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Haukiputaan Yrittä-
jien puheenjohtaja 
Jonna Kurvinen us-
koo, että yrittäjät voi-
vat lisätä koko paik-
kakunnan viihtyisyyt-
tä ja vetovoimaa.
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PEKKA KEVÄJÄRVI
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjät ry ko-
koontui kevätkokoukseen-
sa 10.4. Martinhoviin Mar-
tinniemessä. Kakku ja kahvi 
maistuivat hyvältä histori-
aa huokuvassa ympäristös-
sä. Noin 15 hengen joukol-
la kerrattiin edellisen vuo-
den tekemisiä.

Yrittäjien näkyvimpiä 
tapahtumia olivat vappu-
tapahtuma sekä marras-
kuinen joulunavaus. Mo-
lemmista on tullut alueen 
asukkaille tärkeitä vuoden-
kiertoon kuuluvia tapahtu-
mia. Joulutapahtuman yh-
teydessä luovutettiin hy-
väntekeväisyyslahjoituk-
sena pyörätuoli Hannan-
kodin käyttöön.

Myös yrittäjäjärjestön toi-
mintaan kuuluvat Vuoden 
haukiputaalaisen ja Vuoden 
Yrittäjän valinta puhuttavat 
haukiputaalaisia vuosittain. 

Viime vuonna Vuoden 
haukiputaalaiseksi nimet-
tiin Tero Seppänen. Vuo-
den Yrittäjä puolestaan oli 
Putaan Radio Väiski Oy, jo-
ka toimii nykyään Hauki-
putaalla liikenimellä Vei-
kon kone.

Haukiputaan Yrittäjien 
jäsenmäärä on vakiintunut 
noin 220 jäseneen. Yhdis-
tyksen uusi puheenjohta-

ja on kiinteistövälitysalan 
yrittäjä  Jonna Kurvinen. 

Viime vuonna yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja-

na toimi Tiina Sotaniemi 
ja varapuheenjohtajina Jon-
na Kurvinen (ent. Manni-
nen) ja Jyrki Drushinin, 

sihteerinä Leena Niemelä 
ja rahastonhoitajana Mai-
re Alakiuttu. Muut jäsenet 
olivat Pasi Kropsu, Pek-

ka Qvist, Heidi Mäkeläi-
nen, Esa Kaipainen, An-
nukka Jaskari ja Päivi Pik-
kuhookana. Jyrki Drushi-
nin on toiminut myös PPY:N 
hallituksen jäsenenä ja 2. va-
rapuheenjohtajana varajäse-
nenään Pasi Kropsu. Lisäksi 
Drushinin on toiminut Jä-
senpalveluForumin vetäjä-
nä. Toiminnassa on ollut mu-
kana myös Seppo Pekkala.

Haukiputaan Yrittäjät jul-
kaisi vuonna 2018 Ranta-
pohjan tuottamana 3 kap-
paletta Haukipudas Yrittää 
-lehteä. Tänä vuonna julkai-
suja tehdään 2 kappaletta.

Yrittäjien vuoteen 2018 
kuului myös koko joukko 
erityisesti jäsenistölle tar-
koitettuja tilaisuuksia.

Lintumaansuontie 10, 90820 Kello
Puh. 040 510 4127 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Haukipudas Yrittää on Haukiputaan Yrittäjät ry:n lehti

Vastaava toimittaja: Jonna Kurvinen

Tuotanto ja ulkoasu: Rantapohja Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Yrittäjien näkyvim-
piä tapahtumia olivat 
vapputapahtuma se-
kä marraskuinen jou-
lunavaus. Molemmis-
ta on tullut alueen 
asukkaille tärkeitä 
vuodenkiertoon kuu-
luvia tapahtumia.

Odottamisen iloa!
Olen saanut toimia muuta-
man kuukauden Haukipu-
taan Yrittäjien uutena pu-
heenjohtajana ja olen ilokse-
ni huomannut kuinka hyvä 
ja tiivis porukka meiltä Hau-
kiputaalta löytyy. Yrittäjä-
perheeseemme on tulossa 
kesällä iso muutos perheen-
lisäyksen myötä ja on ollut 
ilahduttavaa nähdä kuinka 
yrittäjistä löytyy kannus-
tusta ja tukea kysymyksiä 
herättäviin asioihin.

Yrittäjäperheeseemme on 
siis heinäkuun alussa tulos-
sa uusi yrittäjän alku. Olen 
myös saanut todeta kuin-
ka aina löytyy myös ihmet-
telijöitä, miten yrittäjänai-
nen ja järjestötyössä aktii-
visesti mukana oleva voi 
hoitaa myös vauva-arjen. 
Usein kuulee ”Miten sinä 

muka hoidat tuonkin hom-
man, kun sinulla on vauva 
hoidettavana?”

Toki elämästä ei tiedä ja 
mitä tahansa toki voi sattua, 
mutta lähtökohtaisesti per-
heen ja yrittämisen sovitta-
minen tulee varmasti luon-
nostaan ja kaikki on kuiten-
kin omasta asenteesta kiin-
ni. Ja minäkään en ole kor-
vaamaton, kun on vuosien 
aikana luonut hyvän tuki-
verkoston erilaisten yhdis-
tystoimintojen avulla, niin 
apua kyllä tarvittaessa saa.

Odottavan aika on ollut 
pitkä ja saa nähdä kuinka 
kauan odotamme nyt tule-
van hallituksen muodostu-
mista. Vaalikeskusteluissa 
näkemyserot puolueiden vä-
lillä olivat suuret, eikä yksi-
kään puolue saanut selkeäs-

ti suurempia kannatusluku-
ja. Yrittäjiä on nyt eduskun-
nassa reilu 30, joka hieman 
laski edellisestä kaudesta, 
toivottavasti yrittäjien ää-
ni kuuluu.

Valtion talous on saata-
va kuntoon ennen suurten 
vaalilupausten toteutta-
mista. Työllisyyden lisää-
minen ja yrittäjyyden kan-
nattavuus on meille kaikil-
le tärkeä asia. Toivottavas-
ti neuvottelut saadaan vie-
tyä lävitse nopealla aikatau-
lulla, joka olisi ehdottoman 
tärkeää yritysten investoin-
ti ja rekrytointi päätöksil-
le. Suomen Yrittäjät teke-
vät kovasti töitä hallitus-
ohjelman yrittäjäystävälli-
syyden eteen. Mitä suurem-
mat taustajoukot Suomen 
Yrittäjillä on, sitä enemmän 

heitä kuunnellaan.
Yhdistyksemme saavuttaa 

tänä vuonna kunnioitetta-
van 40 vuoden iän. Merkki-
paalua juhlistetaan 40-vuo-
tisjuhlilla ja suunnittelut 
ovatkin jo kovassa vauhdis-
sa. Tässä ja syksyn lehdes-
sä käydäänkin läpi Hauki-
putaan Yrittäjien neljäkym-
menvuotista taivalta.

Haukiputaan keskusta on 
käynyt vuosien varrella läpi 
useamman kasvojen koho-
tuksen. On myös yrityksiä 
jotka ovat pysyneet muutok-
sista huolimatta aina hau-
kiputaalaisten suosiossa ja 
tästä hyvänä esimerkkinä 
on keskeisellä paikalla ole-
va SEO Haukipudas huolto-
asema. SEO on ihmisten ta-
paamispaikka ja onnistuu-
pa siellä näppärästi tank-

kaus ja muut pienet huolto-
hommatkin.

Kuntakin on vuosien aika-
na muuttunut kaupungiksi 
ja näyttää, että kuntaliitok-
sen jälkeen tapahtuvien lii-
ketilojen tyhjeneminen on 
ottanut käänteen ja olem-
me saaneet keskustaan iso-
jakin toimijoita. Yhä kuiten-
kin kaivataan nopeampaa 
kaavoittamista ja elinkeino-
elämän huomioimista Oulun 
reuna-alueilla.

Vapputorilla halutaan tä-
nä vuonna sekä tulevaisuu-
dessa, tuoda nuoria esille en-
tistä enemmän. Haastatte-
lemme alle 17-vuotiaita me-
nestyneitä tai erittäin in-
nostuneita yksilölajin har-
rastajia. Lisäksi torilla tar-
jolla iloista musiikkia niin 
lapsille kuin koko perheel-

le. Erittäin suositulle hat-
tarakojulle on varattu yksi 
kone lisää, mutta jonotta-
miseen varmasti täytyy va-
rautua. Odotetaan keskivii-
kolle aurinkoista säätä! To-
rilla tavataan!

Jonna Kurvinen
puheenjohtaja

Haukiputaan Yrittäjät ry

Yrittäjien tapahtumat kuuluvat
haukiputaalaisten vuodenkiertoon

Haukiputaan Yrittäjien kevätkokous pidettiin Martinhovis
sa Martinniemessä.

Haukiputaan Yrittäjien joulutapahtumaan saapuneet puk
ki ja muori osasivat ennakoida marraskuun 2018 oikuttele
vat sääolosuhteet. Paikalle tultiin sähkökelkalla.

Vuoden 2018 yrittäjät Vesa Mäkinen ja Jyrki Drushinin 
(oik.) sekä työntekijä Markus Haarala (keskellä) ottivat pal
kinnon vastaan lämpimin ajatuksin.

Voimanostaja Tero Seppänen palkittiin Vuoden hauki
putaalaisena 2018 Haukipudas-päivillä.

PEKK A KEVÄJÄRVI TEEA TUNTURI
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Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen vapputori kokoaa haukiputaalaiset viettämään vappua yhdessä. Haukiputaan torilta 
löytyy vappupäivänä ilmapalloja, hattaraa ja monenlaisia vappuherkkuja. 

Torille vappuna
tuttuja tapaamaan
TEEA TUNTURI
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjien pe-
rinteinen vapputori-tapah-
tuma järjestetään vappupäi-
vänä jo neljättä kertaa. Ta-
pahtuman järjestelyt lähti-
vät yrittäjäyhdistyksen sih-
teerin Leena Niemelän 
mukaan aikanaan liikkeel-
le siitä, kun haukiputaalai-
set toivoivat Kesäpäivien ti-
lalle mieluummin omaa vap-
putapahtumaa.

Monet haluavat viettää 
vappua omalla alueella niin, 
ettei tarvitse lähteä Ouluun 
metsästämään vapputun-

nelmaa. Tapahtuma syntyy 
oman alueen ihmisistä ja yh-
teisöllisyydestä.

– Tärkeintä vapputapah-
tumassa on se, että kaikki 
tulevat yhdessä torille ta-
paamaan tuttujaan ja vaih-
tamaan kuulumisia. Paikal-
le saapuvat niin isovanhem-
mat lapsenlapsineen kuin 
perheet ja kaikki muutkin. 
Torialue on sopivan intiimi, 
jotta toiminnot eivät levit-
täydy liian laajalle. Jokainen 
on keskellä tapahtumia, Nie-
melä arvioi.

Vapputorilla on perin-
teisesti lapsille poniratsas-
tusta ja -ajelua. Kaikenlaisia 

herkkuja kuten hattaroita ja 
karkkia on myynnissä. Ilma-
pallomyyjä on myös paikal-
la, samoin kuin runsas jouk-
ko torimyyjiä.

– Meillä on Haukiputaal-
la paljon nuoria, jotka ovat 
menestyneet omassa urhei-
lulajissaan hienosti kilpai-
luissa. Haluamme, että nuo-
ret pääsevät tällä kertaa ää-
neen vapputapahtumassa 
kertomaan omista harras-
tuksistaan ja menestykses-
tään, Leena Niemelä sanoo.

Esiintyjänä on tänä vuon-
na kiiminkiläinen trubaduu-
ri Jone Kokkoniemi, joka 
leikittää lapsia ja laulaa ihan 

jokaiselle kello 12 ja 13 sekä 
musisoi yleisön joukossa ta-
pahtuman aikana. Haukipu-
taan Yrittäjien puheenjohta-
ja Jonna Kurvinen avaa ta-
pahtuman, joka kestää vap-
pupäivänä kello 11-14 väli-
sen ajan.

Torialue on sopivan 
intiimi, jotta toimin-
not eivät levittäydy 
liian laajalle. Jokai-
nen on keskellä ta-
pahtumia.

Poneja voi silitellä, niillä voi ratsastaa tai ajella kärryissä.

ARKISTOKUVAT: TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO

Lohitie 5,
Kiviniemi

Ark.  klo  15.00-
La-su  klo 12-
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Markkinoita, tapahtumia, edunvalvontaa, verkostoitumista
Haukiputaan Yrittäjäyhdistys on 40-vuotias
TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan Yrittäjäyh-
distys perustettiin vuonna 
1979 samoihin aikoihin kun 
yrittäjien järjestötoiminta 
lisääntyi koko maassa. En-
simmäiset parikymmentä 
vuotta yhdistys ajoi muun 
muassa yrittäjien arvostuk-
sen lisäämistä.

– 80–90-luvulla oli vielä 
maailmankuva, jossa yrit-
täjä ei ollut kovinkaan kan-
san suosiossa. Yrittäjät kat-
sottiin monesti riistäjäporu-
kaksi, toteaa vuosina 1992–
2000 Haukiputaan Yrittäjä-
yhdistyksen puheenjohtaja-
na toiminut Hannu Veh-
kaperä.

Yrittäjien arvostusta haet-
tiin myös Haukiputaan kun-
nan suunnasta.

– Aluksi oli tärkeää luo-
da suhteita kuntaan, jotta 
ilmapiiriin saataisiin yrit-
täjähenkisyyttä. Toivottiin, 
että niin kunta kuin kunta-

laisetkin tekisivät hankinto-
ja omasta kunnasta, kertoo 
80-luvulla ennen Vehkape-
rää puheenjohtajan toimi-
nut Tuomo Santala.

Yrittäjien näkökulmaa 
alettiin viedä myös kun-
nalliseen päätöksentekoon.

– Olavi Markus oli pit-
kään Haukiputaan kunnan-
valtuustossa. Hänen jäl-
keensä minut valittiin val-
tuustoon sitoutumattoma-
na yrittäjäehdokkaana. Näin 
yrittäjät pääsivät konkreet-
tisesti vaikuttamaan asioi-
hin, ja todennäköisesti 
saimme jotain myös aikai-
seksi, kertoo Hannu Veh-
kaperä.

Messuja ja
markkinoita

Kautta 40-vuotisen histori-
ansa Haukiputaan Yrittäjät 
on ollut mukana kampan-
joissa, joissa on kehotet-
tu ostamaan omalta paik-
kakunnalta. Jäsentensä ja 

omaa toimintaansa yhdis-
tys on tuonut esille alusta 
asti tapahtumilla ja mes-
suilla. Ensimmäiset Hauki-
pudas-messut yhdistys jär-
jesti vuonna 1984 Jatulissa.

– Jatulin messut olivat 
merkittäviä tapahtumia. 
Yhtenä vuonna oli esiin-
tyjänä esimerkiksi Jaako 
Teppo, joten tapahtuma oli 
yleisömenestys, muistelee 
Santala.

Hannu Vehkaperän pu-
heenjohtajuuskaudella vuon-
na 1993 järjestettiin ensim-
mäiset Haukiputaan kesä-
markkinat.

– Siellä palkittiin ensim-
mäistä kertaa vuoden Hau-
kiputaan humu eli nykyinen 
vuoden haukiputaalainen.

Vuoden haukiputaalainen 
saa haltuunsa kiertopalkin-
non, joka on seinätelinee-
seen kiinnitetyt isot ken-
gät. Vehkaperä kertoo, että 
“isokenkäisen” palkitsemi-
sen ideoi yrittäjäyhdistyk-
sen hallituksen jäsen Vie-

no Väliahde.
– Ajatuksena oli, että ta-

vallisia haukiputaalaisia 
kutsutaan valinnalla ikään 
kuin isokenkäisten jouk-
koon. Ensimmäisenä titte-
lin sai haltuunsa Haukipu-
taan kunnanviraston talon-
mies-vahtimestari Heino 
Jämsä, joka oli tärkeä hen-
kilö markkinoiden järjestä-
misessä, Vehkaperä kertoo.

Vehkaperän mieleen on 
jäänyt myös vuonna 1996 
järjestetty Positiivari Olli 
Linjalan koulutustilaisuus, 
joka kokosi Jatuliin nelisen-
sataa kuulijaa.

– Kunnanjohtaja Heik-
ki Seppälän ja elinkeino-
sihteeri Juhani Häkki-
län kanssa pohdittiin, mi-
ten saataisiin yritysten se-
kä kunnan viranhaltijoi-
den apaattistakin mielialaa 
ja yhteistoimintaa parem-
maksi pitkittyneen ja vai-
kean laman keskellä. Tällöin 
päädyttiin Linjalan vauh-
dikkaan ja vetovoimaisen 

esityksen tilaamiseen. Kun-
ta taisi velvoittaa työnteki-
jöitä osallistumaan tapah-
tumaan.

Hyväntekeväisyyttä 
ja verkostoitumista

Haukiputaan Yrittäjäyhdis-
tys on vuosien mittaan an-
tanut lausuntoja ja kannan-
ottoja useisiin asioihin. Toi-
mintaan on kuulunut myös 
erilaisia rahankeräystem-
pauksia. Yksi sellainen oli 
turvaliivien hankkiminen 
Haukiputaan poliisiasemal-
le vuonna 1992.

– Haukiputaalla tapahtui 
ampumavälikohtaus, jossa 
yksi poliisi kuoli ja toinen 
haavoittui. Paavo Ylitalon 
aloitteesta järjestimme ke-
räyksen, jolla hankittiin 18 
turvaliiviä paikallisille po-
liiseille, Vehkaperä sanoo.

Yrittäjäyhdistystoiminta 
on yrittäjille myös tärkeää 
verkostoitumispaikka.

– Oli mukavaa tavata toi-

sia yrittäjiä. Eri alojen yrit-
täjien kanssa pääsi pohti-
maan asioita eri näkökul-
mista ja laajentamaan omaa 
näkemystään, kertoo Tuo-
mo Santala.

Yrittäjien toiminta 
seurannassa

Tuomo Santala toimi Hauki-
putaalla kauppiaana vuosina 
1980–95. Yrittäjäyhdistyk-
sen puheenjohtajaksi hän 
päätyi edellisen puheenjoh-
tajan Mikko Korkalaisen 
suosittelemana. 

Lopetettuaan yritystoi-
minnan hän jäi pois myös 
yhdistyksestä, mutta seu-
raa yrittäjien toimintaa edel-
leen.

– Samat perinteiset on-
gelmat siellä näyttää olevan 
edelleenkin. Näin eläkeläi-
senä muistuttaisin nuoria, 
että kannattaa tehdä enna-
koivaa työtä tulevaisuuden 
suhteen, jotta turvaa eläke-
päiviään.

Hannu Vehkaperä aloitti 
vuonna 1982 ammatinhar-
joittajana ja perusti vuonna 
1987 rakennusgeologisen 
yrityksen Geopudas Oy:n. 
Hän myi muutama vuosi sit-
ten kaksi yritystään ja jäi 
eläkkeelle, mutta työsken-
telee edelleen jonkin verran. 
Hän on Haukiputaan Yrittä-
jäyhdistyksen seniorijäsen ja 
seuraa alaa tiiviisti.

– Tärkeimpinä yrittäjien 
edunvalvonta-asioina pitäi-
sin tällä hetkellä sosiaalitur-
van parantamista ja paikal-
lisen sopimisen mahdolli-
suutta. Yleisesti taas kaik-
kien kannatta muistaa, että 
paikallisten yrittäjien suosi-
minen pitää alueen elinvoi-
maisena. Kaikkien yrittäji-
en sekä yrittäjävetoisten yri-
tysten kannattaa liittyä Suo-
men Yrittäjät ry:n jäseneksi, 
sillä kukapa se kissan hän-
nän nostaa ellei kissa itse. 
Ei yrittäjien etua aja muut 
kuin yrittäjäjärjestöt, vaa-
lipuheista huolimatta.

80-vuotias Ritva Kropsu työskentelee
yhä 60-vuotiaassa yrityksessään
TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

– Sielu käy rippikoulua, 
mutta ruumis rapistuu, to-
teaa maaliskuussa 80 vuot-
ta täyttänyt yrittäjä Ritva 
Kropsu.

Melkoisessa kunnossa 
täytyy ruumiinkin olla, sil-
lä Kropsu on tullut työpai-
kalleen Huoltoasema Seol-
le aamulla puoli kuudelta, 
paistanut munkit ja pan-
nukakut, tehnyt sämpylät 
ja valmistellut paikan uu-
teen päivään. Päivä jatkuu 
tiskin takana vielä iltapäi-
vään. Näin hän on tehnyt 
jo pian 60 vuotta. Tuona ai-
kana hän on esimerkiksi lei-
ponut huoltamon kahvilaan 
arviolta noin miljoona kor-
vapuustia.

Kun 21-vuotias Ritva ja 
25-vuotias Paavo Kropsu 
menivät naimisiin, oli Paa-
vo jo ollut Essoon yhteydes-
sä aikeissa rakentaa huolto-
asema Haukiputaan keskus-
taan. Pariskunta teki suun-
nitelman mukaan, raken-
si huoltoaseman ja itselleen 
kodin sen päähän. Ritvalle 
yrittäjyys oli luontevaa, sillä 
hän oli saanut yrittäjägeene-
jä jo vanhemmiltaan.

– Isällä oli kuorma-auto, 

ja nostimme jäkälää. Mei-
dät vietiin jo pentuna mar-
jaan tienestiin. 12-vuotiaa-
na perustin Kelloon kodin 
lähelle kioskin, jossa myin 
karkkia, limukkaa ja jääte-
löä. Myytävää tavaraa hain 
linja-autolla Oulusta. Ennen 
avioitumista työskentelin 
myös muutamassa kaupas-
sa ja kävin kauppakoulun.

Kolmen suku-
polven huoltamo

Esso muuttui Seoksi vuosi-
tuhannen vaihteessa ja Paa-
vo Kropsun kuoltua yrittäji-
nä ovat Ritva sekä perheen 
tytär Tintti ja hänen mie-
hensä Juha Rasila. Työnte-
kijänä on opiskelujensa ohel-
la myös Tintin ja Juhan ty-
tär Henriikka.

– Työntekijöitä on kolmes-
sa polvessa, mutta asiakkai-
ta alkaa olla jo neljässä pol-
vessa, Ritva Kropsu nauraa.

Parasta yrittäjän työssä 
on Kropsun mielestä asiak-
kaat. Huono puoli on vähäi-
set vapaat.

– Itse olen kuitenkin itse-
ni tähän laittanut, enkä osaa 
ajatella muuta. Olen kasva-
nut kiinni tähän.

Vastapainoksi työlleen 
Ritvalla on mukavia harras-

tuksia. Hän käy paljon kon-
serteissa ja teatterissa, jär-
jestää ystävilleen sekä per-
heelleen maittavia illallisia 
ja matkustelee katselemas-
sa maailmaa. Muun vapaa-
ajan hän kutoo ja onkin ilah-
duttanut sukilla ja puseroil-

la koko sukua ja välillä tun-
temattomiakin.

Baariparlamentin 
aamukahvipaikka

Haukiputaan keskusta oli 
Esson alkuaikoina hyvin eri-

näköinen, eikä yrityksiä ol-
lut monia. 

Pikku hiljaa kylä kehittyi 
ja kylän läpi mennyt Nelos-
tie vilkastui kunnes siirtyi 
ohittamaan koko Haukipu-
taan. Kropsun huoltamo on 
kuitenkin pysynyt alkupe-

räisellä paikallaan poltto-
aineetta myyden ja huol-
tamo- ja kahvilapalveluja 
tarjoten.

– Nykyisinhän polttoai-
neen myynnin katteella em-
me pysty kilpailemaan suur-
ten yhtiöiden kanssa, joten 

toimeentulo on otettava jos-
tain muusta kuin polttoai-
neesta.

Valtaosa kävijöistä on 
kanta-asiakkaita. Kahvi-
la aukeaa aamuisin seitse-
mältä, mutta monesti baa-
riparlamenttilaisia odottaa 

oven takana niin, että Rit-
va avaa ovet jo puolta tun-
tia aiemmin.

– Baariparlamenttiin ko-
koontuu aamuisin kuudesta 
kymmeneen henkilöä. Minä 
en osallistu keskusteluun, 
enkä edes kuuntele, mistä 
puhutaan.

Työkaverit kehuvat Rit-
va Kropsua parhaaksi mah-
dolliseksi työkaveriksi, jo-
ka on aina pyytteettömäs-
ti auttamassa, jatkaa hom-
mat loppuun, eikä koskaan 
valita tai sano pahaa sanaa.

Seolla muistellaan, ettei 
Ritva ole tainnut olla kos-
kaan sairauslomalla saati 
myöhästyä.

Yrittäjäyhdityksessä 
oli kodikasta

Kropsut ovat olleet mukana 
Haukiputaan Yrittäjäyhdis-
tyksessa sen perustamises-
ta lähtien. Ritva oli yhdis-
tyksen varapuheenjohtaja 
80–90-lukujen taitteessa.

– Oli jotenkin itsestään-
selvää, että lähdemme mu-
kaan. Yhdistyksen toimin-
ta oli siihen aikaan pientä ja 
kodikasta. Työ on kuitenkin 
vienyt niin mennessään, et-
tei yhdistystoiminnalle ole 
oikein riittänyt aikaa.

Haukiputaan Seolla työs-
kentelee kolme sukupol-
vea. Ritva Kropsu on yrityk-
sen perustaja, tytär Tintti 
on ollut yrityksessä töissä 
pikkutytöstä lähtien ja yh-
tiökumppaninakin jo vuo-
sia. Tintin tytär Henriikka 
työskentelee huoltamolla 
opiskelujensa ohella.

Meidät vietiin jo pen-
tuna marjaan tienes-
tiin. 12-vuotiaana pe-
rustin Kelloon kodin 
lähelle kioskin, jossa 
myin karkkia, limuk-
kaa ja jäätelöä. Myy-
tävää tavaraa hain 
linja-autolla Oulus-
ta. Ennen avioitumis-
ta työskentelin myös 
muutamassa kaupas-
sa ja kävin kauppa-
koulun.

TUIJA JÄRVEL Ä-UUSITALO

OS

TA OMALT
A SEUDULT

A 
•
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Mies ja kitara viihdyttävät 
Haukiputaan vappujuhlassa
TEEA TUNTURI
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Kiiminkiläinen monitoimi-
mies, trubaduuri Jone Kok-
koniemi viihdyttää Hau-
kiputaan vappujuhlassa tä-
nä vuonna yleisöä vauvasta 
vaariin. Miehelle on tärkeä 
ottaa yleisö huomioon ja up-
poutua täysillä tekemiseen-
sä, jotta esitettävät kappa-
leet saavat arvoisensa esi-
tyksen.

– Kun sanoittaja on teh-
nyt sanoituksen ja säveltäjä 
sävellyksen, ja laulu kertoo 
järvimaisemasta, silloin on 
laulajankin oltava järvimai-
semissa, että kuulija pääsee 
oikeaan tunnelmaan.

Mies ja kitara on tuttu 
niin monenlaisista tapah-
tumista kuin vaikkapa hoi-
vakoteihin suuntautuneis-
ta esiintymisistään.

– Aloitin tämän soittajan 
urani vuonna 1993, ja sil-
loin keikkailin duona Run-
tin Martin kanssa. Nyt 
teen keikkoja yksin, ja jos-
kus duona Iikka Hernber-
gin kanssa. Vuonna 2017 
tein Utajärven puhaltajien 
ja vaskiveikkojen kanssa or-
kesterikiertueen. Samana 

vuonna soitin ja lauloin sa-
ta hyväntekeväisyyskeik-
kaa ympäri Suomen muun 
muassa vanhusten, kehitys-
vammaisten, mielenterveys-
kuntoutujien ja alkoholisti-
en parissa, Jone Kokkonie-
mi sanoo.

Tuolloin Kokkoniemi 
usein meni spontaanisti 
jonkun hoitolaitoksen ovelle 

kysymään, saako tulla soit-
tamaan.

– Koskaan ei ovelta kään-
nytetty. Niin monet poloi-
set ovat yksinäisiä tänä päi-
vänä.

Kokkoniemi sanoo, että 
tärkeintä näissä esiintymi-
sissä oli se, että ei mennyt 
vaan esittämään ohjelmis-
toaan, vaan myös kuunte-

li ja jutteli ihmisten kanssa.
– Pitää päästä syvemmäl-

le, keskustella siitä, mistä 
kukakin haluaa ja esittää 
sitä musiikkia, mitä toivo-
taan.

Kokkoniemen repertuaa-
ri kattaakin kaiken virsis-
tä humppaan ja lastenlau-
luihin. Muusikon hommi-
en lisäksi Kokkoniemi muun 
muassa meklaroi huutokau-
poissa ja tekee sketsikeikko-
ja rohvessorina, Taavetti Rä-
mekorpena, Jänkä-Joonak-
sena ja muina.

– Olen sanonut, että kun 
minulla ei ole mitään koulu-
tusta, niin pitää osata kaikki 
hommat. Jos koulutus olisi, 
voisi tehdä vain sitä, mihin 
on kouluttautunut.

Jone Kokkoniemi on mo-
nesti miettinyt, että voisi lo-
pettaa esiintymisen, mutta:

– Ei halavattu, ajattelen 
ja päätän, että riitti jo. Mut-
ta aina kevättä kohti alkaa 
esiintymispyyntöjä tulla ja 
tahti vaan kiihtyy pikkujou-
lujen lähestyessä.

Haukiputaan vappujuh-
lassa on aiempina vuosina 
esiintynyt Viihdepiikkarit, 
Haukiputaan Mieskuoro se-
kä Jore Siltala.

Kiiminkiläinen Jone Kokkoniemi esiintyy Haukiputaan vap-
putorilla sekä lavalla että yleisön joukossa.

Haukipudas hauen silmin
AULI HAAPALA
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Yrittäjä Leena Niemelä Re-
vontien Kulta ja Kellosta sai 
idean “Hauensilmästä”, Hau-
kipudasta symboloivasta uu-
desta piirroksesta, joka ku-
vaisi paikkakuntaa vaaku-
nan tavoin.

Lähtökohtana oli, että ku-
vaa voidaan käyttää kaiver-
rettuna metalliin, lasiin tai 
puuhun ja yleensäkin lah-
jatavaroihin. Kuvasta voi-
daan painaa myös tauluja tai 
hyödyntää melkeinpä mis-
sä vaan.

Hauensilmä syntyi kysyn-
tään, että ihmiset ovat kai-
vanneet jotakin paikkakun-
nasta kertovaa ja ominta-
keista muistoksi jäävää sym-
bolia kertomaan haukipu-
taalaisuudesta ja rakkaas-
ta kotiseudusta.

– Mietin, että tässä ku-
vassa pitäisi näkyä koti-
seuturakkaus ja meille kai-
kille tärkeät voimaelemen-
tit, upea joki, meri ja luon-
to. Näkymä Haukiputaalle 
voisi avautua “hauen silmin” 
nähtynä jokisuulta Kiimin-
kijoen sillalle ja ympäröivil-
le rannoille, kuvailee Leena 
Niemelä.

Hauki on paikkakunnan 
nimikkokala, joita uiskente-

lee kolmin kappalein myös 
entisen Haukiputaan kun-
nan vaakunassa. Hauensil-

mäsymbolissa näkyy Kii-
minkijoen silta, kirkkoran-
taa ja vesitorni.

Leena Niemelällä tuli asi-
aa pähkäillessään mieleen 
haukiputaalainen nuori tai-
teentekijä Jenni Sipilä, jol-
le hän esitteli ideansa. Jen-
ni sai ajatukset paperille ja 
piirsi kuvan.

– Tämä on minulle en-
simmäinen tämäntyyppi-
nen työ, olen tosin aiemmin-
kin tehnyt tilaustyönä piir-
roksia, kertoo Jenni.

Molemmat naiset ovat 
lopputulokseen tyytyväi-
siä ja odottavat innolla mi-
tä Hauensilmä poikii. He 
ovat avoimia yhteistyöhön 
myös muiden tahojen kans-
sa, mikäli kiinnostusta sym-
bolin hyödyntämiseen löy-
tyy. Yhteyttä voi ottaa Lee-
naan tai Jenniin.

– Ainakin tähän mennes-
sä kenelle alueen toimijoille 
olen esitellyt Hauensilmää, 
siitä on tykätty ja oltu in-
nostuneita, kertoo Leena 
Niemelä.

Laserkaiverrukset erilai-
siin tuotteisiin voi toteut-
taa Leena Niemelän yhteis-
työkumppani, yrittäjä Sami 
Sinkkilä PS Laser Oy:stä 
Kiviniemestä. 

Leenan yhteistyö Samin 
kanssa laajenee näin muun 
muassa Nikama-koruihin 
tehtävien kaiverrusten li-
säksi.

Leena Niemelä ja Jenni Sipilä esittelevät Hauensilmä-ku-
vaa tauluna ja kaiverrettuna.

Hauen silmästä avautuu näkymä Haukiputaalle.

Positiivisesti katse kohti tulevaa
AULI HAAPALA
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Jonna Kurvinen on tart-
tunut Haukiputaan yrittäjä-
yhdistyksen puheenjohtajan 
tehtäviin innostunein mie-
lin, tutustuen ja tunnustel-
len, mitä yrittäjille kuuluu. 
Puheenjohtajana hän aloit-
ti vuoden 2019 alusta Tiina 
Sotaniemen jälkeen.

Viime vuonna hän oli yh-
distyksen varapuheenjoh-
taja ja on aiemmin toimi-
nut useissa eri yhdistyksis-
sä, joten tehtäväkenttä ku-
ten muukin järjestötoimin-
ta on hänelle tuttua.

– Hyvänä tukena uudes-
sa tehtävässä ovat osaavat 
varapuheenjohtajat Seppo 
Pekkala ja Tiina Sotanie-
mi sekä koko hallitus, Jon-
na Kurvinen kiittelee.

Haukiputaan Yrittäji-
en kuluvaa toimintavuot-
ta värittää vahvasti 40-vuo-
tisjuhlavuosi. Yhdistyksen 
vuosikokous pidettiin äsket-
täin tavallista juhlavimmis-
sa merkeissä Martinhovis-
sa ja syyskuussa juhliste-
taan 40-vuotistaivalta. Pa-
rasta aikaa järjestellään isoa 

ja odotettua vapputapahtu-
maa torille.

Uusia jäseniä
toivotaan mukaan
Yrittäjäyhdistyksen tavoit-
teena on lisätä jäsenistöä 
40:llä uudella jäsenellä vuon-
na 2019. Haukiputaalaisista 
yrityksistä 25–30 prosent-
tia kuuluu yrittäjäyhdistyk-
seen. Uusia jäseniä on tul-
lut tänä vuonna jo 10, iloit-
see Kurvinen.

– Tietenkään pelkkä jäsen-
hankinta ei riitä, vaan on tär-
keää, että jäsenet pysyvät ja 
me yhdistyksenä voimme 
tarjota asioita, joiden vuok-
si kannattaa olla jäsen, sum-
maa Kurvinen.

Yrittäjäyhdistys järjestää 
koulutusta, neuvontaa ja ti-
laisuuksia verkostoitua. Jä-
senetuna on myös uimahal-
lilippu kerran viikossa, sitä 
käytetäänkin varsin ahkeras-
ti. Lisäksi alennusta saa mm. 
Norweigianin lentolipuista.

Jonna Kurvinen uskoo, et-
tä yrittäjät yhdessä voivat li-
sätä koko paikkakunnan viih-
tyisyyttä ja vetovoimaa niin, 
että Haukiputaalla on hyvä 

asua ja toimia. Ideana on mie-
titty esimerkiksi Haukiväylän 
varteen kylttiä, jossa tulijat 
toivotettaisiin tervetulleek-
si Haukiputaalle.

Kurvinen toivoo, että kauan 
pysähdyksissä ollut keskuk-
sen kaavoitus ja rakentami-
nen entisen kunnanviraston 
tontille lähtisi etenemään ri-
peästi, mikä osaltaan vaikut-
taisi yleisilmeeseen. Kehittä-
mistä on myös joukkoliiken-
teen parantamiseksi Kivinie-
men ja Virpiniemen alueille.

Muista huolehtia 
myös itsestäsi
Yrittäjän arki on usein kii-
reisiä ja työntäyteistä. Jon-
na Kurvinen haluaa muistut-
taa yrittäjiä vapaa-ajan ja it-
sestä huolehtimisen tärkey-
destä - tämä on ollut hänelle 
itselleenkin haastavaa.

Yrittäjäyhdistys haluaa tar-
jota liikuntamahdollisuuksia 
uinnin lisäksi yhteisillä kun-
tokampanjoilla. Mietinnäs-
sä on, onnistuisiko Haukipu-
taallakin yrittäjien yhteinen 
lenkki vaikka kerran viikos-
sa, kuten Oulussakin.

Jonna Kurvinen työs-

kentelee omassa kiinteis-
tönvälitysyrityksessään 
JonnaLKV:ssä, jonka hän 
perusti vuonna 2018. Sitä 
ennen hän toimi samalla 
alalla yrittäjänä toiminimel-
läviisi vuotta ja vielä aiem-
min palveluneuvojana kau-
pungin vuokra-asuntoyhtiö 
Sivakassa.

– Ihmiset ja erilaiset elä-
mäntilanteet ovat työuralla 
tulleet tutuiksi. Aiemmis-
ta työkokemuksista ja yh-
distystoiminnasta on pal-
jon hyötyä nyt yrittäjänä, 
toteaa Kurvinen.

JonnaLKV:n toimipaikka 
sijaitsee Haukiputaan Revon-
tien varren liiketalossa, mut-
ta työstä suuri osa tapahtuu 
kentällä. Asuntomyyjänä yri-
tyksessä työskentelee Veli-
Matti Niemelä.

Asuntokaupassa kuten 
muillakin aloilla ovat näky-
mät olleet valoisammat sit-
ten takavuosien lama-ajan.

– Toivottavasti hyvä vire 
jatkuu – siitä huolimatta, et-
tä yrittäjienkin keskuudes-
sa puhutaan uudesta taan-
tumasta. Jo yksinomaan pu-
heet vaikuttavat yleiseen il-
mapiiriin, mikä pitäisi yrit-

tää pitää positiivisena ja tu-
levaan luottavana.

Jonna Kurvisen henkilö-
kohtaisessa elämässä tapah-
tuu iso muutos kesällä en-
simmäisen lapsen syntyes-
sä. Hän on kuitenkin var-
ma siitä, että yrittäjän arki 
ja perhe-elämä ovat hyvin 
yhteensovitettavissa.

Haukiputaan yrittäjäyhdis-
tyksen uusi puheenjohtaja 
Jonna Kurvinen uskoo, että 
yrittäjät voivat yhdessä pa-
rantaa toimintaedellytyksiä 
ja lisätä alueen viihtyisyyt-
tä, mikä on kaikkien etu.

AULI HA APAL A

Toivottavasti hyvä vi-
re jatkuu – siitä huoli-
matta, että yrittäjien-
kin keskuudessa puhu-
taan uudesta taantu-
masta. Jo yksinomaan 
puheet vaikuttavat 
yleiseen ilmapiiriin, 
mikä pitäisi yrittää pi-
tää positiivisena ja tu-
levaan luottavana.

AULI HA APAL A
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Ystävyyttä ja 
yhteistyötä
AULI HAAPALA
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

“Yhdessä olemme enem-
män” oli teemana ystäväil-
lassa, jonka järjestivät Re-
vontiellä ja laajemminkin 
toimivat yrittäjät yhteisvoi-
min Lounas-Kahvila Nyy-
mannissa. Mukaan oli kut-
suttu ystäviä viettämään 
rentoa iltaa.

– Idea syntyi, kun mietit-
tiin mitä mukavaa keksittäi-
siin yhdessä ystävänpäiväk-
si. Samalla itse kukin voisi 

tehdä omaa toimintaansa 
tutuksi, kertoo Leena Nie-
melä. 

Palaute oli niin positiivis-
ta, että vastaavan illan jär-
jestämistä jatkossakin har-
kitaan.

Tapahtuma rakentui ren-
toon yhdessäoloon. Samal-
la saattoi katsella vaikkapa 
kevään silmälasikehysmalle-
ja, tutustua ihon- ja ja hius-
tenhoitotuotteisiin, vaattei-
siin, koruihin, hyvinvoin-
tituotteisiin ja ompelimon 
palveluihin.

Ystäväilta oli menestys.

AULI HA APAL A

Haukiputaan HalpaHallista
yrittäjäyhdistyksen jäsen
TERHI HAAPAKOSKI
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Haukiputaan HalpaHalli on 
liittynyt Haukiputaan yrit-
täjäyhdistyksen jäseneksi. 
Myymäläpäällikkö Erkki 
Anunti kertoo, että odottaa 
jäsenyydeltä ennen kaikkea 
aktiivista yhteistyötä myy-
mälän ja yrittäjäyhdistyk-
sen välillä.

Anunti kertoo seuran-
neensa Haukiputaan Yrit-
täjien toimintaa jo aiemmin, 
ja on iloinen yhdistyksen ak-
tiivisuudesta.

– Jäsenyys on hyvin tuo-
re juttu, mutta odotan tule-
vaa innolla ja avoimin mie-
lin. Toivon, että yrittäjäyh-
distyksen jäsenyys tulee nä-
kymään toiminnassamme, 
ja että saamme aikaan yh-
teisiä koko paikkakuntaa 
hyödyttäviä teemoja ja ta-

pahtumia.
Anunti on pitkän linjan 

HalpaHallilainen – ennen 
Haukiputaan myymälää hän 
on toiminut myymäläpääl-
likkönä Toppilassa ja Mu-
hoksella ja kokemusta alal-

ta löytyy yli kolmenkymme-
nen vuoden ajalta.

– Minun työni on aika pit-
källe henkilöstöhallintoa – 
ohjaamista, opastamista, 
työnteon esteiden poista-
mista ja myös asiakaspal-

velua. Haukiputaan Halpa-
Hallissa on yli 30 työnteki-
jää, ja työyhteisömme on ai-
van loistava.

Anunti asuu Haukipu-
taalla, ja haluaakin koros-
taa työpaikallaan paikalli-
suutta. 

Myymäläpäällikön toi-
menkuva antaa vastuuteh-
tävien lisäksi vapautta sol-
mia yhteistyösuhteita, ja 
Anuntin mukaan Haukipu-
taan HalpaHalli tekee aktii-
vista yhteistyötä muun mu-
assa paikallisten urheiluse-
urojen, eri vapaaehtoisyh-
distysten sekä seurakunnan 
kanssa.

– Paikallisuus näkyy jos-
sakin määrin myös tuotteis-
samme. Lisäksi teemme so-
memainontaa ja markki-
nointia alueellisesti, ja hen-
kilökuntamme on suurelta 
osin haukiputaalaista.

Haukiputaan HalpaHal-
li täytti maaliskuussa nel-
jä vuotta. Anuntin mukaan 
myymälän asiakasmäärät 
ovat olleet jatkuvasti nou-
sussa, ja päivittäin myymä-
län ovesta kulkee nelinume-
roinen määrä ihmisiä. Anun-
ti kertoo, että Haukiputaan 
myymälän toiminta on alus-
ta asti ollut tavoitteellista ja 
määrätietoista.

– Haluamme kehittyä ja 
mennä lujaa eteenpäin ko-
ko ajan, kuten tässä neljän 
vuoden aikana olemmekin 
tehneet. Nyt pohdimme jo 
kesäsesonkia, ja kevään ja 
kesän tapahtumat ja tempa-
ukset ovat työn alla.

Neljävuotiaan Haukiputaan HalpaHallin myymäläpäällikkö 
Erkki Anunti odottaa innolla yhteistyötä Haukiputaan Yrit-
täjien kanssa.

TERHI HA APAKOSKI

Toivon, että yrittäjä-
yhdistyksen jäsenyys 
tulee näkymään toi-
minnassamme, ja et-
tä saamme aikaan 
yhteisiä koko paik-
kakuntaa hyödyttä-
viä teemoja ja tapah-
tumia.

Monipuolista juhlapalvelua 
suurella sydämellä
TERHI HAAPAKOSKI
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Martinniemessä komei-
lee 1900-luvulla rakennet-
tu Martinhovin kartano, ja 
siellä Martinhovin juhlapal-
velua pyörittää emäntä Ei-
ja Kellinsalmi. Kellinsalmi 
on toiminut Martinhovissa 
emäntänä jo yli kymmenen 
vuoden ajan.

– Ravintola-alalla olen ol-
lut koko elämäni, mutta en 
tituleeraisi itseäni kokiksi 
tai tarjoilijaksi – olen täm-
möinen jokapaikanhöylä, ja 
emännän rooliin kuuluukin 
kaikki asiakaspalvelusta tar-
joiluun, ruoanlaittoon ja sii-
voukseen asti, Kellinsalmi 
kertoo.

Martinhovia varataan 
ympäri vuoden esimerkik-
si ristiäisiä, syntymäpäi-
väjuhlia ja yritysten koulu-
tus- ja virkistystilaisuuk-
sia varten. Kellinsalmen 
mukaan selkeitä seson-
kejakin löytyy – kesäisin 
järjestetään eniten häitä, 
ja marraskuussa alkaa ly-
hyt mutta vauhdikas pik-
kujoulukausi.

– Hääjuhlavarauksia on 
tehty jo kesälle 2021 as-
ti. Tälle kesälle vapaita vii-
konloppuja löytyy kesäkuun 
alusta ja syyskuulta.

Kellinsalmi pyörittää 

juhlapalvelua yksinään. Yli 
kymmenen vuoden kokemus 
on tuonut työhön jo omat 
rutiininsa ja rytmin, joten 
emännöinti onnistuu suu-
rellekin juhlaväelle.

– Juhliin ruoka tarjoillaan 
noutopöydästä, ja sen ehdin 
yksin laittaa. Ruokailun jäl-
keen tiskaan rauhassa, ja il-
taa kohti huolehdittavana 
on usein enää juomatarjoi-
lu. Toki toisinaan tarvitsen 
apua, ja silloin saan sitä per-
heeltäni tai ostan tuttavie-
ni yrityksiltä.

Kellinsalmi osti Martin-
hovin yhdessä miehensä 
kanssa kahdeksan vuotta 
sitten, ennen sitä hän pyö-
ritti juhlapalvelua Martin-

hovissa satunnaisesti vuok-
ralaisena. Kellinsalmi on 
viihtynyt Martinniemessä 
hyvin – isolla pihalla mah-
tuu hoitamaan puutarhaa, 
ja paikalliset ovat ottaneet 
Kellinsalmet alusta asti läm-
pimästi vastaan.

– Asumme mieheni kans-
sa Martinhovin yläkerras-
sa, enkä alakertaan tulles-
sani edes koe tulevani työ-
paikalle. Meillä on mahtava, 
muutaman talon naapuriyh-
teisö, ja olen saanut yritys-
toiminnalleni kannustusta 
myös Martinniemen kyläyh-
distykseltä.

Työnsä parhaana puole-
na Kellinsalmi pitää asia-
kaspalvelua. Hän odottaa 

asiakastapaamisia aina in-
nolla, ja on mukana tilai-
suuden suunnittelussa juu-
ri niin paljon kuin asiakas 
tarvitsee. 

Ennen juhlien tai tilaisuu-
den alkua Kellinsalmi lait-
taa kaiken mahdollisen val-
miiksi ruokaa ja kattauksia 
myöten.

– Suhtaudun asiakkaisiin 
kuin he olisivat vieraitani, 
ja periaatteenani on aut-
taa niin paljon kuin pys-
tyn. Palvelu on hyvin asia-
kaslähtöistä – esimerkiksi 
kaukaa tuleville juhlijoil-
le lähetän puhelimitse ku-
via koekattauksista ja talon 
omista koristeista.

Kellinsalmi kokee emän-
nöinnin olevan enemmän 
elämäntapa kuin työ. Hän 
toivoo, että voi jatkaa yri-
tystoimintaansa eläkkeel-
le jäämiseen asti. Haaveita-
kin työlleen omistautuneel-
la yrittäjällä on.

– Olisi mukavaa, jos tule-
vaisuudessa voisin palkata 
jonkun kaveriksi itselleni – 
se olisi kaikista ihanin asia. 
Tällä hetkellä Martinhovi 
työllistää minut, ja näin-
kin on oikein hyvä. En ole 
tavanomaista ravintolamil-
jöötä kaivannut tänne ase-
tuttuani, enkä päivääkään 
katunut, että Martinhovin 
emännäksi lähdin.

Martinhovin emäntä Eija Kellinsalmi kertoo, että Martin-
hovia on varattu juhlakäyttöön jo kesälle 2021 asti.

Lasermerkintä vaatii
tekijältään luovuutta
ja palvelualttiutta
TERHI HAAPAKOSKI
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Sami Sinkkilä esittelee Ca-
jo-lasermerkintälaitteistoa 
tuotantotilassa, joka sijait-
see Kiviniemessä Sinkkilän 
kodin yhteydessä. Hän aset-
taa pienen metallipalan la-
serin alle, valitsee tietoko-
neelta grafiikan, ja painaa 
nappia – laser piirtää kuvi-
on metallin pintaan muuta-
massa sekunnissa.

– Lasermerkinnöissä vain 
mielikuvitus on rajana, ko-
netta voi käyttää ihan kaik-
keen tekstistä valokuvien 
jäljentämiseen, Sinkkilä ker-
too.

Sinkkilä on vuonna 2014 
perustetun PS Laser Oy:n 
toimitusjohtaja. Yritys tar-
joaa lasermerkintäpalvelua 
yrityksille ja yksityishenki-
löille, ja merkintää tehdään-
kin monipuolisesti erilaisiin 
tuotteisiin saunakauhasta 
teollisuuden jäljitettävyys-
merkintöihin asti. Laser-
merkintä on ympäristöys-
tävällistä – materiaalit eivät 
aiheuta ympäristöhaittoja, 
eikä kaiverruksissa tai mer-
kinnässä käytetä lisäaineita.

Sinkkilä kertoo, että suu-
rin osa PS Laserin asiakkais-

ta tulee tällä hetkellä teol-
lisuuden puolelta. Myös yri-
tykset tilaavat esimerkiksi 
liikelahjoja omalla merkin-
nällä, ja joulun alla ihmiset 
haluavat merkintää lahjata-
varoihin.

– Lasermerkintää voi käy-
tännössä tehdä mihin mate-
riaaliin tahansa: puuhun, ki-
viainekseen, lähes kaikkiin 
muovilaatuihin, teräkseen 
tai nahkaan. Myös teräksen 
värikuviointi onnistuu.

Merkinnän lisäksi PS La-
ser tarjoaa suunnitteluapua 
asiakkaalle, jolla on val-
miina vasta teema tai idea. 
Sinkkilän mukaan asiakas 

voi jättää suunnittelun ja jo-
pa tuotteen valmistuttami-
sen alihankkijalla yrityksen 
huoleksi. Kaupankäynti ta-
pahtuu pääosin verkossa.

– Tänä päivänä asiakas-
lähtöisyys on ykkösjuttu – 
lasermerkintä yleistyy, jo-
ten palvelun laadusta ja no-
peudesta on pidettävä kiin-
ni. Olemme esimerkiksi kah-
tena peräkkäisenä vuonna 
saaneet kunnian merkitä ur-
heilugaalassa jaettavat Vuo-
den Urheilija -palkinnot.

Sinkkilä kertoo, että hä-
nen työnsä parhaita puo-
lia on se, että jokainen päi-
vä on erilainen. Materiaale-

ja on monia, ja laitteistosta 
on löydettävä juuri kyseisel-
le materiaalille sopivat ase-
tukset, ja huolehdittava, että 
lopputulos vastaa myös asi-
akkaan toiveita.

PS Laser on suhteelli-
sen nuori yritys, ja Sinkki-
län mukaan kasvua tapah-
tuu tasaisesti. Yritys laa-
jensi merkintäkalustoaan 
vuonna 2017, minkä ansi-
osta tuotteita saadaan val-
mistettua entistä nopeam-
min. Ajantasainen laitteis-
to ja nopeus ovatkin Sink-
kilän sanoin yrityksen kak-
si kovinta valttia.

Sinkkilä toivoo, että tu-
levaisuudessa lasermerkin-
nän ammattilaiset lisäisivät 
yhteistyötä yritysten välillä. 
Hänestä osaamisen jakami-
nen muiden kanssa olisi se-
kä asiakasystävällistä että 
opettavaista alan ammat-
tilaisille. Kasvavalla alal-
la kilpailu on kovaa, mutta 
Sinkkilä uskoo yritykseen-
sä täysin.

– Me olemme kärjessä 
laadulla ja toimitusajalla, 
ja tulevaisuuden näkymät 
ovat hyvät. Tämä on täysin 
erilaista työtä kuin mihin 
olen kasvanut ja siksi viih-
dyn tässä todella hyvin.

PS Laserin toimitusjohtaja Sami Sinkkilä esittelee Cajo 
Technologies -lasermerkintälaitteistoa, jolla saa tehtyä 
merkintöjä niin nahkaan kuin teräkseenkin.

TERHI HA APAKOSKI

TERHI HA APAKOSKI
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KOLUMNI

Yrittäjät lisää onnellisuutta!
Suomi on useilla mittareil-
la mitattuna onnellisten ih-
misten maa ja jos tätä oikein 
yleistäisi, niin onnellisim-
mat yrittäjätkin löytyisivät 
Suomesta ja niin ehkä löy-
tyvätkin? Yrittäminen on 
noussut aidosti vaihtoeh-
doksi tehdä elämässä valin-
toja oman ajankäytön, per-
hetilanteen, talouden ja eri-
tyisesti itsensä toteuttami-
sen suhteen.

Yrittämisen polku on 
voinut löytyä myös rak-
kaan harrastuksen paris-
ta tai olla oman tekemi-
sen, ystävyyssuhteiden ja 
sattumusten summa. Yrit-
täminen ei kuitenkaan yk-
sistään takaa onnellisuut-
ta, tarvitaan myös yrittäjiä 
ymmärtäviä taustajoukkoja. 
Yritystoiminta vaatii päät-
täväisyyttä, oikeita päätök-
siä ja joskus vääriäkin, ver-
kostoja, paljon työtä, tukea 

läheisiltä ja ainakin jossa-
kin määrin ennustettavaa 
toimintaympäristöä. Toisi-
naan myös aivan konkreet-
tista apua ja neuvoa! Onnel-
lisuutta ei voi ulkopäin an-
taa, mutta ehkä sitä voi hie-
man avittaa?

Yrittäjäjärjestössä verkos-
tossa toimivien yksinyrittä-
jien määrä on jatkanut kas-
vuaan viimeisten vuosien ai-
kana. Yksinyrittäjien lisäk-
si maakunnasta ponnistavi-
en jäsenyrittäjien globaalit 
menestystarinat tuovat va-
loa ja energiaa. Useat perin-
teisillä toimialoilla toimivat 
yrittäjät ovat edelleen maa-
kunnan tukijalkoja ja tarjoa-
vat palveluja ja hyödykkeitä 
käyttöömme, onneksi! Mitä-
pä jos rakkaaseen lähikaup-
paamme ei enää kuljetus-
yrittäjä kuljettaisi tuottei-
ta, lähimmät palvelut esim. 
ohje hiusten leikkaamiseen 

löytyisi vain You Tube video-
na tai lähin elintarvikkei-
den tuotantoalue löytyisi 
eteläisestä Euroopasta? Yk-
sin toimivat yrittäjät eivät 
enää etsisi ratkaisuja, tar-
joaisi tuotteita ja palveluja 
ja innovatiiviset kasvuyrit-
täjät lakkaisivat keksimästä 
mitään? Onnellisen yrittä-
jän tapaa ajatella mielellään 
mahdollisimman isosti tar-
vitaan lähes joka paikassa, 
jotta yhteiskunnan pyörät 
voivat pyöriä. Ilman yrittä-
jiä ja onnellisia yrittäjiä oli-
simme pulassa!

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien hallituksen tavoit-
teet tulevalle uudelle hal-
lituskaudelle ovat osaami-
sen vahvistaminen ja työ-
voiman saatavuus, alueen 
logistiikan kehittäminen ja 
T&K toimintaa panostami-
nen. Onnellisella yrittäjällä 
pitää olla varmuus siitä, että 

hän saa yritykseensä osaa-
vaa työvoimaa. Hänen toi-
veissaan on, että koulutuk-
sen tarpeista kysytään myös 
häneltä ja näin hän pääse 
vaikuttamaan koulutuksen 
ennakointiin. Onnellisille 
yrittäjille ja kaikille on tär-
keää, että logistiikka toimii 
maalla, merellä, ilmassa ja 
verkoissa. Tarvitsemme no-
peampia ja turvallisia tapo-
ja olla saavutettavissa ja saa-
vuttaa itse. On tärkeää tun-
nistaa kasvualat ja panostaa 
niihin, ja tukea kasvuyrit-
täjää sekä tukea innovoin-
tia. Mikä tarkoittaa pitkäl-
lä tähtäimellä työn ja tulo-
jen kautta elinvoimaa laa-
joille alueille, siis onnellisuu-
den kasvua. Eu-rahoitusta 
tarvitaan edelleen mm. pit-
kien välimatkojen ja haas-
tavien sääolojen tasaami-
seksi. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjälehdessä 1.4.2/2019 

yrittäjä ja pitkäaikainen jär-
jestövaikuttaja Paula Aikio-
Tallgren kirjoitti varsin an-
siokkaan kolumnin, missä 
hän peräänkuuluttaa Suo-
men omaa uskomista poh-
joisiin ja arktisiin alueisiin 
mm. investointien näkökul-
masta. Tästä pääsemmekin 
suoraan seuraaviin touko-
kuussa järjestettäviin Euro-
parlamenttivaaleihin, yrittä-
jän onnellisuutta tai onnet-
tomuutta lisäävään Eu-ta-
son päätöksentekoon, min-
kä tueksi yrittäjät tarvitse-
vat myös vahvaa kansallis-
ta päätöksentekoa ja sitou-
tumista, rohkeita avauksia ja 
uskallusta nähdä tulevaan.

Yrittäjien asioiden esil-
le nostaminen, vertaisver-
kostot, hyvät neuvot, apu ja 
ne edutkin oikeassa paikas-
sa, ovat yrittäjien luettele-
mia syitä kuulu yrittäjäjär-
jestöön. Me Yrittäjissä halu-

amme olla lisäämässä yrit-
täjän onnellisuutta!

Muistetaan vaalien välis-
säkin onnellista yrittäjää, 
sillä onnellinen yrittäjä jak-
saa yrittää!

Sari Reinikainen-Laine
YTM, eMBA, kauppatiet. 

yo., AmO
yhteyspäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Cambridge on enemmän
kuin pussikeittokuuri
TERHI HAAPAKOSKI
HAUKIPUDAS YRITTÄÄ

Sanna Tervonen tutus-
tui Cambridge Ohjelmaan 
vuonna 2012. Hän laihdut-
ti tuolloin itse ensimmäistä 
kertaa, ja päätyi Cambrid-
gen pariin liikuntakeskus 
Coren kautta. Kun vuonna 
2015 Haukiputaalle etsit-
tiin uutta Cambridge Val-
mentajaa, Tervonen päätti 
tarttua tilaisuuteen, ja teh-
dä valmentamisesta itsel-
leen ammatin.

– Aluksi tosin ajattelin ot-
tavani valmennuksen har-
rastuksena. Työtähän tästä 
kuitenkin tuli, ja nyt toimin 
Cambridge Valmentajana se-
kä Haukiputaalla että Iissä, 
Tervonen kertoo.

Tervosen mukaan Cam-
bridge on ruokavaliopainot-
teinen laihdutusohjelma, jol-
la tähdätään pysyvään elä-
mäntapamuutokseen. Oh-
jelman alussa ravintona toi-
mivat ohjelman omat ateri-
ankorvikkeet, joita vähen-
netään pikkuhiljaa samalla, 
kun tavallisen ruoan mää-
rää lisätään.

Tervonen painottaa, et-
tä Cambridge ei ole pelkis-
tä pussikeitoista koostuva 
kuuri, jonka jälkeen asiakas 
jätetään ilman ohjeita nor-
maalia arkea varten.

– Tämä on myytti, joka 
pitäisi murtaa - ideana ei 

ole olla laihdutuskuurilla, 
vaan muuttaa elämäntapo-
ja. Haluan opettaa ihmiset 
syömään terveellistä, ra-
vitsemussuositusten mu-
kaista ruokaa ja edistää ter-
veellisiä elämäntapoja, jot-
ka monilla tuntuvat olevan 
kateissa.

Tervosen mukaan Cam-
bridgen tehokkuus perus-
tuu valmennuksiin ja seu-
rantaan - laihduttaja saa sel-

keät ohjeet ruokailua varten, 
ja tuloksia seurataan sään-
nöllisesti.

– Valmennustapaamisissa 
käymme asiakkaan kanssa 
läpi, mitä hän on syönyt ja 
millaisia valintoja tehnyt. 
Ruokailuun saa valmiit raa-
mit, mutta koska ihmiset 
ovat erilaisia, sovitan oh-
jeita kaikille yksilöllisesti.

Tervonen toimii Cambrid-
ge Valmentajana toimini-

mellä, ja tekee samalla päi-
vätyötä luokanopettajana. 
Aktiivisia valmennettavia 
Tervosella on tällä hetkellä 
yli 40, ja valmennustapaa-
misia kertyy 25–35 viikos-
sa. Työtahti on hurja, ja Ter-
vonen naurahtaa olevansa 
arkisin töissä melkein kel-
lon ympäri.

– Tällä hetkellä en pystyi-
si valitsemaan töideni välil-
tä, molemmat ovat mukavia. 

Minulla on ihana luokka, ja 
valmentaminen on minulle 
kuin henkireikä.

Tervosen mukaan parasta 
valmennustyössä ovat asi-
akkaat, vaikka haasteitakin 
välillä on– joskus edistymis-
tä ei tapahdu odotetulla tah-
dilla, ja täytyy löytää uusia 
tapoja motivoida jatkamaan.

– Yksi repsahdus tai huo-
no viikko ei määrittele ko-
ko kehityskaarta. Riemuit-

sen asiakkaiden onnistumi-
sista täysillä. On palkitse-
vaa päästä näkemään, mi-
ten laihtuminen parantaa 
elämänlaatua kokonaisval-
taisesti.

Tervonen kertoo koulut-
tautuneensa valmennuk-
sen saralla aktiivisesti vii-
meisen kolmen vuoden ai-
kana. Lisäksi hän seuraa uu-
simpia ravinto- ja terveyst-
rendejä, jotta voi tarjota asi-
akkailleen ajantasaista tie-
toa ja neuvoja. Nyt Tervo-
nen kuitenkin kokee, että 
on aika keskittyä itse val-
mennustyöhön.

– Teen työtä saadakseni 
lisää kokemusta, ja samal-
la näen, millaista koulutus-
ta voisin mahdollisesti vie-
lä tarvita. Nautin työstäni, 
ja haluan aina olla parempi 
siinä mitä teen, Tervonen 
toteaa.

Sanna Tervonen valmentaa Cambridge Ohjelman parissa sekä Haukiputaalla että Iissä.

TERHI HA APAKOSKI

Riemuitsen asiak-
kaiden onnistumisis-
ta täysillä. On palkit-
sevaa päästä näke-
mään, miten laihtu-
minen parantaa elä-
mänlaatua kokonais-
valtaisesti.

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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Tarjoukset ovat voimassa torstaista sunnuntaihin 25.–28.4.2019 tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.
HAUKIPUDAS | avoinna ma–pe 8–20, la 8–18, su 11–18

TOK GARDEN

LEPOTUOLI
Mitat ovat 149 x 60 x 98 cm, 
värinä musta.
Norm. 24,95

TOK GARDEN

PUUTARHA-
MULTA 40 l
(0,06/l)
Kalkittu ja perus-
lannoitettu, laa-
dukas yleismulta.
Yksittäin 3,49/säkki

BRÜCKE

RUOSTUMATTOMAT 
TERASSIRUUVIT 250 kpl/pkt
(0,03/kpl)
Ruuveissa on leikkaava kärki, 
senkkaava kanta, torx-vääntiö, 
materiaalina A2, AISI410 Rus-
pert pinnoite. Koko on 4,2 x 55 mm, 
väreinä ruskea tai rosteri. Vali-
koima vaihtelee myymälöittäin.
Norm. 14,99–15,49/pkt

1000
-16 %

2 KPL

500
-29 %

8 KPL

KÄRCHER

PAINEPESURI K 3 HOME T 150
Kätevä ja kompakti pystymallinen 
painepesuri, jossa T 150 -terassi-
pesuri ja pesuainetiiviste vakiovarus-
teena. Teho on 1600 W, vesimäärä 
380 l/h.Paineletkun pituus on kuusi 
metriä. Takuu 24 kk.
Norm. 139,00

129
TOK GARDEN

PYÖREÄ LASIPÖYTÄ ja 
KAKSI TUOLIA
Pöydän halkaisija on 60 cm ja korkeus 
70 cm. Pöydässä on mustaksi maalattu 
metallirunko ja pöytälevy karkaistua 
5 mm lasia. Polyrottinkituolin mitat ovat 
63 x 55 x 73 cm. Tuolissa on teräsrunko 
ja väreinä musta tai ruskea.
Norm. yhteensä 50,85

1599
2 pkt

-48 %
jopa

1995
-20 %

Puutarhamyymälän avajaiset!
lauantaina kahvitarjoilu 

klo 10-16

KOTIMAINEN
ORVOKKI
8 cm ruukussa
Norm. 0,89/kpl

KOTIMAINEN
ORVOKKIAMPPELI
21 cm ruukussa
Norm. 5,99/kpl

1000
4 SÄKKIÄ

tuote-
esittelyjä

3995

-21 %

YHTEISHINTAAN

HaukipudasYRITTÄÄ
Ilmestyy seuraavan kerran torstaina 7.11.2019
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