


PEKKA KEVÄJÄRVI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
kevätkokouksessa 11.5. käy-
tiin läpi vuoden 2016 toi-
mintaa, mutta keskuteltiin 
myös Haukiputaan tulevai-
suudennäkymistä. Kokouk-
sessa esiteltiin lisäksi Ou-
luun perustetun ja vastaval-
mistuneen Pohjola-sairaalan 
toimintaa.

Yhdistyksen suurin tapah-
tuma vuonna 2016 oli Hau-
kiputaan torilla järjestetty 
Vapputori, joka houkutteli 
hyvin väkeä myös kuluvan 
vuoden vappuna. Yhdistys 
järjesti lisäksi joulunavaus-
tapahtuman marraskuussa. 
Tapahtumissa kävi yhteen-
sä tuhansia ihmisiä.

Yhdistys valitsi myös Vuo-
den haukiputaalaisen sekä 
Vuoden haukiputaalaisen 

yrityksen. Vuoden hauki-
putaalaisen kunnianimen 
sai Halosenlahden kyläyh-
distys, ja vuoden yrittäjäk-
si valittiin FF-Chemicals Oy.

Yhteiskunnallista vaikut-
tamista yrittäjäyhdistys on 
tehnyt muun muassa järjes-
tämällä kaavoituspalaverin 
Oulun kaupungin edustaji-
en kanssa.

Kaupungin päättäjiä oli 
läsnä myös kevätkokoukses-
sa. Samanttan kabinetissa 
yrittäjien kysymyksiin olivat 
vastaamassa kokoomuksen 
valtuutettu Jarmo J. Hus-
so, SDP:n Kaarina Torro, 
keskustan varavaltuutettu 
Lauri Kauppila, Milla Kyn-
käänniemi kokoomuksesta 
sekä vihreitten Esa Aalto. 
Lisäksi kokoomuksen Nii-
lo Heinonen esitti mielipi-
teensä kysymyksiin sänhkö-
postitse. Keskusteluun nou-

si muun muassa alueen tei-
den kunnossapito, jonka on 
koettu olevan monin paikoin 

huonolla tolalla etenkin ke-
vättalven aikana. Esimerkik-
si polanteet on voitu jättää 

monilta tieosuuksilta höylää-
mättä pois. Vaarana ei ole ai-
noastaan autojen vaurioitu-

minen ja mahdolliset onnet-
tomuudet, vaan myös teitten 
vakava rikkoutuminen, kun 
vesi ei pääse teiltä pois polan-
teiden takia. 

Keskustelussa otettiin esil-
le myös uusimmat Haukipu-
dasta koskevat kaavoitus-
suunnitelmat. Niiden mu-
kaan Haukiputaan urhei-
lukentän alueen jokiranta 
muutettaisiin asuinalueek-
si ja urheilutoiminnot siirret-
täisiin Torpanmäelle. Kaavoi-
tushanke on jo hyväksytty 
yksimielisesti Oulun yhdys-
kuntalautakunnassa. Hauki-
putaan yrittäjäyhdistys kan-
nattaa vahvasti suunnitelmi-
en toteuttamista.

Haukiputaan yrittäjäyh-
distys on alueensa suurim-
pia yhdistyksiä. Jäseniä on 
noin 220. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja on Tiina Sota-
niemi.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Haukipudas Yrittää on Haukiputaan Yrittäjät ry:n lehti

Vastaava toimittaja: Tiina Sotaniemi

Tuotanto ja ulkoasu: Rantapohja Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Haukiputaan Yrittäjien kevätkokoukseen saapui keskustelemaan ajankohtaisista asiois-
ta tuoreita Oulun valtuuston jäseniä. Paikalla olivat Jarmo j. Husso (vas.), Lauri Kauppila, 
Milla Kynkäänniemi, Kaarina Torro ja Esa Aalto. Keskustelun puheenvuoroja jakoi yrittäjä-
yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Sotaniemi (edessä).

Yrittäjien tapahtumat kiinnostivat tuhansia ihmisiä
PEKK A KEVÄJÄRVI

Valoa ja aurinkoa näkyvissä
Kesä! Vihdoin ja viimein se 
tuli meille! Jospa meillä oli-
si vastaavasti toisesta pääs-
tä vähän lämpimämpi syksy 
tiedossa. Toivottavasti. Tuo 
sää on onneksi siitä muka-
va, että se on tasapuolisesti 
kaikille samanlainen.

Paljon kiinnostusta herät-
tänyt yrittäjien kuntoilupro-
jekti on saatu päätökseen ja 
siitä voit lukea jutun sivul-
ta 11. Lisäksi Haukiputaan 
Yrittäjät ry esittää oman 
kannanottonsa suuriin kes-
kustan alueen kehittämis-
suunnitelmiin sivulla 8.

Loistavia uutisia on kan-
tautunut Haukiputaan ke-
hittämisen suunnalta. Yrit-
täjäyhdistyksen yhtenä ta-
voitteena on edistää Hauki-
putaan elinkeinoelämää ja 
tukea sen kehittämistä, mikä 
myötävaikuttaa koko Hau-
kiputaan alueen viihtyisyy-
teen ja elinvoimaisuuteen. 
Kerrannaisvaikutus on sen 
myötä myös työpaikkoihin ja 
erilaisten palveluiden säilyt-
tämiseen ja jopa lisäämiseen. 
Unohtamatta myöskään jul-
kisen puolen koulujärjestel-
män turvaamista alueella.

Viimeisimmässä kaava-
suunnitelmassa on nykyisen 
urheilukentän alueelle suun-
niteltu noin 700 asukkaan 

asuinlähiö, jossa mahdolli-
sesti osa olisi uusia omako-
titaloja kuin monimuotoisia 
kerrostalojakin. Vanha Kir-
konkylän koulu on suunni-
telmassa säilytetty palvele-
maan käyttötarkoitustaan 
parhaalla mahdollisella ta-
valla, jossa osa rakennuk-
sesta olisi muutettu asun-
noiksi ja yhteistila voisi pal-
vella ns. ”korttelitupana” tai 
muuna asukkaita palvele-
vana tilana. No, mikäli tä-
mä on suunnitelman to-
teutumiselle välttämätön-
tä niin toki hyvä juttu. On 
kuitenkin syytä miettiä, on-
ko tarpeen säilyttää vanho-
ja rakennuksia, jotka tulevat 
maksamaan veronmaksajille 
joka tapauksessa niiden yllä-
pidon, entisöintien tai korja-
usten myötä hyvän summan 
euroja. Pääasia on se, että 
tarvitsemme hyville paikoil-
le houkuttelevia asuntoja ja 
asukkaita virtaamaan Hau-
kiputaan suuntaan. Asuk-
kaat luovat tarpeet myös 
palveluille ja liike-elämäl-
le. Jokirannan alue tarjoai-
si kaikille viihtyisän puisto-
reitin ulkoilumahdollisuuk-
sineen. Haukiputaan Yrittä-
jille tämä kuulostaa erittäin 
positiiviselta suunnitelmal-
ta, jota yhdistys kannattaa.

Itäpuolen kehittäminen 
näillä suunnitelmilla tasa-
painottaisi koko keskustan 
alueen kehittämistä eikä vain 
länsipuoli ruuhkautuisi, johon 
liike-elämän painopiste näyt-
tää nyt suuntautuvan mm. 
Arinan S-Marketin siirtyessä 
entisen Valintatalon paikalle. 
Tällä hetkellä Haukiputaan 
keskustan haaste on sen pirs-
taleinen sijoittuminen laajal-
le alueelle. Tämän hetkinen 
suuntaus keskittäisikin kes-
kustan liike-elämää tiiviim-
mäksi, mikä olisi hyvä asia.

Urheilukenttä ja monipuo-
liset liikuntamahdollisuus-
paikat on suunniteltu kaa-
vassa perustettavaksi Tor-
panmäen alueelle. Uudella 
nykyaikaisella urheilupaik-
kakeskittymällä varmas-
ti olisi myönteinen vaiku-
tus koko Haukiputaan alu-
eeseen osana Oulua. Onhan 
meillä jo pelkästään Hauki-
putaallakin valtava määrä 
urheiluseuroja, jotka tarvit-
sevat hyvät harjoitusolosuh-
teet ja paikat.

Keskustan torialueen kaa-
voituksen ja kehittämisen 
osalta Haukiputaan Yrittä-
jät toivovat uudenaikaisten 
asuinkerrostalojen lisäk-
si mahdollisuuksia liiketi-
loihin niin katutasoon kuin 

kerroksiinkin. Kuulee puhut-
tavan, ettei yrityksiä ja yrit-
täjiä ole keskustaan tulossa ja 
kaikki lähtee. Pysäyttävim-
mät kommentit on saanut jo-
pa lukea ihan lehdestä, että 
uusiin asuntoihin olisi tulos-
sa vain eläkeläisiä ja työssä-
käyvät asioisivat mieluummin 
muualla kuin Haukiputaal-
la. Olen eri mieltä. Aikoinaan 
kun perheemme kasvoi tup-
lasti, hakeuduimme Oulus-
ta Haukiputaalle oikein mie-
lellään lasten kanssa. Vuosi 
oli 1999. On myös valintaky-
symys, haluaako kannattaa 
paikkakunnan palveluita, yri-
tyksiä ja työpaikkoja. Mikäli 
ei halua, silloin ei voi valittaa, 
että kaikki katoaa alueelta.

Tällä hetkellä monet lii-
ketilat ovat niin vanhoja 
ja usealle yrittäjälle täysin 
käyttötarkoitustaan palve-
lemattomia. Monelle yrit-
täjälle on myös tärkeää, jos 
on mahdollisuus jo piirus-
tus- tai rakentamisvaiheessa 
vaikuttaa ratkaisuihin, jot-
ta liiketila on yrityksen tar-
peille soveltuva.

Isot yleisötapahtumat elä-
vöittävät ja luovat positiivis-
ta tunnelmaa Haukiputaal-
la. Tästä hyvä esimerkki on 
yrittäjien järjestämä Vappu-
tori, joka keräsi ihmisiä to-

rin täydeltä yhteen. Onkin 
tärkeää, että kaavasuunni-
telmassa tämä on huomioi-
tu hyvin niin että torialu-
eelle jää tarpeeksi tilaa jär-
jestää erilaisia yleisötapah-
tumia. Käytännössä tämä 
vaatii kiinteärakenteista la-
varakennelmaa huoltopis-
teineen. Entisen kunnan-
talon alueelle on syytä löy-
tää käyttötarkoitusta pal-
veleva alue. Uusia ja hyvä-
kuntoisia asuntoja ja liike-
tiloja? Suunnitelma on syy-
tä toteuttaa suurena koko-
naisuutena niin torialueen 
kuin entisen kunnantalon 
alueilla, jotta ennaltaehkäis-
tään myöhemmässä vaihees-
sa mahdolliset esille tulevat 
ongelmat ja haasteet. Isoilla 
kokonaisuuksilla ja suunni-
telmilla on loppujen lopuksi 
taloudellisetkin vaikutukset 
lopputulosta ajatellen.

Olen iloinen, että meillä 
oli hedelmällinen keskustelu 
Haukiputaan kehittämisestä 
uusien kaupunginvaltuutet-
tujen kanssa 11.5. kevätko-
kouksemme yhteydessä. Pää-
sen jälleen lempiaiheeseeni, 
yhteistyöhön ja sen voimaan. 
Kunnallisjohdon seminaa-
ri järjestettiin tänä vuonna 
Oulussa 7.-8.6. ja siellä oli-
kin valtaisa joukko niin kun-

ta- kuin yrittäjäpuolen edus-
tusta verkostoitumassa kes-
kenään. Tänä päivänä yksin 
ei pärjää elinkeinoelämässä, 
tarvitaan yhteistyötä ja ver-
kostoitumista. Siteeraan yh-
den valtuutetun ohjetta, jo-
ka mielestäni kiteyttää ko-
ko punaisen langan: ”Miet-
tikää, miltä haluatte Hauki-
putaan näyttävän, tuoksu-
van ja maistuvan ulkopuo-
lisille!” Isoja kokonaisuuk-
sia! Kyllä ne tykin suunnat ja 
kukkaistutukset järjestyvät 
suurten askelten myötä sit-
ten samalla. Think big!

Aurinkoista kesää 
kaikille toivottaa 
Tiina Sotaniemi, 
puheenjohtaja, 

Haukiputaan yrittäjät



TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Ilmapalloja, jäätelöä, hat-
taroita, simaa, munkkeja, 
poniajelua, puuharata. Iloi-
sia ilmeitä ja aurinko. Näitä 
ja paljon muuta oli tarjolla 
Haukiputaan yrittäjien jär-
jestämällä vapputorilla.

Torialue oli täynnä vä-
keä. Paikalla kävi noin tu-
hat henkeä. Tiiviimmillään 
tunnelma oli puolenpäivän 
aikaan, jolloin lavalle nou-
si hauskuttamaan hauki-
putaalainen stand up -koo-
mikko Matti Patronen. 
Musiikista ja yleisön lau-
lattamisesta vastasi toi-
nen haukiputaalainen, Jo-
re Siltala.

Haukiputaan yrittäjien 
puheenjohtaja Tiina Sota-
niemi sanoo, että vapputo-
ri oli menestys.

– Kelit suosivat ja tori oli 
täynnä väkeä. Olemme to-
della tyytyväisiä.

Torimyyjiäkin oli muka-
na edellisvuotta enemmän.

– Myyjiä ei tarvinnut hou-
kutella paikalle, vaan he il-
moittautuivat oma-aloittei-
sesti. Edellisvuoden tapah-
tumasta oli niin hyviä ko-
kemuksia, että puskaradio 
toimi loistavasti, Sotanie-
mi sanoo.

Vapputapahtumasta on 
tullut haukiputaalaisten 
oma positiivinen ja iloinen 
hengennostatustapahtuma. 
Torilla poristiin, kuinka mu-
kavaa on, että tapahtuma 
järjestetään.

Yrittäjät järjestivät vappu-
päivän toritapahtuman nyt 
toista kertaa. Jatkoakin on 
luvassa.

– Emme ole tehneet asias-
ta virallista päätöstä, mut-
ta nämä kaksi vuotta ovat 
menneet niin hyvin, että ai-
komus on jatkaa tapahtu-
man järjestämistä, Sotanie-
mi lupaa.

Haukiputaan yrittäjät 
kiittää yhteistyökumppa-
neita, yleisöä, torimyyjiä ja 
kaikkia paikallaolijoita on-
nistuneesta tapahtumasta.
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Lintumaansuontie 10, 90820 Kello
Puh. 040 510 4127 

HITSAUSPALVELU

LUOTETTAVA TALOUSHALLINNON KUMPPANI
YRITYKSESI KAIKISSA VAIHEISSA

TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY
www.tilitkarppinen.fi

040 1320 500

Torialue täyttyi vappujuhlijoista. Myyjiäkin oli paikalla edellisvuotta enemmän.

Vapputori oli menestys

Vapputorilla esiintyivät stand up -koomikko Matti Patro-
nen ja muusikko Jore Siltala.

Lapsille oli torilla tarjolla poniajelua ja ratsastusta. Moni tuli hankkimaan torilta vappupalloja. 
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Jalkapallon riemua koetaan tulevana viikonloppuna Haukiputaalla. KesäPudas-turnaus järjestetään nyt kolmatta kertaa.

Jalkapalloilijat valtaavat Haukiputaan
AULI HAAPALA

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Juniorijalkapalloilijat val-
loittavat Haukiputaan ju-
hannusta edeltävänä viikon-
loppuna 17.-18. kesäkuuta. 
Haukiputaan Pallon Kesä-
Pudas-turnaus järjestetään 
nyt kolmatta kertaa. 

Turnaukseen on ilmoit-
tautunut 167 joukkuetta 
Oulun seudulta ja eri puo-
lilta Suomea akselilta Tur-
ku, Kokkola, Rovaniemi, Ke-
mi ja Tornio.

Turnaukseen osallistuvat 
pelaajat ovat 3–12-vuotiai-
ta. Kun pelaajat valmenta-
jineen ja taustajoukkoineen 
sekä HauPan omat joukku-
eet järjestelyväkineen laske-
taan, liikkuu Haukiputaal-
la noin 3500 henkeä jalka-
pallon merkeissä viikonlop-
puna.

Kesäpudas-turnaus on 
laajentunut vuosi vuodel-
ta, ensimmäisellä kerralla 

mukana oli 60 joukkuetta, 
toisella 151 ja nyt määrä on 
167. Muutamia lisäjoukku-
eita voi vielä tulla mukaan, 
kertoo alusta asti HauPan 
turnauspäällikkönä toimi-
nut Jarmo Lohela.

Kyseessä on Pohjois-Suo-
men suurin jalkapallotur-
naus, jossa on viisi tyttöjen 
sarjaa ja seitsemän poikien 
sarjaa. Haupalaisia muka-
na turnauksessa on joko pe-
laajina, huoltajina, tuoma-
reina ja pelinohjaajina sekä 
muissa järjestelytehtävissä 
noin 500.

Palkinnot 
odottavat

Haukiputaan Pallo jär-
jestää turnauksessa tar-
vittavat 24 tuomaria/pe-
linohjaajaa. Isommat ken-
tät on jaettu useammiksi 
pienemmiksi kentiksi, nii-
tä on yhteensä 22. Jalka-
palloja turnauksessa tar-

vitaan yli 50 kappaletta. 
Palkinnoiksi on varattu 10 
pokaalia, mitaleja yli 1000 
kappaletta, diplomeita 900 
ja 150 tsempparipalkintoa. 
Vihreitä Fair Play -kortte-
ja jaetaan.

– Palkinnot junioriturna-
uksessa ovat tärkeitä, tietää 
Jarmo Lohela.

Jarmo Lohela viimeistelee 

parasta aikaa otteluohjelmia 
ja sovittelee pelejä kentil-
le. Pelejä pelataan kuudella 
kentällä, Haukiputaan kes-
kuskentällä, Länsituulessa, 
Virpiniemessä, Oulussa Ri-
taharjun ja Normaalikoulun 
kentillä sekä HauPa-hallilla. 
Kentillä pelataan yhtä aikaa 
useampia otteluita.

– Myöhäinen kevät on pi-

HauPan Kesäpudas-turnaus liikuttaa 3500:aa

HauPan junnuja taitokoulussa ennen KesäPudas-turnaus-
ta. Kuva Länsituulen tekonurmikentältä, missä pelataan 
myös turnauspelejä.
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R-KIOSKI KELLO
KYLÄTIE 1, 90820 KELLO
MA-LA 8–21  |  SU 9–21

Fazer 100 g suklaalevyt 3 kpl 5 €  
Pehmis 2,50 €

Lämmintä välipalaa:  
pizzapala 1,50 €  

panini 4,90 €,  
lihapiirakka 2,50 €

Ameriikan hodari 2,50 €

TERVETULOA KELLON ÄRRÄLLE!

HaukipudasYRITTÄÄ
Ilmestyy seuraavaN kerraN torstaINa 9.11. 

Urheileva 
Haukipudas

Haukipudas tunnetaan 
urheilullisuudestaan. 
Haukiputaalla toimiikin 
useita urheiluseuroja, 
joissa voi harrastaa mo-
nipuolisesti eri urheilu-
lajeja ja liikuntaa. Hau-
kiputaalla toimivat muun 
muassa:

Haukiputaan Ahmat 
Jääkiekon erikoisseura
www.ahmat.net

Haukiputaan Heitto ry
TUL:n alainen yleisseura
www.haukiputaanheit-
to.fi

Haukiputaan Pallo ry
Jalkapallon erikoisseura
www.haupa.fi

Haukiputaan Veikot ry
SLU:n alainen yleisseura
http://www.haukiputaan-
veikot.fi/

Kellon Lyönti ry
Voimistelu- ja urheilu-
seura
www.kely.fi/

Haukiputaan Voimai-
lijat ry
Voimailuharjoittelun eri-
koisseura
Facebook: Haukiputaan 
Voimailijat

Kellon Työväen Urhei-
lijat 
Voimistelu- ja urheilu-
seura
www.ktu.fi

Virpiniemi Golf
www.virpiniemigolf.fi

Jalkapalloilijat valtaavat Haukiputaan
tänyt vähän jännityksessä 
luonnonnurmikenttien osal-
ta, mutta toivottavasti pelit 
voidaan pelata suunnitel-
lusti valituilla kentillä, sa-
noo Lohela.

Mukana myös
jääkiekkoseuroja

Jokaisella kentällä on myös 
kahvio/puffetti, joista Hau-
Pan joukkueet vastaavat.

Uutta tämänkesäisessä 
turnauksessa on, että mu-
kana on myös useamman 
jääkiekkoseuran joukkuei-
ta. Tällä kertaa ohjelmasta 
jää pois aikuisten puulaa-
kikisa.

Idea jalkapalloturnaukses-
ta syntyi kun HauPan johto-
kunnassa mietittiin mahdol-
lisuutta järjestää Haukipu-
taalla jokin isompi tapahtu-
ma. Jarmo Lohela uskoi, et-
tä isolle jalkapalloturnauk-
selle olisi tilausta, ja näin on 
ollut. Turnauksille asetetut 

tavoitteet joukkueiden mää-
ristä on ylitetty joka kerta.

Joukkueita saapuu 
jo perjantaina

Joukkueita kauempaa alkaa 
tulla Haukiputaalle jo per-
jantaina. Suurin osa yöpyy 
Virpiniemessä, mutta myös 
muita majoituspaikkoja ja 
hotellimajoitusta on Oulun 
seudulla käytössä.

Turnauksen järjestäminen 
on HauPalle iso ponnistus, 
mutta se on kannattanut. 
Turnauksesta on tullut mer-
kittävä ja odotettu tapahtu-
ma. KesäPudas on myös ke-
vään kohokohta oman seu-

ran junioreille.
– HauPa on saanut paljon 

näkyvyyttä turnauksella ja 
palaute on ollut positiivista, 
iloitsee HauPan toiminnan-
johtaja Riikka Ylitalo.

Haukiputaan Pallo on Ou-
lun toiseksi suurin jalkapal-
loseura, jonka junioritoimin-
ta on erittäin aktiivista.

Kesäpudas-turnaus vil-
kastuttaa myös Haukipu-
taan kyläkuvaa. Vilskettä 
riittää varmasti myös pai-
kallisissa ruokapaikoissa ja 
kaupoissa otteluiden välillä.

Kesäpudas-turnauksen 
pääsponsori on Haukipu-
taan Halpa-Halli. Lisäk-
si turnausta tukevat Hau-
kiputaan Sähköosuuskun-
ta, Revontien Kulta ja Koru, 
Ajotaito Hessu, SR-Kiinteis-
töhuolto ja Rekou.

Turnauksen aikana ajanta-
saista tietoa löytyy Faceboo-
kista tunnuksella KesäPu-
das sekä HauPan omilta net-

Turnauspäällikkö Jarmo Lo-
hela ja HauPan toiminnan-
johtaja Riikka Ylitalo luot-
tavat, että kaikki sujuu 
turnauk sessa niin kuin pi-
tääkin. Myös poutasää on 
tilauk sessa.

HauPa on saanut
paljon näkyvyyttä 
turnauksella.”

Riikka Ylitalo

tisivuilta osoitteesta www.
haupa.fi/kesapudas. Netis-
sä on myös reaaliaikainen tu-
losseuranta.

AULI HA APAL A
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Kulttuuriyrittäjä Kari Holman yksi vakioaiheista ovat kirkot.

Kulttuuriyrittäjä Kari Holma 
messuilla sadannen kerran
INKERI HARJU

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ	

Muun muassa kirkko -ja 
Lappiaiheisista teoksistaan 
tunnettu kulttuuriyrittäjä 
Kari Holma on saanut pää-
toimisen elantonsa taitees-
ta jo vuodesta 1997. 

Haukiputaan Yrittäjiin 
hän on kuulunut jo vuodes-
ta 2002. Taiteilijan kuulu-
minen yrittäjäjärjestöön on 
harvinaista. Suurin osa Hol-
man tuloista koostuu akva-
rellitöiden, painokuvien, ad-
ressien, postikorttien sekä 
kirjojen myyntituloista. 

Holma on julkaissut vii-
si runokirjaa ja kaksi tieto- 
ja taidekirjaa, hän on ol-
lut myös mukana kuvitta-
massa viittä vaimonsa Ee-
va Holman runokirjaa. Pos-
tikortteja Holman teoksista 
on noin 130 erilaista ja ad-
ressiaiheita 50.

Holma markkinoi töitään 
monipuolisesti, suurimmal-
ta osin sähköpostin ja puhe-
limen välityksellä. Tavalli-
simpia asiakkaita ovat kun-

nat, yritykset, seurakunnat 
ja kirjastot, mutta myös yk-
sityiset kansalaiset. Tilaus-
ten lisäksi noin kolmasosa 
Holman tekemästä myyn-
tityöstä tapahtuu erilaisil-
la messuilla ja markkinoilla.

– Toukokuun lopussa olin 
Oulussa erämessuilla, jotka 
olivat laskujeni mukaan sa-
dannet messuni, Holma ar-
velee.

Hän ei karsasta myöskään 
joidenkin taiteilijoiden pel-
käämää toritaiteilijan mai-
netta, vaan käy ahkerasti 
erilaisissa myyjäisissä.

Myyntityö 
verissä

Kulttuuriyrittäjänä menes-
tymiseen tarvitaan Holman 
mukaan muutakin kuin lah-
jakkuutta taiteilijana.

– Yrittäjähenkisyys ja tai-
to myydä ovat aivan yhtä 
ratkaisevia ominaisuuksia, 
hän painottaa.

Myyminen onkin Holmal-
la verissä, sillä hänen isän-
sä oli kalatukkukauppias. 

Holma auttoi isäänsä kalo-
jen myynnissä jo lapsena.

– Heti pääsin hommiin, 
kun osasin lukea ja laskea. 
Soittelin kauppiaille ja otin 
heiltä tukkutilauksia vas-
taan, Holma muistelee.

Isän mukana Holma kul-
ki myös toreilla, silloin myy-
tiin vain taiteen sijasta ka-
laa.

– Olenkin aina sanonut, 
että nämä taulut ovat minun 
kalojani, hän naurahtaa.

Kokemusta yrityselämäs-
tä Holmalle on kertynyt 
myös myöhemmin elämäs-
sä, sillä hän on työskennel-
lyt muun muassa atk-tuote 
-ja myyntipäällikkönä, Tie-
tomaan koulutusosaston 
johtajana sekä Iissä on ide-
aa -projektipäällikkönä.

Taulukauppa 
virkistynyt

Viimeiset pari vuotta ovat 
olleet Holmalle hektistä ai-
kaa. Vuonna 2015 Oulun 
Aluetaidemuseo tilasi hä-
neltä kirkkoaiheisen näytte-

lyn, jota varten tuli maala-
ta viisitoista akvarellia. Seu-
raava vuosi menikin näytte-
lyn kanssa kiertäessä.

– Minulla on yleensä nor-
maalin päivittäisen työn 
ohella aina jokin pitkäai-
kainen monen vuosikym-
menenkin ajan työn alla ol-
lut projekti meneillään.

Viimeisin tällainen iso pro-
jekti on ollut Pohjois-Suoma-
laisia kirkkoja- kirja, Chur-
ches in Northern Finland. Tä-
mä, kuten Holman aiemmat-
kin kirjat ovat englanniksi 
käännetty ja niitä on mennyt 
runsaasti esim. ulkosuoma-
laisille ja ulkomaan kauppaa 
tekevät yritykset ovat hyö-
dyntäneet niitä liikelahjoi-
na. Seuraava, jouluaiheinen 
runo- ja taidekirja on jo työn 
alla, myös englanniksi.

Holma on havainnut sel-
vää piristymistä taidekau-
passa nyt monen taantuma-
vuoden jälkeen.

– Huomaa, että ihmisil-
lä on taas varaa sijoittaa 
myös kulttuuriin ja taitee-
seen, hän sanoo.

Ylivieskan kirkko

Holman akvarellityö vii-
me vuonna tuhopoltetus-
ta Ylivieskan kirkosta. Hol-
ma on mukana uuden kir-
kon rakentamisessa siten, 
että seurakunta myy hänen 
korttejaan sekä kirjojaan.

Pohjois-Suomen Yrityspörssi avattiin        yrittäjien tarpeeseen

KOLUMNI

Mistä niitä hyviä kohteita 
ostajille löytyy? – jos unoh-
detaan perheen sisällä ta-
pahtuvat sukupolvenvaih-
dokset, niin Yrityspörssi on 
paras ja valtakunnassa tun-
netuin kauppapaikka löytää 
myytäviä yrityksiä. Myynti-
ilmoitusten määrä on ollut 
kasvussa, koska esim. yri-
tysvälittäjät käyttävät Yri-
tyspörssiä aiempaa enem-
män. Markkinoille tarvi-
taan kuitenkin lisää myy-
täviä yrityksiä, jotta ostajat 
pääsisivät tutkimaan toimi-

alan sisältä useampia koh-
teita. Tähän haasteeseen 
Lapin Yrittäjät ja Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät vas-
tasivat avaamalla yhteisen 
kauppapaikan toukokuus-
sa, Pohjois-Suomen Yritys-
pörssin (www.psyrityspors-
si.fi). Näin saadaan Pohjois-
Suomeen vireyttä omista-
janvaihdosteeman ympä-
rille. Vastaavia alueellisia 
pörssejä on ollut käytössä 
hyvällä menestyksellä muis-
sa maakunnissa jo useam-
man vuoden.

Kenellekään ei ole yllä-
tys että yrityskaupat on no-
pein tapa hankkia jo olemas-
sa olevaan yritykseen osaa-
mista ja uusia asiakkaita se-
kä kasvattaa liikevaihtoa. 
Oululainen Pasi Kinnunen 
on vuosien 2013-2016 aika-
na tehnyt 3 onnistuneella 
yrityskaupalla taloushallin-
to-, koulutus- ja kehittämis-
palveluita tuottavasta Es-
mo Yhtiöstä kasvuyrityksen. 
Pelkällä orgaanisella kasvul-
la yhtiö ei olisi näin nopeasti 
kasvanut. Kinnunen koros-Tommi Sirviö.
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Walkea Sydämen yrittäjäkaksoset 
ovat haaveammatissaan
INKERI HARJU

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Hoiva-alalla teini-ikäisestä 
asti työskennelleiden kak-
sosten Marika ja Piia Vim-
parin pitkäaikainen haave 
omasta yrityksestä toteu-
tui vihdoin viime vuonna, 
kun hyvinvointiyritys Wal-
kea Sydän Oy perustettiin. 
Luvat toimittaa kotipalve-
luja yritys sai syksyllä 2016 
ja Vimparit hoitivat yritys-
tä kotitoimistostaan Hau-
kiputaalta. 

Nyt toiminta on laajen-
tunut omaan toimitilaan 
Revontielle Haukiputaan 
keskustaan. Ensimmäinen 
työntekijä kätilö, sairaan-
hoitaja ja seksuaaliterapeut-
ti Jaana Kauppi palkattiin 
taloon toukokuun alussa.

Tällä hetkellä hyvinvoin-
tipalvelut Walkea Sydän Oy 
tarjoaa kotipalveluja lapsi-
perheistä ikä-ihmisiin kai-
kille tarvitseville, omaishoi-
tajien vapaiden sijaisuudet 
kuuluvat myös palvelutar-
jontaan. 

Uutena palveluna on jo-
ko kotona tai yrityksen ti-
loissa tapahtuva seksuaa-
literapia, jota tällä alueella 
tarjotaan muualla suhteel-
lisen vähän. Terapiaa tarjoa-
va Kauppi kertoo, että tera-
pian tärkeimpiä tavoitteita 
ovat esimerkiksi oman ke-
hon hyväksyminen ja kai-
kenlaisista seksuaalisuutta 
koskevista asioista keskus-
teleminen.

Kesän alussa palveluja laa-
jennettiin sairaanhoitopal-
veluihin kotona ja vastaan-
otolla. Myöhemmin kesällä 
mukaan tulevat myös Perso-
nal Trainer -palvelut. 

Personal Trainer -opin-
toja paraikaa käyvä Piia 

Vimpari haluaa tarjota tu-
levaisuudessa asiakkailleen 
neuvontaa liikunta- ja ra-
vintokysymyksissä. Jaana 
Kauppi puolestaan ottaa 
hoitaakseen sairaanhoito-
palvelut.

Laadukasta ja 
yksilöllistä

Walkea Sydän haluaa koros-
taa, että jokainen on oman 
elämäntilanteensa ja sairau-
tensa paras asiantuntija.

– Me ammattilaisina 
luomme asiakkaan ja hänen 
läheisten kanssa parhaan 
palvelun hänen tarpeillen-
sa sopivaksi ja ensimmäi-
nen palvelutarpeenarviointi 
onkin meillä maksuton, Piia 
Vimpari kertoo.

 Vimparit haluavat pa-
nostaa myös siihen, et-
tä tietyn asiakkaan luona 
käy aina sama ihminen, ei-
kä niin, että asiakas joutuu 
joka kerta kohtaamaan uu-
den hoitajan. 

– Tämän ja palvelun rää-
tälöimisen onnistumisesta 
olemmekin saaneet asiak-
kailta erinomaista palau-
tetta, Piia Vimpari jatkaa.

 Yksilöllisyyden lisäksi 
yritys panostaa palvelui-
den laatuun, kotikäynneil-
lä hoituvat niin lähihoita-
jan työtehtävät kuin ikku-

noiden peseminenkin. Ko-
tiin kulkeutuu myös maitta-
vat ja isot ruoka-annokset, 
joihin asiakkaat ovat olleet 
tyytyväisiä.

– Yhteistyötä teemme 
siis samassa talossa olevan 
Lounas-kahvila Nyyman-
nin kanssa ja käytämmepä 
itsekkin Nyymannia lounas-
paikkana, Piia Vimpari mai-
nitsee.

Piia ja Marika Vimpari ko-
rostavat että yrityksen hen-
kilökunta on yrityksen tär-
kein voimavara. Se on yri-
tyksen hyvinvoinnin ja laa-
dukkaan työn-ja palvelun 
pohja.

Luottamus ja 
vaitiolo

– Työtä teemme yritykses-
sä sydämellä ja tavoittee-
namme on, että jokainen 
asiakas ja työntekijä tunte-
vat itsensä tärkeäksi, tar-
peelliseksi ja olonsa tur-
vatuksi. Ehdottomia olem-
me asiakkaan kunnioitta-
misessa, itsemääräämisoi-
keudessa, mutta myös luot-
tamuksessa ja vaitiolovel-
vollisuudessa, Marika Vim-
pari sanoo.

– Kotihoidossa nousee 
myös esille lääkehoidon tur-
vallisuus, johon panostam-

me ja sen suunnittelemme 
ja toteutammekin yhteis-
työssä Terveystalon lääkä-
rin ja farmaseutin kanssa, 
hän jatkaa. 

Vuosia yleisellä puolel-
la sairaalassa työskennel-
lyt Kauppi jakaa myös aja-
tuksen asiakkaiden henki-
lökohtaisesta huomioimi-
sesta ja lääkehoidon turval-
lisuudesta. 

– Asiakkaan tukeminen ja 
kohtaaminen on kotioloissa 
ihan erilaista kuin vaikkapa 
sairaalalla, Kauppi kertoo. 

Yrittäjyys ei 
kaduta

Jo nuorena Vimparit haavei-
livat omasta yrityksestä, sil-
loin ajatuksissa oli oma pal-
velukoti.

– Ajan mittaan ajatus 
muotoutui kotipalveluiksi. 
Kotona tapahtuva hoito on 
muodostunut alan trendik-
si ja siihen suuntaan näyte-
tään nyt suuntaavan kovas-
ti, mistä syystä mekin tähän 
malliin päädyimme, Marika 
Vimpari kertoo.

Yrittäjyys on vaatinut 
kaksosilta kärsivällisyyttä 
ja pitkäjänteisyyttä varsin-
kin kun hoitoalan lupa-asioi-
den käsittelyajat ovat usein 
pitkiä. Kumpikin heistä kui-
tenkin sanoo, ettei päivää-
kään ole yrittäjäksi lähte-
mistä katunut.

– Meillä on niin vahva 
oma visio ja halu tehdä itse 
omalla tavallamme, että tä-
mä oman yrityksen perusta-
minen oli selvä valinta, Piia 
Vimpari sanoo.

Marika (vas.) ja Piia Vimpari sekä Jaana Kauppi haluavat 
tarjota monipuolisia hyvinvointipalveluja.

Pohjois-Suomen Yrityspörssi avattiin        yrittäjien tarpeeseen
taa onnistumistensa tueksi 
mm. asiantuntijoiden käyt-
tämistä, hyvää hallitustyös-
kentelyä ja täsmällisen liike-
toimintasuunnitelman te-
kemistä. On myös tärkeää 
ja kannustavaa huomioida, 
että tutkimusten mukaan 70 
% ostajista kasvattaa yritys-
tään ja yli 80% omistajan-
vaihdoksista on vähintään 
onnistuneita. Eri toimijat 
kuten yritysvälittäjät, asi-
antuntijat, Finnvera, pan-
kit ja joukkorahoitustoimi-
jat ovat kehittäneet omis-

tajanvaihdosten ympärille 
palvelujaan. Voidaankin pu-
hua startup –yrittäjyyden 
rinnalla syntyneestä restar-
tup –ilmiöstä, jossa katseet 
kääntyvät uuteen omista-
jaan ja yrityksen uuteen al-
kuun.

Pohjois-Suomen Yritys-
pörssi on linkitetty valta-
kunnalliseen Yrityspörs-
siin, joten näiden alueiden 
myynti-ilmoitukset näky-
vät myös koko Suomessa. 
Myynti-ilmoituksia voi jät-
tää pörssiin helposti rekiste-

röitymällä käyttäjäksi. Kan-
nattaa kuitenkin ennen il-
moituksen jättämistä kes-
kustella arvonmääritykses-
tä ja mahdollisesta yritys-
järjestelystä jonkun asian-
tuntijan kanssa. Apua asi-
antuntijan valinnassa saa 
mm. paikalliselta yrittäjä-
järjestöltä tai elinkeinotoi-
mesta. Pohjois-Suomen Yri-
tyspörssissä tulee olemaan 
ilmoitusten lisäksi molem-
pien maakuntien paikallis-
ten asiantuntijoiden, rahoit-
tajien ja yritysvälittäjien yh-

teystietoja. Lisäksi pörssis-
sä tullaan markkinoimaan 
yrityskauppatilaisuuksia ja 
kerrotaan ajankohtaisia asi-
oista kuten rahoitus, verotus 
ja onnistuneet kaupat.  Voi-
daankin sanoa, että Pohjois-
Suomen Yrityspörssi on alu-
eemme omistajanvaihdos-
ten kotisivu.

Tommi Sirviö
kehityspäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

INKERI HARJU

RIPPILAHJAKSI
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Haukipudas, kehityksen polulla
Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
yhtenä tavoitteena on edis-
tää Haukiputaan elinkeino-
elämää ja tukea sen kehit-
tämistä.

Uusia tuulia ja positiivi-
sia uutisia on kantautunut 
Haukiputaan kehittämisen 
suunnalta.
 Viimeisimmät uudet ja isot 

suunnitelmat koskevat Hau-
kiputaan Kentänrannan 
aluetta. Nykyisen urheilu-
kentän alueelle on suunni-
teltu asuinlähiö.

Vastaavasti kyseinen jo-
kiranta ollaan säilyttämäs-
sä kaikille vapaaksi ulkoi-
lualueeksi.

Haukiputaan Yrittäjille tä-
mä kuulostaa erittäin po-
sitiiviselta suunnitelmal-
ta, jota yhdistys kannat-
taa. Asukkaat luovat tar-
peita myös palveluille ja lii-
ke-elämälle, jolloin palvelut 
säilyvät ja jopa lisääntyvät.

Ei pidä myöskään unohtaa 
kouluverkon turvaamista ja 
kehittymistä.

Itäpuolen kehittäminen 

näillä suunnitelmilla to-
dennäköisesti tasapainot-
taisi samalla koko keskus-
tan alueen kehittämistä, ei-
kä vain länsipuoli ruuhkau-
tuisi, johon liike-elämänkin 
painopiste näyttää suun-
tautuvan.

Urheilukenttä ja moni-
puoliset liikuntamahdol-
lisuuspaikat on suunnitel-
tu kaavassa perustettavak-
si Torpanmäen alueelle. Tä-
mä palvelisi niin koululaisia 
kuin kaikkia alueen asukkai-
ta unohtamatta sen vetovoi-
maista vaikutusta koko Ou-
lua myöten.

Keskustan torialueen kaa-
voituksen ja kehittämisen 
osalta Haukiputaan Yrittä-

jät toivovat uudenaikaisten 
asuinkerrostalojen lisäksi 
mahdollisuuksia liiketiloi-
hin niin katutasoon kuin jo-
pa kerroksiinkin.

Haukiputaan Yrittäjät toi-
voo myös, että nykyiselle to-
rialueelle jää tarpeeksi tilaa 
järjestää erilaisia yleisöta-
pahtumia. Käytännössä tä-
mä vaatii kiinteärakenteis-
ta lavarakennelmaa huolto-
pisteineen. Asukkaiden yh-
teinen ”olohuone” on syytä 
suunnitella yhtenä kokonai-
suutena niin torialueen kuin 
entisen kunnantalon alueil-
la. Toteuttaminen voi tapah-
tua vaiheittainkin.

Haukiputaan Yrittäjät ry

KANNANOTTO

Kysely haukiputaalaisyrittäjien piirissä kertoo:

Yrittäjät katsovat tulevaan     positiivisin mielin
Useiden tilastojen mukaan maamme talous on kääntymässä nousuun. Kysyimme haukiputaalaisilta yrit-
täjiltä heidän arvioitaan nykyisestä tilanteesta sekä lähitulevaisuuden näkymistä omissa yrityksissään. 

Otantaan valitut yritykset edustavat teollisuuden alaa sekä palvelu- ja erikoiskaupan aloja.

RITVA PIRI

HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

HTK-Konepaja Oy valmis-
taa pääasiassa kantavia 
ja täydentäviä terassira-
kenteita teollisuuden ja 
rakentamisen tarpeisiin. 
Kyselyyn vastasi yrittäjä 
Matti Veikkola.

1. Merkkejä taloustilanteen 
paranemisesta alkaa hiljal-
leen näkyä. Erilaiset kohteet 
ja hankkeet ovat lisäänty-
neet, myös tarjouskyselyjä 
on tullut muutamaa edellis-
tä vuotta enemmän.
2. Toistaiseksi ei ole tarvet-

ta, koneet ja tilat ovat täl-
lä hetkellä toimivat ja riit-
tävät.
3. Työvoiman lisääminen on 
harkinnassa. Asia tulee ajan-
kohtaiseksi, mikäli jatko me-
nee kuten nyt näyttää.
4. Markkinointiin on pak-
ko kiinnittää huomiota kai-
ken aikaa, vaikka asiakas-
kunta onkin melko vakiin-
tunutta.

Peltimylly Oy on erilai-
siin rakennuspeltitöihin 
kuten kattoihin, peltilis-
toihin ja sadevesijärjes-
telmiin erikoistunut yri-
tys. Kysymyksiin vastasi 
yrittäjä Pekka Qvist.

1. Töitä on ollut kaiken aikaa 
melko tasaisesti, joten varsi-
naista nousua ei ole vielä nä-
kynyt. Kesää kohti toiminta 
vilkastuu aina muutenkin.
2. Ei ole tarvetta lähitule-
vaisuudessa, koska inves-
tointeja on tehty juuri vii-
me vuonna.
3. Uusia työntekijöitä on 
juuri rekrytoitu kesän ja 
syksyn sesonkiin.
4. Markkinointisatsauksia 
lisättiin jo viime vuonna, ja 
nyt on suunnitelmissa vie-
lä uusia ponnistuksia muun 
muassa nettisivujen ja goog-
le-mainonnan piirissä.

Sauli Finnig pyörittää Ko-
neurakointi S.Finnig Oy 
-yritystä. Yrityksen toi-
mialaan kuuluu ympäri-
vuotinen traktori- ja kai-
vinkoneurakointi.

1. On alkanut näkyä ihan 
positiivisesti. Tilauskanta 
on kohentunut, ja ihmisten 
on selvästi helpompi päät-
tää, kun heidän omatkin nä-
köalansa ovat parantuneet ja 
tulevaisuudenusko noussut.
2. Pikkuinvestointeja on 
meneillään jatkuvasti joko 
hankinnan tai vuokrauk-
sen kautta.
3. Myös rekrytointia on 
käynnissä kaiken aikaa. 
Käytän paljon vuokratyö-
voimaa, koska itsellä ei aika 
riitä kaikkeen, ja työvoiman 
tarve määräytyy kulloisten-
kin urakoiden mukaan.
4. Markkinointiin satsataan 
ehkä syksymmällä kesälomi-

en jälkeen. Ala on sellainen, 
että työ markkinoi pitkälti 
itse itseään, ja markkinoin-
ti myös tapahtuu usein suo-
raan kasvoista kasvoihin.

Haukiputaan Kotihoiva-
palvelut Oy tarjoaa asi-
akkailleen moniammatil-
lisia hoiva-alan palvelu-
ja kotisairaanhoidosta ja 
omaishoitajien vapaista 
aina saatto- ja siivouspal-
veluihin. Kyselyyn vastasi 
yrittäjä Johanna Kuivala.

1. Ainakin palvelujen ky-
syntä on kovasti kasvussa, 
ja henkilöstöä on pitänyt jo 
viimeisimmän vuoden ai-
kana lisätä.
2. Kyllä, edessä on yhden uu-
den auton hankinta työnte-
kijöiden tarpeisiin.
3. Toiminta alkoi noin kak-
si ja puoli vuotta sitten vii-
den työntekijän voimin, nyt 

Esitetyt 
kysymykset:

1. Näkyykö Suomen ta-
louden kääntyminen nou-
suun omassa yrityksessä-
si, ja miten?
2. Harkitsetko lisäinves-
tointeja koneisiin ja lait-
teisiin vuoden sisällä?
3. Harkitsetko työvoi-
man rekrytoimista lähi-
aikoina?
4. Onko aikomuksesi li-
sätä markkinointipon-
nistuksia?
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Kysely haukiputaalaisyrittäjien piirissä kertoo:

Yrittäjät katsovat tulevaan     positiivisin mielin

työntekijöitä on 32, ja edel-
leen on odotettavissa tar-
vetta lisätä työntekijöiden 
määrää.
4. Suunnitelmissa on mark-
kinointikampanjan toteutta-
minen tulevan syksyn mit-
taan.

Parturi-kampaamo / Kau-
neushoitola LäHellä on 
yksinyrittäjinä toimivi-
en kampaamo- ja kaune-
udenhoitoalan yrittäji-
en yhteinen toimitila. Ti-
loissa toimintaansa pyö-
rittää kolme kampaajaa 
ja yksi kosmetologi. Kyse-
lyyn vastasi kampaamo-
yrittäjä Minna Pelkonen.

1. Ihmisiä tuntuu olevan 
enemmän liikkeellä, tosin 
aika tasaisesti asiakkaita on 
muutoinkin riittänyt.
2. Tällä hetkellä ei ole in-
vestointeja tiedossa. Meillä 
jokaisella on pääosin omat 
laitteet, joita uusitaan tar-
peen mukaan. Sama pätee 
myös muutamiin yhteisiin 
laitteisiin.
3. Ei, alalla toimitaan ylei-
sesti enimmäkseen yk-
sinyrittäjinä, ja kynnys 
työntekijöiden rekrytoin-
tiin on korkea.
4. Erityisiä satsauksia ei ole 
sovittuna. Yleensäkin lai-
tamme yhteisiä lehti-ilmoi-
tuksia sekä mainostamme 
facebookissa sen mukaan, 

mitä milloinkin on ajankoh-
taisena.

Kiinteistönvälitysalal-
la toimivalla Asuntokol-
mio Oy:llä on toimistot 
Oulussa ja Haukiputaal-
la. Kysymyksiin vastasi 
toimitusjohtaja Hilkka 
Kivelä.

1. Kyllä se jonkin verran 
näkyy, sillä asiakkaita on 
liikkeellä enemmän kuin 
edellisvuonna samaan ai-
kaan. Lisäksi asiakkaat 
ovat selvästi positiivisem-
malla mielellä kuin vuosi 
sitten ja myös rohkeampia 
satsaamaan asunnon han-
kintaan.
2. Nykyiset liiketilat ovat 
hyvät ja toimivat, joten uu-
sia investointeja ei lähiaikoi-
na tarvita.
3. Työntekijämäärä on aika 
vakiintunut, eikä suurta li-
säystarvetta ole. Toisaalta 
työntekijöitä ei ole myös-
kään tarvinnut välillä vä-
hentää.
4. Markkinointia lisättiin 
jo viime vuoden aikana, ja 
koko ajan markkinoidaan 
aktiivisesti eri medioissa, 
niin painetussa kuin inter-
netissäkin.

Haukiputaan Värisilmäs-
tä löytyy apua sisustuk-
sen pintamateriaalihan-
kintoihin sekä erilaisiin 

maaleihin. Kyselyyn vas-
tasi yrittäjä Pasi Jämsä.

1. Näkyy ilman muuta, eli 
remontointiin ryhdytään vi-
reämmin kuin edellisvuon-
na. Myös talotehtaiden ta-
holta on nyt huomattavasti 
viime vuotta enemmän ky-
selyjä ja aktiivisuutta. Ete-
lässä rakentaminen on vir-
kistynyt jo aiemmin, ja nyt 
se leviää hiljalleen tänne 
pohjoisemmaksikin.
2. Tällä hetkellä ei uusiin in-
vestointeihin ole tarvetta, 
huoltotoimet riittävät.
3. Kesäksi ollaan juuri rekry-
toimassa sesonkityövoimaa.
4. Markkinointi jatkuu enti-
sellään, etenkin lehtimark-
kinointiin on panostettu 
kaiken aikaa. Nettipuolel-
la on joitain kokeiluja myös 
tehty, mutta niiden tehoa on 
vaikea mitata.

Revontien Kello ja Kul-
ta on kulta- ja kellosep-
päpalveluiden erikoislii-
ke, jota pyörittää Leena 
Niemelä.

1. Talouden virkistyminen 
näkyy tällä alalla hieman 
viiveellä samoin kuin taan-
tumankaan vaikutukset ei-
vät tuntuneet heti. Erikois-
kauppa on Haukiputaalla 
muutoinkin haasteen edes-
sä, kun keskustasta on vii-
me vuosina monia palvelu-

ja kadonnut, mikä osaltaan 
vähentää väen liikkumista 
alueella.
2. Tällä hetkellä ei ole tar-
vetta.
3. Henkilökunta on pysynyt 
samana jo pidempään, eikä 
nykyisellään ole valitetta-
vasti mahdollisuuksia rek-
rytoida uusia työntekijöitä.
4. Kovasti markkinointiin 
satsataan koko ajan, ja ko-
etetaan olla esillä niin leh-
dissä kuin internetissäkin.

Väiskin TV ja Kone on 
kodinkoneita ja kodin 
tekniikkaa sekä -elekt-
roniikkaa myyvä vähit-
täiskaupan liike. Kyse-
lyyn vastasi yrittäjä Jyr-
ki Drushinin.

1. On jo näkynyt, sillä liike-
vaihto on lähtenyt nousuun 
viime vuoden puolelta läh-
tien. Asiakkaat uskaltavat 
taas ryhtyä satsaamaan ko-
teihin, ja myös rakennusyri-
tysten kanssa käytävä kaup-
pa on vilkastunut.
2. Ei ole tarvetta lähiaikoi-
na.
3. Toistaiseksi pärjäämme 
nykyisellä henkilöstöllä.
4. Markkinointi tapahtuu 
enimmäkseen ketjumarkki-
nointina, mikä pitkälti oh-
jaa ilmoittelua. Hieman on 
omaakin markkinointia li-
sätty, mutta ei merkittävis-
sä määrin. 

Haukiputaalaiset yrittäjät näkevät jo merkkejä taloustilanteen kohentumisesta. Kysyntä on kasvussa, ihmisiä liikkuu ai-
empaa enemmän ja asiakkaat ovat aiempaa positiivisemmalla mielellä.
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Mikko Martimo (vas.) ja Hannu Hietala esittelevät työmaata, jolla säävarma jakeluverkko on pian valmiina.

Sähkökaapelit 
katoavat maan alle
MIRKO SIIKALUOMA
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Sähköosuus-
kunnan kesä kuluu vilkkaas-
ti säävarman verkon raken-
nustöiden merkeissä. Van-
hat pylväiden päähän nos-
tetut kaapelit ja muuntajat 
vaihdetaan hiljalleen maa-
kaapeleihin ja muuntajakop-
peihin.

– Meillä, kuten monilla 
muillakin jakeluyhtiöillä, on 
paljon työtä tehtävänä sää-
varman verkon kanssa, Hau-
kiputaan Sähköosuuskun-
nan toimitusjohtaja Hannu 
Hietala kertoo.

Maakaapeleihin siirtymi-
sellä on tarkoitus turvata ja-
keluverkon käyttövarmuu-
den ilmastollisista olosuh-
teista, kuten myrskyn tai 
lumikuorman seurauksena 
syntyvistä vaurioista.

Töitä tehdään tällä het-
kellä Martinniemessä, Ki-
viniemessä ja Siikasaaressa, 
jossa työt aloitettiin jo var-
hain keväällä. Sähköosuus-
kunnan jakelualueella sää-
varman verkon saamises-
sa päätökseen riittää työtä 
seuraavien kymmenen vuo-
den ajaksi.

Asukkaiden kannalta sää-
varmaan verkkoon siirtymi-
nen tuo mukanaan piristä-
vän muutoksen takapihan 
maisemaan. Maastoon pys-
tytetyt sähköpylväät poistu-
vat kuvasta kaapelien siirty-
essä maan alle.

– Asiakkailla monesti tär-
kein asia on pylväiden poisto 
ja maiseman kohtalo, Hieta-

la kertoo HSO:n työmaalla 
Haukiputaan Siikasaaressa.

Pian valmistuvalla työ-
maalla pystyssä olevien säh-
köpylväiden on määrä pois-
tua vielä tämän kalenteri-
vuoden aikana. Osa töistä 
joudutaan tekemään asiak-
kaiden tonteilla.

– Siitä lähdetään, että asi-
akkaan tontti on paremmas-
sa kunnossa lähtiessä kuin 
silloin, kun tultiin, toteaa 
Mikko Martimo.

Martimo kertoo, että säh-
kökaapelit kulkevat yleensä 
noin metrin tai vähintään 
70 sentin syvyydessä maan-
pinnasta.

Siirtohinnoissa
nostopainetta

Säävarmaan verkkoon siir-
tyminen luo nostopainet-
ta sähkön siirtohintoihin. 
Haukiputaan Sähköosuus-
kunnan asiakkaiden laskus-
sa tämä ei kuitenkaan tule 
näkymään nopeasti.

–Siirtohintaa ei korote-
ta kerralla, vaan investoin-
teihin tarvittava raha kerä-
tään sitä mukaa, kun uudis-
tus menee eteenpäin, Han-
nu Hietala kertoo.

Sähkön myyntihintaan ei 
ole Hietalan mukaan odotet-
tavissa suuria nousupaineita 
lähivuosina. Siirtohinnoissa 
näkyvät lain vaatimien sa-
neeraustöiden lisäksi myös 
muut valtiolle suunnatta-
vat maksut.

– Siirtolaskussa noin puo-
let on veroluontoisia maksu-
ja, jotka verkkoyhtiö tilit-
tää valtiolle, Hietala toteaa.

Sähköosuuskunnan talo-
udessa verkkorakennus nä-
kyy vuositasolla noin 900 
tuhannen euron investoin-
teina. Tämä tarkoittaa noin 
30 prosenttia osuuskunnan 
verkkotoiminnan liikevaih-
dosta.

Haukiputaan Sähköosuus-
kunta viettää ensi vuonna 
100-vuotisjuhliaan. Toimi-
tusjohtajan mukaan katse 

onkin jo vahvasti juhlavuo-
dessa.

– Ajatus on, että 100-vuo-
tisjuhla huomioidaan mark-
kinoinnissa, yrityksen anta-
missa avustuksissa ja jon-
kinlaisena tapahtumana, 
esimerkiksi avoimien ovi-
en päivänä, Hannu Hieta-
la paljastaa.

Mikko Martimo esittelee 
pian valmistuvaa puisto-
muuntajan sisuskaluja.

Perinteiset sähköpylväät saavat väistyä jakeluverkon siir-
tyessä säävarmoihin maakaapeleihin.

INFO

Säävarma 
jakeluverkko

• Sähkömarkkinalain 51. 
pykälän mukaan asema-
kaava-alueella sääilmi-
öistä johtuva vioittumi-
nen ei saa aiheuttaa ver-
kon käyttäjille yli 6 tun-
tia kestävää sähkökat-
kosta.

• Asemakaava-alueen ul-
kopuolella sähkökatkos 
saa olla maksimissaan 
36 tuntia.

•  Vuonna 2013 säädet-
ty laki edellyttää sähkö-
jakeluyhtiöiltä jakeluver-
kon muuttamista sää-
varmaksi vuoteen 2029 
mennessä.

MIRKO SIIK ALUOMA
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Haukiputaan yrittäjien kol-
men kuukauden mittainen 
kuntoiluprojekti sytytti osa-
ottajissa kipinän lisätä lii-
kuntaa ja tarkkailla ruokai-
lutottumuksia. 

Kampanjaan osallistui 
kolmekymmentä paikal-
lista yrittäjää, jotka saa-
vuttivat jakson aikana hy-
viä tuloksia. Monet totesi-
vatkin projektin päätösti-
laisuudessa helatorstaina, 
että tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin.

Osanottajille tehtiin hen-
kilökohtaiset ohjelmat ja 
kuntotestaukset alussa ja 
lopussa. Luvut kertoivat, 

että asetettuja tavoitteita 
saavutettiin. Lähtökohta-
na oli muuttaa elämänta-
poja ja -tottumuksia pienin 
askelin niin, että muutok-
sia on helppo toteuttaa jat-
kossakin.

Kuntoprojektin käytän-
nön toteutuksesta vastan-

nut yrittäjä Sanna Halo-
nen liikuntakeskus Cores-
ta piti suurimpina haastei-
na ruokailutottumuksia vis-
keraalirasvan osuuden saa-
mista pienemmäksi. Viske-
raalirasva kertoo ruokailu-
tottumuksista ja elämänta-
voista. Lukemaa saatiinkin 
pienemmäksi. Myös kehon 
kokonaistilasta kertova Fit-
ness indeksi nousi ryhmäl-
lä hienosti.

Painoa tiputettiin ryh-
mässä keskimäärin kolme 
kiloa. Kaikilla ei ollut pai-
nonpudotustavoitetta, vaan 
pikemminkin painoa ha-
luttiin lisää lihasten muo-
dossa.

Ruokavalion suhteen San-
nan neuvo oli, että jo pienil-

läkin päivittäisillä muutok-
silla voi saada paljon paran-
nusta aikaan. Aamupala ja 
säännöllinen ruokailurytmi 
on tärkeää vireyden ja jak-
samisen kannalta. Monet 
osanottajat kertoivatkin, et-
tä olo kohentui projektin ai-
kana merkittävästi.

“Kannatti lähteä 
mukaan”

Yksi kuntoiluprojektiin 
osallistuneista oli Leena 
Niemelä Revontien Kul-
ta ja Kello Ky:stä. Mukaan 
lähteminen ei kaduta, päin-
vastoin. 

Liikuntaohjelmaan kuulu-
neet eri lajit hälvensivät mo-
nia ennakkoluuloja. Esimer-

kiksi kuntonyrkkeily tuntui 
niin mieleisestä, että Lee-
nalla on harkinnassa har-
rastuksen aloittaminen syk-
syllä.

 Projekti herätti myös 
omaa aktiivisuutta lisätä 
liikuntaa esimerkiksi työ-
matkoilla.

– Ehdottomasti lähtisin 
mukaan uudestaan vastaa-
vaan, mutta tietenkin myös 
muille pitää antaa tilaa osal-
listua, pohti Leena.

Kuntoiluprojekti syn-
tyi Haukiputaan yrittäjä-
yhdistyksen puheenjoh-
tajan Tiina Sotaniemen 
ideasta. Hän oli miettinyt, 
miten yrittäjät muistaisi-
vat arjen keskellä huoleh-
tia myös itsestään ja kun-

nostaan. Projektiin saatiin 
avustusta Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien hyvinvoin-
tirahastosta. Yhteistyö-
kumppaniksi tuli paikal-
linen liikuntakeskus Core, 
joka vastasi käytännön to-
teutuksesta.

Yksi yrittäjien kuntoilu-
projektin kiitellyistä anneis-
ta olivat myös yhteistapaa-
miset ja tutustuminen mui-
hin yrittäjiin.

Kuntoiluprojekti on he-
rättänyt siinä määrin laa-
jempaakin kiinnostusta, et-
tä Liikuntakeskus Cores-
sa alkaa syksyllä vastaava, 
kolmen kuukauden mittai-
nen kuntoiluprojekti, joka 
on avoin kaikille kiinnos-
tuneille.
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Me tehtiin se! Kuntoiluprojekti saatiin kunniakkaasti päätökseen helatoristaina. Kuvassa keskellä Coren Sanna Halonen, joka saattoi olla myös tyytyväinen tuloksiin.

Kuntoiluprojekti sytytti 
kipinän elämäntapamuutokseen

Yrittäjien liikuntaprojektin päätöspäivänä helatoristaina vietettiin myös liikuntakeskus Coren laajennuksen avajaisia. 
Uudet tilat tarjoavat upeat puitteet eri lajien toiminnalliseen harjoitteluun.

Janne Kakarinen ohjasi toiminnallisen harjoittelun treene-
jä yrittäjien ryhmäliikuntatunnilla.

Ehdottomasti lähtisin 
mukaan uudestaan 
vastaavaan, mutta 
tietenkin myös muil-
le pitää antaa tilaa 
osallistua.”

Leena Niemelä

AULI HA APAL A




