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Hyötykasvit ovat tämän kesän trendi
Kesä tupsahti haukiputaalaistenkin iloksi aivan yllättäen. Helteistä riemastuivat
myös Haukiputaan Rautian puutarhaosaston työntekijät. Ainakaan askareista
ei ole puutetta, sillä kiireet
alkoivat viime vuotta aikaisemmin. Kesätunnelma

myös innostaa pihanlaittajia
tarttumaan toimeen varhaisemmassa vaiheessa ja suuremmalla volyymillä.
Viime kesänä sateet ja viileys hillitsivät puutarhatuotteiden menekkiä, mutta nyt
kelit ovat suotuisat myös
puutarhureille. Helteet to-

della yllättivät varsinkin
kukkivien kasvien toimittajat. Kukkivia kasveja ei oikein tahtonut olla tarpeeksi
yhtäkkisiä tilauksia varten.
- Nykyään ihmiset todella
tykkäävät panostaa pihapiirin viihtyvyyteen viherkasvien muodossa. Monet myös

Rautiasta kerrotaan, että erityisesti hyötykasvien taimet ovat nyt trendituotteita.

mielellään ottavat vastaan
apua ja selvitystä siitä, mikä
sopii juuri heidän pihallensa tai parvekkeillensa. Palveluksessamme on myös kaksi
hortonomia, jotka tekevät pihasuunnitelmia ja opastavat
pihanhoidossa, kertoo Anne
Ojala Rautian puutarhaosastolta.
Tämän kesän trendeistä
Ojala nostaa esille luonnonmukaiset hyötykasvit. Kaikenlaiset marjapensaat ja
omenapuut ovat kestosuosikkeja, mutta nyt amppelitomaatit ja –mansikat, yrtit
ja kaikki syötäväksi kasvatettavat kasvit ovat erityisen
suosittuja. Rautiassa myös
panostetaan siihen, että tarjolla olevat kasvit ovat pohjoisilla seuduilla menestyviä.
- Helteiden vuoksi kasveja pitää kastella ahkerasti. Tietenkin täytyy myös
työntekijöitä muistuttaa, että
hoksaavat juoda tarpeeksi,
naurahtaa Ojala.

Tiina Ojala kastelemassa janoisia kesäkukkia.

Iin sivut 9-11

MUUTTOMYYNTI ALKANUT
TARJOUKSIA
LAATUTUOTTEISTA!
Kulta- ja timanttikorut ovh:sta -15 % (kultaiset rippiristit)
Giorgio Martello hopeakorut ovh:sta -25 % (esimerkkinä)

REVONTIEN KULTA JA KELLO KY
(ent. Kelloliike Kylmäaho Ky) Revontie 5, Haukipudas

Heinäkuussa meidät löytää osoitteesta:
Revontie 9, Haukipudas
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
Puh. 08-5472998
Facebook-sivulta löytyy mm. juhannuksen aukioloajat.
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Terve kaikille
Kesä tuli kolisten ja saimme nauttia jo toukokuussa ennätyshelteistä, vaikka kesän pitäisi olla vasta edessäpäin. Toivottavasti näin, vaikka sateitakin toki välillä kaivataan.
Haukiputaan Yrittäjien hallitus päätti, ettemme järjestä tänä vuonna kesäpäivää. Syynä yksinkertaisesti se, että
meillä on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut monta tapahtumaa järjestettävänä, eikä vähäisimpänä PPY:n vuosikokousjärjestelyt viime syksynä.
Haluamme säästää, kuitenkin aika pientä talkooporukkaa. Koulutuksia tulemme kuitenkin järjestämään syksyllä kaksi kappaletta yhteistyössä PSK aikuisopiston kanssa.
Niihin palataan myöhemmin.
Olemme olleet vuoden alusta niin kutsutussa uudessa Oulussa ja kas kummaa, homma ei niin auvoiselta enää
näytäkään. Yllätys kyllä, eniten rutinaa tuntuu kuuluvan
entisen Oulun suunnalta. Olemme saaneet useampaankin
kertaan lukea lehdistä ,jopa toimittajienkin kirjoittamana
juttuja, joissa mainitaan niin sanotut ”kantaoululaiset”.
Ymmärrän kyllä mitä sanalla tarkoitetaan mutta, jos
tarkemmin mietitään, niin kuka oikeastaan on kantaoululainen”? Onko joku- anteeksi vaan - viisi vuotta sitten
junantuoma kymmenen kilometrin päässä Oulun keskustasta, lähiössä asuva enemmän ”kantaoululainen”, kuin
esimerkiksi vaikka satoja vuosia vanhalla sukutilallaan
koko ikänsä asunut haukiputaan kellolainen ? Minä vaan
kysyn.
Jotkut ovat ikään kuin olleet pahoillaan siitä, että muutama ympäryskunta ”ehti” aloittaa uusien koulujen rakentamisen ennen yhdistymistä. Annetaan sellainen vaikutelma,

että ”kantaoululaiset” joutuvat nyt näiden koulujen maksumiehiksi, koska veroprosenttia ollaan korottamassa. Annetaan jopa ymmärtää, että ikään kuin nämä uudet koulut
olisivat jotenkin ”kantaoululaisilta” pois.
Käsittämätöntä puhetta, sillä yksinkertaisesti nämä investoinnit oli vaan tehtävä, kuntaliittymistä huolimatta,
piste. Mielestäni tällaiset puheet pitäisi välittömästi lopettaa. On täysin turhaa lietsoa tällaista mielialaa, koska jokainen ymmärtää, että talouden taantuma on iskenyt
myöskin uuteen Ouluun ja nyt, jos koskaan on yhdessä tekemisen aika. Eikö ole hyvä, että edes jossakin kouluasiat
ovat edes jollakin tolalla? Ei se ole keneltäkään pois.
Oman kunnan ”menettäminen” on edelleenkin monelle vielä vuosia kipeä paikka, eikä ihmisiä pitäisi missään
nimessä alkaa jaottelemaan asuinpaikan suhteen. Vanhan
Oulun lehtien toimittajien, jos kenenkään pitäisi ymmärtää, että uusi Oulu on muutakin kuin Kallioparkkia, Matkakeskusta ja Hietasaaren huvipuistohanketta.
Rakennetaan yhdessä uusi, entistä parempi, mahdollisuuksien Oulu.
Hyvää kesää kaikille

Jyrki Drushinin
Haukiputaan Yrittäjät
puheenjohtaja

Rakennetaan yhdessä uusi, entistä parempi, mahdollisuuksien Oulu, kehottaa Jyrki Drushinin.

Paikallisesti parasta, erityisesti kesällä
Hyvä lukija, lehden toimitus pyysi minulta kirjoitusta tähän alkukesän lehteen.
Ohjeet sisällöstä olivat varsin joustavat, mikä kuvaa
hyvin toiminnan helppoutta
paikallisten yritysten kanssa. Toimiva yritys ei ole vain
yrityksen rekisterinumero,
Y-tunnus, vaan se on työntekijöidensä näköinen yhteisö. Paikallisella yrityksellä
on tutut yrittäjän ja työntekijän kasvot, jotka voi tunnistaa kesäisellä kylän raitilla ja
vaikkapa monenlaisissa kesätapahtumissa. Me kaikki
olemme yritysten asiakkaita.
On ehkä syytä pohtia miksi
paikallisuus on parasta.
Yritykset haluavat kehit-

tyä, parantaa palveluitaan ja
tuotteitaan. Voimme kehittää
kotiseudun toimintaa porukalla. Paikalliselle yrittäjälle on helppoa antaa vinkkejä
siitä mitä tuotteita liikkeeseen tulisi hankkia, millaista uuden tyyppistä palvelua
voisi olla. Kunnallisella puolella hankintatoimesta on
tehty lähes tiedettä, jossa eräänä uutena asiana olisi opittava yritysvaikutusten
arviointi. Mutta siitä ei tässä
sen enempää.
Yksityinen kuluttaja on
siinä mielessä etuoikeutettu,
että hänellä on vapaus käyttää omaa harkintaa. Siis järjen ja paikallisten yritysten
käyttö on ankarasti sallit-

tua. Annetaan kaupoissa palautetta henkilökunnalle ja
vaaditaan hyvää palvelua.
Asiakkaan antama laatupalaute on jokaisen yrityksen
pitkäjänteisen olemassaolon
ja kehittymisen tärkein realistinen laatumittari.
Kehitetään yhdessä meidän
seudun
yrityksistä
huippuja, jotka pärjäävät halutessaan myös kansallisessa
ja kansainvälisessä toiminnassa. Yhdessä kehittyminen
on helppoa kun puhumme samaa kieltä ja olemme
samalla aikavyöhykkeellä.
Vain menestyvät ja tulosta
tekevät yritykset voivat toimia ja työllistää pitkällä tähtäimellä. Vain tulosta tekevät

yritykset ja työtä tekevät ihmiset voivat maksaa veroja,
joiden turvin yhteiskuntamme voi toimia ja huolehtia
muiden muassa lapsistaan ja
vanhuksistaan.
Paikalliset yritykset ovat
lähellämme ja niillä yleensä on maksutonta parkkitilaa riittävästi. Mitäpä jos
kesän aikana käytäisiin
muutamassa uudessa paikassa vaikkapa pyörällä tutustumiskäynnillä.
Siinä
hiilijalanjälkikin pienenee ja
liikunnalla on terveyttä ja hyvää mieltä edistävä vaikutus.
Syödään samalla paikallinen
lounas tai mutkataan jäätelökioskilla. Paikallinen yrittäjä
voi olla nykyään myös netis-

sä vaikkapa palveluitaan tarjoava kotitalkkari, -parturi
tai -hieroja. Sadesään sattuessa voi siis kurkistaa vaikkapa nettiin ja ei muuta kun
naama tutuksi.
Olisiko järkeä jos kannustaisimme kaveriamme alkamaan yrittäjäksi. Aloittavalle
yrittäjälle ja yrityksille löytyy
sitten vertaistukea vaikkapa
paikallisesta yrittäjäjärjestöstä ja eikä yhteiskunnankaan
tarjoamia tukitoimia kannata
väheksyä. Kaikki suuret yrityksetkin ovat alussa olleet
pieniä ja paikallisia.
Joka tapauksessa kesällä kannattaa erityisesti nauttia Suomen kauniista ja
valoisasta luonnosta sääski-

neen, naapurin järjestämistä talkoista, sukulaisten ja
ystävien yllättävistä kesävierailuista ja ulkona lepäilystäkin hyvällä omatunnolla.

Eero Halonen,
johtokunnan
puheenjohtaja,
BusinessOulu liikelaitos

Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Haukiputaan Yrittäjien tämänkeväinen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin
17.4 Hotelli Samanttassa.
Sääntömääräisten asioiden
lisäksi tehtiin katsaus erittäin
toiminnantäyteiseen
edellisvuoteen. Jäseniä vuoden
2012 aikana oli keskimäärin
235.
Yhteistyökumppani PSK
Aikuisopisto järjesti yrittäjien kanssa jäsenistölle koulutustilaisuuksia ja lisäksi
yhteistyötä tehtiin myös oppisopimuskoulutusasioissa. Yrittäjät osallistuivat
myös Haukiputaan suuralueen
yhteistyöryhmään.
Vuonna 2012 Haukiputaan
Yrittäjät julkaisivat kolme
Haukipudas Yrittää -leh-

teä, yhteistyössä VKK-Media
Oy:n kanssa.
Tapahtumavuosi
2012
lähti käyntiin helmikuussa
Yrittäjien ABC-tilaisuudella
Jatulissa yhteistyössä Business Oulun kanssa. Perinteinen Kevätpäivä ulkoilu- ja
markkinatapahtuma
kirkonrannassa ja kevätkokous järjestettiin maaliskuussa.
Kesäpäivä Haukiputaan torilla järjestettiin 16.6. Tänä
vuonna kesäpäivän järjestämisessä pidettiin välivuosi.
Syksyllä yrittäjät panostivat jäseniensä koulutukseen.
PSK Aikuisopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin
koulutustilaisuuksia 20.9. ja
25.10. Tuloksellisen myyntityön guru Kenneth Öster-

berg luennoi ensimmäisessä
ja erikoispsykologi Merja
Lehtomaa perehdytti työssä
jaksamiseen seuraavassa luennossa.
Hallituksen jäsenet osallistuivat Valtakunnallisille
Yrittäjäpäiville Oulussa 19.21.10.
Sääntömääräisen
syyskokouksen jälkeen marraskuukuun
toimintaan
mahtui vielä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien tapaaminen Martinhovissa. Samana
viikonloppuna järjestettiin
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokous Samanttassa, jossa luovutettiin
Haukiputaan Vuoden Yrittäjän palkinto MiniMix yrittäjä Sanna Pontolle. Yrittäjien

Viime vuonna uutena Haukiputaan Yrittäjien hallituksessa aloittanut Tuomo Mällinen
sekä sihteeri Leena Niemelä talkoolaisina vuoden 2013 Kevätpäivässä.
yhteinen Joulunavaus ilotulituksineen järjestettiin torilla 23.11.
Vuoden 2012 virkistystoimintaan kuului huhti-

kuussa toteutettu yrittäjien
matka Liettuan pääkaupunkiin Riikaan. Lisäksi yrittäjien fyysiseen hyvinvointiin ja
jaksamiseen panostettiin tu-

kemalla liikunta-aktiviteetteja. Yrittäjäyhdistys kustansi
jäsenilleen uimalippuja sekä
kuntosalilippuja Jatuliin. JK
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Monialaista, mutta yhtenäistä porukkaa
Parturikampaamo Kimallus
ja Välke, Tuttu Kiinteistövälittäjä LKV sekä Jalkahoitaja
Anita Erkkilä muuttivat saman katon alle Haukiputaan keskustassa osoitteeseen
Kirkkotie 2. Yhteisiä avajaisia
vietettiin 18.5., mitä ennen remontoitiin ja suunniteltiin,
miten työpaikasta saa kaikille mieluisan.
Pienet liiketilat Haukiputaalla ovat kortilla, joten Tuttu Kiinteistövälittäjä LKV:n
toimitusjohtaja Marja Järvenpää keksi pyytää kahta ennestään tuttua yrittäjänaista
toimimaan uuteen ja suurempaan liiketilaan. Yritykset
ovat samalla yhtenäistäneet
markkinointiaan ja muitakin

s. 16-17
-Asiakaspalvelu työn suola
-Harrastuksesta
yritystoimintaa

toimintoja.
- Yhteistyömme on lähtenyt hienosti käyntiin. Tässä
on todellakin positiivista synergiaa. Kiinteistö-, hius- ja
hoitoala ovat keskenään erilaisia, mutta yritysten alojen
ei tarvitse olla yhtenäisiä, jotta porukka olisi yhtenäinen,
hymyilee Järvenpää.
Järvenpään
kiinteistöalanyrityksen pääpainona on
asuntojen myyntityö. Monilla on työnteosta yksipuolinen käsitys, että työskentely
ei saa olla mukavaa. Järvenpää nauttii työstään sen sosiaalisuuden ja palkitsevuuden
vuoksi. Kuulemma hän väsyy
enemmän lomaillessa kuin
töissä.

Hyvän palvelun

Kylätie 3, 90820 Kello
p. (08) 517 777

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

PALVELEVA LÄHIKAUPPA
Avoinna joka päivä klo 22 asti

Tiia Järvenpää, Jonna Manninen ja Maria Järvenpää ovat
Tuttu Kiinteistövälittäjän iloista henkilökuntaa.

Hiusmuotoilija Mia Roininen kirjaamassa aikavarausta kalenteriin.

Jalkahoitaja Anita Erkkilä toimii Kirkkotie 2:n tiloissa ja sen
lisäksi tekee kotikäyntejä. Kuva: Maria Järvenpää

Kuulumiset
vaihtuu kahvitellessa

hänen poissa ollessaan myydä asiakkaille.

Niin ikään yhteiseen Kirkkotien kiinteistöön muutti
hiusmuotoilija Mia Roininen,
jonka Parturikampaamo Kimallus ja Välke sijaitsi ennen
tien toisella puolen, entisellä
taksikopilla.
Roinisen mukaan yrittäjillä
on monesti melko yksinäistä
ja nyt on tosi mukavaa, että
on kenen kanssa nautiskella
kahvia tauolla ja vaihtaa kuulumisia.
- Tilat ovat todella hyvät.
Mukavat työkaverit, mutta samalla on myös työrauha
oman homman tekemiseen.
Olen myös kokeillut työntekijänä olemista isommissa
yrityksissä, mutta yrittäjyys
sopii minulle, toteaa Roininen.
Kiinteistön työntekijöillä
on myös mahdollisuus tehdä erilaista yhteistyötä. Anita Erkkilä kertoo, että jos hän
on vaikkapa tekemässä kotikäyntiä ja liikkeeseen saapuu
asiakas, joka haluaa varata
ajan, niin joku muu kiinteistön yrittäjistä voi tarkistaa varaustilanteen.
Mia Roinisella on myynnissä hiustenhoitotuotteiden
lisäksi Italialaisia perinneruokia ja muuta täsmäravintotuotteita, joita myös muut
kiinteistön työntekijöistä voi

Yksinyrittäjä
kaipaa työyhteisöä
Joulukuussa Anita Erkkilälle tulee viisi vuotta yrittäjänä. Hänellä on lähihoitajan,
lymfaterapeutin sekä jalkahoitajan koulutukset. Yrittäjäperheen tytär on luonteeltaan
hyvin sosiaalinen, joten siksi isomman porukan kesken
kiinteistön jakaminen sopii
hänellekin mainiosti.
- Kun kävin tutustumassa uusiin tiloihini ja tapasin saman kiinteistön muita
työntekijöitä, he tervehtivät
minua sanoen, että me olemme sitten sinun uusia työkavereitasi. Ajattelin että
ihanaa, minulla on työkavereita! Ainoa asia, mitä kaipasin yrittäjyyttä edeltävältä
ajalta, oli työyhteisö, Erkkilä
kertoo.
Erkkilä on pitänyt kiinteistön
esteettömyydestä.
On tärkeää, että myös huonojalkaisemmat
asiakkaat
pääsevät palvelun äärelle. Erkkilä tarjoaa detox-jalkakylpyjä,
lymfahierontaa
ja –terapiaa, sekä nyt uutena
myös suolahuonepalveluita
hengitystieongelmaisille. Uuteen suolahuoneeseen mahtuu kaksi aikuista ja lisäksi
pari sylilasta. JK

Liity yrittäjäyhdistykseen!

www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/haukiputaa

TARJOAN KOTIINNE
ERILAISIA ARKEA HELPOTTAVIA
PALVELUITA IÄSTÄ RIIPPUMATTA:
• Apua asiointiin
• Virkistystoimintaa, esim. ulkoilua
• Avustamista, esim. aamu- ja iltatoimissa
• Oikeus lääkkeiden annosteluun ja jakoon
• Kodin tekstiilien ja vaatteiden
ompelu-/korjauspalvelua
• Erilaiset kodin siivoustyöt, myös pihatyöt
SOITA, NIIN KERRON LISÄÄ

Tarjan Hoiva- ja Kotipalvelu
Tarja Koskinen, p. 040 517 4991
Sarkkisenmutka 9, Haukipudas
tarjamkoskinen@luukku.com

Haukipudas YRITTÄÄ
Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti
kesäkuu 2/2013
Kustantaja:
Vastaava toimittaja:
Toimitus, markkinointi:
Toimittajat:
Taitto:
Painopaikka:

Haukiputaan Yrittäjät ry
Jyrki Drushinin
VKK-Media Oy
Heimo Turunen, Jenny Kärki
Eila Lahtinen/VKK-Media Oy
Suomalainen Lehtipaino
Kajaani
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Kivaa tekemistä koko perheelle Kevätpäivässä

Poppi-hiihtotapahtumassa läheiset kannustivat pienimpiä hiihtäjiä vieressä kulkien.

Kesäsäät ovat jo hyvässä vauhdissa, mutta mennään vielä hetkeksi
lumisiin maisemiin. Nyt muistellaan kevättalven aurinkoa ja Haukiputaan
Yrittäjien järjestämää kevätpäivää lauantaina 23.3. Ohjelmassa oli
pilkkiä, musiikkiesityksiä, trullikisa ja POP-pankin sponsoroima Poppihiihtotapahtuma. Kirkonmäen rantatörmällä oli runsaasti lapsiperheitä
nauttimassa leudosta kevätauringosta, mäenlaskusta ja markkinoiden
antimista. Tapahtuman yhteydessä oli myös mahdollisuus käydä
tutustumassa Haukiputaan kirkon kirjavaan historiaan, jota esitteli
kotiseutuneuvos Martti Asunmaa.
Jore Siltala oli talkoohengessä laulamassa
ja tanssittamassakin markkinayleisöä. Jore
on tullut tutuksi ympäri Suomea kiertäneestä Ässät-orkesterista.
Lapset saivat käydä tervehtimässä ja halaamassa Poppi-papukaijaa.

Pieni poni herätti ihastusta kyytiläisissä
sekä muissa ohikulkijoissa.

Trullipukeutumiskisan osallistujia.

Mäkeä laskettiin yksin ja yhdessä.

Poppi-papukaija, yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Drushinin ja POP-Pankin
palvelupäällikkö Mika Ollila Kevätpäivässä.

Kevätpäivien kahvilakojulla oli monta nauravaista asiakaspalvelijaa talkoilemassa.

Uusi kauppias
Kellon K-marketissa
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Kellon K-marketin uusi
kauppias Eeva-Maria Ylävaara aloitti pestissään kaksi kuukautta sitten. Kellon
kauppa on hänen ensimmäinen oma kauppapaikkansa ja
kauppiasvalmennuksen hän
suoritti 2010 Raksilan Citymarketissa. Taustalla hänellä
on myös tradenomikoulutus

sekä kokemusta pankki- ja
vaatealalta.
- Ammattikorkeakoulussa pääsi tutustumaan jonkin
verran yrittäjyyteen yrityshautomossa ja lisäksi minulla on suvussa jonkin verran
eri alojen yrittäjiä. Kuitenkaan kirjoista ja kansista on
hankala saada tietää, mitä

Eeva-Maria Ylävaara on Kellon K-marketin uusi kauppias.

käytännön yrittäjyys oikeasti on. Työ täällä opettaa joka
päivä jotain uutta, kertoo
Ylävaara.
Uudelle kauppiaalle liikkeessä riittää haasteita. Ylävaara on hyvillä mielin
innokkaasta henkilökunnastaan, johon kuuluu viisi työntekijää. He ovat ryhtyneet
hyvin avomielisesti toteuttamaan Ylävaaran kaavailemia
uudistuksia ja toiminnan kehitystä. Myös asiakkaiden
toiveita muutoksissa pyritään ottamaan huomioon.
- En minä yksin tätä kauppaa pyöritä, vaikka yrittäjän
vastuu on ensikädessä minulla. Jokainen antaa jotain
uutta liikkeen kehittymiseen.
Valikoimaa päivitetään ajan
tasalle ja jatkuvasti myös pyrimme kohottamaan yleisilmettä pienillä uudistuksilla.
Kysyttynä
täydennyksenä valikoimaan on otettu
Pirkan kukkia kimppuina ja
ruukuissa, sekä muita puutarhanhoitotuotteita. Kukkakaupan lähdettyä Kellosta
se jätti kylän palveluihin pienen aukon. Jatkossa panostetaan myös paistoleipään, jota
on myös toivottu kyläläisten toimesta. Patongit, ruislimput, pehmopalat ja pullat
ovat selkeästi nousukastuotteita. JK

Uutta

oppia Oulussa!
Taloushallinnon ammattitutkinto,
Infotilaisuus
9.9.2013 alkaen, lisätiedot kouluttaja
14.8. klo 17.30
Matti Vähäjylkkä, p. 044 0803 639
Infotilaisuus 14.8 klo 17.30 PSK-aikuisopistolla.
Ilmoittautuminen infoon toimisto@psk.ﬁ 11.8. mennessä
Johtamisen erikoisammattitutkinto, 18.9.2013
alkaen, lisätiedot koulutuspäällikkö Outi Heikkilä,
p. 044 5262 221 tai kouluttaja Sirpa Pieniniemi p. 044 3120 220
Yrittäjän ammattitutkinto iltaryhmä, 18.9.2013

alkaen, lisätiedot kouluttaja Teemu Simola p. 044 3120 786

Hankeosaajavalmennus,
maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkintoon
valmistava koulutus, 21.10.2013 alkaen,
lisätiedot kouluttaja Tarja Niskanen, p. 044 3120 750
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi,
oppisopimuksella, jatkuva haku, lisätiedot kouluttaja
Harri Ojanperä, p. 044 0296 868
Palkkahallinnon lyhytvalmennukset,

Palkanlaskijoiden ajankohtaispäivä 17.9.2013
Palkkahallinnon perusteet 23.–24.9.2013 ja 3.–4.10.2013
lisätiedot kouluttaja Matti Vähäjylkkä, p. 044 0803 639

Lisää koulutuksia osoitteessa www.psk.ﬁ
PSK-Aikuisopisto
Kansankatu 47 B, 3krs,
90100 Oulu, www.psk.ﬁ

Visuaalinen tekijä

Revontie 45
90830 Haukipudas
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Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14

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

044 571 3052

Jonsered LM 2150
ruohonleikkuri
- Brigss&Stratton moottori
- valmiiksi kasattuna
- leikkuukorkeuden säätö
- takuu 2 vuotta
- maahantuojan erä

Kiinteistöhuolto

ulkoalueiden hoito, remontit
koneurakointi

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

044 571 3050

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

www.fixuremppa.fi

Päivystys

24h

Nyt vain

Liity yrittäjäyhdistykseen!

169,-

www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/haukiputaa

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Jokelantie 3
90830 Haukipudas

08-547 2407

VÄISKIN
TV JA KONE
ark.

9–18 • la 9–14

www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

www.tekniset.fi

Symppisläiset nauttivat Kreikkalaisista rytmeistä
Ryhmä Symppiskodin asukkaista kävi matkalla Haniassa, Kreetalla haistelemassa
Välimeren tuoksuja ja tutustumassa paikalliseen kult-

tuuriin. Symppiskoti on
Haukiputaan keskustan lähistöllä sijaitseva viehättävä
nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettu läm-

minhenkinen koti.
- Tämän aurinkoisen porukan kanssa on todella lysti käydä reissussa. Lisäksi
meidät otettiin erittäin hy-

Rannalla loikoilu oli Symppiskodin asukkaille mieluista lomapuuhaa.
Symppiskotilaisia.

vin vastaan. Kreikkalaiset
ovat niin lämpimiä ja avoimia ihmisiä. Monet tulivat
reissussakin kysymään mistä
olemme kotoisin ja kehuivat
tekemäämme työtä kehitysvammaisten kanssa, yrittäjät Sirpa Kuokkanen ja Sirpa
Kurkela kertovat.
Matkassa mukana olleet Symppiskodin asukkaat
Niina ja Sari kertovat, että
Haniassa oli hurja meno liikenteessä. Tien yli oli aina
kiirehdittävä, eivätkä autoilijat kunnioittaneet suojateitä.
Suomesta poiketen kaduilla
kuljeskeli myös paljon kulkukissoja ja –koiria.
Erityisesti matkalaisilla jäi
mieleen Kreikkalainen ilta,
jossa komeat tanssijamiehet ja kauniit tanssijattaret
esittivät perinteisiä tansseja.
Myös symppisläiset pääsivät
pyörähtelemään kreikkalaisissa tahdeissa tanssijoiden
kanssa. Myös rentoutuminen
ja laiskottelu uima-altaalla ja
merenrannassa oli mieluista.
Rannalla thaityttö kävi antamassa kaikille symppisläisille hartiahierontaa.

kea. Meitä varoiteltiin, että
alalla on raskasta olla yrittäjänä, mutta kun meitä on
kaksi, niin pystymme rytmittämään työt hyvin ja silti
luottaa siihen, että kaikki rullaa, kertoo Kuokkanen.
Kurkela naurahtaa, että
täällä saa monta halausta
päivässä.
Yrittäjäkaksikkoa
sopii

nyt myös onnitella, sillä he
juuri saivat tehtyä yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot. Kaksikko kehuu
koulutuksen antia, sillä vaikka yrityksen arjen pyörittämisestä on tullut rutiinia,
koulutuksen
kehittämistehtävien ansiosta tuli pohdittua omaa yrittäjyyttään
syvemminkin. JK

Takana Symppiskodin yrittäjäkaksikko Sirpa Kuokkanen
ja Sirpa Kurkela ja edessä talon aurinkoiset asukkaat Niina
Säävälä ja Sari Säävälä.

Antoisaa yrittäjyyttä
Kuokkanen ja Kurkela perustivat asumispalvelua tarjoavan Symppiskoti-yrityksen
vuonna 2002. Nyt Symppiskodissa on 13 vakituista asukaspaikkaa ja lisäksi yksi
tilapäispaikkaa.
- Päivääkään en ole katunut yrityksen perustamista.
Meillä on ihania asiakkaita, joiden kanssa on hauska
viettää aikaa ja pyörittää ar-

Hanian kojuista ostetut matkamuistolippikset tulivat heti
käyttöön.
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Uusi nimi - uudet tilat
Kelloliike Kylmäaho on
muuttanut nimensä Revontien Kulta ja Kello Ky. Lisäksi yrityksen toimitila muuttaa
osoitteeseen Revontie 9, eli
entisen liiketilan viereen valmistuvan kerrostalon alakertaan. Leena Niemelä palvelee
uudessa osoitteessa 1.7. alkaen.
Kelloliike Kylmäaho Ky
on palvellut Haukiputaalla
kaiken kaikkiaan jo 28 vuotta,
joista Leena Niemelän johdolla kolmetoista vuotta.
- Kun aloitin yrittäjänä
osoitteena oli Revontie 2 ja
samassa tilassa oli myös optikkoliike. Revontiellä ei ollut
kuin kangasmetsää K-Supermarketin alueella ja kerrostalojen tilalla. Keskustan
säpinät keskittyivät torin ympärille, muistelee Niemelä.
- Viisi vuotta sitten muutettiin nykyiseen osoitteeseen
ja naapuriksi tuli Haukiputaan Hautaustoimisto. Mukavaa rinnakkaiseloa on ollut ja
aika on vierähtänyt nopeasti.
Viime kesänä Niemelä sai
esitteen naapuritontille ra-

kennettavasta kerrostalosta.
Kiinnostus heräsi heti. Etenkin tieto siitä, että taloon ei
tule kuin yksi liiketila, sai se
miettimään tarkoin oman yrityksen tulevaisuutta ja päätös
omasta liiketilasta syntyi syksyllä.
- Haukiputaalla ei ole tarjota liiketiloja pienille erikoisalan kaupoille, tulijoita olisi,
jos olisi vapaita tiloja. Tämäkin vahvisti päätöstä muuttaa
jälleen kerran. Samalla mietin
myös yrityksen nimenmuutosta. Niin usein kysytään
opastusta; ”Missä se Revontiellä on se kultasepänliike tai
kelloliike?” Nimenhän pitää
olla helppo, siitä pitää ilmetä
paikka ja toimiala, perustelee
Niemelä.
Liikkeestä löytyy edelleen
kulta- ja kellosepän palvelut,
kaiverruspalvelut lahjoihin ja
palkintoihin. Kulta-ja hopeakoruja, kelloja, Nomination
-koruja, lahja- ja hopeaesineitä sekä kastelahjoja. Valikoimaan kuuluu tunnettuja sekä
kotimaisia että ulkomaisia
merkkejä. JK

ANTENNI- JA
ÄÄNENTOISTOASENNUKSET SEKÄ
SUUNNITTELU.

Puh. 0500 585 984

Nykyisessä osoitteessa Leena Niemelä palvelee tiskin takana vielä jokusen viikon.

• automaalaukset
• autopeltityöt
• autovahinkotarkastus

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

Ari Torvinen 040 594 6962

Myös hinauspalvelut
Leena Niemelä osoittaa, ettei Kulta- ja Kelloliikkeen uusiin tiloihin ole kovin pitkä matka.

Uusia jäseniä
Haukiputaan Yrittäjät ry on saanut viime maaliskuun jälkeen riveihinsä kahdeksan uutta
jäsenyritystä. Nyt yhdistyksellä on yhteensä 237 jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Haukiputaan
Sähköosuuskunta
vetäjänään
Hannu Hietala, toimii sähkönsiirtoon erikoistuneena
osuuskuntana.
Insinööritoimisto MXSysteemit Oy valmistaa ja
suunnittelee ohjelmistoja

Kellossa, yrittäjänään Markus Moilanen.
Kiinteistöpower
on
Markku Annanperän sähköasennusyritys Kellossa.
Kuljetus Heikki Raappana Oy toimii Kiviniemestä käsin tieliikenteen

Täyden palvelun autolasiliike

Holstinmäen

Autolasi Oy
Puh. 0400 757 391
www.tuulilasitoulu.fi

tavarankuljetuksen parissa.
Savirikko Oy:n yrittäjä Anne Kuoppala rakentaa
asuin- ja muita rakennuksia.
Sähköurakointi Marko
Koivukangas T:mi tekee
sähköasennuksia.

T:mi Teija Kuitto on
erikoistunut lasten ja nuorten ammatilliseen perhe- ja
laitoshoitoon.
Vellun Suksipaja T:mi
on Veli-Matti Niskasen
maastosuksien huoltoon
erikoistunut yritys.

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




Toimiva taloushallinto antaa
mahdollisuuden keskittyä
yritystoimintaan ja sen kehittämiseen.
P. 040 1320 500
www.tilitkarppinen.fi

Kylätie 3
90820 Kello



OULU • KEMPELE • MUHOS • VAALA •
RUUKKI • PYHÄJOKI
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Pääesiintyjinä rannaton horisontti ja savumaivat. Paikassa, jossa Kiiminkijoki loppuu ja Perämeri alkaa.

Maakinen Mar tinniemi
Jukka Takalo toimi Maakisen Martinniemi
tapahtuman seremoniamestarina sekä järjestelyiden näkyvimpänä
hahmona.

Joni Skiftesvik, Satu Koho ja Peipa Mäki sekä Jyrki Mäki veivät runsaan väkijoukon tutustumaan Maakisen yhteydessä
avattuun kulttuuripolkuun, jonka opasteina toimivat Jomma ry:n sponsoroimat kyltit.
Kuva- ja tilataide, musiikki, kirjallisuus, tanssi ja runous olivat edustettuina
Maakinen Martinniemi tapahtumassa lauantaina 8.6.
Kyläyhdistys vastasi yhden illan pääesiintyjän Savumaivojen tarjoilusta, joille
riitti ottajia jonoksi asti. Kaikille vapaa piknik-tapahtuma kokosi perheitä kylältä
ja kauempaakin sekä muita kulttuurin ystäviä tunnel-

Kulttuuripolun
varrella
metsässä piileskeli taideteoksia, joista Jyrki Mäen
Pölkkypäiden paluu –teoksen riveissä irvisteli tämäkin
harvahammas.

moimaan Ukkolanrantaan.
Samalla avattiin myös
Kurtinhaudan kulttuuripolku, jossa tutustuttiin kirjailija Joni Skiftesvikin tarinoihin
sekä niiden maisemiin. FT
Satu Koho luotsasi porukan
noin kaksikilometrisen reitin läpi. Polun varrelta löytyi
metsään koottu taidenäyttely, josta pilkisti reitin varrella olevasta suostakin. Jomma
ry:n sponsoroimat opasteet
kertovat alueen erikoisuuksista ja historiasta, joten nyt
kulttuuripolkuun voi tutustua muulloinkin, kuin järjestettyjen
tapahtumien
yhteydessä.
Maakisen Martinniemen
musiikkipuolen aloitti Soiva
Vastarannan Siili, joka leikitti ja laulatti paikalle tulleita lapsiperheitä. Funksons,
Dimi, Rommakko, August
Storm ja Jukka Takalon Maakinen Mysteeri Trio soittivat
ääniraidan kesäillan auringossa paistattelevalle väelle. Illan suurin kokoonpano
Rauma Repola All Stars yhdessä Martinniemen koulun
kuudesluokkalaisten kanssa
innostivat yleisön yhteislauluun Jukka Takalon Martinniemi-kappaleeseen.
Oli mahtavaa huomata,
miten paljon ihmisiä saatiin
koottua yhteen tunnelmoimaan marttilaisten voiman
hedelmistä. Kotiseuturakkaus elää marttilaisissa vahvana, ja se näkyi ja tuntui koko
tapahtuman hengessä. JK

Rauma Repola All Stars yhdessä Martinniemen koulun kuudesluokkalaisten kanssa innostivat yleisön yhteislauluun Jukka Takalon Martinniemi-kappaleeseen.

Kari ja Jetro Kuukasjärvi ovat löytäneet tapahtumaan jo muutamana aikaisempanakin
vuonna. Lapsiperheillekin on ohjelmaa, mutta
vedessä pulikointi se taitaa olla parasta.
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ILOINEN
IIJOKIPYÖRÄILY
LA15.6.2013 klo 12

a
a
p
a
V
VÄHÄN VAUHTIA JA
PALJON MUSIIKKIA
Iloinen Iijokipyöräily starttaa Museokahvila Huilingista kello kaksitoista. Vauhtia Iloisessa Iijokipyöräilyssä ei pidetä - sillä vauhdin pitää koko perheelle sopivana edessä ajava avolava. Lavalla
musiikista vastaa oikea Dj, joka
soittelee menevää musaa koko
tapahtuman ajan.
PAIKAT TUTUIKSI
Menossa mukana on myös paikallisopas Pertti - hän kertoo
matkalla missä mennään ja miten
tähän ollaan tultu. Iloisen Iijokipyöräilyn reitti kulkee Iijoen rannoilla ja on pituudeltaan 14,5 km.
OHEISTOIMINTAA
Iin Rantakestilässä pysähdymme
ja paistamme makkaraa sekä
nautimme virvokkeita. Rantakestilässä on myös uintimahdollisuus sekä tikanheittoa ja muita
mukavia virkistäviä pelejä koko
perheelle.
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Koskiniemi

Illinsaari

Lähtö ja maali

Rantakestilä

Iin Hamina
Kirkkosaari

Kauppila

Alaranta

R
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PALKINTOJA
MUUTA
Iloinen Iijokipyräily päättyy Iin
Mukana myös huoltojoukot
Haminalle Huilingin Näyttämölle, sekä Spr. Vapaa pääsy :)
jossa arvomme kaikkien pyöräilijöiden kesken Yadoo –
potkupyörän sekä muita palkintoja. Lopuksi kahvit ja jäätelöt :)

Kysy lisää Tapsa p. 050 3950 391 ja Riitta p. 050 3950 305
JÄRJESTÄÄ II-INSTITUUTTI LIIKUNTA– JA TAPAHTUMAT
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Lauantaina 15.6. kello 12 starttaa
Iloinen Iijokipyöräily Museokahvila Huilingin edustalta. Tällä kertaa
Ii-Instituutin järjestämä kesän pyöräilytapahtuma laitettiin aivan uudenlaiseen konseptiin. Nyt kyseessä
on yhdistetty kulttuuri-, ulkoilu- ja
perhetapahtuma.
- Tapahtumalla ei ole aikaisemman Iijokipyöräilyn kanssa muuta
yhteyttä, kuin että osallistujat istuvat pyörien selässä. Nyt ei kilpailla
vauhdilla vaan koko perheen voimin
seurataan johtoautoa, joka määrittää
koko porukan tahdin. Välillä saatetaan edetä niinkin hitaasti. että reipas
kävelijä voi ehtiä ohi, selventää Tapio Rissanen.
Johtoauton kyydissä Dj soittaa
menevää musiikkia ja samalla pai-

kallisopas antaa rautaisannoksen Iin
paikallishistoriaa, sitä mukaa kun
porukka etenee. Noin 14,5 kilometriin on tarkoitus käyttää ainakin kolme tuntia, joten vauhti ei ole järin
hurja. Näin perheen pienimmätkin
pysyvät mukana.
Välillä pysähdytään Rantakestilään, jossa voi pelata mölökkyä,
paistaa makkaraa tai vaikkapa käydä uimassa, jos säät sallivat. Viimeiseksi palataan takaisin Huilingin
lavalle, missä voi käydä mehulla,
jäätelöllä ja kahvilla. Lisäksi kaikkien pyöräilijöiden kesken arvotaan
Yadoo-potkupyörä sekä muita palkintoja. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja makkarat, mehut, kahvit sekä
jäätelöt tarjotaan järjestäjien puolesta. JK

Iloinen Iijokipyöräily starttaa museokahvila Huilingin edustalta.

Kala tuoksui ja näkyi Iin Lohimarkkinoilla

Iin Lohimarkkinat järjestettiin kuudetta kertaa lauantaina 8.6. Iin Haminassa. Aluksi näytti siltä, että
aamun sateinen keli verottaa kävijämäärää, mutta päivän edetes-

sä paikalle saapui mukavasti väkeä
luomaan markkinatunnelmaa. Tapahtumajärjestämisen nokkamiehet Kari Kiuttu ja Lauri Honkanen
totesivatkin, että ulkoilmatapahtu-

Kari Kiuttu ja Lauri Honkanen vastaavat Iin Lohimarkkinoiden järjestelyistä.

massa ollaan säiden armoilla.
- Eilen illalla tässä pihassa pyörähti pieni trombi, joka nosti muutamia valmiiksi laitettuja telttojakin
maasta. Onneksi olin vielä paikalla, ettei aamulla tarvinnut kohdata
surkeaa yllätystä, Kiuttu muistelee
markkinoita edeltävän illan tapahtumia.
Järjestäjät kertovat, että teemana
lohi näkyi markkinoilla monella tapaa. Ohjelmassa oli lohiarvontaa ja
lohihuutokauppaa sekä fileerausnäytös. Arto Hirvonen Ely-keskukselta esitteli myös kalatiehanketta.
Tietenkin markkakojuissa myynnissä olevat kalatuotteet toivat
oman tuoksunsa tunnelmaan.
Toimintaansa markkinoilla esitteli myös Juhani Salmela Iin Tietoverkko-osuuskunnasta, joka haluaa
taata tasapuolisesti kaikille alueen
asukkaille mahdollisuuden laajakaistaan. Fyysisten peruspalveluidenkin kadotessa kuntakeskuksiin,
internetin saatavuus on hyvä lisäkeino tukea syrjäkylien pysyvää
asutusta.
Musiikkipuolen
vastuuhen-

kilönä oli Unto Kukka Iin Laulupelimanneista.
Markkinoiden
päätteeksi kuultiin Lohisoitto-tapahtuman antia, jossa pelimannikulttuurin säveliä kuultiin useilta

kokoonpanoilta. Illan kruunasi
Työväentalolla järjestetyt Lohitanssit, joissa rytmiä markkinakansan
niveliin takoi tanssiorkesteri Renne
& Aliset. JK

Lapsia markkinoilla viihdytti Pallomerimies, joka väänsi ja käänsi myös
hienoja ilmapalloeläimiä.
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Iin Wanha Hamina
Iin Tukkilaiskisat 5.-6.7.2013
TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ

AIKAMATKA IIN WANAHASA HAMINASA
Opastettu kiertokävely ja historiallinen
kuvaelma Iin Vanhassa Haminassa.
Kesto: 1,5 h kävellen (esteetön kulku)
Pääsymaksu: 10 € / 5 € sis. sima
Liput ennakkoon Museokahvila Huilingista
Lisätietoa: Kari Kiuttu p. 050 5143116

la 29.6. klo 18
ti 2.7. klo 18
ke 3.7 klo 18
la 31.8 klo 18
su 1.9. klo18

Pe 5.7.2013 Raasakkakoski

Iin Wa
n
Markk han Hamin
a
i
Photo nat ja Valto n
M
Pernu
31.8.- arathon
1.9.20
13

www.iinhamina.fi

Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset
Puffetista kahvia ja makkaraa sekä virvokkeita.
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.
Koskenlaskun harjoitukset. Lisätietoa Eero p. 0400
281 524.

La 6.7.2013 Raasakkakoski
Tukkilaiskisat juontaa Ari Kettukangas
klo 14.00 Kisojen avaus maaherra Eino Siuruainen
klo 14.10 Kirkkovenesoutu
Pipelife vastaan Urheilijat/kunnan yhteisjoukkue
klo 14.20 Reissumies Mikko Alatalo
laulaa ja laulattaa yleisöä
klo 15.00 Ohijuoksutukset
Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s
klo 15.00 Sauvonnan kilpailu
klo 14-14.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua
(nuora, vanne, jongleeraus)

klo 15-15.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua
klo 16-16.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu
klo 17.30 Rullaus
klo 18.00 Palkintojen jako
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola,
PipeLife, Ylirannan Ratsutilan rodeo, Kasvomaalausta, Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktoreita. Tikanheittokisat.
Pääsylippu 12€ ja alle 18v ilmaiseksi.

La 6.7.2013 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Halonhakkuukisat.
Halonhakkuu Juha Miedon johdolla. Tikanheitoa. Esiintyy Renne & Aliset. Iin Urheilijoilla
Puffetti ja Ravintola. Lisätietoa Oili p. 040 506
8480. Tanssilippu 10€.

Iin Energia Oy

Oppisopimuskoulutus räätälöidään
vastaamaan tarvetta
Oppisopimus tulee ajankohtaiseksi
yrityksessä
yleensä silloin, kun joko tarvitaan uutta työvoimaa tai
jo olemassa olevalle henkilökunnalle tarvitaan lisäkoulutusta. Jos sopivan
koulutuksen saanutta henkilöä ei löydy työmarkkinoilta,
kätevintä voi olla kouluttaa
tekijä työskentelyn ohessa,
jolloin oppiminen on intensiivisempää ja käytännönläheisempää. Tällöin myös
varmistuu osuva koulutusräätälöinti juuri työnantajan
tarpeisiin.
– OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö
järjestää kaikkien alojen oppisopimuskoulutusta. Tällä
hetkellä käynnissä on noin
tuhat oppisopimusta ja varsinkin nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien
nuorten osalta resursseja on
lisätty, kertoo koulutussuunnittelija Anne Pudas.
Työnantajan tehtäväksi
oppisopimuksessa jää tarjota monipuolisia työtehtäviä
ja oppimisen mahdollisuuksia opiskelijalle. Työnantaja tai opiskelijalle nimetty
työpaikkakouluttaja järjes-

tää tarpeen mukaan ohjausta, antaa palautetta ja arvioi
opiskelijan panosta. Opiskelijan työturvallisuudesta ja
työsuhdeasioista huolehtiminen on tärkeää, etenkin
alaikäisten
opiskelijoiden
kohdalla on näistä seikoista
oltava tarkkana.
Palkkaa opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen
mukaisesti.
Työnantajalle
maksetaan koulutuskorvausta, jonka suuruus vaihtelee
useista tekijöistä riippuen.
Nuorten yhteiskuntatakuun
ansiosta etenkin nuoren työttömän ja ammatittoman henkilön työllistäminen voi tulla
työnantajalle edullisemmaksi. Peruskoulun tänä vuonna
päättävän nuoren työllistämisestä työnantaja saa korotettua koulutuskorvausta,
jolloin useammalle nuorelle
taataan mahdollisuus koulutukseen.
Esimerkiksi juuri yläkoulun päättäneen nuoren
ensimmäisenä
työvuonna
työnantajalle
maksetaan
koulutuskorvausta 800 euroa
kuukaudessa. Toisena vuonna 500 €/kk ja kolmantena
300 €/kk. Oppisopimuskou-

lutukseen voi hakea palkkatukea myös TE-toimistolta,
jos palkkaa opiskelijaksi työttömän työnhakijan.
Opiskelijan
ammatillisen kehittymisen vuoksi on tärkeää mahdollistaa
opiskelijan osallistuminen
tietopuolisille
lähiopetuspäiville oppilaitoksessa. Op-

OSAO:n oppisopimukset 2012
Haukiputaan ja Iin alueilla
Haukipudas
3
20
7
8
7
2
1
3
1
9
18
4
22
105

IIN METSÄTYÖ OY

YRITYSNEUVONTAA
IISSÄ

pisopimus lakkaa ilman
irtisanomista oppisopimusajan päättyessä, eikä työnantajalla ole velvollisuutta
työsuhteen jatkamiseen. Toivottavaa olisi, että työnantaja tarjoaisi mahdollisuuksien
mukaan myös työpaikan jatkossa, mutta pakottavaa velvoitetta ei ole. JK

Koulutusala
Autoala
Kaupan ja hallinnon ala
Liikuntaan liittyvät alat
Maatalous- ja metsäala
Sosiaali- ja terveysala
Rakennus- ja talotekniikka-ala
Kuljetus- ja logistiikka-alat
Sähköala
Ravitsemusala (kokit, ruokamestarit)
Työnjohtokoulutus
Yrittäjäkoulutus (yat)
Johtamiskoulutus (yjeat ja jet)
Tuotekehittäjän koulutus
Muut alat
Yhteensä

Iin Jätehuolto
Paakkola Oy

Ii
1
6
1
2
6
9
3
6
4
14
1
3
56

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyvät niin työpaikan kuin
opiskelijan tarpeet ja tavoitteet. Tätä koulutusmuotoa käytetään hyvin monipuolisesti Haukiputaan ja Iin alueilla.
Lähde Osao/A&TK

Oulunkaaren kuntayhtymä ja
Iilaakso Oy tarjoavat yritysneuvontaa
ja sparrausta Iissä toimiville yrityksille
Neuvontapalvelut voivat sisältää:
· yrityksen perustamisneuvontaa
· kehittämisapua yritystoimintaan sekä
· rahoitus- ja kannattavuuslaskelmien
		laadintaa
Eri hankkeiden kautta yrityksillä on
mahdollisuus saada apuja
· kansainvälistymiseen,
		 tuotekehitykseen ja markkinointiin
Suurin osa palveluista on
täysin maksuttomia yrityksille.

Ota yhteyttä:
yritysasiamies Ilkka Pirttikoski
p. 044 019 9598
ilkka.pirttikoski@oulunkaari.com

Haukipudas YRITTÄÄ
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Haukiputaan
Haukiputaan
Hammaslääkärikeskus
Hammaslääkärikeskuksen
• Hammaslääkäri
• Hammashoitaja
Anna toimintaa
Tuutti
Paula Matinaho
jatkavat
•• Hammaslääkäri
Suukirurgian • Suukirurgian erikois• Hammaslääkäri
Hammashoitaja
• Paula
Anna
Tuutti
Matinaho
hammaslääkäri Riku Halttu
erikoishammaslääkäri
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Martinhovi on koti,
			 työpaikka, mökki ja harrastus

Leena YlikontiolaLeena Ylikontiola

Jokelantie 1, Haukipudas

Ajanvaraus 08 547 2972

Päiväkoti
Vaahterapuun Lapset
Kivarintie 29
90820 KELLO
040 413 6896
050 443 6712 Minna Vilmunen
vaahterapuunlapset@gmail.com
Tervetuloa Tutustumaan!

Martinhovin yläkerrassa asustelee yrittäjäpariskunta ja parvekkeelta heillä on hieno näköala merelle päin.

Yli 20 vuotta maailman valtateillä
www.kuljetusniskala.fi

Yritykset!
MAINOSTEN JA LEHTIEN JAKELU
Haukiputaalla ja ympäristökunnissa

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

KENKÄEXPERTILLÄ

ä
k
n
e
k
ä
kes koima
vali
PARHAIMMILLAAN!

Kenkä-Markus

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

Yrittäjä Eija Kellinsalmi huolehtii Martinhovin tilavarauksista sekä pitopalvelusta.

Aurinkoista kesää!

Martinniemen vanhalla saha-alueella sijaitsee yli satavuotias
Martinhovin
kartano. Nykyään siellä toimii juhlapalvelu, jota pyörittää yrittäjä Eija Kellinsalmi.
Martinhovi on käyttövalmiudessa ympäri vuoden, mutta
sesonki alkaa kesän myötä.
Martinhovin historiallisessa miljöössä järjestetään
erilaisia tilaisuuksia alkaen
pienistä intiimeistä illan istujaisista 100 hengen hääjuhliin
sekä yritysten koulutus- ja
virkistystilaisuuksiin.
Eija
kertoo, että hän nauttii siitä, että saa suunnitella ja luoda asiakkaan kanssa yhdessä
juhlasta yksilöllisen ja räätälöidyn kokonaisuuden. Eija
huolehtii apulaistensa kanssa pitopalvelupuolesta.
Kellinsalmet ostivat Martinhovin puolitoista vuotta
sitten, mutta sitä ennen paikka oli tullut tutuksi noin yhdeksän vuoden ajalta. Eija
naurahtaa, että Martinhovissa yhdistyvät työ, koti. mökki ja harrastukset: Arvo ja
Eija Kellinsalmi asuvat itse
yläkerrassa. Puutarhahommat ja muu rappaaminen
menevät harrastuksesta ja

rauhallisen
merenrantasijaintinsa ansiosta paikka on
kuin mökillä luonnon helmassa.
- Tänne on muotoutunut
ihan omanlaisensa elämänrytmi. Rakastan tätä työtä
ja tätä paikkaa. Minulla on
30 vuotta kokemusta ravintola-alalta ja tämä on aivan
erilaista kuin ravintolassa.
Tässä saan oikeasti antaa hyvin yksilöllistä asiakaspalvelua. Lisäksi näin vanhassa
talossa on kokoajan jotakin
laittamista, Eija selostaa.
Kartano on rakennettu
vuonna 1905, alun perin sahan isännöitsijän työsuhdeasunnoksi. Rakennuksen
historiaan kuuluu värikkäitäkin tapahtumia. Kieltolain
aikaan Martinhovi toimi salakapakkana, jossa juhlinta oli suoranaista rietastelua.
Martinhovin entinen omistaja Kullervo Rauhala kävi tuomassa nykyiselle yrittäjälle
kuvia ja tietolähteitä rakennuksen historiasta. Kellinsalmet mielellään kuulisivat ja
oppisivat lisää nykyisen kotinsa ja työpaikkansa taipaleesta. JK

Kuljetus- ja maanrakennustyöt

Säävälät Oy
(08) 5440 912
Maanrakennustyöt
- kaivinkonepalvelut
- pyöräkonetyöt
- pihatyöt
- viemäröinnit
- purkutyöt

Kuljetuspalvelut
- vaihtolavapalvelut
- maa-aines ja
multatoimitukset

Muut palvelut
- nosturityöt
- kotitalouksien jätehuolto

Huom! Viemärin
aukaisupalvelut

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

Haukipudas YRITTÄÄ
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Rohkeutta myyntiin
iltakoulutustilaisuuksista
Myynnin Roihu –hankkeen tiimoilta järjestetään Haukiputaan Yrittäjien jäsenille
maksuttomat valmennustilaisuudet 26.9. ja
17.10. Tilaisuuksissa keskitytään tuloksellisen myyntityön edistämiseen.
– Kummankin tilaisuuden kattoteemana
on asenne. Tarvitaan rohkeutta tehdä erilailla kuin muut ja tarttua ideoihin, joilla erottua massasta. Miksei yhden henkilön yritys
Haukiputaalta voisi erottua samalla tavalla
kuin suurempi kansainvälinen yritys, kannustaa myynti- ja yrittäjyysvalmentaja Pasi
Rautio.
Kahden koulutustapahtuman kattoteemaa lähestytään hieman eri vinkkeleistä kumpanakin iltana. Torstaina 26.9. kello
16.45 alkavan ensimmäisen koulutustilaisuuden ytimessä ovat erilaiset asiakkaat ja
asiakkuuksien johtaminen. Miten asiakkaat
saadaan heräämään tehokkaasti?
Pasi Raution johdolla pohditaan mistä ne
asiakkaat oikein tulevat ja kenen vastuulla
on asiakkuus. Mitä niillä asiakkailla sitten
tehdään?
– Asiakas on ihminen ja jokainen ihminen on erilainen. Miksi siis yrität myydä
vegaanille lauantaimakkaraa? Mistä sitten
pienyrittäjä (tai vaikka suurempi) löytää ne
oikeat asiakkaat, viestii heille oikealla tavalla ja saa heidät toimimaan yrityksen myyntimiehinä?
Tilaisuus vietetään Hotel Samanttassa ja
ennakkoilmoittautumiset sihteeri@haukiputaanyrittajat.fi –osoitteeseen. Ilmoittautuneille tarjotaan myös buffet tilaisuuden
aluksi. Iltakoulutukset järjestää PSK-Aikuisopiston ja Haukiputaan yrittäjien TYKEhanke. Tervetulosanat lausuu Haukiputaan
yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jyrki Drushinin.

Laita myynti
rokkaamaan!
Myynnin johtamisen tehopaketti ”Laita myynti rokkaamaan” vedetään torstaina
17.10. klo 16.45 alkaen Hotel Samanttassa.
Tilaisuudessa pohditaan mistä johtuu, että
yrityksesi myyntimiesten ja henkilökunnan mielestä naapurilla saattaa olla paremmat asiakkaat, paremmat katteet ja parempi
markkinointi.
Onko myynti tyrkyttämistä ja musta peikko tiskin takana? Entä onko pakko

myydä jos ei tahdo? Tämänkin tilaisuuden
nokkamiehenä on Pasi Rautio ja ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan 10.10. saakka
osoitteeseen sihteeri@haukiputaanyrittajat.
fi. Niin ikään myös tämä iltakoulutustilaisuus alkaa buffetilla.
– Asenne määrittää meidän jokapäiväisen
tekemisemme. Väärä asenne karkottaa asiakkaat ja tekee työtiimin toiminnasta mahdotonta. Myyntipelko ja tuhannet selitykset
lyövät kirjanpitäjänkin debitit miinukselle.
Tee asiakkaistasi yrityksesi kovimpia myyntimiehiä, opettele lisämyynti ja tee siitä mukavaa, Rautio kannustaa.
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Edullisesti
omasta
kaupasta
at
renka
Myös teet!
ja van

Omistajalle
parhaat hyödyt

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

Rautio välittää
rohkeuden sanomaa
Koulutustilaisuuksien vetäjä Pasi Rautio on
Oy TuloksenTuplausToimisto Ab:n myynti- ja yrittäjyysvalmentaja. Rautiolla on yli 20
vuoden kokemus myyntityöstä. Jo kahdeksanvuotiaana hän hyppäsi perheyrityksen
tiskin taakse ja 15-vuotiaasta hän on elättänyt itsensä myynnillä. Nyt hän on ollut neljä
vuotta yrittäjänä. Toinen yrityksen nokkamiehistä on puolestaan markkinoinnin ja
mainonnan ammattilainen Jukka Lahti.
Kaksi kuukautta sitten miehet julkaisivat
Tuloksentuplauskirjan, jossa luetellaan viisikymmentäyksi valmista markkinointitekniikkaa, joilla voi tuplata yrityksen tuloksen.
– Monesti istuskellessa ystävien kanssa
joku muistaa mainita missä on saanut huonoa palvelua. Sitten kommentit alkavat tyyliin ”Jos minä olisin se ravintoloitsija, niin
minä kyllä…”. Tästä innostuneina päätimme
listata parhaita tapoja erottua ja tehdä yksinkertaisia markkinointikampanjoita, joilla lisätä myyntiä. Kirjan sisällöstä kuullaan
myös koulutustilaisuuksissa syksyllä. Oppeja voi soveltaa ja kopioida mille alalla vain,
toteaa Rautio. JK

6-24h
Haukipudas

Martinniementie
044 788 4875
lm.haukipudas@sok.fi

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!

Haukipudas

Välitie 1, 90830
Haukipudas 044-788 6176
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

LATTIAPINNOITTEET
AMMATTILIIKKEESTÄ

Syksyllä Haukiputaan Yrittäjille järjestettävät maksuttomat myynninedistämisiltakoulutukset vetää myynti- ja
yrittäjyysvalmentaja Pasi Rautio.

Kaarnikkatie 1 FIN 90820 Kello
www.suomenmardega.fi
Puh. +358 (0)10 843 1000
Fax +358 (0)10 843 1040
Tuija Annala, Jenna Rissanen
Koko kesän oppilastöitä Jenni Ikonen

Revontie 1 Haukipudas • 040 567 1633
ma, ti, pe 10-18, ke, to 10-20, kesälauantait suljettu

Haukiputaan Yrittäjät
toivottaa hyvää Juhannusta
ja loppukesää kaikille.

nro 2/2013
14
Hyvät
työkaverit ovat kaikki kaikessa
Haukipudas YRITTÄÄ

Hyvien työkavereiden rooli korostuu pienessä yrityksessä. Riitta Viinikanoja, Minna Hietanen ja Jaana Leskelä heittävät huulta ja pyrskähtelevät nauramaan tämän tästä, joten kepeätunnelmaiseen kampaamoon on varmasti lysti tulla asioimaan.

Parturi-kampaamo
Tiuku muutti pääsiäisen aikaan uusiin liiketiloihin.
Yritys löytyy edelleen Kellon liikekeskuksesta, eli kauas ei tarvinnut muuttaa.
Samalla Tiu’un yrittäjä Riitta Viinikanoja sai kaksi uutta
työkaveria, Minna Hietasen
ja Jaana Leskelän jotka toimivat liikkeessä tuolivuokralaisina. Aikaisempi Riitan
työkaveri, joka ehti olla Tiukussa yli kahdeksan vuotta,
muutti toiselle paikkakunnalle.
- On hyvin tärkeää tulla
työkavereiden kanssa hyvin
toimeen. Olen hyvin kiitollinen, miten ihanat työkaverit minulle on sattunut. Kun
on pieni liike, niin kemioiden ja yhteistyön pitää toimia. Asioiden jakaminen on
myös yrittäjälle tärkeää, jol-

loin työkavereiden läsnäolon
tärkeys korostuu. Olen kiitollinen joka päivästä, Riitta
kertoo.
Nykyinen liike on toiminut 11 vuotta ja lähes
koko ajan Kellossa. Riitta
Viinikanojalla tulee ensi
vuonna täyteen 30 vuotta hiusalan työkokemusta.
Aikoinaan hän toimi myös
Haukiputaan ammattioppilaitoksessa opettajana, mutta
äitiyslomalta päästyään perusti oman liikkeen.
- Olin aina halunnut olla
kampaaja. Ja tämä on mukava ammatti, varsinkin näin
leppoisessa lähiössä. Asiakkaat tulevat tutuksi ja heitä
käy täällä ihan vauvasta vaariin. Yrittäjyys sopii minulle,
vaikka alan kilpailu on kovaa. Hommassa pärjää kun
ajankäytöllä huolehtii, että

jokainen tehtävä tulee tehtyä huolella alusta loppuun.
Haukiputaalla on hyvä henki
kampaajien kesken. Tervettä
kilpailua tietenkin on, mutta
pystytään myös porisemaan,
toteaa Riitta ja jatkaa:
- Tavoitteena alalle ryhtyessä minulla oli tasainen leipä. Tukkahan aina kasvaa ja
töitä riittää, mutta on myös
tärkeää muistaa välillä ottaa
vapaatakin. Kotia eikä kotiväkeä saa lyödä laimin, Riitta summaa.
Perinteisen kampaamotyön ohessa Tiukussa henkilökuntaa myös koulutetaan
alati uudistuvalle alalle. Lisäksi elokuussa on tulossa
Seurakunnan kanssa järjestettävä tapahtuma, jossa Tiukun henkilökunta leikkaa
ilmaiseksi veteraanien hiuksia. JK

LähiTapiola Pankki palvelee uudella nimellä
LähiTapiola Pankki ja LähiTapiola Varainhoito muuttivat nimensä 8.6.2013.
LähiTapiola-ryhmään kuuluvat pankki ja varainhoitoyhtiöt toimivat nyt yhteisen
LähiTapiola-nimen alla. LähiTapiola tarjoaa kattavat pankki- ja sijoituspalvelut
yrittäjille samoin kuin yksityisasiakkaille. Vakuutus- ja pankkipalvelujen
keskittäminen saman katon alle tuo selvää hyötyä
− Korostamme asiakkaillemme, sekä yrittäjille että
yksityishenkilöille,
talouden tarkastelua kokonaisuutena. Omilla valinnoillaan
voi vaikuttaa ratkaisevasti oman taloutensa tilanteeseen kaikissa olosuhteissa.
LähiTapiolan filosofia myös
pankkipalveluissa on, että
olemme lähellä asiakasta ja
haemme ratkaisuja, jotka tukevat esimerkiksi yrityksen arkipäiväistä toimintaa,
sanoo LähiTapiola Pohjoisen liiketoimintajohtaja Ilkka Herva.
Hän painottaa, että palvelujen keskittäminen tuo
etuja, kuten maksuttomat
kortti- ja verkkopankkipalvelut. Lähtökohtana on, että
LähiTapiola on asiakkaan
kumppani, joka haluaa turvata asiakkaan vakaan toimeentulon ja talouden.
Yrittäjien kannalta LähiTapiola on kokonaisvaltainen kumppani, sillä yhtiö-

ryhmän kautta saa myös
lakisääteiset
työeläkevakuutukset. Ne tarjoaa LähiTapiola Eläkeyhtiö, joka
vastikään ilmoitti fuusiostaan Eläke-Fennian kanssa. Uuden työeläkeyhtiön
nimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, jonka
muodostuminen vaatii vielä
yhtiökokousten vahvistuksen 19.6.

Haukiputaan toimistossa
työskentelee tiivis
joukko ammattilaisia
LähiTapiolan Haukiputaan
toimisto muutti hiljattain
yhteisen katon alle ja palvelee nyt osoitteessa Revontie
1. Toimisto sijaitsee hyvien
liikenneyhteyksien päässä.
Etäisyys Ouluunkaan ei ole
kuin 23 kilometriä, joten palvelut ja asiakaspalvelijat liikkuvat luontevasti toimistojen
välillä.
Haukiputaalla asiakkaita

palvelevat yritysyhteyspäällikkö Esa Kaarivaara, palvelumyyjä Birgitta Kropsu
sekä asiakasneuvojat Tarja
Sassi ja Riitta-Liisa Holopainen. Toimistossa voi hoitaa
kaikki vakuutus-, pankki- ja
säästämisen asiat, kuten tilinavaukset, saman katon
alla. Toimisto palvelee sekä
entisiä Tapiolan että Lähivakuutuksen
asiakkaita.
Lainaneuvotteluja varten toimistolla tehdään ajanvaraus
pankkineuvojalle.
− Toimiston vakituisen
henkilökunnan lisäksi alueella toimii LähiTapiolan
edustajia, jotka tekevät tarvittaessa
kotikäyntejäkin.
Tämä on toimialallamme nykyisin harvinaista. Olemme
halunneet järjestää palvelumme niin, että ne ovat kaikkien saatavilla. Kaikki kun
eivät pääse asioimaan virkaaikaan toimipisteessämme,
Herva sanoo.

LähiTapiola on paikallinen
työllistäjä ja toimija
LähiTapiola-fuusion myötä LähiTapiola Pankin ja Varainhoidon palvelut ovat
saatavilla kautta Suomen.
Siinä missä monet toimijat
vähentävät
konttoreitaan,
LähiTapiola lähtee siitä, että
läheisyys ja paikallisuus ovat
vahvuus suhteessa kilpailijoihin. Paikallisuus lisää
pankkipalvelujen tarjontaa
myös Haukiputaalla. LähiTapiola on kotimainen, asiakkaiden omistama yhtiö,

joka työllistää paikallisesti
ja jonka tuotot hyödyttävät
sijaintipaikkakuntaa.
Paikallisuus on LähiTapiolalle
erittäin tärkeä arvo.
LähiTapiola-ryhmä koostuu valtakunnallisista yhtiöistä ja 20 alueyhtiöstä,
jotka tarjoavat omilla toimialueillaan LähiTapiolan vakuutus-, pankki-, säästö- ja
sijoituspalvelut. LähiTapiola Pohjoinen on alueyhtiöistä suurimpia liiketoiminnan
volyymeilla mitattuna ja
myös maantieteellisesti. Asiakkaita on noin 133 000, ja

alueyhtiö kattaa puolet Keski-Pohjanmaan
maakunnasta ja suurimman osan
Pohjois-Pohjanmaasta.
− Vuonna 2013 keskitymme turvaamaan hyvän
asiakaspalvelun käynnissä
olevan yhdistymisen aikanakin. Alueyhtiömme asiakaspotentiaalista suuri osa
asuu Oulun talousalueella, ja
kuten tiedetään, oululaisten
keski-ikä on alhainen, vain
35 vuotta. Tämä tekee Oulun
talousalueesta erityisen kiinnostavan markkina-alueen,
Ilkka Herva toteaa.

Mikko Kajava, Tarja Sassi, Riitta-Liisa Holopainen ja Birgitta Kropsu palvelevat LähiTapiolan Haukiputaan toimistossa.

Päiväkoti Vaahterapuun Lapset sai uuden yrittäjän
Minna Vilmunen on Vaahterapuun lapset –päiväkodin
uusi yrittäjä. Vilmunen omistaa myös kaksi muuta päiväkotia Oulun seudulla, toinen
Kempeleessä ja toinen Myllytullissa. Vaahterapuun lapsien edellinen yrittäjä vaihtoi
toisiin hommiin, ja samalla
Vilmunen ihastui päiväkotirakennuksen idylliseen ilmapiiriin.

Vilmunen on ollut yli
kymmenen vuotta yrittäjänä alalla ja hän on koulutukseltaan lastentarhan opettaja.
Yrittäjyyden myötä hän on
käynyt myös toimitusjohtaja- ja yrittäjyyskoulutuksia.
Lisäksi hän on montessoripedagogiikan asiantuntija.
Montessoritoiminta näkyy
Vilmusen kahdessa muussa päiväkodissa paremmin,

mutta hän kertoo, ettei Vaahterapuun lapsienkaan toiminta siitä kaukana ole.
Lapsen
omatoiminen tekeminen korostuu
aikuisten valvomassa ympäristössä. Lasten mielenkiinnon kohteet otetaan
huomioon kaiken tekemisen
suunnittelemisessa. Lisäksi
lapsille annetaan tilaa ja aikaa leikkiä paljon, missä ne

sosiaaliset taidot kehittyvät
parhaiten, selostaa Vilmunen.
Kolmen päiväkodin toimitusjohtajana
Vilmunen
pitää aktiivisesti yhteyttä
kaikkiin toimipisteisiin. Nyt
hän uskoo, että Haukiputaan
pisteessä tulee käytyä useammin, jotta pääsee tutuksi lasten ja perheiden kanssa.
Lisäksi hän pitää käsissään

yrityksen hallinnollisia lankoja, jotta päiväkotien työntekijöille jää työrauha ja
mahdollisuus olla mahdollisimman paljon lasten kanssa.
- Päiväkodissa on 21 lapselle paikka. Kunnallisen
päivähoidon suurilinjaisesta
trendistä poiketen suosimme
pienimuotoista
toimintaa,
jossa on helppo muodostaa
molemminpuolinen luotta-

musside lapseen ja hänen
perheeseensä. On suuri luottamuksenosoitus vanhemmalta uskoa lapsensa toisen
hoiviin työpäivän ajaksi. Siksi kaikesta on tärkeää voida
keskustella, summaa Vilmunen. JK
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ULKOMAALIT AMMATTILAISELTA!

TARJOUS!

Uusi hautaustoimistoyrittäjä Haukiputaalla on Tiina Sotaniemi. Hän iloitsee Haukiputaalle
laajenneesta yritystoiminnastaan.

Pehmeät arvot ja hyvä
myyntityö tärkeää
Haukiputaan keskustan vanhalla taksikopilla toiminut
Hautaustoimisto
Karjalainen on vaihtanut omistajaa
ja samalla myös nimeä. Nykyisin yritys on Kukka- ja
Hautauspalvelu Sotaniemi
yrittäjänään Tiina Sotaniemi.
Uuden toimipisteen parissa hän aloitti ensimmäinen
toukokuuta. Sotaniemellä on
myös edelleen toinen alan liike, joka toimii Oulussa.
– Olimme tehneet aikaisemminkin yhteistyötä Hautaustoimisto
Karjalaisen
kanssa, ja sitten kun Anne
päätti myydä yrityksensä,
palaset loksahtelivat nopeasti paikoilleen. Asumme itsekin Haukiputaalla, joten
uuden liikkeen järjestelyt sopivat oikein mainiosti, Sotaniemi iloitsee.
Lisäyksenä Oulun liikkeen palveluihin yritys sai
valikoimaansa myös tuo-

rekukkakaupan ja Haukiputaan
toimipiste
sai
perunkirjoituspalvelun. Tuorekukkamyynnin myötä tuli
myös ajankohtaiseksi lisätä
työvoimaa kukkasidonnan
puolelle ja palkata kokenut
floristi. Näin yritys voi palvella kukkapuolelta sujuvasti surusidonnan lisäksi myös
häät, perhejuhlat ja niin edelleen.
Haukiputaan
liikkeessä tehdään nyt remonttia ilmeen päivittämiseksi.
–Uudessa liikkeessä on
lähtenyt hyvin käyntiin.
Olemme täyden palvelun
hautaustoimisto, meiltä saa
kaikki hautajaisiin liittyvät
järjestelyt,
pitopalvelusta
kukkasidontaan, arkkuihin,
uurniin, ulkomailta kotiuttamisiin sekä perunkirjoituksiin ja perinnönjakoihin
saakka, luettelee Sotaniemi.
Tiina Sotaniemen van-

Vesiohenteinen
akrylaattiulkomaali
Puolihimmeä. Uusille ja aikaisemmin maalatuille puupinnoille. Erittäin säänkestävä
pinta. Värisävy säilyy. Likaa hylkivä.

87

50€
/9 l

valk. 9,72 €/l
+ sävytys

PANU kestää isältä pojalle
VÄRISILMÄ POUTA talomaali

hemmilla on hautaustoimisto Kemijärvellä, joten ala on
hyvin tuttu. Nuorempana
hän ei voinut kuvitellakaan
alkavansa alalle, mutta vuosien ja kokemuksen karttumisen myötä näkemykset
ovat muuttuneet.
– Kouluttauduin Oulun
yliopistosta filosofian maisteriksi, ja minulla on aineenopettajan pätevyys. Olen
toiminut myös biologian
sekä maantiedon opettajana
sekä myyntikokemusta olen
saanut
lääketeollisuuden
tehtävistä. Kaiken työelämän kokemuksia ja oppeja
olen päässyt hyödyntämään
yrityksessäni.
Humanistisen alan pehmeät arvot ovat
hautaustoimistoalalla tärkeitä ja samaten myyntitaidot
yrittäjän näkökulmasta, toteaa Sotaniemi.

TARJOUS!

65

90€
/9 l

valk. 7,32 €/l
+ sävytys

Erinomainen hinta-/laatusuhde. Puolihimmeä, vesiohenteinen. Sopii sekä uusille
hieno- ja karkeasahatuille puupinnoille että aikaisemmin maalatuille puupinnoille.

VÄRISILMÄ PILKE kuullote

TARJOUS!

63

50€
/9 l

valk. 7,06 €/l
+ sävytys

Jenny Kärki

Ulkokäyttöön. Helpposivelteinen. Suojaa puuta lialta, kosteudelta ja halkeilulta hidastaen auringonvalon vaikutuksia.

VÄRISILMÄ PEITTO

TARJOUS!

Valaisimet lämmittimet kaapelit
pistorasiat kytkimet keskukset
lamput lattialämmitystarvikkeet...

65 90€
/9 l

Tule tutustumaan!
Martinniementie 31, puh. 08-561 2600

valk. 7,32 €/l
+ sävytys

Ma-Pe 7.00-15.30

Vesioheinteinen.Siveltävyys ja levittyvyys huippuluokaa.Helppo ja nopea maalata.Puupinnoille kaunis, puolihimmeä pinta, joka jättää puun luonnollisen kuvioinnin näkyviin.

Remo

ntoitu

ja lisäu

Auttaa.

utuuk

sia!

Revontie 15 • P. (08) 5471 561 • myynti@haukiputaanvarisilma.fi • Ma-pe 9-18, la 1-14
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LASILIIKE J. Räinä:

Asiakaspalvelu on työn suola
Juho Räinä perusti Haukiputaalle lasiliikkeen, mikä oli jo
pitkään ollut hänen unelmanaan. Osoitteessa Laattatie 4
vapautuneet liiketilat antoivat oivan mahdollisuuden
oman liiketoiminnan aloittamiselle. Virallisesti LASILIIKE J. Räinä perustettiin 22.4.,
mutta varsinaista yritystoimintaa on ollut reilut kolme
viikkoa. Aloitus on ollut mukava, sillä kysyntää palvelulle on ollut hyvin.
- Tykkään asiakaspalvelusta ja suunnitella ihmisten kanssa terassilasituksia.
Se on yksi jutun juuri tässä
hommassa. Vaikka olenkin
yksinyrittäjä, ei tässä ehdi tu-

Juho Räinä leikkaa lasia keskittyneesti uusissa toimitiloissaan.

Yhteystiedot
www.businessoulu.com

Minna Jokisalo-Matinlassi
toimialakoordinaattori
puh. 044 703 1374
minna.jokisalo-matinlassi@businessoulu.com

lemaan yksinäinen olo. Asiakkaita käy ja puhelin soi,
mikä on oikein mukavaa. Lisäksi lasitöissä näkyy oman
käden jälki, kuvailee Räinä
Räinä on hankkinut kokemuksensa alalta työskennellessään
lasikorjauksia
tekevässä firmassa. Tämän
lisäksi hänellä on vuosien
kokemus terassilasien myyntiedustajana. Työnkuvillaan
hän on luonut vakaan pohjan
yritystoiminnalle: hanskassa
on sekä lasitöiden tekeminen
että yrittämisen kannalta tuiki tärkeä myyntityö.
- Yrittämisellä saan sekä
työllistää itseni että tarjota
ihmisille lasikorjauspalvelua, joka on nyt tovin puuttunut Haukiputaalta. Juuri nyt
minulla ei ole mitään painetta suurentaa yritystoimintaa,
mutta voisihan sitä joskus

harkita työntekijän ottamista, Räinä pohtii.
Räinä oli pitkään seurannut yritystoiminnan pyörittämistä sivusta, joten kynnys
yrittäjyyteen ei ollut senkään
puolesta suuri. Itse hankkimiensa tietojen turvin hän
teki liiketoimintasuunnitelman ja meni näyttämään sitä
Timo Paakkolalle BusinessOulun Haukiputaan toimipisteeseen.
- Kyllä sieltä Timolta sai
hyviä vinkkejä, opastusta ja
tukea. Hänen kanssaan myös
keskusteltiin yksinyrittämisen henkisestä puolesta. Yrittäjällähän on aina tietoisuus
siitä, että vastuu on itsellä,
toteaa Räinä.

Jenny Kärki

Timo Paakkola
yritysneuvoja
puh. 045 893 2000
timo.paakkola@businessoulu.com
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Kilpiä aloitti agilitykouluttajana BusinessOulun avustuksella:

Rakkaasta harrastuksesta yritystoimintaa

Anna Kilpiä koiriensa Nooan, Myyn ja Nipsun kanssa. Vasta 19-viikkoinen Nooa on Kilpiän
koiraperheen tuorein tulokas.
Anna Kilpiä siirtyi biologian ja maantiedon lehtorin
virasta pitkäaikaisen harrastuksensa pariin agilitykouluttajaksi viime syksynä.
Kilpiällä itsellään on kolme

Australian kelpie -koiraa,
joista uusin tulokas Nooa,
haettiin Unkarista kesäkuun alussa. Kaksi vanhempaa lauman jäsentä ovat 5- ja
9-vuotiaat Myy ja Nipsu.

Koulutustoiminnan lisäksi
Kilpiä tekee pienimuotoista
myyntityötä, jonka artikkeleihin kuuluu hihnoja, leluja
ja muita koiratarvikkeita.
- Olin pitkään kouluttaja-

na harrastusmielessä, ja samalla tuli monesti mietittyä
millainen koirapuoli olisi
kokopäiväisenä ammattina.
Perustin siis oman toiminimen ja nyt koulutan agilityharrastajia ActiveDogilla,
koiraurheiluseuroissa sekä
yksityisiäkin henkilöitä, selostaa Kilpiä.
Aivan täysin Kilpiä ei ole
vielä päättänyt lehtorin viran hylkäämistä, vaan hän
on nyt toisella virkavapaavuodellaan. Suunnitelmia ei
ole vielä kovin pitkälle, mutta siitä Kilpiä on varma, että
koiraharrastus tulee jatkumaan pitkälle hamaan tulevaisuuteen. Kilpiä on iloinen
siitä, että hänellä on mahdollisuus tehdä monenlaisia
asioita ja kokeilla miltä eri
elämäntavat tuntuvat.
- Tässä ammatissa elämänrytmi on hyvin erilainen. Työt painottuvat
iltoihin sekä viikonloppuihin, mutta olen kyllä tykännyt todella paljon. Tämä on
hyvin erityylistä opettamista
kuin koulussa, kohderyhmät
ovat erilaiset, mutta amma-

Nipsu vauhdissa pujotteluesteellä agility-radalla.

tit ilman muuta tukevat toisiaan, Kilpiä toteaa.
Agilitykoulutus on ensisijaisesti enemmänkin ihmisen
opastamista koiran kouluttamiseen, kuin varsinaisesti
koirien kouluttamista. Ihmisille opetetaan koirien käsittelemistä ja toimivia tapoja
ohjata koiran toimintaa. Agilityssä kisaradat ovat muuttuvia, joten koiran on tärkeä
tietää, mitä ohjaaja haluaa
sen tekevän.
- Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta omasta yritystoiminnasta, mutta
perheessä isä ja pikkuveli
ovat yrittäjiä, joten yrittäjän
vapaudet ja vastuut ovat tulleet läheltä seurattuna tutuk-

si. Ennen perustamista kävin
kuitenkin Timo Paakkolan
luona BusinessOulun Haukiputaan yksikössä ja häneltä
sain kullan arvoisia neuvoja
ja opastusta, kertoo Kilpiä ja
jatkaa:
- Yhdessä teimme liiketoimintasuunnitelman
ja
laskeskelimme budjettia. Minulla oli todella paljon kysymyksiä, joihin sain hyviä
vastauksia. Miten verottajan kanssa toimitaan, mitä
vakuutuksia ottaa, ja muutakin. Käytännön aloittaminen oli helppoa kun tuki oli
hyvä.

Jenny Kärki

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2013 päättävän
nuoren työllistämiseen oppisopimuksella yrityksen on mahdollisuus saada
korotettua koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta. Korotettu korvaus työnantajalle on
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena
300 €/kk.
Mikäli työtön nuori on päättänyt peruskoulunsa vuonna 2012 tai aikaisemmin
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella,
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada
normaalin koulutuskorvauksen.

OSAOsta
ammattiin

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkinnot ovat käytettävissä mm.
• autoalan perustutkinto
• hiusalan perustutkinto
• hotelli-, ravintola- ja cateringalan
perustutkinto

• kiinteistöpalvelujen perustutkinto
• kotityö- ja puhdistuspalvelualan
perustutkinto
• liiketalouden perustutkinto
• liikunnanohjauksen perustutkinto
• maatalouden perustutkinto
• rakennusalan perustutkinto
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• talotekniikan perustutkinto
• tieto- ja viestintätekniikan
perustutkinto
Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan
paikasta päivystävältä koulutussuunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi

www.osao.fi/oppisopimus
www.hyvadiili.fi

www.osao.fi
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Tervakartano ja Putiikki 27
löytyvät Välitien varrelta

Tervakartanon Johanna Saarenpää ja Putiikki 27:n Heidi Kallio ovat pian liiketilanaapuruksia Heidin avatessaan putiikkinsa Välitielle.
Haukiputaan keskustan itäpuolella yksi huomiota herättävimmistä rakennuksista on
80-luvun lopulla rakennettu liikerakennus, osoitteessa Välitie 4. Jo kokonsakin
puolesta, mutta myös omalaatuisen
arkkitehtuurinsa ansiosta rakennus vetää
katseita puoleensa. Nyt rakennuksessa toimii Tervakartanon Outlet-myymälä ja
kesäkuussa toiseen katutason liiketilaan avaa naisten
vaate- ja asusteliike Putiikki 27.
Toinen kiinteistön omistajista, Jukka Korpimäki
kertoo, että alun perin liikerakennus suunniteltiin päivittäistavarakaupaksi, mutta
muutettiin myöhemmin urheiluliikkeeksi.
Kesportin

kyltti ja osa ikkunateippauksista ovat vielä jäljellä. Välillä
rakennuksessa toimi kirpputorikin.
- Kiinteistö on hyvin rakennettu, siinä on erikorkuisia seinämiä ja muutenkin
sen suunnittelussa on käytetty persoonallista otetta.
Alakerrassa on vielä tyhjänä
noin sata neliötä, vaikkapa
toimistotilaksi sopivaa alaa.
Rakennusoikeuttakin on, joten tarpeen tullen rakennusta voidaan laajentaa, kertoo
Jukka Korpimäki.
Toiseen katutason liiketilaan avaa ovensa Putiikki 27,
joka toimi vielä viikko sitten
Haukiputaan Asemakylällä.
Putiikki on naisten vaatteita,
asusteita ja kenkiä myyvä liike, jonka toimintaan uutena

tulee myös kahvio. Korpimäki on tyytyväinen yhteistyöhön uuden yrittäjän kanssa.
- Putiikki 27:n yrittäjä Heidi Kallio on aktiivinen ja innokas yrittäjä, joka varmasti
tuo aluetta elävöittää toimintaa kylälle. Putiikin ja Tervakartanon valikoimat ovat
erilaiset, mutta toiminnat
taatusti tukevat toisiaan, samantyylisiä tunnelmaltaan ja
palvelevat samantyylisiä asiakkaita, iloitsee Korpimäki.
Kallio kertoo, että on haikeaa jättää Asemakylän
idyllinen
makasiinirakennuksessa ollut myymälä,
mutta muuton myötä myös
autottomat asiakkaat pääsevät paremmin palvelun äärelle. Myös kahvilaa varten
tarvittavat lisäneliöt ovat ter-

vetulleita.
Kahviotoimintaa oli Putiikissa ennen pelkästään Tyyli-iltojen yhteydessä, mutta
nyt kahvio otetaan pysyväksi osaksi toimintaa. Kahvilaan tulee 20 paikkaa ja
syötävät tilataan Putaan Pullalta.
Tervakartanon Johanna
Saarenpää kertoo, että maaliskuussa Välitien liikerakennukseen avattu yrityksen
Outlet-myymälä on pyörähtänyt mukavasti käyntiin.
Aikaisemmin Outlet-toimintaa oli vain pienimuotoisesti
ja tilat toimivat ensisijaisesti
tukkumyymälän varastona.
Toinen yrityksen varasto on
Helsingissä.
Tervakartanon yrittäjäpariskunnan lisäksi firmassa
työskentelee Helsingin pään
tukkumyyjä sekä muutamia
tilapäisiä avustajia. Myymälän pyörittäminen sitoo
yrittäjää eritavalla, joten Outlet-myymälä oli helpompi
perustaa yrittäjien kotipaikkakunnalle
Haukiputaalle, jossa myös lapset käyvät
koulua ja päiväkodissa.

Jenny Kärki

Tervakartanon valikoimasta löytyy paljon mielenkiintoisia
tuotteita sisustustuotteiden lisäksi.

Hiihtäjä, palomies ja yrittäjä
Vellun suksipaja on yksi tänä
keväänä Haukiputaan yrittäjäyhdistykseen liittyneistä
jäsenyrityksistä. Veli-Matti Niskaselle yritys on sivutoimista työtä, palomiehen
uran rinnalla. Samalla yrittäjyys liittyy tiiviisti Niskaselle tärkeään harrastukseen.
Hiihdon saralla mies on kilpaillut, ollut huoltajana ja
valmentajana sekä paljon
muuta.
- Olin viisi vuotta ampumahiihtoliiton
huoltomiehenä ja sitä ennen
maastohiihdon
puolella.
Aina on ollut kysyntää suksien voitelijalle, ja sen vuoksi perustin toiminimen.
Alihankintatyylisesti
olen
tehnyt töitä Rintamäelle sekä
suoraan asiakkaille. Kysyn-

tää olisi enemmänkin, muttei aika tahdo riittää, toteaa
Niskanen.
Mies on kiertänyt hiihtokisoja vuodesta -88 saakka ja
viime talvenakin menestystä
tuli useista kisoista. Kahtena
vuonna hän on ollut Suomen
hiihtoliiton
ranking-listan
viidentenä. Niskanen sijoittui viime talvena viiden parhaan joukkoon lähes kaikissa
kisoissa, joista viidessä ensimmäiselle sijalle. Suomen
SM-hiihdoissa hän pääsi 43.
sijalle miesten yleisen sarjan
15 kilometrin vapaalla taipaleella.
- Yritykselle kisareissut ovat voitelutekniikoiden
testaamista sekä tavallaan
myös markkinointia. Kisojen jälkeen monesti tulee pu-

helua, että sinullapas luisti
suksi hyvin, voisitko voidella meillekin. Massahiihtotapahtumat työllistävät paljon,
ja niissä on mukavaa kun palautteen saa suoraan hiihtäjiltä, selostaa Niskanen.
Mies on alun perin kotoisin Kellon Kiviniemestä,
mutta asustelee nykyisin Ervastinrannalla. Yrityksen toimipiste on vaatimattomasti
miehen omassa autotallissa.
Haukiputaan Yrittäjien
jäseneksi mies liittyi jäsenhankkijan ansiosta. Jäsenyyden mukavana tulevat edut
LähiTapiolan vakuutuksista sekä polttoaineista tulevat tarpeeseen liikkuvaiselle
miehelle. JK

Veli-Matti Niskanen viettää aikaa urheilun parissa sekä harrastuksensa että yrityksensä
puitteissa.

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

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

Karpalotie 20, 90820 Kello
p. 010 270 1300
www.kellonpuu.com
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kerralla!
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Nokian puutarhasaapas piha

39,95€

Valokate
1060x2500

24,90€

Veera keinu
3:n istuttava
1-puoleinen
painekyllästetty
ruskea

199 €

Rautia
iAmmattnt
i

i
tiasiakasmyynt
Rautian Ammat
tiapua
tarjoaa ammat
sustukseen!
perustuksista si

asiakasmyy

Keinu Textlina
2:n istuttava
sininen

69 €

Ruohonleikkuri
McCulloch m51-125m
Ruohonleikkurissa on 51 cm:n sivulle
puhaltava ja silppuava (BioClip) leikkuulaite. BioClip-toiminnossa leikattu

199 €

ruoho palautuu nurmikon luontaiseksi ravinteeksi. Vankka rakenne
ja teräksinen leikkuukotelo.

TRIMMERI PARTNER
COLIBRI II+

99 €

Puutarhalta
kasveja, pensaita, puita, kukkia...
uusia tulee viikottain.

Täyden palvelun
RAUTIA
Haukipudas

Ennakkokeräily
Rautia
tililuotto

Toimitusmyynti

Rakentajatili

Kuljetuspalvelu

OTA YHTEYTTÄ YRITYSMYYNTIIMME
Teuvo Alikoski 050 598 3265
teuvo.alikoski@rautia.fi

Asennuspalvelun
ammattilainen
• Tekee kotikäyntejä ja maksuttomia hinta-arvioita
pienistä remonteista aina isompiin projekteihin.
• Kaikki asennuspalvelut, kiukaat ym.
• Käytössä lämpökamera, tarkistuta kotisi lämpövuodot!
• Putki- ja sähkötöiden suunnittelu ja toteutus.
• Aina ilmainen hinta-arvio.

Tule tapaamaan Aria tai
soita 040 3592 559

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
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Tervehdys
eduskunnasta!

Kesä on nyt parhaimmillaan. Hellerajoja on
rikottu niin kotipuolessa kuin Helsingissäkin. Kevääseen on mahtunut monenlaista
menoa, mutta loppurutistus on vielä edessä
ennen kesälaitumille karkaamista.
Eduskunnassa työskennellään tuttujen aiheiden kimpussa: eurokriisimaiden tukemistarpeelle ei näytä tulevan loppua, Suomen
velkaantuminen kasvaa ja säästökohteiden metsästys on meneillään. Työllisyyden
kehitys etenkin nuorten parissa puhuttaa.
Nuorisotakuun avulla pyritään jokaiselle
löytämään valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka.
Liikennehankkeet ja maaseudun tiestön
kunto ovat olleet itsellä mielen päällä viime
kuukausina. Korjausvelka maamme tieverkossa kasvaa pelottavaa vauhtia. Erityisesti
pienet tiet ja yksityistiet ovat monin paikoin
huonossa kunnossa, varsinkin kevään kelirikon aikaan. Maaseutumme ei voi pysyä
elinvoimaisena ellei sinne ole helppo päästä! Asukkaat, turistit ja liike-elämä tarvitsevat kulkuväylänsä myös haja-asutusalueilla
Ja sitten se kuntauudistus. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jääneet Kataisen hallitukselta sivurooliin, kun Suomen kuntakartta
on haluttu rukata uuteen uskoon. Loppu-
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ratkaisuna on hallintohimmeli, jossa pieniltä kunnilta nyhdetään rahat, mutta viedään
päätösvalta omien kuntalaisten terveyspalveluista. Kunnat jaetaan isäntiin ja renkiin.
Asiantuntijat sanovat että tämä on perustuslain vastaista. Jäämme odottamaan taipuuko
eduskunnan perustuslakivaliokunta poliittisen paineen alla, vai onko lainmukainen toiminta heille tärkeämpää.
Kesä on grillauksen aikaa. Eduskunnassa
käsitellään elintarvikelainsäädännön ja kotimaisen ruuantuotannon tilannetta. Asiantuntijat ovat todenneet, että meillä on Euroopan
puhtaimmat elintarvikkeet. Lähellä tuotettu,
suoramyynnillä hankittu ja laadukas ruoka
on minun mieleeni. Taas on ministeriöstä virinnyt keskustelu ruuan arvonlisäverotuksen
kiristämistarpeesta. Elintarvikkeemme ovat
jo nyt eurooppalaisittain kalliimmasta päästä. Siksi en kannata korotusta.
Onneksi on oma kasvimaa. Satoa odotetaan porkkanoista, perunasta, herneistä ja
sipulista. Myös marjat ja omenat kypsyvät aikanaan.
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Ammattitaitoista palvelua
20 vuoden ja satojen
kotien kokemuksella.
Yksilöllisesti

Turvallisesti

Edullisesti

Korkein luottoluokitus
yli 5 vuotta
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Aurinkoista ja lämmintä kesän aikaa kaikille!

Mirja Vehkaperä

myynti • valmistus • asennus • huolto

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

KONSULTOINTIPALVELUT:

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

P & T Karjalainen Ky
044 3673599 / 050 3438989

Virpiniemen Syke tarjoaa aitoa
paikan päällä valmistettua kotiruokaa
sekä talon leivonnaisia!
Tilauksesta makeita ja suolaisia leivonnaisia!

Sesonkiaikana ja
tilauksesta
aukioloajat pitenevät
tarpeen mukaan!

Kahvila-ravintola & elintarvikekioski

Ravintolassa
C-oikeudet
ja katettu terassi!

Avoinna 10:00–18:00
Lounas päivittäin.
Lounaslistan löydät myös facebookista.

Lounas ja
noutopöytä myös
viikonloppuisin!

p: 044 7332051 email: syke@virpiniemensyke.fi
Virpiniementie 529 90810 KIVINIEMI
Palvelemme myös Jatulin liikuntakeskuksessa.

Meillä Yrittäjä-X Oy:ssä on vankka kokemus muutosjohtamisesta
heikentyneessä kysyntätilanteessa.Voimme auttaa yritystänne
ongelma-tilanteissa, liittyivätpä ne sitten kannattavuuteen tai
rahoitukseen.
Tapio Yliruikka, p. 050 5403555

