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Grillimarinoidut 
Porsaanfileepihvit 100 g 

Herkkutorilta!
- Koko kesän-

1,- kpl Ilmoittaudu herkkutorillemme ja tule mukaan!

Ateria MINIMARATON
La 4.6. klo 15

Juoksutapahtuma lapsille 1-10 vuotta
KAIKKI PALKITAAN

PALveLeMMe: 
MA-LA 8.00-21.00, su 9.00-18.00

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

Tuohimaantie 12, KIIMINKI      |      Kumputie 35 as.6, JÄÄLI      |      Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI

 puh.  010  387  8150 • 0400 681 433

www.kiifys.�

Fysioterapia-, kuntosali- ja lääkäripalvelut

Kiiminkipäivät 12.-14.8.2016
Lisätietoja: www.kiiminkipaivat.fi

Markkinapaikkoja on vielä jokunen jäljellä. Esiintymismahdollisuuksista ja markkinapaikoista kiinnostuneet ottakaa yhteyttä!
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Varmasti osa yrittäjistä ko-
kee julkiset hankinnat oike-
aksi temppuradaksi. Lohdu-
tukseksi voin kertoa, että tälle 
temppuradalle löytyy selkeät 
ohjeet ja ohjaajat, kunhan ne 
vain ottaa haltuun. 

Jo nimi kertoo, että julki-
set hankinnat ovat julkisia. Ei 
niitä ihan joka paikassa huu-
della, mutta avoimesti niistä 

Julkisten hankintojen 
temppurata

on kerrottava. Tyrnävän kun-
ta on ensimmäisten joukossa 
Pohjois-Pohjanmaalla ottanut 
käyttöönsä sähköisen kilpai-
lutusjärjestelmän myös pien-
hankinnoille, eli alle 30 000 
euron ostoille. Isommat han-
kinnat onkin sitten pakko il-
moittaa jo valtakunnallises-
sa palvelussa ja yli 209 000 
euron hankinnat jo EU:n laa-

juisesti. Avoimuus tarkoittaa 
julkisissa hankinnoissa sitä, 
että kaikilla kiinnostuneilla 
on mahdollisuus saada tie-
toa hankintayksikön tarjous-
pyynnöistä. 

Julkinen sektori asiakkaa-
na on mitä erinomaisin. Mak-
saa laskut ajallaan ja jo tar-
jouspyynnössä kertoo mitä 
tulee sopimuskumppanilta 
vaatimaan. Uusi yrittäjä voi 
selvittää jopa vallalla olevaa 
hintatasoa tutustumalla ai-
kaisempiin kilpailutuksiin. 
Tärkeintä on kuitenkin hin-
noitella oma palvelu / tuote 
oikein, vaikka historiatietoa 
onkin saatavilla. Oman yri-
tystoiminnan kehittäminen-
kin on helpompaa, kun tietää 
kuinka tasaista tuloa ja kuin-
ka pitkäksi aikaa sitä on tie-
dossa. 

Kun kunta tai jokin muu 
julkinen taho, esimerkiksi 
kunnan omistama osakeyh-
tiö, hankkii tavaroita ja palve-
luita, sen on kohdeltava kaik-
kia yrityksiä tasapuolisesti. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että yritykset määrittä-
vät ostajan tarpeet, vaan jul-
kisissakin hankinnoissa osta-
ja määrittää mistä on valmis 
maksamaan, jotta saa hankit-
tua sitä mitä oikeasti tarvit-
see. 

EU:n uudet hankintadi-Hankinta-asiamies Tiina Talala

rektiivit ovat juuri astuneet 
voimaan. Nämä direktii-
vit tuovat mukanaan monia 
uusia velvoitteita julkisille 
hankkijoille EU-kynnysarvo 
ylittäviin hankintoihin. Yksi 
tärkeimmistä asioista, jota 
direktiivillä pyritään edistä-
mään, on pk-yritysten mah-
dollisuus osallistua julkisiin 
hankintoihin. Pk-yritykset 
nähdään jo EU tasolla erit-
täin tärkeässä roolissa mm. 
työllisyyden ja innovaatioi-
den lisääjänä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että han-
kintayksikköjen on aina mie-
tittävä jo hankintojen suun-
nitteluvaiheessa, miten myös 
pk-yritykset pääsevät mu-
kaan tarjoamaan. 

Mikäli temppuradalle pää-
sy kiinnostaa, mutta vielä osa 
kohdista yritystä hirvittää, 
niin apua kannattaa pyytää. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en hankinta-asiamiespalvelu 
on juuri julkisista hankinnois-
ta kiinnostuneita pk-yrityksiä 
varten. Autamme kaikkia pk-
yrityksiä löytämään tarjous-
pyynnöt, oikeat henkilöt niin 
ostajista kuin yhteistyökump-
paneista. 
Tiina Talala 
hankinta-asiamies  
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät ry

Kiimingin Yrittäjät ry:n 
hallitus 2016

Vesa Ojala
050 374 6956
vesa.i.ojala@gmail.com

Miika Sutinen
puheenjohtaja 0400 762 468
miika.sutinen@pp.inet.fi

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

Mari Siltakoski
sihteeri, tiedottaja 050 581 0276
mari.siltakoski@imagoplus.fi

Sirpa Runtti
rahastonhoitaja 0400 776 560
sirpa.runtti@siruka.fi	

Lauri Mikkonen
040 511 7366
oulunneon@oulunneon.com

Kaisuleena Joenväärä
050 539 5441
kaisuleena@vanilliini.fi

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

Mari Kukkonen
041 466 0448
hierontakamari@gmail.com

Jouni Nissi
040 355 6449
jouni.nissi@jnelectric.fi

Kiiminkijoen jäät ovat rymis-
telleet liikkeelle ja tulvat hel-
pottavat pikkuhiljaa. Synkkä 
talvi on nyt selätetty ja saam-
me taas ihmetellä luonnon 
heräämistä, rapsutella puu-
tarhat kesäkuntoon ja ih-
metellä muuttolintujen ke-
vätmenoja. Nyt onkin mitä 
mainioin hetki bongailuun.

Äitienpäivän lähestyessä 
on oivallinen tilaisuus käyt-
tää paikallisten yritysten pal-
veluita. Kiimingistä löytyy 
lukuisia hyviä yrityksiä pal-
velemaan tätä tarkoitusta, 
kukkakaupat, kauneuden-
hoitopalvelut ja monet muut 
liikkeet. Miehille vielä muis-
tutukseksi, ettei äitienpäivä 
todellakaan ole oikea hetki 
säästää!

Paikallisten palveluiden 
käyttäminen auttaa meitä 
pitämään kiinni omasta kii-
minkiläisestä palvelutarjon-
nastamme ja samalla paikal-
lisista työpaikoista. Vaikka 
taantumasta ja huonosta ta-
loustilanteesta puhutaan 

Keväiset terveiset Yrittäjiltä

Yhdistyksen jäsenille myös vinkiksi, että elokuun alussa tarvitaan runsaasti talkoovoimaa Kiiminkipäivät -tapahtuman 
järjestämiseen. Tarpeellista olisi saada vielä hyviä vinkkejä esimerkiksi paikallisista kyvyistä ja esiintyjälupauksista. 

Vihjeitä otetaan mielihyvin vastaan!

Miika Sutinen viime vuoden Kiiminkipäivillä.

Paikallisten palveluiden käyttäminen aut-taa meitä pitämään kiinni omasta kiiminki-läisestä palvelutarjonnastamme ja samalla paikallisista työpaikoista. 
edelleen, niin pk-sektorin 
yritykset eli mikro-, pienet 
ja keskisuuret yritykset työl-
listävät kaikista parhaiten. 
Myös viime vuosina merkit-
tävä osa saaduista uusista 
työpaikoista on syntynyt pk-
yrityksiin.

Kiiminkipäivät lähestyy
Kesä tuo jälleen Kiimingin 
yrittäjäyhdistykselle voi-
manponnistuksen Kiimin-
kipäivien merkeissä. Suun-
nittelussa ollaan jo hyvällä 
mallilla, mutta vielä monen 
asian pitäisi loksahdella koh-
dilleen.

Moni ei aina tule ajatel-
leeksi millaista työmäärää 
suuren toritapahtuman jär-
jestäminen vaatii. Panos-
tusta vaativat myös näky-
mättömät yksityiskohdat: 
lupa-asiat, rahoitus ja muu 
ennakkotyö. Onneksi ympä-
rillämme on avuliaita tahoja, 
joilta saa apua ja uusia ideoi-
takin on syntynyt kiitettä-
västi. Yhdistyksen jäsenille ja 

muille kiiminkiläisille myös 
vinkiksi, että elokuun alus-
sa tarvitaan runsaasti talkoo-
voimaa tapahtumajärjestä-
miseen.

Tarpeellista olisi saada 
vielä hyviä vinkkejä esimer-
kiksi paikallisista kyvyistä 
ja esiintyjälupauksista. Vih-
jeitä otetaan mielihyvin vas-
taan ja vinkatkaahan kave-
reille kanssa! Pidetään silmät 
ja korvat auki.

Perinteisesti Kiiminkipäi-
vät on ollut yhdistyksemme 
tulonlähteenä korvaamaton 
sekä paikallistapahtumana 
hurjan suosittu. Siksipä uu-
sia vetonauloja, ideoita ja tal-
koolaisia tarvitaan. Ilmoitel-
kaa rohkeasti ideoistanne!

Aurinkoista kesää kiiminki-
läisille ja lämpöiset äitienpäi-
väonnittelut kaikille äideille!

Miika Sutinen
puheenjohtaja 
Kiimingin Yrittäjät ry
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Kiimingin Yrittäjien jäseneksi on viime talven ja kevään aika-
na liittynyt neljä uutta jäsentä. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 
yhteensä 146 jäsentä.

Tmi Helemiäinen on Nina Ojalan luotsaama askartelutar-
vikeliike, joka järjestää myös virkistystoimintaa sekä hyvin-
vointivalmennusta ja yrityksen kotipaikka on Kiiminki.

Ac Sähkötili Osk on sähkötöihin erikoistunut osuuskun-
ta, jonka pääpaikka on Jäälissä, yrittäjänä Ari Hyrynkangas.

Eviden Oy tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia yrittäjä-
nään Jari Paloniemi.

T:mi Sami Riipinen tarjoaa Jäälissä digitointipalveluita.

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi myös 
aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjestönä vaiku-
tamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät suhtautuvat 
kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahan-
arvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polttoai-
neista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja 
koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat välttä-
mään karikot jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät, 
oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäk-
si tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä. Meitä on jo 115 
000 Suomessa.

Uudet jäsenet

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kiimingin Yrittäjät ry järjestää jäseniensä perheille tapahtu-
man Koitelissa sunnuntaina 15.5. klo 14–16. Yhteistyöhön oh-
jelman toteutukseen saatiin myös Kiimingin seurakunta ja 
Kiimingin Urheilijat.

- Tavoitteena on järjestää perheulkoiluiltapäivä, jossa per-
heet saavat yhteistä aikaa mukavan puuhaamisen paris-
sa. Koitelin alueella liikkuminen virkistää yrittäjien arkea ja 
hauskat tehtävät lähentävät perheitä sekä tuovat lämpöä pa-
risuhteeseen, Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Mari 
Halkola kertoo.

Kiimingin Yrittäjät ry:n Hyvinvointitoimikunta sekä Hu-
pitoimikunta järjestävät makkaranpaistoa nuotiopaikoilla. 
Kiimingin Yrittäjät tarjoavat makkarat mausteineen sekä juo-
maksi mehua, kahvia ja teetä. 

Paljon hupailua ja menoa on luvassa, sillä Kiimingin Yrit-
täjät järjestää kisailua, jonka suorituksista jokainen lapsi pal-
kitaan. Kiimingin Urheilijat vastaavat lapsille liikunnallisten 
virikkeiden, uusien lajien ja pikkukisojen järjestämisestä.

Kiimingin Seurakunta järjestää yrittäjäpariskunnille pari-
suhteen hoitoa ”huumoritehtävien” parissa. 

Yrittäjien perheille
virkistystä Koitelista

Kiimingin Yrittäjien kesän 
huipennusta eli Kiiminkipäi-
viä suunnitellaan jälleen täyt-
tä häkää. Yrittäjäyhdistyksen 
vuotuinen voimanponnistus 
järjestetään tuttuun tapaan 
koulujen alkamisen kynnyk-
sellä, 12.-14. elokuuta 2016.

Nyt järjestyksessään 42. 
Kiiminkipäivät kokoavat jäl-
leen monipuolisen katta-
uksen paikallisia toimijoita 
viettämään kesäkauden hui-
pennusta.

Huttukylän Nuorisoseu-
ra järjestää Ipanadiscoa per-
jantaina alkuillasta lukiolla. 
Kiimingin Urheilijat osallis-
tuvat Kiiminkipäiville omal-
la pisteellään: tulossa on 
perinteinen naulanlyöntiki-
sa sekä temppurata lapsil-
le. Hannuksen kyläyhteisön 
porukka vetää markkinabin-

Tule esiintyjäksi tai 
yhteistyöhön Kiiminkipäiville!

goa ja tietenkin myös perin-
teistä markkinameininkiä on 
luvassa kun torimyyjät lähel-
tä ja kaukaa saapuvat tarjoa-
maan tuotteitaan.

Kiiminkipäivät on myös 
erinomainen mahdollisuus 
paikallisille nouseville ky-
vyille esitellä taitojaan. Oh-
jelmistoa vasta suunnitel-
laan, joten mukaan mahtuu 
esityksiä sekä lapsille että 
varttuneempaankin ma-
kuun. Myös muita kehitys-
ideoita otetaan mielellään 
vastaan!

Kiimingin yrittäjäyhdis-
tyksestä myös kerrotaan, että 
markkinapaikat alkavat olla 
jo aika hyvin myytynä. Jos 
siis haluat yrityksesi tai yh-
distyksesi esille Kiiminkipäi-
ville, kannattaa lähteä ajoissa 
liikkeelle! Ota yhteyttä Kii-

mingin Yrittäjiin tai laita säh-
köpostia osoitteeseen info@
kiiminkipaivat.fi

Ohessa valokuvina tun-
nelmia viime vuoden Kii-
minkipäiviltä. JK

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY:N 
TIEDOTUSLEHTI  TOUKOKUU  2016

Julkaisija: Kiimingin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Miika Sutinen, Kiimingin Yrittäjät ry pj
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 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

KIIMINKI L E H T I SEURaaaVa 
KIIMINGIN 

YRITTÄJÄT RY:N 
JULKaISEMa 

KIIMINKI-LEHTI 
ILMESTYY 

ELOKUUSSa 
4.8. 2016, ENNEN 
KIIMINKIPÄIVIÄ 

Kiimingin Urheilijoilla käynnistyy vilkas kesäkausi s. 10
BusinessOulu s. 11
 - Jääliläiselle osaamiselle on kysyntää
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Yrittäjä saa valita paikallisyhdistyksen itse
Suomen Yrittäjät on elinkei-
noelämän suurin, yli 115 000 
jäsenyrityksen keskusjärjes-
tö. Yrittäjäjärjestön toiminta 
rakentuu yli 400 paikallisyh-
distyksestä, 20 aluejärjestös-
tä ja 63 toimialajärjestöstä.

- Meillä on Kiimingin 
Yrittäjissä useita niitäkin 
yrittäjiä, joilla yritys toimii 
esimerkiksi Oulussa tai Hau-
kiputaalla, mutta he ovat 
kuitenkin juuri Kiimingin 
Yrittäjien jäseniä. Moni ha-
luaakin kuulua paikallisyh-
distykseen siellä missä itse 
asuu, kertoo Mari Siltakoski.

Hän myös on huoman-
nut, että jotkut ovat halun-
neet liittyä Suomen Yrittä-
jien keskusjärjestöön ja sitä 
kautta ovat huomaamattaan 
liittyneet myös paikallisyh-
distykseen. Yrittäjällä on va-
paus valita liittyykö hän pai-

Katri Nurmi toimii kosmeto-
logiyrittäjänä Oulussa mutta 
asuu Kiimingissä ja siksi halu-
aa kuulua Kiimingin Yrittäjiin.

kallisyhdistykseen asuin- vai 
työskentelypaikkakunnal-
laan. Paikallisyhdistykset 
järjestävät omia tapahtumia, 
retkiä ja koulutuksia omille 
jäsenilleen.

Yksi Kiimingin Yrittäji-
en jäsenistä, joka työskente-
lee Oulussa Asemakadulla, 
on Kauneus- ja Jalkahoito-
la Katri. Yrittäjä Katri Nurmi 
kertoo kuuluneensa Suomen 
Yrittäjiin jo uransa alusta 
saakka, vuodesta -98 lähtien. 
Hän on Mäntästä kotoisin, 
mutta työuransa hän rakensi 
Tampereella pitäessään hoi-
tolaa 12 vuoden ajan.

- Muutin Kiiminkiin vii-
si vuotta sitten miehen pe-
rässä ja päätin hankkia ti-
lat yritykselle Oulusta. Olen 
sopeutunut Kiiminkiin hy-
vin, sillä minulle sopii hyvin 
asuminen ja asioiminen pie-
nellä paikkakunnalla. Hyvä 
että Oulu palveluineen on 
kuitenkin lähellä. Liityin Kii-
mingin paikallisyhdistyk-
seen, sillä mieheni, joka myy 
keittiöitä ja keittiökalusteita, 

kuuluu myös Kiimingin yrit-
täjiin. Onhan se hyvä saada 
tukea paikallista porukkaa, 
Nurmi kertoo.

- Yrittämiseen apua on 
saatu yhdistyksen puhelin-
neuvonnasta. Sähköpostilla 
tulee myös hyvin tietoa ajan-
kohtaisista asioista. Tuntuu 
turvalliselta kun tietää että 
yrittäjäyhdistys tukee tarvit-
taessa, Nurmi kiittelee.

Kosmetologisten perus-
hoitojen ohella Katri on eri-
koistunut kestopigmentoin-
tiin: huulten, kulmien ja 
silmärajojen pysyvään ko-
rostamiseen. Kun muuttaa 
tuntemattomalle paikkakun-
nalle yritystoiminnan joutuu 
ikään kuin aloittamaan uu-
delleen alusta ja keräämään 
uuden asiakaskunnan. Edel-
leen Katri Nurmi käy toisi-
naan Tampereella tekemäs-
sä pikmentointeja vanhoille 
asiakkaille, ja ovatpa muuta-
mat Tampereen aikaiset asi-
akkaat asioineet Oulussakin, 
esimerkiksi sukuloinnin yh-
teydessä. JK

Tilineuvonta uusiin tiloihin

Tilitoimisto Oulun Seudun 
Tilineuvonta muutti viime 
vuoden lopulla uusiin tiloi-
hin Oulun Ruskoon. Aikai-
semmin Jäälin yrityspuis-
tossa toiminut yritys halusi 
muutosta huolimatta pitää 
paikkansa Kiimingin Yrittä-
jät ry:n riveissä.

- Aloitimme Jäälissä toi-
minnan vuonna 2008 ja sil-
loin jo liityimme Kiimingin 
Yrittäjiin, joten halusimme 
säilyttää jäsenyyden pienem-
mässä paikallisyhdistykses-
sä. Sitä toimintaa on ollut 
erittäin mukava seurata, ker-
too yrittäjä Inkeri Seppänen.

Tällä hetkellä yritys työl-
listää vakituisesti neljä työn-
tekijää, joista puolet on 
kiiminkiläisiä, yksi Ylikii-
mingistä ja Seppänen itse 
asustelee Kempeleessä. Uu-
sia tiloja alettiin etsiä, sillä ai-

kaisemmat tilat jäivät tarpee-
seen nähden melko pieniksi. 
Uusi tila löytyi rakenteilla 
olevasta liikerakennuksesta, 
Ruskosta, Puuilon vierestä.

- Hienointa oli se, että 
meillä oli mahdollisuus vai-
kuttaa tilojen suunnitteluun 
jo rakennusvaiheessa, joten 
rakentajat pystyivät huomi-
oimaan tilojen käyttötarkoi-
tuksen. Tilojemme pinta-ala 
kasvoi muuton myötä noin 
50 prosenttia ja muutenkin 
tilat ovat osoittautuneet mu-
kavan ilmaviksi ja erittäin 
toimiviksi, Inkeri Seppänen 
kertoo.

Yritys tarjoaa monipuo-
lisia tilitoimistopalveluita 
pienten ja keskisuurten yri-
tyksien käyttöön. Missiona 
on auttaa yrittäjää ja yritys-
tä menestymään tarjoamalla 
luotettavia ja asiantuntevia 

taloushallinnon palveluita. 
Tilitoimiston henkilökunnal-
ta löytyy vankka kokemus 
alalta, jonka ansiosta asia-
kas saa perehtynyttä ja ai-
toa apua taloutensa suunnit-
teluun.

- Me olemme vasta uusi-
neet nettisivumme ja lisäk-
si yrityksen parissa tehdään 
jatkuvaa kehitystyötä, mikä 
kuuluu luontevana osana jo-
kaisen yrityksen toimintaan. 
Myös henkilöstöä koulute-
taan jatkuvasti, jotta myös 
ammattitaito pysyy ajan ta-
salla. Ymmärrämme yritys-
maailman haasteet ja olem-
me erikoistuneet etenkin 
pieniin ja keskisuuriin yri-
tyksiin. Erikoisosaamisalu-
ettamme ovat muun muassa 
yritysten perustamiset ja yh-
tiömuodon muutokset, Sep-
pänen kertoo. JK

Oulun Seudun Tilineuvonnan porukka vas. Pirkko Eskola, Marjut Salmela ja Inkeri Seppänen 
ovat viihtyneet uusissa työtiloissaan.
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LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

 

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen
Yritystie 5,  90940 Jääli 

p.040-587 3345    

www.ltm.fi

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

Markkinoiden ainoa alumiininen ARVO-kouru 
ei ruostu. Se on 30 vuoden kehitystyön tulos. 

Tuotteemme tulevat suoraan valmistajalta, asentajina 
omat FI-sertifioidut peltisepät, ainoana Suomessa.

Valitse 
kestävin

Sadevesijärjestelmät • Tikkaat ja kattoturvatuotteet

•Toimitustakuu; myöhästyneestä toimituksesta rahat takaisin!
•Asennustakuu 5 vuotta.

sadevesijärjestelmän 
alumiinimate-

riaalilla

PUHKI-
RUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

vesivek.fi

Kysy tehdastoimitustarjousta!
Soita 029 123 5353

Jääliläinen Sami Riipinen 
pyörittää sivutyönään omal-
la toiminimellä toimivaa yri-
tystä, jonka toimenkuvana 
on vanhojen valokuvien ja 
filmien digitoiminen. Omas-
sa Jäälissä sijaitsevassa studi-

Vanhat valokuvat ja videot 
säilyvät tietokonetallenteina

ossa vanhat valokuvat, kaita-
filmit, kela- ja sanelunauhat, 
C-kasetit ja videot sekä kaik-
ki äänitallenteet ja asia-
kirjat siirtyvät sähköiseen 
muotoon, esimerkiksi DVD-
levyille.

- Nykyään DVD:n ohel-
la materiaaleja siirretään yhä 
enenevässä määrin tiedosto-
muotoon, jolloin niistä tulee 
helpommin jatkokäsiteltäviä. 
Isolle kovalevylle voi helpos-
ti tallentaa jopa HD-tasoista 

kuvaa. Tässä on tapahtunut 
tekninen läpimurto, Sami 
Riipinen kertoo.

Iltaisin ja viikonloppui-
sin tallenteiden parissa työs-
kentelevän Samin tyypilliset 
asiakkaat ovat yli 50-vuoti-
aat eläkkeelle hiljalleen jää-
vät henkilöt, jotka kotikome-
roita penkoessaan löytävät 
esimerkiksi 80-luvulla ku-
vattuja filmejä omista lapsis-
taan. Ne halutaan ehdotto-
masti talteen. Toisaalta myös 
perikunnat ja nuoret perheet 
käyttävät paljon Samin pal-
veluita.

Vanhojen kuvien ja filmi-
en digitoimisesta Samilla on 
yli 10 vuoden kokemus edel-
lisestä työpaikastaan. Oman 
yrityksen Jääliin hän perus-
ti tämän vuoden alusta ja yri-
tys on myös Kiimingin Yrit-
täjien tuore jäsen.

- On hyvä kuulua Yrittä-
jäyhdistykseen, sillä sieltä 
saa tukea toiminnalle ja tie-
tenkin myös liiton edut, Sami 
toteaa ja jatkaa:

- Jos ihminen lähtee yrit-
täjäksi hänen täytyy pitää 
työstään ja hänellä tulee olla 
tunteen palo sekä uskoa tule-
vaisuuteen.

Asko Kurki

Riipinen hankkii laitteita vanhojen tallenteiden toistamiseen esimerkiksi nettihuutokaupoista ja ulkomailta. Useita laitteita on jou-
tunut itse muokkaamaan, että tallenteet saa siirrettyä myös sähköiseen muotoon.

Sami Riipinen sanoo, 
että jos ihminen lähtee 
yrittäjäksi, hänen täytyy 
pitää työstään ja hänellä 
tulee olla uskoa tulevai-
suuteen.

•Maalaukset	•	Tasoitetyöt
•Rappaustyöt	•	Ulkomaalaukset

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

Kaikenlaiset sivun-
valmistus- ja painopalvelut 

kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 



1/2016KIIMINKI L E H T I6

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

Kysy elokuussa vapatuvista hoitopaikoista!

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki

Myös 
lahja-
kortit

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia 
Koliikkivauvan hieronta
Hemmotteluhoidot 

0400 583 960
auli.ylipahkala@netti.fi • www.maustekaari.fi

KARAOKEA
(pe-la klo 22 alkaen)

www.neidari.fi

Terveystie 2 Kiiminki

Ma & Ti suljettu

ACOacoNet oy

Sähkösuunnittelu  
ja -asennus
040 595 3250 

w
w
w
.aconet.fi

Konepalvelu M. Juntunen
0400 178 783

MYYMMe 
kompostimultaa ja hiekkaa

TeeMMe 
pihatöitä ja talonpohjia

www.junnonaho.fi

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

Juhlimme taivalta työn mukana
Tervetuloa uudet ja vanhat asiakkaat

P.S.Pihakirppis 22.5.Ota yhteyttä. (Säävaraus)

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

Jo 15 v. Juhlapalvelua  

Jäälissä

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg ja Sampo Heikkilä

Isokatu 32 B 90100 Oulu
puh. (08) 375 128,  info@hammassampo.fi
hammassampo.fiHammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ VuodEsTa 1983

UUdet proteesit, proteesien pohjaUkset ja
korjaUkset asiakkaan toiveet huomioiden.

p. 044 455 6320
Torikatu 50, 90120 Oulu
maarit.ollila@alinahoivatiimi..

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

p. 044 455 6320
Puistokatu 24 L 2, 90120 Oulu
maarit.ollila@alinahoivatiimi.fi

Ojatie 19 Jääli • Puh. 050 301 7367

EDULLISET RENGASTYÖT JÄÄLISSÄ 
AINA LAADUSTA TINKIMÄTTÄ!

• KUMHO 
 KH-27

Michelin, Goodyear, 
Hankook, Marangoni, ym.

Aluvanteet, soviterenkaat...

ak-jäälin rengas

 • Dunlop ST Blu 
  Response - 
 TM testivoittaja

KAntojyrsintää KiiMinKi-jääli -AlueellA!

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Bingo
Päävoittona 100 euron ostokortti

Hannuksen kyläyhteisön kotisivut: 
hannus.kiiminki.dy.fi

Tervetuloa!

joka keskiviikko 
klo 18 alkaen odottelu-
bingolla klo 17.45.

Mitä enemmän pelaajia
sitä suuremmat voitot.

Kiimingin kouluista löytyy 
paljon lahjakkaita nuoria, 
joista useampi näyte on koot-
tu näyttelyyn Galleria Oska-
ri Jauhiaisen näyttelytilaan. 
KONSTikkaasti –niminen 
näyttely on esillä Kiimingin 
kirjaston talossa 27.4.-28.5. ja 
pääsy on vapaa kirjaston au-
kioloaikoina.

KONSTikkaasti -näytte-
ly esittelee Jokirannan ja Lai-
vakankaan yläkoulujen sekä 
Kiimingin lukion kuvataide-
opetuksen satoa lukuvuodel-
ta 2015-2016. 

- Näyttelyssä ei mennä 
taide edellä vaan siinä esi-
tellään opetussuunnitelman 
mukaisesti toteutettuja teok-
sia. Esillä on erilaisista mate-
riaaleista tehtyjä teoksia, ku-

Oppilaiden taide on 
esillä KONSTikkaasti

ten veistoksia, maalauksia, 
piirustuksia ja reliefejä. Vaik-
ka tila onkin hyvin pieni, sii-
hen on saatu esille kattava 
valikoima teoksia. Kolmessa 
koulussa on yhteensä toista 
tuhatta oppilasta, joten otos 
on pieni, mutta mukana on 
hienojakin helmiä, kuvatai-
deopettaja Aila Berg kertoo.

Aila Berg on toiminut Kii-
mingissä kuvataiteen lehto-
rina jo vuodesta 1986 lähtien 
ja hän on jäämässä eläkkeel-
le ennen uuden lukuvuoden 
alkamista.

- Tämä on siis viimeinen 
yhteisnäyttely, jota olen mu-
kana toteuttamassa. Laiva-
kankaan koulun kuvataide-
opettaja Nina Kallunki on 
myös oppilaineen ollut mu-
kana toteuttamassa näytte-
lyä, Berg kertoo. JK
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Erään huhtikuisen lauantai-
aamun aurinko paistoi tai-
vaalta mukavasti lämmittä-
en muuten hieman vilpoista 
ilmaa, kun pakkasimme it-
semme ja matkatavaramme 
bussiin Kiimingin Grillin pi-
halla. Sassin Liikenteen bus-
si lähti näin matkaan kyy-
dissään yrittäjiä perheineen. 
Kyseessä oli Kiimingin Yrit-
täjät ry:n perheretki ja koh-
teena tällä kertaa Rovanie-
men Ounasvaara.

Perheretki on yrittäjille ja 
heidän perheilleen suunnat-
tu vapaa-ajan reissu. Ajatuk-
sena on yhdessäolo kumppa-
nin ja/tai lasten/lastenlasten 
kanssa. Samalla tavataan 
muita yrittäjiä ja vietetään ai-
kaa kuulumisia vaihtaen ja 
uusia tuttavuuksia luoden. 
Ei pelkästään yrittäjien kon-
takteja muihin lähellä toi-
miviin yrittäjiin, vaan myös 
lapset tutustuvat toisiinsa.

Alkumatkasta arvontaa
Heti alkumatkasta järjestim-
me bussissa arpajaiset. Ar-
pajaispalkintoja oli saatu 
lahjoituksena eri yrityksil-
tä ja kun kyseessä oli perhe-

Yrittäjien perhereissu Ounasvaaralla
retki ja bussi puolillaan lap-
sia, oli tärkeää että palkintoja 
oli paljon ja mahdollisimman 
moni voitti jotain. Arvonta-
kin oli suoritettava nopeas-
ti, etteivät arpanumerot ehti-
neet kadota pienistä käsistä. 
Niinpä olivat voittajat selvil-
lä jo ennen kuin ehdimme 
Ranualle.

Ranualla pidimmekin 
pienen tauon. Toisilla ko-
lotti kahvihammasta, toisil-
la kolotus taisi olla karkki-
hampaassa. Ainakin Fazerin 
myymälässä piipahti yksi jos 
toinenkin palaten herkut sy-
lissään bussiin. Näytti siltä 
että loppuvuoden karkkipäi-
vätikkarit oli ainakin saatu 
hankittua.

Päivän  
ulkoiluannos
Matka meni nopeasti. Rova-
niemeä lähestyessämme tote-
simme auringon jääneen Kii-
minkiin. Rovaniemen sää oli 
lähinnä räntäsateinen. Mut-
ta koska emme ole sokerista, 
bussimme kaarsi suunnitel-
man mukaan Ounasvaaran 
hiihtokeskukselle. Innokkaat 
laskettelijat ja lautailijat pää-
sivät heti rinteeseen.

Suuri osa laskijoista viih-
tyi mäessä kolmen tunnin 
ajan, vaikka sää ei ollutkaan 
ihanteellinen. Olimme so-
pineet, että bussi vie ensim-
mäisen lastin majapaikkaan 
reilun tunnin ulkoilun jäl-
keen ja hakee loput kolmen 
tunnin jälkeen. Niinpä muu-
tamat kokeilivat laskettelua 
tunnin lipulla. Olipa meillä 
mukana tällä reissulla ensim-
mäistä kertaa laskettelevia-
kin. Ja hienosti sujui laske-
minen.

Yksi nuorimies oli lähte-
nyt mukaan murtomaasuksi-
en kanssa ja kiersi reippaana 
hiihtostadionin latua ympä-
ri. Suksi luisti, vaikka mär-
kä keli olikin. Valitettavasti 
sää ei suosinut eivätkä Ou-
nasvaaran pulkkamäet olleet 
parhaimmillaan, joten mei-
dän täytyi unohtaa pulkka-
mäkikisa kokonaan.

Koko ulkoilun ajan laa-
vulla oli sämpylöitä, me-
hua ja makkaraa, joista Kok-
koniemen Raimo ja Anja 
aikaisempien vuosien ta-
paan huolehtivat. Eivätkä 

loppuneet makkarat kesken. 
Saatiinpa loppujen lopuksi 
kahvi- ja kaakaovesikin kie-
humaan nuotiolle.

Majapaikkana  
Santa Sport
Ulkoilun jälkeen pääsimme 
majoittumaan Santa Sportin 
Liikuntaopiston huoneisiin. 

Tekemistä löytyi illalle 
niin, että täytyi oikein suun-
nitella että missähän järjes-
tyksessä mitäkin. Makkarat 
eivät olleet vieneet kaikkien 
nälkää mennessään, tai lie-
neekö jo uusi nälkä yllättä-
nyt kun ensimmäinen kohde 
oman huoneen katsastuksen 
jälkeen oli ravintola, josta sai 
tilata hampurilaisia, ranska-
laisia ja jopa ihan kotiruoka-
tyyliin keittoa.

Monenlaista tekemistä
Sittenpä sitä taas jaksoikin. 
Moni päätti käydä polski-
massa ja lillumassa kylpylän 
altaissa. Pieni, mutta oikein 
mukava allasosasto tarjosi 
monipuolisen allasvalikoi-
man kylmästä lämpimään, 
radoista poreisiin ja siihen 
tietyn ikäisille tärkeimpään, 
eli liukumäkeen. Kylmäve-
siallas löytyy joka kylpyläs-
tä, mutta voi kuinka olikaan 
ihana istua altaassa jossa vesi 
on todella lämmintä. Ja kuu-
lemma liukumäessä sai hy-
vät vauhdit vaikkei se pitkä 
mäki ollutkaan.

Nopeimmat pienim-
mistä lapsista ehtivät käy-
dä myös sisäliikuntapuisto 
Funparkissa temppuilemas-
sa ja kokemassa senkin pai-
kan ajanviettomahdollisuu-
den. Toiset taas löysivät 
urheiluhallin, jossa oli myös 
paikallisia urheilijoita eri la-
jien treeneissään. Mm. tram-
poliinit olivat kovassa käy-
tössä ja täytyy oikein kehua, 
että ainakin Veeti, Sara, Lii-
sa ja Rasmus hoitivat todella 
mallikkaasti vuorottelun kun 
olivat pomppimassa yhdes-
sä. Päät olivat hiestä märki-
nä kun välillä malttoivat pi-
tää juomataukoa.

Keilaradatkin olivat ko-
vassa käytössä. Päivällä va-
laistuksessa ja illalla olikin 
hohtokeilauksen vuoro. Oli-
pa kyse kummasta tahan-

sa, keilaus on kivaa lasten-
kin kanssa. Jotkut ottavat sen 
enemmän tosissaan kuin toi-
set, mutta ainakin itse olen 
lasten kanssa mukana asen-
teella että kaikilla olisi ki-
vaa ja tulisi onnistumisen 
elämyksiä. Kannustimme 
nytkin toinen toisiamme 
pelatessani radalla yhdes-
sä poikani ja kahden muun 
meille ennestään tuntematto-
man lapsen kanssa. Näin sitä 
tutustutaan.

Aikuiset ehtivät illal-
la istahtaa aloilleen jutus-
telemaan toisten aikuisten 
kanssa kun lapset kiersi-
vät ympäri liikuntaopistoa. 
Isommista perhehuoneis-
ta oli löytynyt jopa pelikon-
solit, joihin sai vuokrata pe-
lejä. Niinpä aika ei käynyt 
pitkäksi nuorisolla huoneis-
sakaan. Illan päälle kävim-
me myös maistamassa Santa 
Sportin ravintolassa heidän 
buffettinsa. Eipä tarvinnut 
erikseen iltapalaa kun söi tu-
kevan illallisen.

Kotimatkalle
Kyllä se uni maistuikin ak-
tiivisen päivän päätteeksi. 
Aamulla reippaimmat herä-
sivät seitsemäksi aamu-uin-
nille tai kuntosalille kun vä-
syneimmät vielä viipyivät 
untenmailla. 

Aamupalalla näkyi mo-
lempia. Ja aamulla reippaile-
minen kyllä kannattikin, sil-
lä jostain syystä useimmille 
aktiviteeteille ei ole mahdol-
lisuutta sunnuntaiaamuna. 
Liekö tarkoitus ajaa ihmiset 
sunnuntaina ajoissa pois… 
No meidän poppoo pakkau-
tui bussiin huoneiden luo-
vutuksen jälkeen ja Risto 
suuntasi bussin keulan kohti 
Kiiminkiä. Kyllä oli mukava 
reissu, ajatukset poissa töistä 
ja arjen askareista. Toivotta-
vasti saamme taas ensi vuon-
na uusia yrittäjäperheitä mu-
kaan reissuun!

Yrittäjää tukemassa
Yrittäjän elämässä on usein 
todella kiireisiä aikoja, jolloin 
töitä tehdään alasta riippuen 
jopa yötä päivää. Yrittäjän on 
tärkeä vetää välillä henkeä 
ja rentoutua, olla ihan muis-
sa maisemissa kuin kotona 
ja työpaikalla. Toimialasta 

ja yrityksen koosta riippuen 
voi olla jopa harvat ne päivät 
kun yrittäjä saa vapaata tai 
lomaa. Yhden on oltava liik-
keessään joka päivä aamusta 
iltaan, toinen ottaa työt mu-
kaan kotiin ja jatkaa siellä. 

Jostain täytyy välillä ot-
taa aikaa vapaa-ajalle, per-
heelle ja ystäville. Yrittäjien 
retket tarjoavat yhden mah-
dollisuuden. Perheretki on 

yrittäjien perheille järjestet-
tävä, yleensä yksi- tai kak-
sipäiväinen reissu, joka on 
useimmiten suuntautunut 
laskettelukeskuksiin. Joka 
toinen vuosi on järjestetty 
myös yrittäjille ja puolisoille 
syysretki jonnekin Suomen 
rajojen ulkopuolelle.

Mari Siltakoski

Reissussa oli mukana monenikäisiä lapsia vanhempien ja iso-
vanhempien kanssa.

Liikuntaopiston urheiluhallissa trampoliineilla vuoroteltiin mallikkaasti.

Suksi luisti tasaisellakin maalla.

Nuorimmat ensimmäistä kertaa rinteessä ja hyvin sujui.

Nuorin mukana ollut ehti ottamaan päiväunet vaunuissa samal-
la kun muut nautiskelivat eväitä laavulla.

Kokkoniemen Raimo jälleen 
retkieväsvastaavana.
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Toimitamme: murskeita, täytemaita, soraa,   
hiekkaa, ruokamultaa,  vaihtolavoja

Suoritamme: konetöitä, vihertyöt, rakennuspohjia, 
rakennuspurkua, kuljetuksia, vesi- ja viemärityöt, 
salaoja- ja sadevesijärjestelmät

P. 0400 381 554, 0400 906 853
jari.leinonen@kiiminginmurske.inet.fi

Leinosentie 2, 90940 Jääli
Kiimingin Murske Ky

SUORITAMMe JATKUVAA
MeTALLIROMUN KeRÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

Ostamme kuparia, messinkiä ym. metallia

Bussit 
KiiMinGistä

tilAusAjoiHin

Valmismatkauutuuksia tulossa. Katso: 
www.sassinliikenne.fi

AMMAttitAitoistA
säHKÖ- jA VAlAistussuunnitteluA

• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
• Kuntotutkimukset ja kuntoarviot
• Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

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

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

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

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

Avoinna: arkisin 7.30-17.00

Kesäkuun puolivälissä jär-
jestetään Jäälin suurin ylei-
sötapahtuma, JCR Kyläjuhla. 
Kirjainyhdistelmän takana 
on neljätoista kertaa aikai-
semmin järjestetty JääliCity-
Rock, josta on kehitetty uusi 
ja monipuolisempi koko per-
heen tapahtuma. Yleisöta-
pahtumana JCR järjestetään 
nyt kuudetta kertaa.

- Olemme pidempään jo 
miettineet miten JCR:ää voi-
si kehittää, ettei se olisi pelk-
kä rokkifestari. Halusimme 
muuttaa konseptia niin, että 
tapahtuman luonne vastaa 
enemmän sitä mitä Kiimin-
ki ja Jääli todella edustavat 
sekä millaisia ihmisiä tääl-
lä on. Täällä on paljon nuo-
ria perheitä ja eri-ikäisiä ih-
misiä, joten myös halusimme 
paljon erilaisia tapahtumia 
saman sateenvarjon alle, ker-
too Marco Järvenpää.

- Nyt satsataan kovemmin 
myös maksuttomaan tapah-
tumatarjontaan, jotta kaikilla 
on mahdollisuus osallistua. 

JCR Kyläjuhlasta
Lisäksi yhteistyöhön etsi-
tään paikallisia yhdistyksiä, 
yrityksiä ja muita toimijoita. 
Esimerkiksi yrityksille tarjol-
la on lippupaketteja henkilö-
kunnan virkistyskäyttöön tai 
asiakaslahjoiksi.

JCR Markkinat alkavat 
jo perjantaina 17.6. Koko 
kansan tapahtumaan tu-
lee myynti- ja esittelykoju-
ja, sekä erilaista ohjelmatar-
jontaa. Perjantaina aloitetaan 
muun muassa Kaukalofu-
diksen alkukarsinoilla.

Lauantaina on ilmainen 
lastenkonsertti, jossa esiin-
tyy oululainen lastenmusiik-
kiduo Liikkuva Laulurep-
pu. Varttuneempaa väestöä 
hauskuuttaa Naurun Ta-
sapaino -kilpailun voittaja, 
koomikko Matti Patronen. 
Lauantaina pidetään myös 
JCR Huutokauppa, jonne on 
meklariksi lupautunut tv:stä 
tuttu Huutokauppakeisari 
Aki Palsanmäki.

Perjantain iltaohjelmassa 
on JCR Party, joka saa Jäälin 

Urheilukentän hiekan pölly-
ämään. Menosta vastaa bi-
lebändi Pää-äijät, sekä koti-
mainen ysärisuosikki CatCat 
-duo. Sadekaan ei estä näi-
tä bileitä, sillä kaikki tapah-
tuu teltassa, värivalojen lois-
teessa.

Lauantaina 18.6. järjeste-

Kansansuosikit Huutokauppakeisari Aki ja Heli Palsanmäki 
vetävät markkinahuutokaupan JCR Kyläjuhlan lauantaissa.

Räävitön räppäriduo Pää-äijät järjestää taatusti kovat bailut.

Sonata Arctica on kemiläinen yhtye, joka soittaa melodista me-
tallia ja viettää tänä vuonna 20v juhlavuottaan.

Liikkuva Laulureppu on lastenmusiikkia soittava duo.

tään JCR Live, joka sisältää 
rokimpaa settiä. Silloin Jää-
liä järisyttävät Sonata Arcti-
ca, Santa Cruz ja Tuohimaa. 
Myös artistit Aki Louhela 
sekä Ari Koivunen duonsa 
kanssa viihdyttävät esityksil-
lään. JK

Koomikko Matti Patronen 
voitti Naurun tasapaino-ohjel-
man 2015. Kuva Sami Kontto 90-luvulla suosittu CatCat-duo.

paikallisten näköinen tapahtuma
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AutokorjAAmo LAPkAArA oy
Välirinne 8, 90940 JÄÄLI
Puh. 020 7344222
myynti@lapkaara.fi
Palvelemme ma-pe 8.00-16.30

www.AutoAsi.fi www.LAPkAArA.fi

RAKENNUSLIIKKEEMME 
ON AINA AUKI!

matti.autio@rakennusliike.inet.fi

meidän kautta hoituu kaikki!

Pyydä 
Tarjous

040 507 6690
0400 584 180

www.rakennusautio.fi

Tutkimuslääke vaikuttaa alentamalla kolesteroliarvoja (LDL-C).

Kuka voi osallistua tutkimukseen?
Etsimme henkilöitä, jotka saavat tällä hetkellä kolesterolia alentavaa lääkitystä. Tä-
män lisäksi osallistujilla on myös oltava jokin alla mainituista sairauksista tai riskiteki-
jöistä:

Esimerkkinä sydän- ja verisuonitaudista on mikä tahansa 
alla mainittu sairaus:
• aivoinfarkti tai sydänkohtaus
• säärien ja/tai kaulan valtimoiden pallolaajennus
• sepelvaltimoiden pallolaajennus ja/tai sepelvaltimoiden ohitusleikkaus.

Seuraavassa on esimerkkejä riskitekijöistä:
• tyypin 1 tai 2 diabetes mellitus
• kohonneet kolesteroliarvot
• tupakointi 
• sepelvaltimoiden ahtaumat
• perifeerinen valtimosairaus (esim. claudicatio intermittens eli katkokävely)
• heikentynyt munuaisten toiminta.

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 4 vuotta. Siihen kuuluu noin 21 tutkimus-
käyntiä. Tutkimuskäyntien yhteydessä otetaan mm. veri- ja virtsanäytteitä. Kohtuul-
liset matkakustannukset korvataan tutkimuksen aikana. Tutkimustoimenpiteet ovat 
maksuttomia tutkittavalle.

Tarkempia tietoja tutkimuksesta saatte soittamalla tai 
lähettämällä meille sähköpostia. Yhteystiedot:
 Yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Timonen
 Oulu Mentalcare Oy, Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
 Puh. 040 7775402 
	 markku.timonen@mentalcare.fi	

Yhteydenottonne ei sido Teitä mihinkään. Henkilöitä, 
jotka ottavat yhteyttä tutkimuskeskukseen, ei rekisteröidä mihinkään. 

Tutkimuksen	toimeksiantaja	on	Pfizer	Inc.

kansainväliseen lääketutkimukseen, jossa selvitetään,
vähentääkö uuden tutkimuslääkkeen käyttö 
riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin.

ETSIMME TUTKITTAVIA

Osuuskunta sopii 
kausiluontoiseen työntekoon

Yksi Kiimingin Yrittäjät ry:n 
uusista jäsenistä on Ac Säh-
kötili Osuuskunta, jonka yksi 
toimeenpanevista voimista 
on Jäälissä asuva Ari Hyryn-
kangas. Hän on sähkö- ja ko-
neasentaja sekä tietokonetek-
niikan insinööri.

Hän tekee sähkötöitä pie-
nistä asennuksista aina suu-
rempiin urakoihin saakka, 
esimerkiksi pistorasian asen-
tamisesta lähtien. Suurin yk-
sittäinen projekti hänelle on 
ollut koko 2000 neliön kokoi-
sen pihattonavetan sähkötöi-
den tekeminen.

Osuuskunta on yhtiö-
muoto, jonka tarkoituksena 
on sen jäsenistön talouden-
pidon tai elinkeinon tuke-
minen harjoittamalla talou-
dellista toimintaa siten, että 
osuuskunnan jäsenet käyttä-
vät hyväkseen osuuskunnan 
tarjoamia palveluita. Osuus-
kunnalla ei ole kiinteää 
osuuspääomaa, vaan se vaih-
telee jäsenmäärän mukaan. 
Jäseneksi voi periaattees-
sa liittyä kuka tahansa, jos-
kin osuuskunnan säännöissä 
voidaan määritellä edelly-

tyksiä. Uudet jäsenet hyväk-
syy hallitus. Osuuskunnan 
jäsenet käyttävät osuuskun-
nassa samankaltaista valtaa 
kuin osakeyhtiön osakkeen-
omistajat.

- Koen että osuuskunta on 
hyvä tapa työllistää itsensä 
jos ala on kausiluontoista tai 
jos töitä ei muuten aina riitä 
tarpeeksi. Nyt työt ajoittuvat 
lähinnä kesään, jolloin ihmi-
set rakentavat ja remontoi-
vat enemmän, Hyrynkangas 
kertoo ja jatkaa:

- Jos töitä olisi enemmän, 
toki toiminimi olisi parempi 
yritysmuoto kustannuksil-
taan. Valitettavasti toimini-
miyrittäjänä tipahtaa tukijär-
jestelmien ulkopuolelle, jos 
töitä ei sitten olekaan tar-
peeksi.

Viime vuonna toimintan-
sa aloittaneen osuuskunnan 
vahvuuteen kuuluu nyt kah-
deksan henkilöä, joista ku-
kin työskentelee tahoillaan 
Oulun alueella, Tyrnävällä 
ja Lumijoella. Hyrynkangas 
kertoo että osaomistajat ovat 
kouluajalta tuttuja henkilöitä 
sekä sukulaisia.

- Rakensimme osuuskun-
nan sisälle järjestelmän, jossa 
jokainen jäsen on ikään kuin 
itsenäinen toiminimiyrittä-
jä. Palkan saa nostaa sitten 
tehdystä työstä. Osuuskun-
nan jäsenenä ei myöskään 
ole pakko tietää yrittämises-
tä paljoakaan, riittää että yksi 
henkilö hoitaa yrittämiseen 
liittyvän byrokratian ja pal-
kanmaksun, kertoo Hyryn-
kangas.

- Aikaisemminkin meil-
lä oli 11 vuoden ajan mo-
nialainen osuuskunta, mutta 
siellä laskentatapa oli mel-
ko raskas. Lisäksi ulkopuo-
listen työntekijöiden kanssa 
tuli laillisia ongelmia, joil-
la on pitkät varjot. Kirjalliset 
sopimukset ovat paras kei-
no huijausten välttämiseksi. 
Nyt on hyvä kun kuulumme 
yrittäjäyhdistykseen, niin voi 
tarvittaessa kysyä neuvoa 
yhdistyksen lakimiehiltä. Li-
säksi olemme rajanneet uu-
den osuuskunnan toimialan 
pääosin sähkötöihin, Hyryn-
kangas kertoo. JK

Sähkötöihin erikoistuneen Osuuskunnan jäsen ja sähkötyönjohtaja Ari Hyrynkangas tekee työk-
seen sähkötöitä ja koneasennuksia.

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

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi
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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.

Koko perheen hiushoitola

Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä

Puh. 040 828 3778

Parturi-Kampaamo
Hiushoitola

Avoinna sopimuksen mukaan.

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 5.30-23.30

	www.syote.fi

Lähestyvää kesäkautta odo-
tetaan Kiimingin Urheilijois-
sa malttamattomana. Lasten 
liikuntakerhot siirtyvät ulko-
kentille ja muun muassa pe-
säpallon harrastajat pääsevät 
lajiharjoittelun pariin.

Suunnistusjaoston kausi 
alkoi toukokuussa lasten ja 
aikuisten suunnistuskoulul-
la. Suunnistustaitojen opetta-
misen lisäksi seura järjestää 
Oulu-rasti kuntosuunnistus-
tapahtumia kuukausittain 
toukokuusta elokuuhun.

Tänä kesänä yhtenä lasten 
liikuntakerhopaikkana toi-
mii Kimmokkeen piha-alue.

- Honkimaan vaihtele-
va maasto mahdollistaa mo-
nipuolisen liikuntakerhon. 
Sateen sattuessa voimme 
treenata Kimmokkeen jump-
pasalissa. Ja lasten ollessa 
kerhossa vanhemmat voi-

Kiimingin Urheilijoilla 
käynnistyy vilkas kesäkausi

vat mennä kuntosalillem-
me, vinkkaa liikuntaneuvoja 
Emilia Nousiainen.

Lasten pesiskoulu järjes-
tetään viimevuotiseen ta-
paan kesäkuussa kirkonky-
lässä, Jäälissä ja Alakylässä.

Kesällä Ponnonmäen ken-
tällä järjestetään kolmet ke-
säkisat, joihin kaikki lapset 
ovat tervetulleita hyppää-
mään pituutta heittämään 
palloa ja juoksemaan. 

Kuntosaliharjoittelun 
aloittamista suunnitteleville 
on tarjolla niin sanottu ma-
talan kynnyksen salivuoro. 
Touko-kesäkuussa tiistain 

Kimmokkeen kuntosalilta saa touko-kesäkuussa tiistai-iltaisin klo 17-18 opastusta laitteiden käyttöön. Kuva: Päivi Mikkonen

klo 17–18 Kimmokkeen kun-
tosalissa on henkilökuntaa 
paikalla opastamassa kunto-
salilaitteiden käyttöä ja an-
tamassa harjoitteluvinkkejä. 
Ohjauksesta ei peritä erillistä 
maksua vaan se sisältyy kun-

tosalimaksuun.
Ohjatut ryhmäliikunta-

tunnit pyörivät Kimmok-
keen jumppasalissa koko ke-
sän. 

Päivi Mikkonen

Matias Koistinen (vas.), Iida 
Koistinen ja Jason Angeria 
vauhdissa KiimU:n 5-6 -vuoti-
aiden lasten liikuntakerhossa 
Kiimingin lukiolla. Kuva: Hele-
na Ervasti

www.lampofix.com

Käyttövesi- ja lämmitys-
verkostosaneeraukset

Lämpöpumput ja muut lvi-työt
Mosquito Magnet -myynti ja huolto

p. 040 139 4843

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.
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OSAAJAT PÄRJÄÄVÄT AINA!
BusinessOulu toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa useita käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen 
liittyviä koulutus- ja valmennusohjelmia. Valmennusten kesto 
vaihtelee lyhyistä tietoiskuista aina muutaman päivän 
räätälöityihin ohjelmiin. Kehitä liiketoimintaasi ja Ilmoittaudu 
nyt mukaan BusinessOulun kevään valmennuksiin!
 
Kevään tarjonnastamme löydät kattavasti valmennuksia 
seuraavista teemoista:
• Liikeidean ja liiketoimintamallin kehittäminen
• Tuotteen/palvelun markkinoille saattaminen ja kaupallistaminen
• Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen tärkeimpänä voimavarana
• Rahoitus ja yritystalous
• Myyntivalmiudet ja markkinointi
• Vientivalmiudet ja kansainvälistymisvalmiudet
• Juridiikka
 
HUOM! Uusi painettu valmennuskalenterimme on ilmestynyt. 
Voit tutustua siihen myös sähköisesti osoitteessa: 
www.businessoulu.com/valmennuskalenteri
Ilmoittautumiset: www.businessoulu.com/tapahtumat 
 
BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta 
kasvuun ja kansainvälistymiseen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat 
laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille.

www.businessoulu.com

HUOM! Uusi painettu valmennuskalenterimme on ilmestynyt. 

BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta 
kasvuun ja kansainvälistymiseen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat 

  / 6102 teskunnemlav

1

BUSINESSOULUNVALMENNUKSET2016

Jääliläiselle osaamiselle on kysyntää
Jäälissä toimiva Eristysapu Oy tar-
joaa palveluita teollisuuden ja ra-
kennusalan tarpeisiin, kuten put-
ki-, laite- ja rakennuseristyksiä sekä 
pellityksiä. Jääliläiselle osaamiselle 
on kysyntää koko Suomea myöten 
ja ajoittain ulkomaillakin.

Yrittäjä Vesa Pulkkinen kertoo, 
että jo pitkään yrityksen pääasialli-
set markkinat ovat sijainneet Etelä-
Suomessa. Tälläkin hetkellä yritys 
on mukana valtakunnallisesti mer-
kittävissä rakennuskohteissa.

- Nytkin meidän porukkaa työs-
kentelee Sipoon Logistiikkakes-
kuksen ja Helsingissä Lauttasaaren 
metroaseman parissa. Aikaisem-
min olemme olleet mukana muun 
muassa Helsingin Oopperatalon, 
Hartwall-areenan ja Kämp-hotel-
lin rakennustyömailla. Joskus hom-
mia on tehty ulkomaillakin, Pulkki-
nen kertoo.

Yritys on tänä kesänä nyky-
aikaistamassa tuotantotapojaan. 
Hankinnassa on peltiosien ja put-
kien työstöön tarkoitettu linjas-
to, joka vähentäisi käsin tehtävän 
työn osuutta, tehostaisi toimintaa ja 
mahdollistaisi suurempien projek-
tien vastaanottamisen.

- Linjasto on pitkäaikainen in-
vestointi ja BusinessOulu on ol-
lut mukana investointiavustuk-
sen suunnittelussa. Tällä hetkellä 
on vielä mietinnässä, hankimmeko 
täysin uuden vai käytetyn linjaston. 

BUSINESSOULU
Postiosoite: PL 22, 
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 5. krs.  
90230 Oulu, Kontinkankaalla 
Peltolan kaupunginosassa
BusinessOulun asiakaspalvelu-
numero: (08) 558 558 10
Faksi: (08) 558 41702

PalvelUPisTeeT: 
Kiimingin palvelupiste:
Kiimingin virastotalo, 
Lempiniementie 2, 90900 Kiiminki
Puhelin: 045 893 2000
Haukiputaan palvelupiste:
Teollisuustie 1, 90830 Haukipudas
Puhelin: 045 893 2000

asiakasneUvonTa:
Minna Jokisalo 
044 703 1374 
minna.jokisalo@businessoulu.com 
Mari Koskinen
050 379 1868 
mari.koskinen@businessoulu.com 
Reeta Räisänen 
046 920 5513 
reeta.raisanen@businessoulu.com 
Markku Uimonen 
044 703 1315 
markku.uimonen@businessoulu.com
 
VIESTINTä JA MARKKINOINTI:
Pauliina Pikkujämsä 
markkinointipäällikkö
040 7434 362 
pauliina.pikkujamsa@businessoulu.com 
Alpo Merilä
asiantuntija, tiedotus
050 5918 562
alpo.merila@businessoulu.com

www.businessoulu.com

Lisäksi BusinessOulu on tarjonnut 
innokkaasti apua kansainvälisty-
miseen, ja he ovat tarjonneet tietoa 
Pohjois-Ruotsin ja Norjan raken-
nushankkeista, Pulkkinen kertoo.

Vuonna 1979 perustettu yritys 
työllisti alun perin vain perustajan-
sa Martti Pulkkisen. Tällä hetkellä 
vahvuudesta löytyy noin 20 työn-
tekijää, joista suurin osa työsken-
telee reissuhommissa eri puolella 
Suomea. Kiimingin Yrityspuistos-
ta löytyy yrityksen peltiverstas, 
toimistotilat sekä varastot. Martti 

Pulkkinen on edelleen toiminnassa 
mukana ja yrittäjänä yhdessä poi-
kansa Vesa Pulkkisen kanssa.

- Minä olen syntynyt Jäälissä ja 
isä on kotoisin Ylikiimingistä. Nyt 
tuli 40 vuotta ikää täyteen ja vielä 
en ole ehtinyt olla muualla töissä. 
Aina olemme asuneet Jäälissä, pait-
si koulut kävin aikoinaan Raahessa. 
Ammattikoulun tarjonta ei täysin 
vastannut työn sisältöä, joten tämä 
työ on opittu pääsääntöisesti teke-
mällä. Lisäksi olen käynyt yrittä-
jyyskursseja, Pulkkinen kertoo. JK
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Rakentajantie 3, 90940 Jääli, www.mobimatic.fi

§LAKIASIAINTOIMISTO
TUUKKA TIEKSOLA

VARATUOMARI
Puh. 0400 585 286

MAKSUTON NeUVONTA!
●  Rikos- ja riita-asiat
●  Oikeudenkäynnit
●  Avioerot, lasten huolto, 
 tapaaminen ja elatus

Mäkelininkatu 20-22 B 4, 90100 Oulu

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

• tilitoimistopalvelut
• taloushallintopalvelut

Parasta yrittäjälle

oulun seudun tilineuvonta oy
Voimatie 1, 90620  Oulu
puh. 040 585 2882 | www.tilineuvonta.fi

www.ktcgroup. 

HaLVIMMaT SÄHKöTYöT

Ac sähkötili osk
050 411 8962

Harjutie 16, 91300 Ylikiiminki

Kukka- ja 
Hautauspalvelu

Liike (08) 817 7018 
Arto 040 532 1986

arto.holmi@hautauspalveluwathen.fi

www.kukkajahautauspalveluwathen.fi

Hetkellä
Surun

Saattaja

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

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

Äitiparasparas
ihanaihana

upeaupea

Osuuskauppasi.

Kiiminki
Palvelemme myös  
helatorstaina ja äitienpäivänä!

Tervetuloa!

579
Frödinge
Mansikka- ja  
Prinsessakakut 
pakaste, 480–500 g 
(12,06–11,58/kg)

Osuuskauppasi tarkoitus on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajilleen.

Espanja
Mansikkarasia 
400 g (4,13/kg)

165 ras


