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www.ktcgroup. 

Lasten laulukoulu

Satakielet

Alakylässä, Kiimingin keskustassa ja Huttukylässä

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Ulla Metsänheimo p. 050 360 1866
laulukoulu.satakielet@gmail.com

Syksyn toiminta alkaa viikolla 34, 
ilmoittautumiset syyskaudelle ovat alkaneet.
Tyttökuoro Satakielet 10-18v laulajille, 

uudet laulajat laulukokeen kautta.

Avoinna 8-18 joka päivä, myös la-su
Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

Paljon kukkivia ruukkukukkia

Kestävät omenapuut 30€/kpl, 55€/2 kpl

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

PUUTARHAMULTAA 4€/50L, 
20€/6 säkkiä (0,067 sent.litra)
(myös peräkärrykuormat)

orvokki 20 kpl /12€, 10 kpl/7€

Kukkiva, karaistunut, 
Kiimingissä kasvanut

Aineiston toivotaan olevan lehden toimituksessa 31.7.2014 mennessä. Tiedustelut p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
Kiiminkipäivät 8.-10.8.2014. Seuraava Kiiminki-lehti ilmestyy ennen Kiiminkipäiviä 6.8.2014 

Kiimingin yrittäjät toivottavat hyvää äitienpäivää kaikille äideille!
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Kiiminkipäivät lähestyy jälleen!
Kevät keikkuen tulevi, västäräkistä vähäsen ja pääs-
kysiäkin on jo näkynyt – vanha kansa siis sanoisi, että 
kesä on jo saapunut! Kesä tuo Kiimingin yrittäjäyh-
distykselle haasteen taasen Kiiminkipäivien merkeis-
sä. Suunnittelussa ollaan jo hyvällä mallilla, mutta 
vielä monen asian pitäisi loksahdella kohdilleen.

Yrittäjänä ei aina tule ajatelleeksi millaisia ponnis-

tuksia suuren toritapahtuman järjestäminen vaatii. Ja 
vielä haastavampia ovat näkymättömät yksityiskoh-
dat: lupa-asiat, rahoitus ja muu ennakkotyö. Onnek-
si ympärillämme on avuliaita ihmisiä, joilta saa apua. 
Yhdistyksen jäsenille myös vinkiksi, että elokuun 
alussa tarvitaan runsaasti talkoovoimaa tapahtuma-
järjestämiseen.

Tarpeellista olisi saada vielä hyviä vinkkejä esi-
merkiksi paikallisista kyvyistä ja esiintyjälupauksis-
ta. Vihjeitä otetaan mielihyvin vastaan ja vinkatkaa-
han kavereille kanssa! Pidetään silmät ja korvat auki.

Uuteen Ouluun liityttyämme kuntayhteistyö ta-
pahtumajärjestämisen osalta loppui ja aikaisemmin 
kunnalta saatu rahallinen tuki tippui kolmannek-
seen. Entistä suurempi vastuu kasaantuu yhdistyk-
sen harteille ja kustannustehokkuus aiheuttaa har-
maita hiuksia. Perinteisesti Kiiminkipäivät on ollut 
yhdistyksemme tulonlähteenä korvaamaton sekä pai-
kallistapahtumana hurjan suosittu. Siksipä uusia ve-
tonauloja, ideoita ja talkoolaisia tarvitaan. Ilmoitelkaa 
rohkeasti ideoistanne!

Kiiminkipäivät järjestetään kutakuinkin saman-
tyylisellä reseptillä kuin aikaisempinakin vuosina, 
mutta pienin muutoksin. Yhdistys järjestää myös ar-
vontaa, jossa pääpalkinnoksi tulee kolmen tonnin ar-
voinen Fimex Oy:n kylpytynnyri, johon mahtuu nel-
jästä kuuteen kylpijää. Sponsoreina ovat Turun Fimex 
ja Ojan Rauta, Oulu. Arvan hinta on viisi euroa ja ne 
tulevat myös ennen markkinoita Kiimingin Grillikios-
kille myyntiin.

Tärkein asia meinasi unohtua: äitienpäivä 11.5. on tu-
lossa, joten sydämelliset onnittelut kaikille äideille!

Aurinkoista kesän odotusta,

 Hannu Tuohino
 puheenjohtaja
 Kiimingin yrittäjät ry

Kiiminkipäivien järjestäminen elokuun alussa ovat Kiimingin Yrittäjien vuotuinen suuri voimainponnistus ja 
yleisölle suosittu käyntikohde ja osallistuminen. Tämän vuoden päiviä suunnittelemassa Mari Siltakoski, 
Sirpa Runtti, Pentti Eskola, Eero Huttula, Miika Sutinen ja Hannu Tuohino.

Kiimingin seurakunta jär-
jesti 9.4. Valtakunnallisella 
Sydänviikolla ensimmäistä 
kertaa Piispansauvakävelyn 
piispan omalla kävelyreitil-
lään kotimaastossa Jäälissä. 
Aurinkoisessa kevätsäässä 

Sydänterveyttä edistämässä Piispansauvakävelyllä
piispa Samuel Salmen muka-
na kävelivät piispatarvaimo 
Hannele, kirkkoherra Pauli 
Niemelä perheensä kanssa, 
seurakunnan työntekijöitä, 
mittava joukko seurakunta-
laisia, useita kymmeniä juni-

oripelaajia Kiimingin Kiek-
kopojista sekä Mari Halkola 
Kiimingin Yrittäjien edusta-
jana.

Kiimingin Urheilijoiden 
toiminnanjohtaja, fysiotera-
peutti Päivi Mikkonen ohjasi 

rytmikkään alkuverryttelyn 
sauvakävelijöille. Ennak-
koon merkityillä kahden ja 
kuuden kilometrin reiteillä 
riitti iloisia tarinoita uusien 
tuttavuuksien kanssa käve-
lysauvojen suihkinassa.

Mari Halkola toteaa, että 
sauvakävely on turvallinen, 
tehokas, edullinen ja help-
po kuntoa kohottava ter-
veysliikunnan muoto, jossa 
on helppo solmia sosiaali-
sia suhteita. Kävellä voi mil-
loin ja missä vain. Sauvakä-
vellessä liikettä saavat kaikki 
suuret lihasryhmät, joten kä-
velemään lähtijän on syy-
tä verrytellä ensin kevyellä 
kävelyllä ja lihasvenytyksil-
lä viidestä kymmeneen mi-
nuuttia ennen varsinaista kä-
velyä.

Suositeltavaa on vaih-
della kävelyn vauhtia kä-
velylenkin aikana kevyes-
tä kävelystä pyrähdyksiin ja 
kävellä erilaisissa maastoissa 
tasaisella ja mäkimaastossa 
myös luonnonpoluilla. Kä-
velylenkki on syytä päättää 
lihaksia palauttavaan loppu-
venyttelyyn. Kiimingin Yrit-
täjät ry päätti vuoden 2014 

toimintasuunnitelmassaan 
olla mukana Savuton Suomi 
2014 kampanjassa. Raikkaas-
sa luonnossa sauvakävely 
vauhdittaa tätä kampanjaa 
mitä parhaiten.

Pohjois-Pohjanmaan sy-
dänpiiri palkitsi vuonna 2013 
Samuel Salmen sydäntervey-
den edistäjänä perinteeksi 
muodostuneesta Piispansau-
vakävelystään. Kirkkoherra 
Pauli Niemelä lupasi myös 
Kiimingin seurakunnan ot-
tavan Piispansauvakäve-
lyn perinteeksi omassa seu-
rakunnassaan. Kiimingin 
Yrittäjien hyvinvointitoimi-
kunnan puheenjohtaja Mari 
Halkola haastaakin yrittä-
jät perheineen ja työnteki-
jöineen osallistumaan ensi 
vuonna Piispansauvakäve-
lyyn.

Mari Halkola
TtM fysioterapiayrittäjä

Valtakunnallisella Sydänviikolla ensimmäistä kertaa Piis-
pansauvakävelyllä piispan omalla kävelyreitillään koti-
maastossa Jäälissä. Kuva Teea Tunturi
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Parturi-kamPaamo 

karoliina
Riitta ja Eija

lasitori, terveystie 6, kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261

avoinna: ma-pe 9-18, la sopimuksen mukaan

Ilahduta äitiä lahjakortilla tai tuotepaketilla.

Koko perheen parturi-kampaamo

Parturi-Kampaamo
Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä
Puh. 040 828 3778

20 vuotta

Koko kehon vyöhyketerapia
Intialainen päänhieronta
Koliikkivauvan hieronta
Kuumakivihieronta
Lymfaterapia

P. 045 895 3253    www.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki

Muista NonStop -perjantait!  TERVETULOA!

AurinkoistA äitienPäivää 
kAikille äideille!

Hae meiltä kesän trendikkäimmät hiukset!
Lahjakortti - aina hyvä idea!

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi  

www.mansikkatarhat.fi

Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

HYvän olon lAHJAkortit!
Kosmetologin ja 

koulutetun hierojan palvelut
ammattitaidolla 
ja kiireettömästi

Kevätkokouksessa käsiteltiin 
edellinen toimintavuosi

Kiimingin Yrittäjien kevät-
kokous pidettiin tiistaina 8.4. 
entisen kunnanvirastotalon 
valtuustosalissa. Ennen ko-
kousta yhdistyksen halli-
tus kokoontui käymään läpi 
sääntömääräiset asiat. Kevät-
kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Hannu Tuohino, sih-
teeriksi Sirpa Runtti ja pöytä-
kirjantarkastajiksi Vesa Ojala 
sekä Jouni Nissi.

Sääntömääräisistä koko-
uksista ilmoitetaan jäsenkir-
jeellä. Muilta osin toiminnas-
ta tiedotetaan sähköpostin 
välityksellä ja ulkoinen tie-
dotus hoituu enimmikseen 
kolmesti vuodessa ilmesty-
vän Kiiminki-lehden välityk-
sellä. 

Kokouksessa todettiin 
että tämä yhdistyksen 32. toi-

mintavuosi jäi tilinpäätök-
seltään miinusmerkkiseksi. 
Asiasta keskusteltiin, ja to-
dettiin tuloksen johtuneen 
suurilta osin siitä, että aikai-
semmin Kiimingin kunnalta 
saatu rahallinen avustus Kii-
minkipäivien järjestämiseen 
pienentyi Oulun kaupunkiin 
liittymisen jälkeen alle puo-
leen. Todettiin että uusia toi-
mintamalleja tuloksen pa-
rantamiseksi olisi keksittävä 
tai karsittava menoja.

Tilaisuudessa puhumas-
sa oli BusinessOulun Jarmo 
Lauronen ja hän kertoi täl-
lä hetkellä yrittäjille tarjol-
la olevista palveluista. Lau-
rosen viesti tilaisuudessa oli, 
että vaikka Kiimingin Kide 
-hautomopalvelu on loppu-
nut, myös samoja palveluita 

on saatavilla BusinessOulun 
kautta.

Yrityksen perustami-
sen lisäksi BusinessOulus-
sa voidaan auttaa yrityksen 
kehittämisessä sekä mur-
rosvaiheissa. Osaamista löy-
tyy vaikkapa yritysmuodon 
vaihdoksen neuvontaan ja 
saman katon alla työskente-
lee myös runsaasti kansain-
välistymisen tuntijoita. Kou-
lutuksista löytyy talous- ja 
myyntiasioista sekä juri-
diikkaan liittyen. Jos Busi-
nessOululta ei jotain yrittä-
jän hakemaa tiettyä palvelua 
löydy, Lauronen lupaa, että 
sopiva yhteyshenkilö voi-
daan etsiä heidän verkoston-
sa avulla. JKBusinessoulun Jarmo lau-

ronen oli puhumassa yrittä-
jien kevätkokouksessa.

kiimingin yrittäjien hallitus ja muita jäseniä koolla yhdistyksen kevätkokouksessa. kuvassa Pasi Siekkinen (vas), riit-
ta kemppainen, minna Huru, Sirpa runtti, Pentti Eskola, Hannu tuohino, Vesa ojala, miika Sutinen ja Jouni nissi.

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY:N 
TIEDOTUSLEHTI  TOUKOKUU  2014

Julkaisija: Kiimingin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Hannu Tuohino
Toimittajat: Heimo Turunen p. 0400 385 281,  vkkmedia@vkkmedia.fi
 Jenny Kärki p. 040 910 0852, jenny.karki@vkkmedia.fi 
Ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy/Heimo Turunen p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
 Markku Kemppainen p. 050 439 9963, markku.kemppainen@vkkmedia.fi
Sivun taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen p. 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

Kiiminki-lehti on luettavissa netissä: www.vkkmedia.fi  klikkaa linkistä: Lehdet (sieltä löytyvät myös aiemmin ilmestyneet lehdet)

www.yrittajat.fi/kiiminki
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Hannu tuohino
puheenjohtaja
Puh. 0400 265 396
hannu.tuohino@gmail.com

Mari Halkola
varapuheenjohtaja
Puh. 0400 681 433
mari.halkola@kiifys.fi

lauri Mikkonen
Puh. 040 511 7366
oulunneon@oulunneon.com

Kiimingin Yrittäjät ry:n hallitus 2014
riitta kemppainen
Puh. 040 506 3261
riitta.kemppainen@co.inet.fi

kaisuleena Joenväärä
Puh. 050 539 5441
kaisuleena@vanilliini.fi

Miika sutinen
Puh. 0400 762 468
miika.sutinen@pp.inet.fi

Pasi siekkinen
puh. 040 538 5313
pasi.siekkinen@parturi-kam-
paamo.com

Minna Huru
Puh. 045 670 5931
minna.huru@pp.inet.fi

sirpa runtti
puh. 0400 776 560
sirpa.runtti@siruka.fi

Pentti eskola
Puh. 0444 333 000
pentti.eskola@omv.fi

Mari siltakoski
sihteeri, tiedottaja
mari.siltakoski@imagoplus.fi

kirsti roininen
rahastonhoitaja
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asiamiesposti

Paikkakunnan 
parhaat leivät!

Huruntie 2, 90910 Kontio
Puh. (08) 816 9014

Palvelemme: 
ma-pe 9-18 
la 9-15

UUSIJÄRVI
LÄHIKAUPPA

asianajaja, varatuomari, 
julkinen kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

Puh/fax (08) 816 2880, 040 586 0076
mm. perhe- ja perintöasiat,
riita- ja rikosasiat, velkajärjestelyt.

Asianajotoimisto 
Seppo Koukkula

Palvelua lähellä sinua!

Kankaiden leikkuu-, myynti-,
korjaus ja ompelupalvelu

Asuste ja verhokankaat -20% -80%

lemmikkieläinhoitola • ruoat • tarvikkeet 

Tervetuloa! 

Näätämötie 14, 90900 Kiiminki, p. 044 015 1800

www.osek.fi 

Hoitoalalle sijaistyöntekijöitä 
uuden verkoston avulla

Kiimingin yrittäjien jäsenek-
si liittyi viime vuoden lo-
pulla SiveApu Oy, joka vä-
littää työvoimaa hoiva-alalle 
uudenlaisen verkostopalve-
lun avulla. Kohderyhmään 
kuuluvat monenlaiset hoi-
va-alan mikro- ja pk-yrityk-
set aina suuriin organisaati-
oihin saakka, myös julkisella 
puolella, kertoo yrittäjä Jaa-
na Hynönen. SiveApu Oy 
-nimi tulee sanoista Sijais-
verkostoapu ja yritykselle 
laadukkuus, välittäminen ja 
luotettavuus ovat ensisijai-
sen tärkeitä arvoja.

Yritys aloitti toimintansa 
syyskuussa 2013. Hynönen 
kertoo, että kehitystyö yri-

tyksen kehittämään selain-
pohjaiseen järjestelmään al-
koi jo vuoden 2011 puolella. 
Kipinä verkkopohjaisen ka-
lenterin kehittämiseen läh-
ti hoiva-alan yrittäjien pyyn-
nöstä. 

- Monilla oli tarvetta jär-
jestelmälle, jonka kautta olisi 
helppo etsiä ja saada hyviä, 
erikoistuneita ja luotettavia 
sijaistyöntekijöitä. Systeemin 
avulla sijaistyöntekijät saa-
vat itse tarjota aikoja, jolloin 
ovat käytettävissä työtehtä-
viin ja työvoimaa tarvitse-
va näkee kuka on vapaana, 
ja napin painalluksella voi 
saada työntekijän silloin kun 
tarvitsee, eikä aikaa kulu kal-

liiseen ja työlääseen rekry-
tointiprosessiin, selostaa Hy-
nönen.

Hynösellä on pitkä työ-
historia, jossa hän on saanut 
nähdä hoiva-alaa läheltä ja 
hän on toiminut useissa eri 
kehittämistehtävissä. Hänel-
le erilaisten ratkaisumallien 
kehittäminen ja verkostojen 
luominen on luontevaa, jo-
ten kokemus oli omiaan val-
mistuneen tuotteen kehitys-
työlle.

Internetissä millä selai-
mella tahansa toimivan oh-
jelman toteutti rovaniemeläi-
nen Rowidek Oy. Ohjelmaan 
pääsee käsiksi myös älylait-
teilla, joten se palvelee myös 

liikkuvia yrittäjiä. Hynönen 
kertoo, että mielenkiintoista 
projektissa oli tekniikan- ja 
hoiva-alan sanastojen ja kä-
sitteiden yhteen sopeuttami-
nen.

Tällä hetkellä SiveApu 
Oy pyörii yrittäjän itsensä 
sekä yhden oppisopimus-
opiskelijan voimin. Pau-
la Kylmäluoma suorittaa lii-
ketalouden perustutkintoa 
PSK-aikuisopiston kautta ja 
kehuu Hynöstä erinomai-
seksi työpaikkakouluttajak-
si. Hynönen kertoo, että täl-
lä tiimillä päästään hyvin 
vauhtiin, mutta hänellä on 
visio useamman työntekijän 
kasvuyrityksestä. JK

Yrittäjä Jaana Hynönen (oik.) opastaa Siveapu Oy:n oppisopimuksella ammattiin kouluttautuvan Paula Kylmä-
luoman alkuun työtehtävissään.

Meillä kaikilla on tieto siitä, 
että Oulu, kaikki suomalaiset 
kunnat ja koko Suomi kamp-
pailevat talousvaikeuksissa. 
Oulussa päättäjät ja virka-
miehet ovat päättäneet, että 
tästä selvitään. Oulu nousee 
vain työllä. 

Maaliskuun tilastot työt-
tömyydestä kertovat ikävää 
tietoa. Oulun työttömyysaste 
on 15,3 prosenttia, joka vas-
taa suurien kaupunkien ta-
soa pääkaupunkiseutua lu-
kuun ottamatta. Suurin huoli 
meillä on nuorista, joiden 
työttömyys on yli 17 prosent-
tia ja yli viisikymmentävuo-
tiaiden työttömyys on mel-
kein 27 prosenttia.

Kaupungille työttömyy-
den vähentäminen on vaikea 
tehtävä. Oulussa etsitään jat-
kuvasti uusia ratkaisuja, jot-
ta tilanne paranisi. Lainsää-
dännöstä johtuen kunnille 
kuuluu merkittävä osa työl-

Oulu nousee vain työlläOulun 
kaupungin 
tervehdys

lisyydenedistämisestä. Tämä 
velvoite kasvaa kuntien osal-
ta ensi vuonna kun työmark-
kinatuen ehtoihin tulee uu-
distuksia. Kunnat maksavat 
työttömyydestä johtuvia ku-
luja aiempaa aikaisemmin, 
jos työllistämistoimet eivät 
tehoa. Tämä tuo raskaan taa-
kan erityisesti suurille kau-
pungeille. 

Kaupunki tarjoaa kunta-
lisää, järjestää kuntouttavaa 
työtoimintaa, huolehtii työ-
pajoista ja ohjaa oppisopi-
mukseen. Tästä huolimatta 
Oulun kaupunki ei pysty toi-
mimaan siten, että se ratkai-
sisi koko työttömyyden on-
gelman. Tarvitsemme uusia 
työpaikkoja. Muuten emme 
selviä. Oulussa tarvitsee ny-
kyistä enemmän pieniä ja 
suuria yrityksiä, jotka työl-
listävät ahkeria ja osaavia ih-
misiä. Vain tätä kautta koko 
kaupungin taloustilanne hel-

pottuu ja palveluiden järjes-
tämiseen tarvittavat eurot 
päätyvät kaupungin kas-
saan.

Yksi keskeinen este yrittä-
jyydelle, uusien työpaikko-
jen syntymiselle, on byrokra-
tia. Toisin sanoen Suomeen 
on rakennettu lukuisa mää-
rä hallinnollisia esteitä, jotka 
estävät työllistymisen ja työl-
listämisen. Haastan meidät 
kaikki ja erityisesti lainsää-
täjät byrokratian purkutal-
koisiin. Henkilökohtaisesti 
en ymmärrä, miksi säädet-
tiin laki, jonka mukaan työn-
tekijän sairastuessa lomalla 
kustannukset siirtyvät työn-
antajien maksettavaksi. Nyt 
tarvitaan sanktioiden sijas-
ta kannustimia. Suomesta 
on purettava byrokraattiset 
esteet, jotta työllistyminen 
nopeutuu. Vain tätä kautta 
Oulu nousee ja koko maam-
me kilpailukyky paranee. 

Ennen kaikkea ihmiset saa-
vat näillä toimilla elämän pe-
ruspilarit: työtä ja toimeen-
tuloa.

Riikka Moilanen
Oulun kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja
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Kysy tarjous renkaista ja sovi aika asennukselle!
0400-844700 / kiiminginrengas@gmail.com

www.junnonaho.fi

Kattavat rengaspalvelut
nyt lähellä sinua

Ma-pe: 9-17. Varaa ilta-ajat ennakkoon puhelimitse, la ja su: Varaa aika puhelimitse

 Meiltä saat:
- Laadukkaat renkaat ja vanteet kilpailukykyisin hinnoin
- Asennuspalvelut
- Korjaukset nykyaikaisin menetelmin
- Yksilöllisen ja ystävällisen palvelun!

Allevaihto 
hintaan

Rengastyöt 
alkaen

25 €40 €

Ku
us

am
o

O
ul

u

YlikiiminkiHaukipudas

Meidät löydät osoitteesta:
Sinkontie 3, 90900 Kiiminki
0400 844 700

Välirinne 8, Jääli
Puh. 020 734 4222
avoinna ark. klo 8.00-16.30
www.lapkaara.fi

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

Suomen talous sakkaa ja työttömyys kos-
kettaa yhä useampaa ihmistä ja perhettä. 
Epävarmuus kalvaa niin työnantajia kuin 
työntekijöitäkin.

Suomi tarvitsee nyt rohkean talousoh-
jelman. Tavoitteena pitää olla 200 000 uut-
ta työpaikkaa. Se on mahdollista, jos tahtoa 
löytyy. Valtio ei voi niitä yksin synnyttää, 
mutta edellytysten luonnissa ja esteiden 
poistamisessa sillä on keskeinen rooli.

Ensisijaisesti hallituksen pitäisi huoleh-
tia siitä, ettemme omilla toimillamme ole 
hankaloittamassa uusien työntekijöiden 
palkkaamista, lisäämässä tarpeetonta by-
rokratiaa ja kaventamassa yrittämisen va-
pautta. Nämä asiat pitäisi ottaa huomioon 
myös EU-lainsäädännön soveltamisessa 
Suomeen.

Yksi esimerkki työntekijöiden palkkaa-
misen hankaloittamisesta ja työn kustan-
nusten lisäämisestä on vuosilomalaki, jossa 
loma-ajalla sairastaminen siirrettiin koko-
naan työantajan kustannuksella tapahtu-
vaksi. Käsittääkseni kukaan ei tätä vaatinut 
etukäteen. Tällaista EU-direktiivien ylitul-
kitsemista on vaikea ymmärtää. Erityises-
ti tässä taloudellisessa tilanteessa kyseinen 
muutos tuntuu käsittämättömältä. 

Toinen esimerkki yrittämisen vapau-
den rajoittamisesta on yrittäjäkuljettajien 
työaikalaki. Yrittämisen parhaita puolia on 
se, että töitä voi tehdä omassa aikataulus-
sa. Kuljettajien työaikadirektiivi sopii pait-
si huonosti pitkien etäisyyksien Suomeen 
lisää myös byrokratiaa. Kuljettajat joutuvat 
pitämään työaikapäiväkirjaa, vaikka ajoai-
kaa valvotaan jo ajopiirtureihin perustuen. 
Yrittäjäkuljettaja toimii yrityksensä puoles-
ta muulloinkin kuin ajaessaan autoa. Vaa-
rana on, että Euroopan suuret kuljetus-

liikkeet ajavat pieniä yrittäjiä ahdinkoon. 
Kuljetusyrittäjien on myös ollut vaikea 
ymmärtää ajoneuvojen kaventamista. Täl-
laisesta EU-lainsäädännön soveltamisesta 
meidän on päästävä eroon. Meidän on us-
kallettava käyttää kansallista liikkumatilaa 
ja maalaisjärkeä.

Kasvun esteenä ovat myös hitaat lupa-
prosessimme. Mielestäni tässä tilantees-
sa pääministerin johdolla ja ”käsiohjauk-
sella” on huolehdittava siitä, että Suomeen 
saatavat merkittävät investoinnit toteutu-
vat. Yhteiskunnan tulisi antaa palvelulupa-
us, jossa lupa kuin lupa käsiteltäisiin vuo-
dessa. Osa luvista voitaisiin käsitellä myös 
niin sanotulla ilmoitusmenettelyllä.

Meidän pitää myös miettiä keinoja, 
kuinka yrittäjyyden kynnystä madalle-
taan ja kaikenlaista toimeliaisuutta lisä-
tään. Meidän on luotava rakenteita, jotka 
auttavat myös työttömiksi jääneitä jalosta-
maan omia yritysideoitaan ja toteuttamaan 
ideansa käytännössä. Työpaikat ovat viime 
vuosina syntyneet nimenomaan pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin.

Keskusta on valmis hakemaan valtiolle 
rohkeaa vähemmistöomistajaroolia uuden 
kasvun synnyttämisessä - yrittäjävetoisesti. 
Käytännön työkalumme on miljardiluokan 
kasvurahaston perustaminen. Esimerkiksi 
energia-alalla, biotaloudessa, elintarvikete-
ollisuudessa, matkailussa sekä tietoteknii-
kan hyödyntämisessä ja soveltamisessa on 
mahdollisuuksia luoda kymmeniä tuhan-
sia työpaikkoja jokaiselle toimialalle.

Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja
Kansanedustaja

Uutta työtä ja lisää 
liikkumatilaa yrittäjille

Terveisiä  
eduskunnasta

Juha Sipilä

”Yksi esimerkki työntekijöiden palkkaamisen hankaloittamises-
ta ja työn kustannusten lisäämisestä on vuosilomalaki, jossa loma-
ajalla sairastaminen siirrettiin kokonaan työantajan kustannuksel-
la tapahtuvaksi. Käsittääkseni kukaan ei tätä vaatinut etukäteen. 
Tällaista EU-direktiivien ylitulkitsemista on vaikea ymmärtää.” 

www.yrittajat.fi/kiiminki
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Suomen Yrittäjien Jussi Järventaus: 

Suomalaisyritysten kilpailukyky 
on kiinni myös sääntelystä

Jopa 70 prosenttia uudes-
ta yrityksiin vaikuttavasta 
lainsäädännöstä tehdään Eu-
roopan unionissa. Sääntely 
vaikuttaa merkittävästi suo-
malaisten yritysten kilpailu-
kykyyn. 

– EU:sta ja sen sisämarkki-
noista on hyötyä suomalaisy-
rityksille. Olemme osa maa-
ilman suurinta talousaluetta. 
EU:n kilpailukyky on kuiten-
kin rapautunut huolestutta-
vasti. Suomesta valittavien 
euro-parlamentaarikkojen 
pitää tehdä kaikkensa, että 
sääntely on yritysten kan-
nalta kannustavaa, Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja Jus-

si Järventaus sanoi Työ ja hy-
vinvointi - onko EU:lla väliä? 
–vaalikiertueen avauksessa 
Tampereella maanantaina.

Kiertueen järjestävät elin-
keinoelämän järjestöt Elin-
keinoelämän keskusliitto EK, 
kauppakamarit, Per-heyri-
tysten liitto ja Suomen Yrit-
täjät.

Järventaus huomautti, 
että pienyritykset ovat paljon 
suuryrityksiä haavoittuvam-
pia lisääntyvän sääntelyn ja 
byrokratian edessä. 

– Euroopan hyvinvoin-
ti on menestyvien yritysten 
varassa. Olosuhteiden on 
oltava huippuluokkaa, jot-
ta yritykset voivat kasvaa ja 
työllistää. Pienissä ja keski-
suurissa yrityksissä on pal-
jon kasvumahdollisuuksia. 
Siksi sääntelyn pitää sopia 
myös niille, Järventaus sanoi. 

Järventauksen mukaan 
yhteiset säännöt ovat välttä-
mättömiä, jotta sisämarkki-
nat toimivat. 

– Mutta lisääntyvän sään-
telyn kierre on saatava poik-
ki. Suomen tulee huolehtia 
omasta osuudestaan: pitää 
edistää Euroopan kilpailu-
kykyä EU-päätöksenteossa 
ja varmistaa, ettei EU-sään-
telyn päälle lisätä omia vaa-
timuksia yrityksille.

SY Tiedotus

Järventaus sanoo, että 
pienyritykset ovat paljon 
suuryrityksiä haavoittu-
vampia lisääntyvän sään-
telyn ja byrokratian edes-
sä. 

Suomen tulevaisuuden ja hy-
vinvoinnin kannalta on ai-
van keskeistä saada kaikki 
nuoret mukaan työelämään. 
- Työn arvostus syntyy vain 
työtä tekemällä ja työelämäs-
sä mukana olemalla, Suo-
men Yrittäjien puheenjohtaja 
Mikko Simolinna sanoo. 

- Löydettäisiinkö työn ar-
vostuksen kasvun ja työ-
lainsäädännön uudistuksen 
kautta eri osapuolten välil-
lä konsensus, jolla Suomeen 
syntyisi vähintään ne 200 
000 uutta työpaikkaa, jotka 
tarvitaan nykyisen hyvin-
vointiyhteiskunnan ylläpitä-
miseksi? Suomen Yrittäjien 
puheenjohtaja Mikko Simo-
linna pohti Valkeakoskella 

Suomen Yrittäjien pj Mikko Simolinna:

Työn arvostusta on parannettava 
– työssä oppien ammattiin

lauantaina järjestetyssä Ar-
vokeskustelijat ry:n tilaisuu-
dessa. 

- Työn arvostuksessa pi-
täisi palata lähtöpisteeseen, 
madaltaa kynnyksiä työelä-
mään pääsemiseksi, pitkän 
linjan yrittäjä vaati. 

Tutkimukset osoittavat, 
että työolot ovat parhaat pie-
nissä yrityksissä. Syy tähän 
on yksinkertainen: asioista 
on helppo sopia, kun työn-
antaja ja työntekijät tuntevat 
toisensa. 

- Tehokkain tapa kannus-
taa pieniä yrityksiä ottamaan 
lisää työntekijöitä on sallia 
paikallinen sopiminen paljon 
nykyistä laajemmin, Simolin-
na vinkkasi.

Työn arvostusta  
parannetaan parhaiten 
antamalla töitä nuorille 
Simolinna totesi, että yrittäji-
en arvon mukaista on kantaa 
huolta erityisesti nuorista ja 
pyrkiä saamaan heidät kaik-
ki mukaan työelämään. 

- Olen varma, että voi-
simme siinä myös onnistua, 
kunhan siihen annetaan jär-
kevät mahdollisuudet. Työs-
säoppimalla ammattiin -mal-
lin mukainen ratkaisu olisi 
merkittävä askel myös työn 
arvostuksen palauttamiseen.

Työn arvostus syntyy vain 
työtä tekemällä ja työelä-
mässä mukana olemalla, 
Simolinna sanoo

Työehtojärjestelmä kaipaa uudistamista
Jos Suomen työehtojärjestel-
män velvoittavuutta lieven-
nettäisiin, yritykset pärjäisivät 
paremmin kilpailussa, säilyt-
täisivät työpaikat ja työllistäi-
sivät jopa lisää. Nämä johto-
päätökset käyvät ilmi Suomen 
Yrittäjien 9.4. julkistamasta ra-
portista.

Suomen Yrittäjät avasi kes-
kustelun työelämän sääntelyn 
uudistamistarpeesta julkai-
semalla Työmarkkinat toimi-
viksi, työnteko kannattavaksi, 
työllistäminen helpoksi -ra-
portin. Työelämäraportti kes-
kittyy erityisesti työehtojen 
sopimusjärjestelmään ja työ-
ehtosopimusten yleissitovuu-
teen, joka on peräisin yli 40 
vuoden takaa.

Keskustelunavaus käy läpi 
niitä perusteita, joiden vuoksi 
Suomeen aikoinaan säädettiin 
työehtosopimusten yleissito-
vuus ja arvioi, onko yleissito-
vuuden säilyttämiselle vielä 
perusteita. Tulos on selvä:

– Yleissitovuuden perus-
teet ovat pitkälti murentu-
neet. Se on vaikuttanut jopa 
vahingollisesti työllisyyteen 

ja suomalaisen työn kilpailu-
kykyyn, johtaja Rauno Vanha-
nen Suomen Yrittäjistä tiivis-
tää raportin tuloksen.

Sääntelyä muutettava, jot-
ta työ saadaan kilpailukykyi-
seksi. 

– Sääntelyä on muutettava 
suuntaan, joka antaa työsuh-
teen osapuolille mahdollisuu-
den ottaa käyttöön sellaiset 
työn tekemisen ehdot, joilla 
työ saadaan kilpailukykyisek-
si, Vanhanen sanoo.

Yksi vaihtoehto on luopua 
työehtojen yleissitovuusjär-
jestelmästä ja varmistaa koh-
tuulliset työehdot ottamalla 
käyttöön yleinen kaikkia alo-
ja koskeva minimipalkka. Esi-
merkiksi Ruotsissa ei ole yleis-
sitovuutta.

Toinen vaihtoehto on se, 
että luovutaan työehtosopi-
musten ehdottomasta vel-
voittavuudesta. Sen sijaan 
sallittaisiin, että työntekijät ja 
työnantajat voivat työpaikal-
la yhdessä sopia työehtoso-
pimusten määräyksistä poik-
keamisesta.

– Tämä muistuttaisi Sak-

sassa käytössä olevaa mallia. 
Suomen Yrittäjät on ehdotta-
nut tätä jo pitkään, Vanhanen 
sanoo.

Lieventämällä työehtojär-
jestelmän velvoittavuutta an-
nettaisiin yrityksille ja työn-
tekijöille yhdessä paremmat 
mahdollisuudet pärjätä kilpai-
lussa ja näin säilyttää työpai-
kat. Samoin parannettaisiin 
vaikeasti työllistyvien ihmis-
ten mahdollisuuksia päästä 
töihin.

– Lopputuloksena olisi pa-
rempi työllisyys ja sen myö-
tä vahvempi hyvinvoinnin 
rahoitus, Vanhanen huomaut-
taa.

Raportti myös ehdottaa 
keinoja, joilla työvoiman ja 
työtuntien riittävyys varmis-
tetaan ja työllistämisen kyn-
nystä madalletaan.

Yleissitovuus tarkoittaa 
sitä, että tietyn alan työmark-
kinajärjestöjen tekemää työ-
ehtosopimusta on noudatet-
tava myös niissä yrityksissä, 
jotka eivät kuulu sopimuk-
sen allekirjoittaneeseen työn-
antajaliittoon eivätkä ne siis 

ole antaneet liitolle valtakir-
jaa tehdä itseään velvoittavia 
sopimuksia. Työehtosopimus-
ten yleissitovuus tuli osaksi 
suomalaista työmarkkinajär-
jestelmää vuonna 1970, kun 
suuret ikäluokat olivat tulleet 
työmarkkinoille.

– Tuolloin oli ylitarjontaa 
työvoimasta. Siksi luotiin me-
kanismi, jolla varmistettaisiin 
kohtuullinen vähimmäispalk-
ka. Työnantajan koettiin ole-
van työntekijään nähden sel-
keästi määräävässä asemassa 
sekä taloudellisesti että osaa-
misen puolesta, Vanhanen 
kertaa historiaa.Työnanta-
jayritykset olivat 40 vuotta sit-
ten henkilöstömäärältään sel-
västi nykyisiä suurempia.

– Neljässä vuosikymme-
nessä työsuhteen osapuolten 
välinen suhde on muuttunut 
ratkaisevasti. Työnantajayri-
tykset ovat nyt valtaosaltaan 
pieniä, työntekijöillä ja työn-
antajilla on samantasoinen 
koulutus, eivätkä pienet työn-
antajat ole juuri vauraampia 
kuin työntekijänsä, Vanhanen 
sanoo.

PPY:n toimiston väki sai onnitteluja ja kukkia uusissa tiloissaan Isokatu 4:ssä.  Kuva 
antti Niskanen.

PPY:n uusien toimistotilojen avajaisissa kävi yli 200 vierasta; yrittäjiä ja yhteistyökump-
paneita, joista osa esitteli palvelujaan Markkinatorilla. Kuva antti Niskanen.

Yritystensä tulevaisuuden näkymiä pohtivat Juhlapanee-
lissa Osmo Sarajärvi Helena-Talo Oy:stä, anne antik-
ka K-Rauta Äimärautiosta, Jari Valtonen Idesco Oy:stä 
ja Kaisu Merilä Merilän kartanosta. Kuva antti Niskanen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät ry on muuttanut uusiin ti-
loihin, osoitteeseen Isokatu 
4. Avajaisia vietettiin tiistai-
na 29. huhtikuuta koko päi-
vän kestäneessä avajaistapah-
tumassa. 

Avajaisohjelmistossa oli 
markkinatori, juhlaseminaa-
ri ja uuden paikallisyhdistyk-
sen julkistaminen juhlasemi-
naarissa. Oululainen startup 
yrityksiä edustava Starttaamo 
liittyi Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjiin, ollen nyt nimeltään 
Pohjois-Pohjanmaan Startup-
yrittäjät ry. Tietysti juhlapäi-
vän kunniaksi juotiin myös 
kakkukahvit ja jaettiin onnit-
teluja.

Markkinatorin kaikki 40 
esittelypaikkaa oli varattu, 
hissipuheet sujuivat yrittäjil-
tä varsin mallikkaasti. Ava-
jaistapahtumassa kävi paljon 
vierailijoita, joista noin 200 
yrittäjää, yrittäjien sidostaho-
jen edustajaa ja yrittäjyydestä 
muuten kiinnostuneita.

Markkinatorilla tapasi yrit-
täjiä, alihankkijoita, osaajia, 
rahoittajia ja yhteistyökump-
paneita. Markkinatorilla yrit-
täjät ja muut osallistujat saivat 
pitää hissipuheita, markki-
noida itseään ja osaamistaan. 
Parhaat hissipuheen palkit-
tiin.

Avajaistapahtuman juhla-
seminaarin juhlapuhujana oli 
professori Esko Valtaoja avaa-
massa yritysten toimintaym-
päristön muutoksia eri vuo-
sisadoilta ja yrittäjäpanelistit 
vastasivat sujuvasti kysymyk-
seen miten vastata tulevai-
suuden toimintaympäristön 
haasteisiin. Juhlapaneelissa 
kuultiin yrittäjiä Anne Antik-
ka K-raudalta, Kaisu Meri-
lä Merilän Kartanosta, Osmo 
Sarajärvi Helena-tuotteelta ja 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä uudet toimitilat
Jari Valtonen Idesco Oy:stä. 
Päätössanat lausui kunniapu-
heenjohtaja ja kansanedusta-
ja Esko Kurvinen. PPY:N pu-
heenjohtaja Lauri Mikkonen 
toivotti kaikki yrittäjät, sidos-
tahot ja yrittäjyydestä kiin-
nostuneet tervetulleiksi tutus-
tumaan Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien uusiin toimitiloihin 
vastaisuudessakin. Tunnelma 
oli koko päivän rento, yrittä-
jien uusia toimitiloja kehuttiin 
ja verkostoituminen oli käyn-
nissä koko päivän.

Sari Reinikainen-Laine
yhteyspäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
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Kiimingin marttayhdistys 
on mukana Ravintolapäiväs-
sä lauantaina 17. toukokuuta 
kello 11–15 Kiimingin enti-
sen kunnanviraston parkki-
paikalla. Martat osallistuvat 
ravintolapäivään teemalla 
”Kattilamatka Kameruniin” 
ja 

Kamerunilainen lounas-
tarjoilu sisältää perinteistä 
kamerunilaista ruokaa sekä 
jälkiruokaa. Kaikkiaan ruo-

Kotitaloustaitoja ja mukavaa yhdessäoloa

kaa on varattu 50 henkilölle, 
kertoo Kiimingin martat ry:n 
puheenjohtaja Jaana Karja-
lainen. Lounaasta peritään 
pieni maksu.

Ravintolapäivä on ruoka-
karnevaali, jonka aikana tu-
hannet ihmiset ympäri maa-
ilmaa perustavat ravintoloita 
yhden päivän ajaksi. Päivän 
tarkoituksena on pitää haus-
kaa ja jakaa uusia ruokako-
kemuksia. Ravintoloitsijana 

yksityishenkilö tai ravintolaa 
pyörittävä yhdistys on itse 
vastuussa kaikesta ravinto-
lan pitämiseen liittyvästä toi-
minnasta sekä oman ravinto-
lapäivän onnistumisesta.

Kiimingin marttojen toi-
minta on yllättävän moni-
puolista. Ympäri vuoden 
pidetään kaikille avoimia 
ruokakursseja, välillä käy-
dään retkillä, kahdesti kuus-
sa kokoonnutaan marttailtoi-

hin tiettyjen teemojen äärelle 
ja paljon muuta. Yhteistyö-
tä tehdään myös eri kuntien 
marttayhdistyksien kanssa.

- Olemme tänä vuonna 
kutoneet sukkia jaettavak-
si nuorille, jotka osallistuvat 
marttojen järjestämille koti-
taloudenhallinnan kursseil-
le. Se on marttojen valtakun-
nallinen neulomiskampanja 
tänä vuonna. Viime vuonna 
kudoimme sukkia lahjaksi 
uuden Oulun vauvoille. Li-
säksi oma yhdistyksemme 
on virkannut syto-myssyjä, 
jotka me lahjoitamme nyt ke-
väällä Oys:n syöpäosastolle, 
kertoo Karjalainen.

Kiimingin noin 50-jäse-
niseen marttayhdistykseen 
kuuluu aktiivisia jäseniä aina 
noin 30-vuotiaista yli 90-vuo-
tiaisiin. Karjalainen kokee 
laajan ikähaitarin rikkaute-
na, sillä näin ikäpolvet voi-
vat oppia toisiltaan. Uusia 
ja innokkaita saatiin viime 
vuonna paljon mukaan ja li-
sää toimintaideoita satelee 
koko ajan. Uusimpana akti-
viteettina on lukupiiri, joka 
kokoontuu Kiimingin kirjas-
tossa keskustelemaan teok-
sista, jotka valitaan yhteises-
ti.

Yhdistys on osa valtakun-
nallista 115-vuotiasta mart-
tajärjestöä, jonka toiminta 

on yhteisöllistä, uuden oppi-
mista ja yhdessä tekemisen 
iloa. Jäsenyhdistykset suun-
nittelevat oman ohjelman-
sa jäsenten toiveiden mu-
kaan. Toiminnassa otamme 
huomioon järjestön perustar-
koituksen ja vuoden teemat. 

Marttojen tekemät vappumunkit maistuivat Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestä-
mässä Vapputapahtumassa. Kuva: Heli Keinänen.

Vuosina 2014–2016 Martto-
jen teemana on ”Martois-
sa on arjen mahdollisuus”. 
Kansalaisjärjestönä martat 
edistää kotien ja perheiden 
hyvinvointia ja kotitalouden 
arvostusta. JK

Irja Talala ja Sisko Jaakola ahkeroivat vappuna munk-
kitalkoissa MLL:n lastenjuhlassa. Kiimingin Marttayhdis-
tys on usein auttamassa kahvituksissa ja muutoinkin mo-
nessa mukana. Kuva: Heli Keinänen.

Yksi Kiimingin yrittäjäyhdis-
tyksen uusimmista jäsenis-
tä on Matti Heiskala, joka on 
monialainen yrittäjä, ja sano-
jensa mukaan innostuu hel-
posti kaikesta. Yrittäjäyhdis-
tykseen hän liittyi sillä kokee 
vahvan taustatuen olevan 
merkittävä jokaiselle yrittä-
jälle. Hän myös yllättyi kuin-
ka aktiivista toimintaa ja te-
hokasta tiedotusta Kiimingin 
yrittäjät ry:llä on.

- Minulla on tainnut olla 
tapana tehdä asioita vai-
keamman kautta, ja täs-
tä viisastuneena tiedän 
että kysymällä voi saada 
apua. Suomen yrittäjissä on 
yli sadan tuhannen yrittä-
jän verkosto, ja yhdistyk-
sen jäsenenä voi saada apua 
yrittäjyyteen liittyvissä ky-
symyksissä. Yrittäjien kuu-
luukin pitää yhtä, joten tämä 
on hyvä ensimmäinen as-
kel verkostoitumiseen. Lii-
tyin yhdistykseen PPY:n jä-
senhankkijan ansiosta, ilman 
yhteydenottoa liittyminen jä-
seneksi olisi varmaankin jää-
nyt aikomuksen tasolle, joten 
kiitokset yhdistykselle aktii-
visuudesta, Heiskala kiitte-
lee.

Miehen nimissä löytyy 

Yrittäjyyttä kolmannessa polvessa sijoitusalalla
useampi varainhoito-, sijoi-
tus- ja investointiyhtiö, ku-
ten NGH Invest Oy sekä Iron 
M Oy, jonka omistukses-
sa on myös Kiimingin yrit-
täjien jäsenyritykseksi liitty-
nyt RoMa M.I.E Oy. Lisäksi 
Heiskala on päässyt kokei-
lemaan urakointipuolta Vic-
torock rakennus oy:n puit-
teissa.

- Olen siinä onnellises-
sa asemassa, että olen pääs-
syt tekemään töitä itseäni 
fiksumpien ihmisten kanssa. 
Heistä löytyy sijoitus- ja mui-
den alojen huippuosaajia. 
Yritystoimintamme mahdol-
listaa monien työpaikkojen 
syntymisen ympäri Suomea 
ja antaa itselleni mahdolli-
suuden kokeilla siipiäni eri 
aloilla, Heiskala kertoo.

Nyt 33-vuotias Heiska-
la asuu Jäälissä yksitoista-
kuisen lapsen ja vaimonsa 
kanssa. Torniolaislähtöinen 
mies on kasvanut isoisän-
sä ja isänsä yrityksien opis-
sa ja kouluttautunut alalle 
töitä tehden. Hän on käynyt 
useita kurssi- ja tenttipohjai-
sia koulutuksia, mutta mo-
nialaiselle sijoitustoiminnan 
asiantuntijalle ei varsinai-
sesti löydy koulutusta. Mies 

kuitenkin haaveilee pääse-
vänsä tulevaisuudessa vie-
lä koulun penkille, mutta ei 
osaa vielä sanoa mitä se voi-
si olla.

- Yrittäjänä olen saanut 
joka päivä oppia jotain uut-
ta ja tutustua erilaisiin ih-
misiin. Olen luonteeltani 
puuhakas ja mielelläni joka 
asiassa mukana. Muuttu-
vassa markkinaympäristös-
sä intensiivinen hereillä olo 
on välttämätöntä, joten lomi-
en pitäminen on haastavaa. 
Yrittäjyydestä ainakin se op-
pitunti on minulla vielä op-
pimatta, että joskus voisi hel-
littää, hän hymähtää.

Matti Heiskala on yrittä-
jä kolmannessa polvessa ja 
jonkinlaisesta yrittäjyydestä 
löytyy viitteitä suvun histo-
rista 1800-luvun puoliväliin 
saakka. Matti Heiskala as-
tui yrityksen rattaisiin isän-
sä sairastuttua ja näin reilun 
kymmenen vuoden jälkeen 
johtaa muiden muassa omaa 
sijoituspalveluyritystä.

- Koen ensisijaisesti oleva-
ni asiakkaillani töissä. Yleen-
sä asiakassuhde lähtee, sii-
tä että pitää selvittää mikä 
asiakasta mietityttää. Yleen-
sä kyseessä on liian mata-

la korkotaso, ja tehtävänäm-
me on etsiä heille soveltuvia 
sijoitus- ja muita ratkaisuita, 
Heiskala selostaa.

Sijoituspalvelujen asiak-
kaat sijaitsevat laajalla Jy-
väskylä-Tampere -akselil-

ta Kemijärvelle saakka, he 
ovat iältään 20–75-vuotiaita 
ja lisäksi heitä kaikkia yhdis-
tää yrittäjyys. Heiskala naut-
tii työstään, joka antaa hä-
nelle mahdollisuuden tehdä 
asiakaskäyntejä, matkustel-

la, tavata ihmisiä ja erityises-
ti nähdä erilaista yrittämistä. 
Hän uskookin, että sijoitus-
palvelutöiden tekeminen on 
yksi vahva tapa tutustua eri 
aloihin ja oppia päivittäin li-
sää yrittäjyydestä. JK

Matti Heiskalan ammatti sijoi-
tuspalveluiden tarjoajana an-
taa mahdollisuuden tutustua 
laajasti eri aloihin.

http://www.martat.fi/piirit/pohjois-pohjanmaa/yhdistykset/kiimingin-martat/
kansalaisjärjestönä martat edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta.
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Rakennusliike
M. autio Oy

Kiiminkijoentie 801, 90910 Kiiminki Kontio
matti.autio@rakennusliike.inet.fi

www.rakennusautio.net

Saneeraus ja 
uudisrakentaminen

Ota yhteys:
040 584 1486 
040 587 9685
040 507 6690

Kattoluuri: 08 2377 9501

Nyt katseet katolle ja vilkaisu 
vintille. Pistetään katto kuntoon 
ajoissa, ennen kuin syntyy vahinkoa. 
Ota yhteyttä ja varaa ilmainen arvio. 

VOIT SAADA UUDEN 
KATON JOPA 2 PÄIVÄSSÄ!
KS. LAATUREMONTTI.FI

  Kevät tuli, lumi suli 
- Katosta se sisään tuli?

TESTAA KATTOSI KUNTO
NETTISIVUILLAMME! 

AMMATTiTAiToisTA
säHkÖ- JA vAlAisTussuunniTTeluA

• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
• Kuntotutkimukset ja kuntoarviot
• Sähkön laadun mittaukset

Jn electric oy
Ruunakankaantie 10, 90900 Kiiminki
jouni.nissi@jnelectric.fi
Puh. 040 355 6449

Uskallusta panostaa 
tilaratkaisuihin
Yrityksiltä alkaa hiljalleen 
löytyä uskallusta panostaa 
uusiin tilaratkaisuihin, vaik-
ka taloustilanne onkin lait-
tanut monet hankalien ti-
lanteiden eteen. Tämän on 
huomannut myös Olli Kui-
vamäki KTC-Groupista, joka 
palvelee yrityksiä rakennus-
urakoiden ja liikepaikkain-
vestointien merkeissä.

Esimerkkeinä viimeisim-
mistä uudisrakentamiskoh-
teista ovat muun muassa 
Limingassa sijaitseva yksi-
tyinen vanhusten palvelu-
keskus ja hoivakoti, Hon-
kisuon Mummola. Oulun 
Maikkulan Yrityskylään on 
juuri valmistunut kylpytyn-
nyreiden tekoon erikoistu-
neen Vekas Oy:n laajennetut 
uudet toimitilat.

- Molemmille rakennus-
kohteille on yhtäläisyyttä 
muun muassa siinä, että ti-
laajayrityksillä on ollut vah-

va usko tulevaisuuteen. KTC 
Group on vastaavasti palvel-
lut työn tilaajaa monipuo-
lisuudellaan, ollen mukana 
toteutuksessa suunnittelus-
ta lähtien. Pohjatyön ansios-
ta asiakkaalla on ollut helppo 
edetä rakennusprojektinsa 
valmistelussa, valita esimer-
kiksi käytettävät arkkitehti-
palvelut ja hakea tarvittaes-
sa hankkeeseensa rahoitusta 
selvän suunnitelmakokonai-
suuden kera, kertoo Kuiva-
mäki ja jatkaa:

- Rakensimme Vekas 
Oy:lle ensimmäiset toimiti-
lat viisi vuotta sitten ja sen 
toiminnan jatkaessa vah-
vaa kasvuaan yrittäjä Mikko 
Puuronen päätti tilata meil-
tä myös laajennusurakan. Ti-
lausta ei olisi tullut, mikä-
li työmme lopputulokseen ei 
olisi oltu tyytyväisiä.

Vekas Oy:n yrittäjä Mik-
ko Puuronen kertoo valin-

neensa KTC Groupin laa-
jennuksen tekijäksi, koska 
tuttuun ja luotettavaan teki-
jään oli helppo ottaa yhteyt-
tä. Yrityksen omistamat tilat 
kaksinkertaistuivat reilus-
ti hankkeen myötä. Aikatau-
lussa pysyttiin myös ilman 
ylimääräisiä yllätyksiä, joten 
tilat valmistuivat juuri sopi-
vasti kevään kynnyksellä.

- Nämä ovat sen verran 
isoja tuotteita, ettei näitä voi 
oikein varastoon tehdä, joten 
oli hyvä että aikataulussa py-
syttiin ja nyt voidaan vastata 
sesongin kysyntään. Hallissa 
olisi toki ollut neliöitä omaan 
tarpeeseen, mutta ylimää-
räiset tilat vuokrasin aluksi 
muille yrityksille. Mieluum-
min teetätin itselle lisää tilaa 
kuin hankkiuduin eroon hy-
vistä vuokralaisista, Puuro-
nen kertoo.

Lopputuotteeseen laadu-
kas leima on hankittu myös 

erikoisella sisustuksella, 
jonka suunnittelussa KTC-
Group on ollut mukana. Ny-
kyaikaiset, erikoiset ja näyt-
tävät pintamateriaalit luovat 
sekä kotoisuutta, että erot-
tavat Vekas Oy:n uudet ti-
lat kliinisistä tavanomaisista 
toimistoista. Olli Kuivamäki 
toteaakin, että yrittäjänä on 
mielekästä lähteä toteutta-
maan tavallista yksilöllisem-
piä ja erikoisempia tilaratkai-
suita.

Kuivamäki kertoo aloit-
teensa oman yritystoimin-
tansa vuonna 1986. KTC 
Group, entinen Kuivamäki 
ky, on perustettu helmikuus-
sa 1990 ja 2011 tehtiin yritys-
järjestely, jossa toiminnasta 
eriytettiin urakointityöhön 
keskittynyt operatiivinen yh-
tiö ja lisäksi erillinen inves-
tointiyhtiö.

- Yksi osa KTC Invest 
Oy:n toimintaa on etsiä yri-
tystoimintaan soveltuvia uu-
sia liikepaikkoja, rakentaa 
niille kiinteistöt ja vuokra-
ta tiloja edelleen käyttäjille. 
Esimerkkinä tällaisesta toi-
minnasta ovat muun muassa 
rakentamamme tuotantohal-
lit, kaupat ja viime vuosina 
myös katsastusasemat, ker-
too Kuivamäki.

Pertti Kuusisto
Kuvat Jenny Kärki

Olli Kuivamäki KTC-Groupista sekä hänen tyytyväiset asiakkaansa Vekas Oy:n Laura Puuronen ja Mikko Puuronen. 
Vekas Oy tekee kylpytynnyreitä KTC-Groupin rakentamassa hallissa.

Rakennus kuvassa on 
KTC-Groupin tekemä liike-
rakennus.
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Alasintie  10, 90140 Oulu
Puh. (08) 818 0100

uRaKOINNIT
SÄHKÖaSENNuKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

P a R T U R I  -  K a M P a a M O
K O S M E T O L O G I

044 030 4057
K O U L U T E T T U   H I E R O J a

040 412 4090

Uusi rengasliike Kiiminkiin
Jarno Junnonaho on perusta-
nut uuden liikkeen Kiimin-
gin Rengaspisteen, jonka hal-
litila löytyy Koitelin läheltä, 
Sinkontiellä. Junnonaho pe-
rusti toiminnan aputoimini-
mellä aikaisemman kuljetus-
yrityksensä alle. 34-vuotias 
mies on ollut vuodesta 2003 
saakka taksiyrittäjänä, jo-
ten työteliäästä kaverista on 
kyse.

Hän tunsi tarvetta uu-
distaa ja monipuolistaa yri-
tystoimintaansa ja päätyi 
uudenlaisen toiminnan opet-
teluun. Samaa paloa hän 
koki jo aikaisemmin, ja vuon-
na 2007 hän kävi linja-auto-
yrittäjän kurssin.

- Taksipuolelta löytyy 
kaksi autoa ja lisäksi kak-

si pikkulinja-autoa. Itse olen 
ollut nykyisin lähinnä vara-
miehenä kuljetuspuolella, 
joten itselle piti keksiä lisä-
hommaa. Yrityksellä on hy-
vät kuljettajat, jotka hoita-
vat suurimman osan ajoista. 
Omia autoja oli jo sen verran 
paljon, että omat rengasva-
rastot olivat jo melko mitta-
vat ja muutenkin rengasku-
viot olivat tulleet tutuiksi. 
Renkaiden paikkaus-, myyn-
ti- ja vaihtopalvelut olivat 
siis luontainen jatkumo jo 
olemassa olevalle yritystoi-
minnalleni, Junnonaho ker-
too.

Liikkeen hallitiloista löy-
tyy tarpeistoa sekä henkilö-, 
paketti- ja pienten matkailu-
autojen renkaiden vaihtoon. 

Rengastyöt voidaan tehdä 
aina kevyeen kuljetuskalus-
toon saakka. Pääsääntöises-
ti asiakkaat ovat yksityisiä 
henkilöitä. Junnonaho uskoo 
toimintamuutoksen myötä 
kehittyvänsä yrittäjänä:

- Taksiyrittäjille mark-
kinat ovat olemassa, joten 
taksiyrittäjyyteen oli mel-
ko helppoa lähteä mukaan 
ja se oli minulle hyvä väy-
lä alkaa yrittäjäksi. Rengas-
liikkeen perustaminen vaatii 
markkinaosuuksiin käsiksi 
pääsemistä, joten tämä vaa-
tii yrittäjältä jonkin verran 
enemmän markkinointia ja 
tutuksi tulemista. Joten kehi-
tyttävä on, että pärjää.

Jenny Kärki

HeKa-kirppis on Kari Kämä-
räisen ja hänen vaimonsa pyö-
rittämä kirpputori ja kahvio Kii-
mingin keskustassa.

Insinööritoimisto Mik-
ko Nyman tekee Jäälistä kä-
sin asuin- ja muiden rakennus-
ten rakentamista.

Kauneus ja Hieron-
ta Adele tarjoaa kauneuden-
hoitopalveluita yrittäjänä Outi 
Hartikainen.

Kuljetus Huusko Oy:n 
Sami Huusko vetää taksiliiken-
neyritystä.

Lasikorjaus Räihä tekee 
moottoriajoneuvojen huoltoa 
ja korjausta, yrittäjänä Markku 
Räihä.

Uusia jäseniä

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kiimingin Yrittäjien jäseneksi on vuoden vaihteen jälkeen liittynyt yhdek-
sän uutta jäsentä. Tällä hetkellä yhdistyksessä on yhteensä 139 jäsentä.

Lattianliippaustyöt Kokko 
rakentaa asuin- ja muita raken-
nuksia, vetäjänä Risto Kokko.

Osaafix yrittäjänään Vil-
le Kokkoniemi on erikoistunut 
erikoiskoneiden korjaukseen ja 
huoltoon.

Rakennus Konttinen Oy 
toimii Jussi Konttisen johdolla ta-
lonrakentamisen parissa.

RoMa M.I.E Oy:n Matti 
Heiskala pyörittää rahoituspalve-
luihin erikoistunutta yritystä.

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liit-
tymällä saat käyttöösi myös alue-
järjestön ja keskusliiton tarjoamat 
edut. Järjestönä vaikutamme sii-
hen, että yhteiskunta ja sen päät-

täjät suhtautuvat kannustavasti 
ja tukien yrittäjyyteen. 
   Jäsenenä saat rahanarvoisia jä-
senetuja muiden muassa vakuu-
tuksista, polttoaineista ja majoi-
tuksesta. 
    Yrittäjäjärjestön neuvontapal-
velu ja koulutukset tukevat yrit-
tämisen haasteissa ja auttavat 
välttämään karikot jo ennakolta. 
Toivotamme tervetulleiksi jouk-
koomme kaikki yrittäjät, olet-
pa ollut yrittäjänä pitempään tai 
vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet 
kiinnostunut seniorijäsenyydes-
tä. Meitä on jo yli 116 000 Suo-
messa.

Jarno Junnonaho laajensi yritys-
toimintaansa rengaspuolelle ja hä-
nellä on hallitilat Koitelin lähellä.

Junnonaho haluaa kiittää monia ta-
hoja, jotka ovat auttaneet häntä ren-
gastoiminnan alkuun saamiseen. 
Erityiskiitokset hän esittää Oulun 
Vianorin ahti Pasolle sekä Tecalemit 
Oy:n Teemu Ikoselle.
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•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

Puh. 040-127 2883
www.ht-maalaus.fi • htmaalaus@gmail.com

Metsonkaari 12 
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

LVI-palvelua takuutyönä!
LVI-työt Oulun alueella ja lähikunnissa

Puh. 040 724 5686

• Kaukolämpösiirtimien ja sähkökattiloiden asennukset.
• Vesikalusteiden huollot ja asennukset.
• Kylpyhuone- ja keittiöremonttien lvi-työt
• Uudiskohteiden lvi-työt ja kvv-valvonta yms.

Nilax Oy
puh. 0207 410 980       

www.nilax.fi

Kodin laaturemontit & rakentaminen

-Katsastustarkastukset, -korjaukset ja -käytöt
-Bensiini- ja dieselautojen päästömittaukset
-Moottoriremontit
-Rengastyöt + tasapainotukset
-Hitsaukset ja ruostekorjaukset
-Huollot, öljyt, 
-Varaosat ja renkaat

Autokuja 1 Kiiminki 
Puh. 045 149 9184, 0400 012 920

Avoinna: arkisin 7.30-17.00

Isännöinti Vesa Ojala Oy tar-
joaa kokonaisvaltaista isän-
nöintipalvelua Kiimingin 
ja Oulun alueella. Yritys on 
toiminut toiminimellä vuo-
desta 2007 ja vuodesta 2012 
osakeyhtiönä. Toimipaik-
ka sijaitsee Honkimaalla ja 
yritys huolehtii kymmenien 
asunto-osakeyhtiökiinteis-
töjen hallinnoinnista ja isän-
nöinnistä.

Ojalan mukaan isännöin-
nillä on ratkaiseva merkitys 
asuinympäristön ylläpidossa 
sekä kiinteistöomaisuuden 
arvon kehittämisessä. Par-
haimmillaan se on pitkäjän-
teistä toimintaa, joka tähtää 
kiinteistöomaisuuden arvon 
pysymiseen. Ojala hyötyy 
laaja-alaisesta koulutukses-
taan ja kiinteistöalan työko-
kemuksestaan työssään:

- Minulla on laskentapuo-
len koulutus ja olen aikai-
semmin toiminut kymmenen 
vuotta kiinteistönvälittäjä-
nä Oulussa. Koska asun Kii-
mingissä, isännöintiyrityk-
sen perustaminen Kiiminkiin 
oli luonnollinen valinta, Vesa 
Ojala kertoo yrityksensä 
taustasta. 

Isännöitsijällä  
monta roolia
Ojala saa taipua moneen roo-
liin työssään: Hän on talon-
hoidon asiantuntija ja tarjo-
aa tietämyksensä taloyhtiön 
käyttöön. Samalla hän on ta-
vallaan kiinteistön toimitus-
johtaja, joka toimeenpanee 
hallituksen päätökset.

Isännöitsijän työ sisältää 
paljon asioiden valmistelua 
ja korjaussuunnitelmien te-
koa, tarjousten käsittelyä, 
seurantaa, raportointia ja 
yhteydenpitoa asukkaiden 

Kokonaisvaltaista 
isännöintipalvelua
kanssa. Isännöitsijän vaati-
mustaso on kasvanut paljon 
korjaustarpeiden lisääntyes-
sä, asiakkaiden odottaessa 
entistä kattavampaa asumi-
sen palvelua ja lainsäädän-
nön tuodessa yhä uusia teh-
täviä asunto-osakeyhtiön 
vastattavaksi ja järjestettä-
väksi. 

- Oikein ajoitetut ja to-
teutetut korjaustoimenpi-
teet ylläpitävät ja nostavat 
kiinteistöjen arvoa. Mitä pa-
remmin yhteistyö sujuu, sitä 
paremmin taloa voidaan 

hoitaa, Ojala sanoo ja mai-
nitsee lisänneensä palvelu-
tarjontaansa kiinteistönhuol-
topalvelut, kuten koneelliset 
ulkoalueiden hoidot.

- Taloyhtiöt eivät ole ylei-
sesti ottaen riitaisia, vaikka 
asukkailla voi olla erilaisia 
näkemyksiä ja mielipiteitä. 
Kun isännöintiä hoitaa ul-
kopuolinen henkilö, asiois-
ta pystytään keskustelemaan 
ja ihmiset ymmärtävät asioi-
den tärkeysjärjestyksen, Oja-
la mainitsee ja kertoo kevät-
kauden olevan kiireistä aikaa 

viime vuoden tilinpäätösten 
laatimisten ja vuosikokous-
ten pitämisen vuoksi. 

Vesa Ojala kuuluu Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kiimin-
gin Yrittäjiin rivijäsenenä. 
Yrittäjiltä hän saa tarvitse-
maansa tietoa yrittäjyydes-
tä ja seuraa mielenkiinnolla 
yhdistyksen tarjontaa. Tal-
visin hän harrastaa laskette-
lua ja ulkoilee kahden kar-
keakarvaisen mäyräkoiransa 
kanssa.

Rauni Räisänen

Isännöitsijä Vesa Ojala tekee talvella mönkijän selässä useamman taloyhtiön lumityöt. 
Tällä kertaa mukana myös 16-vuotias karkeakarvainen mäyräkoira nimeltään Bart.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

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

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

Kevyen liikenteen väyliä Alakylältä Kiiminkiin
Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus ja Oulun kau-
punki ovat käynnistäneet 
hankkeen, jossa rakenne-
taan kevyen liikenteen väyliä 
Kiimingin keskustan ja Ala-
kylän välille, maantien 848 
läheisyyteen.

Hanke on osa Oulun seu-
dun kuntien ja valtion välis-
tä MALPE-sopimusta, jonka 
yhtenä tavoitteena on paran-

taa kevyen liikenteen olosuh-
teita ja turvallisuutta. Sopi-
muksen mukaiset hankkeen 
rahoittajina ovat valtio ja Ou-
lun seudun kunnat.

Alakylän ja Kiimingin vä-
lille rakennetaan hankkees-
sa kevyen liikenteen väylää 
kahdelle välille. Alakylän 
ja Höyhtytien välille raken-
nettavan kevyen liikenteen 
väylän pituus on noin 1,7 
kilometriä ja Haipustien ja 

Tuohimaantien välisen väy-
län pituus on noin 3,3 kilo-
metriä. Molemmat väylät 
rakennetaan maantien 848 
pohjoispuolelle eli maantien 
ja Kiiminkijoen väliin.

Näiden lisäksi kevyen lii-
kenteen väylää rakennetaan 
Alakylän koulun lähelle, 
maantien 848 ja Huruntien 
välille noin 150 metrin mat-
kalle. Myös yhteyksiä linja-
autopysäkeille parannetaan.

Hanke on kaksivuotinen 
ja pääosa toimenpiteistä to-
teutetaan vuonna 2014. Ura-
koitsija aloitti työt huhtikuun 
aikana ja kokonaisuudessaan 
hanke valmistuu heinäkuus-
sa 2015.

Urakoitsijaksi on valit-
tu Oulun Maa- ja Vesiraken-
nus ja urakkahinta on noin 
0,9 miljoonaa euroa ilman ar-
vonlisäveroa. TIEDOTE

OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA

VIRALLINEN METALLIN-
KIERRÄTYSTERMINAALI
utaCOn Oy

utaJäRVi
Puh. 0400 892 414
Puh. 040 7670 825

www.utacon.fi

Noudamme paikan päältä ja 
meille voi myös tuoda

JÄÄLIN PIKAHUOLTO
Tommi Kokkoniemi Oy

Rakentajantie 4, 90940 JÄÄLI
Puh. 0400 300 092

• Varaosat, tarvikkeet, renkaat
• Pikahuolto, öljynvaihto 
• Rengastyöt, nelipyöräsuuntaus
• Rengashotelli, rengaspesut

avoinna ma-pe 8-17
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Etsitkö helppoa ja nopeaa ostospaikkaa, 
jossa on aina edulliset hinnat ja juuri 
sinulle sopivimmat valikoimat?

S-marketista löydät helposti etsimäsi tuotteet 
niin arkeen kuin juhlaan. 
Laajat tuoretuotevalikoimat palvelevat joka 
päivä houkutellen monipuoliseen ja herkulliseen 
ruuanlaittoon. Pitkillä aukioloajoilla haluamme tarjota 
Kiimingin parasta palvelua! 
Lisäksi S-Etukortilla Bonusta jopa 5%.

Kiiminki Kauppareitti 2, 90900 Kiiminki
ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

Omistajalle  
 parhaat hyödyt

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien omistajanvaihdos-
hankkeen loppuseminaari 
veti Oulun Pohtossa tors-
taina 27.3. tuvan täyteen – 
osallistujia iltapäivässä oli 
180 henkilöä. PPY:n toimi-
tusjohtaja Marjo Korhonen 
sanoi aloituspuheenvuo-
rossaan että, vaikka omis-
tajanvaihdoshanke loppui 
jo nyt, työtä asian edistämi-
seksi ja tietouden levittämi-
seksi on vielä paljon edessä. 
Yrityksen omistajanvaih-
dos on käytännöllinen tapa 
jatkaa yrityksen elinkaarta 

Omistajanvaihdos hyvä mahdollisuus yrittäjyyteen
sekä hyvä mahdollisuus mo-
nille työllistyä yrittäjänä.

Seminaarissa kuultiin 
omistajanvaihdoskokemuk-
sia Oulun Koru Oy:n Mik-
ko Keisun ja Esmo Oy:n enti-
sen yrittäjän Kai Besmondin 
sekä nykyisen yrittäjän Pasi 
Kinnusen toimesta. Molem-
massa tapauksessa koros-
tettiin hyvää suunnittelua, 
tavoitteellisuutta ja asian-
tuntijoiden tärkeyttä muiden 
muassa sopimusten tekemi-
sessä. Usein yrittäjänvaihdos 
on jouhevampi, jos edellisel-
lä yrittäjällä on mahdollisuus 

jäädä uudelle yrittäjälle taus-
tatueksi, ainakin joksikin ai-
kaa.

Seminaarissa Tommi Sir-
viö kertoi PPY:n hankkeen 
tuloksista. Yrityskauppa- 
ja kohtaamispaikasta Yri-
tyspörssistä puhui Suomen 
Yrittäjien projektipäällikkö 
Mika Haavisto. Molemmissa 
esityksessä puhuttiin myytä-
vistä yrityksistä ja niiden vä-
häisestä määrästä. Johtopää-
töksinä todettiin, että moni 
yrityksensä myyjä ei tiedä 
mihin laittaisi myynti-ilmoi-
tuksen tai kuka asiaa hoitai-

si – tähän ongelmaan Yritys-
pörssi on hyvä ratkaisu.

Arvonmäärityksestä pu-
hui SKAL ry:n talouspäällik-
kö Markku Immanen. Hän 
puhui hyvin arvoon liittyvis-
tä tekijöistä, kuten omaisuu-
den arvostamisesta ja miten 
se näkyy kirjanpidossa.

Kokonaisuudessaan semi-
naari oli onnistunut ja osal-
listujat pääsivät useaan ot-
teeseen kysymään esiintyjiltä 
hyviä kysymyksiä. Keskus-
telua olisi varmasti riittänyt 
enemmänkin, ja varmasti jat-
kui vielä tilaisuuden jälkeen. 

Yhteenvetona voidaan sa-
noa, että omistajanvaihdok-
seen kannattaa varata aikaa, 
käyttää asiantuntijoita ja tu-
tustua rohkeasti asiaan esi-
merkiksi Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien kautta.

Tommi Sirviö
projektipäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Projektipäällikkö Tom-
mi Sirviö esitteli PPY:n 
omistajanvaihdoshank-
keen tuloksia maaliskui-
sessa seminaarissa.
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Stam1na ja Irina tähdittävät

JCR:ssä nähdään myös Suomea Euroviisuissakin edustava Softengine. Kisakappale 
”Something Better” on noussut monien radiokanavien soitetuimpien kappaleiden jouk-
koon.

promoottori Marco Järven-
pää.

Viime vuonna kävijöitä 
oli noin 700 ja tunnelma fes-
tarilla oli erittäin hyvä. Mar-
co Järvenpää kertoo, että 
tällä kertaa tavoitteena on 
päästä vähintään samaan lu-
kemaan kumpanakin päivä-
nä. Esiintyjäkaartiin on haet-
tu sekä paikallista voimaa 
että tämän hetken kiinnosta-
vimpia tähtiä.

- JCR:stä on muodostu-
nut hyvin tärkeä tapahtuma 
meille, varsinkin paikallisnä-
kökulmasta kun itsekin olen 
tästä Jäälistä kotoisin. Tämä 
on tärkeä paikka ja haluam-
me taata elävyyttä, näky-
vyyttä ja sirkushuveja omal-
le kylälle, Marco toteaa.

Perjantain pääesiintyjä-
nä loistaa kotimaisen me-
tallin kuuma kestosuosikki 
Stam1na. Nimekästä esiin-
tyjäkaartia täydentävät me-
lankolisen heavyrockin ou-
lulaismestari Poisonblack 
sekä legendaariset ”Kuusa-
mon Uurpot” eli Zero Nine. 
Nuoruuden energiaa tarjoaa 
jyväskyläläinen thrash me-
tal -helmi Lost Society sekä 
vaihtoehtometallin kuuma 
nimi helsinkiläinen For the 
Imperium. Perjantaipäivän 
aloittaa violent popin lähetti-
läs Blind Channel.

Lauantai vierähtää kevy-
emmän kotimaisen popin pa-
rissa ja päivän kruunaa iki-
ihana kultakurkku Irina, jolle 
lauteet lämmittää Voice of 
Finlandin kautta pari vuotta 
sitten musiikkimaailman tie-

toisuuteen ponnistanut Jes-
se Kaikuranta. Rockimpaa 
ohjelmistoa ryydittävät sei-
näjokelainen tämän vuoden 
Euroviisu-edustajamme Sof-
tengine sekä helsinkiläinen 
Modernistit. Lauantain ilta-
päivän ratoksi paikallisvä-
riä tuovat Disco Fiasco sekä 
Marko Siekkinen.

JääliCityRokin ennakko-

lippuja on myynnissä Lip-
pupalvelussa ja Musiik-
ki-Kullaksella. Festivaalin 
portit avataan sekä perjantai-
na että lauantaina klo 16.00 
Jäälin urheilukentällä osoit-
teessa Keskuspisto 3, 90940 
Jääli. Tapahtuma on sallittu 
kaikenikäisille. Alueella on 
erillinen anniskelualue. JK

Festivaalitunnelmaa viime vuoden JääliCityRokista, jossa Jonne aaron kävi villitsemässä festarikansaa. Kuva Mika 
Saloranta.

Heleä-ääninen iki-ihana Irina on JCR:n toinen pää-esiintyjä. Kuva: Mikko Harma.

Melankolisen heavyrokin oululainen mestari Poison-
black esiintyy JCR:ssä. Kuva: O.W. Kinnunen/Studio 
PSV.

JääliCityRokkia

JääliCityRokkia vietetään jäl-
leen kesäkuun ensimmäi-
senä viikonloppuna. Koko 
perheen kaksipäiväinen mu-
siikkitapahtuma järjestetään 
neljättä kertaa Jäälin urhei-
lukentällä 6. ja 7. kesäkuuta 
2014. Molemmille festivaali-
päiville on kiinnitetty kuusi 
kotimaista esiintyjää. 

- Suurin muutos viime-
vuoteen verrattuna on muu-
tos kaksipäiväiseksi tapahtu-
maksi. Näin olemme saaneet 
jaotella musiikkityylien pe-
rusteella kahdelle päivälle 
erityylisiä artisteja. Lisäk-
si vuosittain tehdään pieniä 
parannuksia itse festarialu-
eeseen, kertoo Club Teatrian 

Stam1na rokkaa JääliCityRokin toisena pääesiintyjänä. Lemiläinen heviyhtye julkaisi 
helmikuussa kuudennen albuminsa, SLK. Kuva Teemu Leinonen.
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UUTUUTENA 
eDermastamp 
neulaushoito!
Klapilta 
Neulaton Mesoterapia 
laite  Skin Shooter

Terveystie 6 LASITORI Kiiminki 
puh. 088162151 
www.kauneushoitolamirandas.com

Kaikki kauneushoitolan palvelut  
26 vuoden kokemuksella

ÄIDIN TOIVELAHJA 
Mirandasin LAHJAKORTTI! 

UUSI
Klapp 
Ihonhoitosarja 
myymälässä !
Kokeile ja ihastu!

Ruskon jätekeskus on normaalisti avoinna ma-pe klo 7-20 
ja 1.4.-30.11. myös la klo 8.30-15 

Lajitteluohjeet netissä w w w. j a t e o p a s . f i

Vaarallisen jätteen kartoitus- 
ja keräyspalvelu yrityksille
Kun käyt yhdessä jätehuollon asiantuntijan 
kanssa jätehuoltosi nykytilanteen ja mah-
dolliset materiaalikierrätykseen soveltuvat 
jätelajit läpi, voit saada kustannustehok-
kuutta jätehuoltoosi. Kartoituskäynti on 
ilmainen eikä se sido palveluostoihin. 

Tilaa kartoitus: Mari Juntunen, jätehuolto-
neuvoja, mari.juntunen@oulunjatehuolto.fi 
tai p. 044 703 3977.

Kiimingin Urheilijoiden 
kuntosali 
Kimmoke, Viitantie 23, Kiiminki  
 
Nyt on hyvä aika aloittaa.  
Meiltä saat edullista ohjausta. 

Aukioloajat ja hinnasto  
www.kiimu.fi                           
mg-kortilla sali auki 6.00-23.00  
(lukuunottamatta  
varattuja vuoroja) 

Koiteli elää -festivaalin 
esiintyjäkaarti julkistettu

Koiteli Elää -festivaalin nimekkäimpään kaartiin kuuluu 

Samuli Putro. Kuva: Jonna Öhrnberg.

Sielukas ja arvostettu laulajatar Emma Sa-lokoski saapuu myös musisoimaan Koiteliin.

Suomesta ponnistavaa kansainvälistä räppikaartia 

Koitelissa edustaa Redrama.

Koiteli elää -festivaali järjestetään lauantaina 16.8. Koi-
telin Sahasaaressa. Neljännen kerran järjestettävän ta-
pahtuman esiintyjäkaarti on julkistettu. Kuten aiem-
pina vuosina, tänäkin kesänä tapahtumassa nähdään 
varmasti monelle uusia, paikallisia lahjakkuuksia ja hie-
man tutumpia nimiä.

Samuli Putro saapuu esiintymään yhtyeensä säes-
tämänä. Pitkän uransa myötä Putron on sanottu nous-
seen siihen pieneen joukkioon muusikoita, joita voi ti-
tuleerata suomirockin ikoneiksi. Sielukas solisti Emma 
Salokoski saapuu ihastuttamaan ja hänet tunnetaan 
parhaiten modernin rytmimusiikin laulajana sekä Quin-
tessence-yhtyeen solistina.

Suomiräpin harvoista kansainvälisistä vaikuttajis-
ta Koiteliin saapuu räppäri Redrama, jonka yksi viimei-
simmistä hiteistä Clouds sai vahvistuksen Backstreet 
Boysiin kuuluvasta A.J. McLeanista. Sir Elwoodin hiljai-
set värit –yhtyeestä typistetympi versio Sir Elwood Duo 
kertoilee sielukkaan musiikin keinoin koskettavia tari-
noita.

Raskaan musiikin ystäville kaksi tuttua nimeä Timo 
Kotipelto (Stratovarius) ja Jari Liimatainen (ent. Sonata 
Arctica) ovat lyöneet hynttyyt yhteen. Parivaljakon te-
kemä akustinen materiaali on kotimaisessa metalliske-
nessä hyvin harvinaisia.

Paikallisväriä tapahtumaan tuovat Stache ja Dimi. 
Stache on funkkaava indiepoppia tekevä ryhmä Oulus-
ta. Dimi eli Dimitra Salo on oululainen nuori nainen, 
joka kirjoittaa melodramaattista suomenkielistä musiik-
kia. Pitkän linjan muusikko Aki Louhela on tullut mo-
nille teatterin ystäville tutuksi Oulun kaupunginteatte-
rin Housut pois -musikaalin yhtenä pääesiintyjänä.

Koiteli Elää ry haluaa toiminnallaan keskittyä Koite-
lin alueen kulttuurielämän virkistyttämiseen ja erilais-
ten tapahtumien tuottamiseen Koitelin komeille kalli-
oille. Festivaalialueelle on 18 vuoden ikäraja. Liput ovat 
myynnissä Lippupalvelussa sekä R-kioskeilla. JK

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

Kiimingin ainoa 
palvelutiski

Tervetuloa!
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Kiimingin Urheilijoiden ku-
luva vuosi on ollut vauhdi-
kasta toimintaa ja vauhtia on 
luvassa edelleen. Vuoden-
aikojen mukaan toiminnan 
painopiste vaihtelee seuran 
eri jaostoissa. 

Kesällä lapsille ja nuoril-
le on toimintaa muun mu-
assa lentopallossa, suun-
nistuksessa, pesäpallossa ja 
yleisurheilussa. Toukokuus-
sa 7–14-vuotiaat lapset voi-
vat perehtyä suunnistuk-
seen kuukauden mittaisessa 
suunnistuskoulussa. Kesä-
kuun alussa käynnistyy kol-
men viikon mittainen pesis-
koulu Jäälissä Laivakankaan 
kentällä, Kirkonkylän pe-
säpallokentällä ja Alakylän 
koulun kentällä. Pesiskoulu 
on suunnattu 6–12-vuotiaille 
lapsille ja sen tavoitteena on 
antaa mukavia elämyksiä pe-
säpallon parissa.

Yleisurheilukerhoa pide-
tään Ponnonmäen urheilu-
kentällä kaksi kertaa viikos-
sa. Kesän aikana järjestetään 
myös kansalliset heittokar-
nevaalit nuorille sekä lasten 
seurakisoja. Hippo-maasto-
juoksukilpailut KiimU järjes-
tää Honkimaalla 13. touko-
kuuta.

KiimU:lla tulossa vauhdikas vuosi
Seurassa oppisopimuk-

sella työskentelevät kak-
si liikuntaneuvojaa ja innok-
kaat vapaaehtoiset ohjaajat 
mahdollistavat puheenjoh-
taja Keijo Aaltosen mukaan 
monipuolisen tarjonnan täl-
lä hetkellä Kiimingin Urhei-
lijoissa. Seura on pystynyt 
kehittämään toimintaansa 
palkatun henkilöstön avul-
la, joskaan sen varaan koko 
toimintaa ei pystytä raken-
tamaan.

- Vapaaehtoisia ohjaa-
jia ja vetäjiä tullaan tarvitse-
maan aina perinteisessä ur-
heiluseuratoiminnassa, jos 
seurassa halutaan pitää kau-
simaksut mahdollisimman 
edullisina. Vapaaehtoiset toi-
mijat luovat myös yhteisölli-
syyttä, mikä lisää toiminnan 
viihtyisyyttä, tuumaa Aalto-
nen.

Aikuisille liikkujille Kii-
mU tarjoaa ohjattua ryh-
mäliikuntaa liikuntakeskus 
Kimmokkeessa. Seuran kun-
tosali palvelee myös läpi ke-
sän entisiä ja uusia liikkujia.

- Meiltä saa opastusta 
kuntosalilaitteiden käyttöön 
ja henkilökohtaisia harjoi-
tusohjelmia. Näiden tuella 
on helppo aloittaa meille kai-

kille niin hyödyllinen lihas-
voimaharjoittelu, Aaltonen 
vinkkaa.

Kiimingin Urheilijat te-
kee pienehkön laajennuksen 
kuntosalin tiloihin kesän ai-
kana.

- Kuntosalin kävijämäärät 
ovat kasvaneet paljon. Va-

Hippo-maastojuoksukisat järjestetään jälleen toukokuussa Honkimaalla.

paiden painojen puolelle tar-
vitaan lisäneliöitä, jotta pys-
tytään takaamaan turvalliset 
ja riittävän väljät suoritus-
paikat treenaajille, Aaltonen 
sanoo.

Seuran loppukesän ohjel-
mistoon kuuluu muun mu-
assa toistoleuanvedon SM-

kilpailujen järjestäminen 
Kiiminki-päivillä ja Kiimin-
ki-maraton juoksutapahtu-
ma 20.9. Jäälissä.

- Penkkiurheilijoille on 
tarjolla miesten suomensar-
jan pohjoislohkon kotiotte-
luita 24. toukokuuta alkaen 
noin yhdestä kahteen ker-

taan viikossa elokuun puo-
liväliin saakka. Toivotamme 
kaikki entiset ja uudet katso-
jat mukaan kannustamaan.

Päivi Mikkonen

Kiimingin Urheilijoiden 
voimanostajille tuli loista-
vaa menestystä Pietarsaa-
ren Klassisen voimanoston 
SM-kisoissa 22.–23.3. Kirk-
kaimpana tähtenä loisti Vil-
le Vahtola, joka voitti hienon 
taistelun jälkeen hopeaa alle 
105-kiloisten sarjassa omal-

Voimailumenestyjiä nousee Kiimingistä
la uudella yhteistulosennä-
tyksellään 757,5 kiloa. Klassi-
sen voimanoston yhteistulos 
koostuu jalkakyykyn, penk-
kipunnerruksen ja maas-
tanoston maksimitulosten 
summasta.

Samassa sarjassa Markus 
Vilppola teki hienon omaa 

ennätystä sivuavan tuloksen 
647,5 kiloa sijoittuen sijal-
le yksitoista. Alle 93-kiloisis-
sa Sotkamon Visaa edusta-
va Timo Salminen teki myös 
uuden yhteistulosennätyk-
sen sijoittuen sarjassaan si-
jalle kaksitoista. Alle 74-ki-
loisissa Jouko Piri sijoittui 

sijalle viisi yhteistuloksella 
512,5 kiloa jääden 2,5 kiloa 
omasta yhteistulosennätyk-
sestään.

Klassinen voimanosto 
on Suomessa ja maailmalla 
kovassa nosteessa joka nä-
kyy myös SM kisojen urhei-
lijamäärässä. Klassisen voi-

Kiimu:n Ville Vahtola kaulassaan klassisen voimanoston 
SM-hopeaa maaliskuussa Pietarsaaressa. Kuva Pent-
ti Vahtola.

manoston avoimen luokan 
ja nuorten MM-joukkueet 
on valittu, ja Suomesta läh-
tee Etelä-Afrikkaan peräti 50 
nostajaa. Kesäkuun kisareis-
sulle mukaan lähtee myös 
Kiimingin Urheilijoiden Vil-
le Vahtola, jonka alle 105-ki-
loisten sarjassa kisaa 20 voi-
mailijaa ympäri maailman.

- Jos saan tehtyä oman en-
nätyksen, eli yhteistuloksena 
770 kiloa, niin olen tyytyväi-
nen. Kisa on taatusti kova-
tasoinen, ja mielenkiinnolla 
odotan millaisia kavereita ki-
saa samassa sarjassa. Kovin 
paljoa en ole muutenkaan ul-
komailla käynyt, joten hie-

noa saada mahdollisuus 
lähteä kisaamaan yli 10 000 
kilometrin päähän ja seuraa-
maan eteläafrikkalaista kisa-
humua, Vahtola kertoo.

Vahtola on 27-vuotias la-
jin lupaus, jolle kuntosalit-
reenaus on tuttua lähes koko 
elämän ajalta. 2000-luvun 
alusta saakka hän on kuu-
lunut KiimU:n voimailuja-
ostoon, jonka mukana hän 
aloitti kisaamisen vuonna 
2011. Hyvät sijoitukset vaa-
kapenkkipunnerruksen SM-
kisoissa ja muissa voimai-
lulajeissa antoivat miehelle 
kipinän jatkaa ja kehittyä ki-
saamisessa. JK

Ville Vahtolan suoritusnäyte SM-
joukkuekisoista 2014. Kuva Pent-
ti Vahtola.
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Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2014 päättävän 
nuoren työllistämiseen oppisopimuk-
sella yrityksen on mahdollisuus saada 
korotettua koulutuskorvausta työpai-
kalla tapahtuvan oppimisen ohjaukses-
ta.  Korotettu korvaus työnantajalle on 
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena 
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena 
300 €/kk.

Mikäli työtön nuori on päättänyt perus-
koulunsa vuonna 2013 tai aikaisemmin 
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella, 
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada 
normaalin koulutuskorvauksen.

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkin-
not ovat käytettävissä mm.
•	 autoalan	perustutkinto
•	 hiusalan	perustutkinto
•	 hotelli-,	ravintola-	ja	cateringalan	
 perustutkinto

•	 kiinteistöpalvelujen	perustutkinto
•	 kotityö-	ja	puhdistuspalvelualan	
 perustutkinto
•	 liiketalouden	perustutkinto
•	 liikunnanohjauksen	perustutkinto
•	 maatalouden	perustutkinto
•	 rakennusalan	perustutkinto
•	 sosiaali-	ja	terveysalan	perustutkinto
•	 talotekniikan	perustutkinto
•	 tieto-	ja	viestintätekniikan	
 perustutkinto

Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin 
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan 
paikasta päivystävältä koulutus-
suunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai 
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi 

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

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

OSAOsta 
ammattiin

Oppisopimus on mainio väy-
lä opiskella ammattiin työn 
ohessa. Tällä hetkellä yksi 
suosituimmista oppisopi-
muksella opiskeltavista tut-
kinnoista on liikunnanoh-
jauksen perustutkinto, jota 
Pohjois-Pohjanmaalla suorit-
taa noin 50 henkilöä, kertoo 
koulutussuunnittelija Jukka 
Vuollet OSAO:n oppisopi-
muskeskuksesta.

Liikunnanohjauksen pe-
rustutkintoon tähtäävät 
myös Tuuli Niemelä ja Vil-
le Mäkelä, jotka ovat oppiso-
pimuksella töissä Kiimingin 
Urheilijoilla. Tuuli ja Ville 
voivat valmistuttuaan käyt-
tää liikuntaneuvojan ammat-
tinimikettä ja he valmistuvat 
syksyllä, mikäli näytöt onnis-
tuvat suunnitellusti. Molem-
pien työpaikkakouluttajana 
toimii KiimU:n toiminnan-
ohjaaja Päivi Mikkonen.

Tuuli on erittäin tyyty-
väinen oppisopimustyöpaik-
kaansa, sillä hän on saanut 
harjoitella alaa monipuo-
lisesti. Hän on saanut ve-
tää työssään lastenkerhoja, 
ikäihmisten kuntosaliryh-
miä sekä monenlaista ryh-
mäliikuntaa. Lisäksi hän on 
saanut auttaa alkuun asiak-
kaita, jotka vasta aloittavat 

Työn ohessa liikuntaneuvojaksi
kuntosalilla käymistä. Tuu-
li erikoistuukin opinnoissaan 
soveltavaan ja terveysliikun-
taan.

- Aluksi oli pelottavaa oh-
jata ryhmiä, mutta asiakkaat 
onneksi ottivat minut hyvin 
vastaan. Aloitin tutkinnon 
tekemisen täällä lokakuussa 
2012, joten nythän olemme 
Villen kanssa melko vanhoja 
työntekijöitä. On ollut muka-
va tulla tänä aikana tutuksi 
muiden KiimU:n työnteki-
jöiden sekä monien asiakkai-
den kanssa, Tuuli kertoo.

Kiimingin kiekkopo-
jat ovat saaneet Ville Mäke-
lästä oppisopimusaikanaan 
yhteistyöhenkilön. Ville 
on pienestä saakka pelan-
nut jääkiekkoa, joten hänel-
le luontevampi suuntautu-
misvaihtoehto tutkinnossa 
on terveysliikunnan lisäksi 
valmentaminen. Molemmat 
nuoret käyvät töiden lisäksi 
muutamina päivinä kuukau-
dessa kontaktitunneilla Vir-
piniemen liikuntaopistolla.

Myös yrittäjälle oppiso-
pimus on erinomainen väy-
lä hankkia joko uutta työvoi-
maa tai kouluttaa jo olemassa 
olevaa henkilökuntaa. Jos so-
pivan koulutuksen saanutta 
henkilöä ei löydy työmark-

kinoilta, kätevintä voi olla 
kouluttaa tekijä työskentelyn 
ohessa, jolloin oppiminen 
on intensiivisempää ja käy-
tännönläheisempää. Tällöin 
myös varmistuu osuva kou-
lutusräätälöinti juuri työnan-
tajan tarpeisiin.

Työnantajan tehtäväk-
si oppisopimuksessa jää 
tarjota monipuolisia työ-
tehtäviä ja oppimisen mah-
dollisuuksia opiskelijalle. 
Työnantaja tai opiskelijalle 
nimetty työpaikkakoulutta-
ja järjestää tarpeen mukaan 
ohjausta, antaa palautetta ja 
arvioi opiskelijan panosta. 
Opiskelijan ammatillisen ke-
hittymisen vuoksi on tärke-
ää mahdollistaa opiskelijan 
osallistuminen tietopuolisil-
le lähiopetuspäiville oppilai-
toksessa. JK

Tuuli Niemelä on oppisopi-
muksella töissä Kiimingin 
urheilijoissa ja nauttii mah-
dollisuudesta oppia työn 
ohessa.
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Lions Club Kiiminki ry jär-
jestää yhdessä Lions Club 
Jääli ry:n kanssa kevään ai-
kana alueellisen hyvänteke-

Kolmas sektori panostaa vanhuspalvelun edistämiseen

väisyysprojektin. Projekti to-
teutetaan monimuotoisena 
tapahtumana ja toimintana 
13.3.–31.5.2014 ja keräyksen 

tuotto menee lyhentymättö-
mänä Kiimingin vanhusten-
palvelun ja senioritoiminnan 
hyväksi.

- Tarkoituksenamme on 
hankkia uusia tv-vastaanot-
timia sekä uudistaa AV-lait-
teistoja paikallisissa vanhus-
tenpalvelun pisteissä. Niiden 
puute vaikuttaa merkittäväs-
ti viihtyvyyteen ja vaikeut-
tanut eri tapahtumien jär-
jestämistä sekä seuraamista. 
Lisäksi aiomme hankkia 
muitakin laitteita, apuväli-
neitä ja virikkeitä vanhus-
tenpalvelun toiminnan edis-
tämiseksi ja helpottamiseksi. 
Projektin nimi SETORI tu-
lee sanoista ”Senioritoiminta 
rikkaammaksi”. Kaikki lait-
teet ja välineet ovat seniori-
toiminnan omista toiveista 
koottu hankinta, kertoo Eija 
Tuomaala LC Kiimingistä.

Talouden laskusuhdan-
teen johdosta Suur-Oulun 
tarpeiden hankintoihin on 
entistä vaikeampi saada ra-
hoitusta kaupungin kassas-
ta. Siksi tarvitaan kolmannen 
sektorin mukaantulo. Lionit 
haluavat tällä merkittävällä 
projektilla osoittaa, kuinka 

yhden ihmisen ajatuksesta 
liikkeelle lähteneellä pro-
jektilla voidaan saada suu-
ria aikaan kun ryhmä aktii-
visia ihmisiä alkaa puhaltaa 
yhteen hiileen suunnitelmal-
lisesti sekä sitoutuu toimi-
maan ja auttamaan niitä, jot-
ka todella apua tarvitsevat.

- Tähän tarvitsemme 
myös teidän apuanne. Toi-
vomme myös että olisim-
me hyvänä esimerkkinä 
kolmannen sektorin avun 
tarpeellisuudesta. Samalla 
tällä esimerkillä innostaisim-
me muita vastaaviin tapah-
tumiin. Suomi on hyvinvoin-
tivaltio, kolmas sektori on 
aina ollut siinä avainasemas-
sa, Tuomaala kertoo.

Toiminnallinen  
toritapahtuma
Kampanja avattiin virallises-
ti 13.3. Jaarankartanon pal-
velukeskuksessa. Varoja ke-
rätään keräyslippailla sekä 
yritys- ja henkilöhaasteil-

SETORI-keräyksen porukkaa lähdössä lipaskeräykseen. Kuvassa vasemmalta lähti-
en Kauko Lassila, Maarit Isomaa, Eija Tuomaala, Mairit Toropainen, Hannu Mankinen 
ja Martti Väänänen.

la. Projektia varten on avat-
tu Internetsivusto osoitteessa 
setori.fi ja sieltä löytyy mak-
sutiedot lahjoituksia sekä oh-
jeet haasteita varten.

Projekti huipentuu tori-
tapahtumaan Kiimingin to-
rilla lauantaina 24.5.2014 klo 
12:00 – 16:00. Tällöin luo-
vutamme keräyksen tuo-
ton kampanjamme kohteen 
edustajille. Toritapahtumas-
sa kuullaan mm. monipuo-
lista musiikkia sekä buffet ja 
peräkärrykirppis. Näytteillä 
tilaisuudessa on keräyksen 
nimeen sopien Zetor-trakto-
reita.

Lapsille löytyy kak-
si pomppulinnaa, hattaraa, 
temppuseinä ja onnenpyö-
rää. Tapahtuman juontaa 
Jouni Kokkoniemi ja myyn-
nissä on karkkia, mehua, 
soppatykillinen hernekeit-
toa, grillimakkaraa, kahvia 
ja pullaa. Mukana ovat myös 
SPR sekä erikoinen koira-
tanssiesitys. JK

O. Jauhiaisen taidemuseossa 
on 24.5. saakka esillä Kiimin-
gin koululaisten näyttely: 
Taiteen lähteellä. Avajaiset 
pidettiin vappuaattona 30.4. 
ja paikalla oli runsaasti nuo-
ria taiteilijoita sekä muuta 
väkeä. Näyttelyn on koonnut 
kuvaamataidon lehtori Aila 
Berg, joka on toiminut opet-
tajana Kiimingissä 28 vuotta.

Toukokuun koululaisten 
näyttely on osa O. Jauhiaisen 
säätiön taidekasvatusta tuke-
vaa toimintaa. Säätiö tukee 
lasten ja nuorten taidehar-
rastusta jakamalla vuosittain 
stipendit näyttelyn parhaim-
pien töiden tekijöille.

Koululaisten taidenäyttely tukee taidekasvatusta
Näyttelyssä palataan suo-

malaisen taiteen lähteelle, 
ja työt perustuvatkin vah-
vasti Suomen taidehistori-
aan. Esille tulee muun mu-
assa maalauksia, reliefejä ja 
veistoksia. Työt ovat tehneet 
Laivakankaan ja Jokirannan 
koulujen ja Kiimingin lukion 
oppilaat. 

Seuraavaksi O. Jauhiai-
sen museon näyttelynä 4.6. 
– 16.8. nähdään Aimo Ka-
nervan taidetta. Kanerva eli 
vuosina 1909-1991 ja hän oli 
suomalainen kuvataiteili-
ja, taidemaalari ja professo-
ri. Oskari Jauhiaisen tavoin 
Kanerva kuului Lokakuun 

ryhmään, jossa hän toimi ak-
tiivisesti aina vuoteen 1951 
saakka. Museon kesänäytte-
lyssä on esillä muun muas-
sa Kanervan tekemiä akva-
relleja. JK 

Laivakan-
kaan ja Jo-
kirannan 
koulujen 
sekä Kiimin-
gin lukion 
oppilaiden 
tekemiä töi-
tä on esillä 
24.5. saak-
ka.

Opiskelijoita tutustumassa vas-
ta pystytettyyn näyttelyyn O. 
Jauhiaisen museolla.

O. Jauhiaisen taidemuse-
on näyttelyavajaisia jär-
jestivät Oulun kaupungin 
itäisten ja pohjoisten aluei-
den kulttuurituottaja Jaana 
Potkonen, kuvaamataidon 
lehtori aila Berg ja museo-
sihteeri anne Pelttari.
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  NäYTTELYT:
30.4-24.5.  Kiimingin koululaisten näyttely Taiteen lähteellä
  Näyttelyssä esillä Kiimingin koululaisten töitä. OJ-säätiön palkitsee parhaimmat työt. 
4.6-16.8.  Museon kesänäyttelyssä Aimo Kanerva
  Kyseessä museon kaikkien aikojen nimekkäin ja kuuluisin taiteilija, tiedossa huip-  
  putasokas kesänäyttely.  Aimo Kanerva oli suomalainen kuvataiteilija, taidemaalari 
  ja professori. Oskari Jauhiaisen tavoin Kanerva kuului Lokakuun ryhmään, jossa
  hän toimi aktiivisesti aina vuoteen 1951 saakka. Museon kesänäyttelyssä on esillä
  monipuolinen läpileikkaus taiteilijan pääasiassa 1980-luvulla tehdyistä töistä. Esillä
	 	 on	niin	akvarelleja	kuin	litografiaakin.
27.8.-27.9.   Riimikissa karkuteillä - Karoliina Pertamon kirjakuvituksia
  Hurmaavan värikäs näyttely on kokonainen kikattava ja kujeileva kirjamaailma,   
  joka kasvaa Karoliina Pertamon kirjakuvitusten ympärille. 
  Pertamo on suomalaisen kuvitus taiteen tuore ja tuottelias huipputekijä.
1.10-31.10   Seinästä seinään - virolaisten nykytaiteilijoiden teoksia
  Seinästä seinään -näyttely kiertää Suomea neljän tunnetun virolaisen taiteilijan 
  toimesta, ja saapuu lokakuuksi myös Kiiminkiin O. Jauhiaisen taidemuseolle. Taitei-
  lijat ovat Laurentsius, Tiit Pääsuke, Uno Roosvalt ja Valeri Vinogradov. Näyttelyyn
  on valittu edustava otos siitä, mitä virolainen nykytaide juuri nyt on. 

  Koko kesän: Vitriininäyttelyssä Anja Juurikkalan 1950-1960-luvuilla 
	 	 Arabialle	suunnittelemia	keramiikka-astioita	ja	figuureja.	

  Perusnäyttelyssä Oskari Jauhiaisen laaja veistoskokoelma

  Lisäksi museolla myynnissä muun muassa Oskari Jauhiaisen elämästä kertova tuore
  julkaisu Paimenpojasta akateemikoksi. 

O. Jauhiaisen taidemuseo näyttelyt ja tapahtumat

  TAPAHTUMAT:
10.5. klo 14.00 Oulu-opiston Taidekoulun kevätkonsertti II
7.6. klo 14.00 Heidi Jakkulan Lied-konsertti Yhden runon kahdet kasvot
6.7. klo 16.00 Borsalino — katujazzia suoraan Pariisista! 
  Osa	Oulun	Päivien	ohjelmaa.
  - Viime vuonna Oulussa vieraillut ja suosiota 
  saanut tämän hetken tunnetuin 
  katujazz-bändi soittaa O. Jauhiaisen museolla 
  heinäkuisena sunnuntaina. 
  Konsertti on osa Oulun Päivien ohjelmaa. 
9.8. klo 14.00  Pieni humoristinen tanssiteatteriesitys: Olga ja Maire museossa
11.10 klo 14.00  Oulu-opiston Senioriteatterin esitys: Oi kallis kansanhuolto
25.10 klo 14.00 Pieni esitelmä virolaisesta nykytaiteesta

O. Jauhiaisen museo
Jaarantie 2 Kiiminki p. 044 499 3173
Avoinna: ke 11-18, to-pe 10-17, la 12-16, kesäsu 12-16
www.jauhiaisenmuseo.fi

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Pölöhöttäjät esittää:
Elipä kerrassaanki Hannuksessa
…Ukko… ja … sen Veli La 7.6. klo 17 Hannuksen koululla

Liput 10€, sis. kahvit ja arpalipun

joka keskiviikko klo 18, 
alkaen odottelubingolla klo 17.45Bingo

Päävoittona 
100 euron 
ostokortti

Hannuksen kyläyhteisön kotisivut: 
hannus.kiiminki.dy.fi

Tervetuloa!

Jäälin Maja
p.050 370 1048
www.jaalinmaja.fi

-juhlapalvelut
-pitopalvelut
-saunaillat
-yritysten virkistyspäivät
-kauttamme myös viihdeammuntaa

lastenkonsertti ke 4.6.klo 18 
-esiintyy trio Liikkuva Laulureppu
ns:n 80-v. juhlat 4.-6.7.  
-yhteislaulu ja nuotioilta pe 4.7., 
-perinnetapahtuma la 5.7.
-Juhlatanssit la 5.7. klo 20.30-01 
 Raimo Laamanen & Pohjoisen Tähti
Pääjuhla su 6.7. 
-tarkemmin nettisivullamme ja 
 ilmoituksissa

Huttukylän Nuorisoseura
Koitelinkoskentie 720 Kiiminki

www.huttukylanns.net
Tarjoamme uusitut tilat kaikkiin juhliin

Tapahtuman juontaa Jouni Kokkoniemi ja tuotto käytetään koko-
naisuudessaan vanhustenpalvelun ja senioritoiminnan hyväksi.
SeToRi= senioritoiminta rikkaammaksi

lapsille: kaksi pomppulinnaa, temppuseinä, hattaroita, karkkia, 
mehua ja onnenpyörää. Ilmaista hattaraa 50 ensimmäiselle 
lapselle.
Zetor-traktorit näytillä
Buffetti: soppatykillinen hernekeittoa, grillimakkaraa, 
kahvia, pullaa
koiratanssia: Portugalin vesikoira Frodo ja kouluttaja Mervi
Peräkärrykirppis: Paikkavaraukset puh. 040 867 8152, hinta 10€
sPr mukana Reddie-koiran kanssa
Mentalité: Ylikiiminkiläinen tyttöbändi esittää pop-musiikkia.
Green river-yhtye. Country-musiikkia laidasta laitaan.
Milja Mustonen 11-vuotias jääliläinen tyttö, 
jolle musiikki on elämän ykkösjuttu.
kalevi ilkka soittaa kitaraa ja laulaa ikivihreitä laulelmia, 
mm. Tapsa Rautavaaraa.

Koko perheen
viihteellinen 

toritapahtuma
Kiimingin keskustassa 
24.5.2014 klo12-16

Järjestäjinä Lions Club Kiiminki ja 
Lions Club Jääli

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Näytelmä 
esitetään 
ulkotiloissa.

Lämpimästi tervetuloa! Ohsrk kiimingin solu 

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi
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Kari Kämäräinen asettelee välineistöä kirpputorin yhteydessä sijait-
sevassa valokuvausstudiossa.

Joulukuun puolivälissä 2013 He-
lena ja Kari Kämäräinen avasivat 
Kiimingin keskustaan uuden kirp-
putorin HeKa-Kirppiksen. Kari 
kertoo, että toiminta käynnistyi 
mukavasti, heti kun ovet saatiin 
auki. Kevään myötä myös pöytä-
vuokralaisten määrä on noussut 
ja asiakkailta on saatu tyytyväisiä 
kommentteja.

- Olemme yllättyneitä kuinka 
laajalta tänne Kiiminkiin tullaan 
kirpputorille. Monista kirpputo-
reista poiketen pidämme itse hyl-
lyt siisteinä. Se on varmasti osasyy 
miksi pitkänmatkalaisetkin suo-
sivat meitä, kun ei tarvitse välttä-
mättä joka päivä käydä itse järjes-

Kiiminki sai monialaisen kirpparin

Helena ja Kari Kämäräinen pyörittävät Kiimingin keskustassa HeKa-kirppistä hyvillä mielin. Palveluun 
kuuluu myös myyntipöytien järjestely. Se on osoittautunut hyvinkin tarpeelliseksi palveluksi.

telmässä pöytää, Kari Kämäräinen 
kertoo.

Huhtikuusta 2013 alkaen Kämä-
räiset saivat BusinessOulun Timo 
Paakkolalta apua yritystoiminnan 
käynnistämiseen. Kari oli saanut 
hyvin tietoa yrittäjyyskoulutukses-
ta, johon hän hakeutui oltuaan 17 
vuotta Nokialla töissä. Silti Timo 
Paakkolan neuvot ja käytännön apu 
olivat tarpeen asioissa, joita Kari ei 
aluksi ollut osannut kuvitellakaan. 
HeKa-kirppis oli tarkoitus jo ava-
ta viime kesänä, mutta kiinteistön-
omistajan kanssa päätettiin remon-
toida tila parempaan kuntoon.

Tällä hetkellä yritys pyörii vain 
pariskunnan voimilla, joten pit-

Pian puolen vuoden ikäinen kirpputori sijait-
see kiiminkiläisille tutulla paikalla, entisen 
Ravintola Casan tiloissa.

kiä työpäiviä on runsaasti. Onnek-
si kumpikin nauttii olla ihmisten 
kanssa tekemisissä ja asiakkaiden 
porisuttamisesta. Mieluisessa hom-
massa päivätkin sujuvat kepeäm-
min.

Ekologisuutta ja  
monialaisuutta
Samoissa tiloissa yhdistyy monta 
kirpputoritoimintaa tukevaa palve-
lua, kuten mustepatruunoiden täyt-
töpiste, 16-paikkainen kahvio sekä 
valokuvaamo. Helena leipoo kah-
vioon tuoretta piirakkaa, pullaa tai 
muuta herkkua, ja päivittäin tar-
jottavat vaihtuvat. Kari kertoo, että 
kahviossa on myös ollut esimerkik-

si yhdistyksien tapaamisia.
Mustepatruunoiden täyttöä 

kirpputorin takahuoneessa tekee 
Urpo Ruokonen, joka on tarjonnut 
palvelua Kiimingissä jo useamman 
vuoden. Hänen tarkoituksenaan on 
opettaa Kari Kämäräinen ottamaan 
haltuun omat tehtävänsä, jotta Ruo-
konen voisi itse lähiaikoina vetäy-
tyä eläkkeelle.

- Tulostimien mustepatruunoi-
den täyttö on edullisempaa kuin ko-
konaan uusien patruunoiden osto. 
Jotkut jopa hankkivat kokonaan 
uuden tulostimen musteen loppu-
essa, mikä kuormittaa luontoa to-
della paljon. Mustepatruunoiden 
täyttö sopii kierrätysajatuksessaan 

hyvin kirpputorin yhteyteen, Kari 
ja Urpo kertovat.

Valokuvaamossa onnistuvat 
monenlaiset muotokuvat ja pas-
sikuvat. Lisäksi paikalla voidaan 
tehdä jopa A2-kokoisia tulostei-
ta asiakkaan omista digitaaliku-
vista. Koska liiketila on sopivasti 
Kiimingin vanhalla kunnantalol-
la sijaitsevan yhteispalvelupisteen 
vieressä, passikuvauspaikalle on 
ollut enemmän kysyntää. Liikkees-
sä on myynnissä myös jonkin ver-
ran uutta tavaraa, kuten valokuva-
kehyksiä. JK
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Timo Paakkola
yritysneuvoja 
puh. 045 893 2000 
timo.paakkola@businessoulu.com

YHTeYsTiedoT 
www.businessoulu.com

Merja Aikio
toimialakoordinaattori
puh. 040 701 2835
merja.aikio@businessoulu.com

BusinessOulu toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa 
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen 
liittyviä valmennuksia.

Valmennuksemme ovat avoimia kaikille 
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseville yrityksille. 
Kevään aikana järjestämme vielä mm. seuraavat 
valmennukset:

LISÄTIETOJA: www.businessoulu.com, salla.hirvonen@businessoulu.com, p. 040 7261842

Kevään kaikki valmennukset ja tilaisuudet sisältöineen 
löytyvät osoitteesta www.businessoulu.com

BusinessOulu

YRITYSVALMENNUSTA

-  Kansainvälinen markkinointi ja kauppa
 8.5.2014, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
-  Myynti, asiakkuudet ja niiden johtaminen, 
 13.5.2014, Aava & Bang Oy
-  Vientiosaaminen, 
 15.5.2014, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

 

Moni on jo saattanut kuulla, että 
uudenlainen jäätelöauton tunnus-
sävel soi houkutellen asiakkaita 
tien varsille asioimaan. Suomen Lä-
hijätski Oy:n toiminta käynnistyi 
vuodenvaihteessa Pasi Kaurasen 
johdolla ja konsepti on asiakkaille 
tuttua jäätelöautotoimintaa.

Kauranen on Kiimingistä kotoi-
sin ja yrittäjäperheen poika, joten 
yrittäjyys on hänelle luontevaa:

- Olen viihtynyt alalla jo pitkään, 
ja yrittäjyyskin oli entuudestaan 
tuttua 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on 
niin antoisaa hommaa, että haavee-
na on jatkaa tätä elämäntapaa elä-
keikään saakka. Yrittäjyys vaatii 
ehkä pientä luonnevikaisuutta ja 
tätä hommaa tehdään sydämellä, 
joten kevein perustein tähän ei ru-
veta, Kauranen selostaa.

TE-toimiston internetsivuilta 
löytyneen vinkin perusteella Kau-
ranen pyysi apua yrityksen pe-
rustamiseen BusinessOulun Timo 
Paakkolalta. Kauranen on tyyty-
väinen tapaan, jolla Timo otti hänet 
vastaan ja antoi neuvoja, esimer-
kiksi yrittäjälle mahdollisista tuis-
ta sekä muutenkin yrityksen perus-
tamisesta.

Yrittäjä tekee työtään sydämellä
- Olen huomannut ihmisten 

kommenteista, että jäätelöautoa 
on kaivattu, joten oli mukava saa-
da perustaa uusi yritys tälle alalle. 
Logistiikkaketjumme on hiottu te-
hokkaaksi, mikä palvelee asiakas-
ta edullisempina tuotteina. Pää-
majaa ja pientä varastoa pidämme 
Oulun Oritkarissa yhteistyökump-
panilta OAK:lta vuokratuissa ti-
loissa. Meillä ei tarvitse olla isoja 
varastotiloja, kun tilaukset toimite-
taan Vantaalta, autokohtaisesti lä-
hes päivittäin, Kauranen selostaa.

Suomessa on tällä hetkellä sa-
maan ketjuun kuuluvia yrittäjiä vii-
si kappaletta. Yrittäjät tekevät yh-
teistyötä ja maantieteelliset alueet 
on jaettu heidän kesken.

- Nyt meillä liikennöi neljä au-
toa Pohjois-Pohjanmaan alueella ja 
viides on etsinnässä. Olemme laa-
jentumassa Keski-Pohjanmaalle ja 
Pohjanmaalle ensi vuoden aikana. 
Minulla on selkeä visio siitä, että 
ketjua kasvatetaan ja nyt kymme-
nen työntekijän voimin pyörivän 
yrityksen henkilökunta yli kaksin-
kertaistuu parissa vuodessa, kun 
autojenkin määrä lisääntyy. JK Jäätelöautoyrittäjä Pasi Kaurasen mukaan työtään on rakastettava, jotta siinä jaksaa pitkään. Tätä 

työtä hän haluaa tehdä eläkkeelle saakka.
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Aherramme arkena  - lepäämme sunnuntaina!

Paituli
s-xxl, punainen, 
puuvillamodaalia

www.HHnet.fi

2995

Geisha 
Sydän-rasia 
225g 26,44/kg

Emendo 
hemmotteluhetki

1250pkt

595
Ladattava
hammasharja 
PC700, pinkki, 
takuu 24kk

4890

Orvokkiamppeli

495kpl

10 kupillista, automaattinen
virrankatkaisu, tippalukko
1520W, takuu 60kk

9900

Äidille 11.5.

Melitta
kahvinkeitin 
1,25L

Vuoden 2014 
sesonkiuutuus!

1595

Muumimuki 
Purjehtien Tahma-
tassu & Tuutikki

RENKAITA JA VANTEITA
henkilö- ja pakettiautoihin, 

kuorma-autoihin, traktoreihin, 
työ- ja metsäkoneisiin

uudet, PinnOitetut Ja Käytetyt

LIMINKA 08-381 171, 050 561 1296
RAAHE 08-211 7122, 050 369 4998
RAAHE RASKAAT RENKAAT 050 3694 940
KONEEET JA LAITTEET 0500 382 560

Maalle, metsään ja maantielle 
KOTIMAISEN RENgASLIIKKEEN kautta!
AMMATTILAISET ASIALLA VUOdESTA 1974

Omasta pinnoittamosta certifioidut tuotteet 
kuorma-auton renkaista-työkoneen renkaisiin
Meiltä huippumerkit ja ”myös hännänhuiput”,

renkaat, vanteet ja puramme raskasta kalustoa
Otamme koneita ja autoja ym. vaihdossa!!!

RAAHEN RENgAS & LAITE OY
Tarjouspyynnöt: myynti@raahenrengasjalaite.fi

www.raahenrengasjalaite.fi Avoinna ma-pe 9-17

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar), 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 816 9700

TÄLLÄ KUPONGILLA

10 €
alennus katsastuksesta

ha-pa/1 tarjous/katsastus

Kotimainen katsastusasema 
Kiimingissä

Yrittäjää verotetaan selvästi ankarammin kuin palkansaajaa. Vero-
tus myös kehittyy eri suuntiin: yrittäjän verotus kiristyi ja palkan-
saajan verotus aleni. Yrittäjien keskimääräiset tulot laskivat, pal-
kansaajilla nousivat. Tiedot perustuvat verohallinnon keräämiin 
tietoihin palkansaajien ja YEL-vakuutettujen yrittäjien tuloista ja 
veroista vuoden 2012 verotuksessa.

Yrittäjän vero- ja vakuutusmaksuaste on 5,2 prosenttiyksik-
köä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän 
tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatu-
loista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulo-
tasona käytettiin yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jot-
ka olivat 44 974 euroa. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,2 
prosenttia ja palkansaajan 28,0 prosenttia. Yrittäjän verotus kiris-
tyi edellisestä vuodesta 0,2 prosenttiyksiköllä ja samaan aikaan 
palkansaajan aleni samalla määrällä.

- Verokeskustelussa ei yleensä tuoda esille yrittäjän tulojen ve-
rotuksen kokonaisuutta, vaan keskustelu rajataan vain tiettyyn 
osaan tuloja, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

- Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja 
erot sosiaaliturvamaksuissa.

Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien tulot 
ja verot -selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tie-
toihin YEL-vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja ve-
roista vuoden 2012 verotuksessa.

Kun yritysten palkanmaksuvaran rajat ylittyivät  niin yrittäjät 
tinkivät omasta palkastaan. 

Yrittäjien saamat keskimääräiset tulot laskivat 0,2 prosenttia 
vuonna 2012. Samaan aikaan palkan-saajien tulojen nousu jatkui: 
nousua edellisestä vuodesta oli 3,7 prosenttia.

- Yrittäjien tulokehitys osoittaa sen, että yritysten palkanmak-
suvarojen rajat tulivat vastaan. Yrittäjät usein tinkivät omasta tu-
lostaan pystyäkseen maksamaan työntekijöidensä korotetut pal-
kat, Petri Malinen sanoo. 

Malisen mukaan palkkojen nousu yli yritysten palkanmaksu-
varan heikensi yritysten kilpailukykyä ja pidemmän aikavälin toi-
mintaedellytyksiä.

Yrittäjien tulot eivät jakaudu tasaisesti. Reilulla viidenneksellä 
yrittäjistä tulot jäivät toissa vuonna alle 15 000 euroon, lähes kah-
della kolmanneksella tulot jäivät alle keskipalkan ja vain noin vii-
denneksellä tulot ylittivät 55 000 euroa. Alle 15 000 euron vuo-
situlot kertovat, että osa yritystoiminnasta on osapäiväistä tai 
sivutoimista. 

Malinen viittaa ajankohtaiseen tuloerokeskusteluun: kun lähes 
kaksi kolmasosaa yrittäjistä tienasi alle keskipalkan, yrittäjien tulo-
taso venytti tulonjakohaitaria alaspäin. SY TIEDOTE

Yrittäjää verotetaan 
ankarammin kuin palkansaajaa

Päätoimija rakentaa Ideaparkin Ouluun
Päätoimija-konserniin kuu-
luva Rakennusliike Lehto Oy 
on allekirjoittanut urakka-
sopimuksen Suomen toisen 
Ideaparkin rakentamises-
ta Oulun Ritaharjuun. Koko 
rakennuskohde on laajuu-
deltaan 24 370 neliömetriä ja 
se valmistuu joulumyyntiin 
2014. Ensimmäinen Ideapark 
sijaitsee Lempäälässä, Pir-
kanmaalla.

Nykyinen Ritaharjun 

huonekalukaupan keskus, 
joka on kooltaan 17 110 ne-
liömetriä, saneerataan kaup-
pakeskukseksi. Uutta tilaa 
rakennetaan 7 280 neliömet-
riä. Uusia liikkeitä kauppa-
keskukseen tulee lähes vii-
sikymmentä. Saman katon 
alle sijoittuu muiden muas-
sa tunnettuja muoti- ja vaate-
merkkejä, urheilu- ja vapaa-
ajanliikkeitä, ravintoloita ja 
kahviloita.

Toivo Sukarin mukaan 
Rakennusliike Lehto on no-
pea ja luotettava rakennus-
liike ja hänellä on kokemus-
ta aiemmasta yhteistyöstä. 
Rakennusliikkeen toimitus-
johtaja Hannu Lehto kertoo, 
että koko organisaatio on vi-
rittäytynyt innolla ottamaan 
haasteen vastaan, kun kaup-
pakeskuksen avajaisia vie-
tetään jo lokakuun lopussa 
tänä vuonna. Rakennuslu-

pa saatiin huhtikuun vaih-
teessa.

Kauppa vahvistaa Päätoi-
mijan asemaa suurien raken-
nuskohteiden toteuttajana. 
Aiemmin Päätoimija on to-
teuttanut muun muassa Suo-
men viidenneksi suurimman 
kauppakeskuksen Kuopion 
Matkukseen pari vuotta ai-
emmin. /STT


