa sun-
nuntaina 10.6. Muutama 
viheriö toipuu vielä talven 
jäljiltä, mutta suurin osa 
golfkentästä on täydellises-
sä pelikunnossa. (jk)

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
www.vkkmedia.fi

Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen 
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Kajaani

 Holstinmäen
Autolasi Oy

Täyden palvelun autolasiliike

www.holstinmaenautolasi.fi
Puh. 08-517 157

Rustiikki RuksiRustiikki Ruksi
Puusepäntuotteet maalaistyyliin 

ja uusvanhaan tunnelmaan

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

http://rustiikkiruksi.nettisivu.org



4 nro 2/2012Haukipudas YRITTÄÄ

Kirkkotie 2, 90830 Haukipudas  • 08 5472833

GRiLLi - JA kiOSkiTUOTTEET 
VEikkAUS JA TOTOPiSTE: 
AiNOA PAikkAkUNNALLA

TULE JA TUTUSTU 
UUSITTUUN BEST BURGERIIN!

TOTO 
LIVE-TV! 

Kirkkotie 10
www.haukiputaanseurakunta.fi

KELLO
Kissankuja 1, 90820 KELLO, puh. 08-564 1100

PALVELEVA LÄHIKAUPPA
avoin kesällä joka päivä klo 22 asti

Syke
Virpiniemen

Jatulin Syke

Kahvila-Ravintola
&

Elintarvikekioski

Palvelemme ma-su 10-18

Lounas ma-pe 11-14, la-su 12-15

Sesonkiaikana ja tilauksesta aukioloajat
pitenevät tarpeen mukaan.
Ravintolassa C-oikeudet ja katettu terassi.

Lounaslistan löydät Liikuntaopiston sivuilta:
www.virpiniemi.fi
Hiihtomajantie 27, Kiviniemi • P. 044 733 2051 • syke@virpiniemi.fi

Ma-pe 11-19, la-su 10-17

Lounaskahvila
grillikioski

  yO errokE ahuJ
  ämhyr-aloipaT

 
  1 eitnoveR
 sadupikuaH

  yO errokE ahuJ
  ämhyr-aloipaT

 
  1 eitnoveR
 sadupikuaH

Revontie 1
Haukipudas

Juha Ekorre Oy
Tapiola-ryhmä

08-882 1871

Yli 20 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi

Eduskunnassa on täysi höyry päällä. Ennen kesätaukoa istuntosa-
lissa päätetään monesta tärkeästä asiasta. Suurta intohimoa herät-
tävät muun muassa kunta- ja palvelurakenteen linjaukset, liiken-
nepoliittinen selonteko, valtion talouskehykset sekä eurokriisin 
hoitaminen.

Kuntauudistuksessa tärkeintä ovat ihmiset ja kuntalaisten tar-
vitsemat palvelut. Kun sairastuu, lääkäriin on päästävä. Lasten ja 
vanhusten erilaisia hoitomuotoja tarvitaan, ja lähikoulu on olta-
va mahdollisimman lähellä. Rakenteet, organisaatiokaavat ja ra-
jat ovat sivuseikka. Peruspalvelut eivät kestä kuntarahoitukseen 
suunniteltuja leikkauksia.

Liikennepolitiikkaa linjataan neljän vuoden ajaksi omalla se-
lonteolla. Huolestuttavaa on perustienpidon rapautuminen. Var-
sin kuoppaisessa kunnossa ovat meidänkin kuntakeskuksen kadut. 
Tiet, radat, satamat ja lentokentät mahdollistavat vilkkaan kaupan-
käynnin. Siksi saavutettavuutta parannetaan muun muassa jatka-
malla Oulu-Seinäjoki-raiderakentamista.

Valtion ja maailman talous elää myllerryksessä. Yhteisen valuu-
tan tulevaisuus on pitkälti kiinni jokaisen jäsenmaan omasta ky-
vystä kerätä veroja ja tuloja sekä elää tulojensa mukaisesti. Useat 
Etelä-Euroopan maat keikuttavat eurovenettä. Uusia apupakette-
ja Kreikalle tai muillekaan maille ei tule myöntää heppoisin pe-
rustein.

Vaalipiirin kansanedustajina olemme lobanneet opetusministe-
ri Gustafssonille koulutustarpeistamme. Nuorten yhteiskuntata-
kuun toteutuminen on huikea juttu. Jokaiselle nuorelle vaaditaan 
koulutuspaikka ja valmistuttuaan työpaikka. Tarvitsemme ammatil-
lisen koulutuksen aloituspaikkoja erityisesti Oulun seudulle. 

Kesä näkyy eduskunnassa vilkkaana matkailijavirtana. Tou-
kokuussa meidänkin maakunnasta vieraana kävi useita koulujen 
luokkaretkiryhmiä. Nyt liikkeellä ovat kesämatkaajat. Tulkaa ih-
meessä piipahtamaan työpaikallani!

Kun istuntovapaa koittaa, mielessä on perinteiset kesämetkut: 
kasvimaan kunnostusta, pihatöitä, veneilyä, kuntoilua ja kesätapah-
tumia. 

Lämmintä ja aurinkoista kesää kaikille!

Mirja Vehkaperä

Terveiset 
eduskunnasta

Perustienpidon 
rapautuminen 

huolestuttaa 

Haukipudas-Ii -alueella
HÄLYTYSVALMIUDESSA
oleva vartiointiliike

AINOA
24h

MELTÄ KAIKKI 
TURVALLISUUS-
PALVELUT

POLAR SECURITY OY
P. 040 55 44 444 • www.polarsecurity

Paikallista ammattitaitoa vuodesta 1996

Huom! Heinäkuussa vastaanotto 2. - 5.7 ja 23. - 26.7

Ajanvaraus 08 547 2972

Haukiputaan
Hammaslääkärikeskuksen

toimintaa jatkavat
• Hammaslääkäri
 Anna Tuutti

• Hammashoitaja
 Paula Matinaho

• Suukirurgian erikois-
 hammaslääkäri
 Leena Ylikontiola

Jokelantie 1, Haukipudas

Haukiputaan Yrittäjät ry hallitus 2012
Pj. Jyrki Drushinin
Putaan Radio Väiski Oy
p. 040 709 6558
siht. Leena Niemelä
Kelloliike Kylmäaho Ky
p. 040 550 4934
Arja Järvenpää
Matkamajakka Oy
p. 040 549 4110
Raimo Kropsu
Sr-Kiinteistöhuolto Oy
p. 0400 680 299
Päivi Pikkuhookana
Pop-Mainos Oy
p. 040 748 6117
Leena Kiviniemi
Erikoisrakenne K&H Oy
p. 050 352 2693

Kimmo Kallio
ATK-Central Oy
p. 040 552 0239
Mikko Niskala
Kuljetusliike 
Mikko Niskala Oy
p. 0400 282 000
Juha Ekorre
Juha Ekorre Oy
p. 050 3030 376
Sanna Halonen
Liikuntakeskus Core
p. 044 554 5787
Heidi Mäkeläinen
Koti- ja siivouspalvelu Sevilla
p. 040 585 1098
Mikko Piiroinen
Helena-Talo Oy
p. 044 777 4110
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AUTOKORJAAMO
M. Helenius

Korjaukset • Huollot 
Sähkötyöt • Hitsaukset

Taatantie 151 Martinniemi
Puh. 044 277 1236
mika@mhelenius.fi

HOLSTINMÄEN
AUTOMAALAAMO OY

Palosuontie 8, 90820 Kello, p. (08) 511 204

Ari Torvinen 040 594 6962

• automaalaukset
• autopeltityöt

Myös hinauspalvelut

Puh. 08-514 4300, sähköposti: oulunneon@oulunneon.com 
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

Haukipudas on mukana Uu-
den Oulun rakentamises-
sa. Päätökset tehtiin kun-
tien valtuustoissa keväällä 
2010 ja mukaan lähtivät 
Oulu, Haukipudas, Kiimin-
ki, Oulunsalo ja Yli-Ii. Vuo-
den 2012 lopussa kaikki viisi 
kuntaa lakkaavat ja vuoden 
2013 alusta muodostetaan 
uusi kunta, jonka nimi on 
Oulu. Oulusta tulee viiden-
neksi suurin kaupunki Suo-
messa. Sen väkiluku on noin 
190 000 asukasta. 

Valmistelutyötä on teh-
ty hyvässä hengessä ja kes-
keisenä toimijana on tehnyt 
töitä yhdistymishallitus, jo-
hon Haukiputaalta kuuluvat 
Eero Halonen, Irma Pellinen, 
Timo Autio ja Matti Roivai-
nen. Tärkeä osuus valmiste-
luissa on ollut viidellä toimi-
kunnalla, jotka ovat tehneet 
työtä johtamisjärjestelmän 
kehittämisessä, elinvoimai-
suuden vahvistamisessa, 
palvelujärjestelmien ja pal-
veluverkon suunnittelussa, 
verkostoitumisessa ja kunta-
laisten osallistumisen toteut-
tamisessa.

Voimakasta  
rakentamista
Haukiputaan kunta on ra-
kennuttanut voimakkaas-
ti viime vuosina. Alkuvuo-
desta 2009 vihittiin käyttöön 
uusi Länsituulen koulu, joka 
on yhtenäinen peruskoulu, 
käsittäen luokka-asteet 1 – 9. 
Sitä ennen toteutettiin Ase-
man koulun ja päiväkodin 
sekä Martinniemen koulun 
ja päiväkodin rakentamiset. 

Kiviniemen koulun vih-
kiäiset toteutettiin muuta-
ma viikko sitten. Kivinie-
messä toimii luokat 1 – 6. 
Tällä hetkellä on rakenteilla 
uudet lukiotilat ja päiväkoti 
Länsituulen koulun viereen. 
Harjannostajaisia vietettiin 
muutama viikko sitten. Näin 
lukio saa vihdoin viimein 
asialliset ja hyvät opiskelu- 
ja työskentelytilat. Tänä ke-
sänä käynnistyy Haukipu-
taan yläkoulun ja alakoulun 
työmaa, jossa puretaan van-
ha lukiorakennus ja vanha 
yläkoulu. Rakentuu uusi yh-
tenäinen peruskoulu, käsit-
täen vuosiluokat 1 – 9. 

Kellon koulukeskukses-
sa alkaa pienimuotoinen re-
montti yhtenäisen perus-
opetuksen edellyttämin 

Uusi Oulu syntyy
muutoksin. Parasta aikaa 
on käynnissä siirtoviemä-
rin rakentaminen Ervastin-
rannalta Oulun Taskilaan. 
Virpiniemen aluetta on ke-
hitetty viime vuosina hyvin 
voimakkaasti kaavoittamal-
la uusia lomarakennusalu-
eita ja hevosurheilualuei-
ta sekä rakentamalla muun 
muassa uusi tieyhteys Anna-
lankankaalta Virpiniemeen.

Palvelujen järjestämisoh-
jelmassa määritellään pal-
velujen järjestämis- ja tuot-
tamistapa. On pidetty hyvää 
huolta haukiputaalaisten lä-
hipalvelujen turvaamises-
ta. Näitä ovat muun muassa 
lasten päivähoito, perusope-
tus, terveyspalvelut ja van-
husten hoito. 

Uusia päiväkoteja on ra-
kennettu eri puolille kun-
taa ja tämän lisäksi toimii 
useita yksityisiä päiväko-
teja, joiden määrä tulee jat-
kossa lisääntymään. Kirjas-
tot toimivat Kirkonkylällä 
ja Martinniemessä, Asemal-
la ja Kellossa nuorisoseuran 
tiloissa. Nykyinen palvelu-
verkko on kohtuullisen hyvä 
ja toimiva. Palveluverkkoa 
kehitetään edelleen ja Simp-
pulan mäen alue tulee ole-
maan jatkosuunnittelun kes-
kiössä.

Haukiväylän varteen 
suuri vähittäiskauppa
Jotta uusi Oulu voi huoleh-
tia kuntalaisten palvelutar-
peista, pitää sen olla elin-
voimainen ja taloudellisesti 
vahva. Se vahvistaa elinvoi-
maisuutta maankäytön 
suunnittelulla niin yritystoi-
minnan, liiketoiminnan kuin 
asumisenkin suhteen. Ou-
lun kaupunginvaltuusto on 
pari viikkoa sitten hyväksy-
nyt Haapakangas III:n ase-
makaavan muutoksen ja laa-
jennuksen. Asemakaavalla 
mahdollistetaan 5000 kerros-
neliömetrin suuruisen vähit-
täiskaupan suuryksikön ra-
kentaminen Haukiväylän 
varteen. 
Haukiputaan keskusta-alu-
een kaavoitus on työn alla ja 
sen valmistumista pitää kii-
rehtiä. Kaavan avulla voi-
daan kohentaa kirkonkylän 
ilmettä sekä toteuttaa liike-
tilojen ja asuntojen rakenta-
mista. Tämän lisäksi käyn-
nissä on muun muassa 
seuraavien asemakaavojen 

valmistelu: Hätälä-Vehka-
perän alue, Kellon keskusta, 
Kellon Hälinkuja ja Anna-
lankangas. Yleiskaavoituk-
sessa on käynnissä Kellon 
osayleiskaavan I vaihe. Tä-
män lisäksi on aloitettu koko 
uuden Oulun yleiskaavan 
valmistelu.

Kevennystä  
veroprosenttiin
Uuden Oulun talousarvion 
valmistelu vuodelle 2013 on 
vireillä. Valmistelun vaikeus 
on samantyyppinen kaikis-
sa Suomen kunnissa. Suuria 
huolen aiheita ovat euroalu-
een talousvaikeudet ja Suo-
men julkisen talouden kes-
tävyysvaje. Uuden Oulun 
yhdistymissopimuksessa ei 
ole juridisesti mahdollista 
sopia siitä, millä tulovero-
prosentilla uusi kunta aloit-
taa vuoden 2013. 

Yhdistymissopimuksen 
mukaan suunnittelun läh-
tökohtana on se, että uusi 
kunta kerää ensimmäisenä 
ja toisena vuonna verovaro-
ja saman verran kuin mitä 
viisi kuntaa keräisi yhteen-
sä erillään toimien. Kolman-
nesta vuodesta lähtien vero-
varojen keräämistarve voisi 
olla pienempi kuin mitä eril-
lään toimien. Kun tämä pai-
notuslaskelma suoritetaan, 
niin uuden Oulun tuloveri-
prosentiksi saadaan 19,25. 
Näin ollen haukiputaalaisil-
le tulisi hivenen kevennystä 

nykyiseen tuloveroprosent-
tiin 19,75 verrattuna. 

Oululaisille taas tulisi hi-
venen nousua nykyiseen 
19,00 verrattuna. Kiinteistö-
veron harmonisointi merkit-
see haukiputaalaisille vaki-
tuisen asunnon osalta laskua 
0,60 prosentista 0,37 prosent-
tiin. Oululaisille tulisi hive-
nen nousua. Investointipai-
neet uudessa Oulussa ovat 
valtavat. Haukiputaan aloi-
tetut koulu- ja päiväkotikoh-
teet toteutetaan vuoden 2013 
loppuun mennessä.

Haukiputaan yritystoi-
mintaa kehittävä ja koordi-
noiva toimija Haukiputaan 
Kehitys Oy on viime vuosi-
na saanut aikaan runsaas-
ti uusia työpaikkoja. Yhtiön 
toiminta on nykyisin sulau-
tettu Oulun vastaavaan yhti-
öön Business Ouluun.

Kiitän Haukiputaan Yrit-
täjäyhdistystä aktiivisesta 
toiminnasta ja kaikkia Hau-
kiputaalla toimivia yrittä-
jiä yritystoiminnan kehittä-
misestä. Vain yrittäjyyden 
ansiosta saamme uusia työ-
paikkoja ja verotuloja, joiden 
avulla voimme tuottaa kun-
talaisten tarvitsemia palve-
luja.

Matti Roivainen
Haukiputaan kunnan- 
valtuuston puheenjohtaja

•	 Kelan	vaikeavammaisten	kuntoutus
•	 Fysikaaliset	hoidot	
	 lääkärin	lähetteellä	tai	ilman
•	 LYKO-Lymfaterapia
•	 Mc	Kenzie-terapia

Fysioterapeutti Sirpa Eskelinen  
p. 040 844 0399

Jokelantie 1, Haukipudas

Jotta uusi Oulu voi huolehtia kuntalaisten palvelutarpeis-
ta, pitää sen olla elinvoimainen ja taloudellisesti vahva, 
toteaa Matti Roivainen.

Säävälät Oy
(08) 5440 912

Maanrakennustyöt
- kaivinkonepalvelut
- pyöräkonetyöt
- pihatyöt
- viemäröinnit
- purkutyöt

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

Huom! Viemärin aukaisupalvelut

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

Kuljetus- ja maanrakennustyöt
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Meillä syöt hyvin, teet ruoka ostokset edullisesti, 
tankkaat ja huollat autosi! Ja bonukset kaupan päälle!

6-24h

Haukipudas
Martinniementie, 044 788 4875
lm.haukipudas@sok.fi

Myös renkaat

ja vanteet!

Etsitkö helppoa ja nopeaa ostospaikkaa, 
jossa on aina edulliset hinnat ja juuri sinulle 
sopivimmat valikoimat?

S-marketista löydät helposti etsimäsi 
tuotteet niin arkeen kuin juhlaan. Laajat 
tuoretuotevalikoimat palvelevat joka päivä 
houkutellen monipuoliseen ja herkulliseen 
ruuanlaittoon. Pitkillä aukioloajoilla 
haluamme tarjota paikkakuntasi parasta 
palvelua!

Ps.
S-Etukortilla kartutat Bonusta jopa 5%! 
Ja muistathan, että maksaessasi S-Etukortilla 
saat myös 0,5 % maksutapaetua. 
http://www.liityasiakasomistajaksi.fi/arina

Tervetuloa 
asiakasomistajan 
omaan kauppaan 
– lähellä sinua   
   Haukiputaalla ja Kellossa

Haukipudas Kello
Välitie 1
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

Valtatie 68
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18
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ANTENNIASENNUSLIIKE

u

Päivystys 
24h

KIINTEISTÖPALVELUT
Koti- ja siivouspalvelut
kodit, toimistot, raput, yms.
044 571 3052
Kiinteistöhuolto
ulkoalueiden hoito, remontit
koneurakointi
044 571 3050

www.fixuremppa.fi

SOIMET KY
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
marko.soikkeli@soimet.fi

Kylmäasennus
Harila

Puh. 040 596 3468

• Yhteisantennit
• Antenni- ja satelliitit
• Äänentoiston suunnittelut sekä asennukset

ASENNUKSET

Puh. 050 058 5984

Karpalotie 20, 90820 Kello
p. 010 270 1300
www.kellonpuu.com

PUUTA KAIKKEEN 
RAKENTAMISEEN

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

MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

Lehti- ja mainosjakelu Kavil
Puh. Katja Ulander 050 501 7712

Yritykset!

POHJATUTKIMUKSET,
MAA- JA KIVIAINESTUTKIMUKSET
JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT

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

Yli 20 v. yrittämistä Haukiputaalla

Haukiputaan Yrittäjien jäseneksi 
on liittynyt kevään aikana 15 uutta 
jäsentä. Nyt yhdistyksellä on ko-
konaisuudessaan 241 jäsentä ri-
veissään. Toivotetaan uusille jäse-
nille lämmin tervetuloa mukaan 
toimintaan!

Fresh Well Oy yrittäjänään 
Jani Vähäjylkkä harjoittaa puhdis-
tusaineiden tukkukauppaa Kivi-
niemestä käsin.

Gamify Finland on Vesa Lai-
neen liikkeenjohdon konsultoin-
ti-yritys.

Holstinmäen Autolasi Oy 
tekee moottoriajoneuvojen huol-
toja sekä korjauksia  Kellossa, yrit-
täjänä Kimmo Uitto.

Kellon Tilitytöt Ky on Mai-
re Alakiutun Kirjanpito- ja tilinpää-
töspalvelu.

Kiinteistö Oy Haukipu-
taan Sampo on Tuomo Mälli-
sen kiinteistöjen vuokra- ja hallin-
nointiyritys.

Kiviniemen Koti- ja Piha-
työ  yrittäjänä Jouni Hanhiluoto.

Lastenvaateliike Bobo on 
Heli Lukkarin vähittäiskauppayri-
tys.

Matema harjoittaa yleisagen-
tuuritoimintaa yrittäjänään Pekka 
Kumpulainen

Parturi-Kampaamo Tiuku 
on Riitta Viinikanojan parturikam-
paamo Kellossa.

Pohjolan Pintamestarit 
Oy on Tapani Aallon rakennustek-
nisiä palveluita tarjoava yritys.

RekTek – rekkatekniikka toi-
mii moottoriajoneuvojen osien 
ja varusteiden parissa, yrittäjänä 
Matti Impola.

Tapani Aalto Ky on Palta-
mosta käsin toimiva yritys, joka 
vähittäiskauppaa elintarvikkeita ja 
juomia kojuista sekä toreilla.

Tmi Erja Dahl on fysiotera-
piayritys.

Vellun Verstas on Raken-
nuspuusepän asennustöitä tar-
joava yritys vetäjänään Veli-Pek-
ka Holma.

Vihertiipertti on puutar-
ha-alan tuotteiden vähittäiskaup-
payritys, yrittäjänään Tanja Ijäs.

PixMill Group Oy on osta-
nut haukiputaalaisen Pop 
Mainos Oy:n liiketoimin-
nan 1.3.2012 alkaen. Aikai-
sempi liiketoiminta laajenee 
PixMill Groupin tarjotessa 
palveluita myös myymälä-
miljöiden ja -mainonnan, ta-
pahtumien ja promootioiden 
sekä suurkuvien visuaalisiin 
ratkaisuihin ja tuotantoon. 

Pop Mainoksen omista-
ja Päivi Pikkuhookana jat-
kaa PixMill Groupin Oulun 
ja Pohjois-Suomen aluepääl-
likkönä. Yrityskauppa on 
PixMill Groupin panostus 
pohjoisen alueen asiakaspal-
veluun. 

Tavoitteena on tuoda Pix-
Mill Groupin visuaalisen 
palvelun osaaminen lähem-
mäksi paikallisia toimijoita 
sekä varmistaa päivittäinen 
asennuspalvelu yrityksille, 
joilla on myymälöitä tai toi-
mipisteitä Oulun ja Pohjois-
Suomen alueella, kertoo Päi-
vi Pikkuhookana.

Pixmill Group Oy on Suo-
men suurin visuaalisiin rat-
kaisuihin ja elementteihin 
erikoistunut tuotanto-ja pal-
veluorganisaatio. Asiakkai-
ta ovat muun muassa suu-
ret vähittäiskauppaketjut, 
ostoskeskukset, kansainväli-
set brändit, globaalisti toimi-
vat yritykset, mainostoimis-
tot, ulkomainosyhtiöt sekä 

Paikallistuntemus hyvään käyttöön: 

PixMill Group Oy osti 
Pop Mainoksen

messurakentajat ja -järjestä-
jät. 

Vuonna 2011 Pixmill 
Group Oy työllisti 135 hen-
kilöä Suomessa, Ruotsissa 
sekä Virossa. Vuoden 2012 
tavoiteliikevaihto on 18 mil-
joonaa euroa. Yrityksen 
taustalla on pääomasijoitta-
ja Canelco Capital Oy.

Omistajiin kuuluu myös 
PixMill Group Oy:n toimi-
vaa johtoa. PixMill Group 
toimii koko Suomessa. 
Oman toimipisteen avaami-
nen Ouluun on alkua entistä 
toimivammalle palveluver-
kostolle Pohjois-Suomessa.

Heimo Turunen

Uudet jäsenet
- tervetuloa

Pixmill / Oulun toimitilat sijaitsevat Haukiputaalla Revon-
tie 45:ssä, jossa työskentelee aluepäällikkö Päivi Pikku-
hookana.

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin 
sähkötyöt ja suunnittelu

puh. 040-774 39942
janne@sahkotyoahonen.fi

Kenkä-Markus
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-14

Kesäpäivän kunniaksi

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas, p. (08) 547 1464

To-La
kauppa täynnä 

yllätystarjouksia
erä kenkiä
OSTA 2 PARIA MAKSA 1 PARI
Me tarjoamme halvemmat.
Tuotteet merkitty myymälässä erikseen.

Erä LAUKKUJA -50%
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Jonsered LM 2150M 
- allejättävä/ sivulleheittävä
- Briggs&Stratton moottori
- valmiiksi kasattu
- takuu 2-v199,-

www.tekniset.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas
08-547 2407

VÄISKIN  
TV JA KONE

ark. 9–18 • la 9–14

Jonsered ruohonleikkurit
- laatua edullisesti -

TARJOUS
NYT

Liikenneturvallisuusalan palkinto Pellikalle

Liikenneministeri Merja Kyllönen yhdessä ansiomitalien saajien kanssa kuvassa. Pasi 
Pellikka ansiomitali rinnassaan viides henkilö oikealta. 

Liikenneministeri Merja 
Kyllönen jakoi liikennetur-
vallisuusalan ansiomitalin 
pitkäjänteisestä työstä lii-
kenneturvallisuuden hyväk-
si Putaan Katsastusaseman 
yrittäjä Pasi Pellikalle. Ti-
laisuus oli 30.5. Helsingissä. 
Pellikan lisäksi ansiomitalin 
sai 10 muuta eri alan toimi-
jaa ympäri Suomea. 

Liikenneturvallisuusalan 
ansiomitali voidaan myön-
tää henkilölle, joka on vä-
hintään 15 vuoden ajan an-

siokkaasti työskennellyt 
liikenneturvallisuuden edis-
tämiseksi ja jonka toiminta 
on ollut yleisesti arvostettua. 
Mitaleita on myönnetty vuo-
sittain vuodesta 1992 lähtien. 
Tähän mennessä tunnustuk-
sen on saanut 246 henkilöä. 

Kempeleläinen katsas-
tusalan yrittäjä Pasi Pellikka 
omistaa yhdessä Pekka Es-
kurin kanssa Haukiputaalla, 
Oulussa ja Kempeleessä nel-
jä Autoilijan Avainasemat 
-katsastusasemien ketjuun 

kuuluvaa katsastusasemaa. 
Ketjun muodostavat Lake-
uden Katsastus Oy Kempe-
leestä, Putaan Katsastus Oy 
Haukiputaalta, Konetien 
Katsastus Oy Oulusta ja Äi-
mätien Katsastus Oulussa, 
jotka toimivat yhteistyössä. 
Yritykset toimivat kuiten-
kin omina itsenäisinä osake-
yhtiöinä. Lisäksi Autoilijan 
Avainasemilla on kaksi kat-
sastusasemaa Rovaniemellä. 

Heimo Turunen

Nettiajanvarauksella Diesel päästöt - 50 %
TERVETULOA KOTIMAISELLE KATSASTUSASEMALLE
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Pixmill Oulu, Revontie 45, 90830 Haukipudas
Päivi Pikkuhookana, Puh. 040-748 6117

paivi.pikkuhookana@pixmill.fi

Visuaalinen tekijä aloitti nyt Oulussa...

Ammattitaitoista palvelua 
20 vuoden ja satojen kotien 

kokemuksella

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

Yksilöllisesti      Turvallisesti      Edullisesti

KOTEJA JO 20 VUOTTA

Martinniemen keskeisel-
le paikalle saatiin lisää elä-
mää reilu vuosi sitten kun 
Tiina Ylitalo päätti laittaa 
pystyyn ravitsemusliikkeen, 
jonka nimeksi tuli Smartin 
Baari. Palvelualalla pitkään 
toiminut Ylitalo päätti äi-
tiysloman jälkeen työllistää 

Martinniemeläisten oma olohuone:

Smartin Baari

itsensä. Koska Martinnie-
mestä tuolloin puuttui baari 
ja Haukiputaan kehityksen 
Pertti Villanen näytti hank-
keelle vihreää valoa, Ylita-
lo rohkaistui perustamaan 
oman yrityksen.

- Yrityksen perustaminen 
lähti käyntiin huimaa vauh-

tia, ja varmasti baarin ovet 
oltaisiin avattu aikaisem-
minkin, mutta liiketila vaa-
ti remonttia nykysäädök-
siä vastaavaksi: rakensimme 
uudet wt:t putkistoineen. 
Lupia vaadittiin myös suu-
ri määrä. Laajensimme teras-
sin kahdeksanpaikkaisesta 
yli kaksinkertaiseksi, kertoo 
Ylitalo.

Smartin baari on ikään 
kuin koko kylän yhteinen 
olohuone. Yrittäjä itse is-
tahtaa mielellään rupatte-
lemaan asiakkaiden kanssa 
ja aina asiakkaan halutes-
sa pyöräyttää karaokelait-
teet soimaan. Smartin baa-
rissa saa laulaa milloin vain! 
Lisäksi myynnissä on pientä 
ja vähän suurempaakin syö-
tävää, jos suolaisen nälkä yl-
lättää. Aurinkoisena päivänä 
voi myös istahtaa terassille 
juomaan kylmän huurteisen.

- Meillä on nyt C-oikeu-
det baarissa ja muutaman 
vuoden päästä olisi mah-
dollisuus hakea myös A-oi-
keuksia, mutta olisi kaikin 
puolin helpompaa ja turval-
lisempaa pitää tämä keski-
olutbaarina. Asiakkaat ovat 
aivan ihania ja mukava raa-
tailla, muutenkin kuin tiskin 

Sisustuksessa on merelli-
siä elementtejä sekä vihjei-
tä pitäjän historista.

takaa, Ylitalo kertoo.
Smartin Baarin sisustuk-

sessa on huomioitu paikallis-
historian väriä: elementeissä 
on käytetty mm. tuppilautaa 
muistona vanhan sahan toi-
minnasta. Meriaiheeseen liit-
tyy myös useampi element-
ti, mutta huomattavimpana 
varmaankin Rauma Repo-
lan pelastusveneen  Seagul-
perämoottori vuodelta 1958.

Jenny Kärki

Smartin Baarin yrittäjä Tiina Ylitalo on elementissään 
asiakaspalvelutyössä.

www.haukiputaanyrittajat.fi
LIITY JÄSENEKSI
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Heidi Kallio on haaveillut 
pikkutytöstä lähtien omasta 
kenkäkaupasta. Koko ikän-
sä yrittäjänä toiminut nainen 
halusi kuitenkin pois kau-
pungin hulinasta, kiireettö-
mään ja rauhalliseen ympä-
ristöön. Hän perusti liikkeen 
filosofiaan täydellisesti istu-
vaan miljööseen: Haukipu-
taan tunnelmallisen kylän 
raitin varrelle Osuuskaupan 
vanhaan makasiiniraken-
nukseen.

Haukiputaan asemakylä on kasvavaa sorttia ja etenkin kesällä miljöön maalaisromantiikka pääsee oikeuksiinsa. Myös 
yrittäjät ovat kunnostautuneet puhaltamaan uutta henkeä vanhoihin rakennuksiin. Aseman kioski ja Ravintola Vaunu 

toimivat vanhassa rautatieaseman talossa ja Osuuskaupan makasiinirakennuksessa toimii naisten asusteliike Putiikki 27.

Ravintola Vaunu

Vuonna 2000 siskokset Ani-
ta Pollari ja Airi Meriläinen 
ostivat Haukiputaan ase-
makylältä kioskiyrityksen. 
Aluksi pelkkää kioskia pi-
dettiin keskempänä kylää, 
mutta kaksi vuotta sitten 
aprillipäivänä kioski siirtyi 
vanhan Haukiputaan rauta-
tieaseman rakennukseen ja 
samaan tilaan remontoitiin 
myös ravintola: Ravintola 
Vaunu.

Siskokset valmistavat 
joka päivä lounaaksi koti-
ruokaa ja iltaisin tila toimii 
baarina, jossa silloin tällöin 
käy esiintyjiä sekä karaoke 
dj:tä. Kyläläiset ovat otta-
neet myös lauantaisin pidet-
tävät leikkimieliset tietovisat 
suosituksi perinteeksi.

Viimeksi Haukiputaan 
rautatieasema on ollut mat-

jakin on laidasta laitaan, 
jokaiselle vartalotyypille.

Yritys järjestää myös asia-
kasiltoja sekä koulutuksia, 
joissa halukkaille annetaan 
pukeutumisneuvoja ja kor-
kokenkäkoulutusta. Jokai-
nen nainen on muodoiltaan 
erilainen, ja tyylikästä pu-
keutumista varten tulee tie-
dostaa omalle vartalotyypil-
le sopivat asut sekä asusteet. 
Myös mukavuudenhalui-
set saattavat oppia, ettei kor-
kokengillä kävely ole yhtä 
tuskaa, kun kengän valitsee 
huolella ja osaa kävellä sillä 
oikein.

Asiakasillat ovat kysytty-
jä, ja ne on suunnattu sekä 
yksittäisille ihmisille että ka-
veri- tai työporukassa viih-
tyville. Lisäksi Kallio myy 
liikkeensä tuotteita myös 
nettikaupassa, mutta suurin 
osa kaupankäynnistä tapah-
tuu paikan päällä. Kallio us-
koo sen johtuvan siitä, että 
kaupankäynti Putiikissa on 
kiireetön ja miellyttävä sosi-
aalinen tapahtuma. Ostos on 
myös helpompi tehdä kun 
saa sovittaa tuotetta. (jk)

Putiikissa on myös myynnissä haukiputaalaisen nuoren 
naisen askartelemia uniikkeja kortteja. ”Miia värkkää”-
blogista löytyy lisää tuotteita.

kustajaliikenteen käytössä 
vuonna 1989 ja edellisen ker-
ran VR:n työntekijä on käy-
nyt repimässä päiväkalen-
terista sivun vuonna 2004. 
Välillä aseman yhteydessä 
on ollut asunto vuokralla, 
mutta kokopäiväistä käyttöä 
se sai vasta kioskin ja ravin-
tolan myötä.

- Tämä on ollut aikanaan 
hyvin vilkas asema ja hau-
kiputaan varsinainen kes-
kus. Itsekin lähdin tätä kaut-
ta maailmalle opiskelemaan 
vuonna -88. Aseman lak-
kauttamisen myötä palvelut 
siirtyivät suurilta osin ny-
kyiseen keskustaan, mutta 
onneksi joitakin yrittäjiä on 
säilynyt myös asemakylällä, 
kertoo Anita Pollari.

Aseman kioskista saa 
myös postin palvelut, eli pa-

ketteja ja kirjeitä voi lähet-
tää ja vastaanottaa aina kun 
kioski on auki. Aseman van-
ha varastomakasiini toimii 
myös kesäisin Ravintola Si-
vuvaununa, josta voi ostaa 
juomia.

Alkuperäisessä muodos-
saan oleva sivurakennus on 
arkkitehtuurisesti arvokas, 
tosin kumpikin asemaraken-
nuksista on suojeltu. Mu-
seoviranomaiset valvovat 
kaikkia remontteja, joita ra-
kennuksiin tehdään.

- Olen tykännyt olla tääl-
lä töissä. Varsinkin kun van-
hemmat ihmiset tulevat tän-
ne ja istahtavat pöytään, 
heille alkaa palautua mie-
leen muistoja, jotka liittyvät 
tähän asemaan. Monet ker-
tovat värikkäitäkin tarinoita 
aseman tapahtumista, ja nii-
tä on ihana kuunnella, Anita 
Pollari kertoo.

Muutaman kerran Ou-
lusta käsin perinnematko-
ja tehnyt Lättähattu-juna on 
pysähtynyt Haukiputaan 
asemalla, mutta säännöllis-
tä junaliikennettä ei asemal-
le ole. Pitkän matkan junat 
pyyhältävät vain nopeasti 
ohi. Lähiliikenteestä on toki 
puhuttu, mutta se on vielä 
haaveilun asteella. (jk)

Putiikki 27

Haukiputaan asemakylällä on tunnelmaa

Asemarakennus sivurakennuksineen on 
suojeltu

Siskokset Airi Meriläinen 
(vas.) ja Anita Pollari pitä-
vät Aseman kioskia ja Ra-
vintola Vaunua Haukipu-
taan asemakylällä.

Vintiltä löytyi postitoimiston vanha kyltti, 
joka otettiin hyötykäyttöön Itellan uusien 
logojen lisäksi.

Putiikki 27 on perustettu Osuukaupan vanhaan Makasiinirakennukseen, jonka ulkosei-
nän sana Putiikki on tehty Osuuskaupan aikaisista kirjaimista.

Yrittäjä Heidi Kallio esitte-
lee Putiikki 27:n laukkuva-
likoimaa.

Putiikki on sisustettu 
Osuuskaupan varastosta 
löytyneillä ja kunnostetuil-
la kalusteilla. Paraatipaikalla 
seisoo komea valkoinen kak-
luuni, joka toimii vielä moit-
teettomasti: itse asiassa tal-
viaikaan se toimii putiikin 
lämmittimenä sekä tunnel-
mantuojana.

- Idea liikkeestä on pe-
räisin vuosien takaa, jo sii-
tä lähtien kun ostimme pai-
kan. Muutoksia ei juurikaan 
tarvinnut tehdä, ainoas-
taan rakentaa lämpöeristyk-
set ja sen myötä uudet sisä-
pinnat hirsirakennukseen. 
Tänä vuonna teemme pie-
nen remontin, ja puhkai-
semme liikkeen peräseinän, 
jolloin liiketila laajentuu en-
tisen varaston puolelle, ker-
too Kallio.

Osuuskauppatoiminta 
loppui virallisesti vuonna 
2002. Haukiputaan Osuus-
kaupan päämyymälä toimi 
rakennuksessa 1905-1972. 
Nykyään Kallion yritys myy 
naisille suunnatussa liik-
keessä kenkiä, laukkuja, ko-
ruja sekä vaatteita ja koko-
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BusinessOulu järjestää Haukiputaalla koulutus-
päivän Tuotteistamisen ABC. Sisältö sopii sekä 
palveluiden että konkreettisten tuotteiden 
myynnin vauhdittamisesta kiinnostuneille. 
Koulutuksessa käydään läpi helpot askeleet 
tuotteistamiseen sekä tärkeitä asioita koh-
deryhmän määrittelystä.

Aika ja paikka: 
22.8.2012 klo 9.30-15.00, Haukipudas 
Hinta/hlö: 
50 € + alv 
Ilmoittautuminen:
13.8.2012 mennessä, salla.hirvonen@businessoulu.com 
tai 040 726 1842.

Lisätietoja:
Salla Hirvonen
projektipäällikkö
puh. 040 726 1842

TUOTTEISTAMISEN ABC

Tammikuussa Virpinimen Sykkeen yrittäjänä aloit-
tanut Seija Oikarinen sai lounaspuodin tuskin pyöri-
mään, kun edessä oli toisen toimipisteen avaaminen 
Jatulissa, Haukiputaan keskustassa. Se edellytti jo toi-
sen liiketoimintasuunnitelman, rahoituslaskelman ja 
tarjousasiakirjojen tekemistä muutaman viikon sisällä.

Tyytyväinen asiakas käytti BusinessOulun asiamie-
hen Timo Paakkolan apua molemmissa liikunnallisten 
paikkojen ruokapalveluja tarjoavissa yritysstarteissa.

- Mahdoton urakka olisi yrityksen ja kahden toimi-
pisteen avaaminen tällä aikataululla ollut ilman Busi-
nessOulun apua, Oikarinen kiittää.

Seija Oikarinen sai apua yrityksen perustamiseen, 
rahoitukseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen liitty-
vässä paperisodassa.

- Rahoituksen saamisen edellytys oli pätevä liiketoi-
mintasuunnitelma liitteineen. Apu oli todella tarpee-
seen.

Oikarisen mukaan yrityksen aloittamiseen liittyvä 
paperisota on uskomaton urakka, mutta sitäkin enem-
män vaikeusastetta on esimerkiksi vakuutustarjousten 
analysoinnissa.

- Ne eivät vedä kuitenkaan vertoja siihen byrokrati-
aan joka liittyy alkoholin anniskeluoikeuksien anomi-
seen, hän hymyilee. 

Oikarinen aikoo jatkossakin hyödyntää Business-
Oulun palveluja. Toiminimenä aloittavan yrityksen 

Yrittäjä Seija Oikarinen tyytyväinen 
BusinessOulun palveluun

Virpiniemen Sykkeen  
lounaspuoti saa ja jakaa kiitosta

kannattaa ehkä kustannussyistä jossakin vaiheessa muuttaa 
yritysmuotoa. Verotukseen liittyvien yksityiskohtien selvit-
teleminen vie aikaa, eikä siitä välttämättä selviä ilman asi-
antuntijan tukea.

- Itsekin tässä oppii koko ajan uutta. Se kannustaa yrittä-
mään eteenpäin, Oikarinen myöntää. 

Ruokapalveluja, puoti- ja kioskipalveluita tarjoavalle yri-
tykselle Virpiniemi ja Jatuli ovat asiakaskunnaltaan saman-
tyyppisiä. Eri ikäisten liikuntaharrastajien lisäksi kurssit ja 
ryhmät käyttävät hyväkseen lounas- ja tilausravintolan pal-
veluja. Eräs asiakasryhmä ovat yritysten virkistyspäiviä 
viettävät ryhmät ja työhyvinvointikurssilaiset. 

Virpiniemessä toimii liikuntaopisto, karavaanarialue, 
golfkenttä, frisbeegolf ja tilat antavan myöten vaikkapa 
tanssien järjestämisen. Ravintolan kapasiteetti on 100 an-
nosta tunnissa ja parhaimmillaan lounaita on tarjottu päi-
vän aikana 300. Kysynnän epätasaisuus on tiedossa, mutta 
esimerkiksi kesäkuun alun asiakasmäärä on ollut yrittäjälle 
myönteinen yllätys.

- Normaali aukioloaika Virpiniemessä on klo 10-18, mut-
ta aikaisin tilattu aamupala on alkanut klo 7 ja myöhäisin il-
tapala klo 22. Tuleehan siinä päivälle mittaa, Seija kertoo.

Oikarisen yritys tarjoaa myös kirjanpitopalveluita, jossa 
olisi vielä vapaata kapasiteettia parin pienen yrityksen tar-
peisiin.

 
Alpo Merilä

Yrittäjä Seija Oikarinen sai BusinessOululta neuvontaa ja 
apua yrityksen perustamiseen liittyvässä rahoituslaskel-
man ja liiketoimintasuunnitelman laadinnassa.

Haukiputaalla on perustettu 37 uutta yritystä ja lopettanut 15 tä-
män vuoden toukokuun loppuun mennessä. Nettotuloksena on si-
ten 22 uutta yritystä, kun koko viime vuonna vastaava luku oli 30 
yritystä, kertoo asiantuntija Timo Paakkola.  

BusinessOulun Haukiputaan palvelupisteellä on ollut vilkasta, al-
kuvuonna kävijöitä oli 97 yrittäjää tai yritystoimintaa suunnittele-
vaa henkilöä.  Ukonkaivoksen teollisuusalueella Teollisuustie 1:ssä 
sijaitseva palvelupiste auttaa yrittäjiä  tai yritystoimintaa suunnitte-
levia mm. rahoitus- ja tukiasioissa, yritystoiminnan kehittämisessä tai 
uuden yritystoiminnan käynnistämisessä.  Palvelupisteellä saa myös 
neuvoa ja ohjataan BusinessOulun muihin palveluihin tai koulutuk-
siin. BusinessOulun yritysneuvontapalvelut ovat ilmaisia.

Yritysten rekisteröinti  
Haukiputaalla jatkuu vilkkaana
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Haukiputaan asemakylällä on tunnelmaa
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Torpankartano, Haukiputaan Palvelukoti OY
Torpantie 36, 90830 Haukipudas

p. 08- 5638200
 info@torpankartano.fi
www.torpankartano.fi

Tuotamme kuntouttavia asumis- ja tukipalveluja
mielenterveyskuntoutujille ja lievästi kehitysvammaisille.

Torpankartano- yksilöllisesti yhdessä


