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Haukiputaan Yrittäjille kuuluu hyvää
Näin se vuosi alkaa taas olemaan lopuillaan. Monissa
kauppayrityksissä odotellaan joulumyyntiä, mutta hieman epävarmoin odotuksin, eikä ihme. Talouden suhdanteet näyttävät huonommilta, kuin pitkään aikaan
ja yleensä tällaisessa tilanteessa kuluttajat kiristävät
kukkaron nyörejään. Miten uskaltaa tilata tavaraa varastoon, jos joulumyynti ei vedäkään ja joulun jälkeen
tuotteet voi joutua myymään jopa tappiolla?
Voin paljastaa salaisuuden. Monilla aloilla aletuotteet on useasti tilattu jo etukäteen ja erikseen.
Näin
varmistetaan ensinnäkin se, että myytävää on ja toisaalta se, ettei jo olemassa olevaa varastoa tarvitse
myydä tappiolla. Valitettavasti on nähty myös sellaista, että tuotteiden hintoja on nostettu joulun jälkeen,
jotta pystytään näyttämään isoja alennuksia. Kas kun
20 prosentin ale ei saa kuluttajaa paljoa hetkahtamaan.
Tällainen toiminta on luonnollisesti tuomittavaa ja
jopa lainvastaistakin. On sinällään harmi, että kuluttajia vedätetään isoilla alennusprosenteilla, joilla useimmiten ei ole mitään todellisuuspohjaa. Räikeimpinä
esimerkkeinä pidän viimeaikaisia, eräiden isojen huonekaluketjujen mainoksia. Mainostetaan kuukaudesta toiseen jopa 80 prosentin aleja. Jokainenhan tajuaa,
ettei tällainen ole mahdollista, ainakaan kovin laajassa
mittakaavassa. Onhan näihin jopa markkinatuomiois-

tuin puuttunut, mutta silti meno on vain jatkunut.
Haukiputaan Yrittäjät ry:lle kuuluu hyvää. Olemme hoitaneet kaikki velvoitteemme ja tämän lehden ilmestyessä olemme järjestäneen aluejärjestömme Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokoustapahtuman
16-17.11. Myös perinteiset kevät- ja kesätapahtumat on
järjestetty.
Vielä, kun ponnistamme joulunavauksen 23.11, niin
sitten pidetään toiminnassamme ansaitusti pieni luova tauko
Ensi vuonna olemmekin sitten Uudessa Oulussa,
mutta paikallisyhdistykset säilyvät edelleen, kuten
monissa yhteyksissä on aiemmin esille tuotu.
Suurin haasteemme ensi vuonna, on saada lisää jäseniämme aktivoitumaan. Uskokaa vaan hyvät Yrittäjien jäsenet, että porukassa on mukavaa ja antoisaa
touhuta. Sen voin todistaa.
Kiitän lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille hyvää
joulua ja uutta vuotta.
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Jyrki Drushinin
toimi avaajana
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
vuosikokoustapahtumaan kuuluvassa iltajuhlassa
Haukiputaalla hotelli-ravintola Samanttassa.

Jyrki Drushinin
puheenjohtaja
Haukiputaan Yrittäjät ry

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät kokoontuivat Haukiputaalla
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät valitsivat lauantaina 17.11.
Haukiputaalla pidetyssä sääntömääräisessä vuosikokouksessa aluejärjestön uudeksi
puheenjohtajaksi Oulun Neon
Oy:n toimitusjohtaja Lauri Mikkosen Kiimingistä. Valomainoslaitteita valmistava,
asentava ja kunnossapitävä
yritys sijaitsee Haukiputaan
Kellossa, jossa se on toiminut
vuodesta 1989.
Mikkosen mukaan yrittäjien edunvalvonta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien toimintasuunnitelmaa on työstetty pitkälle jo
esim. tulevaa vuotta ajatellen.
Kunnissa tehdään yrittäjien
kannalta erittäin merkittäviä
päätöksiä. Kuntarakenteiden
muutoksessa
aluejärjestön

merkitys kasvaa. Vuorovaikutusta kuntien päättäjien ja
virkamiesjohdon, sekä yrittäjäjärjestön välillä tulee kehittää. Tulevan vuoden toimintasuunnitelma linjaa myös
yritysten
liiketoimintojen,
omistajanvaihdosten ja yrittäjyyskasvatuksen edistämisen.
Hallitukseen valittiin uutena Jyrki Drushinin Haukiputaalta, Mari Halkola
Kiimingistä, Kaisu Merilä Utajärveltä, Matti Pohjola Kuusamosta ja Antti Silvennoinen
Raahesta. Kaikkiaan hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 20 jäsentä.

Novia Finland Oy
Maakunnallinen
Vuoden yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan

Yrittä-

jät luovuttivat Haukiputaalla
järjestetyn vuosikokouksen iltajuhlassa Vuoden 2012 Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon
oululaiselle Novia Finland
Oy:lle, pääomistajana toimitusjohtaja Lippo Mikola. Yrityksen toimiala on puhelinpalvelukeskuksen toiminta.
Tärkeimmät tuotteet palvelumuodot tai myyntiartikkelit
ovat suoramyynti puhelimitse, varainhankinta, mediamyynti, urheilumarkkinointi,
kyselyt, kartoitukset ja buukkauspalvelut. Lisäksi yritys
tuottaa monipuolisia digitaalisen markkinoinnin palveluita.
Toimitusjohtaja Lippo Mikolan mukaan vahva luottamus
ihmisiin ja positiivinen elämänasenne yhdistettynä jatkuvaan kehittämishaluun on
novialainen menetysresepti

Vuosikokoukseen osallistui noin 80 yrittäjää eri puolilta Suomea. Edessä haukiputaalaisia
kokousedustajia Mikko Piiroinen, Reijo Kemilä, Raimo Kropsu ja Jyrki Drushinin, joka siirtyi
heti kuvan ottamisen jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi.

Pohjois-Pohjalaiset yrittäjät viettivät perjantai-iltana 16.11. vapaamuotoisen yrittäjätapaamisen Martinhovissa viikinkiteeman ympärillä.

pääomistaja ja toimitusjohtaja Mikola.
Haukiputaan Vuoden Yrittäjänä palkittiin Luontaistuote
ja kosmetiikka Mini Mix-liikkeen yrittäjä Sanna Ponto. Palkinnon luovuttivat Haukiputaan Yrittäjät ja Haukiputaan
kunta. Pohjois-Pohjanmaan
Vuoden puheenjohtajana palkittiin Tyrnävän Yrittäjien
puheenjohtaja Tauno Bräysy. Suomen Yrittäjien kultaisella ansioristillä huomioitiin
Kalevan päätoimittaja Markku Mantila. Timanttisen yrittäjäristin sai haukiputaalainen
Hannu Vehkaperä ja hopeisen
yrittäjäristin haukiputaalainen Kari Holma.

Puu tulevaisuuden
raaka-aine
Lauantain iltajuhlan juhlapuhujaksi oli saatu Keskustan
puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä.
-Pohjois-Suomen vahvuustekijöitä ovat vesi, metsä, Venäjän läheisyys sekä kaivostoiminta. Arvioidaan, että
vuoteen 2017 mennessä kaivosteollisuus työllistää Pohjois-Suomessa 3800 työntekijää, visioi Sipilä. Hän toivoi
Suomessa löytyvän kasvun
eväitä. Biotalous on uusi alue,
jossa esimerkiksi puuta uudella tavalla hyödyntämällä saadaan samoja tuotteita kuin öljystä. Nyt jo tiedetään noin 200
uutta tuotetta, mitä voidaan
puusta tehdä. Lupaavin on Sipilän mielestä etanolin tekeminen puusta. Raaka-aineeksi
käy kaikki puuaines, jopa oksat ja risutkin.
Yrittäjäksi lähtemisen kynnystä tulisi alentaa sekä yksinyrittäjän arvostusta lisätä.
Sipilällä oli niihin hyviä keinoja tarjottavana muun muassa Finnveran toimintamahdollisuuksia tulisi laajentaa.
Johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta kiitteli, että Pk-yritykset
ovat kantaneet vastuunsa työpaikkojen säilyttämisessä viime aikojen vaikeassa talousti-

lanteessa. Hän kantoi huolta,
millaiseksi työpaikkojemme
yhteisöjen laatu muodostuu.
Meidän toivotaan jaksavan ja
jatkavan yhä pidempään työelämässä. Siksi työelämän
laatuun on tärkeää kiinnittää
huomiota. Hyvillä työoloilla ja varhaisella puuttumisella työpaikkojen mahdollisiin
ongelmiin ehkäistään työurien katkeaminen ennen aikojaan. Parhaimmillaan hyvät
työolot lisäävät merkittävästi
yrityksen tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Työikäisen väestön vähentyessä
hyvät työolot ovat yrityksille myös tärkeä kilpailukeino
niiden pitäessä kiinni osaavista työntekijöistä. Tässä asiassa
pk- yrityskenttä on tehnyt hyvää työtä, totesi Maire Mäki.
Juhlassa oli paikalla ja yrittäjien tavattavissa myös haukiputaalainen kansanedustaja
Mirja Vehkaperä.
Suuri osa vuosikokoustapahtumaan
osallistuneista yrittäjistä saapui Haukiputaalle jo perjantai-iltana,
jolloin pidettiin Martinhovissa vapaamuotoinen yrittäjätapaaminen viikinkiaiheisen illan merkeissä.
Vuosikokoustapahtuman
järjestelyistä vastasi suurelta
osin Haukiputaan Yrittäjät ja
muun muassa vuosikokouksen puheenjohtajuuden hoiti tyylikkäästi Haukiputaan
yrittäjien puheenjohtaja Jyrki
Drushinin. Hotelli Samanttan
pitkäaikainen omistaja Tuula Kangas ja uudet omistajat

Kimmo ja Anu Kallio kävivät kertomassa kokousväelle
sukupolven vaihdoksestaan,
josta virisi myös keskustelua.
Vuosikokoukseen lauantaina osallistui noin 80 henkeä ja iltajuhlaan noin 100.

Heimo Turunen

Lauantain iltajuhlan juhlapuhujalla Juha Sipilä kertoi
yrittäjätarinoita ja hänellä oli
myös kerrottavana mielenkiintoisia nyky- ja tulevaisuuden teknologian mahdollistamia visioita.

Maakunnallisena
Vuoden
Yrittäjänä palkittiin Lippo Mikola Novia Finland Oy
Oulusta. Palkintoa oli vastaanottamassa myös hänen
vaimonsa Terhi Mikola.

Pohjois-Pohjanmaan nykyinen puheenjohtaja Jorma Kortesoja (keskellä) ja tuleva puheenjohtaja Lauri Mikkonen luovuttivat Kalevan päätoimittaja Markku Mantilalle kultaisen ansioristin yrittäjyyden kannustamisesta ja tukemisesta.
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Jyrki Drushinin jatkaa
Yrittäjien puheenjohtajana s. 3
Tuula Kangas Vuoden
Haukiputaalainen s. 4

Matkalla kohti Uutta
Oulua s. 5

Samanttassa sukupolven vaihdos s. 7

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Oulussa s. 11
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Haukiputaan
Vuoden Yrittäjä s. 6

Yrittäjäyhteistyö
kukoistaa s. 9

Ravintolatarjonta
laajentui s. 12
s. 14

Jyrki Drushinin jatkaa
Haukiputaan Yrittäjien
puheenjohtajana
Haukiputaan yrittäjien puheenjohtajana jatkaa Jyrki Drushinin Putaan Radio
Väiski Oy. Hän aloittaa ensi
vuoden alusta toisen vuoden
puheenjohtajana.
Hallituksen 7.11. kokoontuneessa syyskokouksessa valitsi uusina Tuomo
Mällisen kiinteistövälitysliike Tilamanageri Oy ja Heidi Kallion Ykkös-Yhtiöt Oy
Putiikki 27. Hallituksessa
jatkavat Kimmo Kallio, Leena Niemelä, Arja Järvenpää,
Raimo Kropsu, Mikko Niskala, Juha Ekorre, Sanna Halonen, Heidi Mäkeläinen ja

Mikko Piiroinen.
Toimintasuunnitelmassa tavoitteena on parantaa
haukiputaalaisten
yritysten toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä luoda
myönteistä asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Business
Oulun kanssa kartoitetaan
yritysten mahdollisia tukitarpeita ja PSK aikuisopiston
kanssa järjestetään yrittäjien
valmennusta.
Ensi vuonna jatketaan
maaliskuussa suosituksi tapahtumaksi noussutta Kevätpäiviä. Samoin kesäkuussa järjestetään kesäpäivä ja
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Yrittäjäyhdistys tarjoaa
monipuolisia
mahdollisuuksia

Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Ekorre.
marraskuussa joulunavaus.
Jäseniä on tällä hetkellä 238.
Tavoite on ensi vuoden aikana ylittää 250 jäsenen raja.
Syyskokouksessa keskusteltiin myös tämän vuoden
joulunavauksesta perjantaina 23.11. Haukiputaalla järjestetään lauantaina 17.11.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-

Haukiputaan yrittäjäyhdistys sai syyskokouksessa hallitukseensa uutena jäsenenä
Tuomo Mällinen Kiinteistö
Oy Haukiputaan Samposta.
Tuomo Mällisen ura yrittäjänä alkoi vuonna -87 ja
välillä hänellä on ollut jaksoja muidenkin töiden parissa. Kiinteistöyrityksensä
puitteissa Mällinen omis-

Tilamanageri Oy:tä. Haukiputaan Yrittäjien toiminta on
tullut miehelle tutuksi hänen
seurattuaan aktiivista ja kattavaa tiedotustyötä. Liiketuttava pyysi Mällisen mukaan
yhdistystoimintaan. Mällisen mielestä yrittäjäyhdistys
tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia aina laajenevasta verkostosta lähtien.

Uusi hallituksen jäsen on
myös Heidi Kallio, jolla on
naisten vaatteita, asusteita
ja laukkuja myyvä yritys.

Tuomo Mällinen aloittaa ensi
vuoden alusta uutena jäsenenä Haukiputaan Yrittäjien
hallituksessa.

taa ja isännöi enimmäkseen
liiketiloja. Lisäksi hän hallinnoi mainostustarkoituksessa käytettävää led-näyttöä. Näyttö sijaitsee Mällisen
omistaman liikerakennuksen katolla ja on osoittautunut toimivaksi markkinointikanavaksi.
Haukiputaalaisen yrityksensä lisäksi Mällinen pyörittää Oulusta käsin yksityistä kiinteistönvälitysliikettä

Mällisen lisäksi syyskokouksessa valittiin uutena jäsenenä hallitukseen Heidi Kallio Putiikki 27:stä. Kallio on
toiminut yrittäjänä vuodesta
2010 liikkeessään, joka tarjoaa naisten vaatteita, asusteita ja laukkuja Haukiputaan
asemakylän idyllisessä miljöössä.

en vuosikokous, jonka järjestelyistä syyskokouksen osallistujat saivat ajankohtaista
tietoa. Mukaan on tulossa lähes 100 yrittäjää eri puolilta
Pohjois-Pohjanmaata.

Heimo Turunen

Jenny Kärki

Haukipudas Yrittää 3/2012
Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti marraskuu 3/2012
Kustantaja:
Vastaava toimittaja:
Toimitus, markkinointi:
Toimittajat:
Taitto:
Painopaikka:

Syyskokoukseen osallistuneita yrittäjiä yhteiskuvassa.

Haukiputaan Yrittäjät ry
Jyrki Drushinin
VKK-Media Oy
Heimo Turunen, Jenny Kärki, Esko Leipälä
Eila Lahtinen/VKK-Media Oy
Suomalainen Lehtipaino Kajaani

Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen uudet jäsenet

Haukiputaan yrittäjäyhdistykseen on liittynyt kesäkuusta lähtien 17uutta jäsentä. Kaikkiaan yhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä 238.
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan toimintaan!

Anskun Arkku on lasten ja nuorten vaatteisiin ja tarvikkeisiin erikoistunut kirpputoriliike, jonka yrittäjänä toimii
Anna-Riitta Kumpumäki.
Ditaco Oy toimii kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukaupan parissa, yrittäjänä Tapio Heikkinen.
JK Mikro Tmi/ATK-Central on Jaakko Kärenahon yritys, joka toimii tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskaupan parissa.
Justiinapalvelut Oy on Tuula Pulkkisen kiinteistöjen
siivousyritys.
Kalime Technologies Oy on Kiviniemestä käsin toimiva Jukka Tallgrenin yritys, jossa toimialana on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus.

Karhu Engineering toimii sähköteknisen suunnittelun
parissa yrittäjänään Jani Karhu.
Kuljetus Tornberg Oy:n Anni Tornberg työskentelee
tieliikenteen tavarankuljetuksen parissa.
Parturikampaamo/hiushoitola Katrin on Katri Lähtevänojan yritys.
PPM-Edustus on LVI-teknisiä suunnitteluja tekevä Peteri Moilasen yritys.
Ravelast Oy valmistaa muovilevyjä, -kalvoja, -putkia
ja –profiileja, yrittäjänä toimii Mauri Rukajärvi.
Reet Sögel Oy eli Välimeren ravintola Bogera on Reet
Sögelin ravintolayritys.

Siivous- ja kotipalvelu Aika AS on Aino Sippalan siivousyritys.
Tmi AitoTaito on Anna Kilpiän koira-alan yritys, joka
tarjoaa agilitykoulutusta ja koiratarvikkeita.
Tmi Timo Tervonen on yritys, joka käy keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppaa.
Umodel valmistaa rakennuspuusepäntuotteita yrittäjänään Tapani Laurila.
UniikkiEllin yrittäjä Maarit Lepinoja valmistaa muiden muassa takkeja, pukuja, housuja ja hameita.
Wind Controller JV Oy toimii sähkölaitteiden korjauksen ja huollon parissa yrittäjänään Jari Valle.

Haukipudas YRITTÄÄ
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Tuula Kangas Vuoden Haukiputaalainen

Vuoden haukiputaalainen 2012 Tuula Kangas sai huomionosoituksensa juuri, kun yrityksessä on toteutettu sukupolven vaihdos. Sieltä taustalta hän tulee vaikuttamaan yrittäjien toiminnassa vielä pitkään, Jyrki Druschinin toivoi
puheessaan.

Haukipudaspäivillä lauantaina 10.11. julkistetut kunnianosoitukset Vuoden Haukiputaalaisen ja Vuoden
paikallisyhdistyksen palkitseminen suoritettiin haikean historiallisissa tunnelmissa. Tämä oli viimeinen kerta,
kun huomionosoitukset jaettiin itsenäisessä Haukiputaan kunnassa.
Vuoden 2012 haukiputaalaisen valitaan äänestyksellä,
johon kaikki voivat äänensä antaa. Haukiputaan Yrittäjät järjestävät äänestyksen.
Äänestyspaikkoina
olivat
tänä vuonna Hotel Samantta, Väiskin TV ja Kone, Haukiputaan kirjasto ja Teatteri
Kuoppa.
Ennen äänestystuloksen
paljastamista Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Drushinin
kertoi pitkän listan äänestysperusteluista:
- Vuoden 2012 haukiputaalainen on pitkään ollut
mukana kunnallisissa luottamustehtävissä. Hän on ollut
aktiivinen vaikuttaja Haukiputaan Yrittäjissä muun
muassa puheenjohtajana ja
myös maakunnallisella tasolla
Pohjois-Pohjanmaan
yrittäjissä. Hän on toiminut
yrittäjien sillanrakentajana
sekä kunnan että oppilaitos-

ten suuntaan. Hän on innostava, kannustava ja valoisa
persoona, ja näkee ikävissäkin asioissa mahdollisuuden.
Sitten päästiin jo kunniamainintoihin, joista paikkakuntalaiset saattoivat arvata, kenestä on kysymys: Hän
on kehittänyt itseään ja toimintaansa jatkuvasti. Yrityksessä on toteutettu elokuus-

sa sukupolvenvaihdos – jota
ennen hän on toiminut hotelli-ravintola Samanttassa yrittäjänä 30 vuotta.
Haukiputaan yrittäjät järjestävät pitkin vuotta tapahtumia
haukiputaalaisten
iloksi ja näyttönä yrittäjien
yhteishengestä. Tuula Kangas kiitti paikkakunnan yrittäjiä myös omassa kiitospu-

heessaan.
-Ilman näitä aktiivisia ihmisiä Haukipudas ei kehittyisi, eikä täällä olisi niin
hyvä olla ja elää.
Asiaankuuluvasti Haukiputaan Vuoden Yrittäjän
kiertopalkinnossa pääosaa
esittää oikein iso kenkä. EL

SPR:n Haukiputaan osasto Vuoden yhdistys 2012
Haukipudaspäivien perinteinen Vuoden yhdistys -kunniakirja 2012 luovutettiin
Suomen Punainen Risti ry:n
Haukiputaan osastolle. Erityisesti kunniakirjassa huomioitiin, että Punainen risti on toiminut jo kymmeniä
vuosia haukiputaalaisten hyväksi, turvaten, kouluttaen
ja huolehtien. Tunnetuin toimintamuoto on verenluovutus, lisäksi esim. Vapaaehtoinen
pelastuspalvelun
VaPePa-toiminta on SPR:n
koordinoimaa.
Lisäksi Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä,
jonka tehtävänä on auttaa
apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Punainen Risti auttaa ihmisiä
katastrofien ja onnettomuuk-

sien sattuessa ja kouluttaa
heitä varautumaan niihin.
Merkitykseltään vähäinen
ei ole myöskään se, että järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.
SPR:llä on Haukiputaalla Revontie 13:ssa toimisto
ja kierrätyspiste. Osaston ihmisiä näkyy turvajoukkoina yleisötapahtumissa ja urheilukilpailuissa punaisissa
liiveissä, joissa on keltainen
poikkiraita. SPR:llä on Haukiputaalla myös ystävätoimintaa sekä osallistuu lisäksi
meripelastustoimintaan.
Kuka vaan haluaa etsiä merkitystä tekemisilleen,
SPR:n Haukiputaan osaston
eri tehtävissä se sisältö saattaisi löytyä. EL

SPR:n Haukiputaan osasto sai Vuoden yhdistys -kunniakirjan Haukipudaspäivillä. Johonkin osaston monista toimintamuodoista osallistumalla kuka tahansa voi saada merkitystä tekemisilleen.

Kulttuurimaisemat aiheena
leijonien 40 v. -juhlakalenterissa
LC Haukipudas Kello jatkaa kalenteriensa kuvituksessa kotiseutukulttuurin vaalimisen linjalla. Lions
40 v. -juhlakalenterin 2013 aiheina on merellinen
Haukipudas.
Kalenterin kuvituksesta on vastannut haukiputaalainen monialataiteilija ja valokuvaaja Kari
Holma. Jo vuodesta 1997 alkaen Haukiputaan leijonakalenterin kuvituksessa on dokumentoitua
vanhaa ja nykyistä haukiputaalaista kulttuurimaisemaa. EL
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Matkalla kohti Uutta Oulua
Itsenäisen Haukiputaan viimeisillä Haukipudaspäivillä
kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannes Kortesalmi
pysähtyi katsomaan taakse ja
maalailemaan tulevaa. Hän
näkee, että monet pienyritykset ovat olleet ja pysyvät
Haukiputaan vahvuutena.
-Tämmöisinä aikoina kun
ihmisiä Suomessa irtisanotaan, ja kuitenkin kun täällä on osaamista ja aktiivista
yrittäjätoimintaa, niin helpommin ihmiset ryhtyy yrittämään, kannusti Kortesalmi.
Uuden Oulun kuntavaalit
menivät Haukiputaan näkökulmasta hyvin, Kortesalmi
ynnää. Yhteensä kymmenen
valtuutettua, kahdeksan varsinaista ja kaksi varalle pääsi
Haukiputaalta läpi. Valituksi
tuli myös Haukiputaan kun-

nanhallituksen nykyinen puheenjohtaja Kortesalmi itse.
-Meitä meni Haukiputaalta hyvä edustus Uuden Oulun valtuustoon. Kyllä sieltä
pääsee vaikuttamaan.”
Itse asiassa hän jo jarrutteli ajattelemasta nurkkakuntalaisesti, ja muistutti, että
nyt ollaan ajamassa ison Oulun asioita yhteistyössä. Sitä
vaaraa hän ei näe, etteikö
puttaalainen identiteetti säilyisi. Ei se mihinkään katoa.
-Meillä hyvin paljon on
pieniäkin yrityksiä; minusta
se on erittäin hyvä . Ne tuovat työllisyyttä tälle alueelle,
Kortesalmi kannustaa.
Hän lohkaisi, että ei auta
enää katella vain sitä omaa
katua, vaikka naapuri leikkimielisesti sanoikin, että pitää
meidän kujalta saada yksi
mies valtuustoon. EL

Puttaalaisuus säilyy ja pienyritykset ovat jatkossakin Haukiputaan vahvuus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Uuden
Oulun valtuutettu Hannes Kortesalmi vakuuttaa.
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Kylmäasennus
Harila
Puh. 040 596 3468
myynti • valmistus • asennus • huolto

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

Armoitettu sahansoittaja Sulo Räinä

Muusikolle Stradivarius
alta satasella
Sulo Räinä soittaa aidolla
Stradivariuksella. Tosin se ei
ole viulu, vaan Sandvikenin
valmistama saha. Viulunsoittaja, eikun sahansoittaja, saa
aidon Sandvikenin Stradivariuksen alle sadalla eurolla.
Soittoon sopivan sahan mallinimi todella on Stradivarius, vaikka kyllä sillä voi puutakin sahata.
Suomessa on vain kymmenkunta
sahansoittajaa.
Yksi heistä on Sulo Räinä
Haukiputaalta.
Viisi vuotta sitten Räinä
päätti jostakin syystä kokeilla sahansoittoa. Hän jäi välittömästi siihen koukkuun.
Onneksi jäi. Hänen soittonsa
on virtuoosimaista ja silkkaa
herkkua korville.
Sahan aaltoilevaa ääntä on vaikea verrata mihinkään yleisesti tunnettuun
muuhun äänilähteeseen. Se
on yksinkertaisesti ainutlaatuinen. Niin eriskummallinen ääni sahasta lähtee, että
Haukipudaspäivillä Räinän
esitystä nauliintui eturiviin
kuulemaan rivi vähän toisella kymmenellä, pahimmassa tietokonepeli-iässä olevia
nuoria. ”Outoo”, sanoi yksi
heistä, ja jatkoi kuuntelemista.
Räinän suvussa on musiikillisesti erittäin lahjakkaita ihmisiä useita. Silti kaikilta
heistä sahan soitto ei luonnistu. Äänenkorkeutta säädetään taivuttamalla sahaa
ässän muotoon, ja ässän kum-

Sulo Räinä huomasi 55-vuotiaana itselleenkin suureksi hämmästykseksi, että häneltä sahansoitto
käy vaikka silmät ummessa. Suomenmestaruuskilpailuissakin
hän kolme vuotta siten taituroi itsensä parin vuoden kokemuksella pronssisijalle. Luonnonlahjakkuus, täytyy sanoa.

Ammattitaitoista palvelua
17 vuoden ja satojen kotien
kokemuksella
mankin sakaran keskinäisiä
suhteita alemmas ja ylemmäs
muuttamalla hallitaan soittimen äänenkorkeutta. Viulun
jousella kun sitten just oikeaan kohtaan sivaltaa, niin siitä se ääni lähtee.
Sen verran kilpailua sahansoitinmarkkinoilla
on,

että myös Kausalan saha tekee omaa soitinmalliaan.
Kausalan saha onkin tehnyt
Rähinälle oikein mittatilaussoittimen. Räinän vaimo mittasi tarkkaan miehen otteen
pituutta ja sylin leveyttä. Niihin mittoihin Kausalan saha
tuotteensa sitten viritti.

Sahansoiton esiintyjän puh. 0400 196 556

Räinä soittaa juhlassa kuin
juhlassa, mihin hänet tilataan. Ensi kesänä hänet on jo
buukattu mm. vanhojen veteraaniautojen
näyttelyyn
Automuseolle. Häät ja firmatilaisuudet ovat myös hänelle
tuttuja, ja kaikenmoiset sukuja pitäjäjuhlat. EL

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
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Sanna Ponto Haukiputaan Vuoden Yrittäjä
Fysikaaliset
hoidotlääkärin
lääkärin
• •Fysikaaliset
hoidot
lähetteellä tai ilman

•
•
•

”Antoisa työ ja ihanat asiakkaat”

tai ilman
•lähetteellä
Kelan vaikeavammaisten
kuntoutus
vaikeavammaisten kuntoutus
•Kelan
Lymfaterapia
•Lymfaterapia
Kinesioteippaus
• Kinesioteippaus
• McKenzie-terapia
•McKenzie-terapia
Akupunktio
Sirpa p. 040 844 0399
Jonna p. 045 805 6794
www.fysiowell.fi • Jokelantie 1 • Haukipudas

Meiltä ammattitaitoiset
toimistotyöntekijät
yrityksellenne.

HACMA
assistenttipalvelut
Ota yhteyttä!
Marianne Hack 050-4361199
www.hacma.fi
marianne.hack@hacma.fi

Yritykset!
MAINOSTEN JA
LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja
ympäristökunnissa

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

AUTOKORJAAMO
M. Helenius
Korjaukset • Huollot
Sähkötyöt • Hitsaukset
Taatantie 151 Martinniemi
Puh. 044 277 1236
mika@mhelenius.fi
• automaalaukset
• autopeltityöt

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

Ari Torvinen 040 594 6962

Myös hinauspalvelut
Kaikenlaisiin painotuotteisiin
sivunvalmistukset kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Haukiputaan Vuoden Yrittäjä Mini-Mixin omistaja Sanna Ponto vastaanotti lauantaina 17.11. Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Drushinin luovuttaman yrittäjäpatsaan sekä Haukiputaan kunnanjohtaja Jarmo Ronkaisen ja Haukiputaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannes Kortesalmen luovuttamat kukat ja nuotanvetäjä -patsaan.
Haukiputaan Yrittäjät ry palkitsi lauantaina 17.11. Haukiputaan Vuoden 2012 yrittäjänä
Luontaistuote
ja
kosmetiikka Mini Mix-liikkeen yrittäjän Sanna Ponton.
Hän on työskennellyt yrittäjänä Haukiputaan keskustassa Revontiellä sijaitsevassa
liikkeessään 15 vuotta, mutta muistot ”Kyllikin kaupasta” juontuvat aikaan, jolloin
Ponto oli vain pieni koulutyttö.
- Meillä oli tapana äidin
kanssa käydä Minissä, jota
silloin kutsuttiin Kyllikin
kaupaksi, silloisen omistajan
Mikkosen Kyllikin mukaan.
Kouluaikana pääsin liikkeeseen TET-jaksolle ja sillä tiellä olen tavallaan vieläkin,
kertoo Ponto.

Positiivisuus ja perusteellinen asiakaspalvelu ovat
tärkeitä ominaisuuksia Sanna Pontolle, jotka olivat epäilemättä omalta osaltaan vaikuttamassa Vuoden yrittäjän
tittelin saamiseen. Ponto on
vakuuttunut siitä, että henkilökohtaisen palvelun ja molemmin puolin palkitsevien
asiakaskontaktien vuoksi on
kannattavaa pitää omaa liikettä.
- Aika on mennyt todella
nopeasti liikkeen parissa, ja
varmasti yksi syy on antoisa
työ ja aivan ihanat asiakkaat.
Vaikka pidänkin liikettä yksin, en tunne olevani yksin,
sillä olen saanut paljon samanhenkisiä yrittäjäystäviä,
kehuu Ponto.

Sanna Ponto pitämässä herkällä ja kiitollisella mielellä kiitospuhetta.
Alun perin vuonna -71 perustettu liike kuuluu Luontaistuntija-ketjuun, ja sen
valikoimasta löytyy kattavasti luotettavia ja turvallisia luontaistuotteita sekä
laadukkaita
kosmetiikkatuotteita. Sanna Ponton mielestä toisistaan eroavat tuoteryhmät sopivat hyvin yhteen
saman katon alle, mutta ovat
tarpeeksi erikoisia pieneen
liikkeeseen.

Jenny Kärki
Vuoden yrittäjä Sanna Ponto
palvelee asiakkaitaan aurinkoisella asenteella.
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Samanttassa sukupolvenvaihdos
Anu ja Kimmo Kalliolla vankka kokemus
yrittämisestä ja hotellialasta
BEST WESTERN Hotel Samanttassa toteutettiin sukupolvenvaihdos
tämän
vuoden elokuussa, kun 30
vuotta Haukiputaalla hotelli-ravintolayrittäjänä toimineen Tuula Kankaan yrityksen omistajuus siirtyi hänen
pojalleen Kimmo Kalliolle ja
hänen vaimolleen Anu Kalliolle.
Kimmolla on yrittäjäkokemusta yli viiden vuoden ajan
Haukiputaan
ATK-Central Oy:stä, jonka toiminnan
Kimmo möi työntekijälleen
Jaakko Kärenaholle. Anu
Kallio on puolestaan työskennellyt eri tehtävissä yli
viisi vuotta Samanttassa.
Sukupolvenvaihdosta valmisteltiin muutaman vuoden ajan. Viimeisen vuoden aikana Tuula Kangas ja
Kimmo Kallio osallistuivat
Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen järjestämään PATE-koulutukseen, jossa Kangas ja Kallio ottivat omaksi
kehityscasekseen sukupolvenvaihdoksen käytännön
toimien aloittamisen ja toimenpiteen loppuun viemisen.
-Konsultti Seppo Laineelta on saatu paljon arvokkaita neuvoja, kertoivat Kalliot.
Samanttassa on toteutettu viime vuosien aikana mittava laajennus ja sisätilaremontti. Kiinteistöön
on rakennettu kolmas kerros, johon on saatu 10 hotellihuonetta lisää, joista yksi
on upealla näköalalla varustettu kahden makuuhuoneen
sviittihuoneisto. Lisäksi alakertaan rakennetaan yksi
huone, jossa on otettu huomioon liikuntarajoitteisuus.
Hotellissa otettiin loka-marraskuun vaihteessa käyttöön
myös uusi hissi. Hotellissa
on laajennuksen jälkeen 41
huonetta, joissa on 90 petipaikkaa ja kaikkiin huonei-

• Kotisiivous
• Rakennussiivous
• Toimitilojen sopimussiivous
• Ikkunoiden pesu
Pahkatie 7, 90820 KELLO • Puh. 08 4154 1275
anneli.nokela@elisanet.fi

www.siivouspalvelunokela.fi
Jo 27 vuotta Oulun alueella

Virpiniemen

Kahvila-Ravintola

Virpiniemen

Elintarvikekioski
Kahvila-Ravintola

Syke

Syke

&

&

Palvelemme
ma-suma-su
10-18
Elintarvikekioski
Palvelemme
10-18

Sesonkiaikana
ja tilauksesta
aukioloajat
Sesonkiaikana
ja tilauksesta
aukioloajat
pitenevät
tarpeen
mukaan.
Palvelemme
ma-su
10-18
pitenevät
tarpeen
mukaan.
Ravintolassa C-oikeudet ja katettu terassi.
Sesonkiaikana
ja tilauksesta
aukioloajat
Ravintolassa
C-oikeudet
ja katettu
terassi.
Lounas
ma-pe
11-14,
la-su 12-15
pitenevät
tarpeen
mukaan.
ma-pe
11-14,
la-su
12-15
Ravintolassa
C-oikeudet
ja katettu
terassi.
Lounaslistan
löydät
Liikuntaopiston
sivuilta:
www.virpiniemi.fi
Lounaslistan
löydät
Liikuntaopiston
sivuilta:
Lounas ma-pe 11-14, la-su 12-15

Lounas

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

Hiihtomajantie
27,
Kiviniemi
• P. 044
733 2051 • syke@virpiniemi.fi
www.virpiniemi.fi
Palvelemme
myös
Jatulin
vapaa-aikakeskuksessa.

Tuula Kangas on toiminut Haukiputaalla hotelli-ravintolayrittäjänä 30 vuotta. Kuluvan vuoden
elokuussa yrittäjävastuu siirtyi saman perheen Anu ja Kimmo Kalliolle. Hotellinjohtaja Anu
on toiminut noin viisi vuotta hotellissa työssä ja Kimmolla on yhtä monen vuoden yrittäjäkokemus Haukiputaan ATK-Central –yrityksestä.
siin voidaan lisäksi laittaa
lisävuoteita eli majoituskapasiteettia on reilusti yli sadalle hengelle.
Remontin yhteydessä uusittiin myös kiinteistön ilmanvaihto. Vanhat huippuimurit vaihtuivat uusiin
energiaa säästäviin lämmön
talteenotolla oleviin ilmanvaihtokoneisiin. Samoin valaistus on laitettu uusiksi ja
vaihdettu kaikkien huoneiden ovet, joissa on nyt nykyaikaiset sähkölukitukset.
Työntekijöitä yrityksessä on noin 20. Vuoden Haukiputaalaiseksikin tänä syksynä nimitetty Tuula Kangas
jatkaa vielä hotellissa työskentelyään.. Kimmo Kallio on toimitusjohtaja ja Anu
Kallio hotellinjohtaja. Ravintolassa on arkisin lounasaikaan noutopöytä ja ohjelmatarjontana perjantaisin ja
lauantaisin karaokea tai elä-

Hiihtomajantie 27, Kiviniemi • P. 044 733 2051 • syke@virpiniemi.fi
Tilaukset
ja kokouskahvitukset
Lounaskahvila
Lounaskahvila
grillikioski
Ma-pe 11-19, la-su 10-17

grillikioski

Jatulin
Syke
Jatulin Syke
Ma-pe 11-19, la-su 10-17
Jokelantie 20 • P. 044 771 8337

Samantta on suosittu kokousten ja tapahtumien pitopaikka.
Nyt on pikkujouluaikaa, joita Samanttaan on varattu tänäkin
vuonna mukavasti. Kuva yrittäjien pikkujoulusta muutaman
vuoden takaa.
vää musiikkia. Ravintolan
yhteydessä on Night Club
Frogs, joka on avoinna aina
aamuyölle saakka. Samantta
on suosittu myös kokoustenpaikkana, jossa asiakkaille
tarjotaan räätälöityjä kokouspaketteja.
Samantta kuuluu maailmanlaajuiseen Best Western

hotelliketjuun, jossa Suomessa on 16 hotellia ja maailmassa yli 4200 hotellia, jotka
kaikki ovat yksityisomistuksessa.

Heimo Turunen

BEST WESTERN Hotel Samanttaan on rakennettu kolmas kerros, jossa on
sijoittunut 10 hotellihuonetta. Edessä olevien ikkunoiden takana on sviitti,
josta avautuvat hyvän näkymät Haukiputaan keskustaan.

Kari Holmalle luovutettiin lauantaina 17.11. hopeinen yrittäjäristi yli 10 vuoden yrittäjyydestä ja Hannu Vehkaperälle timanttinen yrittäjäristi yli 30 vuoden yrittäjyyden ansiosta.
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Hacma järjestää oikean
henkilön oikeaan paikkaan

Juha Ekor e Oy
Tapiola-ryhmä
Revontie 1
Haukipudas

Juha Ekorre Oy
Tapiola-ryhmä
Revontie 1
Haukipudas

Juha Ekorre Oy
Tapiola-ryhmä

Kirkkotie 10
www.haukiputaanseurakunta.fi
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LIITY JÄSENEKSI

Revontie 1
Haukipudas
08-882 1871
www.haukiputaanyrittajat.fi

Haukiputaalainen Marianne Hack perusti yrityksille suunnatun toimisto- ja
myyntipalveluita tuottavan
yrityksensä joulukuussa 2007
huomattuaan, että alalla on
tarvetta tällaiselle palvelun
tarjoajalle. Yrittäjyys on ennestään Hackille tuttua, sillä
hänen suvussaan yrittäjiä on
jo kolmannessa sukupolvessa ja hänen molemmat vanhempansa ovat yrittäjiä.
–Hacma starttasi hyvin
liikkeelle ja töitä alkoi tulla
sopivasti aloittelevalle yritykselle, Marianne Hack kertoo yrityksen alkutaipaleesta.
Hacma tekee aina kartoituksen asiakkaan tarpeista
ja siitä minkälaisia palveluja asiakas tarvitsee ja tarjoaa
sen mukaan erilaisia palveluitaan.
– Tarjoamme asiakkaalle joko osa-aikaista palvelua, tai sitten kokopäiväistä assistenttia yritykselle,
riippuen asiakkaan tarpeesta. Meiltä löytyy tarvittaessa
henkilöitä, jotka hoitavat asi-

akkaan kaikki toimistotyöt
laskutuksesta ostoreskontraan ja kaikki muut toimistotyöt. Työntekijä voi toimia
asiakkaan toimistossa tai sitten tehdä toimistotyöt myös
omissa tiloissaan, joten asiakkaalla ei välttämättä tarvitse olla toimistotiloja lainkaan, Hack huomauttaa.
Myyntipalvelu keskittyy
lähinnä uusiin asiakashankintoihin. Hack etsii ja löytää yritykselle sopivat, uudet
asiakkaat sekä hoitaa valmiiksi tilaajan puolesta asiakastapaamiset ja sopimukset lopullisista vahvistamista
vaille valmiiksi. Tällä hetkellä Hacman asiakaskuntaa ovat pienet ja keskisuuret
yritykset. Yrityksen pääasiallinen asiakaskunta on keskittynyt tällä hetkellä lähinnä Oulun talousalueelle.
– Tämän hetkinen tilanteemme on, että laajennamme toimintaamme, joten
tarve henkilökunnan lisäpalkkaamiselle on olemassa. Aloittelevan yrityksen
on helppo käyttää palvelu-

jamme ja aikanaan yrityksen kasvaessa voi sitten päättää palkkaako kokoaikaisen
työntekijän hoitamaan toimistoaan meiltä, vai palkkaako oman assistentin toimistoonsa. Kausiluontoisten
töiden osalta meidän toimistomme pystyy vastaamaan
myös hyvin tarpeeseen.
- Yrittäjänä olen koko
ajan yhteydessä asiakasyrityksiimme ja henkilökuntaani, jolla varmistan, että
palvelumme vastaa kysyntään ja että oikea henkilö on
aina oikeassa paikassa. Vahvuuksiamme ovat vahva ammattitaito ja henkilökunnan
monipuolisuus, jolla eroamme muista vuokrafirmoista.
Erottavana tekijänä on myös
tietenkin koko palvelukonseptimme erilaisuus.
- Meillä sama henkilö
osaa tehdä asiakashankintaa
ja hoitaa asiakkaan toimistoa, jos niin vaaditaan, Hack
huomauttaa.

Erkki Riihiaho

Nuoret töihin Pk-yrityksiin
-kampanja käynnissä
Pk-yritykset haluavat tukea
nuorten työllistymistä, sillä
jo 75 työpaikkaa on syntynyt
- Nuoret töihin pk-yrityksiin
kampanjan avulla.
Kampanjan kautta on
mahdollista hakea 400 euron
tukiseteli työsuhteisiin, joilla
työllistetään alle 30-vuotiaita
vähintään ammatillisen koulutuksen omaavia henkilöitä. Työsuhteen kesto on oltava vähintään kaksi viikkoa

ja palkkausehdot määrittyvät alan työehtosopimuksen
mukaan. Työnantaja vastaa
veroista, sosiaali- ja eläkemaksuista sekä lomakorvauksista. Työnantajana tulee
toimia pohjois-pohjalainen
pk-yritys.
Tukiseteleiden haku alkaa 7. tammikuuta 2013 ja ne
myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Yhdelle
yritykselle voidaan myöntää

enintään 5 seteliä viiden nuoren työllistämiseen.
Täytetyn ja allekirjoitetun
hakemuslomakkeen mukana
on palautettava kopio työsopimuksesta ja tosite maksetusta palkasta. Hakemukset toimitetaan ja käsitellään
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä, Hallituskatu 21, 3. krs,
90100 Oulu. Lisätiedot Kirsi Anttila, 0500 685 148. kirsi.
anttila@yrittajat.fi.
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ANTENNI- JA
ÄÄNENTOISTOASENNUKSET SEKÄ
SUUNNITTELU.

Puh. 0500 585 984

Yrittäjäyhteistyö
kukoistaa

Entisen urheiluliikkeen rakennus osoitteessa Välitie 4, on saanut tiloihinsa uusia yrittäjiä:
Huonekalujen ja sisustustuotteiden maahantuoja ja tukkukauppias Tervakartano pitää
rakennuksessa omia varasto- ja toimistotilojaan. Yleisölle näkyvämpänä yrityksenä
tiloissa aloitti lokakuussa Anskun Arkku, joka on lastenvaatteiden ja –tarvikkeiden
kirpputori.

Anna-Riitta Kumpumäki pitää kirpputorinsa Anskun Arkun
hyllyköt hyvässä järjestyksessä, onhan kyseessä täyden palvelun kirpputori.

Anskun Arkku
Anskun Arkku aukaistiin
1.10. ja yrittäjän Anna-Riitta
Kumpumäen mukaan hommat ovat lähteneet todella
kivasti rullaamaan. Anskun
Arkussa toimii myös Tervakartanon Out let-myymälä

sekä tarjolla on myös paikallisia käsityötuotteita. Kumpumäen kirpputori poikkeaa
tavallisista siten, että kyseessä on täyden palvelun kirpputori: asiakkaan tarvitsee
vain tuoda tuotteet pöytään
ja lopuksi hakea tuotot pois,
sillä Ansku itse pitää tark-

kaan huolta myyntipöytien
siisteydestä.
- Yritystä perustaessa tehty viisivuotissuunnitelma on
jo tässä vaiheessa, eli puolessatoista kuukaudessa, lähes
täyttynyt. Yhteistyökumppaneita alueen käsityötekijöistä
on löytynyt ja lisäksi olen onnistunut tavoittamaan erilaisia lapsiperheitä lähiseudulta, iloitsee Kumpumäki.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on saada myös laajemmin Iin, Kuivaniemen, Kiimingin ja pohjoisen Oulun
asukkaat liikkeelle, ja ehkäpä jossain vaiheessa yhden
työntekijän palkkaaminen.
Arvokasta apua neuvojen ja
yhteistyön muodossa Kumpumäki on saanut samassa
kiinteistössä toimivan yrityksen, Tervakartanon, väeltä.
- Olemme kyllä eläneet
mukavassa symbioosissa saman katon alla. Itse kun olen
yritysmaailmassa vielä tällainen keltanokka, niin on ollut
todella mukavaa, että olen
saanut neuvoja kokeneemmilta yrittäjiltä. Lisäksi Out
let-myymän ylläpito on antoisaa toimintaa kummallekin yritykselle, kehuu Kumpumäki.

Tervakartano
Huonekalujen ja sisustustuotteiden maahantuoja ja tukkukauppiaalla Tervakartano
Oy:llä on juuret pidemmällä: liikkeellä tulee joulukuussa täyteen kymmenen vuotta toimintaa. Ajatus liikkeen
perustamisesta lähti, kun haluttiin saada perhettä yhdistävä työ:
- Yrittäjäperheen lapsena
pääsin näkemään yrittämisen
arkea jo nuorena. Pitkä-aikainen haaveni oli saada oma
yritys. Lähinnä olin ajatellut
vaateliikettä. Sitten tapasin
mieheni, jolla oli ideoita huonekalujen maahantuonnista.
Yhdistimme haaveemme, ja
viimeiset viisi vuotta olemme molemmat työskennelleet
perheyrityksessä. Toinen piste sijaitsee Helsingissä, kertoo
yrittäjä Johanna Saarenpää.
Suurin jakelija Tervakartanon huonekaluilla on tällä hetkellä Kruunukaluste,
sekä koriste-esineillä Oulussa
Värisilmä, mutta yhteistyökumppaneita on laaja kirjo
ympäri Suomen. Jälleenmyyjiä on isommista huonekaluketjuista pienempiin putiikkeihin.
- On ollut mukavaa pitää yritystä saman katon alla
Anskun Arkun kanssa. Yrittäjät ovat loppujen lopuksi hyvin yksin oman työnsä
kanssa, joten on hienoa, että
olemme voineet olla avuksi. Eihän kenenkään tarvitse
kompuroida samoihin sudenkuoppiin kuin itse aikoinaan,
Johanna Saarenpää toteaa.

Jenny Kärki
Tervakartanon kalusteiden ja
sisustustarvikkeiden poistomyymälä sijaitsee samoissa
tiloissa Anskun Arkku –kirpputorin kanssa.

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

044 571 3052

Kiinteistöhuolto

ulkoalueiden hoito, remontit
koneurakointi

044 571 3050

www.fixuremppa.fi

Päivystys

24h

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
marko.soikkeli@soimet.fi

www.soimet.fi

Sähkötyö
Janne Ahonen Ky

Kaikki kodin
sähkötyöt ja suunnittelu
Puh. 040 774 3942

janne@sahkotyoahonen.fi

• LVI-työtinnin säädöt
• Ilmasto

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

Yli 20 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi
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Yrittäjyyspolkua pitkin
valmennukseen
LATTIAPINNOITTEIDEN
AMMATTILAINEN
Akryylipinnoitteet
Epoksipinnoitteet
Polyuretaanipinnoitteet
ESD-pinnoitteet

Raekivilattiat
Lakkaukset ja pölynsidonnat
Lattioiden jyrsinnät ja hionnat
Haitta-aine kapseloinnit

Varmistuaksesi parhaasta mahdollisesta
vaihtoehdoista lattiapinnoitteeksi,
ota meihin yhteyttä ja tutustu
INDUSTRI-tuoteperheeseemme.
PSK-aikuiskoulutuskeskuksen Teemu Simola ja Haukiputaan Yrittäjien Jyrki Drushinin vastaanottamassa väkeä valmennustilaisuuteen.

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

www.suomenmardaga.fi

Jo 30 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

KELLO

Myyntikoulutuksen guru Kenneth Österberg valmensi yrittäjiä tuloksellisen myyntityön saralla.

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

Haukiputaan Yrittäjyyspolku-hanke organisoi syksyllä järjestetyt valmennustilaisuudet, jotka oli suunnattu
Haukiputaan Yrittäjien jäsenille. Yrittäjyyspolku on
PSK-aikuisopiston toteuttama yrittäjyyden kehittämishanke.
- Valmennustapahtumien
sisältö suunniteltiin yrittäjille tehdyn sähköpostikyselyn
perusteella, jossa selvitettiin
millaista apua yrittäjyyteen
jäsenemme kaipaavat. Kyselyn pohjalta esille nousi erityisesti tarve koulutukselle myynnin saralla, ja myös
työssä jaksamiseen kaivattiin
apuja, kertoo Haukiputaan
yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Drushinin.
Viime vuonna toteutettu kysely kannatti, sillä koulutuskysyntään osattiin vastata juuri oikealla tavalla:

Drushininin mukaan tavoite oli saada noin 15-20 osallistujaa, mutta tilat jouduttiin
jopa vaihtamaan suurempiin, koska ilmoittautumisia
ensimmäiseen valmennustilaisuuteen tuli jopa 32!
Torstaina 20.9. pidetyssä
tilaisuudessa Kenneth Österberg pureutui tuloksellisen
myyntityön saloihin. Myyntikoulutuksen guru on ansainnut tittelinsä työskentelemällä yli 40 vuotta alalla ja
yli 30 vuotta kouluttajana lähes kaikissa Pohjoismaissa.
Toisessa
tilaisuudessa torstaina 25.10. erikoispsykologi ja yrittäjä itsekin,
Merja Lehtomaa puhui jaksamisesta työssä yrittäjänä.
Keskeiseksi teemaksi nousi stressinhallinta sekä selviytymiskeinot ajankäytön
kanssa sekä ongelmatilanteissa.
Haukiputaan Yrittäjien
sihteeri Leena Niemelä painottaa miten tärkeää etenkin
pienelle yritykselle on vastaanottaa yhdistyksen tarjoamia koulutuksia, sillä pkyrittäjillä tuskin on itsellänsä
aikaa ja rahaa panostaa vastaavaan toimintaan. Isoissa
organisaatioissa on helpompi järjestää vastaavia koulutuksia, mutta pk-yrityksissä
tilanne on eri.
- Tämä on aivan ihana tilaisuus meidän jäsenillemme
ja erittäin arvokas etu. Yrittäjäporukka pakertaa arjen
parissa hyvin intensiivisesti
ja usein yksin, siksi on hyvä
että voimme yhdistyksenä
tuoda koulutuksen tänne lähelle yrittäjiä, kertoo Niemelä.

Jenny Kärki

PALVELEVA LÄHIKAUPPA
Avoinna joka päivä klo 21 asti
Kuljetus- ja maanrakennustyöt

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

PSK:n ja yrittäjäyhdistyksen järjestämät valmennustilaisuudet saivat kiinnostuneen ja runsaan yleisön.

aa... Nyt on mahdollisuus saada
a
h
i
i
tilaisuuksinne jotain mukavaa!
Ji

el
P at a n
Kantri

GRILLI - JA KIOSKITUOTTEET
VEIKKAUS JA TOTOPISTE:
AINOA PAIKKAKUNNALLA

TOTO
LIVE-TV!

tanssiesitys ja /tai ohjausta
perinteisen kantrimusiikin tahtiin

Ota yhteyttä p. 040 7266344/Leena

Kirkkotie 2, 90830 Haukipudas • 08 5472833
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Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Oulussa:

Mikko Simolinna jatkaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajana

Lauantai-illan juhlagaalassa presidentti Sauli Niinistö Suomen yrittäjien puheenjohtajan Mikko Simolinnan ja toimitusjohtaja Jussi Järventauksen seurassa.

Valtakunnallista Yrittäjäpalkintoa vastaanottamassa oululaisen Koodiviidakko Oy:n edustajat hallituksen puheenjohtaja
Paavo Vasala ja toimitusjohtaja Samuli Tursas.

Haukiputaalaiset Jyrki Drushinin, Heidi Mäkeläinen ja Leena Niemelä poistumassa lauantain aamupäivän seminaarista Ouluhallin käytävällä.

”Yhdessä ote on vahvin” oli
teemana 19-21.10. Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Oulussa, joille osallistui yli 2000
henkeä. Pohjois-Pohjanmaalta oli mukana reilut 600 yrittäjää, joiden joukossa useita
yrittäjiä myös Haukiputaalta.
Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti toiseksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen
puheenjohtaja Mikko Simolinna Pukkilasta. Tavoitteekseen uusi puheenjohtaja laittoi Suomen Yrit-täjien
saamisen entistä vaikutusvaltaisemmaksi elinkeinojärjestöksi. –Tehdään joka
puolella työtä sydämellä ja
tekemisen hengellä yrittäjyyden hyväksi. Yhdessä teidän
kanssanne eteenpäin, hän
kannusti.
Varapuheenjohtajistoon
jatkamaan oli ehdolla PPY:n
puheenjohtaja Jorma Kortesoja, joka ei tällä kertaa saanut
riittävästi ääniä tullakseen
valituksi varapuheenjohtajaksi.
Yrittäjäpäivien juhlapuhuja, presidentti Sauli Niinistö kertoi puheensa aluksi olleensa yrittäjäaika-naan
Suomen Yrittäjien jäsen. Hän
leikitteli yrittäjä-sanalla ja
tuumaili, että pitäisikö tapahtuman nimenä olla Toteuttajien suorittajapäivät.
-Suomessa kaivataan yrittäjyyteen kannustavaa ilmapiiriä. Hyvä kannustuksen alku on, että yrittä-misen
ydin, riski, ymmärretään ja
siis yleisesti hyväksytään
sekä ymmärretään myös
yrittäjien
me-nestyminen
että epäonnistuminen.
Yrittäjien menestys on nyt
tärkeää, koska viime vuosina työpaikkojen lisäykset
ovat syntyneet pk-yrityksiin
suurten yritysten vähentäessä samaan aikaan työvoimaa.
-Työllistymisen
määrä
Suomessa tulee olemaan keskeisesti riippuvainen pk-yritysten menestyksestä. Yh-

Perjantai-illan Y-festareilla esiintymässä puheenjohtaja Mikko Simolinna, Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jorma Kortesoja ja toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Suomen Yrittäjien liittokokouksen avajaisissa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jorma Kortesoja, toimitusjohtaja Jussi Järventaus, valtioneuvoston tervehdyksen esittäjä, puolustusministeri Carl Haglund ja Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm.
Toisessa rivissä Pohjois-Pohjalaisia kokousedustajia.
tenä keinona menestykseen
Niinistö tarjosi ulkomaan
vientiä ja ehdotti siihen auttamista.

Vapaus, vastuu ja
luovuus arvoina
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus näki yrittäjien arvoina
vapauden, vastuun ja luovuuden, joista vii-meksi mainitun luovuuden Järventaus
nosti ykköseksi. Hän suositti yksinyrittäjille eli ammattiyrit-täjille verkostoitumista,
joka on yksi tärkeä tie vahvaan kasvuun. Järventaus
kiinnitti huomiota yrit-täjien
omaan jaksamiseen.
- Silloin jaksaa kantaa vastuuta myös työntekijöistä,
hän totesi.
Valtakunnalliset Yrittäjäpalkinnot jaettiin 44. kerran.
Palkinnon saivat rakennusalan muovituotteita valmistava Keraplast Oy Orimattila, digitaaliseen viestintään
erikoistunut
ohjelmistotalo Koodivii-dakko Oy Oulu,
terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen tuotteita tarjoava lääkealan perheyritys Oy

Verman Ab Kerava sekä Suomen suurin yhden yksityisen henkilön omistama moni
alan yritys Wik-löf Holding
Ab Maarianhamina.
Ensimmäistä kertaa Yrittäjäpäivien historiassa luovutetun
Valtakunnallisen
Nuori yrittäjä palkinnon sai
tietokonejärjestelmiä tekevä
Arcusys Oy Joensuusta.

Kehon viestinnästä
opetusta
Yrittäjäpäivien lauantaiaamupäivän seminaarissa näyttelijä, toimitusjohtaja Ismo
Apell esiintyjävä-litys Turpatalli Oy:stä valotti hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla vuorovaikutuksesta ja
kehon-viestinnästä. Opimme, että sanattomassa viestinnässä kasvojen ilmeet ovat
erityisen tärkeät sekä myös
muut eleet.
–Myötäilemällä
kehonkieltä saa toisen tuntemaan
samankaltaisuuden ja ystävyyden.
Yrittäjäpaneelissa syvennyttiin teemaan ”Yrittäjyys
kantaa Suomea” ja pohdittiin

pappi ja juontaja Mikko Salmelan johdolla päivien teemaan liittyen, miten ”yrittäjän ote on vahvin”.
Ensimmäistä kertaa päivien ohjelmaan kuuluivat
myös Y-treffit yhteistyökumppaneiden, asiakkai-den
ja kollegojen hakemiseksi.
Yrittäjätapaamisen oli sopinut etukäteen yli tuhat yritystä.
Päivien viihdeohjelma oli
monipuolista. Perjantai-iltana kokoonnuttiin tervetuloiltaan ja Y-festareille Pohjolan
suurimmalle rockklubi Club
Teatrialle
rentohenkiseen
juhlaan. Lauantai-illan juhlagaalassa esiintyivät Oulun
Settlement Big Band solistina Satu Hammar, Mieskuoro
Huutajat, iskelmälaulaja Virve Rosti ja Toy Boys sekä tangokuningas Marko Lämsä ja
Pallosalama.
Ensi vuonna Valtakunnalliset yrittäjäpäivät ovat Lappeenrannassa.

Heimo Turunen

Lauantai-illan juhlagaalassa oli Ouluhallissa mukana yli 2000 henkeä, joista suuri osa illan lopuksi irroitteli tanssin merkeissä. Esiintyjinä olivat iskelmälaulaja Virve Rosti ja loppuillasta
tangokuningas Marko Lämsä.
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PP-Fasadi Oy

Yrittäjä Reet Sögel on panostanut ravintola Bogeran tyylikkääseen sisustukseen.

Karpalotie 3, 90830 Kello, puh. 08-563 4500, fax 563 4525

www.pp-fasadi.fi
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Jokelantie 3
90830 Haukipudas

08-547 2407

Ravintolatarjonta
laajentui Haukiputaalla
Haukiputaalla on pienen pitäjän mittapuulla mukava
valikoima erilaisia ravintoloita ja tämän syksyn aikana
valikoima on kasvanut entisestään, ja laajentunut jopa
etniseen suuntaan. Elokuussa avattiin Haukiputaalla kaksi ravintolaa: Kiinalainen ravintola Flavour Palace
osoitteeseen Jokelantie 1 ja
Välimeren ravintola Bogera
osoitteeseen Kauppakuja 2.
Flavour Palacen yrittäjäpariskunta on kotoisin Kiinasta, jossa he työskentelivät hieman suuremmassa
ravintolassa. Gong Xiao Jung
huolehtii kassasta ja tarjoilemisesta ja hänen miehensä Zhong Hui toimii kokkina
keittiössä. Pariskunta on asunut Suomessa noin puolitoista vuotta ja opittavaa kielestä
ja maasta vielä riittää, mutta
halu oppia on suuri.
Ravintola Bogeran yrittäjä on Eestistä kotoisin oleva Reet Sögel, joka on myös
muutaman viikon ikäisen
vauvan äiti. Ravintola avasi
ovensa elokuussa, mutta nyt
vauvakiireiden vuoksi Sögel ei ole ehtinyt itse panostaa ravintolaansa. Reet Sögel
on erittäin tyytyväinen osaavaan ja reippaaseen henki-

Paulig Cafe Cupsalo
expressokeitin

99,-
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Bogeran aurinkoiset ravintolavastaavat Eveliina Karjalainen
ja Satu Breilin ovat pitäneet ravintolasta hyvää huolta yrittäjän ollessa kiireinen pienen vauvansa kanssa.
lökuntaansa, joka on pitänyt
toiminnan rullaamassa erittäin hyvin.
Omalta ammatiltaan Reet
oli kampaajayrittäjä Eestissä,
mutta hän halusi perustaa
yhteisen yrityksen miehensä kanssa, joka on ammatiltaan kokki. Reet on panostanut yrittäjyyskoulutukseen
ja uskoo sen tarpeellisuuteen, sillä Suomi tuntuu olevan byrokratian luvattu maa
ja yrittäjän täytyy tuntea lakia ja muita kiemuroita.

Välimeren ravintola Bogerassa on saatavilla lounasta arkisin ja lisäksi jokaisen
annoksen voi halutessaan
ottaa kotipakettiin. Ravintolasta löytyy myös lapsille tarkoitettu pirteä leikkinurkkaus, jotta vanhemmat
voivat nauttia ruokailustaan
kun lapset ovat jo saaneet
omat vatsansa kylläisiksi.

Jenny Kärki

(139€)

VÄISKIN
TV JA KONE
ark.

9–18 • la 9–14

www.tekniset.fi

Kiinalainen ravintola Flavour Palace avasi ovensa elokuussa Haukiputaalla.
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Terveiset
eduskunnasta
Takana on mielenkiintoiset
kuntavaalit ja eduskuntatyön normaaliin päiväjärjestykseen palaaminen. Hallitukselta alkaa putkahdella
esityksiä, joita olemme mielenkiinnolla jo dottaneetkin. Vaalien aikana puhuttiin
kovasti kuntauudistuksesta ja palvelurakenteista. Nyt
uudet valtuutetut pääsevät sanomaan sanottavan
ministeri Virkkuselle kuntaliitoshaluista naapureiden
kanssa.
Uudessa Oulussa on totuttelua tehtyyn kuntaliitokseen. Puttaalta kaupunginvaltuustoon vaikuttamaan
pääsi kahdeksan edustajaa.
Taloustilanne ja palveluiden
kehittyminen ovat kaksi suurinta asiaa, joihin on tarvetta
keskittyä huolella.
Eduskunnassa ei ajankohtaisista politiikanaiheista
ole pulaa. Talvivaara, maakuntien liikennehankkeet,
vanhuspalvelulaki ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkakeskustelut ovat
käyneet osin lämpöisessäkin
tunnelmassa.
Koko kaivosalaa on turha mustamaalata Talvivaarassa syntyneiden ympäristöongelmien takia. Kainuun
luonnon etu on laitettava
kuitenkin kovan bisneksen-

teon edelle. Saastuttaminen
on saatava kuriin ja yhtiön
on noudatettava päästörajoituksia siinä missä muukin
teollisuus. Uskon edelleen
kaivannaisteollisuuden hyötyihin ja mahdollisuuksiin
Pohjois-Suomessa.
Maakuntamme etua on
ajettu myös puolustamalla
tärkeitä tiehankkeita. Suunnitelmat muun muassa valtatie neljän rahoituksen leikkaamisesta on torpattava.
Yritysten kilpailukykyä parantavat hyvät liikenneyhteydet. Nelostien ongelmia
ei ratkaista alentamalla ajonopeuksia tai paikkaamalla
tienpintaa lapiotyönä.
Maan hallitus on aivan oikein tarttunut nuorisotyöttömyyteen lupaamalla peruskoulunsa
päättäneille
koulutustakuun ja valmistuneille ensimmäisen työpaikan. Keinot tavoitteiden
toteutumiseksi ovat vain
ohkaisia.
Aloituspaikkoja
syntyviin ikäluokkiin suhteutettuna tarvittaisiin lisää.
Koulutus kuuluu kaikille.
Nuorten poismuutto koulutuspaikan etsimisen takia on
tilkittävä.
Edessä on työntäyteisiä
hetkiä ennen joulutaukoa.

Jotta
onnistuisit
kerralla!
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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
OTA YHTEYTTÄ
YRITYSMYYNTIIMME

Teuvo
Alikoski
050 598 3265

teuvo.alikoski@rautia.fi

Rautia Haukipudas yhteistyössä:

Mirja Vehkaperä

Suomen Yrittäjät:

Pienyritysten rahaa on edelleen liikaa
työeläkeyhtiöissä - alennuksia jatkettava

Mirja Vehkaperä (oik.) osallistui lauantaina 17.11. Haukiputaalla pidettyyn Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Maakunnalliseen Yrittäjäjuhlaan yhdessä aviomiehensä Tuomas Ojalan
kanssa.

Ensi vuoden työeläkemaksuista on päästy sopimukseen. Aiemmin päätetyn
työeläkemaksun 0,4 prosenttiyksikön
korotuksen
vastapainoksi sovittiin nyt
samansuuruisesta
maksualennuksesta yrityksille ja
palkansaajille.
Kun sekä korotus että
alennus jaetaan tasan yritysten ja palkansaajien kesken,
jäävät pienten yritysten työeläkemenot ensi vuonna 0,2
prosenttiyksikköä eli noin 60
miljoonaa euroa pienemmiksi kuin ilman tänään sovittua
alennusta.
- Sovittu alennus on pieni,
mutta oikean suuntainen askel vanhan epäkohdan korjaamisessa, Suomen Yrittä-

jien puheenjohtaja Mikko
Simolinna toteaa päätöksestä.
Simolinna vaatii, että
maksualennuksia jatketaan
pienyrityksille.
- Niiden pitää myös olla
ensi vuoden jälkeen suurempia, koska näiden yritysten rahoilla kartutettiin jo
1990-luvun lopulla tarpeettoman paljon ns. tasoitusmäärää työeläkeyhtiöiden taseissa.
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä pienissä yrityksissä on vuosikausia arvioitu
liian suureksi. Siksi työeläkemaksu on näille yrityksille
ollut kohtuuttoman korkea.
- Kun työeläkemaksuja on
pienyrityksiltä kiistatta ke-

rätty liikaa, tuntuvat vuosittaiset alennukset ovat jatkossa paikallaan. Tämä on myös
eduskunnan kanta, jonka se
ilmaisi keväällä työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusuudis-

tuksen yhteydessä, Simolinna huomauttaa.
Simolinnan mukaan koko
työeläkejärjestelmä kaipaa
samalla avoimempaa ja selkeämpää viestintää sekä luotettavia laskelmia työkyvyttömyysmaksujen tarpeesta
pitemmällä ajalla.

Suomen Yrittäjät tiedotus

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna sai kahden
vuoden jatkopestin kuukausi sitten Suomen Yrittäjien liittokokouksessa Oulussa.
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BusinessOulu kouluttaa:
Sähköinen markkinointi
6.2.2013, klo 9.00 – 16.00

Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma

-

20.3.2013, klo 9.00 – 16.00

Myyntivalmennus

11.4., 24.4.2013 (klo 9 - 16) ja 8.5., 15.5.2013 (klo 9 - 12)
Kohderyhmä: ensisijaisesti alkuvaiheen yritykset.
Hinta: 50 €+ alv/osallistuja, sisältäen materiaalin ja kahvituksen

Myyntisparrausta yrityksellesi

Mikäli toivot myynnin sparrausta itsellesi tai yrityksellesi, ota yhteyttä BusinessOulun
asiantuntijaan (Tarmo Pallari, tarmo.pallari@businessoulu.com / 050 379 6109).

Yrityksen talouden ABC

Ryhmä 1: 31.1. ja 7.2.2013, klo 9.00 – 12.00 Hinta: maksuton

Miten rahoitetaan yritystoiminnan käynnistäminen?

5.4.2013, klo 9.00 – 11.00.
Kohderyhmä: yritystoimintaa suunnittelevat, alkuvaiheen yrittäjät. Hinta: maksuton

Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät
osoitteesta www.businessoulu.com / tapahtumat&koulutukset

Yritys perusteilla tai myynnissä
vaiko toimitilaa katselemassa?
BusinessOulun verkkosivuilta löytyy useita sähköisiä palveluja, joita yrittäjät
- voivat
hyödyntää maksutta. Palvelut antavat tietoa muun muassa yrityksen omistajanvaihdoksesta,
vapaista toimitiloista ja yritystonteista sekä Oulun alueella toimivista yrityksistä. Lisäksi
löytyy kattava työkalupaketti yritystä suunnittelevien käyttöön.

BusinessPlaza

Yrityshakemisto

BusinessPlaza-sivustolta löytyy tietoa omistajanvaihdoksista. Tietopankki tarjoaa apua omistajanvaihdosprosessin eri vaiheisiin, kuten yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdoksiin.
Sivustolta löytyy myös alueen omistajanvaihdosasiantuntijoiden sekä rahoittajien yhteystiedot.
BusinessPlaza-kauppapaikalla voi ilmoittaa yrityksen myytäväksi tai kertoa yrityksen ostohalukkuudesta.
http://www.businessoulu.com/fi/businessplaza.html

Yrityshakemistosta voit hakea alueen yrityksiä joko toimialahaulla tai vapaan hakusanan perusteella. Kirjoittamalla hakukenttään esimerkiksi postinumeron 90830
saat hakutukoksena haukiputaalaiset hakemistosta löytyvät yritykset.
Voit myös lisätä yrityksesi tiedot hakemistoon kätevästi sähköisellä lomakkeella. http://www.businessoulu.
com/fi/yrityshakemisto/hae.html

Yritystulkki
Yritystulkki on apuväline toimivalle yrittäjälle ja yritystoimintaa suunnittelevalle. Yritystulkista löytyy yrittämiseen liittyvä perustieto ajantasaisena ja paikallisesti
tuotettuna. Yritystulkki sisältää oppaita, työkirjoja ja laskentaohjelmia yrityksen hallinnon, talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen.
Se sisältää myös yrityksen perustamisosion. http://
www.businessoulu.com/fi/yrityksille/kaynnistymispalvelut/tyokalut-yrityksen-perustamiseen.html

Tapahtumat ja koulutukset
BusinessOulu ilmoittaa omista sekä yhteistyökumppaneiden tapahtumista ja koulutuksista.
Ne löytyvät BusinessOulun www-sivujen etusivulta.
http://www.businessoulu.com/

Toimitilojen ja yritystonttien haku
BusinessOulun toimitila- ja yritystonttipörssi uudistuu
vuoden vaihteessa mm. siten, että vapaita toimitiloja ilmoittavat voivat itse päivittää tietojaan

BusinessOulun kontaktihenkilöitä ovat Minna Jokisalo-Matinlassi (kuvassa) ja Timo Paakkola.
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Tervetuloa
asiakasomistajan
omaan kauppaan

– lähellä sinua
Haukiputaalla ja Kellossa

15

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.

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

Kello

Kissankuja 4
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

Meillä syöt hyvin, teet ruokaostokset edullisesti,
tankkaat ja huollat autosi! Ja bonukset kaupan päälle!

6-24h
Haukipudas
Martinniementie, 044 788 4875
lm.haukipudas@sok.fi

at
a
k
n
e
r
s
ö
My
t!
ja vantee
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Tervetuloa
jouluostoksille !
Haukiputaalla
Teitä palvelevat
erikoisliikkeet:
HAUKIPUDAS

Lastenvaatteiden erikoisliike

Kelloliike Kylmäaho Ky
Revontie 5 HAUKIPUDAS • Puh. 08-547 2998
avoinna ma-pe 9-17 la 10-14

TERVETULOA!
Bobo Haukipudas, Revontie 1, 90830
p. 044 7525337. Avoinna ma-pe 10.-17.30, la 10-14

Kenkä-Markus

www.kelloliikekylmaaho.fi

Jokelantie 3
90830 Haukipudas

08-547 2407

VÄISKIN
TV JA KONE
ark.

9–18 • la 9–14

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas, p. (08) 547 1464
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-14

Jokelantie 1 Haukipudas
040 591 3404
Avoinna
ma-pe 10-17, la 10-13

Pukeutumisen ammattilainen

Asemakylänraitti 27, 90840 Haukipudas
www.putiikki27.fi • www.facebook.com/putiikki27
putiikki@putiikki27.fi • p. 044-7472702
avoinna ma-pe 12-18, la 11-15

Ma-Pe
9-17

www.tekniset.fi

Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
Revontie 5, 90830 Haukipudas puh. (08) 547 1358

Tekstiileillä

Joulutunnelmaa

Välitie 1, Haukipudas, p. (08) 343 188

Revontie 2, 90530 Haukipudas
Puh. 08 547 1669 • Avoinna ma-pe 10-17.30

Avoinna:
Ma-Pe 10-17

Maksuttomat
parkkipaikat!

Tuija Annala, Jenna Rissanen, Katri Soronen
Revontie 1 Haukipudas • 040 567 1633
ma, ti, pe 10-18, ke, to 10-20, la 9-15

