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Joulukuun TARJOUS Marikalta
UUDET -ripset nyt 80 €  -kynnet 65 €

Raija Neuvonen | Kauneushoitola Mirandas
puh. 08 8162151 | Terveystie 6 Kiiminki 
www.kauneushoitolamirandas.com

Kerro hänelle että välität, 
anna hetki omaa aikaa, 

rentouttava tuokio hoitolassa
Esim. KUNiNgATTAREN 

ShAMppANJAhOiTO 125 €
kaunis, kiinteä iho, kuningattaren 

hemmotteluhoito, 
sis. Ripsien ja kulmien värin (30 €)

Ammattitaidolla myös 
ripsien pidennykset ja geelikynnet 

hoitolassamme tekee Marika Runtti

Lisää ehdotuksia löydät nettisivuiltamme

Jouluksi ihanat, hemmottelevat, 

kaunistavat LAHJAKORTIT!
Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

Joulun toivotuimmat 
hemmottelulahjakortit 
Adelesta!
Katso hoitopaketit ja -edut 
www.adele.fi

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

Pukinkonttiin aina mieluisat 
lahjakortit ja tuotepaketit!

Vintiltä
rahaa!

Ahaa!

Oikein tehty katon lisäeristys säästää selvää rahaa. 

Pyydä tarjous;
040 584 0389 / oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Esim. 20 cm

10 €/m2

asennettuna

Vintiltä
rahaa!

Ahaa!

Oikein tehty katon lisäeristys säästää selvää rahaa. 

Pyydä tarjous;
040 584 0389 / oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Esim. 20 cm

10 €/m2

asennettuna

Koko kehon vyöhyketerapia 
Intialainen päänhieronta 
Koliikkivauvan hieronta 
Kuumakivihieronta 
Lymfaterapia
Bambuhieronta

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki
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”Virtaa yrittäjyyteen” oli 
teemana 24-26.10. Valta-
kunnallisilla Yrittäjäpäivil-
lä Tampereella, jonne osal-
listui Pohjois-Pohjanmaalta 
lähes 100 yrittäjää, Kiimin-
gistäkin oli osallistujia mu-
kana. Puheenjohtajaksi va-

Virtaa yrittäjyyteen -yrittäjäpäiviltä
littiin kolmesta ehdokkaasta 
kaksivuotiskaudeksi Jyrki 
Mäkynen Seinäjoelta, jonka 
mukaan vahva Suomi tarvit-
see vahvoja yrityksiä. Nel-
jä vuotta järjestöä luotsannut 
puheenjohtaja Mikko Simo-
linna ei ollut enää ehdolla. 

Suomen Yrittäjien halli-
tukseen valittiin jatkamaan 
Lauri Mikkonen Kiimingistä. 

Liittokokouksessa otet-
tiin kantaa yrittäjyyden vah-
vistamiseen ja talouspolitiik-
kaan muutosta. Juhlapuheen 
piti Keskustan puheenjohta-

Perjantai-illan tervetulojuhlassa oli teemana rakkaus, 
joka näkyi osallistujien pukeutumisessa. oikealla kii-
minkiläiset mari ja Paavo Halkola seurassaan kuusa-
mon yrittäjistä kirsti ketola ja pudasjärveläinen Eila 
lahtinen, joka vastaa myös kiiminki-lehden taittami-
sesta.

Pohjois-Pohjalaisia liittokousedustajia Jussi riikonen oulu, Jussi miilukangas raahe, lauri mikkonen kiimin-
ki, Hannu kivelä taivalkoski ja Jorma kortesoja oulainen.

Juhlagaalassa keskus-
tan puheenjohtaja Juha 
Sipilä kempeleestä otti 
juhlapuheessaan voi-
makkaasti kantaa yrittä-
jyyden puolesta.

ja Juha Sipilä, ehdottaen jul-
kishallinnon työntekijöiden 
vähentämistä, joka aiheut-
ti valtavan julkisuuden. Hän 
myös ehdotti yhteiskuntaso-
pimusta, jossa olisivat mu-
kana yrittäjät, elinkeinoelä-
mä, työntekijät ja poliittiset 
päättäjät. 

Päiviin kuului seminaa-
reja, perjantai-illan Rakka-
us -teemailta ja lauantai-il-

lan juhlagaala, jossa yhtenä 
Valtakunnallisena Yrittäjänä 
palkittiin puhe-, toiminta-, 
fysioterapia- ja hoivapalve-
luyritys Tutoris Oy Oulus-
ta. Ensi vuonna Valtakun-
nalliset Yrittäjäpäivät ovat 
Sotkamon Vuokatissa, joten 
päiville on lyhyt matka Hau-
kiputaaltakin osallistua. 

Heimo Turunen

Maa oli autio ja tyhjä, kunnes tulivat 
Aatami ja Eeva. Sen jälkeen oli suo, 
kuokka ja Jussi. Sitten tulimme me 
uusavuttomat.

Suomalaissukumme on asunut ja 
syntynyt maaseudulla, karkeasti sa-
nottuna tuhansien vuosien takaa, ai-
van sydänmailla. Esi-isämme sitten 
alkoivat rakentaa teitä asumattomien 
maiden poikki ja läpikulkuteitä, kun-
nes tuli pullamössökansa ja pahek-
suen sanoivat, että itsepä olette sinne 
korpimaille muuttaneet, kauas kai-
kesta.

Kaava-alueella on harvoin läpikul-
kuliikennettä, joten voisivathan tiet 
siellä olla yksityisteitä. Vaasan hovioi-
keus ilmoitti että täällä ei asu ketään, 
OulunZone-keskustelun yhteydessä. 
Myös tässä olisi aihetta valittaa EU-
tuomioistuimeen tasa-arvosta, varsin-
kin alueellisesta tasa-arvosta.

Koululaki vuodelta 1928 sanoo, 
että kellään ei saisi olla viittä kilo-
metriä pidempi koulumatka. Silti pie-
niä kouluja lopetetaan ja Arkalastakin 
oppilaita lähdetään viemään koulu-

autolla Oulun kaupungin Kiimingin 
kaupunginosaan. Oppilaiden herätys 
on hyvin varhain, ja bussi lähtee lii-
kenteeseen ennen seitsemää, jotta lap-
set ja nuoret ehtivät kahdeksaksi kou-
luun. Ihmetyttää, miksi kouluja pitää 
lopettaa ja kuka tästä päättää.

Entisessä Kiimingissä oli yritys-
hautomo, joka tuotti uusia yrittäjiä 
useampiinkin lähikuntiin. Niin lyhyt 
matka on Kiimingistä kaupunkiin, 
mutta pitkä matka on kaupungista 
Kiiminkiin. Virastotalotkin ovat tyh-
jillään, vailla järkevää käyttöä.

Aikamoista paatosta! Niin paljon 
asioita on kertynyt sydämelle.

Onnea uudelle  
puheenjohtajalle!
Kun tulee iäkkääksi - enkä suinkaan 
sano että vanhaksi – asiat tuppaavat 
jäämään hoitamatta ja kasaantuvat. 
Silloin tuntuu, että kaikkea on niin 
paljon, että ei kerkeä tekemään ja pa-
nostamaan niin huolellisesti kuin ha-
luaisi. Tästä löytyy omakohtaisiakin 

kokemuksia. Onneksi Kiimingin Yrit-
täjät ry sai uuden ja nuoren puheen 
johtajan hoitamaan meidän yhteisiä 
asioita. Toivotan tsemppiä Miikalle ja 
intoa uuden, mielenkiintoisen tehtä-
vän hoitamiseen!

Haluan samalla kiittää kaikkia vii-
meisestä puheenjohtajakaudestani. 
Ja nyt ehtii suunnata jouluostoksille! 
Muistakaamme suosia kiiminkiläisiä 
yrityksiä. Me itse varmistamme valin-
noillamme palveluiden säilymisen lä-
hettyvillä.

Jouluiloa kaikille lukijoille!

Hannu Tuohino
puheenjohtaja, 
Kiimingin Yrittäjät ry

Alueellista tasa-arvoa – suosi paikallista!

Hannu tuohino viime kesän kiimin-
ki-päivillä pitämässä avajaispuheen-
vuoroa yrittäjäyhdistyksen puolesta.
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TÄSSÄ LEHDESSÄ
Puheenjohtajan terveiset 
-Alueellista tasa-arvoa, suosi paikallista s. 2
Virtaa yrittäjyyteen s. 2
Yrittäjien syysretki s. 3
Uusia jäseniä s. 3

Ikkuna Maisteri Oy:n Mika Koivukangas harjoittaa Kii-
mingissä rakennuspuusepän asennustöitä.

Pieneläinhuoltamo Tassu-Parturi Tmi toimii Arkalas-
sa Marika Krapun johdolla.

RHM-Koneurakointi Oy on Rani Märsyn rakennus-
paikan valmistelutöihin erikoistunut yritys Kontiossa.

T:mi Mikael Ronkainen tekee lattianpäällystyksiä ja 
seinien verhoiluja Kontiossa.

 
Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi 
myös aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjes-
tönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät 
suhtautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsene-
nä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuu-
tuksista, polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön 
neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat yrittämisen haas-
teissa ja auttavat välttämään karikot jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittä-
jät, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt 
yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä. Meitä 
on jo yli 116 000 Suomessa.

Uusia jäseniä
kiimingin Yrittäjien jäseneksi on syksyn aika-
na liittynyt neljä uutta jäsentä. tällä hetkellä 

yhdistyksessä on yhteensä 136 jäsentä.

tervetuloa mukaan toimintaan!

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY:N 
TIEDOTUSLEHTI  JOULUKUU  2014

Julkaisija: Kiimingin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Hannu Tuohino, Kiimingin Yrittäjät ry pj
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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Kiimingin Yrittäjien Hupi-
toimikunta järjesti yhdiste-
tyn syysretken, syyskokouk-
sen ja pikkujoulun 21.–23.11. 
Vuokatin Katinkultaan Win-
terOpen 2014 tapahtuman 
yhteyteen. Syysretki teh-
tiin paikallisen liikennöit-
sijän Sassin Liikenne Oy:n 
bussilla ja tällä kertaa muka-

Yrittäjien syysretki Katinkultaan

na oli runsaasti nuoria yrit-
täjiä. WinterOpenissa yrittä-
jiä viihdyttivät Jukka Poika, 
Irina, Haloo Helsinki, Erin, 
Pepe Willberg ja Eppu Nor-
maali.

Syysretkellään Kiimingin 
Yrittäjät jakoivat jo 25. ker-
ran aktiivisuusmaljan, jonka 
valinnan perinteisesti tekee 

yhdistyksen puheenjohtaja ja 
sihteeri yhdessä. Tällä kertaa 
aktiivisuusmalja luovutettiin 
Miika Sutiselle toimintavuo-
den aikana osoittamastaan 
pyyteettömästä ahkeruu-
desta Kiimingin Yrittäjien 
hyväksi. Myös aktiivisuus-
maljaidean tuottanutta seni-
oriyrittäjää, entistä taksiau-

Puheenjohtajuuden jät-
tävää Hannu tuohinoa 
(oik.) kiitettiin ja muis-
tettiin syyskokouksessa. 
(Vas.) kaisuleena Joen-
väärä, riitta kemppai-
nen ja mari Halkola.

Senioriyrittäjä raimo 
kokkoniemi ideoi aktiivi-
suusmaljan 25 vuotta sit-
ten.

Syyskokouksessa miika 
Sutinen valittiin kiimin-
gin Yrittäjien uudeksi pu-
heenjohtajaksi. 

Syysretken bussimatkalla ohjelmistoon kuuluen Hannu tuohino palkitsi miika Su-
tisen aktiivisuusmaljalla, tunnustuksena pyyteettömästä ahkeruudesta yhdistyk-
sen hyväksi.

toilijaa Raimo Kokkoniemeä 
muistettiin lahjalla.

Syyskokouksessa valit-
tiin uudeksi puheenjohta-
jaksi Miika Sutinen, joka on 
RS-Install Oy:n yrittäjä ja ol-
lut aktiivinen hallituksen jä-
sen sekä Kiiminki-päivien 
järjestäjänä. Hänen perheyri-
tyksensä on erikoistunut te-
kemään rappaus-, tasoite- ja 
maalaustöitä. Marraskuus-
sa yritykselle tuli kymmenen 
vuotta täyteen ja tällä het-
kellä firma työllistää perus-
tajapariskunnan lisäksi noin 
kymmenen henkilöä. Yhdis-
tystoimintaa Sutinen kuvaa 
antoisaksi ja mielenkiintoi-
seksi, sillä toiminnassa pää-
see vaikuttamaan tärkeisiin 
asioihin.

Yrittäjäyhdistyksen hal-
litukseen jäseniksi erovuo-
roisten tilalle valittiin Mari 
Siltakoski, Mari Kukkonen,  
Muuta valittiin uudeksi kau-
deksi jatkamaan. Eli Minna 
Huru, Kaisuleena Joenvää-
rä ja Mari Halkola. Entisinä 
hallituksen jäseninä jatkavat 
Hannu Tuohino, Lauri Mik-
konen, Miika Sutinen, Pasi 
Siekkinen ja Sirpa Runtti.

Tulevan 2015 vuoden 
vahvistettu toimintasuunni-
telma sisälsi myös KIIBIC- ja 
SYTYKE -hyvinvointihank-
keet. Kunnossa kaiken ikää 
KKI-hanke, KIIBIC tarjoaa 
liikuntapainotteista ja SY-
TYKE-hanke yrittäjänä jak-
samiseen työhyvinvointia 
edistävää valmennusta asi-
antuntijan johdolla. SYTY-
KE-hankkeesta yrittäjäjä-
senet saavat lisätiedotteen ja 
hakemuslomakkeen sähkö-
postiinsa marraskuun aika-
na.

Puheenjohtajuudesta luo-
puvaa Hannu Tuohinoa kii-
tettiin ja muistettiin lahjalla 
syyskokouksen päätöksenä.

Mari Halkola
varapj.

Katikullassa näpätty ryhmäselfie. Kuvassa aurinkoi-
set naiset kaisuleena Joenväärä, maarit tuohimaa, 
riitta kemppainen ja minna Huru. 

Lauri Mikkonen jatkaa 
PPY:n puheenjohtajana s. 4
Vuoden Yrittäjä JanPro Oy s.4
Kiiminkipäivät 2014 Yhteinen 
voimanponnistus piristää Kiiminkiä s. 5
Sinustako SYTYKEYRITTÄJÄ! s. 6

Eko Rakennuspalvelu Oy 20 vuotta s. 7
Mitä töitä tulee vastaan, 
niitä pyritään tekemään s. 7
Joulumarkkinat Kiiminkijoen koululla s. 8
Iloisia ompeluksia s. 8
Lovi Oy: uusittu tehtaanmyymälä s. 9

Risto Järvenpään muistolle s. 9
Asiakkaan kiitos työstä palkitsee s. 10
Yrittäjyys on parhaimmillaan 
kuntouttavaa s. 10
Koulutuksen kautta yrittäjyyteen s. 11
Kelokellarin henkeä Pikkutuokkoseen s. 11

Kiiminki tutuksi -julkaisu tekeillä s. 11
Pakina: 
Näin Suomi kannustaa yrittäyyteen s. 12
13 uutta autoa ajoharjoitteluradalle s. 12
Yhteisvastuuhaaste yrittäjille s. 12
Tavoitteena monipuolinen terveysliikunta s. 13

O. Jauhiaisen tilat siirretään Sykeelle s. 13
BusinessOulu sivut s. 14-15: 
-Ongelmanratkaisua teollisuuden tarpeisiin
-Nostalgiaa sisustukseen kiiltokuvista
Joulupuusta jouluiloa s. 14
Onnellisten ihmisten kylätapahtuma s. 14
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Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät valitsivat lauantaina 
25.11. Utajärven Rokualla pi-
detyssä vuosikokouksessa 
aluejärjestön puheenjohtaja-
na jatkamaan Oulun Neon 
Oy:n toimitusjohtaja Lauri 
Mikkosen Kiimingistä. Va-
lomainoslaitteita valmistava, 
asentava ja kunnossapitävä 
yritys sijaitsee Haukiputaan 
Kellossa, jossa se on toiminut 
vuodesta 1989. 

Hallitukseen valittiin jat-
kamaan muun muassa Mari 
Halkola Kiimingistä, varajä-
senään Kaisuleena Joenvää-
rä. Kaikkiaan hallituksessa 
on puheenjohtajan lisäksi 20 
jäsentä. 

Mitta Oy  
Maakunnallinen yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät luovuttivat vuosikoko-
uksen iltajuhlassa Vuoden 
2014 Maakunnallisen Yrit-
täjäpalkinnon oululaiselle 
Mitta Oy:lle, pääomistajana 
Jari Lappi. Yritys on suurin 
ja monipuolisin mittausalan 
konsultti Suomessa. Yritys-

Lauri Mikkonen jatkaa PPY:n puheenjohtajana
ryhmä työllistää tällä hetkel-
lä noin 130 työntekijää.  

Mitta Oy on työskennellyt 
mittaustyössä pitkään muun 
muassa Olkiluodon 3 ydin-
voimalassa ja laajentunut sitä 
kautta kansainväliseksi yri-
tykseksi muun muassa mit-
tauksiin kaivoksissa. Viimei-
sen kahden vuoden aikana 
kasvu on ulottunut yritysos-
tojen myötä Etelä-Suomeen 
ja sitä kautta laajentuminen 
on tapahtunut myös ratara-
kentamisen mittauspalvelui-
hin. 

Yrityksellä on tarkoitus 
jatkaa hallituttua kasvua ja 
hakea uusia alaan kuuluvia 
palveluja jatkuvasti. 

-Tämä on ainoa oikea 
tapa on pysyä mukana alati 
muuttuvassa liiketoiminta-
kentässä, kertoi toimitusjoh-
taja Lappi. 

Vuoden Yksinyrittäjä-
nä palkittiin T:mi Heikkilän 
Kalustekulma Sirpa Heikki-
lä/Wertisale Oulaisista. Poh-
jois-Pohjanmaan Vuoden 
puheenjohtajana palkittiin 
Oulunsalon Yrittäjien pu-

heenjohtaja Katriina Ruonio. 
Vuosikokoustapahtuman 
yhteydessä vietettiin myös 
Utajärven Yrittäjien 35-vuo-
tisjuhlaa, jota onnittelivat 
myös Kiimingin Yrittäjät. 

Yritysten omistajan-
vaihdoksiin uusia 
rahoituskeinoja
Lauantain iltajuhlan juh-
lapuhuja Suomen Yrittäji-
en varatoimitusjohtaja Ans-
si Kujalan mukaan Suomessa 
pitäisi tehdä ainakin tuplas-
ti enemmän yrityskauppoja, 
kuin nykyisin tehdään. 

-Kauppoja pitäisi syn-
tyä, jotta elinkelpoiset yri-
tykset ja työpaikat säilyisivät 
ja kunnat ja valtio eivät me-
nettäisi verotuloja. Rahoitus 
on jatkajan löytämisen lisäk-
si yrityskauppojen suurim-
pia ongelmia. Yrityskaup-
pojen rahoittamisessa kolme 
tärkeintä tahoa ovat ostaja 
itse, pankit ja Finnvera. Eu-
rooppalaisen säädösympä-
ristön muutokset kiristävät 
vaatimuksia pankkien vaka-
varaisuuden suhteen. Nämä 
yhdessä pankkien omien te-
hokkuusvaatimusten kans-
sa ovat johtaneet siihen, että 
pankkien on vaikea rahoit-
taa varsinkin pieniä yrityk-

siä. Siksi nyt pitää luoda uu-
sia rahoitusinstrumentteja, 
muun muassa eläkevakuu-
tusyhtiöt voisivat rahoittaa 
enemmän kotimaisia yrityk-
siä, totesi Kujala. 

Juhlassa oli paikalla ja 
yrittäjien tavattavissa myös 
oululainen yrittäjä-kansan-
edustaja Esko Kurvinen.  

-Menestyessään yrityk-

toiselle 2-vuotiskaudelle PPY:n puheenjohtajaksi valittu lauri mikkonen (oikealla) muisti vuosikokoukses-
sa hyvinvointilahjakortilla aluejärjestön työntekijöitä; tommi Sirviö, Sari reinikainen-laine, kirsi anttila, milla 
raappana ja marjo kolehmainen. 

kiimingin Yrittäjistä olivat virallisina edustajina muun muassa mari Halkola, Han-
nu tuohino, Esko arvola ja kaisu-leena Joenväärä. Edessä muhoksen yrittäjien 
edustajana, nykyisin ravintolayrittäjänä toimiva painin maailmanmestari tapio Si-
pilä. 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisina yrittäjinä pal-
kittiin tänä vuonna mitta oy oulusta. Palkinnon ottivat 
vastaan toimitusjohtaja Jari lappi ja rouva Hillevi lappi. 

set ylläpitävät elinvoimais-
ta yhteiskuntaa, luovat työ-
paikkoja ja mahdollistavat 
rahoituksen yhteiskunnan 
palveluille ja tulonsiirroille. 
Siksi on tärkeää että yrityk-
siä ja työpaikkoja tulee yhä 
lisää. Yritysten perustamisen 
ja pyörittämisen on oltava 
yksinkertaista ja johdonmu-
kaista. On täysin järjetön-

tä, että yrityksissä resursseja 
joudutaan tuhlaamaan eri-
laisten normien ja byrokraat-
tisten velvoitteiden täyttämi-
seen, totesi Kurvinen. 

Vuosikokoukseen lauan-
taina osallistui noin 80 hen-
keä ja iltajuhlaan noin 100. 

Heimo Turunen

Vuoden 2014 yrittäjäksi Kii-
mingin Yrittäjät palkitsi-
vat Janne Tuohinon JanPro 
Oy:stä. Hän kiittää yhdis-
tystä kunniamaininnasta 
sekä yrityksensä työntekijöi-
tä aktiivisuudesta ja hyvästä 
työstä. JanPro Oy toimii uu-
disrakennusalalla ja Kiimin-
gin keskustasta löytyy usei-
ta heidän rakennuttamiaan 
kerrostaloja.

Janne Tuohino perusti 
yrityksensä vuonna 2005, jol-
loin yrityksen keskiössä oli 
rallihommat ja hän ajoi Sko-
dalla MM-sarjassa. Samana 
vuonna mies rakensi itsel-
leen talon ja sattumalta tar-
joutui mahdollisuus tehdä 
kaksi rivitaloa Kiiminkiin, 
jota varten Tuohino palkkasi 

Vuoden yrittäjä, Janne Tuohino, JanPro Oy:

Luotettava porukka on yrityksen tukiranka

Vuoden yrittäjän palkinnon Janne tuohinolle (keskel-
lä) luovuttivat kiimingin yrittäjien puheenjohtaja Han-
nu tuohino ja hallituksen jäsen kaisuleena Joenväärä. 

kolme työntekijää. Tästä läh-
ti yrityksen taival, nykyisin 
kahdeksan henkilöä työllis-
täväksi yritykseksi.

Oman osaamisensa alal-
le mies hankki rakennusalan 
koulusta ja myös isä oli toi-
minut alan yrittäjänä. Vii-
meiset kuusi vuotta yrittäjä 
on pitänyt firman puikkoja 
käsissään kotoaan Dubais-
ta käsin. Tuohinon vaimol-
le tarjoutui sieltä töitä kuusi 
vuotta sitten. Päätöstä hel-
potti se, että Tuohinolla on 
vakaa luottamus työnteki-
jöihinsä ja heidän ammatti-
taitoonsa. He ovat yrityksen 

tukiranka. Hyvä porukka 
mahdollistaa erikoisen tilan-
teen, ja lisäksi nykyteknolo-
gian avulla Tuohino voi olla 
päivittäin keskusteluyhtey-
dessä työmaille. Jonkin ver-
ran Tuohino käy Dubaissa 
opettajana formularadalla.

Tällä hetkellä hankkeet 
Kiimingin keskustassa on 
viimeistelty ja seuraavaksi 
yrityksen väellä on tiedossa 
joululomaa. Ensi vuodelle on 
sovittu projekteja ja samalla 
kiikaroidaan mihin suuntaan 
asunto- ja kiinteistömarkki-
nat ovat menossa. JK
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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

KARAOKEA PÄIVITTÄIN
(pe-la klo 22 alkaen)

www.neidari.fi

Terveystie 2 Kiiminki

Ma & Ti suljettu

•  Juhlatarjoilut asiakkaan toivomusten mukaan
•  Vuokrattavana astioita ja pöytäliinoja
•  Voileipä- ja täytekakkuja tilauksesta 
• (myös viikonloppuisin)

Puh. 0400 168 268
aila@vaanasenpitopalvelu.fi 
www.vaanasenpitopalvelu.fi

Humalatie 7, 90900 Kiiminki

Puiden kaatamisia
vaikeistakin 

Paikoista
Kotitalousvähennys mahdollisuus

Oiva Rantala
Puh. 040 566 2074
www.hierontaoiva.fi

kiiminkipäivät järjestettiin elokuun 
alussa jo 40. kerran 8.-10.8. kiin-
nostuneita kävijöitä kertyi runsaasti, 
mikä kertoo että tapahtuma on vuo-
sittain odotettu ja mieluinen. kiimin-
ki-päivät on paikallisen yrittäjäyhdis-
tyksen vuotuinen voiman näyte, joka 

elävöittää entisen kuntakeskuksen 
kesätapahtumatarjontaa. kolmen 
päivän aikana ohjelma oli monipuo-
lista: musiikkia, runoutta, kuvataidet-
ta, leikkimielisiä kilpailuja, voimai-
lunäytöksiä ja paljon muuta. lapsia 
hemmoteltiin pomppulinnojen ja ki-

sailujen parissa, sekä Simosauruk-
sen menevällä esityksellä. tans-
sikansa sai liidellä tanssiorkesteri 
ahopellon musiikin tahtiin. Suuret kii-
tokset myös monille mukana olleille 
paikallisille esiintyjälahjakkuuksille! 
Jk

Yhteinen voimanponnistus 
piristää Kiiminkiä

SimoSaurus leikitti lapsia ja vanhempiakin.

lauantaina aamupäivällä tapahtu-
man juontaja Heikki Saarela (kes-
kellä) kyseli kiimingin vanhoista 
tapahtumista, joita valottivat eläk-
keellä olevat kuljetusyrittäjä Eero 
Eskola ja taksiyrittäjä raimo kok-
koniemi. He kertoivat myös kiimin-
gin Yrittäjien ja yritystensä alkuvai-
heista. 

Perunankuorinnan Sm-kisa on pe-
rinteinen ohjelmanumero, jossa oli-
vat hyvin edustettuina muun mu-
assa päivillä olleiden poliittisen 
puolueiden joukkueet mukana usei-
ta kansanedustajiakin. 

Yrittäjien virvoketeltassa kävi ja-
noisia asiakkaita tasaiseen tahtiin. 
Perjantai-iltana oli asiakkaita vä-
lillä tungokseenkin saakka ja telt-
ta oli avoinna yli puolen yön. aurin-
koisessa säässä juomat maistuivat 
myös teltan edustalla ulkopöydissä. 

Ville Vahtola on saavuttanut voi-
mannostossa 105 sarjassa Sm-
hopeaa ja kaksi kertaa Sm-
pronssia. kiiminkipäivillä hän 
nosti maasta 300 kg kilon pai-
not. Ennätys on tuotakin suu-
rempi. 

kiimingin urheilijat järjesti näyttävän ja monipuolisen voimailunäytök-
sen, jossa matti koivisto teki voimaleuanvedossa mE:n 195,5 kg. koi-
visto valmistautuu runsaan yleisön edessä suoritukseensa.

Toivotamme 
kaikille hyvää 
joulun aikaa!

tuttu näky kiiminki-päivien torimyy-
jänä on maustekaaren auli Ylipah-
kala, joka on myös yrittäjäyhdistyk-
sen pitkäaikainen jäsen.

kiiminki-päivien ava-
jaisissa perjantaina 
8.8. Hannu tarvas 

(oik.) esitti perintei-
siä mutta lennokkaita 

runoja. Vasemmalla 
Hannu tuohino.

kotitalousvähennysmahdollisuus
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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

R I T A H A R J U

Rita-aukiontie 2, 90540 Oulu, p. 0207343130
esko.valkola@k-market.com, www.k-market.com

Palvelemme ma-pe 7-22, la 7-22, su 11-22

kauppias hoitaa homman

Reilut valikoimat, pitkä aukiolo, paistopiste, veikkauspalvelut,
erinomaiset parkkipaikat, kierrätyspiste, postin kirjelaatikko, 

postin pakettiautomaatti smart post, nestekaasun myynti, ym.

Kiimingin Yrittäjät ry:n hyvinvointi-
toimikunta käynnistää SYTYKE-pilot-
tihankkeen kiiminkiläisille yrittäjille. 
Hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana 
ja rahoitetaan osittain Pohjois-Pohjan-
maan yrittäjät ry:n Kuntoutusrahastol-
ta saadulla tuella. Kuntoutusrahastosta 
avustettavan koulutuksen ja kuntou-
tuksen tulee olla tavoitteellista, asian-
tuntijan johdolla tapahtuvaa ja mitat-
tavissa olevaa. SYTYKE-hankkeessa 
kartutetaan yrittäjien fyysisen ja psyyk-
kisen työhyvinvoinnin osaamista, ak-
tivoidaan liikkumaan ja innostumaan 
omasta jaksamisesta. Hankkeessa to-
teutuu myös yhteisöllinen näkökulma.

SYTYKE-pilottihankkeen yhteistyö-
kumppaneina toimivat Kiimingin Yrit-
täjät ry, yrittäjäjäsenet, Caritaslääkärit, 
Palvelulaboratorio ValiRx Oy ja Ima-
go+. Työhyvinvointia koskevan muu-
toksen suunnittelusta, toteutuksesta 
ja arvioinnista eli kokonaisuuden hal-
linnasta vastaa terveystieteiden tohto-
ri, työhyvinvointi- ja muutosasiantun-
tija Irja Lepola. Kiimingin Yrittäjät ry:n 
puolesta hankekoordinaattorina toimii 

hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja 
Mari Halkola. Kiimingin yrittäjät ry on 
kokonaisvastuun kantaja ja osarahoit-
taja. Yrittäjäjäsenet osallistuvat oma-
vastuuosuudella pilottihankkeeseen. 
Caritaslääkärit toteuttavat yksilölliset 
terveystarkastukset hankkeen alussa ja 
lopussa. Palvelulaboratorio ValiRx Oy 
tuottaa puolestaan tarvittavat laborato-
riotutkimukset hankkeeseen valituille.

Hankkeen kokonaistavoitteena on, 
että yrittäjä jaksaa hyvin omassa elä-
mässään ladaten voimavaroja ja innos-
tusta yrittäjänä jaksamiseen. Jokainen 
hankkeeseen valittu yrittäjä laatii TtT 
Irja Lepolan ohjauksessa henkilökohtai-
sen työhyvinvointisuunnitelman tun-
nistaakseen muutoksen mahdollisuu-
tensa. Samalla osallistujat tunnistavat 
oman taipaleensa yrittäjinä. Hankkees-
sa olevien työhyvinvointia koskevaa 
muutosta mitataan laaditun työhy-
vinvointi-suunnitelman perusteella. 
Hankkeen muina mittareina toimivat 
itsearvioinnit ja elämänlaatumittarit. 
Työterveyslääkärin tarkastukset ja la-
boratoriotutkimukset täydentävät yksi-

löllisiä arviointeja.
SYTYKE-hankkeeseen valitaan 15 

yrittäjää hakemuksien perusteella. Rat-
kaisu- ja voimavarakeskisyys ovat kes-
keisiä periaatteita tässä hankkeessa. 
Erityispiirteenä on se, että Irja Lepola 
menee yrittäjän luo työyhteisöön. Hän 
kannustaa yrittäjää hänen omassa arjes-
saan kohti entistä sykkivämpää yrittä-
jyyttä. Lähtökohtana on yrittäjän ainut-
kertaisuuden kunnioittaminen. Samalla 
korostetaan sitä, että jokainen yrittäjä 
on oman elämänsä paras asiantuntija. 
Yrittäjä itse tekee omaa elämää koske-
vat valinnat ja ottaa niistä vastuun.

Tutkimuksellisella otteella toteutuva 
SYTYKE-pilottihanke on perusta varsi-
naiselle SYTY-hyvinvointihankkeelle. 
OsallistumisSYTYKEttä vahvistetaan 
vetovoimaisilla palkinnoilla. Tavoitteis-
saan parhaiten onnistuneet yrittäjät pal-
kitaan. 

TtM Mari Halkola
TtT Irja Lepola 

Vasemmalla hankekoor-
dinaattori mari Halkola ja 
oikealla työhyvinvointi- ja 
muutosasiantuntija irja 
lepola.

SYTYKEYRITTÄJÄ!
SinustakoNONSTOP -perjantait ilman ajanvarausta   

TERVETULOA!

Pikkujouluihin 
Oranssin kautta...

Iloista joulun odotusta!

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

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

Sähköposti: oulunneon@oulunneon.com 
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

Kotipiika

SATU

Senioreille 
erikoisedut!

LAHJAIDEA!

Siivouslahjakortti

Satu Tossavainen p. 050 378 8451
kotipiikasatu@pp.inet.fi

PALVELUT:
• Kotisiivous  • Asiointipalvelu 
• Lemmikkieläinten  hoito
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lemmikkieläinhoitola • ruoat • tarvikkeet 

Tervetuloa! 

Näätämötie 14, 90900 Kiiminki, p. 044 015 1800

www.osek.fi 

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

Kiitokset asiakkaille ja yhteistyö-
kumppaneille kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2015!

Lisä- ja korjauseristämiseen panostetaan
Eko Rakennuspalvelu Oy 20 vuotta

Uudisrakentamisen hilje-
nemisen myötä kiiminki-
läisessä Perheyritys Eko 
Rakennuspalvelu Oy:ssä pa-
nostetaan lisä- ja korjauseris-
tämiseen.

– Ekovilla Oy:n Kiimingin 
tehtaalle valmistui juuri uusi 
tuotantolinja. Nyt autoihin 
sopii huomattavasti suurem-
pi määrä eristevillaa, mikä 
parantaa kilpailukykyämme, 
toimitusjohtaja Marko Ervas-
ti kertoo ja jatkaa: 

– Me pyrimme koko ajan 
parantamaan palveluamme 
rakennusliikkeiden ja oma-
toimirakentajien suuntaan. 

Marko Ervasti muistut-
taa, että Suomessa etenkin 
vanhemmissa rakennuksissa 
yläpohjien eristepaksuudet 
ovat nykynormeihin verrat-
tuna liian pieniä.

– Yläpohjan lisäeristä-
minen on helppo ja järkevä 
energiaremontti. Siinä pääs-
tään yleensä viiden – seitse-
män vuoden takaisinmaksu-
aikoihin, hän sanoo.

EKO Rakennuspalvelu 
Oy kuuluu koko maan kat-
tavaan Ekovilla-palveluver-
kostoon. Toiminta-alueina 
ovat Oulun seutu sekä Tam-
pere-Hämeenlinna ympäris-

tökuntineen. Uutena aluee-
na on myös Etelä-Lappi aina 
Rovaniemelle saakka. Tä-
män alueen puhallukset hoi-
taa T:mi Risto Körkkö.

Eko Rakennuspalvelu 
Oy:n palveluksessa on 12 va-
kituista työntekijää. Kesäisin 
ja näin syksyisin sesonkiai-
koina määrä kuitenkin nou-
see pariin kymmeneen mää-
räaikaisten työntekijöiden 
myötä. Ekovillan asennuk-
seen yrityksellä on kaikki-
aan seitsemän kuorma-autoa 
ja kaksi pakettiautoa Kiimin-
gissä ja Tampereella. 

Eristämisen lisäksi Eko 

Rakennuspalvelu Oy maa-
hantuo ja myy Krendl pu-
hallusvillakoneita. Yritys 
kuuluu harvinaiseen AAA 
luottoluokkaan, johon on 
Suomessa päässyt vain 3,7 
prosenttia yrityksistä.

Myös yrittäjäyhdistyk-
seen kuuluva Eko Rakennus-
palvelu Oy täytti 20 vuotta 
28.6.2014. Juhlavuoden kun-
niaksi järjestettiin keilaus- ja 
ruokailutapahtuma yrityk-
sen työntekijöille Oulussa 
muutama viikko sitten.

Asko Kurki

kehittämme kokoajan toimintatapojamme ja uuden tuotantolinjan ansiosta, eristevilla pakataan nyt tehok-
kaammin kuljetettaviin ja säilytettäviin muovikääreisiin, kertovat toimitusjohtaja marko Ervasti ja vtj timo kyl-
lönen. Sekä pakkausmuovi että eristevilla valmistetaan kierrätysmateriaaleista. kuva Jenny kärki.

Turvetuotannolla kevääl-
lä 2011 toimintansa aloitta-
nut RHM-Koneurakointi Oy 
on tietoisesti koko ajan laa-
jentanut ja monipuolistanut 
toimintaansa. Kolmekymp-
pinen toimitusjohtaja Rani 
Märsy katsookin luottavai-
sesti tulevaisuuteen ja uskoo, 
että aina tekevälle töitä löy-
tyy.

- Me olemme laajentaneet 
toimintaamme niille toimi-
alueille missä töitä on tarjolla. 
Keväällä investoimme pienen 
kumitelakaivurin, jolla aloim-
me tehdä piharakentamista. 
Tulevalle talvelle on kolme 
konetta, jotka hoitavat kiin-
teistöjen talvikunnossapitoa. 
Me pyrimme tekemään kaik-
kea, mitä vastaan tulee asia-
kaslähtöisesti, Märsy lupaa.

RHM-Koneurakoinnin 
palveluksessa on kesällä tur-
vetöissä kymmenisen henki-
löä ja talvisin henkilömäärä 
laskee neljään. Yrityksen käy-
tössä on kolme traktoria, kak-
si kaivinkonetta ja kaksi pyö-
räkonetta. Yhtiön toimialana 
on koneurakointi, maanra-

Mitä töitä tulee vastaan, 
niitä pyritään tekemään

kennus, turvetuotanto ja hen-
kilö-/konevuokraus ja toimi-
alueena koko suomi.

- Me teemme töitä siellä, 
missä niitä vain on. Matka ei 
ole koskaan este, Märsy tote-
aa ja jatkaa, että jokaiseen työ-

rani märsy kertoo, että yrityksen konekantaa on monipuolistettu, jotta pystyttäi-
siin vastaanottamaan kaikenlaiset tarjolla olevat tehtävät. oikealla koneenkuljet-
taja Juho koistinen. kuva Jenny kärki 

hön löytyy kyllä sopivat teki-
jät.

Rani Märsy pitää alan 
kilpailua todella haastava-
na, mutta mielenkiintoisena. 
Koko ajan on oltava valppaa-
na tuleviin koitoksiin.

- Lisäksi on haasteellista 
saada hyviä ja motivoitunei-
ta työntekijöitä. Siinä on nyt 
onnistuttu hyvin, hän kiitte-
lee henkilökuntaansa. 

Asko Kurki

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

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

Avoinna: arkisin 7.30-17.00

toimintaterapia
sonja tuohimaa

Puh. 040 779 0272
Reposeläntie 1, 90900 Kiiminki

Eijan Kammari 
Kiiminki

puh. 040-5717103/Eija

VAATTURI 
TEKSTIILITAITEILIJA

EIJA I. KERÄNEN

Silkistä, 
sametista, 
villasta...

suunnittelen, 
leikkaan  

ja ompelen ...

www.Eijan Kammari.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Iloisia ompeluksia naisenergialla

Joulumarkkinat Kiiminkijoen koululla

koruseppä kalle Hynnisellä on korujen valmistuk-
sesta yli 30 vuoden kokemus. kuvassa hän esittelee 
puuhelmiä. Hynnisen valmistamat korut olivat kaunii-
ta ja taitavasti tehtyjä.

iloinen kettuliini yrittäjä Susanna ruokolainen esitte-
lemässä tuotteitaan kiimingin joulumarkkinoilla Sko-
gin perheelle; Pirkka-Pekka 6v, Hilla 9v sekä isä Jan 
ja äiti anu. 

Jenni Jaakkolan esitysten aikana joulumarkkinat kävijät kokoontuivat esiintymislavan läheisyyteen. 

Joulumarkkinat järjestettiin 
sunnuntaina 16.11. Kiimin-
kijoen koululla. Mukana oli 
reilut 30 myyjää ja eri palve-
lutarjoajaa niin Kiimingistä, 
Oulun eri kaupunginosista 
kuin ympäristöpaikkakun-
nistakin. 

Markkinoiden järjestä-
jä Siruka Eräpalvelun yrittä-
jä Sirpa Runtti kertoi myy-
jäisten olevan nyt neljättä 
kertaa ja vuosi vuodelta on 
kävijämäärä ollut kasvus-
sa. Sirukan ruoka- ja kahvi-
pisteen yhteydessä oli myös 
arpajaispöytä Kiiminkijoen 
koulun oppilaiden tsemppa-
ukseen tarkoitetun stipendi-
rahaston hyväksi. 

Eniten oli tungosta Kid-
Sing tähti Jenni Jaakkolan 
esiintymisten aikoina. Hän 
lauloi joululaulujen lisäksi 
kaksi yleisön suosikkilaulua 
”Palvelen vieläkin” ja ”Tämä 
on unta”. Esiintymislavan 
vieressä oli Jennin äidin Reija 
Jokikokon yrityksen Aarre-
arkun myyntipiste, jossa hä-
nellä oli muun muassa jou-
lukortteja ja kimallekortteja. 
Aarrearkulla on tällä hetkel-
lä kiinteä myymälä Pudasjär-

vellä S-marketin yhteydessä. 
Tilaisuuden juontajaksi 

oli kutsuttu supliikkimies Si-
moteus Simo M. Korkia-aho, 
jolta sujui myös laulaminen 
ja lasten ohjelmat eri hah-
moissa sekä pukkipalvelut, 
joita Simo kertoi tehneensä 
jo 10-vuotiaasta lähtien. Am-
mattimuusikkona hän ker-
toi kiertävänsä esiintymässä 
ympäri Suomea. Tällä het-
kellä hän opiskelee musiikin-
opettajaksi Oulun Yliopistos-
sa. 

Salin peränurkassa oli 
näyttävä käsin tehtyjen koru-
jen myyntipiste, jossa yrittä-
jänä oli kiiminkiläinen koru-
seppä Kalle Hynninen. Hän 
kertoi olleensa alalla 35 vuo-
den ajan. Kesät hän on ollut 
useiden vuosien ajan joka 
päivä Oulun torilla Kaup-
pahallin läheisyydessä. Tal-
viaikaan hän kertoi käyvän-
sä joissakin myyjäisissä ja 
markkinatapahtumissa ja 
valmistaa koruja vaimonsa 
Anna-Kaisan ja tyttäriensä 
Lauran ja Anja-Riitan Koru-
liike Romeo ja Juulia myy-
mälään Isokadun varteen. 
Nykyisin Kalle kertoi kes-

kittyvänsä korujen valmis-
tuksessa puukoruihin muun 
muassa puuhelmiin. Muut 
hän hankkii eri tukkuliik-
keistä ja valmistajilta. Korut 
valmistuvat kotona keittiön 
pöydällä.

Kiiminkijoen vanhem-
painyhdistyksen pistees-
sä esiteltiin toimintaa ja 
myytiin arpoja, joiden tuot-
to käytetään monipuolises-
ti koulun oppilaiden hyväksi 
muun muassa liikuntaväli-
neiden ostamiseen opettaji-

en ehdotuksen perusteella. 
Vanhempainyhdistys järjes-
tää koululla syys- ja kevät-
tempaukset, joissa oppilaat 
keräävät varoja luokkaretki-
rahastoon. Vanhempainiltoi-
hin on leivottu tarjoamiset ja 
palveltu oppilaita muun mu-
assa luistimien teroittamises-
sa. Jo noin 10 vuotta toimi-
neessa yhdistyksessä on noin 
20 aktiivitoimijaa. 

Heimo Turunen

kiiminkijoen vanhempainyhdistyksen pöydän takana 
arpojen myyntivuorossa puheenjohtaja Seija Salmi-
nen, anne alasirniö ja mari Siltakoski. 

kidSing voittaja 2013 Jenni Jaakkola ja joulumarkki-
noiden juontaja timo m. korkia-aho esittivät kumpikin 
yleisöä kiinnostavaa musiikkia. 

Joulumarkkinoilla Kiimin-
gissä toimintaansa esitte-
li Iloinen KettuLiini, joka on 
Susan Ruokolaisen ompe-
limoyritys ja nettikauppa. 
Nainen tekee helppohoitoi-
sesta ja kestävästä joustofro-
teesta kaiken ikäisille sopivia 
vaatteita.

- Teen iloisia ompeluk-
sia. Vaatteet on valmistettu 
omista kankaista, joihin kuo-
sit tehdään pääosin ideoista-
ni. Kuosisuunnittelija Leena 

Renko loihtii ideat kauniiksi 
kuviksi. Tiimissämme on hy-
vää naisenergiaa, Susan ker-
too.

Alakylään viisi vuotta sit-
ten muuttanut nainen asuste-
lee perheineen omakotitalos-
sa, jonka yläkerrasta löytyy 
ompelimo ja sovitustilat asi-
akkaille. Oltuaan 15 vuotta 
ompelijana eri työnantajil-
la Susan joutui laman takia 
pois työstään, joten hän arve-
li olevan sopiva aika työllis-

tää itsensä yrittäjänä.
- Nyt pitää kiirettä. Vii-

konloput olen myymässä 
tuotteita eri tapahtumissa ja 
viikot ompelen urakalla jou-
lusesonkia varten. Enimmik-
seen nyt kierrän Oulun alu-
een myyjäisiä ja messuja sekä 
Käsityöläisten Joululahja Pa-
jalla Galleriassa, hän kertoo.

Mallistot ja kankaat ovat 
olleet tarhojen ja koulujen 
työntekijöiden suosiossa. 
Myös autistien lasten kans-
sa toimiva puheterapeutti oli 
kertonut saaneensa kontak-
tin asiakkaaseensa, huomion 
kiinnityttyä terapeutin vaat-
teiden värikkäisiin kuviin. JK
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Välirinne 8, Jääli
Puh. 020 734 4222
Avoinna ark. klo 8.00-16.30
www.lapkaara.fi

Rakentajantie 3, 90940 Jääli, www.mobimatic.fi

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

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Risto Pellervo Järvenpää kuoli vakavan 
sairauden murtamana Iissä 14.09.2014, 
hän oli syntynyt Iissä 08.02.1941. Va-
kava sairaus vei hänessä aviopuolison, 
isän, isoisän, veljen ja ystävän.

Nuorena poikana Risto kävi opette-
lemassa työntekoa veljien kanssa myös 
Ruotsissa. Kauppaopisto-opiskelun jäl-
keen, yrittäminen alkoi kiinnostaa ja 
työelämän kautta löytyi saman henkiset 
kaksi kaveria ja he perustivat 1974 säh-
köliikkeen Kiiminkiin. Samaan aikaan 
myös minäkin opin hänet tuntemaan.

Risto toimi liikkeessä talousjohtajana 
eläkkeelle siirtymiseen saakka. Liikkeen 
asiakkaat oppivat Riston tuntemaan ys-
tävällisenä, luotettavana, osaavana yrit-
täjänä. Monimuotoinen liikunta oli 
Ristolle tärkeää kilpailumielessä ja har-
rastuksena, ennen kaikkea pesäpallo. 
Talvella hiihto ja laskettelu, mutta myös 

lentopallon ja tenniksen hän hallitsi. 
Metsästys ja kalastuskin kuuluivat hä-
nen vapaa-ajan harrastuksiin.

Perheen ja ystävien kanssa Risto viet-
ti paljon aikaa vapaa-ajan asunnoillaan 
Pikku Syötteellä, Muoniossa, Pyhätun-
turilla ja kesäisin Kalajoella. Urheiluseu-
roissa ja eri yhdistyksissä hän oli myös 
mukana. Kiimingin yrittäjäyhdistyksen 
kantaviin voimiin hän lukeutui. Toimi-
han Risto yhdistyksen toiminnantarkas-
tajana vuodesta 1994 lähtien kuolemaan-
sa saakka.

Kuolema aina pysäyttää. Hyvän, iloi-
sen ihmisen muisto, miten mieltä se läm-
mittää, aina sen soinnista sieluun, sävel 
kirkas soimahan jää.

Kirjoittaja Martti Väänänen, 
on toinen toiminnantarkastaja

Risto Pellervo ”Roope” 
Järvenpään muistolle

Lovi Oy avasi marraskuun 
viimeisellä viikolla uusitun 
myymälän Välikylän yritys-
puistossa. Aikaisemmin teh-
taan yhteydessä eteishallissa 
ollut myymälä kävi ahtaaksi, 
joten tilaa päätettiin laajentaa 
ja samalla viilata ulkoasua. 
Aikaisemmin tuotantotila-
na ollut myymälähuone si-
sustettiin täysin uusiksi ja sa-
malla tehtiin äänieristykset 
tehtaan puoleiselle seinälle.

Yrityspuistossa Lovi 
Oy:n myymälä on toimi-
nut noin kolme vuotta. Teh-
taanmyymälässä on tarjolla 
myös edullisempia b-laatui-
sia tuotteita sekä pienempiä 
tuotantoeriä erilaisia väriko-
keiluja.

Yrittäjä Anne Paso kertoo, 
että jopa 90 prosenttia tuo-
tannosta menee ulkomaille:

- Käymme paljon ammat-
tilaismessuilla ulkomailla, 
missä pystyy paremmin ta-
paamaan asiakkaita. Minul-
le suunnittelijana on tärkeää, 
että kuulen suoraa palautet-
ta ja tuotetoiveita. Isoimmat 

Uusittu tehtaanmyymälä avattu

Yrittäjä anne Paso somistaa uusittua tehtaanmyymälää jouluiseen asuun.

markkinat meillä on Japanis-
sa, jossa odotetaan jo kevään 
uutta mallistoa, kertoo Paso 
ja jatkaa:

- Uutena on tulossa esi-
merkiksi Lovi-tuotteiden 
muumiperheeseen Nuuska-
muikkunen, joka on myös 
minun lempihahmoni!

Lovi Oy:n design-tuotteet 
ovat Anne Pason suunnit-
telemia ja 100 prosenttises-

ti kotimaisia. Tuotteet ovat 
pääosin puisia palapelimäi-
siä itse koottavia sisustus- ja 
koriste-esineitä, joita löytyy 
joulupalloista, isoihin pui-
hin ja veikeisiin muumihah-
moihin sekä eläimiin. Teolli-
sen muotoilijan koulutuksen 
saaneelle Pasolle on tärkeää, 
että tuotteissa yhdistyy käy-
täntö, taide, ekologisuus ja 
eettisyys. JK

lovi oy:n tehtaanmyymälä on toiminut Välikylän yri-
tyspuistossa kolme vuotta ja avattiin tällä viikolla uu-
distettuna samassa paikassa.

www.osa ra t a . f i

YLLÄTTÄÄKÖ
LIUKAS KELI?

Radalla 
autot valmiina 
HARJOITTELUUN!

rataposti@osarata.fi  Yrityspuistontie 11
p & fax (08) 8166 750  90940 JÄÄLI

 JoS SAIRASTUT
• Siirrä tapaamisia, sovi heti 
 uudet ajat.
• Laita puhelin edes muutamaksi 
 tunniksi äänettömälle, vastaaja 
 päälle.
• Anna itsellesi aikaa palautua ja 
 parantua.
• Lepää ja juo vettä/teetä/mummon 
 mehua.
• Lue tai kirjoita asioista, joista ei 
 tarvitse ottaa stressiä.
• Nuku reilusti.
• Vältä työsähköpostin lukemista.
• Vähennä stressitekijät, 
 edes päiväksi pariksi

nenä vuotaa, päätä särkee, olo on 
tukkoinen ja sumuinen. Paleltaa, vä-
syttää ja arveluttaa.Viltti päälle, tee-
tä mukiin ja huilimaan. Voinko tehdä 
niin, olenhan yrittäjä? Eiväthän yrit-
täjät sairastu. Jos sairastuvat, eivät 
ainakaan ole poissa töistä.

Lähde: yrittajat.fi/Sanna Jylänki
 yrityssparraaja, Redesan Oy

SAAKO YrITTäJä SAIrASTAA?
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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

Paikalliset pojat 
ei pakkasta 
pelekää!
Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä 
– kattoremontti ei katso säätä.
•  Uusi katto jopa 2 päivässä
•  Pienempi kosteusriski pakkasella
•   Tuomme tullessamme, viemme  
 mennessämme – siistit pihat 
•   Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

Pyydä 
tarjous ja voita
ilmAinen 

kATToremonTTi! 
ks. laaturemontti.fi

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

• Varaosat, tarvikkeet, renkaat
• Pikahuolto, öljynvaihto 
• Rengastyöt, nelipyöräsuuntaus
• Rengashotelli, rengaspesut
Avoinna ma-pe 8-17

Kiimingin yrittäjien yksi uu-
sista jäsenistä on Ikkuna 
Maisteri Oy:n Mika Koivu-
kangas. Hän on viime vuo-
den lokakuusta alkaen asen-
tanut ja myynyt ikkunoita 
sekä ovia, keskittyen enim-
mikseen remonttikohteisiin.

- Toimin koko Pohjois-
Suomen alueella, sinne pitää 
mennä missä töitä on. Viime-
aikoina lähialueilla on riittä-
nyt kuitenkin mukavasti asi-
akkaita, niin edemmäksi ei 
ole tarvinnut lähteä, iloitsee 
Koivukangas.

Asennusreissuilla verstas 
kulkee mukana pakettiautos-
sa. Tällä hetkellä mies toimii 
yksin, välillä apumies auttaa 
nostamaan isompia ikkunoi-
ta. Koivukangas on mietti-
nyt työllistävänsä asentajan, 
mutta kriteerit ovat kovat. 
Miehellä on tarkat kriteerit 
kuinka työt tehdään ja teki-
jän pitää olla ehdottoman 
luotettava.

- Tiedän mitä asiakas ha-
luaa ja olen nähnyt monen-
laista toimintaa alalla. Tyy-
tyväinen asiakas on paras 
mainostaja. Olen pyrkinyt 
siihen, että yksi työ poikisi 
aina seuraavan. Minulle tär-

Asiakkaan kiitos työstä palkitsee
keää on reilu ja rehellinen 
työ, ja samalla pyrin pitä-
mään kustannukset pieninä. 
Kunhan saan leipäni tienat-
tua ja lisäksi asiakkaan kii-
tos rehellisestä ja muutenkin 
hyvästä työstä palkitsee, Koi-
vukangas toteaa.

Puusepäksi kouluttautu-
nut mies on toiminut alalla 
vuodesta 2001 ja yrittäjänä 
2007 lähtien alihankintatöi-
tä toiminimellä tehden. Yri-
tysmuodon muututtua osa-
keyhtiöksi Koivukankaan on 
pitänyt opetella myös myyn-
tihommat. Yrityksessään 
Koivukangas edustaa Iin 
Puujalostus Oy:n ikkunoi-
ta ja Kaskipuun ovia, joten 
tuotteet on luotettavilta lähi-
alueen valmistajilta. JK

Jäälissä ison 19 ikkunan 
omakotitalokohteen asi-
akas on ollut tyytyväinen 
työhön. rakennus sai 
komean julkisivun talol-
leen ja lisäksi sisälämpö-
tila on vakaampi uusien 
ikkunoiden ansiosta. kii-
tosta sai myös tekijän rei-
lu meininki.

ikkuna maisteri oy:n yrittäjä mika koivukangas vii-
meistelee vaihdetun ikkunan kotelointia.

Tämä voisi olla tarina pienen 
ihmisen taistelusta vakuu-
tusyhtiön sanelupolitiikkaa 
vastaan. Tämä on tarina sii-
tä, kuinka onnettomuudesta 
toipuminen sai lääkettä kun-
touttavan käsityöalan ja mo-
tivoivan yrittäjyyden kautta.

Kolme vuotta sitten ra-
kennusalalla työskennel-
lyt Esko Arvola tippui talon 
katolta syyskuisen myrsky-
tuulen vuoksi. Viisi ja puo-
li metriä pudottuaan mies 
paiskautui asfalttiin, ranne 
murtui ja vasen jalka meni 
murskaksi. 

Jalka päästiin leikkaa-
maan vasta vuosi onnetto-
muuden jälkeen, sillä säleis-
ten luiden piti saada luutua 
kasaan. Rytäkässä oli kat-
kennut myös muutama her-
mo jalasta, joiden vuoksi ta-
sapaino ei ole enää koskaan 
entisensä. Vaikka diagnoosi 
oli karmaisevaa kuultavaa, 
niin se antoi Arvolalle selke-
yttä vaivanneisiin kysymyk-
siin: Miksi osa jalasta ei tun-
ne mitään ja mistä johtuvat 
oudot polttavat kivut.

Rakennustelineille kii-
peilemään ei ole enää asiaa 
ja vakuutusyhtiön mukaan 
55-vuotias on liian vanha uu-

Yrittäjyys on parhaimmillaan kuntouttavaa
delleenkoulutettavaksi, vaik-
ka psykologin testeissä to-
dettiin oppimiskyvyn olevan 
ennallaan. Yrittäjähenkisenä 
miehenä hän ei kuitenkaan 
osannut jäädä laakereilleen 
makaamaan.

Uusi suunnitelma löy-
tyi, kun Arvola keksi pa-
lata ”juurilleen” yrittäjäk-
si. Nyt hän on aloittamassa 
omaa yritystoimintaansa Jo-
kitörmän Hirsityöt. Hän tar-
joaa itse suunnitteltuja pyö-
röhirsituotteita, kuten mökit, 
saunat, liiterit ja koristeaidat. 
Käsillä tekeminen vie muka-
naan, ja siitä hän kokee saa-
neensa positiivista energiaa 
ja kuntoutusta toipumiseen.

Uudessa työssä hän saa 
toteuttaa suvusta periyty-
nyttä hinkua kädentaitoam-
matteihin ja lisäksi hyvän 
tuotteen valmistaminen vai-
kuttaa jopa terapeuttisesti. 
Ala vaatii uusien asioiden 
opettelua, mutta siinä suure-
na apuna on palava mielen-
kiinto ja halu kehittää taito-
jaan käytännön työn kautta.

Jo kotiseudullaan Niva-
lan ja Haapajärven alueella 
Arvola oli toiminut pitkään 
rakennusalan yrittäjänä. Pa-
palta oli jo opittu tyyli tehdä 

työnsä viimeisen päälle: tun-
nistettavaa ja huolellista jäl-
keä.

Nyt yrittäjyys antaa Esko 
Arvolalle mahdollisuuden 
tehdä työtä omaan tahtiin, 
voinnin ja jaksamisen mu-
kaan. Kipuja on vieläkin 
sekä jonkin verran haastei-
ta liikkumisen kanssa, mutta 
yrittäjänä toimeen tuleminen 
vaatii vastuullisuutta ja työt 
tehdään silloin kun pystyy. 

Lisäksi yrittäjänä aikataulu-
ja on mahdollista järjestellä 
perheen menojen mukaan ja 
viettää aikaa lasten kanssa.

- Iän myötä on tullut tai-
to hyväksyä asiat: aina ei 
pety, jos kaikki ei menekään 
niin kuin on ajatellut. Vielä 
ei voi tietää onko tämä uusi 
toiminta kannattavaa, mutta 
luotan siihen, että kyllä minä 
pärjään. Asioilla on tapana 
järjestyä, Arvola toteaa kan-
nustavasti. JK

Esko arvo-
la perusti pyö-
röhirsituottei-
ta valmistavan 
yritystoiminnan. 
käsityöammatis-
sa toimiminen on 
auttanuta hän-
tä kuntoutumaan 
onnettomuuden 
jälkeen.
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Yksi tie yrittäjyyteen on har-
joitusyrityksen kautta opis-
kelujen ohessa. Tätä reittiä 
kulki myös Marika Krapu, 
joka toimii nyt Kiimingin 
Honkimaalla Pieneläinhuol-
tamo Tassu-Parturin toimi-
nimiyrittäjänä. Nykyisissä 
tiloissa hän on toiminut huh-
tikuusta alkaen, mutta innos-
tus alaan on peräisin paljon 
kauempaa:

- Olen 15 vuotta harras-
tanut koiria ja minulta löy-
tyy kotoakin neljä Parson-
russellinterrieriä, joten oman 
kiinnostuksen kautta olin 
jo tutustunut alaan . Netis-
tä löysin mahdollisuuden 
opiskella Ylä-Savon ammat-
tiopistossa eläintenhoitajaksi 
erikoistuen trimmaamiseen. 
Koulusta saa erittäin hyviä 
oppeja ja lisäksi oma koke-
mus nyppien trimmattavista 
roduista täydentävät hyvin 
toisiaan, Marika kertoo.

Samassa kiinteistössä on 
lisäksi Oulunseudun Eläin-
keskus Oy:n lemmikkihoito-
la, jota pyörittää Mika An-
geria. Marika on hyvillään 
toimivasta yhteistyöstä, sillä 
yhdessä he voivat tarjota asi-
akkaille täyttä palvelua. Esi-
merkiksi aamulla töihin läh-
tiessä voi tuoda lemmikin 
hoitoon ja iltapäivällä hakea 
trimmatun koiran kotiin.

Koirien lisäksi Marika on 
trimmannut kissoja ja isom-
pia jyrsijöitäkin. Asiakkai-
ta on käynyt Pudasjärveä ja 
Raahea myöten, eniten toki 
lähialueilta. Kysyntä lem-
mikkien palveluille tuntuu 
kasvavan, vaikka lama-ajas-
ta puhutaan jatkuvasti. Lem-
mikinomistajan ei ole pakko 
osata itse alan niksejä ja toi-
saalta taas ymmärrys eläi-
men turkinhoidosta on li-
sääntynyt:

- Monesti ihmiset ovat 

tuoneet hyvin takkuisen koi-
ran trimmattavaksi. Samalla 
kun autan ongelmassa neu-
von miten turkki pysyy hy-
vässä kunnossa ja milloin 
kannattaa trimmauttaa uu-
delleen. Joidenkin pysty-
korvarotujen omistajat ovat 
ihmetelleet, kun pohjavillan-
poisto auttaa karvanlähtöön 
saman tien, Marika selostaa.

Tuore yrittäjä liittyi Kii-
mingin Yrittäjäyhdistykseen 
Pohjois-Pohjanmaan yrittä-
jien jäsenhankkijan ansiosta:

- Yrittäjällekin on hyvä 
olla olemassa palvelu, jos-
ta saa tietoa jos itsellä menee 
sormi suuhun. Aikaisem-
massa työelämässä toimis-
totyöntekijänä totuin siihen, 
että ammattiliitto on taustal-
la, joten koin, että itselle saa 
turvallisemman mielen kun 
pyytäessä voi saada tietoa ja 
apua yrittäjyyteen, Marika 
toteaa. JK

marika krapu trimmaa rentoa asiakasta. Hän 
on erikoistunut nypittäviin lajeihin, mutta leikat-
tavat ja sekarotuiset onnistuvat hyvin myös.

Pieneläinhoitola tassu-Parturin marika krapun toimitiloista Honkimaalla löytyy er-
gonomiset ja kätevät paikat eläinten pesuun sekä trimmaukselle. 

Koulutuksen kautta yrittäjyyteen

Leijonat asialla:

Viimeksi, vielä itsenäisen kiimingin 
kunnan aikana, lC kiimingin toteutta-
ma hakemisto uusitaan uudentyyppi-
senä kiiminki tutuksi julkaisuna.

Kiiminkiläinen yrittäjäpa-
riskunta Sirpa ja Kari Runt-
ti ovat puhaltaneet henkeä 
Jäälissä entiseen kouluraken-
nukseen. Viimeksi Päiväko-
ti Pikkutuokkosena toiminut 
rakennus toimii nyt Kelokel-
lari-nimisenä juhla-, kokous- 
ja illanviettotilana. Runtti-
en yritys Siruka Eräpalvelut 
vuokraa tilaa alle sadalle hen-
gelle ja järjestää pitopalvelui-
ta tarpeen mukaan.

Virallisesti toiminta uusis-
sa tiloissa aloitettiin 1.10. ja 
siitä lähtien on pitänyt kiiret-

Kelokellarin henkeä 
Pikkutuokkoseen

Sirpa ja kari runtti ovat 
sisustaneet tunnelmalli-
sesti kelokellari juhla- ja 
kokoustilan.

tä. Varsinkin pikkujouluse-
songin aikana Sirpalle ja Ka-
rille jää vain ihan muutama 
vapaapäivä. Tiistaina 16.12. 
Siruka sekä talon toisessa 
päädyssä toimiva 4H-yhdis-
tys pitävät yhteisen avajaista-
pahtuman koko perheelle so-
pivan ohjelman merkeissä.

Vanha koulu on vuokral-
la Oulun tilakeskukselta ja 
pariskunta on saanut tehdä 
pintaremonttia tarkoituksen 
mukaan. Pienemmästä tilas-
ta löytyy tunnelmallinen ke-
lonurkka ja ruokasalia somis-

ruokasalia somistaa iso-Syötteen huipulta otetut kerttu karjalaisen taidekuvat. 

taa Iso-Syötteen päältä otetut 
Kerttu Karjalaisen taideku-
vat. Sirpa vihjaa, että tila tu-
lee vielä muuttumaan, sillä 
aikaisemmassa remonttivai-
heessa materiaalit ja aika lop-
puivat kesken. Rakennuksen 
yläkerta on vielä tyhjillään. 
Kari kertoo, että sieltä löytyi-
si hyvä tanssilattia ja esiinty-
mislavakin, jos päästään so-
pimukseen myös yläkerran 
käytöstä.

Siruka toimittaa pitopalve-
luita Kiimingin ja Oulun alu-
eilla ja siksi oma keittiö olikin 
kätevä saada Jäälistä. Aikai-
semmin tilauksen tullessa piti 
etsiä vuokrakeittiö. Yrityksel-
lä on lisäksi Syötteen Luon-
tokeskuksessa kahvila-ravin-
tola, josta käsin pitopalvelua 
voidaan tarjota aina Taival-
koskea myöten. Ehtimisien 
mukaan Sirpa ja Kari kiertele-
vät myös lähialueen markki-
noilla myymässä esimerkik-
si lohikeittoa soppatykistä. JK

lC kiimingin marraskuussa kokoontunut hallitus esitti ja klubikokous hyväksyi 
kiiminki tutuksi julkaisun toteuttamisen yhteistyössä Vkk-media oy:n kanssa. 
kuvassa ari alatalo, Eija tuo-maala, Heikki koski, Pasi timonen, teuvo ojala, 
Jani isomaa ja Hannu mankinen. kiiminki tutuksi julkaisutoimikuntaan kuulu-
vat tuomaala, koski ja ojala. 

lions Club kiiminki on julkaissut jo vuosi-
kymmenten ajan kiimingin palveluhakemis-
toa. Paikallisena puhelinluettelona tunnettu 
julkaisu uusitaan vuoden 2015 alkupuolella 
päivitetyssä asussa: kiiminki tutuksi -esit-
teenä.

Julkaisuun kootaan kiiminkiläisten yri-
tysten ja yhdistysten tiedot, eri tapahtumat 
sekä esitellään kiiminkiä monipuolisesti. 
Vastaavia on tehty muun muassa Pudas-
järvellä ja utajärvellä. toteuttajana on pu-
dasjärveläinen Vkk-media oy, jolla on pit-
kä kokemus vastaavista julkaisuista. Yritys 
toteuttaa myös tätä kiimingin Yrittäjien kii-
minki-lehteä. 

Yrittäjät, Heimo turunen ja Eila lahti-
nen, julkaisevat myös viikoittain ilmestyvää 
Pudasjärvi-lehteä, joka joskus on jaettu kii-
minkiinkin.

Julkaisuun myydään ilmoituksia, kuten 
Palveluhakemistoonkin. työ aloitetaan jo 
kuluvan vuoden puolella ja päivitetään sa-
malla hakemistoon tulevaa yritysluetteloa. 
kiiminki tutuksi -julkaisu jaetaan jokaiseen 
talouteen kiimingissä, se on esillä tapahtu-
missa ja lisäksi yritykset voivat jakaa sitä 

ota yhteyttä: VKK-Media oy
Päätoimittaja: Heimo Turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
Markkinointi: Markku Kemppainen 050 439 9963 markku.kemppainen@vkkmedia.fi
Markkinointi ja sisältö: Jenny Kärki 040 910 0852 jenny.karki@vkkmedia.fi

asiakkailleen ja matkailijoille. mukaan toivo-
taan mahdollisimman monet paikkakunnan 
tahot, jotta saadaan tehdyksi monipuolinen 
sekä ajankohtainen kiiminki-tietopaketti!

Kaikki toimijat mukaan 
Kiiminki Tutuksi -julkaisuun
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Vuoden 2015 yhteisvastuu-
keräys suunnataan koti-
maassa Suurella Sydämellä 
-vapaaehtoistoiminnan hy-
väksi. 

Suurella Sydämellä on 
vapaaehtoisen auttamisen 
verkkopalvelu, jonka kaut-

Yhteisvastuuhaaste yrittäjille
ta voi ilmoittautua erilai-
siin vapaaehtoistehtäviin eri 
syistä ahdingossa olevien lä-
himmäisten auttamiseksi. 
Verkosto kokoaa yhteen nyt 
30 paikkakunnilla tehtävää 
vapaaehtoistyötä ja sen kaut-
ta voi myös pyytää itselleen 
apua.

Yhteisvastuun ulkomaise-
na esimerkkikohteena vuon-
na 2015 on Haiti, jossa ke-
räysvaroin tuetaan lasten 
ja nuorten koulutusta sekä 
koulujen rakentamista.

Kiiminkiläinen ompeli-
moyrittäjä Eija Keränen haas-
taa Yrittäjät osallistumaan 

Yhteisvastuukeräyksen 
teemaan sopien ”Suu-
rella sydämellä” teh-
ty tarina-tilkkupeitto on 
lahjoitus keräyksen arpa-
jaisvoitoksi.

yhteisvastuukeräykseen. 
Hän näyttää esimerkkiä lah-
joittamalla ”tarina-tilkkupei-
ton” Kiimingin seurakun-
taan arpajaisvoitoksi.

- Jokainen lahjoitus on 
lahja lähimmäiselle. Tilkku-
peitto on tehty teemaan so-
pien suurella sydämellä ja 
yhteistyössä on ollut Son-
ja Berg Pikisaaren ammatti-
opistosta. Kangasta on myös 
lahjoittanut Rovaniemeltä 
Signe-kangaskauppa. Haas-
teena yrittäjille, toivomme li-
sää lahjoittajia yhteisvastuul-
le hyvän asian puolesta, Eija 
kannustaa. JK

Näin meillä mahtavilla yrittäjillä

Näin Suomi kannustaa 
yrittäjyyteen:

Välikylän yrityspuiston pe-
rällä toimii ajoharjoittelura-
taa pyörittävä Osarata Oy. 
Uutuutena radalle hankittiin 
tänä syksynä 13 uutta Peu-
geot-merkkistä rata-autoa. 
Toiminnanjohtaja Marsa Ke-

13 uutta autoa ajoharjoitteluradalle

mikoski kertoo, että Osara-
ta on vasta toinen Trafin hy-
väksymä ajoharjoittelurata, 
joka on hankkinut omiakin 
autoja.

Taustaksi hankinnal-
le Kemikoski kertoo olevan 

Yrityksetkin voivat tarjota henkilökunnalle tai asiakkailleen virkistyspäiviä ohjatun rataharjoittelun merkeissä.

Välikylässä toimivalle 
ajoharjoitteluradalle on 
hankittu 13 uutta Peu-
geot rata-autoa.

vuonna 2012 tehdyn ratauu-
distuksen. Tuolloin radan 
liukkaalle osuudelle laitettiin 
bitumi-päällyste, joka liukas-
tetaan vedellä. Nastarenkaat 
syövät päällystettä, joten ku-
lunut päällyste jouduttiin 
uusimaan vuoden välein. 

Uudet rata-autot on va-
rustettu kitkarenkailla, jo-
ten bitumi pysyy paremmas-
sa kunnossa. Kitkarenkaiden 
ansiosta säälle kuin sääl-
le saadaan hyvät harjoittelu-
olosuhteet.

Osarata Oy:n omistaa 

vuonna 1989 perustettu Ou-
lun seudun ajoharjoittelu-
ratasäätiö, joka perusti nel-
jä vuotta sitten ratatoimintaa 
pyörittävän yrityksen. Ajo-
harjoitteluradan palvelui-
ta käyttävät lähinnä ajokort-
tia suorittavat 120 kilometrin 
säteellä sekä jonkin verran 
myös yritysasiakkaat. Mar-
sa Kemikosken mukaan yri-
tykset voivat tuoda asiak-
kaansa tai henkilökuntansa 
radalle virkistyspäiväohjel-
mana. Jos päivä pidetään pit-
kän kaavan mukaan, paikal-
le voidaan tilata ruokailu 
yhteistyökumppaneilta. Oh-
jelmassa voi olla esimerkik-
si ohjattua rata-ajoa, taitojen 
päivitystä ja turvallisuusväli-
neistöön tutustumista. JK

Lapsi kävi eilen äitinsä kanssa hakemassa pajunkisso-
ja metsästä ja yhdessä he tekivät virpomisoksia. Tänään 
lapsi kävi sitten virpomassa naapuritaloissa ja sai kerät-
tyä koriin 20 pääsiäismunaa.

Iloisena hän alkoi nauttia ansaintaansa, mutta minä il-
moitin, että äidille pitää myös maksaa palkkaa, koska hän 
auttoi oksien tekemisessä. Äiti teki neljäsosan työstä, joten 
hänen palkkansa on 25 % eli 5 pääsiäismunaa. Harmistu-
neena, mutta ymmärtäväisenä lapsi antoi äidille osan. Tä-
män jälkeen ilmoitin, että hänen pitää maksaa myös työn-
tekijästä pakolliset sivukulut kuten eläke-, työttömyys-, ja 
tapaturmavakuutus sekä lomarahat ja muut kulut, jotka 
ovat noin 60 % äidin palkasta, joten otin häneltä vielä 3 
pääsiäismunaa. Jäljelle jäi vielä 12 pääsiäismunaa.

Kun hän oli juuri avaamassa ensimmäistä tinakääröä, 
ilmoitin, että hänen pitää maksaa myös yrittäjän lakisää-
teiset yrittäjäneläke- sekä sairas- ja tapaturmavakuutus-
maksut, joten otin häneltä pois vielä 2 pääsiäismunaa. 
Itku silmäkulmassa hän tyytyi kohtaloonsa.

Nyt kun jäljellä oli enää 10 munaa kerroin, että Suo-
messa pitää yrittäjän maksaa yhteisöveroa, joka on 20 % 
voitosta, joten otin häneltä pois 2 pääsiäismunaa.

Jäljellä oli enää 8 munaa ja kun hän oli ottamassa en-
simmäistä haukkua suklaamunasta, sanoin, että ei hän 
voi syödä munia, sillä ne ovat vielä yrityksen omaisuut-
ta, ei hänen henkilökohtaista suklaata. Neuvoin, että hä-
nen pitää maksaa itselleen palkkaa tai nostaa osinkoja. Jos 
hän aikoo ottaa kaikki suklaamunat palkkana, pitää hä-
nen maksaa progressiivisen verotuksen mukaan 60 % ve-
roa, koska hän on se, joka saa eniten suklaata. Vaihtoeh-
toisesti hän voisi nostaa osinkoja, joista tarvitsee maksaa 
pääomaveroa ”vain” 30 %, joka olisi 3 munaa.

Itkien ja kiukutellen lapsi päätti nostaa osinkoja ja 
maksaa pääomaveroa, mutta sanoi, että ei ymmärrä mik-
si häneltä otetaan koko ajan vain lisää ja lisää. Minä loh-
dutin häntä, että en minäkään ymmärrä, mutta näin suo-
malainen yhteiskunta vain toimii ja verottomia osinkoja 
ei enää ole! Suurten krokotiilin kyyneleiden jälkeen lapsi 
osasi hienosti laskea, että 20 munasta hänellä olisi jäljellä 
enää 5 suklaamunaa.

Sitten lapsi kysyi, saako hän nyt syödä loput 5 suk-
laamunaa? Sanoin että kyllä saa, mutta kysyin aikoo-
ko hän todella olla niin ahne, että ei anna pikkusiskolle 
yhtään? Pikkusisko on se yhteiskunnan heikko-osainen, 
joka ei pysty itse hankkimaan elantoansa. On vähintään-
kin kohtuullista, että hän antaa pikkusiskolle osan suk-
laasta.

Lapsi katsoi hölmistyneenä ja ihmetteli miksi pikku-
siskolle pitää antaa suklaata, vaikka hän ei ole tehnyt yh-
tään mitään. Kerroin hänelle, että Suomessa ei välttämät-
tä tarvitse tehdä töitä ja on silti oikeutettu etuisuuksiin. 
Kerroin hänelle myös, kuinka suomessa ”rikkaat” yrittä-
jät rahoittavat mm. lastensairaaloita ja lahjoittavat paljon 
hyväntekeväisyyteen. Lapsi ei voinut käsittää, miksi joku 
saa suklaata, vaikka ei ole tehnyt yhtään mitään sen eteen, 
mutta ymmärsi, että hyvää pitää tehdä, joten hän päätti 
antaa pikkusiskollensa 2 suklaamunaa.

Näin meillä mahtavilla yrittäjillä: Näin Suomi kannus-
taa yrittäjyyteen .

Jutun toimitti
Kaisuleena Joenväärä
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Koko perheen parturi-kampaamo

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

20 vuotta

Kiimingin Urheilijat on mer-
kittävä liikuntapalvelu-
jen ja liikuntamahdollisuuk-
sien tarjoaja Kiimingissä. 
KiimU:ssa on mahdollista 
liikkua omatoimisesti tai oh-
jatuissa ryhmissä. Seuran 
kohderyhmä on tällä hetkellä 
leikki-ikäisistä ylöspäin. Kim-
moke-toimitalon kuntosali ja 
erilaiset ryhmäliikuntatun-
nit ovat erityisesti työikäisten 
kuntalaisten suosimia palve-
luja.

Kimmokkeen kuntosalin 
lokakuussa käynnistynyt laa-
jennus valmistuu joulukuun 
lopussa. Rakennetun laajen-
nusosan ja väliseinän siirrolla 
kuntosalille tulee yhteensä 60 
neliötä uutta tilaa.

Kuntosaliremontti paran-
taa viihtyisyyttä ja käyttömu-
kavuutta. Salille hankitaan 
muutama uusi laite.

- Taljoilla treenaaminen on 
lisääntynyt huomattavasti ja 
etenkin ruuhka-aikoina voi 
joutua odottelemaan omaa 
vuoroaan. Salille tulee muun 
muassa toinen ristitalja ja se 
varmasti parantaa harjoitte-
luolosuhteita etenkin ruuhka-

Tavoitteena monipuolinen terveysliikunta

TULE, LIIKU JA NAUTI
Lahjakortit kuntosalille tai ryhmäliikuntaan. 

 Kimmoke, Viitantie 23 90900 Kiiminki. www.kiimu.fi

Lauantaina 6.12 
avajaisviikonloppu Syötteellä.

lokakuussa käynnistynyt kimmokkeen kuntosalin 
laajennus valmistuu vuodenvaihteessa. 

kiimingin urheilijoiden kuntosali mahdollistaa monipuolisen kuntosaliharjoittelun.

aikoina puheenjohtaja Keijo 
Aaltonen toteaa.

KiimU jatkaa vuonna 2013 
aloitettua seuratoiminnan ke-
hittämistä, johon on saatu 
opetusministeriöltä seuratu-
kihankerahaa. Ensi vuonna 
tarjotaan lasten liikuntapassi-
toimintaa, jossa yhdellä kau-
simaksulla 6-12 -vuotiaat 
lapset voivat harrastaa eri ja-
ostojen tarjoamaa ohjattua lii-
kuntakerhotoimintaa. 

Vuoden 2015 toiminta-
suunnitelman päätavoit-
teena on nuorten valmen-
nustoiminnan kehittämisen 
seurassa. KiimU:un luodaan 
kaikkia seuran jaostoja pal-
veleva ohjaajien ja valmen-
tajien koulutusmalli. KiimU 
kartoittaa mahdollisuutta 
palkata seuraan valmentaja, 
joka koordinoi kaikkien ja-
ostojen valmentamista ja sen 
kehittämistä. Seuraan palkat-
tava valmennuskoordinaat-
tori voisi toimia KiimU:ssa 
yhteistyössä jonkun toisen 
seuran kanssa.

Päivi Mikkonen

Oulun kaupunki kehittää 
kulttuuripalveluiden saavu-
tettavuutta ja tiivistää toi-
mintamallia talven aikana 
Kiimingin osalta. Tavoittee-
na on tehokkaampi tilan-
käyttö ja henkilökunnan yh-
teiskäyttö sekä palveluiden 
parempi saavutettavuus si-
jainnin ja pidempien auki-
oloaikojen myötä.

O. Jauhiaisen näyttelytilat siirretään Sykkeelle
O. Jauhiaisen taidemuseo 

Kiimingissä päätti nykymuo-
toisen toimintansa lokakuun 
lopussa. Kuvanveistäjä Os-
kari Jauhiaisen elämäntyötä 
ja lukuisten muiden taiteili-
joiden näyttelyitä vuodesta 
1997 esitellyt museo toimi 
kaikki vuodet Jokirannan 
koulun naapurissa, osoit-
teessa Jaarantie 2. Museon 

kokoelmista on vastannut 
OJ-säätiö, joka tullaan lak-
kauttamaan. Säätiön tehtävät 
siirtyvät jatkossa Oulun mu-
seo- ja tiedekeskus Luupille.

Vaihtuvien näyttelyi-
den ohjelmisto, tapahtuma-
tuotanto ja avoinnapito oli 
puolestaan pitkään Kiimin-
kijoen opiston ylläpitämää; 
kuntaliitoksen myötä tehtä-
vä siirtyi Oulun kaupungin 
kulttuuritalo Valveelle. Edel-
lisen museotilan jatkokäyt-
töä suunnittelee liikelaitos 
Oulun Tilakeskus.

Keväällä 2015 avataan 
Kiimingin kirjastotalossa, 
eli Syke-talossa, uudistetut 
näyttelytilat, jossa on Oskari 
Jauhiaiselle omistettu galle-

ria sekä esittelytila Anja Juu-
rikkalan tuotannolle. Uuden 
perusnäyttelyn sisältösuun-
nittelusta vastaavat Kult-
tuuritalo Valveen kulttuuri-
suunnittelija Anne Pelttari 
ja Oulun taidemuseon ama-
nuenssi, OJ-säätiön asiamies 
Elina Vieru. 

Myös vaihtuvien näytte-
lyiden toiminta jatkuu uusis-
sa näyttelytiloissa Syke-talos-
sa, joten entistä huomattavasti 
laajempien yleisöjen on mah-
dollista tutustua Oskari Jauhi-
aisen taiteeseen ja ajankohtai-
siin vaihtuviin näyttelyihin. 
Näyttelyihin ei ole pääsy-
maksua ja tilat ovat avoin-
na kirjaston aikataulujen mu-
kaan.

O. Jauhiaisen taidemu-
seo kiittää kaikkia kävijöitä, 
asiakkaita, taiteilijoita ja yh-
teistyökumppaneita vuosien 
varrelta. Tervetuloa keväällä 
Syke-taloon! JK

1+8+inva
TAKSI PEKKA SIEKKINEN
Kiiminki

puh. 0400 555 995

SÄHKÖURAKoINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

o. Jauhiaisen museo toi-
mi Jaarantiellä lokakuun 
loppuun. museotilan jat-
kokäyttöä suunnittelee lii-
kelaitos oulun tilakeskus.
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Mainservice Oy aloitti toi-
mintansa heinäkuun puoli-
välissä ja se tekee huolto- ja 
tarkastustöitä teollisuuden 
tarpeisiin. 

Yrittäjäkaksikko Arto 
Kellinsalmi ja Seppo Leino-
nen kertovat, että asiakkai-
ta on aina autokorjaamoista, 
elektroniikka- sekä kaivos-
teollisuutteen saakka. Hen-
kilökuntaan kuuluu viisi 
henkilöä, joiden määrää on 
tavoitteena lisätä runsaasti 
jatkossa.

Työssä saa leikkiä Pelle 
Pelotonta ja sitä miehet ovat 
tehneet pienestä pitäen. Yri-
tyksen työntekijä Esko Vää-
räniemi kertoo, että hän jo 
6-vuotiaana oli tutkinut mi-
ten radio toimii ja purkanut 
sen osiin. Mainservicen asi-
akkaat tarvitsevatkin moni-
puolisia ja kokeneita teknii-
kan tuntijoita, joilta syntyy 
ratkaisuja myös erikoisiin ti-
lanteisiin.

Ongelmanratkaisua teollisuuden tarpeisiin
Valtaosa työstä on asiakas-

lähtöistä ongelmanratkaisua, 
esimerkiksi joskus huoltotoi-
menpiteillä parannetaan lait-
teiden tehokkuutta tai korja-
taan vikatilanteita. Yrityksen 
työn kuva on kehittynyt pit-
kään vastaavien töiden paris-
sa ja ajatuksessa on kehittää 
toimintaa edelleen. Ajatusrii-
hi pyörii jatkuvasti, eivätkä 
kaikki innovaatiot vielä kestä 
päivänvaloa. Yrittäjät lupaa-
vat, että isojakin asioita on 
suunnitteilla.

- Yrityssektorin asioiden 
hoidossa olemme pyrkineet 
käyttämään mahdollisimman 
paljon ammattilaisia, joten 
itse pääsemme keskittymään 
mahdollisimman paljon var-
sinaiseen työntekoon. Ei sitä 
edes ajattele olevansa yrittäjä-
nä, vaan tekee työnsä niin hy-
vin kuin osaa, Seppo Leino-
nen kertoo.

- Teemme paljon lakisää-
teisiäkin huoltoja ja tarkas-

tuksia, jotka liittyvät oleel-
lisesti turvallisuuteen, joten 
huolimattomaan työntekoon 
ei ole varaa. Nämä työt on 
tehtävä vastuullisesti, oli 
sitä yrittäjänä tai palkattuna, 
Kellinsalmi täydentää.

Ennen Mainservicen pe-
rustamista ainoastaan Kel-
linsalmella oli aikaisempaa 
kokemusta yrittäjyydes-
tä. 90-luvulla asennusfir-
man yksinyrittäjänä hänelle 
jäi yrittämisestä positiivinen 
kuva. Lisäksi hänen mu-
kaansa yrittäjyydestä on ny-
kyään paljon helpommin 
tietoa sekä apua saatavilla, 
joten nyt oli helpompi läh-
teä yrittäjäksi. Lisäksi vink-
kejä sekä merkittävää tukea 
saatiin BusinessOulun Timo 
Paakkolalta. Miesten mu-
kaan BusinessOulun avulla 
toiminta saatiin huomatta-
vasti nopeammin käyntiin. 
JK

Esko Vääräniemi, arto kellinsalmi ja Seppo leinonen leikkivät työkseen Pelle Pe-
lottomia. mainservice oy:n asiakkaat tarvitsevat monipuolisia tekniikan alan asi-
antuntijoita ongelmatilanteittensa purkuun.

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

Yritysneuvonta: Timo Paakkola yritysneuvoja
045 893 2000
timo.paakkola@uusyrityskeskus.fi

YHTEYSTIEdOT: www.businessoulu.com

Perjantaina 21.11. Kiimingin 
S-Marketin pihalla pidettiin 
”Joulupuusta iloa Kiiminki-
läisille” -keräyksen avajais-
tilaisuus. Tiernapojat kajaut-
tivat tapahtuman kunniaksi 
tuttuja heleitä säveliä. Kam-
panja on näyte paikallisten 
kolmannen sektorin toimijoi-
den voimasta ja tarpeellisuu-
desta.

Joulupuusta iloa on kam-
panja, jolla nyt tuodaan jou-
luiloa oman alueemme vä-
hävaraisille. Rahat menevät 
lyhentämättöminä ruoka-
korttien hankintaan, joita 
paikalliset yhteistyökump-
panit jakavat tarvitseville. 
Idea lähti liikkeelle Kiimin-
gin Lioneista ja nyt kampan-
jassa ovat mukana LC Jää-

Joulupuusta jouluiloa
li, MML, SPR ja seurakunta. 
Myös paikalliset kaupat ovat 
tukemassa tapahtumia.

Idea on uusi Oulun seu-
dulla ja siitä on tarkoitus teh-
dä jokajouluinen odotettu 
perinne. Kampanjassa joulu-
puut valjastetaan hyvän mie-
len työhön: Jokaisen puun 
luota löytyy laatikoita, joi-
hin voi lahjoittaa haluaman-
sa summan. Keräyksen ajan 
joulupuun löydät paikallisis-
ta kaupoista Kiimingissä ja 
Jäälissä sekä yhteispalvelu-
pisteestä. Lisäksi keräystä on 
useissa tilaisuuksissa, kuten 
Jäälin joulutorilla lauantaina 
29.11. Yrittäjät voivat myös 
niin halutessaan ohjata jou-
lutervehdyksiin varaamansa 
rahat keräykseen. JK

Onnellisten ihmisten kylätapahtuma

onnellisten ihmisten päivään osallistui useita käsitöi-
den ja lähituotteiden myyjiä.

kiimingin Eläkeläiset ry:n ”kööri” kuoro esit-
ti perinteistä kuorolauluohjelmistoa haitari-
säestyksellä ja laulattivat yhteislaulujakin.

järjestämään yhteistyökump-
paneiden kanssa monen-
laista toimintaa. Lauantaina 
27.9. pidettiin Onnellisten ih-
misten päivä, jossa löytyi kä-
sitöitä ja lähituotemyyntiä ja 
mahdollisuus osallistua eri-
laisiin hoitoihin. 

Hannuksen Pitopalve-
lu vastasi kevyestä lounas-
tarjoilusta sekä kahvitukses-
ta. Kiimingin Eläkeläiset ry:n 
”Kööri” kuoro esitti perin-
teistä kuorolauluohjelmistoa 
ja laulatti yhteislaulua, mu-
kana myös haitarin soittoa. 

Lisäksi ohjelmistosta löytyi 
työnäytöksiäkin, kuten tina-
sotilaiden valamista sekä ka-
lan nahan muokkausta.

Kiireettömän ja muka-
van tunnelman tapahtuman 
taustalla olivat Hannuksen 
Kyläyhdistyksen puuhanai-
set Eija Keränen ja Hanne-
le Kutilainen. He kertovat, 

onnellisten ihmisten päi-
vän tapahtumaa puuhaa-
massa ollut Eija keränen 
naurahti, että tapahtu-
massa on paljon esillä 
käsitöitä ja hän näyttäisi 
itsekin olevansa kävele-
vä käsityö.

että oli mukavaa kun Oulun 
kaupunki tuki vielä tätä ta-
pahtumaa. Jatkossa näyttäi-
si siltä, että kaupungin sääs-
tötoimenpiteet kohdistuvat 
näihin pienempiin tapahtu-
miin. Kuitenkin hyvällä po-
rukalla on mukavaa puuha-
ta ja puhaltaa yhteen hiileen, 
naiset iloitsevat. JK

Hannuksen koululla Kuusa-
montien varressa Hannuksen 
kyläyhdistys on aktivoitunut 

tiernapojat kajauttivat jouluisen keräyksen avaamsi-
sen kunniaksi tuttuja heleitä säveliä.

Lahjoita jouluiloa Kiimingin ja Jäälin vähävaraisille. Myös yritykset 
voivat halutessaan ohjata joulutervehdysvarat hyväntekeväisyyteen: 
Tilinumero FI56 5741 5320 0971 75
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YRITYSPALVELUT TUKENA YRITYKSESI 
KAIKISSA VAIHEISSA

Kun yrityksesi kasvaa ja kehittyy, haluamme olla tukenasi jokaisessa kään-
teessä lyömässä isompaa vaihdetta sillmään. Jos et löydä omalta tuntuvaa 

palvelua heti, kysy asiantuntijoiltamme.

BusinessOulu

Kaikki palvelumme ovat maksuttomia. Lue lisää ja ota yhteyttä: www.businessoulu.com.

liiketoimintamalli

1
rahoitus

2
muotoilu &
tuotteistus

3
myynti

4
vienti

5

Nostalgiaa sisustukseen kiiltokuvista

Kiiltokuvataiteilijoiden teoksia ja omia graafisia taito-
jaan yhdistelemällä Elise Sivula on luonut nostalgi-
sia painokuvia erilaisiin sisustustuotteisiin. Elise Sivula on selvästi jouluihminen. Jouluhenki huokuu myös hänen luomuksistaan.

Ihanat ja nostalgiset sisus-
tus- ja lahjatuotteet ovat 
yrittäjä Elise Sivulan intohi-
mo. Kiiltokuvatekstiilit Si-
vel on Sivulan kotimyymälä 
Korvenkylällä sekä lisäksi 
toimintaa tukee nettikaup-
pa. Nyt hän tekee tuottei-
taan tunnetuksi esitellen 
niitä messuilla, myyjäisissä, 
eri tapahtumissa, kodeissa 
ja työpaikoilla.

- Mitättömältäkin tuntu-
va idea saattaa jalostua toi-
mivaksi. Mietin pitkään mi-
ten ihania kiiltokuvia voisi 

tuoda  enemmän esille. Kan-
sioista ja laatikoista ne ei-
vät näy kellekään ja sisus-
tustuotteisiin painettuna ne 
tuovat iloa monille. Moder-
nin graafisen sisustustrendin 
rinnalle mielestäni tarvitaan 
kaunista ja pehmeää.

Yrittäjyyttä on ollut Eli-
sen sekä hänen miehensä lä-
hipiirissä, mutta haastava 
työ on silti yllättänyt positii-
visesti. Kotona hän oppi ah-
keruuteen ja oman isän pit-
kiin työpäiviin, peukaloita 
ei pyöritelty, lorvittu tai va-

litettu pienistä. Vihdoin nai-
nen pääsi nautinnolliseen 
työhön, yrittäjäksi myymään 
kauniita asioita ja tuomaan 
iloa.

Työ tekijäänsä opettaa, 
ja kiinnostus auttaa pereh-
tymään vaikeisiinkin asioi-

hin. PSK:n yrittäjäkurssil-
ta Elise sai eväitä yrityksen 
perustamiseen ja lisäksi Bu-
sinessOulun Timo Paakko-
lan kanssa selvitettiin haet-
tavissa olevia yritystukia 
sekä muita alussa tarvittavia 
asioita. Sivula on hyvillään 

Paakkolalta saaduista vink-
kejä ja neuvoja.

Lisäksi Sivula kiittelee yh-
teistyötä kotimaisten yrit-
täjien kanssa, joilta saadaan 
kaikki painatustyöt ja tarvi-
kehankinnat. Toiminta on-
kin lähtenyt lyhyeen aikaan 

nähden sujuvasti liikkeelle. 
Varastoa Sivula ehti kerätä 
vuoden verran ennen varsi-
naisen toiminnan alkamista, 
mutta valikoima laajentuu 
ja kehittyy koko ajan. JK
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31 rinnettä, 
    4 parkkia ja 
11 hissiä

JOULUTARJOUS 5VRK 
3VRK HINNALLA

alk. 495,- Hinta sis. liinavaatteet, 
siivouksen ja kuntosalin käytön

SKI IN LOMA  2VRK
alk.  149,- Ski In kylässä 

kaikki palvelut suoraan ovellasi

VARAUSPALVELU P. (08) 748 500 TAI INFO@UKKOHALLA-PALJAKKA.FI

WWW.UKKOHALLA.FI     WWW.PALJAKKA.FI

Ukkohalla-Paljakka 
  tapahtumat
22.-26.12 
Ukkohalla-Paljakka Joulu

31.12. 
Uusi Vuosi

17.11. 
Maista Ukkohalla-Paljakkaa

31.1. 
Snow Soccer  MM-Kisat

7.2. 
Paljakka Jamit

Vkot 8-10 
Hiihtolomat

14.3. 
Ukkohalla-Paljakka Hiihto

14.3. 
Paljakka-Ukkohalla Swing&jazz

28.3. 
Hallan Akan Hiihto

11.4. 
Paljakka Pilkit

www.ktcgroup. 

Alasintie  10, 90140 Oulu
Puh. (08) 818 0100

urakoinnit
SÄHkÖaSEnnukSEt

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi


