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Yrittäjä, 
hyödynnä 
jäsenetusi
Kuuluminen yrittäjäyh-
distykseen kannattaa, 
sillä jäsenille on tarjol-
la laajalti sekä paikal-
lisia että alueellisia jä-
senetuja. 

Jäsenedut voit tarkis-
taa Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjien nettisivuilta 
(yrittajat.fi), linkki etui-
hin löytyy etusivulta. 
Nettisivujen kautta voi 
myös liittyä jäseneksi. 
Yrittäjien sivustolta pää-
see myös paikallisyhdis-
tysten omille sivustoille.

– Lisäksi Haukiputaan 
yrittäjien paikallinen etu 
jäsenilleen on uimahalli- 
ja kuntosalivuoro kerran 
viikossa Vesi-Jatulin ui-
mahallissa, kertoo Hau-
kiputaan yrittäjien pu-

heenjohtaja Tiina Sota-
niemi. 

Tätä jäsenetua onkin  
käytetty ahkerasti, sillä 
yrittäjät haluavat pitää 
huolta kunnostaan.

Yrittäjien
hallitus

Haukiputaan Yrittäjät 
ry:n hallitukseen vuon-
na 2018 kuuluvat:  Tiina 
Sotaniemi (pj.), Jonna 
Manninen (1.vpj.), Jyrki 
Drushinin (2. vpj.), Lee-
na Niemelä (siht.), Mai-
re Alakiuttu, Esa Kai-
painen, Päivi Pikku-
hookana, Pekka Qvist, 
Annukka Jaskari, Pa-
si Kropsu, Heidi Mäke-
läinen.

Haukiputaan ja Kiimingin 
yrittäjillä yhteistyötä
Haukiputaan ja 
Kiimingin yrittäjäyh-
distykset järjestävät 
yhteisen syysretken 
jäsenperheille Kiimingin 
Koiteliin. 

Elo- tai syyskuussa järjestet-
tävällä retkellä on luvassa 

mukavaa yhteistä tekemistä 
koko perheelle. Suunnitteil-
la on muun muassa köyden-
vetokisa Haukipudas vas-
taan Kiiminki, makkaran-
paistoa sekä muuta rentoa 
ohjelmaa.

Tarkempia tietoja syysret-
kestä julkaistaan lähempä-

nä ajankohtaa paikallisleh-
ti Rantapohjassa.

Yrittäjien aamupala

Haukiputaan Yrittäjät ry jär-
jestää yrittäjien aamupalan 
Yrittäjäpäivänä 5.9. kello 
8–10 Samanttassa. Aamu-

palalle ja yhteiseen verkos-
toitumistilaisuuteen ovat 
kaikki yrittäjät lämpimästi 
tervetulleita riippumatta sii-
tä, onko jäsen vai ei.

Tarkempia tietoja tilaisuu-
desta lähempänä ajankohtaa 
paikallislehti Rantapohjas-
sa. Seuraa ilmoittelua.

Tervetuloa kesä ja sääsket!
On ilo katsoa kevättä taak-
sepäin. Jälleen onnistunut 
Vapputori tapahtuma ta-
kana ja kevätkokouksessa-
kin sai todeta viime vuoden 
toimintakertomuksen pe-
rusteella, että kyllä meillä 
on hyvin tarjota aktiivista 
toimintaa yrittäjäjäsenille. 
Tässä lehdessä on myös tule-
vista tapahtumista tietoa ja 
niihin tarkempia ajankohtia 
ilmoitellaan kesän lopussa 
paikallislehti Rantapohjas-
sa. Uutena tapahtumana jär-
jestämme yhteistyössä Kii-
mingin Yrittäjien kanssa ko-
ko perheen syysretken Koi-
telinkoskelle.

On todettava, että ilman 
yrittäjä- ja talkoohenkistä 
porukkaa ei näitäkään ti-
laisuuksia voisi järjestää. 
Haluankin kiittää lämpi-
mästi kaikkia, jotka olet-
te edesauttaneet meidän 
tapahtumia ja olleet niissä 

mukana. Niin omasta kuin 
hallitusjäsentenkin puolesta 
haluan korostaa, että osal-
listuminen kaikkiin toimin-
taamme ja tapahtumien jär-
jestelyihin on kaikille avoin-
ta ja jokainen on niihin ter-
vetullut. Vaikka kesä on vas-
ta alussa, muistutan silti, et-
tä syksy lähenee ja on jälleen 
aika miettiä hallituksen ko-
koonpanoa. Jos olet kiinnos-
tunut toiminnasta, ole roh-
keasti yhteydessä allekirjoit-
taneeseen tai hallitusjäse-
nistöön. Yrittäjänpäivänä 
5.9. on myös hyvä tilaisuus 
tulla juttelemaan ja verkos-
toitumaan aamupalan mer-
keissä yhdistyksen jäsenis-
tön kanssa.

Poliittiselta kannalta toi-
von jatkumoa paneelikes-
kustelulle, joka käytiin vii-
me vuonna alueemme va-
littujen kaupunginvaltuu-
tettujen kanssa. Tilaisuu-

dessa oli tuoreet kaupun-
ginvaltuutetut vastaamas-
sa yrittäjiemme polttaviin 
kysymyksiin niin katujen 
kunnossapitämisestä aina 
kaavoitukseen asti. Tämän-
kaltaista kaipaamme uudel-
leen, jotta saamme yrittäji-
en viestiä eteenpäin myös 
päättäville tahoille tehok-
kaasti. Tähän liittyen toi-
veita ja ajatuksia voi laittaa 
tulemaan minulle tai halli-
tusjäsenille.

Usein kuulee kysymyksen 
”Miksi kannattaa olla yrit-
täjäyhdistyksen jäsen?” Käy-
kääpä lukemassa hyvä ko-
lumni Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjien (PPY) kotisivuil-
ta. PPY:n blogeista löytyy 
Siikalatvan yrittäjien pu-
heenjohtaja Tanja Heikko-
sen näkemys tähän kysy-
mykseen liittyen. Suositte-
len lukemaan myös muita 
blogeja kyseiseltä sivulta. 

Blogeissa käsitellään paljon 
yrittäjiä koskettavia ajan-
kohtaisia aiheita. Jos ei ihan 
absoluuttista totuutta tuo-
da esiin, niin ainakin mie-
lipiteitä herättäviä ja näkö-
kulmia laajentavia ajatuksia 
omien lisäksi.

Ajatukset karkailee kieltä-
mättä jo kesälaitumille pik-
kuhiljaa. Toivottavasti kai-
killa on mahdollisuus naut-
tia kesästä, sääskistä huoli-
matta, ja ladata akkuja tule-
vaa syksyä varten. Aloitin 
oman kesäkauteni lakkiais-
järjestelyiden merkeissä ja 
iloitsin kukkien istutuksesta 
miljoonan kaverin ja yhden 
hyvän ystävän kanssa… Olo 
ei ollut yksinäinen.

Toivotan kaikille aurin-
koista kesää!

Tiina Sotaniemi
puheenjohtaja

Haukiputaan Yrittäjät ry

Haukiputaan ja Kiimingin yrittäjäyhdistykset järjestävät yhteisen syysretken Kiimingin Koiteliin.

TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO

Lintumaansuontie 10, 90820 Kello
Puh. 040 510 4127 

HITSAUSPALVELU
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
juhlistaa 80-vuotista taivaltaan
Elmo Rautio

Haukipudas yRittää

pohjois-pohjanmaan 
yrittäjät täyttää tänä 
vuonna komeat 80 
vuotta. pyöreitä vuosia 
on juhlistettu monella 
tavalla pitkin vuotta, 
huipennuksena lau-
antaina 8. syyskuuta 
oulussa järjestättävä 
juhlatapahtuma.

– Olemme kiertäneet ah-
kerasti tarjoamassa koulu-
tusta muun muassa touko-
kuussa voimaan astunees-
ta tietosuoja-asetuksesta, 
sekä omistajanvaihdos- ja 
hankinta-asioissa. Syksyl-
lä on tarjolla mielenkiintoi-
sia tilaisuuksia, joissa inspi-
roidutaan yrittäjätarinoista, 
sparrataan toisten yrityksiä 
ja opitaan uutta ajankohtai-
sista aiheista. Vuosi on näin 
ollen täynnä tapahtumia ja 
tilaisuuksia, jokaiselle löy-
tyy varmasti jotakin sopivaa 
ja yritystoimintaa edistävää 
toimintaa, kertoo järjestö-
päällikkö Kirsi Anttila.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät perustettiin 1938 vain 
joitain kuukausia ennen tal-
visodan puhkeamista. So-
tavuosina yhdistyksen tär-
kein tehtävä oli tukea jul-
kisen vallan sotaponniste-
luja ja kansanhuoltominis-
teriön työtä.

– Kauppa, joka jokaista 
piirtoaan myöten on sidot-
tu säännöstelyyn, on vietä-
vä yli raskaan ajan kunni-
alla joka ei tahraa meidän 
yrittäjämainettamme” kir-
jattiin vuoden 1940 toimin-
takertomuksessa.

Sotien jälkeen edunval-
vonnan merkitys korostui. 
Toimintaa alettiin laajentaa 
muun muassa jäsenhankin-

nalla ja sen keskeiseksi agen-
daksi nousi yrittämisen va-
pauden puolustaminen. 

Kannanotot keskittyivät 
verotukseen, lupakäytäntöi-
hin ja talouspolitiikan ylei-
siin linjauksiin. Eri aika-
kausien poliittiset virtauk-
set toivat oman värinsä yh-
distyksen edunvalvontaan.
Nykyisin yhdistyksellä on 
jäseniä yli 4000, paikallis-

yhdistyksiäkin vain karvan 
alle 30. Yhdistystoiminta ra-
kentuu paikallisyhdistysten 
tekemän työn pohjalta.

– Palveluita on kehitetty 
aina jäsenten tarpeiden poh-
jalta ja nykyisin jäsenille on 
tarjolla laadukkaita asian-
tuntijapalveluita, koulutus-
ta ja verkostoitumista, Ant-
tila kertoo.

Anttila itse on työsken-

nellyt Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjissä vuodesta 1993 
lähtien. Syvimmän laman 
aikaan aloitettu työ on jät-
tänyt Anttilan mieleen mo-
nia koskettavia kohtaamisia 
ja keskusteluja alueen yrit-
täjien kanssa. 

Anttila korostaakin, että 
yrittäjä tarvitsee menesty-
äkseen sellaista ahkeruut-
ta ja periksiantamattomuut-
ta, jota suomalaisessa yh-
teiskunnassa olisi syytä ar-
vostaa.

”Tulevaisuuteen
uskotaan”

– Olipa suhdannetilanne 
haastava tai suotuisa, työ-
tä tehdään ja tulevaisuu-
teen uskotaan. Positiivisel-
la elämänasenteella on val-
tava voima ja yrittäjissä on 
tätä asennetta. Kun nämä 
voimat yhdistyvät yhteises-
sä järjestötoiminnassa, se 
ei voi olla tuottamatta tu-
loksia.

– Haluan kiittää yrittäjiä 
tästä yhteisestä työstä ja toi-
vottaa kaikille jäsenille an-
toisaa juhlavuotta! päättää 
Kirsi Anttila.

Haluan kiittää kaik-
kia yrittäjiä tästä 
yhteisestä työstä. 
- Kirsi Anttila

Vanha lehtileike kertoo, että presidentti  Martti Ahtisaari vieraili Oulun valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä vuonna 1998. 
Hänen seurassaan Jussi Järventaus, Sirkka Arola, Risto Heikkilä ja Liisa Jaakonsaari.

Kirsi Anttila toimii Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestö-
päällikkönä.

Jutun historiaesimerkit poh-
jautuvat Jouko Hannulan laa-
timaan ”Muutoksen vuosi-
kymmenet 1938-2000”
-historiikkiin.



Tarjoamme yksilöllistä hammashoitoa  
Haukiputaalla. Uutta meillä: kestävät keraamiset 
täytteet ja kruunut yhdellä käyntikerralla!
Tervetuloa hakemaan syy hymyyn!

Meiltä saat nyt myös K-Plussaa hammashoidostasi.

HAE KAUNIS HYMY 

Haukiputaan  
Hammaslääkärikeskus
Kirkkotie 4, Haukipudas
haukiputaanhammas.fi

VARAA AIKA 
NETISSÄ TAI

08 547 2972
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Ylpeästi martinniemeläinen leipomo täyttää 40 vuotta
Elmo Rautio

Haukipudas yRittää

Haukiputaan Martinnie-
meen vievää tietä ei nykyi-
sin osaisi ajatellakaan ilman 
Putaan Pullan leipomora-
kennusta. Perinteinen per-
heyritys on kuulunut Hau-
kiputaan yrittäjäkartalle ja 
pohjoissuomalaisten välipa-
latarvikkeisiin jo neljä vuo-
sikymmentä.

Putaan Pullan syntyhis-
torian liittyy vahvasti mar-
tinniemeläisen ompeluteh-
das Hyvon-Kudeneulen kon-
kurssiin 1970-luvulla. Tuol-
loin alueella moni nainen jäi 
työttömäksi, joukossa myös 
yrityksen perustajan Rei-
no Tyykiluodon vaimo ja 
anoppi. Tyykiluodon anop-
pi Salme Kyröläinen sattui 
olemaan taitava rieskanlei-
poja, mistä syntyi ajatus lei-
pomotoiminnan aloittami-
sesta Putaankylällä. Tuos-
ta alkoi Putaan Pullan tari-
na. Yritys juhlistaa 40-vuo-
tisjuhlavuottaan asiakkail-
le suunnatuilla kesäjuhlilla 
tiistaina 19. kesäkuuta.

– Varmasti olemme osan-
neet olla tietyllä lailla ajan 
hermolla, uudistautua ja 
mukautua markkinoiden 
muutokseen. Toki yrityksen 
historiaan mahtuu nousu- ja 
laskukausia. Siinä on pitä-

nyt osata löytää toiminnan 
punainen lanka, toimitus-
johtaja Antti Tyykiluoto 
pohtii yrityksen pitkän his-
torian salaisuutta.

Erikoistumininen
avainasemassa

Mikä sitten on tämä “punai-
nen lanka”?

– Olemme erikoistuneet 
tiettyihin osa-alueisiin. 
Leipomohan saattaa tehdä 
tuotteita laidasta laitaan, 
meillä on keskitytty pää-
sääntöisesti ruokaleipään 
ja päivittäistavarakauppaan 

myyntiin tuleviin nimikkei-
siin.

Putaan Pullan “levikki” 
kattaa lähestulkoon koko 
pohjoisen Suomen.

– Varmaan se osittain on 
myös tämä sijainti, mikä on 
auttanut meitä tässä pysy-
mään, markkinointi- ja vies-
tintäpäällikkö Helmi Tyy-
kinluoto muistuttaa.

Toimitusjohtaja Tyykin-
luoto kuvaileekin Haukipu-
dasta logistiseksi keskipis-
teeksi.

– Ja kuitenkin se on ni-
men omaan kasvukeskus.

Viime aikoina leipomo-

alalta on kuultu paljon huo-
noja uutisia. Viimeisimpänä 
perinteinen oululaisleipomo 
Antell ilmoitti lopettavansa 
leipomotuotannon.

“On pysyttävä
ajan hermolla”

Toimitusjohtaja vakuuttelee, 
että Putaan Pullan asiat ovat 
kuitenkin hyvällä mallilla. 
Yritys näkee itsensä myös 
tulevaisuudessa tärkeänä 
alueellisena työllistäjänä. 
Putaan Pullassa leimataan 
joka kuukausi lähemmäs 50 
palkkakorttia.

Rusinapitko on yksi Putaan Pullan tunnetuimmista tuotteista.

Oulun Rynkeby-joukkue on harjoitellut syksystä lähtien. 
Kuvassa etualalla Sampo Hiltunen (vas.), Olli Rantala, Hei-
di Tuikka, Jussi Kärkkäinen, Arto Kaarnaranta, Jari Pekkala 
ja Päivi Kosonen.

Polkupyöräilemällä voi tehdä hyvää
tuija jäRvElä-uusitalo

Haukipudas yRittää

Haukiputaalaisia on muka-
na Oulun Rynkeby-joukku-
eessa, joka polkupyöräilee 
heinäkuun alussa Pariisiin. 
Kyseessä on hyväntekeväi-
syyspyöräily, jolla kerätään 
rahaa vakavasti sairaille lap-
sille ja nuorille. 

Joukkueessa ovat muka-
na hammaslääkäri ja yrittäjä 
Heikki Kiviahde Haukipu-
taan Lääkärikeskuksesta se-
kä hänen vaimonsa Marita 
Kiviahde. Heikki pyöräi-
lee reitin toista kertaa, Ma-
rita oli viime vuonna Ou-
lun joukkueen huoltopääl-
likkönä. 

– Päällimmäisenä viime 
kesän matkasta on mieles-
sä yhdessä tiiminä tekemi-
nen ja erilaisten ihmisten 
kanssa puuhastelu. Porukas-
sa joku on aina hyvä jossa-
kin, joku jossakin toisessa, 
ja kaikki tsemppaavat toi-
siaan eteenpäin, Heikki Ki-

viahde kertoo. 
Pääasia pyöräilytempauk-

sessa on kuitenkin hyvänte-
keväisyys.

– Tärkeintä on rahan ke-
rääminen vakavasti sai-
raille lapsille. Varainkeruu 
poikkeaa perinteisestä si-
ten, että kerätyt rahat lah-
joitetaan sataprosenttisesti 
keräyskohteeseen. Me pyö-

räilijät maksamme itse va-
rusteemme ja osallistumis-
maksumme. Kaikilla osallis-
tujilla on yhtäläiset varus-
teet ja maantiepyörät, Ki-
viahde sanoo. 

Rahat kerätään sponso-
reiden antamina lahjoituk-
sina. Viime vuonna Team 
Rynkeby – God Morgonilla 
oli yli 5 100 sponsoria, jot-

ka tukivat projektia joko ra-
han tai tarvikkeiden muo-
dossa. Tempauksen tulok-
sena lahjoitettiin 8,77 mil-
joonaa euroa vakavasti sai-
raiden lasten hyväksi Suo-

pEtRi puuRuNEN
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Ylpeästi martinniemeläinen leipomo täyttää 40 vuotta

Janne, Antti ja Helmi Tyykiluoto ovat pyöreitä vuosia täyttävän perheyrityksen nykyinen johto.

– Meillä on väkimäärä 
kasvanut tasaisesti vuosi-
en mittaa ja kaikille on saa-
tu tarjottua suhteellisen py-
syvä työpaikka, Tyykiluo-
to kertoo.

Tulevaisuuden haasteina 

ovat toimitusjohtajan mu-
kaan ajan hermolla pysy-
minen. Nopeasti muuttu-
vat ruokatrendit pyritään 
ottamaan huomioon.

– Jos miettii vaikka taka-
vuosien karppausbuumia, se 

tuli todella nopeasti ja me-
ni sitten yhtä äkkiä ohi. Nyt 
on paljon ollut kysyntää glu-
teiinittomalle leipomotuot-
teelle. Toisaalta esimerkiksi 
kasvava kysyntä lähiruualle 
on meille etu.

Toimitusjohtaja vakuut-
taa, että yritys tulee jatkos-
sakin pysymään haukipu-
taalaisena yrityksenä.

– Olemme ylpeästi mar-
tinniemeläinen leipomo, 
päättää Antti Tyykiluoto.

ELMO R AUTIO

Hammaslääkäri ja yrittäjä 
Heikki Kiviahde osallistuu 
heinäkuussa toista kertaa 
Rynkeby-pyöräilyyn, jos-
sa kertään rahaa vakavasti 
sairaille lapsille ja nuorille.

Polkupyöräilemällä voi tehdä hyvää
messa, Tanskassa, Ruotsis-
sa, Norjassa, Färsaarilla ja 
Islannissa. 

Vuosien saatossa pohjois-
maisella yhteistyöllä ja ke-
rättyjen varojen mahdol-

listamalla syöpäsairauksi-
en tutkimuksella ja hoito-
jen kehitystyöllä on paran-
nettu merkittävästi syöpä-
lasten ennustetta ja vähen-
netty sairauden aiheuttamia 

myöhäisvaikutuksia kasvu-
iässä olevilla lapsilla ja nuo-
rilla.

Peruskunto
sauvakävelyllä

Osallistujat Rynkeby-pyö-
räilyyn valitaan hakemus-
ten perusteella. 

– Jokaiseen joukkueeseen 
otetaan maksimissaan kym-
menen prosenttia edellis-
ten vuosien veteraaneja ja 
loput uusia pyöräilijöitä. 
Joukkueisiin pyritään ot-
tamaan eri-ikäisiä erilaisil-
la liikuntataustoilla olevia 
henkilöitä.

Jokaiselle osallistujal-
le tehdään oma harjoitus-
suunnitelma.

– Ensin hankitaan pe-
ruskunto pitkillä sauvakä-
velylenkeillä. Sen jälkeen 
aloitetaan sisäpyöräily ker-
ran kaksi viikossa. Oulus-
sa ajetaan tietysti talvella-
kin ulkonakin läskipyöril-
lä, mutta varsinainen ulko-
harjoittelu aloitetaan lumien 
sulettua, Kiviahde kertoo. 

Oulusta Pariisiin on 1900 
kilometriä. Virallinen pyö-
räily alkaa ensimmäinen 
heinäkuuta Lübeckistä. Pe-
rillä Pariisissa joukkue on 
7.7. Pariisiin ajaa yhteensä 
2 500 pyöräilijää. 

– Eri pohjoismaiset jouk-
kueet kohtaavat matkan eri 
vaiheissa, joten pyöräilijöi-
tä on sitä enemmän, mitä 
lähempänä Eiffel-tornia ol-
laan. 

Marita ja Heikki Kiviah-
teen lisäksi Oulun Rynke-
by-joukkueessa pyöräile-
vät haukiputaalaiset Päivi 
Kosonen, Jaana Nehvo-
nen, Jari Pekkala ja Olli 
Rantala.

MARKO KEROL A
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LUOTETTAVA TALOUSHALLINNON KUMPPANI
YRITYKSESI KAIKISSA VAIHEISSA

TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY
www.tilitkarppinen.fi

040 1320 500

KOLUMNI

Meidän kaikkien asia
Pitääkö tästä kiinnostua? 
Pitää, sillä tämä asia kos-
kettaa sinua, minua ja meitä 
kaikkia. Nyt puhutaan jul-
kisesta hankinnasta.

Se koskettaa meitä kaik-
kia, syntymästä kuolemaan. 
Itseasiassa jos ollaan tark-
koja, se koskettaa jo sikiötä 
ja jos vielä enemmän halu-
taan kaivaa niin joitain se 
voi koskettaa jo ennen he-
delmöittymistä. Ei ole ihan 
sama millä tarvikkeille nii-
tä hedelmöityshoitoja teh-

dään. Terveydenhuollossa 
aika on kallista, joten ei sii-
nä tarvikkeiden tarvitse vii-
västyksiä aiheuttaa.

Elämän alusta alkaen 
meihin Suomessa vaikut-
taa se, millaisia hankinto-
ja yhteiskunta tekee. Nä-
mä hankinnat ovat sellai-
sia pääosin, että hyvin teh-
tynä ne eivät meille edes 
näy, tai paremmin sanot-
tuna me emme asiaa jou-
du ajattelemaan. Kun tiet 
ovat kunnossa ja koulussa 

hyvää ja ravitsevaa ruokaa 
olemme tyytyväisiä. Halu-
amme, että meidän yhtei-
sillä rahoilla hankintaan 
meille parasta.

Julkisen hankinnan 
haasteet ovat siinä, miten 
saadaan hankittua parasta 
mahdollista vaikuttavuutta 
rajatulla määrällä rahaa. Ei 
se julkisen sektorin säkki-
kään pohjaton ole. Tuskin 
meistä kukaan enää enem-
pää veroja haluaa maksaa. 
Millä näitä haasteita sitten 

selätetään? Paras tapa on 
edelleen keskustelu. Kerro-
taan mitä odotetaan, mitä 
tarvitaan. Hankkijan haas-
teena on löytää sitten par-
haat ratkaisut tarpeisiim-
me. Tässä auttaa yritysten 
kanssa käytävä riittävän ai-
kainen ja avoin vuoropuhe-
lu. Ja keitä yrityksissä toi-
mii: meitä kuntalaisia. Jo-
kaisella meillä on varmas-
ti annettavaa hankintayk-
sikölle.

Puhun paljon markkina-

ELMO R AUTIO

Kellon Tilitytöt saivat 
uuden oululaisisännän
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

ELMO RAUTIO

Haukiputaan keskustassa si-
jaitseva perinteikäs tilitoi-
misto Kellon Tilitytöt Ky on 
ehtinyt palvella monia yri-
tyksiä ja yrittäjiä jo 26 vuo-
den ajan. 

Yritys on Taloushallinto-
liiton auktorisoima jäsen-
toimisto, jonka asiakaskun-
taan kuuluvat kaikki yritys-
muodot. Asiakkaita yrityk-
sellä on ympäri Suomea. Tä-
nä kesänä perinteikkäs tili-
toimisto siirtyy uuden omis-
tajan alaisuuteen.

Yritys on pitkään raken-
tunut Maire Alakiutun ja 
Katriina Vehkaperän va-
raan. Pitkän uran kirjanpi-
täjinä tehneet naiset pää-
tyivät tilitoimistoyrittäjik-
si hieman sattuman kautta.

– Me ikään kuin ajau-
duimme tälle alalle. Koulu-
jen jälkeen pääsin silloiseen 
Haukiputaan tilitoimistoon 
lomittajaksi 1980-luvulla. 
Siitä pitäen olen kirjanpito-
hommia tehnyt, Vehkape-
rä kertoo.

Maire Alakiutulla puoles-
taan kirjanpitoon vei yrittä-
jänä toimiva puoliso.

– Puolison yrityksen myö-
tä oli pakko opetella kirjan-
pitoa. Hoidin lapsia kotona 
ja samalla opiskelin alaa. 
Kun lapset olivat isompia, 
menin töihin tilitoimistoon. 
Aluksi oli tarkoitus olla vain 
vähän aikaa, mutta sille tiel-
le jäin, Alakiuttu naurahtaa.

Vuonna 1992 samaan yri-
tykseen työtovereiksi pääty-
neet Alakiuttu ja Vehkape-
rä perustivat yhdessä Ella 
Mäntylehdon kanssa oman 
tilitoimistoyrityksen Hauki-

putaan Kellon kylälle. Yritys 
siirtyi Haukiputaan keskus-
taan vuonna 2005 ja on seis-
syt siellä siitä saakka.

Nyt perinteikäs hauki-
putaalainen tilitoimisto on 
saanut uuden omistajan. Ke-
säkuun alusta yritys siirtyi 
Esmo-yhtiöiden alaisuuteen, 
jonka toimitusjohtajana toi-
mii oululainen Pasi Kinnu-
nen.

– Huomasimme, että re-
surssimme eivät riitä yrityk-
sen kehittämiseen. Yrityk-
sellämme on pitkään ollut 
hyvä maine, mutta kaikki 
aika menee perustyön teke-
miseen. Tänä päivänä on ko-
vasti paineita laajentaa säh-
köisen asioinnin kehittämi-
seen ja siihen tarvitsimme 
apua, Alakiuttu valottaa yri-
tyskaupan taustoja.

Pasi Kinnunen Esmo-yhti-
öistä kertoo yrityksen etsi-
neen sopivaa ostettavaa ti-
litoimistoa Oulun pohjois-

puolelta jo jonkin aikaa. Yh-
teydenotto Tilityttöjen ta-
holta sattui siksi sopivaan 
saumaan. 

Itsekin Kellon Kivinie-
messä aiemmin asuneelle 
Kinnuselle laajentuminen 
juuri Haukiputaalle oli luon-
nollinen vaihtoehto.

– Esmo-yhtiöillä on jo en-
nestään monia haukiputaa-
laisia asiakkaita. Siksi pi-
dämme tärkeänä, että mei-
dät tavoittaa paikallisesti 
juuri Haukiputaalla. Halu-
amme olla mahdollisimman 
lähellä asiakasta ja tuottaa 
aitoa lisäarvoa asiakkaille. 
Nämä ovat yhteisiä arvo-
jamme.

Toiminta jatkuu
entiseen malliin

Kellon Tilityttöjen toimin-
taan yrityskauppa ei tuo 
suuria muutoksia. Katrii-
na Vehkaperän mukaan toi-

minta jatkuu jatkossakin 
asiakaslähtöisenä.

– Entiseen malliin ollaan 
jatkettu.

Entä onko yrityksen tar-
koitus muuttaa nimeään, 
kun Haukiputaalla toimi-
valla yrityksellä on jatkos-
sa miesomistaja?

– Se on hyvä kysymys, Pa-
si Kinnunen naurahtaa.

– Varmaan sitä tullaan 
jossain vaiheessa mietti-
mään, mutta ainakin täs-
sä vaiheessa vanha nimi 
tuntuu ihan hyvältä.

 Kellon Tilitytöt järjes-
tää tiistaina 19.6. klo 9-15 
avoimet ovet. Uusi omista-
ja odottaakin innolla tapaa-
vansa uusia asiakkaitaan 
kahvitarjoilun lomassa.

– Eniten odotan tältä yh-
teistyöltä uusien asiakkai-
den kohtaamisia. Tervetu-
loa sankoin joukoin paikal-
le, Kinnunen toivottaa.

Kirjanpitäjät Maire Alakiuttu ja Katriina Vehkaperä jatkavat perustamansa yrityksen 
työntekijöinä.
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Meidän kaikkien asia
vuoropuhelusta ja olen tul-
lut siihen tulokseen, että 
tätä hokemaa pitää jatkaa. 
Tämä hokema oikeastaan 
vain laajenee koskemaan ai-
na vain isompaa joukkoa. 
Alun perin tähän termiin 
liitettiin vain hankkijat ja 
yritykset. Jo nyt ja varsin-
kin tulevaisuudessa tähän 
tulee liittää myös loppuasi-
akkaat. Digitalisaatio tuo 
palautteen antamisen en-
tistä helpommaksi ja reaa-
liaikaisemmaksi. Pystym-

me entistä paremmin seu-
raamaan hankittujen tuot-
teiden ja palveluiden vai-
kuttavuutta.

Tässä yritysten ja erityi-
sesti pk-yritysten tulee olla 
hereillä. On tunnettua, et-
tä pk-yrityksissä muutok-
sia voidaan tehdä nopeas-
ti ja asiakkaiden tarpeisiin 
reagointi on nopeaa, kiitos 
matalan organisaatioraken-
teen. Jotta tähän ideaali-
tilanteeseen päästään, on 
julkisen sektorin kerättä-

vä tietoa ja avattava sitä toi-
mijoille.

Ja meidän kuntalaisten 
on oltava aktiivisia, enää 
emme voi odottaa, että 
meille ylhäältä annetaan. 
Meidän pitää jatkossa olla 
entistä aktiivisempia kerto-
maan, mitä me tarvitsem-
me ja kuinka meille han-
kitut palvelut vastaavat 
tarvettamme. Hankinnat 
ovat tulevaisuudessa entis-
tä enemmän myös minun, 
kuntalaisen asia.

Tiina Talala
Hankinta-asiamies

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Vesa Mäkinen ja Jyrki Drushinin pitävät Väiskin TV ja Koneen muutosta Veikon Koneeksi onnistuneena ratkaisuna.

Jokelantiellä sijaitsevan liikkeen ilme uudistui ketjun vaih-
don myötä myös ulkoapäin.

Onnistunut uudistus
Tuija järvelä-uusiTalo

Haukipudas YriTTää

Väiskin TV ja koneen muu-
tos Veikon Koneeksi oli toi-
mitusjohtaja Jyrki Drus-
hinin mukaan onnistunut.

– Kauppa on käynyt mu-
kavasti. Asiakkaat ovat ot-
taneet muutoksen hyvillään 
vastaan. Ei meillä huonosti 
mennyt aiemminkaan, mut-
ta nyt oli uudistumisen ja 
kasvojen pesun paikka.

Väiskin TV ja kone ehti ol-
la Tekniset-ketjun alla vii-
sitoista vuotta. Ennen tou-
kokuun alkua tapahtunutta 
ketjunvaihtoa liikkeessä oli 
loppuunmyynti, mikä aihe-
utti asiakkaissa epäilyksen 
liikkeen loppumisesta.

– Monet asiakkaat kerto-
vat olevansa iloisia, että ko-

dinkoneliike jatkoi täällä.
Ketjun vaihdos tuli ajan-

kohtaiseksi, koska Tekni-
set-ketju siirtyi kokonai-
suudessaan Euronics-brän-
din alle.

– Veikon kone -ketju 
tuntui suurempana ja toi-

mivampana ketjuna meille 
paremmalta vaihtoehdolta, 
Drushinin sanoo.

Ketjun vaihdos on tuonut 
Haukiputaalle uusia asiak-
kaita Oulusta ja muualta-
kin lähiseudulta.

– Myös meidän nettisi-

vumme on selvästi huomat-
tu nyt aiempaa paremmin.

Veikon Koneella on pitkät 
perinteet Haukiputaalla, sil-
lä se on pitäjän vanhimpia 
yrityksiä. Jyrki Drushinin 
isä Väinö perusti sen vuon-
na 1979. 

Jyrki Drushinin ja Vesa 
Mäkinen siirtyivät yrittä-
jiksi vuonna 1994. Mäkinen 
on yrityksen hallituksen pu-
heenjohtaja. Yrittäjäkaksi-
kon lisäksi liikkeessä työs-
kentelee Markus Haarala. 
Hänen vastuullaan on eten-
kin puhelin- ja datatuotteet, 
joiden valikoima lisääntyi 
huomattavasti ketjun vaih-
doksen myötä.

– Haemme puhelinten 
myynnillä lisää volyymia ja 
uutta asiakaskuntaa, Drus-
hinin kertoo.

Tuija järvel ä-uusiTalo



Tuija järvelä-uusiTalo

Haukipudas YriTTää

 
Haukiputaan tori täyttyi 
vappupäivänä iloisista juh-
lijoista. Sää suosi Haukipu-
taan Yrittäjät ry:n kolmatta 
kertaa järjestämää tapahtu-
maa. Paikalla kävi arviolta 
tuhat henkilöä. 

Tapahtuman pääesiintyjä 
oli Haukiputaan Mieskuoro, 
jonka lisäksi kuultiin Jor-
ma Jämsän haitarinsoittoa. 
Uutena ohjelmanumerona 
oli lapsille ja lapsenmielisille 
tarkoitettu vappuhahmoki-
sa, johon lapsia jonoksi asti.

Torimyyjiä oli jälleen ker-
ran paikalla runsaasti.  

Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja Tiina Sota-
niemi uskoo, että hyvän 
suosion saavuttanut vap-
putori järjestetään myös 
jatkossa.

– Yrittäjien tahtotila on 
vahvasti elävöittää Hauki-
pudasta ja mielellään teh-
dä tällaisia tapahtumia. Jär-
jestelyt vaativat aina oman 

ponnistuksensa, aikaa ja tal-
koohenkeä, mutta kivasti 
olemme niistä selvinneet. 
Toivomme, että yrittäjillä 
on jatkossakin matala kyn-
nys osallistua järjestelyihin. 
Yhdessä hyvä tulee.
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Leikkimielisessä vappuhahmokisassa sai käydä esittämässä hahmonsa. Jokainen sai pienen palkinnon. Kuvassa Hauki-
putaan Yrittäjien hallituksen toinen varapuheenjohtaja Jyrki Drushinin jututtaa Linnea- ja Ilona-tiikereitä.

Vapputorin pääesiintyjä oli Haukiputaan Mieskuoro, joka lauloi Mihkel Kolditsin johdolla keväisiä sävelmiä.  

Ratsastus ja poniajelu ovat vapputorin suosituimpia ohjel-
manumeroita.  Ilona Pekkala Alarmi Stables -tallilta talut-
ti shetlanninponi Amia. Kyydissä olivat Emma Korpi ja San-
ni Keskikallio.

Haukiputaan torilla oli useita myyntitelttoja. Yrittäjien 
omalla teltalla kävivät kaupaksi hattarat ja arvat. 

Poppi-Papukaija -maskotit 
kannustivat vappuhahmo-
kisaan osallistuneita. 

Tuija järvel ä-uusiTalo

Torillinen vappukansaa
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Nuoret yrittäjät 
uskovat konseptiinsa
Elmo rautio

Haukipudas yrittää

Kun haukiputaalaiselle tu-
lee nälkä, on tapana suun-
nata Kirkkotielle. Entistä 
kunnantaloa vastapäätä on 
nähty vuosien varrella muun 
muassa Best Burger, Burger 
House ja Burger Grill&Bar. 
Nykyisin paikalla komeilee 
Burger Pirtin logo.

– Monella on sellainen kä-
sitys, että olisimme jokin 
grillikioski, mikä on erit-
täin väärää tietoa. Olemme 
nimen omaan burger-ravin-
tola, korostaa yrittäjä Vilma 
Kinnunen.

Luontevasti
yrittäjäpolulle

Burger Pirtti on Kinnusen 
ja Joonas Grekelän lem-
pilapsi. Kinnunen ja Grekelä 
ovat alle 25-vuotiaina nuori-
na yrittäjinä poikkeukselli-
sia tapauksia. Heidän tiensä 
yrittäjiksi oli kuitenkin lo-
pulta varsin luonteva.

– Työskentelin aikoinaan 
näissä samoissa tiloissa ai-
emman yrityksen palveluk-
sessa. Kun sen toiminta lop-
pui, siitä oli sitten helppo jat-
kaa, Joonas Grekelä kertoo.

Kinnusella puolestaan oli 
jo ennestään kokemusta yrit-
tämisestä. Hän ehti opiske-
lujensa ohessa työskennel-
lä kaksi kesää kesähuolta-
mo ANVI:n parissa OSAO:n 
Haukiputaan yksikön tilois-
sa. Aiemmin ravintola-alan 
tutkinnon suorittanut Kin-
nunen päätyi Pirttiin ensin 
työntekijäksi ja viime kesäs-
tä alkaen myös osakkaaksi.

Mikä sitten saa nuoren 

ihmisen ryhtymään yrit-
täjäksi?

– Kyllä se on se tietynlai-
nen vapaus. Ja se, että kun 
tekee töitä, niin sitä tekee it-
selleen, Grekelä luonnehtii.

Helppoa yrittäminen ei 
suinkaan aina ole. Kinnunen 
kertoo avoimesti jopa kellon 
ympäri ulottuvista työpäi-
vistään. Uudet tilaukset teh-
dään työpäivän jälkeen, tu-
kussa käydään vapaapäivinä.

– Sitten kun kaikki alkaa 
sujua, se on sen arvoista, 
Kinnunen luonnehtii.

Ajatus burger-ravintolas-
ta on ollut yrityksen konsep-
ti alusta alkaen. Sen vuoksi 
Kinnunen näkee tarpeelli-
seksi korostaa, ettei kyse ole 
grillistä tai pikaruokalasta.

– Hampurilaisista tulee vä-
hän mieleen sellainen mäk-
käri-hesburger-tyyppinen 
meininki. Me teemme nimen 
omaan burgereita. Meillä on 
isot annokset, omat täysliha-
pihvit ja kunnon sämpylät, 

Kinnunen kuvailee.
Konseptia voi kutsua on-

nistuneeksi: yrityksellä on 
viime aikoina ollut enem-
män asiakkaita kuin mihin 
tilat riittävät.

– Asiakkaita on riittä-
nyt ja koko ajan tulee uu-
sia, Grekelä hymyilee.

Yrityksen markkinoin-
tistrategia on yhtä nuore-
kas ja moderni kuin yrittä-
jänsä. Burger Pirtti hakee 
näkyvyyttä lähinnä sosiaa-
lisessa mediassa. Kinnusen 
mukaan suurin osa uusis-
ta asiakkaista löytää perille 
kuultuaan hyvää palautetta 
muilta asiakkailta.

– Hyvä ruoka ja iloinen 
palvelu ovat meidän tomin-
tamme ydinajatuksia. Ha-
luamme, että tänne on ai-
na kiva tulla. Olemme Joo-
naksen kanssa tällaisia per-
soonia, että hymyilemme ja 
naureskelemme aina, vaik-
ka välillä mentäisiin ener-
giajuoman voimalla, Kin-
nunen naurahtaa.

Kun yrityksen vieressä si-
jaitsevan kiinteistön kyljessä 
komeilee iso graffiti “kuollut 
kylä”, se ei välttämättä ole 
paikallisille yrittäjille posi-
tiivisin mahdollinen viesti. 
Haukipudas on kuntaliitok-
sen jälkeen ollut muutoksen 
kourissa ja palvelujen määrä 
kyläkeskuksessa on selvästi 
laskenut. Grekelä ja Kinnu-
nen näkevät kuitenkin tule-
vaisuuden positiivisemmin.

– Ihmisethän täältä eivät 
ole mihinkään hävinneet, 
vaikka palveluja on karsit-
tu. Kyllä täällä kysyntää on, 
vakuuttaa Joonas Grekelä.

Vilma Kinnunen ja Joonas Grekelä pyörittävät haukiputaalaista burger-ravintolaa.

Elmo r autio

Sitten kun kaikki 
alkaa sujua, se on 
sen arvoista. 
- Vilma Kinnunen

Haukiputaan Yrittäjät
toivoo kaikille

HYVÄÄ KESÄÄ!

Seruraava yrittäjälehti 
ilmestyy 8.11.2018



Auli HAApAlA

HAukipudAs yrittää

Kesäjuhlat kokoavat tänä-
kin kesänä haukiputaalai-
sia ja väkeä laajemminkin 
tapaamaan toisiaan kesäi-
sissä lomatunnelmissa ohjel-
man äärelle Martinniemes-
sä, Kellossa ja Kiviniemessä. 

Perinteinen Martinnie-
men kesäjuhla järjestetään 
jälleen heinäkuun toisena 
sunnuntaina 8.7. kello 12 
alkaen Martinniemen sa-
tamassa. Lohisopan kesä-
juhlille keittelee  kahvila-
ravintola Nyymanni. Lap-
sille on luvassa pomppu-
linna, kanttiinista saa os-
taa myös kahvia, lättyjä ja 
makkaraa.  Onnenpyörä ja 
arpajaiset järjestetään en-
tiseen tapaan, kertoo Liisa 
Takalo Martinniemen ky-
läyhdistyksestä.

Ohjelmasta ja musiikis-
ta vastaa musiikkiteatteri 
Haukiputaan Työväen Näyt-
tämö. 

– Ryhmä esittää omaa oh-
jelmistoaan Martinniemen 
Marilynistä ja muista aikai-
semmista produktioistaan 
sekä makupaloja ensi kesäl-
le työn alla olevasta uudes-
ta musikaalista. Ohjelmaan 
sisältyy myös paljon tansse-
ja.  Uskaltautuukohan ku-
kaan yleisöstä tanssiin mu-
kaan, haastaa Takalo.

Kesäjuhlan järjestelyt 
työllistävät kyläyhdistyk-

sestä noin 30 henkeä.  Ylei-
söä on paikalla ollut keski-
määrin 500.

– Samaa kävijämärää odo-
tamme myös nyt, veikkaa 
Takalo.

Kiviniemen 
kesäpäivä elokuussa

Kiviniemen kesäpäivä jär-
jestetään muutaman vuo-
den tauon jälkeen satamas-
sa 4.8. kello 11-16. Ohjelmaa 
on klo 15 saakka, myynti-
paikat ovat auki klo 16:een.
Päivän aikana on Potnapek-
ka-kuljetus asukastuvalta 
Kiviniemen rantaan. 

Kiviniemen koulun ken-
tällä Kellon Työväen Urhei-
lijat järjestää nappulakisat, 
joiden palkintojenjako ja 
muuta ohjelmaa on luvassa 
Kiviniemen rannassa, ker-
too Kellon suuralueen asu-
kasyhdistyksen puheenjoh-

taja Mika Huusko. 
Asukasyhdistys järjestää 

satamassa tikkakisat ja Kel-
lon metsästysseura ampu-
maradan, missä ilmakivää-
rillä pääsee kokeilemaan 
ampumatarkkuuttaan valvo-
tusti ammattilaisten opas-
tuksella.

Martat myy pullaa ja kah-
via, asukasyhdistyksen juh-
lateltalla on myös makka-
ranmyyntiä. Kalapuohista 
saa kalaherkkuja, toinen ka-
laherkkujen myyntipiste tu-
lee venesataman puolelle.

Ohjelmassa on myös ka-
lankäsittelynäytös ja kan-
sallispukujen ”tuuletusta”. 

– Tapahtumaa on kehitel-
ty ja suunniteltu hieman en-
tisaikaisia Kalajuhlia muis-
tellen, toteaa Huusko.

Kellon suuralueen asu-
kasyhdistys ry on tapahtu-
man pääjärjestäjänä, muka-
na ovat myös Kellon Martat, 
Takkurannan Martat, Kivi-
niemen laituriyhdistys, Kivi-
niemen meripelastusyhdis-
tys, Kalapuohi, Kellon met-
sästysseura ja Kellon Työ-
väen Urheilijat. Mukana on 
myös paljon vapaaehtoisia 
toimijoita.

Vielä lisääkin ohjelmaa 
kuten musiikkia, onginta-
kisa ja meriajelua, on ke-
hitteillä kesäpäivien ohjel-
matarjontaan. Tarkemmin 
tietoa tapahtumasta löytyy 
kesän mittaan netistä kel-
lonasukastupa.fi
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Yrittäjät muisti valmistuneita stipendeillä
MirkO siikAluOMA

HAukipudAs yrittää

Haukiputaan yrittäjät ry 
palkitsi jälleen ammat-
tiin ja ylioppilaaksi val-
mistuneita stipendeillä.

Myöntämisperusteina sti-
pendeille oli opiskeluissa 
menestyminen, oma-aloit-
teisuus ja yrittäjähenkinen 
asenne.

Haukiputaan lukion ke-
vään uusista ylioppilaista 
yrittäjien stipendillä palkit-
tiin Sara Kamula. Kamula 
kuvailee tunnelmiaan val-
mistumisen johdosta mu-
kaviksi. 

– Kiva, että urakka on nyt 
ohi. Toki on vähän haikea 
mieli, että mitä nyt tekee, 
Sara Kamula kertoo.

Miltä stipendin saami-
nen tuntui?

– Se tuli yllätyksenä. Olin 
innoissani siitä, että sain 
juuri yrittäjästipendin. Yrit-
täjyys on minulle tärkeä jut-
tu, sillä harjoitan itsekin 

kevytyrittäjyyttä, Kamu-
la kuvailee.

Kamula on hakenut opis-
kelemaan kasvatustieteitä 
Oulun yliopistoon ja mah-
dollisen välivuoden sattues-
sa hän aikoo toimia oman 
koirankoulutukseen keskit-
tyvän yrityksensä parissa. 
Tuore ylioppilas kertoo ole-
vansa erittäin iloinen nuo-
ren yrittäjyyden tukemises-
ta myös stipendin kautta. 

Miltä yrittäjyys on tuntu-
nut?

– Yrittäjän vapaus tuntuu 
ihan omalta jutulta. Olen 
aina ollut ihminen, joka 
tykkää itse tehdä, päättää 
näistä asioista, suunnitella 

sekä organisoida, joten se 
on tullut luontaisesti, Ka-
mula pohtii.

OSAOn valmistuneista 
opiskelijoista Haukiputaan 
Yrittäjät muisti stipendillä 
sähkö- ja automaatioalan 

perustutkintoon aikuiskou-
lutuksen puolelta valmistu-
nutta Teemu Kerälää. Ke-
rälä kertoo olevansa helpot-
tunut ja tyytyväinen val-
mistumisestaan.

– Olo itsestä on ylpeä, sil-

lä vaihdoin kokonaan uu-
delle alalle. Olen kiitollinen 
siitä, että on saanut aikuis-
puolen opettajilta hyvän 
pohjan työelämään, vaik-
ka itsellä ei ollut aiempaa 
pohjaa sähköpuolelta, Ke-
rälä kertoo.

Miltä stipendin saami-
nen tuntui?

– Omalla tavallaan oli yl-
lätys. Koin, että koulu meni 
koko ajan paremmin ja pa-
remmin ja että olin onnis-
tunut hyvin koulun ja har-
joittelujen osalta.

Sähköasentajan suunni-
telmat olivat selvillä jo en-
nen papereiden saamista kä-
teen. Viimeisen näyttöpäi-
vän jälkeen työt jatkuivat 
suoraan viimeisessä harjoit-
telupaikassa. Näillä eväillä 
on hyvä jatkaa, Kerälä tuu-
maa.

– Alanvaihdon ja iän myö-
tä opiskelu on mennyt eri-
laisella motivaatiolla. Tu-
levaisuudennäkymät ovat 
positiivisia, summaa Tee-
mu Kerälä.

Haukiputaan lukiosta Yrittäjien stipendillä palkittiin koirankoulutusyritystä itsekin pyö-
rittävä ylioppilas Sara Kamula.

Haukiputaan OSAOn val-
mistuneista opiskelijoista 
Yrittäjien stipendillä palkit-
tiin sähköasentajaksi val-
mistunut Teemu Kerälä.

Kesäpudas-turnaus 
tulee taas
HAukipudAs yrittää

Auli HAApAlA

Haukiputaalla on jälleen 
vilinää ja vilskettä tuleva-
na viikonloppuna 16.-17.6., 
kun jalkapalloilijat valloit-
tavat Haukiputaan ja lähi-
seudun jalkapallokenttiä. 
Järjestelyistä vastaa tut-
tuun tapaan Haukiputaan 
Pallo. 

– Turnaukseen on ilmoit-
tautunut kaikkiaan 111 
joukkuetta, mikä tarkoittaa 
noin 1200 pelaajaa. Suurin 
osa joukkueista tulee Oulun 
alueelta ja lähistöltä, mutta 
vierailijoita saadaan myös 
muun muassa Rovaniemel-

tä, Kokkolasta ja Kajaanis-
ta, kertoo Haukiputaan Pal-
lon  toiminnanjohtaja Riik-
ka Ylitalo.

Otteluita pelataan lauan-
taista sunnuntaihin aamus-
ta iltaan Haukiputaan kes-
kuskentällä, Virpiniemes-
sä, Länsituulessa sekä Ri-
taharjun ja Norssin kentil-
lä. Turnaus tarjoaa sarjoja 
pojille ja tytöille ikäluokis-
sa 2006-2012.

Jokaisen kentän järjes-
telyt ja kioskit hoidetaan 
Haukiputaan Pallon jouk-
kueiden toimesta talkoo-
voimin. Myös pelinohjaajan 
tehtävissä nähdään paljon 
Haukiputaan Pallon omia 

junioreita.
Riikka Ylitalon mukaan 

toimihenkilöitä on muka-
na kaikkiaan kolmisen sa-
taa. Kun pelaajat ja heidän 
vanhempansa, toimihenki-
löt ja muu yleisö lasketaan 
yhteen, KesäPudas tuo Hau-
kiputaalle ja ympäristöön 
noin 2500 henkilöä, mikä 
näkyy varmasti myös ky-
läkuvassa.

– Tervetuloa mukaan seu-
raamaan pelejä ja  kannus-
tamaan pelaajia, vinkkaa 
Riikka Ylitalo.

Tarkempaa tietoa turna-
uksesta ja aikatauluista löy-
tyy netistä osoitteesta hau-
pa.fi/kesapudas/

Haukiputaan Pallon neljäs peräkkäinen KesäPudas-turnaus pelataan tulevana
viikonloppuna. Turnaus on 6–12-vuotiaille pelaajille.

Kesäjuhlissa tavataan!
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Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana 
kenties kansainväliset markkinat? Laadukkaat yritys-
palvelumme ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina 
liikeidean sparraamisesta lähtien.

AUTAMME  
YRITYSTÄSI KASVAMAAN

LIIKETOIMINTAMALLI
Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi 
tärkeimmät osa-alueet, kuten ansainta-
logiikan, kohdemarkkinat, jakelukanavat, 
kustannus rakenteen ja rahoitustarpeet. 
Liiketoiminta malli auttaa sinua hahmot-
tamaan mahdolliset ongelmakohdat ja 
kertomaan suunnitelmistasi uskottavasti.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN
Saat meiltä käytännönläheisiä neuvoja 
yrityksesi perustamiseen liittyvissä asioissa, 
kuten perustamisasiakirjojen laadinnassa, 
talouslaskelmissa, rekisteröinneissä ja 
vakuutus asioissa.

YRITYSRAHOITUS
Kartoitamme yhdessä yrityksesi käynnistä-
miseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät 
rahoitustarpeet ja -vaihtoehdot. Autamme 
suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa 
sekä niin julkisen kuin yksityisenkin yritys-
rahoituksen hakemisessa.

SIJOITTUMISPALVELUT
Kun olet tuomassa tai perustamassa 
yritystäsi Ouluun, selvitämme alueen 
liiketoiminta mahdollisuudet ja autamme 
verkostoitumaan. Autamme löytämään 
sopivat toimitilat tai tontin sekä osaavaa 
työvoimaa yritykseesi. 

Tutustu myös  
sähköisiin palveluihimme

Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja 
tontti pörssin, kattavan yrittäjän tietopa-
ketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi 
rahoitusmahdollisuuksista.

oulu.combusinessoulu.com |  CHAT

VIENNIN EDISTÄMINEN
Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yritys-
kentässä, jotta alueemme yritykset verkottuvat 
eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistä-
mismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteis-
työkumppaneita ja rahoittajia sekä avustamme 
myyntineuvottelujen järjestämisessä.

OMISTAJANVAIHDOKSET
Opastamme sekä myyjiä että ostajia sukupol-
venvaihdoksissa ja yrityskaupoissa. Käytös-
sämme on laaja verkosto alan asiantuntijoita, 
joiden kanssa toteutamme omistajanvaihdok-
set sujuvasti.

TYÖNANTAJAPALVELUT
Tarjoamme työllistämisen neuvontapalveluja 
ja helpotamme rekrytointia esittelemällä sopi-
via ehdokkaita työllisyyspalvelujen työnhakija- 
asiakkaista. Selvitämme mahdollisuudet 
rekrytoinnin taloudellisiin tukiin ja autamme 
niiden hakemisessa, kun palkkaat työllisyys-
palvelujen työnhakija-asiakkaan.

LIIKETOIMINNAN VALMENNUKSET
Toteutamme yhteistyökumppaneidemme 
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaa-
miseen liittyviä koulutus- ja valmennusoh-
jelmia. Aiheina ovat mm. myyntivalmiudet ja 
markkinointi, vienti, yritysrahoitus, yritys- ja 
sopimusjuridiikka sekä erityisesti työhyvin-
vointi. Tarjoamme myös tuettuja asiantuntija-
palveluita eri osa-alueilla.

INNOVAATIO- JA  
VERKOSTOITUMISPALVELUT
Järjestämme ideoiden, osaajien ja yritysten 
kohtaamisia, jotka synnyttävät uutta liiketoi-
mintaa eri alojen rajapinnoilta. Avullamme 
löydät myös oikean testaamis- tai kehittämis-
palvelun yhteisöstämme.

VIESTINTÄ- JA MEDIAPALVELUT
Viestimme tapahtumista ja ajankohtaisista 
asioista uutiskirjeiden ja sosiaalisen median 
kautta. Välitämme myös yritysten tiedotteita 
medialle ja julkaisemme tärkeimmät uutiset 
omissa kanavissamme.

OULUN SEUDUN MARKKINOINTI
Tule mukaan vaikuttamaan ja tekemään 
ennakkoluulotonta viestintää Oulun seudun 
markkinointiin, jonka toimenpiteet suunni-
tellaan yhdessä vuodeksi kerrallaan. Saat 
yrityksellesi näkyvyyttä keskeisissä medioissa 
ja tapahtumissa. Samalla saat tukea myyntiin 
ja verkostoitumiseen sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti.

TAPAHTUMA-ASIANTUNTIJA
Oulu Convention Bureau (OCB) tarjoaa  
puolueetonta asiantuntija-apua kokouksen, 
kongressin tai muun tilaisuuden järjestäjälle 
Oulussa. Autamme suunnittelu- ja hakupro-
sessissa sekä markkinoinnissa ja etsimme 
vaihtoehtoja tapahtumasi toteuttamiseksi. 

LÄHETÄ MEILLE 
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE
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Meiltä saat myös maatyöt samaan sopimukseen.
Tutustu myytäviin kohteisiin kotisivuillamme.

. . .juuri sellaisena
kuin haluat

YKSILÖLLISET OMAKOTITALOT TÄYSIN VALMIIKSI
TAI HALUAMAASI VALMIUSASTEESEEN


