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KOLUMNI

Maakunnan tulevaisuus rakennetaan yhdessä toimimalla ja tekemällä
ALUEEN YRITTÄJÄT ovat jo useiden 
vuosien ajan tottuneesti antaneet 
oman asiantuntevan näkemyksen-
sä vastaamalla erilaisiin alueen tu-
levaisuuden näkymiä kartoittaviin 
kyselyihin ja toimimalla aktiivisesti 
erilaisissa luottamustehtävissä. He 
ovat vuosikymmenien ajan vastan-
neet kaksi kertaa vuodessa toteutet-
tavaan yrittäjäjärjestön Pk-yritysba-
rometriin antamalla oman arvion-
sa tulevasta talouden näkymästä, 
samoin joka toinen vuosi tehtyyn 
kuntien elinvoimaa kartoittavaan 
Kuntabarometri –kyselyyn. Tämän 
lisäksi he ovat vastannet alueen yri-
tysten kasvunäkymiä kartoittavaan 
Kasvun suunta -kyselyyn sekä mui-
hin aluejärjestön ja Suomen Yrittä-
jien ajankohtaiskyselyihin. 

Aikaa on käytetty myös vaikut-
tamalla erinäisissä luottamustehtä-
vissä. Kaikki haluavat tietää, mitä 
yrittäjä jo tietää tai on havainnut 
toimintaympäristössään. Yrittä-
jiä kuunnellaan herkällä korvalla 
kaikkien elinkenotoimijoiden pa-

rissa, kunnissa ja kaupungeissa ko-
ko valtakunnassa. Tarvitsemme siis 
yrittäjän näkemystä.

OLEMME tälle syksyä saaneet uu-
tisia isojen investointien käynnis-
tymisestä maakunnassamme. Nyt 
katse pohjoiseen on käännetty ko-
ko maata koskevan huoltovarmuu-
den ja tavaroiden liikkumisen nä-
kökulmasta.

Osa yrityksistä ja yrittäjistä on 
osannut ennakoida liiketoiminnas-
saan maakuntaan ja lähialueelle 
tulevien investointien mahdolli-
suudet, isot ja pienet. Epävarmalta 
näyttävän tulevaisuuden pohtimi-
sen sijaan yrittäjät ja yritykset ovat 
keskittyneet omaan tekemiseensä. 
Näin on tehty siitäkin huolimatta, 
että epävarmuuksista suurimman 
aiheuttaa useissa yrityksissä ener-
gian hinnan raju nousu, mikä vai-
kuttaa kannattavuuteen ja toimin-
taedellytyksiin. Omia investointeja 
on voitu joutua lykkäämään materi-
aalipulan ja hintojen nousun vuoksi, 

mutta ne odottavat oikeaa hetkeä. 
Samaan aikaan yritykset painivat 

lähes koko maakunnassa ja maas-
sa osaavan työvoiman saatavuu-
den haasteiden kanssa. Inflaatio 
madaltaa talouskasvua ja päätök-
set yritystoiminnan lopettamises-
takaan eivät ole poissuljettuja. Roh-
keat päätökset ja strategiset ratkai-
sut kertovat valmiudesta tehdä oi-
keita havaintoja ympäristöstään, 
kyvykkyydestä tehdä päätöksiä ja 
muodostaa realistista näkemystä 
tilannekuvasta.

ALATI muuttuvasta toimintaympä-
ristöstä huolimatta yrityksissä teh-
dään jatkuvasti kokeiluja, mikä toi-
mii ja mikä ei. Yritykset ja yrittäjät 
heittävät verkkoja vesille, kuunnel-
laan ja keskustellaan toisten yrittä-
jien, työtekijöiden ja eri aloilla toi-
mivien ihmisten kanssa. 

Yrittäjät verkostoituvat rohkeas-
ti, eivätkä pelkää keskustella myös 
erilaisen näkemyksen omaavan hen-
kilön kanssa. Toimitaan eri taval-

la kuin muut ja hyväksytään vaih-
toehtona sekin, että aina ei osuta 
maaliin. Kokeilemalla ja toimimalla 
usein yrittäjä huomaamattaan kerää 
valtavasti tietoa ympäristöstään, ja-
kaa sen toiselle yrittäjälle, jotka yh-
dessä tai ryhmässä pohtivat asiaa. 

YRITTÄJÄJÄRJESTÖ tarjoaa yrittä-
jille yhden alustan, jossa on mah-
dollista tavata erilaisia ihmisiä, vai-
kuttaa, kerätä tietoa ja kasvattaa 
tiedon määrä yhdessä toisten yrit-
täjien ja muiden toimijoiden kans-
sa. Yrittäjän aktiivisuus palkitaan, 
yrittäjälle kertyy toimiessaan ym-
päristöstään tietoa sekä näkemys-
tä ja laaja-alaista osaamista vaikut-
tamalla ja yhdessä tekemällä. Yrit-
täjän näkemystä tarvitaan yhdes-
sä muiden toimijoiden ja tekijöiden 
kanssa, kun on ratkaistavana isoja 
kysymyksiä, kuten kuntien ja kau-
punkien elinvoimaan liittyviä, tu-
levia talouden näkymiä, investoin-
teja, hyvinvointialueen ratkaisuja 
palvelujen osalta tai vaikuttamis-

työtä yrittäjäjärjestössä ja muissa 
luottamustehtävissä.

Yrittäjät haastavat itseään jatku-
vasti toimimalla, osallistumalla ja 
tekemällä yhdessä. Näin he pysty-
vät muodostamaan näkemyksen, 
millä on kysyntää, kun halutaan 
tietoa, jolla vaikutetaan oman yri-
tyksen, alueen, maakunnan ja val-
takunnan tulevaisuuden asioihin.

Sari Reinikainen-Laine
yhteyspäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Kontakteja ja kuulumisia yhteisellä aamiaisella
 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJIEN aamu-
palalle osallistui ennätysmäärä 36 
yrittäjää Valtakunnallisena Yrit-
täjien päivänä 5.9. Mukaan yrit-
täjäyhdistys oli kutsunut kaikkia, 
ei vain jäsenyrityksiä, tehdäkseen 
toimintaansa tutuksi.

Monet paikalla olleet kertoivat 
yrittäjäyhdistykseen kuulumisen 
tarjoavan mahdollisuuksia tava-
ta arjen kiireiden keskellä mui-
ta yrittäjiä, verkostoitua, osal-
listua koulutuksiin ja virkistäy-
tyä yhdessä.

Yhteisen aamupalan äärellä 
vaihdettiin ajankohtaisia kuulu-

misia. Haukiputaan Yrittäjäyhdis-
tyksessä on jäseniä noin pari sa-
taa. Määrä on hieman laskenut, 
ja tavoitteena onkin kasvattaa jä-
senmäärää edelleen, sanoi Hau-
kiputaan yrittäjien puheenjohta-
ja Seppo Pekkala. Haukiputaal-
la on yrityksiä liki 1 400. 

Pahimmasta koronakurimukses-
ta on toivon mukaan selvitty, mut-
ta uutta huolta aiheuttavat vallit-
seva maailmantilanne ja kallistu-
van energianhinnan vaikutukset 
kustannuksiin ja hintoihin. 

Aamiaisvieraaksi saapui johtaja 
Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä. 
Sote-uudistus ja ensi vuoden alus-
sa aloittavat hyvinvointialueet he-
rättivät vilkasta keskustelua. Mi-

ten paikalliset ja pienemmät yri-
tykset pääsisivät tarjoamaan ja 
kilpailuttamaan palvelujaan, kun 
mahdollisuudet näyttävän keskit-
tyvän suurille yrityksille ja julki-
somisteisille toimijoille? Yrittäjät 
pyrkivät vaikuttamaan käytäntöi-
hin ja päätöksentekoon niin pai-
kallisyhdistysten kuin valtakun-
nallisen yrittäjäjärjestön kautta.

Yhteinen asia on myös yrittäji-
en eläkelakia koskeva YEL-uudis-
tus, jonka sisältöön on vaikutettu. 

Haukiputaan yrittäjien tavoit-
teena on parantaa Haukiputaan 
brändiä ja lisätä paikallisten yri-
tysten näkyvyyttä, jota varten 
ollaan kehittämässä ja luomassa 
omaa uutta verkkosivustoa.

Haukiputaalaisia yrittäjiä kokoontui yhteiselle aamiaiselle Samant-
taan Yrittäjien päivänä. Puheenjohtaja Seppo Pekkala toivoo yrittä-
jäyhdistyksen jäsenmäärän karttuvan ja uudet yrittäjät tervetulleik-
si mukaan yhteiseen toimintaan.
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Synkeää marraskuuta vaan kaikille!
SE on perinteisesti vuoden pimein ja 
synkein aika käsillä. Osalle se mer-
kitsee aikaa, jolloin painetaan leukaa 
tiukemmin rintaan ja selkää kyy-
ryyn räntäsadetta kohdatessa. Toi-
set hyggeilevät ja osa suuntaa kat-
seensa kohti tulevaa joulun aikaa. 
Onpa niitäkin, jotka pääsevät ka-
rauttamaan lentäen lämpöä kohti. 
Tunnistatko itsesi joistakin näistä?

Olitpa millainen vain, muistetaan, 
ettei anneta räntäsateen, vaikean 
energiakriisin ja hankalan maail-

mantilanteen keskellä oman mieli-
pahan siirtyä toisten harteille, vaan 
otetaan vastuuta hyvän mielen ja 
olon jakamisesta ympärille. Hau-
kiputaalla on meneillään hienoja 
hankkeita, kuten uusi urheilualue 
Torpanmäkeen, uusi asuntoalue pu-
retun kivikoulun alueelle. Keskustan 
torikin valmistui sopivasti tulevaa 
joulunavausta varten.

 
TÄNÄ VUONNA pääsemme pitkäs-
tä aikaa koronakurimuksen jälkeen 

fiilistelemään tulevaa joulua uudelle 
torialueelle monenlaisen mukavan 
merkeissä. Perinteinen ilotulitus, 
joulupukki ja kojut ovat pitkästä ai-
kaa paikalla. Jos sinulla on tapahtu-
maan sopivaa ohjelmaa, ota ihmees-
sä yhteyttä! Aina mahtuu mukaan!

Marraskuun merkeissä, räntä-
sateisin terveisin

Seppo Pekkala
Haukiputaan yrittäjät ry:n 

puheenjohtaja

Haukiputaan
Yrittäjät ry:n 
uusimmat jäsenet
• Siivouspalvelu Kujala, 

Sami Kujala
• TJ Herkku Oy,
   Tiia Ukkola
• Vuokra-Jussi Oy,
   Jussi Leskelä
• Marian siivouspalvelut, 

Maria Toivari
• Mielellään mukana, 

Laura Lohvansuu
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Vuokraamme muokattavia toimitiloja 
yrityksille Oulun alueella. 
• Tuotantotiloja
• Toimistotiloja
• Yhdistelmä- ja monitiloja
• Liiketiloja
• Varastotiloja

TOIMITILAA 
TARPEESI MUKAAN

15–4000 m² 

Vuokraa heti omasi: Potential.fi

Haukiputaan uudistetulle 
torille toivotaan
tapahtumia ja torielämää

 » Auli Haapala
 » Teea Tunturi
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN torialueen 
perusteelliset kunnostus-
työt ovat valmiina. Torialu-
een kehittämiseen on liitty-
nyt suuria tunteita ja kehit-
tämisen sisällöstä taitettiin 
peistä jonkin aikaa. Erityistä 
huolta aiheutti esiintymisla-
van saaminen torille. 

Nyt, kun tori on valmis, 
Haukiputaan Yrittäjät ry ky-
syi haukiputaalaisilta, mil-
laista toimintaa ja tapahtu-
mia asukkaat uudistuneel-
le alueelle toivoisivat. Suu-
rin osa yrittäjien kyselyyn 
vastanneista kertoi toivo-
vansa torille eläväistä tori-
meininkiä, esiintyjiä ja eri-
laisia teematapahtumia. Eri-
tyisesti toivottiin joulutoria, 
vappukarkeloita, kesäisiä to-
ripäiviä ja syysmarkkinoita.

Moni haluaisi, että torilta 
voisi kipaista ostamaan vi-
hanneksia, leipää, kalaa ja 
muita tuotteita. Myös mo-
nipuolisia lastentapahtumia 
haluttaisiin torilla järjestet-
tävän. Kesäajaksi torille toi-
vottiin jäätelökioskia ja kah-
vilaa ja kauniit istutukset 
kruunaisivat torin.

Esiin nousivat myös yh-
teislaulutapahtumat, lava-
tanssimeininki, kädentai-
tomessut sekä vaikkapa koi-
ranäyttelyt. Monenlaisten 
ruokien ympärille toivottiin 

tapahtumia, ja Reko-ruoka-
ryhmän toiminnan paikak-
si esitettiin toria. Tapahtu-
mia saisi haukiputaalaisten 
mielestä olla kyselyn mu-
kaan viinin ja oluen ympä-
rilläkin. Toivottiinpa myös 
paljuiltamia.

YRITTÄJIEN some-kyselyssä 
keskustelua herätti toripaik-
kojen hinnoittelu. Pohdittiin 
sitä, ovatko paikkojen hin-
nat riittävän edullisia, että 
kauppiaat voivat tulla toril-
le tuotteitaan myymään. Sa-
malla toivottiin kirppista-
pahtumia, jonne kuka vain 
voi varata pöytäpaikan. 

Kaupungin myyntitoi-
mintakorvaus eli toripaik-
kamaksu Haukiputaan alu-
eella on verollisena 24,80 
euroa päivässä. Toripaikan 
kuukausimaksu on noin 
230 euroa. Sähköpaikasta 
on erillinen kuukausimak-

su, ja sen verollinen hinta on 
Haukiputaalla 136,40 euroa.

Normaalin torisäpinän li-
säksi torilla voisi haukipu-
taalaisten mielestä esitellä 
erilaisten yritysten toimin-
taa. Toivottiin, että peltise-
pät, autokorjaamot, timpurit 
ja muut huoltoukot ja -akat 
kertoisivat yrityksestään ja 
osaamisestaan torilla.

Monen toiveen voisi tiivis-
tää kyselyssä todettuun lau-
seeseen “Kaikki käy, kunhan 
ei tyhjäksi jää!”.

KAUPUNGIN talousarvioon 
torin uudistamiseen varat-
tu 600 000 euron määrära-
ha ylittyi jonkin verran. To-
rialueen hankkeen pääura-
koitsija on Vasarahai Oy. 

Torin Rannantien puo-
leiselle sivustalle valmistui 
esiintymislava/koroke, jon-
ka taakse tulee jakokaappi, 
josta saa sähkön. Sähköistys-

tä on toivottu tapahtumien 
järjestämistä silmälläpitäen. 
Lisäksi torialueen jokaisessa 
valaisinpylväässä on erillinen 
pistorasia, josta saa sähköä.

Torialueen sivustoille tu-
lee kaikkiaan kuusi penk-
kiä. Esiintymislavan taak-
se Rannantien varteen is-
tutetaan kaksi puuta ja tori-
alueen vierustalle pensaita.

Parkkipaikat torialueel-
la sijoittuvat pohjoispuolel-
le kirkon seudun suunnal-
le. Parkkialue on jo valmis 
ja käytössä.

Huomioitavaa on, että 
Kirkkotieltä torin kulmil-
ta Keskuskujaa ei voi enää 
ajaa autolla Herralankujal-
le, sillä yhteys on muuttunut 
kevyen liikenteen väyläksi. 
Myös seurakuntakeskuksen 
kohdalta ja museolta yhteys 
Herralankujalle ja Rannan-
tielle on sallittu ainoastaan 
kevyelle liikenteelle.

Kirkkotien alueen laaja 
katu- ja vesihuoltotyö on 
valmistunut kesällä, joten 
Haukiputaan keskuksen il-
me paranee ja uudistuu mer-
kittävästi.

Haukiputaalaiset toivovat torille myyjiä ja kivoja yhteistapahtumia. Erityisesti toivottiin joulutoria, vappukarkeloita,
kesäisiä toripäiviä ja syysmarkkinoita.

Esiintymislava saatiin Haukiputaan torille, vaikka proses-
sin aikana se välillä poistettiin suunnitelmista.

Erityisesti toivottiin 
joulutoria, vappukar-
keloita, kesäisiä tori-
päiviä ja syysmarkki-
noita.

AULI HA APAL A
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Patarouva on Haukiputaan vuoden yritys 2022
“Päällimmäiseksi ajatukseksi nousee kiitollisuus”

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT 
on valinnut kellolaisen pito-
palvelu Patarouvan vuoden 
2022 yritykseksi Haukipu-
taalla. Perusteluina on, et-
tä perheyrityksellä on pitkä 
26-vuotinen ura takana. Pi-
topalveluyrittäjät Irma Pie-
tilä ja Kaisa Pietilä, äiti ja 
tytär, selvisivät myös vai-
keimman korona-ajan yli 
ideoimalla uusia toiminta-
muotoja. He tekevät myös 
pyyteettömästi arvokasta 
hyväntekeväisyystyötä, nyt 
ukarainalaisten hyväksi.

Valinta tuli yrittäjille 
hämmentävänä, mutta tie-
tenkin iloisena yllätyksenä. 

– Päällimmäiseksi ajatuk-
seksi mieleen nousee kiitolli-
suus, että tekemistämme ar-
vostetaan ja olemme saaneet 
tehdä tätä työtämme näin 
pitkään. Meihin on luotet-
tu, asiakkaita on riittänyt 
ja toivon mukaan jatkossa-
kin, summaa Irma Pietilä.

Positiivinen palaute on 
kannustanut ja innostanut 
yrittäjiä tekemään maukasta 
ruokaa suurella sydämellä. 
Ajan saatossa on tullut myös 
uskollinen tuttu asiakaskun-
ta, jonka elämän tärkeisiin 
hetkiin saadaan laittaa tar-
jottavaa; ristiäisiin, rippi-
juhliin, häihin, syntymäpäi-
ville ja muistotilaisuuksiin 
sekä erilaisiin tapahtumiin.

Pitopalvelussa luotetaan 
perinteisiin ja kysyttyihin 
pitoruokiin.Tunnetuimpia 
tarjottavia ovat paahtopais-
ti punaviinikastikkeella, Pa-

tarouvan kuuluisa lohikeitto 
ja Kaisan suolaiset piirakat. 
Voileipäkakut ovat tehneet 

uuden tulemisen, ja perintei-
set täytekakut tehdään aina 
oikeaan kermaan. Työnjäl-

ki on ollut pitopalvelun pa-
ras mainos.

– Keskitymme siihen, mi-

Pitopalvelu Patarouvan Irma Pietilä (vas.) ja Kaisa Pietilä ovat iloisia ja kiitollisia saamas-
taan yrittäjäpalkinnosta.

Laadukkaat alusvaatteet
voi hankkia omalta kylältä

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

BRABRA LINGERIE eli alus-
vaatteiden erikoisliikkeen 
yrittäjälle Kirsi Saravuo-
malle on tärkeää tuottei-
densa laadun lisäksi se, että 
jokainen pääsisi ostamaan 
itselleen sopivat alusvaat-
teet läheltä kotia. Yrittäjä 
on kiertänyt kesästä saakka 
maakuntia Kainuussa, Poh-
jois-Pohjanmaalla ja Lapissa 
PopUp -periaatteella.

Marraskuussa PopUp- 
kauppa avautuu Haukipu-
taalle useamman kuukau-

den ajaksi.
– Kierrän jatkossakin 

maakuntia ja minulle on 
tärkeää tuoda henkilökoh-
tainen palvelu ja laadukkaat 
tuotteet pientenkin paikka-
kuntien asukkaille. Hauki-
putaan PopUpissa tulee ole-
maan kiinteät aukioloajat, 
jonka lisäksi palvelen myös 
ajanvarauksella, Saravuo-
ma kertoo.

BRABRA kiertää kivijalas-
ta toiseen. Eri paikkakun-
nilla vietettävä aika riippuu 
tarpeesta, sopivan liiketilan 
löytymisestä sekä asumis-

kustannuksista. Tärkeässä 
roolissa on myös parkkipai-
kan löytyminen liikkeen lä-
heltä.

Kotiesittelyjä yrittäjä ei 
tee suuresta kysynnästä 
huolimatta, koska mallisto 
sekä kokovalikoima on laa-
ja ja kaupan rakentaminen 
vie muutaman tunnin. Tule-
vassa PopUp -liikkeessä on 
mahdollistaa järjestää myös 
erilaisia tapahtumia, kuten 
naisteniltoja.

– On ehdottoman tärke-
ää, että sovitukseen voi tul-
la ilman pelkoa arvostelus-
ta. On ollut tilanteita, joissa 

sivulauseesta lähtenyt kes-
kustelu vartalon muutoksis-
ta on nostanut esille henki-
lökohtaisia ja kipeitäkin ko-
kemuksia. Teen kaikkeni, 
jotta liikkeessäni jokainen 
kokee olevansa turvallises-
sa ympäristössä.

TYYTYVÄISYYS omiin 
myyntiartikkeleihin ja hen-
kilökohtainen palvelu ovat 
Saravuomalle tärkeitä ele-
menttejä yrittäjyydessä. 
Myytävät merkit ovat kaik-
ki eurooppalaisia ja yrittäjä 
seisoo tuotteidensa takana, 
koska tietää prosessin tuot-

AULI HA APAL A

www.yrittajat.fi
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Ajanvaraus

Yleis- ja  
erikoislääkärit 
p. 08 563 5700

Hammaslääkärit 
p. 08 540 9907

Fysioterapeutit 
p. 08 563 5720

Netissä 24 h
www.hha.fi

Haukiputaan Lääkärikeskus, Jokelantie 1, Haukipudas

Yleis- ja erikoislääkärit
Yleislääketiede 
Susanna Boman 
Päivi Hirsso 
Janne Liimatainen
Geriatria 
Mikko Lähdesmäki
Ihotaudit 
Toni Aho
Korva-, nenä-  
ja kurkkutaudit 
Erkki Rantaiso

Naistentaudit 
Annaleena Räsänen
Neurologia 
Hannele Havanka
Psykiatri, 
nuorisopsykiatri 
Anna-Liisa 
Hannula-Tukiainen
Psykologi 
Jussi Tukiainen

Hammaslääkärit
Merja Jokela 
Heikki Kiviahde,HLT 
Elina Niemi 
Anu Palosaari 
Tuomas Torvinen, 
EHL Kirurgia

 

Fysioterapeutit
Timo Halonen 
Pekka Kyllönen 

Patarouva on Haukiputaan vuoden yritys 2022
“Päällimmäiseksi ajatukseksi nousee kiitollisuus”

tä osaamme parhaiten, ki-
teyttää Kaisa Pietilä.

Idea yritykseen
vapaaehtoistyöstä

Irma Pietilä sai aikoinaan 
idean pitopalvelun perusta-
misesta hänen toimiessaan 
tyttärien Annan ja Kaisan 
kouluaikoina vanhempain-
toimikunnassa organisoi-
massa tempauksia ja myy-
jäisiä leipomuksineen Kel-
lon koululla.

– Ajattelin, että saisiko-
han tällaisesta tekemises-
tä työn ja elannon, eikä päi-
vääkään ole tarvinnut ka-
tua, vakuuttaa Irma Pietilä. 

Yritys toimii edelleen ko-
din yhteydessä pitopalve-
lua varten tehdyissä tiloissa 
Kellossa Paalinkuja 10:ssä.

Eläkkeelle Irma Pietilä 
ei aio eikä ehdi jäädä, kos-
ka työ on niin mukavaa ja 
kaikki kaikessa.

– Liekö ollut enne, kun jo 
lapsena värkkäsin lumes-
ta täytekakkuja. Mieluinen 
muisto on myös, kun sain 
tyttösenä auttaa pitojen lai-
tossa ja tehdä voileipiä Ka-
rahkan kylällä Ylikiimingis-
sä. Vieläkin koristevoileipi-
en tekeminen tuntuu erityi-

sen mieluisalta!
Tyttäret Anna ja Kaisa 

kasvoivat pitopalvelun ar-
keen ja olivat apuna ja töis-
sä perheyrityksessä pienestä 
pitäen. Kaisa opiskeli opet-
tajaksi, mutta kymmenkun-
ta vuotta sitten veri veti pi-
topalveluyrittäjäksi äidin 
rinnalle. 

Irma kertoo, että hän nä-
ki kyllä jo varhain, että ala 
kiinnostaa kovasti tytär-
tä. Perheessä muistellaan 
myös usein kuinka Kaisa 
jo alle kouluikäisenä päätti 
laittaa aterian, haki pellos-
ta itse potut ja pisti ne kie-
humaan.

Omasta koneurakoitsijan 
työstään eläkkeellä oleva 
perheen isä Tauno on edel-
leen tärkeänä apukätenä ja 
“luottotiskarina” mukana 
pitopalvelussa.

Kaisa ei hänkään kadu 
yrittäjäksi ryhtymistä, mut-
ta totuuden nimissä keväi-
sin suvivirren aikaan hän 
kokee kaihoa, kun opetta-
jilla alkaa kesäloma. Pito-
palvelussa on saumaa pitää 
lomaa vain pätkissä. Silloin 
irtiotto ja maisemanvaihdos 
ulkomaanmatkalle tai teat-
terireissulle toiselle paikka-
kunnalle on paikallaan.

Kaisa oli opiskeluaika-
naan EU-projektin kautta 
vapaaehtoistöissä ja opiske-
lijavaihdossa Unkarissa, mi-
kä sytytti Unkari-kipinän. 
Hän toimii Suomi-Unkari 
Seuran Oulun paikallisyh-
distyksen puheenjohtaja ja 
valtakunnallisen seuran va-
rapuheenjohtajana. Unka-
ria taitavana hän on myös 

tulkkina, viimeksi kun Ou-
lun kaupungin edustajia vie-
raili ensimmäistä kertaa tä-
nä syksynä ystävyyskaupun-
gissa Szigetszentmiklósis-
sa, joka oli jo Haukiputaan 
kunnan ystävyyskaupunki.

– Ystävyysseuratoiminta 
on mielenkiintoista ja tuo 
myös vastapainoa työlle. 
Unkarissa minulla on pal-
jon tuttuja pitkältä ajalta.

Koronan jälkeen 
uusia haasteita
Vuoden 2020 maaliskuu jäi 
lähtemättömästi mieleen 
myös Patarouvassa. 

Varauskalenteri tyhjeni 
rajoitusten takia kertahei-
tolla, eikä kenelläkään ol-
lut tietoa, kuinka pitkään 
tilanne jatkuu. Syvimmäs-
tä korona-ajasta selvittiin 
kehittelemällä noudettavia 
ja kuljetettavia ruokapaket-
teja, juhlapyhien ruokakas-
seja ja vapun munkki- ja si-
mamarkkinat. 

Nyt tilanne alkaa norma-
lisoitua, mutta ei ole palau-
tunut täysin. 

Koronan kanssa on opittu 
elämään, mutta tuleva tal-
vi tuo uutena haasteena mi-
ten nousevat kustannukset 
vaikuttavat juhlien järjestä-
miseen ja pitopalvelun toi-
mintaan. 

Raaka-aiheiden hinnan-
nousu koettiin jo loppu-
kesällä, kun esimerkiksi pe-
runapussin hinta kaksinker-
taistui. 

Patarouvassa katsotaan 
kohti tulevaa kuitenkin luot-
tavaisin mielin. 

Nyt tarvitaan
apua ukrainalaisille
Vapaaehtoistyö kulkee Pie-
tilöillä matkassa kuin luon-
nostaan. Kesällä alkanut 
ukrainalaisten auttaminen 
jatkuu edelleen niin kauan 
kuin on tarvetta. Avustami-
nen alkoi kun Patarouvasta 
vietiin omia kaappeihin ker-
tyneitä ylimääräisiä kattiloi-
ta ja patoja Help Center Uk-
raina-Ouluun.

– Avun tarve konkretisoi-
tui ja tuli tunne, että pitää 
tehdä vielä enemmän, ku-
vailee Irma Pietilä.

Patarouvassa ryhdyttiin 
vastaanottamaan lahjoituk-
sia Haukiputaan ja Kellon 
suunnalta ja kuljettamaan 
tavaroita keskukseen. Tarve 
kodin tarvikkeista ja vaat-
teista on suuri, sillä sotaa 
pakenevat ukrainalaiset jou-
tuvat aloittamaan täällä elä-
mänsä tyhjästä. Patarouva 
on avustuskeskuksen suu-
rin yksittäinen lahjoitusten 
toimittaja.

Patarouvassa järjestettiin 
lokakuussa Help Centeriä 
pyörittäville ukrainalaisil-
le vapaaehtoisille ohjelmal-
linen hemmotteluilta ruoka-
tarjoiluineen. Tunnelma oli 
sydämellinen. Osallistujille 
ilta tarjosi pienen hengäh-
dystauon ja irtioton arjes-
ta. Kotimaassaan vallitse-
vasta hirveästä hädästä he 
eivät jaksaneet paljon pu-
hua, eikä ollut tarpeenkaan.

– Onneksi meillä täällä 
ihmisillä riittää halua aut-
taa, mistä kuuluu suuri kii-
tos. Emme saa unohtaa uk-
rainalaisia!

teiden takana ja niiden laa-
dun. Väärän kokoisia liive-
jä yrittäjä ei edes myy asi-
akkaille.

– Jos valikoimastani ei 
löydy asiakkaalle sopivaa 
mallia, voin sellaisen lait-
taa tilaukseen. Väärän ko-
koiset liivit asiakkaan kaa-
pissa muistuttavat vain epä-
onnistuneesta sovituksesta.

Saravuoma muistuttaa, et-
tä pelkkää kokolappua katso-
malla ei liivejä kannata ostaa. 
Vartalot ja tarpeet muuttuvat. 
Etenkin miehiä hän kannus-
taa ostamaan läheisilleen lah-

jakortin liikkeeseen, jotta nai-
set pääsevät itse kokeilemaan 
ja valitsemaan mieluisimmat 
alusvaatteet.

– Sovittamatta on mel-
kein mahdotonta löytää oi-
kean kokoisia liivejä. Naiset 
eivät yleensä hae niinkään 
alusvaatteilta hemmottelua, 
vaan kunnon tukea arkeen.

UUDEN LIIKETILAN ja talven 
suunnittelussa on yrittäjäl-
lä vielä omien sanojen mu-
kaan paljon tehtävää, mut-
ta hän osaa myös irrottau-
tua työstä.

– Tietenkin yrittäjällä työt 
ovat aina taustalla mielen 
päällä, ja niin se minusta 
kuuluukin olla. Itse irrot-
taudun työmoodista katso-
malla hömppäsarjoja ja liik-
kumalla aktiivisen Siiri-koi-
ramme kanssa.

Kirsi Saravuoma kertoo, et-
tä alusvaatteissa kausivaih-
telut eivät ole yhtä nopeita, 
kuin muilla muotialoilla, mi-
kä helpottaa hyvien ja laa-
dukkaiden tuotteiden valit-
semista valikoimaan.

Ajattelin, että saisiko-
han tällaisesta teke-
misestä työn ja elan-
non, eikä päivääkään 
ole tarvinnut katua.
- Irma Pietilä

ANU K AUPPIL A
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“Asiakkaat ovat ottaneet meidät ihanasti vastaan”
 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

PITKÄT PERINTEET Hauki-
putaalla omaava grilli-kah-
vila Step In on saanut uu-
den yrittäjän Tiia Ukko-
lan otettua ohjat käsiinsä 
elokuun alussa. TJ Herkku 
Oy on myös Haukiputaan 
Yrittäjäyhdistyksen uusi jä-
senyritys.

– Jäsenyydeltä odotam-
me yhteistyötä muiden Hau-
kiputaan yrittäjien kanssa 
ja tukea molempiin suun-
tiin. Tärkeää on yhteen hii-
leen puhaltaminen yrittä-
jän kesken. Myös asiakkaat 
ovat ottaneet meidät todella 
ihanasti ja kannustaen vas-
taan, iloitsee Tiia Ukkola. 

 Yrittäjäksi ryhtyminen Step In’issä puhaltavat uudet tuulet tutulla paikalla.

AULI HA APAL A

Vuoden haukiputaalainen Sakari Manninen 
lähettää kiitokset ja terveiset Las Vegasista
“Ahmapaidalle löytyy aina kunniapaikka”

 » Auli Haapala
 » Haukipudas Yrittää

JÄÄKIEKKOILIJA Saka-
ri Manninen on valittu 
Vuoden haukiputaalaisek-
si 2022. Haukiputaan Yrit-
täjät valitsee Vuoden hauki-
putaalaiseksi henkilön, joka 
on toiminut Haukiputaan 
yhteiseksi hyväksi ja on po-
sitiivisella asenteellaan esi-
merkkinä kaikille. 

Sakari Manninen on saa-
vutuksillaan nostanut Hau-
kipudasta maailmankartalle 
ja hän on myös monen lap-
sen ja nuoren esikuva ja ido-
li. Eri yhteyksissä hän muis-
taa mainita aina kotipaik-
kansa Haukiputaan ja Kel-
lon sekä kasvattajaseuransa 
Haukiputaan Ahmat.

TIETO valinnasta Vuoden 
haukiputaalaiseksi tavoitti 
Mannisen Pohjois-Ameri-
kassa Las Vegasissa Neva-
dan osavaltiossa.

– Kiitos valinnasta, tun-
tuu mahtavalta saada täl-
lainen tunnustus. Tämä on 
suuri kunnia!

– Olen nuoruuteni viet-
tänyt Haukiputaalla ja ko-
kenut jääkiekon ja jalkapal-
lon kautta hienoja hetkiä, 
mutta parasta ovat kuiten-
kin ne kaikki mahtavat ys-
tävät, joita olen saanut. Olen 
saanut kiekko-oppini Ah-
moissa ja Ahmat on erityi-
nen seura minulle. Ahmapai-
tani on tallessa ja sille on ai-
na kunniapaikka maajouk-

kuepaitojen vieressä!

MANNINEN teki kesällä vuo-
den sopimuksen NHL:n Ve-
gas Golden Knightsin kans-
sa ja pelikausi on käynnis-
sä seuran AHL-farmijouk-
kueessa Henderson Silver 
Knightsissä.

Manninen kertoo, että 
rapakon takana arki rullaa 
mainiosti Liisa-vaimon ja 
Kaapo-koiran kanssa. Paris-
kunta meni naimisiin kesä-
kuussa Haukiputaalla.

Mitään hirveän yllättävää 
ei ole uudessa kotipaikassa 
tullut eteen.

– Kun tulimme syyskuun 
alussa tänne Las Vegasiin, 
niin lämpöä oli enimmillään 
45 astetta. Se oli ehkä pie-
nimuotoinen shokki, mut-
ta niistä lämmöistä ollaan 
tultu nyt siedettävään 15–
20 asteen pintaan. Kahden 
kuukauden aikana on sata-
nut vettä vain pari kertaa.

– Asumme Liisan kans-
sa kanssa Summerlin-ni-
misessä kaupunginosassa. 
Se on noin 20 minuutin ajo-
matkan päässä Las Vegasin 
keskustasta. Monet pelaa-
jat asuvat samalla alueella. 
Meidän asunto sijaitsee ai-
datulla erillistaloalueella, 
jossa jokaisella asukkaalla 
on käytössä yhteinen uima-
allasalue, kuntosali ja gril-
lausalue.

JENKEISSÄ jääkiekkokauka-
lo on kapeampi kuin Euroo-
passa ja sen vuoksi peliä pe-

lataan enemmän ylöspäin, 
kertoo Manninen eroavai-
suuksista suomalaiseen ja 
eurooppalaiseen jääkiek-
koon verrattuna.

– Jos pienessä kaukalossa 
menetät kiekon omalla puo-
lustusalueella, niin vastusta-
ja on heti parhaalla maalin-
tekopaikalla. Tämän takia 
kiekkoa pelataan enemmän 
ylös, että vältetään näitä vir-
heitä ja pakotetaan vastusta-
ja tekemään näitä virheitä.

AHL:n puolella bussimat-
kat vierasotteluihin ovat pi-
simmillään 4–6 tuntia. Pi-
temmät matkat lennetään, 
jolloin lentoaika on 1–3 tun-
tia.

Seuraavan kerran Manni-
set pääsevät Haukiputaalle 
touko-kesäkuussa kauden 
jälkeen riippuen siitä, kuin-
ka pitkälle pelit jatkuvat.

Manniset haluavat lä-
hettää terveisiä ja rauhal-
lista joulun odotusta kaikille 
Haukiputaan Yrittäjien leh-
den ja Rantapohjan lukijoil-
le Las Vegasista.

30-VUOTIAAN Sakari Man-
nisen ura alkoi Haukipu-
taan Ahmoissa Haukipu-
taan jäähallilla. Hän on vuo-
den 2019 ja 2022 jääkiekon 
maailmanmestari sekä 2022 
olympiavoittaja. Manninen 
ratkaisi Suomelle ja Leijonil-
le MM-kullan viime kevää-
nä tekemällä ratkaisumaa-
lin Kanadaa vastaan.

Hän on pelannut suoma-
laisissa ja ruotsalaisissa lii-

gajoukkueissa sekä viimeksi 
Venäjällä KHL:n Salavat Ju-
laev Ufassa kevääseen 2022, 
jolloin moni suomalaiskiek-
koilija Manninen mukaan 
lukien jätti seurajoukkueen-
sa Venäjän aloitettua hyök-
käyksen Ukrainaan.

VUODEN HAUKIPUTAALAI-
NEN julkistetaan tuttuun 
tapaan Haukipudas-päivi-
en alla Haukipudas Yrittää 
-lehdessä ja palkitaan Hauki-
pudas-päivien markkinoilla 
Jatulissa lauantaina 12.11. 
Koska Sakari Manninen ei 
itse pääse paikalle, mukaan 
on kutsuttu läheisiä.

Vuoden haukiputaalai-
nen on valittu vuodesta 
1993 lähtien. Palkintona 
on taustalevyyn kiinnite-
tyt “isot kengät” nimilaat-
toineen. Nyt palkinto uudis-
tuu, sillä tauluun ei mahdu 
enää enempää laattoja.

Ennen valintaa yrittäjät 
kysyivät yleisöltä ehdotuksia 
Vuoden haukiputaalaiseksi. 
Nimiä tuli useampia, mut-
ta Sakari Manninen nousi 
ehdottomasti selväksi yk-
köseksi.

Manninen ratkaisi 
Suomelle ja Leijonille 
MM-kullan viime ke-
väänä tekemällä rat-
kaisumaalin Kanadaa 
vastaan.
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“Asiakkaat ovat ottaneet meidät ihanasti vastaan”
mietitytti pitkään tottakai 
ja vaati asioiden selvittämis-
tä, mutta siihen sai apua eri 
tahoilta.

Päätöstä helpotti myös 
se, että paikka oli tuttu 
työpaikkana usean vuoden 
ajalta sen ohella, että ta-
kana on kaupallista koulu-
tusta ja työkokemusta kau-
panalalta. 

“Oma paikka” on ollut 
haaveena pienestä pitäen. 

STEP IN GRILLI-KAHVION 
liiketoiminta siirtyi Tiia ja 
Janne Ukkolalle aiemmal-
ta omistajalta Matti Miet-
tuselta. Tiian puoliso Janne 
työskentelee tahollaan LVI-
alalla, mutta on yrityksessä 
apuna tarvittaessa.

– Yrittäjyys on vastannut 

odotuksiamme, eikä mitään 
isompaa yllätystä ole vielä 
eteen tullut. On ollut mie-
lenkiintoista ja mukavaa 
toimia yrittäjänä keskellä 
kylää tarjoten hyvää asia-
kaspalvelua sekä ruokia asi-
akkaillemme, summaa Tiia 
Ukkola.

Alussa paikassa työsken-
teli kaksi kokoaikaista ja 
osa-aikaisia työntekijöitä. 
Työntekijöitä on voitu lisä-
tä kahdella.

 Asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti paikan aukiolo-
aikaa jatkettiin siten, et-
tä arkisin grilli-kahvio on 
avoinna kello 10.30–20 ja 
lauantaisin ja sunnuntaisin 
kello 12–20. 

Sisällä olevien asiakas-
paikkojen ja myynnin ohel-

la grilliltä on myös luukku-
myyntiä ulos.

PERINTEINEN grilliruoka on 
pitänyt pintansa vuosikym-
menten saatossa. Ruokalista 
on säilynyt pitkälti samana 
tuttuine ja suosittuine grilli-
ruokineen. Tarjolla on ham-
purilaisannosten, kärkkärei-
den ja ranskalaisten ohel-
la myös kebabia ja annok-
sia, jotka on kehitelty asiak-
kaiden toivomuksesta. Uu-
tuutena ovat lasten annok-
set kana- ja nakkikorit sekä 
mozzarellatikut sekä lounas-
tarjoukset.

Step In on toiminut ny-
kyisellä paikallaan 30 vuot-
ta liiketalon valmistuttua 
Revontien ja Rannantien 
kulmaukseen. Ensimmäi-

nen grilli Haukiputaalla oli 
Klasilan perheen perusta-
ma Honka-Grilli, joka toi-
mi vuosina 1975–1991 kes-
kustassa Revontien varrel-
la. Grillin liiketila on edel-
leen Klasiloiden omistama. 
Oman toiminnan päätyttyä 
Pertti ja Pauli Klasila ovat 
vuokranneet liikepaikkaa.

Step In’ssä tehtiin pientä 
remonttia ennen elokuun 
avausta. Myös ikkunateippa-
ukset uusittiin. Mainosteip-
paukset ikkunoihin suunnit-
teli ja teki paikallinen Arto 
Pohjola Haukiputaan Tai-
tosta.

– Paikan nimi säilytettiin 
entisenä, koska Step In tun-
netaan hyvin Haukiputaal-
la ja laajemminkin, kertoo 
Tiia Ukkola.

Vuoden
haukiputaalaiset
• 1993 Heino Jämsä
• 1994 Anneli Hannus
• 1995 Aarne Manninen
• 1996 Tuomas Ojala
• 1997 Markku
   Veijalainen
• 1998 Ilkka Riikola
• 1999 Risto Haulos
• 2000 Johanna Kuu-

sirati
• 2001 Samuli Pohjamo
• 2002 Heikki Seppälä
• 2003 Riitta-Liisa
  Lassila
• 2004 Teuvo Oinas
• 2005 Väinö Drushinin
• 2006 Jarmo Husso
• 2007 Raija Päkkilä
• 2008 Pentti Auranaho
• 2009 Viihdepiikkarit
• 2010 Eero Halonen
• 2011 Jukka Takalo
• 2012 Tuula Kangas
• 2013 Hannu Liljamo
• 2014 Hannu Niemelä
• 2015 Jukka Ukkola
• 2016 Halosenlahden 

kyläyhdistys ry
• 2017 Jore Siltala
• 2018 Tero Seppänen
• 2019 Pentti
   Haapakangas
• 2020 Pauli Greus
• 2021 Katja Havana
• 2022 Sakari Manninen

Vuoden haukiputaalainen Sakari Manninen 
lähettää kiitokset ja terveiset Las Vegasista
“Ahmapaidalle löytyy aina kunniapaikka”

Jääkiekkoilija Sakari Manni-
nen palaa tällä hetkellä am-
mattilaisena Pohjois-Ame-
rikassa. Kevään MM-kiso-
jen jälkeen leijonasankari 
ehti osallistua kotipuoles-
sa hyväntekeväisyystapah-
tumiin, kuva elokuulta All 
Stars Charity Golf Oulu -ta-
pahtumasta Virpiniemestä. 

ANU K AUPPIL A

www.yrittajat.fi
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Haukiputaan alueella yritysten määrä kasvussa 
ja hyväkuntoisille asunnoille on kova kysyntä
 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

YRITYSTEN MÄÄRÄ Haukiputaalla on 
ollut nousujohteista jo useamman vuo-
den ja etenkin koronan jälkeisenä aika-
na kasvu on ollut huomattavaa. 

Vuodesta 2015 perustettujen yritys-
ten määrä on kasvanut melkein neljällä 
sadalla ja samaan aikaan konkurssien 
määrä alueella on vähentynyt yli kahdel-
la kymmenellä, selviää Tilastokeskuk-
sen Yritys- ja toimipaikkarekisteristä.

Haukiputaan Yrittäjien puheenjohta-
ja Seppo Pekkala kertoo, että yritysten 
määrän lisääntyessä kuitenkin yrittäjä-
järjestön jäsenmäärä on hieman laske-
nut parin viime vuoden aikana. 

Pekkala lisää, että yritysten lopet-
taessa on täysin ymmärrettävää, et-
tä silloin jäsenyyskin loppuu, mutta 
uusien jäsenten mukaan saaminen 
on takunnut. 

Nyt paikallisjärjestön tavoitteena on 
tulla tutuksi kaikille ja hyväksi verkos-
toitumispaikaksi, joka hyödyttäisi kaik-
kia jäseniä.

– Haluamme, että jäsenemme saa-
vat jäsenyydestään toivomansa ja an-
saitsemansa hyödyn irti. Jäsenenä voi 
vaikuttaa siihen, mitä teemme ja mi-
ten näymme ja kuulumme. Tavoittee-
na on tulla tutuksi, helpommin lähes-
tyttävämmäksi sekä olla kiinnostava 
järjestö, Pekkala sanoo.

YRITYSTEN MÄÄRÄN kasvua mietti-
essään Pekkala arvelee sen johtuvan 
osaksi myös koronan vuoksi yrittäjien 
niin sanotusti paluumuutosta. 

Samaa arvelee Business Oulun Ur-
po Tuomela, joka arvelee kasvupiik-
kiin vaikuttavan kaupungin sisäinen 
muuttoliike.

– Koronan aikana useampi yrittä-
jä irtisanoi toimitilat kaupungista tai 
sen läheisyydestä ja siirsi yrityksensä 
toimitilan, vastaanoton tai toimiston 
kotiin, joka vaikuttaa yritysten mää-
rään alueella, Pekkala kertoo.

Haukiputaan Yrittäjille suunnitteil-
la olevat yhteiset kaiken kattavat verk-
kosivut on tarkoitus toimia yhteisenä 
paikkana yrittäjille jakaa tietoa. 

Kun Pekkala otti puheenjohtajuu-
den vastaan, hän huomasi aika pian, 
että viestintä ei toiminut ja kanavia 
oli liikaa.

– Nyt meille on tulossa yhden sivun 
alle kaikki. Kaikki mitä tapahtuu, mil-
loin ja missä. Halumme kehittää toi-
mintaa ja olla myös kiinnostavia ei-jä-
senien näkökulmasta. Järjestetyt aa-
mupalatilaisuudet ovat vetäneet ki-
vasti porukkaa ja sitä kautta on myös 
saatu uusia jäseniä, Pekkala kertoo.

JÄRJESTÖ tarjoaa uusillekin jäsenille 
laajat palvelut, joista puheenjohtaja 
nostaa esiin etenkin lakipalvelut, yrit-
täjäkummit sekä verkostot. 

Tällä hetkellä jäsenmäärä on vakiin-
tunut 200 jäsenen tienoille ja sitä on 
tarkoitus kasvattaa huippuvuosien 
määrää kohti.

Pekkala pitää tärkeänä, että järjestö 
houkuttelee rohkeasti nuoria yrittäjiä 
toimintaan mukaan ja näyttää heille, 
että järjestön toiminta on tätä päivää.

– Kun verkostoituu, voi samalla alal-
lakin toimivat huomata loistavia yh-
teistyömahdollisuuksia. Meiltä saa 
myös vertaistukea ja jos emme johon-
kin tiedä vastausta, etsimme sen. Mi-
nullekin sanottiin, että alahan teke-
mään TikTok-videoita, mutta sehän 
on sitä tätä päivää, pitää olla sosiaali-
sessa mediassakin näkyvillä, Pekka-
la naurahtaa.

ASUNTOKAUPPA käy Haukiputaan alu-
eella JonnaLKV:n Jonna Kurvisen ja 
Asuntokolmion Hilkka Kivelän mu-
kaan hyvin. Erityisesti alueella kiin-
nostavat 2000-luvulla rakennetut nel-
jän makuuhuoneen omakotitalot ja ri-
vitalokolmiot ja kysyntää on tällä het-
kellä tarjontaa enemmän.

– Kysyntä alueelle on noussut jo pi-
demmän aikaa ja budjetit ovat myös 
kasvaneet, Kivelä kertoo.

Etuovi.com -sivuston mukaan Hauki-
pudas on Oulun alueen haetuin omako-
titaloalue ja kiinteistövälitysalan Kes-
kusliiton hintaseurapalvelusta selviää, 
että viime vuonna kauppoja tehtiin alu-
eella todella paljon, ja tänäkin vuonna 
kauppojen määrä on muista kaupun-
gin alueista eroten kasvanut. Muissa 
kaupunginosissa kauppojen määrä on 
laskenut reilut kymmenen prosenttia, 
mutta Haukiputaan alueelle riittäisi tu-
lijoita, kun myytävää vain olisi.

– Hintaseurantapalvelussa näkyvät 
vain välittäjien tekemät kaupat, mutta 
tilasto kertoo kyllä hyvin alueen veto-
voimasta. Asuntojen kierto on nyky-
ään nopeampaa kuin esimerkiksi 10 
vuotta sitten ja myyntiajat ovat lyhen-
tyneet, Kurvinen sanoo.

OSTOTOIMEKSIANTOJEN määrä on li-
sääntynyt ja nyt etsinnässä on oman 
rauhan lisäksi terverakenteinen ja ny-
kyaikaseksi remontoidut asunnot, joi-
den tekniikka on myös tätä päivää. Ko-
neellinen ilmanvaihto, oma rauha ja 
tärkeimpien palveluiden löytyminen 
lyhyen matkan päässä kaupungista 
ovat molempien välittäjien mielestä 
Haukiputaan valttikortteja asunto-
markkinoilla. 

Keskimääräinen omakotitalon hin-
ta alueella on tänä vuonna ollut piirun 
verran alle 200 000 euroa. Kivelä li-
sää, että etenkin Länsituulen alue on 
nostanut profiiliaan. Molemmat vä-
littäjät kertovat vaikutusten näkyvän 
myös Iihin saakka, jonne moni on val-
mis muuttamaan.

– Monet kokevat, että Haukiputaan 
alueella on enemmän tilaa hengittää, 
ja hintataso on kuitenkin edullisempaa 
kuin lähempänä keskustaa. Etätöiden 
yleistyminen on myös vaikuttanut sii-
hen, että työmatka ei ole enää tärkein 
kriteeri asuntoa etsiessä, Kivelä sanoo.

– Haukiputaan alueelta löytyy hy-
vinvointikeskus, uimahalli, Virpieni-
emi ja nykyaikaiset koulut, mitkä vai-
kuttavat paljon mieluista kotia etsies-
sä, Kurvinen lisää.

ASUNTOLAINOJEN korot, Ukrainan so-
ta ja energiakriisi näkyvät alalla, mutta 
molemmat välittäjät kertovat vaikutus-
ten olevan hetkittäisiä. Kurvinen ker-
too, että maailman tapahtumat vaiku-
tukset eivät ole juurikaan näkyneet ti-
lastoissa, eikä hänen oman yrityksen-
sä toiminnassa. 

Sähkön hinnan nousu on vaikutta-
nut sähkölämmitteisten talojen myyn-
tiin, mutta kokonaiskulujen huomi-
oiminen voi sen pelossa unohtua ko-

Seppo Pekkala.

Jonna Kurvinen.

Hilkka Kivelä.
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Haukiputaan alueella yritysten määrä kasvussa 
ja hyväkuntoisille asunnoille on kova kysyntä

Haukipudas kiinnostaa asuinpaikkana ja yrityksen toimipaikkana.

konaan.
– Sanon asiakkaillekin, että olisi hy-

vä laskea aina asumisen kokonaiskulut, 
ennen kuin alkaa karsimaan vaihtoeh-
toja. Sähkölämmitteinen koti omalla 
tontilla voikin olla edullisempi kuin 
maalämpöä hyödyntävä asunto vuok-
ratulla tontilla, Kivelä kertoo.

Välittäjien mielestä alueella on täl-
lä hetkellä helpompaa myydä 2000-lu-
vun koti kuin uudiskohteet. 

He kertovat, että ostajat haluavat 
nähdä konkretiaa ennen osto- tai va-
rauspäätöstä. Myös kohonneet raken-
nuskustannukset vaikuttavat myyn-

tihintaan ja myös rakennuttajien ka-
te jää silloin pienemmäksi. 

Hilkka Kivelä kertoo, että välittä-
jän näkökulmasta Haukiputaan alu-
eella olisi helpompi myydä isompia ja 
avarampia kerrostalokohteita. 

Molemmat välittäjät ovat myös sitä 
mieltä, että vanhan kivikoulun tontil-
le olisi hienoa saada arvokkaita ja ny-
kyaikaisia asuntoja.

– Vähän kuin Pateniemen rannassa 
on tehty. Vaikka uudiskohteiden myyn-
ti voi olla haastavaa, kyselyitä niistä 
tulee paljon ja kiinnostusta kuiten-
kin löytyy, Jonna Kurvinen tiivistää.

Haluamme, että jäsenemme 
saavat jäsenyydestään toivo-
mansa ja ansaitsemansa hyö-
dyn irti. Jäsenenä voi vaikut-
taa siihen, mitä teemme ja 
miten näymme ja kuulumme. 
Tavoitteena on tulla tutuk-
si, helpommin lähestyttäväm-
mäksi sekä olla kiinnostava 
järjestö.
- Seppo Pekkala
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Välinevuokraus-
palvelulle on kysyntää

 » Anu Kauppila
 » Haukipudas Yrittää

ELOKUUSSA toimintansa 
aloittaneen Vuokra-Jus-
sin vuokraustoiminta pyö-
rii yrittäjä Jussi Leskelän 
mukaan jo ihan mukavasti ja 
syksy on sujunut oikein hy-
vin. Yrityksen takana ovat 
veljekset Eetu, Jussi ja Ri-
ku Leskelä ja idea heillä yri-
tyksen perustamiseen syn-
tyi omasta tarpeesta.

– Olemme mukana myös 
Virpiniemen kehittämis-
hankkeessa. Lisäksi omat 
yritystoiminnan kehittä-
miseen tähtäävät suunni-
telmat pitävät motivaatio-
ta yllä, Jussi Leskelä kertoo.

IHMISET ovat yrittäjän mu-
kaan löytäneet yrityksen 
yllättävin hyvin. Suuressa 
roolissa Leskelä pitää net-
tiä sekä sosiaalista medi-
aa ja heille onkin tullut pal-
jon yhteydenottoja nimen-
omaan Instagramin kaut-
ta. Liikuntaetujen käyttäjien 
kautta yritykselle on tullut 
lisää asiakkaita ja se on nä-
kynyt kävijäpiikkeinä.

– Tämä on mielestäni hyvä 
asia, koska haluamme, että 
kynnys yhteydenotolle olisi 
mahdollisimman pieni. Olen 
huomannut, että liikuntaetu-
jen, kuten Eazybreak, Eden-

red, ePassi ja Smartum, käyt-
täjät löytävät luoksemme ai-
na pienissä porukoissa.

VUOKRA-JUSSIN valikoi-
masta löytyy edelleen kol-
me sähköläskipyörää, joil-
la liikkuminen onnistuu 
hyvin myös talvikaudella. 
Pyörien kuljettamiseen he 
ovat hankkineet auton pe-
räkoukkuun kiinnitettävän 
pyörätelineen, mikä mah-
dollistaa myös pidemmät 

reissut pyörien kanssa. Va-
likoima on laajentunut syk-
syllä hankittuun Kärcherin 
tekstiilipesuriin, jolle onkin 
ollut kovasti kysyntää sen 
monikäyttöisyyden ansios-
ta ja tuotetta on vuokrattu 
ahkerasti.

– Joulukuun aikana meille 
saapuu suomalaisen OAC:n 
valmistamia lumiliukuken-
kiä, joista kokoja löytyy ko-
ko perheelle. Lisäksi valikoi-
mastamme löytyy kärrypal-

ju ja pyrimme jatkossakin 
laajentamaan valikoimaam-
me kysynnän mukaan.

YRITTÄJÄT odottavat talvea 
innolla ja heistä on mielen-
kiintoista nähdä, miten jou-
lukuussa saapuvat lumiliu-
kukengät otetaan vastaan 
vuokramarkkinoilla. Jussi 
Leskelä kertoo heidän odot-
tavan myös sähköpyörille 
vahvaa kysyntää, etenkin 
kevättalven aurinkoisille 

päiville.
– Pyörien kanssa valmis-

taudumme talveen hankki-
malle jokaiseen pyörään ajo-
valot. Eli talvi näyttää aina-
kin tältä osin valoisalta.

Sosiaalisessa mediassa 
markkinointi on yrittäjille 
tärkeää, ja he pyrkivät tie-
dottamaan seuraajia sosiaa-
lisessa mediassa omilla ka-
navillaan aktiivisesti.

– Sosiaalinen media on 
tärkeä osa näkyvyyttä. So-

men kautta olemme saaneet 
asiakkailta hyviä vinkkejä 
esimerkiksi vuokravalikoi-
man kasvattamiseksi sekä 
muita yhteydenottoja. Näi-
den lisäksi hyödynnämme 
Facebook-ryhmiä näkyvyy-
den kasvattamiseksi.

Palaute on Leskelän mu-
kaan ollut poikkeuksetta hy-
vää. Sosiaalinen media on 
yrittäjän mielestä hyvä alus-
ta myös asiakkaiden kanssa 
kommunikoimiseen.

– Ongelmatilanteissa, joi-
ta yrittämisessä tulee väis-
tämättä, pyrimme siihen 
lopputulokseen, että pää-
semme asiakkaan kanssa 
yhteisymmärrykseen ja mo-
lemmille jää positiivinen ko-
kemus ja hyvä mieli.

Vuokra-Jussi on laajentanut syksyn aikana vuokravälinevalikoimaansa ja nyt heiltä löy-
tyy myös liikuteltava paljukärry.

Jussi Leskelä kertoo yrityk-
sen syksyn menneen mu-
kavasti ja talvikauttakin jo 
odotetaan.

Olemme mukana 
myös Virpiniemen ke-
hittämishankkeessa. 
Lisäksi omat yritys-
toiminnan kehittämi-
seen tähtäävät suun-
nitelmat pitävät mo-
tivaatiota yllä.
- Jussi Leskelä
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Minulla on yritysidea. Voinko saada sparraus apua, 
jotta siitä syntyisi kannattavaa liiketoimintaa?
Kyllä! Voit joko ottaa yhteyttä BusinessOulun asiantun-
tijoihin ja sopia tapaamisen tai lähteä mukaan esihauto-
motoimintaan. Esihautomossa osallistujat kehittävät 8 
viikon aikana liikeideaansa ja pohtivat omaa yrittäjyyttään 
asiantuntijoiden ohjauksessa BusinessAseman tiloissa 
Oulun keskustassa. Esihautomossa on oma polkunsa 
myös itsensä työllistäville.

Haluan perustaa yrityksen, mutta en tiedä miten 
se käytännössä tapahtuu
Olennaisinta yrityksen perustamisessa on toimivaksi 
todettu liikeidea. Asiantuntijamme auttavat liiketoimin-
tamallin kehittämisessä sekä yrityksen perustamiseen 
liittyvissä käytännön kysymyksissä. BusinessOulun kana-
vista voit löytää myös toimitilat, ja halutessasi olemme 
jatkossakin mukana kehittämässä yritystäsi!

Suunnittelen uutta investointia yritystoiminnan 
kehittämiseksi ja tarvitsen tietoa rahoituksesta
BusinessOulun asiantuntijoilla on kattavat tiedot eri mah-
dollisuuksista niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. 
He auttavat sinua löytämään oikean rahoituskanavan 
sekä laatimaan hanke- tai projektisuunnitelman. Lisäksi 
saat apua rahoitus- ja kassavirta laskelmien tekemiseen 
ja rahoitushakemuksen val misteluun. Tarvittaessa au-
tamme tekemään myös esittelymateriaalin ja kontaktoi-
maan rahoittajia.

Tarvitsen apua tuoteideani kehittämiseen ja  
tuotteen testaamiseen
Apua löytyy BusinessOulun avoimen innovaation palve-
luista. Voit etsiä uusia ideoita tai ratkaisuja sprinteissä 
ja työpajoissa tai tuoda tuotteesi kokeiltavaksi sopivalla 
alustalla. Esimerkiksi Business Aseman älykiinteistö 
toimii myös kokeilualustana. Patiolla.fi-palvelussa voit 
hankkia tietoa asiakkaittesi tarpeista sekä toteuttaa 
yhteiskehittämistä.

Tuotteillani on vientipotentiaalia.  
Miten käynnistän vientitoiminnan?
Asiantuntijamme auttavat sinua mm. vientivalmiuksiin, 
markkina-alueeseen ja viennin rahoittamiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Yrityksesi on tervetullut mukaan erilaisiin 
vienninedistämistapahtumiin sekä vientiverkostojen toi-
mintaan. Myös toimialojen omat verkostot ovat aktiivisia 
kansainvälisessä kaupassa – tutustu toimialakohtaisiin 
palveluihimme! 

Olen kiireinen yrittäjä, mutta digiloikkaa pitäisi 
tehdä. Mistä saisin ketterää valmennusta?
BusinessOulun valmennukset pyörivät ympäri vuoden, 
joten kysypä sinulle sopivaa! Tarjolla on infoa, johdantoa 
ja pidempää, moduuleihin jaettua valmennusta, joista voi 
vapaasti poimia itselleen hyödylliset osiot. Webinaarit 
myös tallennetaan, joten valmennukset eivät välttämättä 
ole aikaan sidottuja lukuun ottamatta työpajatyösken-
telyä. Erilaisissa työpajoissa on mahdollisuus saada 
myös henkilökohtaista valmennusta. Valmennukset ovat 
maksuttomia.

Tarvitsen toimitilat yritykselleni, ketä voin  
lähestyä?
Nettisivun businessoulu.com sähköisistä palveluista 
löytyy Toimitilat ja yritystontit -osio, joka on nopein tapa 
selata tarjontaa. BusinessOulun sijoittumispalvelujen 
asiantuntija auttaa myös tarvittaessa. Oulun kaupungin 
tonttitarjonnasta vastaa Yhdyskunta- ja ympäristöpal-
velut.

Yritykseni tarvitsee osaavaa työ voimaa,  
mistä aloitan?
Aloita ottamalla yhteyttä Business Oulun työllisyyspalve-
luihin. Saat lisätietoa sopivista työnhakija asiakkaista ja 
mahdollisuuksistasi rekrytoinnin taloudellisiin tukiin sekä 
apua niiden hakemiseen. Järjestämme vuosittain myös 
useita rekrytointitapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille 
työnantajille. Tervetuloa mukaan!

• Palveluneuvonta on avoinna Business- 
 Asemalla arkisin klo 9–15

• Puhelimitse sinua palvellaan numerossa  
 08 558 558 10 ma–to klo 8–18 ja pe klo 8–16

• Voit myös varata ajan etäneuvontaan:  
 businessasema.com/neuvonta

BusinessAseman  
palveluneuvonta  
ohjaa eteenpäin!

OSOITE: BUSINESSASEMA,  
HALLITUSKATU 36 B, 90100 OULU

SOITA 08 558 558 10 TAI TULE KÄYMÄÄN BUSINESSASEMALLA

Yritystoiminnan aloittamiseen,  
kehittämiseen ja  

kansainvälistymiseen  
löytyy apu yhdestä osoitteesta

businessasema.com/neuvontabusinessoulu.com  |

Yritystoiminnan aloittamiseen,  
kehittämiseen ja  

kansainvälistymiseen  
löytyy apu yhdestä osoitteesta
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Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8715

Maittava keittolounas ja 
putaan pullan leipäpöytä 
+ kahvi & pulla

 MA–TO 7.30–16.30
 PE 7.30–17.00
 LA SULJETTU MA–PE    10.00–14.00

LEIPOMOMYYMÄLÄ JA KAHVIO

TARTU 
RIESKAAN
UUDELTA 
KANTILTA
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