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KIIMINKI L E H T I
Kiimingin Yrittäjät ry

toivottavat hyvää äitienpäivää 
kaikille äideille!

Käy, soita, asioi sähköisesti 

tai tule kokeilemaan 

etäpalvelua Kelan, Vero-

hallinnon tai Maistraatin 

palveluissa

Kiimingin Asiointipiste
Lempiniementie 2 • puh. 050 316 7618 
asiointipiste.kiiminki@ouka.fi
Avoinna ma-pe klo 8.30–16 

Oulu10, 
Kiimingin asiointipiste
palvelee teitä mm.
○ Neuvonta ja ohjaus kaupungin palveluista
○ Kaupungin lähettämien laskujen maksu
○ Lipunmyynti, mm. Oulun kaupunginteatteri, 

Oulu Sinfonia, Teatterikuoppa, kaupungin  
liikuntapaikat

Tarjoamme myös neuvontaa ja ohjausta  
valtionhallinnon palveluista  
(mahdollisuus etäpalveluyhteyteen)
○ TE-toimisto
○ KELA
○ Vero
○ Poliisin  

lupapalvelut
○ Maistraatti

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

Voit ottaa yhteyttä myös nettisivuilta 
löytyvän lomakkeen kautta:
www.kiiminkipaivat.fi

Kiiminkipäivät 2015 - Markkinamyyntipaikkoja varataan jo!

Paikkoja on tarjolla 
pienistä pöytäpaikoista 
useisiin metreihin.

Myyntipaikkatiedustelut:
Sirpa Runtti p. 0400 776 560 tai 
info@kiiminkipaivat.fi

puh. 020 741 5777 // www.katsastusoulu.fi

Uusi asema avattu Välikylään!
// Katsastukset, myös raskaskalusto
// Rekisteröinnit // Vakuutukset
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Kiimingin Yrittäjien kevät-
kokous järjestettiin keski-
viikkona 29.4. Jäälissä Kelo-
kellarissa. 

Kokouksessa käytiin läpi 
yhdistyksen toimintakerto-
musta, jossa todettiin että 
vuosi 2014 oli yhdistyksen 
33. toimintavuosi. Toiminta 
jatkui aikaisempien vuosien 
malliin. Jäsenmäärä vaihteli 
vuoden aikana hieman, py-
syen kuitenkin suurin piir-
tein samana. Joulukuussa 
2014 Kiimingin Yrittäjissä oli 
139 jäsentä.

Kiiminkipäivät järjestet-
tiin 40. kerran 8.-10.8.2014. 
Tapahtumalle avattiin omat 
nettisivut osoitteeseen www.
kiiminkipaivat.fi ja Kiimin-

Kiimingin Yrittäjillä vilkasta toimintaa
kipäivien tukemiseksi jär-
jestettiin Kylpytynnyriarpa-
jaiset ensimmäistä kertaa. 
Yhdistyksen julkaisema ja 
VKK-Median toteuttama Kii-
minki-lehti ilmestyi kolme 
kertaa.

Vuoden yrittäjänä 2014 
palkittiin Janne Tuohino, 
JanPro Oy:stä. Palkinto luo-
vutettiin Kelokellarissa pi-
detyn hallituksen kokouksen 
yhteydessä marraskuussa. 

Stipendeillä palkittiin yh-
teensä kuusi oppilasta Lai-
vakankaan ja Jokirannan 
kouluista sekä Kiimingin lu-
kiosta. Vuoden aikana huo-
mioitiin Hannu Tuohinon 
sekä Juha Tuohimaan merk-
kipäivät.

Vanhan ja uuden halli-
tuksen perinteinen ”kapu-
lanwaihto” -tilaisuus vietet-
tiin alkuvuodesta keilauksen 
merkeissä, jonka jälkeen siir-
ryttiin syömään intialaiseen 
ravintolaan. 

Toukokuussa järjestettiin 
yrittäjien perheille suunnat-
tu Kevättapahtuma Koitelis-
sa makkaraa paistaen ja leik-
kimielisien kisailuiden sekä 
koskenlaskun merkeissä. 

Yrittäjien Kuntosaliryhmä 
kokoontui yhteensä 20 ker-
taa. Yhdistetty pikkujoulu ja 
syysretki järjestettiin Vuoka-
tin Katinkultaan marraskuun 
lopulla. Vuosikokous pidet-
tiin samaisen reissun yhtey-
dessä Katinkullassa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien puheenjohtajana jatkoi 
Kiimingin Yrittäjistä Lau-
ri Mikkonen ja Mari Halko-
la varsinaisena jäsenenä sekä 
Kaisuleena Joenväärä varajä-
senenä.

Vuoden 2015 hallitukses-
sa puheenjohtajana on Miika 
Sutinen ja varapuheenjohta-
jana Mari Halkola. Sihteerin 

Kevätkokouksessa leppoisissa tunnelmissa ja tiiviillä porukalla. Mukana Miika Sutinen, Mari Sil-
takoski, Auli Ylipahkala, Sirpa Runtti, Vesa Ojala, Jouni Nissi ja Raimo Kokkoniemi.

ja tiedottajan tehtäviä hoitaa 
hallituksen uusi jäsen Mari 
Siltakoski. Muina jäseni-
nä hallituksessa ovat Lauri 
Mikkonen, Hannu Tuohino, 
Kaisuleena Joenväärä, Pasi 
Siekkinen, Minna Huru, Sir-
pa Runtti ja uusi jäsen Mari 
Kukkonen. Hallituksen ulko-
puolinen rahastonhoitaja on 
Kirsti Roininen. JK

Kiimingin Yrittäjien hallituksen kokouksessa 4.2.2015 polkais-
tiin alkuun ensi kesän Kiiminkipäivien suunnittelua. Kokous 
järjestettiin Kiimingin Grillin yläkerrassa. Minna Huru, Han-
nu Tuohino, Mari Halkola, Miika Sutinen, Mari Siltakoski, Pasi 
Siekkinen ja Mari Kukkonen.

Taas on pitkä ja synkkä talvi voitettu ja aika 
kömpiä esiin piiloista rapsuttelemaan nur-
mikoita ja ihmettelemään luonnon heräämis-
tä. Muuttolinnut ovat palailemassa pesintäpai-
koilleen ja jenkkiautot liikenteeseen. Nyt onkin 
mitä mainioin hetki bongailuun.

Myös Suomi on jälleen uuden alun edes-
sä juuri pidettyjen eduskuntavaalien jälkeen. 
Kansa on äänensä antanut ja edustajat valin-
neet. Suurimmaksi puolueeksi äänestettiin yrit-
täjäjohtoinen Keskustapuolue. Yrittäjätaustaisia 
henkilöitä valittiin tällä kertaa eduskuntaan pe-
räti 47, eli lähes neljännes kaikista edustajista. 
Ääniä heille annettiin yli 320 000. Vuoden 2011 
vaaleissa yrittäjätaustaisia valittiin 36.

Tämä osoittaa sen, että yrittäjyydelle on vah-
va tuki ja yrittäjiä arvostetaan. Mielestäni tämä 
osoittaa myös sen, että yrittäjätaustaisten hen-
kilöiden uskotaan voivan tehdä tarvittavat pää-
tökset ja toimet, joilla Suomi saadaan uuteen 
nousuun ja velkaantumisen syöksykierre oike-
nemaan sekä hyvinvointivaltio turvattua

Neuvostoliitossa tehty muutamien kym-
menien vuosien koe osoitti, ettei kasvottomat, 
valtio-omisteiset jättiyhtiöt menesty ja tuo hy-
vinvointia kansalaisille siinä määrin kuin kil-
pailevat järjestelmät.

Menneinä vuosikymmeninä vappu ja vap-
pukulkueet olivat iso juttu monille. Muistan 
omasta lapsuudestani, kuinka pitkät kulkueet 
marssivat kaupungilla punaisten lippujen kans-
sa ja iskulauseita huudellen. Nykyisin on aika 
hiljaista sillä saralla. Tilalle ovat tulleet vanho-
jen autojen ja moottoripyörien kulkueet. Vapus-
ta on tullut enemmänkin koko perheen karne-
vaali ja herkuttelujuhla entisen Ay-paatoksen 
sijaan. Ilmeistä on, ettei paluuta entiseen ole. 
Kurjuutta ei kannata jakaa.

Sekin lienee selvää, että uudet työpaikat syn-
tyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja se li-
sää työtä ja hyvinvointia paikallisesti ja nope-
asti. Äitienpäivän lähestyessä onkin oivallinen 
tilaisuus käyttää paikallisten yritysten palve-
luita. Kiimingistä löytyy lukuisia hyviä yrityk-
siä palvelemaan tätä tarkoitusta. Miehille vielä 
muistutukseksi, että äitienpäivä ei todellakaan 
ole oikea hetki säästää!

Työteliästä ja aurinkoista kesää kaikille

Miika Sutinen
puheenjohtaja 
Kiimingin Yrittäjät ry

Yrittäjyydelle on vahva tuki

Miika Sutinen viime kesän Kiiminkipäivillä Yrittäjien teltassa talkoohommissa.
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Jos et ole saanut yhtään sähköpostia kuluvan 
vuoden aikana, tarkistathan, että sähköposti, 

jonka olet ilmoittanut on edelleen toiminnassa. 

TarKisTa Tai PäiviTä 
TieTosi osoiTTeessa:

www.yrittajat.fi/fi-FI/yrityshaku/tietojen_tarkistus

Kiimingin yrittäjien jäsen!

Kiimingin Yrittäjät järjestävät syksyl-
lä 17.–20.9.2015 yhdistysväen reissun 
Budapestiin, Unkarin pääkaupunkiin. 
Mukaan saavat tulla Yrittäjien jäsenet 
puolisoineen ja osan kustannuksista 
maksaa yhdistys. Yhdistyksellä on ol-
lut tapana suunnata joka toinen vuosi 
syysretkelle ulkomaille.

- Kaksi vuotta sitten kävimme Pra-
hassa ja silloin nousi ajatus, että voi-
simme lähteä seuraavalla kerralla Bu-
dapestiin. Saimme todella hyvät lennot 
Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Buda-
pestiin eikä lentokentillä odottelua ole 
pitkään, joten matkat sujuvat jouhevas-
ti. Olen itse käynyt aikaisemmin vain 
hyvin lyhyesti Budapestissä. Kaupun-
ki näytti todella kauniilta ja minulle jäi 
vielä halu käydä siellä uudestaan sekä 
tutustua paikkaan paremmin, Kiimin-
gin Grillin yrittäjä Minna Huru kertoo.

Ohjelmassa heti matkan alussa on 
kaupunkikierros suomenkielisen op-
paan johdolla. Kierroksella esitellään 
tärkeimmät nähtävyydet: ajetaan Tona-
van yli Budan puolelle, kaupungin van-
himmalle alueelle kohti Linnavuorta ja 
Budan kuninkaanlinnaa, kierros jatkuu 
Gellert-vuorelle. Kierroksen jälkeen 
majoitutaan Sankareiden aukion lähel-
lä sijaitsevaan hotelliin, kahden henki-
lön huoneisiin. Loppumatkan ajan saa 
käyttää mielensä mukaan. Hotellin lä-
heltä löytyy Kaupunginpuisto, eläintar-
ha ja historiallinen Szechenyin kylpylä. 
Ydinkeskusta on hyvien kulkuyhteyk-
sien päässä.

Matka on varattu 30 hengelle ja to-
teutuu, kun ilmoittautuneita on vähin-
tään 25 henkilöä. 

Syysretkelle 
Budapestiin

ILMoIttaudu MuKaan: 

Sitovat ilmoittautumiset 
31.5.2015 mennessä:

Minna Huru, puh. 045 670 5931
grilli@kiimingingrilli.fi

Matkan omakustannehinta on 530 € /hlö
Lennot Finnairin 

reittilennoin 17.–20.9.2015
Matkan tarkemmat tiedot ovat menneet 

jäsenille jäsenkirjeen mukana.

Tervetuloa mukaan!

Kiimingin Yrittäjien yhteis-
työkumppanina Kiiminki-
päivillä 7.-9.8. on Ojan Rau-
dan Oulun myymälä. Liike 
esittelee vapaa-ajan kone-
puolta suurella markkina-
osastolla ja lisäksi markki-
na-arvonnan pääpalkintona 
oleva kylpytynnyri tulee hei-
dän valikoimastaan. Myy-
mäläpäällikkö Mari Karppi-
nen kertoo, että on erittäin 
mieluista tehdä yhteistyötä 
kiiminkiläisten kanssa.

- Kiiminki on meille erit-
täin tärkeää aluetta, ja useat 
kiiminkiläiset suosivat mie-
lellään paikallista lähirau-
takauppaa, joka on vieläpä 
perheyritys, kertoo Karppi-
nen.

Ojan Raudan juuret yltä-
vät vuoteen 1932, jolloin Jee-
li Oja perusti sekatavarakau-
pan Kalajoen Tyngän kylälle. 
Tänä päivänä Ojan Rauta-
kauppaketjun kauppiaana 
toimii Jeeli Ojan pojanpoika 
Jarmo Oja. Yritys tekee kaup-
paa kuudella paikkakunnal-
la ja työllistää yhteensä noin 
150 henkilöä.

- Rakennustarvikekaup-
pa on erityisvahvuutemme, 
samoin puutavara, jota myy-

Ojan Rauta mukana Kiiminkipäivillä
dään kaikissa liikkeissämme. 
Myymälöissä on myös laa-
ja valikoima sisustus-, työka-
lu-, LVI- ja pienrautatuottei-
ta. Henkilökunta antaa myös 
mielellään vinkkejä remon-
toijille ja rakentajille.

Liikkeestä löytyy myös 
erinomainen vapaa-ajan ko-
neiden valikoima. Erikoi-
suutena Oulun myymälässä 
on neljä metriä syvä vesial-

las, jossa voi tutustua muun 
muassa veneisiin, laitureihin 
ja vesijetteihin. Mari Karppi-
nen naurahtaa, että eräs maa-
ilmaa kiertänyt asiakas oli 
ihmetellyt, kun edes Teksa-
sissa yhdessäkään alan liik-
keessä ei ole ollut näin suur-
ta allasta.

- Kun vene on vesillä, 
sen todellisen koon hahmot-
taa paremmin ja näkee muu-

toinkin miltä vene näyttää 
käytössä. Monet veneilyhar-
rastukselle omistautuneet 
pitävät tärkeänä myös sitä, 
että veneen kiikkeryyttä pää-
see testaamaan. Altaasta on 
hyötyä lisäksi koko liikkeen 
paloturvallisuudelle, sillä 
vesiallas on kytköksissä kau-
pan sprinklerijärjestelmään, 
Karppinen kertoo.

Myymäläpäällikkö Mari Karppinen kertoo, että Ojan Raudan Oulun myymälässä on neljä met-
riä syvä vesiallas, jossa esitellään mm. veneitä ja lisäksi siitä hyötyy liikkeen paloturvallisuus.

Viime vuonna suosiota saa-
nut markkina-arvonta järjes-
tetään jälleen! Arpoja myy-
dään toukokuussa alkaen ja 
se huipentuu Kiiminkipäivil-
le, kun arvonta suoritetaan 
toisena markkinapäivänä, 
lauantaina 8.8.2015. Pääpal-
kintona on luksusta elämään 
tuova led-valoilla ja poreilla 
varustettu kylpytynnyri. Ar-
poja saa kiiminkiläisistä yri-
tyksistä, Ojan Raudan Oulun 
myymälästä, Kiiminkipäivil-
tä 7.-8.8. sekä Kiimingin Yrit-
täjien jalkautuessa arpajais-
tempauksiin pitkin kesää.

Lasikuitusisuksella va-
rustettuun kylpytynnyriin 
mahtuu noin kuusi kylpijää. 
Ulkoverhoilu on tehty profii-
liin höylätystä puusta, joka 
on tervaöljykäsitelty, joten 
tuoksu on miellyttävän peh-
meä. Kylpytynnyristä löy-
tyy myös porejärjestelmä ja 
led-valot. Vesi pysyy lämpi-
mänä puulämmitteisen ulko-
kamiinan ansiosta. Istuinosa 
on muotoiltu ja reunalau-

Kylpytynnyri markkina-arpojen pääpalkintona

Ojan Raudan Oulun myymälän Mari Karppinen ja Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Suti-
nen esittelevät arvonnan pääpalkintoa: led-valoilla sekä poreilla varusteltua kylpytynnyriä.

dat ovat tasaiset, vaikkapa 
juomia varten. Ojan Raudan 
Oulun myymälä toimittaa 
kylpytynnyrin, jonka valmis-
taja on Turun Fimex. Lisäksi 

palkintoina on tabletti-tieto-
kone sekä polkupyörä.

Kiimingin Yrittäjien jär-
jestämän arvonnan tuotto tu-
kee Kiiminkipäivien järjestä-

mistä. Perinteinen ja suosittu 
markkinatapahtuma kokoaa 
Kiiminkiin väkeä läheltä ja 
kaukaa. JK

Työnantaja, oletko kuullut työllisyyspalveluista s. 14
KiimU kehittää toimintaansa s. 14
BusinessOulu sivu s. 15
WillaHillassa saa nauttia eläinten seurasta

ISSN 2342-3854 (painettu) 
ISSN 2342-3862 (verkkojulkaisu)
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Kiiminkipäivien ohjelman 
suunnittelu kuumimmillaan

Järjestyksessään 41. Kiiminkipäivät järjestetään tuttuun ta-
paan kesän lopussa, viikonloppuna juuri koulujen alun aikoi-
hin 7.-9.8.2015. Kyseessä on markkinatapahtuma, joka kokoaa 
Kiimingin keskustaan markkinakansaa läheltä ja kaukaa, enti-
siä kiiminkiläisiä tapaamaan toisiaan ja uusia asukkaita koke-
maan perinteistä paikallistunnelmaa. 

Kiiminkipäivillä eri esiintyjillä tai esiintyjäryhmillä on 
mahdollisuus saada esiintymiskokemusta. Kiimingin Yrittä-
jillä on ohjelmiston suunnitteleminen nyt kuumimmillaan ja 
ehdotuksia esityksistä otetaan mielellään vastaan:

- Jos koet että sinussa olisi esiintyjäainesta, olipa se imitoi-
jaa, taikuria, laulajaa, lapsille suunnattua ohjelmaa, tanssimu-
siikkia kypsempään makuun tai muuta, niin kannattaa ottaa 
yhteyttä! Mielellään antaisimme mahdollisuuden paikallisille 
ja lähialueen tulevaisuuden lupauksille saada esiintymiskoke-
musta. Yhteystietoja ja yhteydenottolomakettakin löytyy osoit-
teesta www.kiiminkipaivat.fi, yrittäjistä kerrotaan.

Torimyyjät tarjoavat ja esittelevät tuotteitaan ja lisäksi Kii-
mingin Urheilijat järjestävät voimailunumeron, joka on perin-
teisesti ollut markkinoiden yleisömagneetti. Ohjelmistossa on 
myös perinteeksi muodostuneet leikkimielisen totiset peru-
nankuorinnan ja naulanlyönnin SM-kisat. 

Kiiminkipäivät ovat Kiimingin Yrittäjät ry:n järjestämä 
markkinatapahtuma, joka järjestetään koko Kiimingin iloksi 
ja piristykseksi. Jotta pystymme järjestämään tapahtuman, tar-
vitsemme mukaan vapaaehtoista talkooporukkaa. Ota yhteyt-
tä Miika Sutiseen. Alla yhteystiedot. JK

Nuoren kiiminkiläisen Matti Hernbergin esitykset olivat ohjel-
massa viime vuonna lauantaina iltapäivällä.

Ohjelmistossa on myös perinteeksi muodostuneet leikkimieli-
sen totiset naulanlyönnin SM-kisat. Simosauruksen laulut ja leikit lasten kanssa vetivät lavan edustan täyteen väkeä edellisillä päivillä.

EsiinTyjiä jA TALkooPoRUkkAA TARviTAAn kiiMinkiPäviLLE!  Myös MUUTAMAn TUnnin TALkoiLUsTAkin on APUA. 
Esimerkiksi arpamyyjäksi tai järjestysmieheksi, voit ilmoittautua Miika Sutiselle: puh. 0400 762 468, miika.sutinen@pp.inet.fi.

Viime kesänä perjantai-iltana oli ohjelmassa kutsukaraokea 
sekä tanssiorkesteri Ahopellon esitys.

Perinteeksi on muodostunut myös  perunankuorinnan SM-ki-
sat .

Kiimingin Urheilijoiden järjestämät voimailunumerot ovat perin-
teisesti olleet markkinoiden yleisömagneetti.

Lapset ja perheet on huomioitu päivien ohjelmassa monipuolisesti.
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Adele ruskea
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KeVään toIVotuIn 
Lahja adeLeSta

Lahjakortti 
kauneudenhoitoon 

tai hierontaan.

Parturi-Kampaamo
Hiushoitola

Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä
Puh. 040 828 3778

PARTURI-KAMPAAMO 

KAROLIINA
Riitta ja Eija

Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261

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

Ilahduta äitiä lahjakortilla tai tuotepaketilla.

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

non  StoP -perjantait ilman ajanvarausta   
TERVETULOA!

Muista äitiä lahjakortilla
Hyvää Äitienpäivää 

kaikille äideille!

Kiimingin Yrittäjät ry:n pik-
kujoulureissulla Vuokatissa 
kuljettajana oli Sassin Liiken-
ne Oy:n Risto Sassi. Yritys on 
myös Kiimingin Yrittäjien jä-
sen ja Risto Sassi kertoo, että 
liittyminen yhdistykseen oli 
luontevaa jo yrittäjyyden al-
kuaikoina. Yhdistykseltä saa 
tietoa sekä tukea yrittämi-
seen ja on hyvä, että yrittä-
jiltä löytyy omaa edunval-
vontaa, joka vaikuttaa myös 
kansallisella tasolla.

Sassin Liikenne Oy toi-
mii koulukuljetusten osal-
ta Ylikiimingissä. Aamun ja 
iltapäivän oppilaskuljetus-
ten välissä usein kuljettajil-
la on useampi tunti odottelu-
aikaa, joka kuluu rattoisasti 
vaikkapa kuntosalilla. Ylikii-
mingissä koulukuljetusreit-
tien pituudet ovat pisimmät 
Oulun alueella. Sassin mu-
kaan jonkin verran haasteita 
yrityksen jatkuvuuden suun-
nitteluun tuo se, että Oulun 
kaupunki kilpailuttaa nyky-
ään Koulukuljetukset vain 

Unelma-ammatissa linja-auton kuljettajana:

Jo pienenä sen tiesin!
lukuvuodeksi kerrallaan.

- Talviset haasteet ovat 
luku sinällään, josta riittäi-
si tarinaa Ylikiimingin syrjä-
teistä useammaksi tunniksi, 
kertoilee Sassi.

Tilausajobusseja Sassin 
Liikenne Oy:ltä löytyy 15–59 
asiakaspaikkaisiin asti, joten 
suuretkin ryhmät mahtuvat 
kyytiin. Aikaisemmin Sassi 
oli 16 vuotta turvallisuusalan 
tehtävissä ja vuonna 2000 
tuli suoritettua linja-auton 
kuljettajan ammattitutkinto, 
joka vei miehen mennessään 
uuteen ja mielenkiintoiseen 
ammattiin. Vuonna 2004 
Sassi haki pääsyä Hämeen-
linnan ammattikorkeakou-
luun, jossa suoritti joukko-
liikenteen yrittäjätutkinnon. 
Vuonna 2004 hankittiin en-
simmäinen linja-auto ja T:mi 
R.Sassin bussi aloitti toimin-
nan. Vuonna 2008 yritystoi-
minta oli laajentunut tun-
tuvasti ja oli aika perustaa 
osakeyhtiö.

- Yrittäjäksi alkaminen 

antoi ihan eritavalla haas-
teita kuin aikaisempi am-
matti ja olihan se lähes hyp-
py tuntemattomaan, mutta 
se kannatti tehdä. Meillä on 
yrityksessä hyvä tiimi, jossa 
kuljettajilla on hyvin itsenäi-
nen työ, joka näkyy kuljetta-
jien kiitettävänä vastuunkan-
tona omaa työtänsä kohtaan. 
Tämä helpottaa myös yrit-
täjän arkea kun heihin voi 
luottaa kuin vuoreen, kiitte-
lee Sassi.

Kauimmas Sassin autot 
ovat kulkeneet Europpaa ja 
Venäjää myöten. Sassin Lii-
kenne Oy:n erikoisosaamis-

ta ovat Viron ja Venäjän mat-
kat.

- Kesäkuun alussa teem-
me muun muassa koulutus-
matkan kuljettajien kanssa 
Viroon. Kuljettajien erikois-
osaamiseen kannattaa pa-
nostaa, kertoo Sassi.

Risto Sassin yksi mielen-
kiintoisimmista harrastuk-
sista on moottoripyöräily, 
jonka puitteissa Itä- ja Keski-
Eurooppa ovat tulleet tutuk-
si. Moottoripyörän selässä 
saa hieman eri tavalla tutus-
tua mielenkiintoisiin kohtei-
siin ja ihmisiin. JK

1+8+inva
TAKSI PEKKA SIEKKINEN
Kiiminki

puh. 0400 555 995

Sassin alkuperäinen kokoonpano, vuodesta 2008 lähtien: Lauri Määttä, Raineri Rytinki, Risto Sassi, Pekka Pollari ja Sauli Öljymäki.

Juhla-, kokous- ja illanviet-
totila Kelokellari laajensi ti-
lojansa 100 asiakaspaikan 
verran helmikuun alussa. 
Kiiminkiläinen yrittäjäpa-
riskunta Sirpa ja Kari Runt-
ti kertovat, että rakennuksen 
yläkertaan avatuissa uusissa 
tiloissa on tehty pientä pin-
taremonttia, ja yritetty saada 
samanhenkistä ilmettä kuin 
muissakin tiloissa.

Viime vuoden lokakuus-
sa entiseen Päiväkoti Pikku-
tuokkosen tiloihin asettunut 
yritys tarjoaa pitopalvelua 
ja vuokraa tiloja asiakkaiden 
tarpeiden mukaan. Asiakkai-
na on ollut juhlijoita laidasta 
laitaan sekä eri tahojen koko-
uksia ja henkilöstöiltamia.

- Keksimme järjestää ko-
keilumielessä äitienpäivä-
lounaan, joka sai niin hyvän 
vastaanoton, että lähes kaik-
ki paikat varattiin samoin 
tein. Tästä innostuneena 
suunnittelemme isänpäivälle 
samanlaista tapahtumaa, Sir-

Kelokellarin tilat laajentuivat vintille
pa Runtti kertoo.

- Meillä on monenlaisia 
haaveita tiloihin liittyen ja 
tavoitteena olisi saada talo 
mahdollisimman kovaan 
käyttöön. Rakennuksen toi-
sesta päästä löytyy 4H-yh-
distyksen tilat ja heidän 

kanssa on suunniteltu vaikka 
mitä, kuten koko perheen ke-
vättapahtumaa keskiviikolle 
20.5. kello 16 - 19.

Runttien yritys Siruka 
Eräpalvelut toimittaa pito-
palveluita Kiimingin ja Ou-
lun alueilla ja siksi oma 

Kelokellarin vintille saatiin helmikuussa sata asiakaspaikkaa lisää. Kuva Mari Siltakoski/Imago+ Oy

keittiö olikin kätevä saada 
Jäälistä. Aikaisemmin tilauk-
sen tullessa piti etsiä vuok-
rakeittiö. Ehtimisien mu-
kaan Sirpa ja Kari kiertelevät 
myös lähialueen markkinoil-
la myymässä esimerkiksi lo-
hikeittoa soppatykistä. JK
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HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

joka keskiviikko klo 18, 
alkaen odottelubingolla klo 17.45

Bingo
Päävoittona 

100 euron ostokortti

Hannuksen kyläyhteisön kotisivut: 
hannus.kiiminki.dy.fi

Tervetuloa!

Huom! 
Mitä enemmän 

pelaajia, sitä 
suuremmat voitot.

Kehäkuja 1   I   90940 Jääli   I   puh. 040-846 8206   I   

PALVELUSETELILLÄ
PIHLAJARANTAAN

Täällä on hyvä olla.
Tule asumaan!

Koko kehon vyöhyketerapia 
Intialainen päänhieronta 
Koliikkivauvan hieronta 
Kuumakivihieronta 
Lymfaterapia
Bambuhieronta

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki

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

Jäälin liikekeskuksessa toi-
miva Kauneus- ja hyvinvoin-
tipalvelut Vanilliini Ky on 
laajentanut toimintaansa Ou-
lun Syynimaalle, jossa yritys 
tarjoaa myös suolahuonepal-
veluita. Yrittäjä Kaisuleena 
Joenväärä kertoo, että yritys 
on erikoistunut kauneuden-
hoidon lisäksi kokonaisval-
taiseen hyvinvointiin, joten 
suolahuone täydentää erin-
omaisesti palvelukokonai-
suutta.

Varsinkin näin kevään 
korvalla monet hengitystie-
ongelmista kärsivät saavat 
helpotusta suolahuonees-
ta, kun siitepöly pöllyää ja 
kaupunkien katupöly nou-
see ilmaan. Hoito sopii kai-
ken ikäisille ja sitä voidaan 
käyttää lähes kaikissa hengi-
tyselinsairauksissa sekä ihot-
tumiin. Myös sisäilmaongel-
mista aiheutuvat oireet ovat 
saaneet suolahuoneesta no-
peaa apua.

- Ihanaa on ollut saada 
asiakkailta suoraa palautet-
ta ja nähdä helpotuksen, kun 
vaikka pienen lapsen korva-
tulehduskierteeseen on saa-
tu apua. Välillä asiakkaana 
käy pukumiehiä ruokatauol-
la, jotka vetäisevät vain suo-
jakaavun puvun päälle, ker-
too Kaisuleena.

Diplomikosmetologi Mar-
jo Roininen sanoo asiakkai-
den kertoneen, että suola-
huonehoito parantaa myös 
unen laatua. Vanilliinissa 
tarjotaan myös yhdistelmä-
hoitoja, kuten rentouttavaa 
päänhierontaa, jolloin kos-
metologi on suolahuoneessa 
mukana.

Suolahuoneesta helpotusta 
hengitystieongelmiin

- Kyllä huomaa, että työn-
tekijämme, jotka tekevät hoi-
toja myös suolahuoneessa 
eivät juurikaan sairasta. Ai-
nakaan flunssan takia ei ole 
tarvinnut olla töistä pois. Li-
säksi iho pysyy mukavan 
pehmeänä, Roininen kertoo.

Huoneeseen mahtuu ker-
rallaan kahdeksan henkilöä, 
joten hoitoja voi varata tar-
vittaessa virkistys-, juhla- 
tai polttariporukalle. Suola-
huonehoidon voi yhdistää 
eri hoitoihin, esimerkiksi jal-
kojen tai käsien parafiinihoi-
toihin.

Suolahoito  
lääketieteen tukena
Useissa maissa suolahuone-
hoito on otettu osaksi yhteis-
kunnan tukemaa terveyden-
hoitoa, sillä sen on huomattu 
vähentävän lääkkeiden käyt-
tötarvetta ja toimivan ennal-
taehkäisten sekä nopeuttaen 
kuntoutumista. Hoito sopii-
kin useimmiten minkä vain 
lääkehoidon ja muiden hoi-
tomuotojen tueksi.

Suolan teho on ollut tie-
dossa jo keskiajalla, jolloin 
munkit hoitivat sairaita suo-
laluolissa. Suolakaivoksien 
työntekijöidenkin on huo-
mattu olevan harvinaisen 
terveitä.

Suolahuoneen vaiku-
tus perustuu huoneilmas-
sa olevaan hienojakoiseen 
suolapölyyn, joka tuhoaa 
tulehduksia aiheuttavia bak-
teereita hengitysteissä, irrot-
taa limaa ja desinfioi ihoa 
sekä limakalvoja. Ihohuoko-
sissa suola imee ympäröiväs-
tä ilmasta kosteutta itseen-

sä, tämän ansiosta iho pysyy 
kosteana ja kimmoisana.

Kaisuleena Joenväärä ker-
too, että suolahuone on tii-
vis huone, jonka seinät ja 
katto on vuorattu vuorisuo-
lalla. Seinässä olevasta ge-
neraattorista tulee huone-
ilmaan hienoksi pilkottua 
suolapölyä, jonka voi mais-
taa kielen päällä. Suolapöly 
pilkotaan täysin puhtaasta 
tšekkiläisiltä suolakaivoksil-

ta louhitusta suolasta. Myös 
lattialla on suolaa, joka hel-
lii ja pehmentää jalkapohjia. 
Lapsille on saatavilla lelu-
ja, jotta voi leikkiä kuin olisi 
hiekkalaatikolla. Maksimis-
saan 40 minuuttia kestävän 
hoidon aikana saa rentou-
tua lepotuolissa, pehmeäs-
sä valaistuksessa ja hiljaisen 
musiikin soidessa. Lapsille ja 
vaikeissa tapauksissa riittää 
lyhyempikin aika.

Yrittäjä Kaisuleena 
Joenväärä rentoutuu 
suolahuoneella diplo-
mikosmetologi Marjo 
Roinisen käsittelyssä.

Kauneus- ja hyvinvointipalvelut Vanilliini Ky on 
viime vuonna laajentanut toimintaansa Oulun 
Syynimaalle, jossa yritys tarjoaa myös suola-
huonepalveluita.

Kehäkuja 3 | 90940 Jääli | puh. 040-846 8206 | www.pihlajaranta.fi
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SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

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

 

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen
yritystie 5,  90940 jääli 

p.040-587 3345    

www.ltm.fi

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

Metsonkaari 12 
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

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

Puh. 040 724 5686

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

Sähkösuunnittelu  
ja -asennus
040 595 3250 

ACOAcoNet Oy

w
w
w
.acon

et.fi

Tänä vuonna Kiimingin Yrit-
täjät ry:n uutena hallituksen 
jäsenenä ja piristysruiskee-
na aloitti HierontaKaMarin 
Mari Kukkonen. Hän on ko-
kenut yrittäjäyhdistyksestä 
saadun vertaistuen tärkeänä 
yksinyrittäjän arjessa.

- Aikaisemmin olin töis-
sä isoissa yksiköissä ja välil-
lä sitä kaipaa työkavereita. 
Onneksi kouluajoilta jäi ka-
veriksi muitakin hierojia ja 
yhdistyksessä on saanut tu-
tustua muihin yrittäjiin. Lä-
heisten tuki on myös tärkeää. 
Täydet propsit myös miehel-
leni tukemisesta ja kannus-
tamisesta yrittäjyyteen, il-
man tukea en olisi varmaan 
uskaltanut alkaa yrittäjäksi, 
Mari kiittelee.

Yrittäjyyden aloittamis-
ta helpotti myös se, että yri-

Yrittäjälle läheisten tuki tärkeää
oman perheen ajalle, mutta 
välillä on mentävä myös asi-
akkaan ehdoilla.

Mari kouluttautui hie-
rojaksi ja aloitti yrittämisen 
neljä vuotta sitten. Nykyi-
sin hän tekee hierontojen li-
säksi kinesioteippauksia ja 
antaa ravinto- sekä liikunta-
ohjausta henkilökohtaisena 
valmentajana. Alkuperäisel-
tä ammatiltaan lähihoitajana 
ollut Mari on tehnyt lisäksi 
liikunnan ammattitutkinnon 
sekä 2014 valmistunut perso-
nal traineriksi.

- Alat tukevat hyvin toisi-
aan mielestäni. Monet henki-
lökohtaiset valmennettavani 
käyvät myös minulla hierot-
tavana ja monet hieronta-asi-
akkaistani harrastavat paljon 
urheilua, hän kertoo.

Mari muistuttaa, ettei mi-

dä havaintoja kuinka vaikka 
stressi ja vireystila vaikutta-
vat myös fyysiseen kuntoon. 
Henkilökohtaisessa valmen-
tamisessa on oltava herkkä 
sen suhteen, millainen asia-
kas minut palkkaa ja miksi. 
Jos joku ei ole ikinä käynyt 
salilla, pitää osata aloittaa 

pehmeästi ja ehkä helpom-
min lähestyttävistä liikun-
tamuodoista. Jotkut enem-
män urheilua harrastaneet, 
varsinkin voimailupuolella, 
kaipaavat vähän rankempaa 
tsemppiä ja välillä pitää kar-
jahtaa rumasti, Mari naurah-
taa. JK

Yrittäjä Mari Kukkonen on tullut tutuksi hierojana ja hän on kou-
luttautunut myös liikuntaohjauksen ja ravintoneuvonnan am-
mattilaiseksi.

”Mikään elämäntapamuutos 
tapahdu hetkessä”

tyksen tilaksi pieni hieron-
takamari voitiin remontoida 
kotitalon yhteyteen, Jääliin. 
Se helpottaa kustannuksia, 
ei tarvitse varata aina aikaa 
työmatkoihin ja kotitöitäkin 
hoituu töiden lomassa, kun 
voi välillä käydä laittamas-
sa pyykkikoneen pyörimään.

- Lapsetkin ovat aikalailla 
kasvaneet yrittäjäperheeseen 
ja he tietävät ettei äitiä saa 
häiritä kun asiakas on käy-
mässä. Työt ovat aikalailla il-
tatöitä, joten on ihanaa, että 
miehestä on niin suuri apu 
perheen arjenkin pyörittämi-
sessä. Viikonloput olen pyr-
kinyt rauhoittamaan sitten 

kään elämäntapamuutos ta-
pahdu hetkessä, joten elä-
mäntapojen korjaus saatetaan 
aloittaa vaikkapa ruokailu-
rytmin korjaamisesta. Joskus 
voi käydä vaikka kaupassa 
asiakkaan kanssa katsomassa 
mitä sieltä löytyy ja mitä kan-
nattaa ottaa mukaan. Keho 
on monimutkainen kokonai-
suus, jossa kaikki vaikuttaa 
kaikkeen ja siksi ravinto-ohja-
us on tärkeä osa henkilökoh-
taista valmennusta. 

- Lisäksi täytyy ymmär-
tää mielen ja kehon yhteys, ja 
usein valmennuksien ja hie-
ronnan yhteydessä tulee ju-
teltua. Silloin saatetaan teh-

Kiimingin katsastuskontto-
ri Välikylässä ei ehtinyt pit-
kään olla poissa toiminnasta, 
kun uusi yrittäjä Liisa Lauk-
ka käynnisti tiloissa katsas-
tustoiminnan keskiviikko-
na 1.4.

Parin vuoden ajan Laukka 
on tarjonnut katsastuspalve-
luita Hiirosessa Ferrarin F1-
autoa muistuttavassa tilassa. 
Kiimingin Välikylän katsas-
tusasema on hänelle entuu-
destaan tuttu, sillä hän toi-
mi siellä katsastussihteerinä 
usean vuoden ajan.

Välikylän uudistetuissa 
tiloissa voidaan palvella eri-
tyisen hyvin myös raskasta 
kalustoa. Tilat ja laitteet so-
veltuvat siihen hyvin. Tar-
koituksen on huomioida 
entistä joustavammalla ja ri-
peämmällä toiminnalla myös 
ammattiautoilijoita.

Liisa Laukka halu-
aa panostaa erityisesti ai-
toon asiakaspalveluun sekä 
asiakaskokemukseen am-
mattitaitoisen henkilökun-
nan kanssa. Myös Katsastus 
Kiimingin tilojen suhteen on 
haluttu satsata tuomalla tai-

Uusi yrittäjä Välikylän katsastuskonttorilla
detta toimipisteeseen. Vas-
taanottotilan seinällä komei-
lee pudasjärveläislähtöisen 
taiteilijan Kimmo Takarau-
tion Route 66-tyylinen hen-
keä salpaava seinämaalaus, 
josta löytyy myös Kimmolle 

tyypillistä omaperäistä näkö-
kulmaa.

Asemapäällikkö Jari Vuo-
ti kertoo, että hän on ollut 
töissä samassa tilassa myös 
edellisen yrittäjän aikana. 
Asiakkaissa on runsaasti 

Katsastus Kiimingin työntekijöitä katsastaja Vesa Sipola, asemapäällikkö Jari Vuoti ja toimis-
tosihteeri Ulla Kakko poseeraavat Kimmo Takaraution taiteileman seinämaalauksen edessä.

vanhoja tuttuja, vaikka ase-
ma olikin suljettuna mar-
raskuun lopulla, silloin kun 
yrittäjä vaihtui, Vuoti ker-
too. JK
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Autokorjaamo

www.lapkaara.com
020 7344222

Välirinne 8 Jääli | Ark. klo 8.00 - 16.30

Joskus yrittäjäkin kaipaa ir-
tautumista arjesta. Moni 
onkin huomannut, että 
yrittäjyys on enemmän elä-
mäntapa kuin pelkkä työ, jo-
ten saadakseen ajatukset va-
paalle pitää ottaa järeämmät 
keinot käyttöön. Kiimingin 
Yrittäjien puheenjohtaja Mii-
ka Sutinen nosti tammikuus-
sa kytkintä, ja lähti kahden 
viikon kiertoajelulle Afrik-
kaan. 

Kolmen miehen seurue 
lensi ensin Etiopiaan, josta 
he vuokrasivat auton, ajoivat 
Somaliaan, kävivät Djiboutin 
tasavallassa ja takaisin Etio-
piaan. Jokainen matkapäivä 
meni autoillessa, ja tavoittee-
na olikin nähdä mahdolli-
simman paljon maisemia.

- Aina kun on mahdolli-
suus pyrin lähtemään reis-
suun. Tähän mennessä olen 
käynyt noin 50 maassa, ja 
varsinkin lähikohteissa, ku-
ten Venäjällä, tulee käytyä 
usein. Taidan olla vähän al-
lerginen toisiaan muistutta-
ville turistirysille, joten kier-
rän mielelläni aivan erilaisia 
paikkoja, vaikka se vaatiikin 

Ajatukset vapaalle Afrikan tyyliin

usein vähän enemmän säätä-
mistä, suunnittelua ja paikal-
lisia oppaita. Somaliassa ei 
esimerkiksi edes saanut liik-
kua ilman aseistettuja varti-
oita, jotka olivatkin mukana 
koko matkan ajan, Sutinen 
kertoo.

Mielikuvat  
muuttuvat matkalla
Matkaan on lähdettävä avoi-
min mielin, ikinä ei voi tietää 
mitä todellisuudessa mää-
ränpäässä odottaa. Totuus 
on usein toinen siitä, mitä 
isot uutistoimistot toitottavat 
ja ruokkivat ennakkoluuloja. 

- Mielikuva somalialai-
sista muuttui todella paljon, 
siihen verrattuna mikä käsi-
tys useilla suomalaisilla on. 
Tulot ovat jakautuneet tasai-
semmin ja kukaan ei kerjän-
nyt, toisin kuin Etiopiassa ja 
Djiboutissa. Ilmassa oli myös 
yrittämisen meininkiä: pal-
jon oli käynnissä tietyömaita 
ja paljon uutta rakentamista-
kin, Sutinen kertoo.

Tavallaan useimmat so-
malialaiset ovat yrittä-

jiä, ollessaan vastuussa itse 
omasta toimeentulostaan. 
Turistikohteet ovat valta-
osin valtion omistamia eikä 
suuria työnantajia ole juuri-
kaan olemassa. Monet hotel-
lien ja ravintoloiden omista-
jat ovat käyneet tekemässä 
töitä Euroopassa ja Saudiara-
biassa, ja saaneet sieltä pää-
omaa oman liikkeen perusta-
miseen. Paikallisilla ei juuri 
ole mahdollisuutta pääoman 
kerryttämiseen.

Suurin ongelma on sur-
kea infra ja se ettei tavaraa 
ole saatavilla. Paikallisop-
paana olleen apteekkarin Sa-
din mukaan, kaikkea tavaraa 
on hyvin hankala saada. Sik-
si apteekkari ei voi itsekään 
olla varma mikä myynnis-
sä olevista lääkkeistä on ai-
toa ja toimivaa. Apteekkarin 
poika on tällä hetkellä Suo-
messa opiskelemassa lääkä-
riksi. Sutinen naurahtaa, että 
apteekkari oli innokas linssi-
lude ja niinpä hän poseeraa-
kin useissa matkakuvissa.

Sutinen kävi vierailemas-
sa myös Somalian matkailu-
ministeriössä, jossa vieras-

Perinteinen aamiainen: aurinkokuivattua kamelia. Miika Suti-
nen kertoo, että ulkonäöstä huolimatta ruoka oli aivan hyvää.

- Kävästiin tutustumassa matkaoppaamme Sadin apteekkiin. Ihan kaikkeen olisi Sad kirjoittanut 
ystävällisesti reseptin, kertoo Miika Sutinen.

Somaliassa paikallisoppaana oli Sad, joka halusi olla mukana 
joka kuvassa. Kun ajelimme aavikolla meitä vastaan tuli nämä 
kamelit, joita vietiin karjamarkkinoille myytäväksi. 

Hargeisassa, Somaliassa vesijohtoja ei ole, joten aasin kärrys-
sä olevassa vesisäiliöstä myytiin vilvoittavaa vettä, joka tuli tar-
peeseen auringonpaisteessa päivän viettäneille kauppiaille.

Karjamarkkinakuva on Buraon kaupungista Somaliasta. Kerran viikossa pidetään karjamarkki-
nat, jossa tarjolla on kaikkia mahdollisia kotieläimiä, pääasiassa erirotuisia vuohia ja kameleita.

Djiboutin Lake Abhella oli vaikuttavat maisemat. Järvi kuivui Etiopiaan rakennetun padon vuok-
si ja jäljellä oleva vesi on niin suolaista, ettei siinä elä juuri mitään. Flamingot kuitenkin viihtyvät.

kirjan mukaan käy vuosittain 
vain muutamia satoja tu-
risteja, eli ei ole ihme, ettei 
matkailukuulumisia sieltä 
suunnalta kantaudu kovin 
helposti.

- Yritimme ministeriössä 
kysellä verotuksesta, mutta 
ei siellä osattu kommentoi-
da asiaa. Jonkinlainen järjes-

telmä on olemassa, vaikkapa 
vuohien omistajalle: jos tapat 
yhden vuohen niin siitä pitää 
maksaa dollari valtiolle. Au-
toveroa ei ole, mutta luvat 
toki maksavat ja auto itses-
säänkin on hirvittävän kallis 
paikallisten tulotasoon ver-
rattuna, Sutinen kertoo.

Lisäksi hämmentävää 

matkalla oli se, vaikka ym-
päristö on kuivaa ja ihmiset 
asuvat savihökkeleissä eikä 
vettä näy missään, niin sii-
tä huolimatta kaikki paikalli-
set olivat aina niin puhtaissa 
vaatteissa.

- Itse aina olimme ihan 
pölyisiä ja likaisia, Sutinen 
naureskelee. JK



1 /2015 KIIMINKI L E H T I 9

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

soita 08 2377 9501

Tarkistuta nyt katon kunto, 
sulava lumi ja jää voi 
aiheuttaa vaurioita.
•  Uusi katto 2 päivässä!
•	 Tuomme tullessamme, 
 viemme mennessämme 
 – siistit pihat.
•  Kauttamme myös rahoitus.

Jos risa katto 
masentaa, pojat 
uuden asentaa!

Paikalliset 
pojat! 

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

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

lemmikkieläinhoitola • ruoat • tarvikkeet 

Tervetuloa! 

Näätämötie 14, 90900 Kiiminki, p. 044 015 1800

www.osek.fi 

Tänä keväänä Kukkakauppa 
Sinituulella alkoi kuudes toi-
mintavuosi ja yrittäjä Tarja 
Honkalasta tuntuu kuin aika 
olisi mennyt hujauksessa. Li-
säksi äitienpäivä on tulos-
sa, eli yksi alan kuumimmis-
ta sesongeista, ja se tarkoittaa 
yrittäjälle apureineen vähin-
täänkin kellon ympäri kestä-
viä työpäiviä.

- Yrittäjänä pitää tehdä 
paljon työtä ja ala on kutsu-
musluonteinen: töitä pitää 
usein tehdä silloin kun muut 
juhlivat ja ovat vapaalla. Sik-
si tätä työtä täytyy todella ra-
kastaa, jotta sitä jaksaa tehdä, 
Tarja tuumii.

Hänelle on sydämen asia, 
että jokaisella kukkakimpul-
la luodaan asiakkaalle elä-
mys. Jokaista kukkakimppua 
sitoessaan hän miettii, miten 
saisi taikaa juuri tähän kimp-
puun, kuinka luoda siitä saa-
jansa näköinen sekä välittää 
kukkien antajan ajatukset. 

- En varmaan jaksaisi teh-
dä tätä, jos vain myisin val-
miita kimppuja ja keräi-
sin asiakkailta rahat. Joskus 
kun asiakas ilahtuu tekemä-
ni kimpun ansiosta ja sanoo 
”wau”, tiedän luoneeni jo-
tain ainutkertaista. Siitä saa 
tunteen, joka auttaa taas jak-
samaan monta kuukautta.

Kukkasidonnan ammat-
tilaiset ovat mukana elämän 

Kun työtään rakastaa, se huomataan
käänteissä: tunteita herättä-
vissä perhejuhlissa tai onni-
teltaessa. Joskus kukka voi 
olla paikallaan, koska välität, 
kodin somisteeksi tai vaik-
ka vain omaksi iloksi. Tilan-
teiden kirjon vuoksi kukka-
kaupan työntekijän on oltava 
aina herkkä, kuunnella tar-
koin asiakasta ja olla myös 
surun kohdatessa läsnä.

Tarja Honkala on pitkän 
linjan ammattilainen, hän 
on ollut alalla jo 32 vuot-
ta. Hän valmistui puutar-
huriksi vuonna 1983, jonka 
jälkeen 26 vuotta vierähti toi-
sen yrityksen palvelukses-
sa, kunnes hän lähti 2009 flo-
ristikouluun Kempeleeseen. 
Kukkakauppa Sinituuli au-
kaisi ovet 1.3.2010 edellise-
nä vuonna rakennetussa Kii-
mingin ABC:n kiinteistössä.

- Aikaisemmin en osannut 
kuvitellakaan alkavani yrit-
täjäksi, mutta näin kävi! Yri-
tys otettiin oikein lämpimästi 
vastaan ja maine on kulkeu-
tunut, varmaankin sen an-
siosta, koska olen erittäin 
tarkka työn laadusta ja teen 
tätä työtä sydämellä, arvelee 
Honkala. 

- Yritys minulle ikään 
kuin toinen koti. On onni 
saada tehdä työtä, joka on 
kuin elämäntapa ja jossa saa 
päivittäin luoda jotain uutta 
ja ihanaa, Tarja kertoo. JK

Tarja Honkalalle hyvä asiakaspalvelu on sydämen asia. - Olen 
tarkka työni laadusta ja ilahdun joka kerran kun asiakas ilah-
tuu tekemästäni kukkakimpusta. Tehdessäni mietin aina, kuin-
ka saisin taikaa juuri tekeillä olevaan kukkakimppuun.

Kukkakauppa Sinituuli aukaisi ovet 1.3.2010 
edellisenä vuonna rakennetussa Kiimingin 
ABC:n kiinteistössä.

www.junnonaho.fi

Meidät löydät osoitteesta:
Sinkontie 3, 90900 Kiiminki
p. 0400 844 700
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Pasonsuvannontie 13, 90900 Kiiminki 
p. 0400 389 087

Kattotuolit, hirsitalot, leikkimökit ym.
Hiab-nosturityöt ja kuljetukset

Kuljetus ja nostopalvelu 
Juha P. Järvinen Oy      

KIIMINGIN
JÄTEHUOLTO OY

*  Kiinteistöjen kuivaroskakuljetukset

JÄTEHUOLTO
REIJO LAURILA

*  Likakaivojen tyhjennykset
*  Vaihtolavat
*  Kaivuutyöt pienkaivinkoneella
*  Nosturityöt
* Siirtokuljetukset (koneet, laitteet, 

leikkimökit yms.)

( (08) 8162 340040 746 2340
0400 685 305 Reijo (kaivuu- ja nosturityöt)È

Konepalvelu M. Juntunen
0400 178 783

MyyMME 
kompostimultaa ja hiekkaa

TEEMME 
pihatöitä ja talonpohjia

www.lampofix.com

Käyttövesi- ja lämmitys-
verkostosaneeraukset

Lämpöpumput ja muut lvi-työt

p. 040 139 4850

LähiTapiola Pohjoisen vuo-
den Vahingontorjunta-
teko valittiin nyt toista 
kertaa. Vuoden 2014 vahin-
gontorjuntateoksi on valit-
tu Oulun seudulla kehitetty 

Aina vihreää hälytysajoneuvoille

Hälytysajoneuvo pääsee kohteeseen sujuvasti kun valot ovat 
vihreät. Kuva:Juuso Haarala.

hälytysajonevojen liikenne-
valoetuusjärjestelmä eli HA-
LI-järjestelmä, joka ohjaa lii-
kennevalot automaattisesti 
vihreäksi aina, kun hälytys-
ajossa oleva ambulanssi, pa-

loauto tai poliisiauto lähes-
tyy risteystä.

Hankkeen kehitystyöstä 
vastannut Oulun kaupungin 
liikenneinsinööri Jukka Tal-
vi palkittiin maaliskuun lo-
pulla. Vahingontorjuntateon 
valinnassa korostuivat nope-
ampi ja turvallisempi avun 
saaminen onnettomuustilan-
teissa, risteysonnettomuuk-
sien määrän väheneminen, 
tekniikan tuoma turvallisuus 
ja selkeys, oululainen osaa-
minen sekä menetelmän tuo-
mat kustannussäästöt.

Ennalta ehkäisevä vahin-
gontorjuntatyö ja turvalli-
suuden huomiointi eri ti-
lanteissa voi pelastaa niin 
ihmishenkiä kuin vähen-
tää huomattavia omaisuus-
vahinkoja. Vuosittaisen pal-
kinnon tavoitteena on nostaa 
arkinen, ennalta ehkäise-
vä vahingontorjunta laajem-
paan tietoisuuteen käytän-
nön esimerkkien kautta.

Apu nopeammin  
paikalle
Jukka Talvi kertoo, että HA-
LI-järjestelmä on kehitetty 
tarvelähtöisesti, ja työtä on 
tehty jo vuodesta 2004. Jär-
jestelmän toiminta perustuu 
ajoneuvon lähettämään paik-
ka- ja hallintalaitetietoon, 

Palkinnon Jukka Talvelle (kesk.) luovuttivat liiketoimintajohtaja 
Ilkka Herva (vas.) sekä riskipäällikkö Jukka Ronkainen. 

joka välitetään palvelinohjel-
mistoon.

Varmistamalla hälytys-
tehtävissä olevien ajoneu-
vojen jouheva kulku liiken-
nevaloissa, saadaan apu 
nopeammin onnettomuus-
paikalle ja voidaan taata pa-
rempi liikenneturvallisuus 
valoristeyksissä. Järjestelmä 
ehkäisee merkittävästi hä-
lytysajoneuvojen onnetto-
muuksia liikennevaloissa. 
Tästä seuraa myös huomat-
tavia kustannussäästöjä yh-
teiskunnalle. Tehdyn vai-
kutusarvioinnin mukaan 
järjestelmän on maksanut it-
sensä takaisin Oulun seudul-
la alle vuodessa.

Tällä hetkellä järjestelmä 
on käytössä Pohjois-Pohjan-
maalla ja Kainuussa. Laaje-
nemisesta on allekirjoitettu 
aiesopimus kolmen maakun-
nan toimijoiden kanssa ja sen 
kehittämistä kansalliseksi 
selvitetään parhaillaan. Kiin-
nostusta järjestelmälle löytyy 
valtakunnallisesti sekä kan-
sainvälisesti niin tien- ja ka-
dunpitäjien kuin poliisin ja 
pelastustoimen taholta. Näh-
täväksi jää kuinka laajalle lii-
kenneturvallisuutta paran-
tava HALI-järjestelmä vielä 
tulevaisuudessa laajenee.

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

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Käytä omistajanvaihdoksessa aina asiantuntijoita
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jillä on menossa jo kolmas 
omistajanvaihdosprojek-
ti, jolla kannustetaan yrittä-
jiä valmistautumaan mah-
dollisimman ajoissa joko 
yrityskauppaan tai suku-
polvenvaihdokseen. Val-
mistautuminen on useasti 
suurimmaksi osaksi henkis-
tä, jossa yrittäjä tunnuste-
lee omaa tahotilaa ja muiden 
muassa perheensä suhtautu-
mista asiaan – tämä on on-
nistuneen omistajanvaihdok-
sen kannalta se tärkein vaihe. 
Valmistautumisvaiheessa 

kannattaa tarvittaessa käyt-
tää sparraajana esimerkiksi 
yrityskummia tai yksityisiä 
toimijoita.

Kun hyvä tahtotila on löy-
tynyt, kannattaa valita seu-
raavan vaiheen asiantuntija. 
Verotus, sopimusasiat, ar-
vonmääritys ja yritysjärjes-
telyt ovat tyypillisiä asioita, 
jotka kannattaa antaa asi-
antuntijan hoitaa, jotta saa-
daan paras ja järkevin toteu-
tus. Joskus yrittäjät kokevat 
asiantuntijapalvelut kalliik-
si ja saattavat hinnoitella 
itse yrityksensä tai liiketoi-

mintansa, jolloin hintapyyn-
nöt ovat lähes poikkeuk-
setta liian suuria. Tämä 
johtaakin pitkiin myyntiai-
koihin. Myös rahoittajat ei-
vät pysty antamaan ostajille 
lainaa, koska takaisinmaksu-
ajat ovat suurista hintapyyn-
nöistä johtuen liian pitkiä.

Asiantuntijoita löytyy 
varmasti tarpeeksi, mistä va-
lita. Oleellisinta on saada so-
veltuvin, jonka kanssa löy-
tyy mutkaton puheyhteys 
ja luottamus. Asiantuntijan 
valinnassa Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien käynnissä 

oleva hanke voi auttaa yrittä-
jiä. Hankkeella on puitesopi-
muksella 14 eri asiantuntijaa, 
joiden palveluista on mah-
dollista saada tukea. Hanke 
kestää vuoden 2017 touko-
kuulle asti. Asiantuntijapal-
veluista on ollut kova ky-
syntä, joten niitä kannattaa 
kysyä Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjiltä mahdollisimman 
ajoissa.

Tommi Sirviö
kehityspäällikkö, PPY
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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

Kotipiika

SATU

senioreille 
erikoisedut!

LAHJAIDEA!

Siivouslahjakortti

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

pALvELut:
• Kotisiivous  • Asiointipalvelu 
• Lemmikkieläinten  hoito

Alina-palveluista on 
mahdollista saada 
kotitalousvähennystä.
Puh. 044 455 6320
maarit.ollila@alinahoivatiimi.fi

• Kotityöpalvelut
• Hoivapalvelut
• Sairaanhoitopalvelut

lUoTeTTavaa koTiHoiToPalvelUa vUoDesTa 1993

041 4660448 | Puistokuja 4, Jääli

Koulutettu hieroja & Personal Trainer
Mari Kukkonen

hierontakamari@gmail.com
www.hierontakamari.com

Meillä valmistetaan toimivat ja luonnollisen kauniit hammaspro-
teesit sekä suoritetaan proteesien pohjaukset ja korjaukset asiak-
kaan toiveet huomioiden. Soita ja varaa aika.

Isokatu 32 B 90100 Oulu
puh. (08) 375 128

ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
Esko Tornberg
Sampo Heikkilä

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
Esko Tornberg

Sampo Heikkilä

HAMMASSAMPO

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Meillä valmistetaan toimivat ja luonnollisen

 kauniit hammasproteesit sekä suoritetaan 

proteesien pohjaukset ja korjaukset asiakkaan 

toiveet huomioiden. Soita ja varaa aika.

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

www.ojanrauta.com

OIKEA RAUTAKAUPPA

7,90

0,99

OMA- 
LIPPU
46 x70 
korkeus 125 cm

KAKSPUOLI- 
LAATTA
harmaa HB
300 x 300 x 55 mm

VALTTI 
KALUSTEÖLJY
400 ml
ruskea spray

3,90

MINERAALI-
TÄRPÄTTI KIILTO
1 l, mietotuoksuinen 
lakkabensiini

1,00
2/asiakas

500 kpl:n 

ERÄ/liike500 kpl:n 

erä / liike

Paikallinen rautakauppa Kuusamontien varressa.

/kpl

OULU 
Tapsitie 5

EsiinTyjiä jA TALkooPoRUkkAA TARviTAAn kiiMinkiPäviLLE!  Myös MUUTAMAn TUnnin TALkoiLUsTAkin on APUA. 
Esimerkiksi arpamyyjäksi tai järjestysmieheksi, voit ilmoittautua Miika Sutiselle: puh. 0400 762 468, miika.sutinen@pp.inet.fi.
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Galleria O. Jauhiaisen 
näyttelyssä 
ajattomia kannanottoja
Galleria Oskari Jauhiainen 
toimii nykyisin Kiimingin 
aluekirjaston kanssa samas-
sa osoitteessa, Kirjastokuja 
1:ssä. Gallerian yhteydessä 
on myös vaihtuvien näytte-
lyjen tila, jossa 30.5. saakka 
esillä on Ajattoman ajankoh-
taista - Pilapiirroksia Kari 
Suomalaisen kynästä -näyt-
tely.

Professori Kari Suoma-
lainen (1920–1999) on edel-
leen maamme tunnetuin po-
liittisten pilapiirrosten tekijä. 
Hän piirsi Helsingin Sanomi-
en pääkirjoitussivulle vuo-
den 1950 lopusta kevääseen 
1991 saakka. Armoitettu pi-
lapiirtäjä tunnettiin hyvin 
pelkällä etunimellä ja hänen 
kokoelmansa olivat suosittu-

ja isänpäivälahjoja. Galleria 
Oskari Jauhiaisessa on esillä 
Päivälehden museon Oi ai-
koja, oi tapoja! -näyttelyssä 
olleita piirroksia. Näyttelyn 
on tuottanut Oulun Sarjaku-
vakeskus.

Lisäksi Galleriasta löy-
tyy perusnäyttelynä Oskari 
Jauhiaisen, kiiminkiläissyn-
tyisen kuvanveistäjän elä-
mäntyötä. Vaihtuvien näyt-
telyiden tilan ohjelmistosta 
vastaa kulttuuritalo Valve. 
Seuraavassa näyttelyssä 10.6. 
alkaen nähdään Mari Jääli-
nojan maalauksia. Näyttely 
järjestetään yhdessä Oulun 
taidemuseon kanssa, jon-
ka kokoelmista työt saadaan 
näytteille. JK

Suomen suosituimman pilapiirtäjä Kari Suomalaisen ajattomia 
kannanottoja esitellään Galleria Oskari Jauhiaisen vaihtuvan 
näyttelyn tilassa.

Kari Suomalaisen piirrokset ovat esillä 30.5 asti..

Kiiminkijokimelonta yhdistää 
jokivarren toimijoita
Kiiminkijoki ry puhalsi tänä 
vuonna jälleen henkeä Kii-
minkijokimelonta -tapahtu-
maan, joka järjestetään 10.–
14.6.2015. Viiden päivän 
aikana ulkoilutapahtuma vie 
melojat Kiiminkijokea pitkin 
Puolangalta Haukiputaalle, 
yhteensä noin 175 kilometrin 
matkan.

Kiiminkijoen kalastusalu-
een isännöitsijä Juha Lind-
ström kertoo, että tapahtu-
malla halutaan näkyvyyttä 
alueelle sekä aktiivista toi-
mintaa Kiiminkijoelle. Jon-
kin verran melojia käy jo ny-
kyisin Keski-Euroopastakin. 
Tempauksella myös välite-
tään viestiä siitä, että Kiimin-
kijoesta halutaan pitää hyvää 
huolta, arvostetaan sitä että 
virta on vapaa – sekä kalalle 
että ihmiselle.

Kiiminkijoki ry:n kilpailu-
tuksen perusteella tapahtu-
maa järjestämään pääsi Back-
wood Actionin Harri Tapio.

- Olen nyt kolmatta kertaa 
järjestämässä tapahtumaa 
muutaman vuoden tauon 
jälkeen. Yksin tämä ei toteu-
du, vaan mukana on muita-
kin matkailualan yrittäjiä ja 

monet Kiiminkijokivarren 
kyläyhdistykset. Hienoa on 
ollut huomata, miten tapah-
tuma yhdistää eri toimijoita 
ja kaikilla on intoa puhaltaa 
yhteen hiileen, Harri iloitsee.

Jokivarren kuntien alueel-
la kyläseurat, matkailuyrit-
täjät ja paikallistyöryhmät 
järjestävät melontapäivien 
päätteeksi mukavaa pientä 
oheistapahtumaa.

Vesivaelluksella on 
pitkät perinteet
Ylikiimingin Vuoton Joutse-
nesta Anja Hentunen osaa 
kertoa että nykyisessä muo-
dossaan Kiiminkijokime-
lontaa on järjestetty vuodes-
ta 2005 saakka, muutamaa 
vuotta lukuun ottamatta. 
Tuolloin Petri Haapala veti 
Kiiminkijoen aluetta elävöit-
tävää hanketta, ja innostui 
herättämään henkiin paikal-
lista vesivaellusperinnettä.

Hentusella on tiedossa, 
että melontatapahtumia on 
järjestetty Kiiminkijoen ala-
juoksulla 80- ja 90-luvuilla, 
mutta vesivaellusperinteet 
ulottuvat vielä kauemmas. 

Muinaissuomalaisille Kii-
minkijoki on ollut ihmisen 
kokoinen ja turvallinen kul-
kureitti. Joen varrelta on löy-
tynyt todisteita asutuksesta 
puolen vuosituhannen takaa.

- Nykyisinkin paikallisilla 
on tapana tehdä veneretkiä 
tulva-aikana eli vesivaellus 
on vielä voimissaan. Nykyi-
sin harrastajille melontahar-
rastus ja vesillä liikkuminen 
tarkoittaa arjesta irtautumis-
ta, itsensä haastamista sekä 
romanttisen rauhallisessa 
luontoympäristössä virkisty-
mistä, Hentunen kertoo.

Sopii aloittelijoille  
ja konkareillekin
Kiiminkijokimelonta on kai-
kille melonnasta ja jokiluon-
nosta kiinnostuneille avoin 
retkitapahtuma. Päivämat-
kat ovat 20–40 kilomet-
rin mittaiset. Melontaan voi 
osallistua koko matkalle tai 
myös lyhyemmille päivä-
matkoille. Ammattitaitoisten 
oppaiden ansiosta tapahtu-
ma sopii aloittelevillekin har-
rastajille. 

Kiiminkijoessa on noin 

70 koskea ja ne ovat enim-
mäkseen helppoja, mutta 
mukaan mahtuu muutama 
näyttäväkin koski, jotka tar-
joavat haasteita myös kon-
kareille ja tarvittaessa ne voi 
ohittaa myös maitse.

Leppoisia suvantojakso-
ja on jokaisella melontapät-
källä. Järvilaajentumissa on 
mahdollista olla mukana 
myös soutuveneellä ja me-
lonnan seuraaminen rannal-
ta on kiinnostava tapahtuma 
erityisesti suurimmilla kos-
killa.

Melojille yöpyminen jär-
jestyy omassa teltassa, laa-
vussa, kyläkoululla tai 
vuokramökissä. Jokaisel-
le melontapäivälle on jär-
jestetty omakustanteiset 
ruokailut ja kahvitukset. 
Maksullisia majoituksia voi 
tiedustella Rekihovista, Vuo-
ton Joutsenesta ja Kiimin-
kijoen Virvatulelta. Tarvit-
tavan melontakaluston voi 
vuokrata paikallisilta mat-
kailuyrittäjiltä ja melonta-
seuroilta, jotka myös opasta-
vat oikeanlaisten välineiden 
hankinnassa. JK

Kiiminkijokimelonnan tunnelmia vuodelta 2011. Kiiminkijoki ry puhalsi tapahtumaan henkeä parin vuoden hiljaiselon jälkeen.

Kiiminkijokimelontaan 

ilmoittautumiset 

5.6.2015 mennessä: 

info@backwoodaction.fi

Eduskuntavaaleissa 19.4. 
eduskuntaan valittiin 47 yrit-
täjää eli lähes neljännes kai-
kista kansanedustajista, ker-
rotaan Suomen Yrittäjät ry:n 
tiedotteessa. Tämänhetkis-
ten tietojen mukaan heistä 
jopa 29 on Suomen Yrittäji-
en jäseniä. Yrittäjätaustaiset 
kansanedustajat keräsivät 
yhteensä yli 320 000 ääntä. 
Edellisissä, vuoden 2011 vaa-
leissa eduskuntaan valittiin 
36 yrittäjätaustaista edusta-
jaa, eli lisäys oli huomattava.

Suomen Yrittäjien tieto-
jen mukaan vaaleissa oli eh-
dolla yli 360 yrittäjätaustaista 
henkilöä, mikä tarkoittaa lä-
hes seitsemäätoista prosent-
tia kaikista ehdokkaista. He 
keräsivät kaikkiaan yli 630 
000 ääntä eli yli viidennek-
sen kaikista vaaleissa anne-
tuista äänistä.

Lähes neljännes kansanedustajista yrittäjätaustaisia
- Vaalitulos osoittaa, että 

yrittäjyydelle on vahva tuki 
ja yrittäjiä arvostetaan. Tämä 
antaa hyvän pohjan sille, että 
yrittäjät otetaan lainsäädän-
nössä hyvin huomioon, Suo-
men Yrittäjien toimitusjohta-
ja Jussi Järventaus tulkitsee 
tulosta.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien jäsenyrittäjistä kahdek-
san oli Oulun vaalipiirissä 
eduskuntavaaliehdokkaina. 
Heistä lähimmäksi eduskun-
tapaikkaa pääsi kokoomuk-
sen Jarmo Husso, joka pääsi 
2902 äänellään Oulun piiris-
tä kokoomuksen varaehdok-
kaana. 

Tekstiililiikkeen johdos-
sa pitkän uran tehnyt Jarmo 
Husso kouluttaa nykyisin 
työkseen yritysten johtajia 
sekä henkilökuntaa oman 
yrityksensä puitteissa. Lä-

hes kolmekymmentä vuot-
ta kestäneellä urallaan Husso 
on tutustunut yli 600 pk-yri-
tykseen.

Muita PPY:n yrittäjäjäse-
niä eduskuntavaaleissa eh-
dolla oli Marko Hoikkaniemi 
(RKP, sit.), Päivi Iivonen 
(SDP), Tomi Kaismo (kok), 
Riikka Moilanen (kesk), Tuu-
la Mustonen (kok), Tapio 
Siekkinen (SDP) ja Mikko Sal-
mi (SDP). JK

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät ry:n jäsenistä lähimmäk-
si eduskuntapaikkaa pääsi 
kokoomuksen Jarmo Husso, 
joka ihastutti saksofonin soi-
tolla Iin Lumivalkeat -tapah-
tumassa kampanjoidessaan.
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Koitelin koskissa lasketaan kilpaa 
ensimmäistä kertaa

Rafting Suomi Cupin osakil-
pailu lasketaan 9.5. Koitelin 
koskialueella Kiimingissä. 
Koskenlaskukisa lasketaan 
ensimmäistä kertaa ja ohjel-
ma alkaa jo kello 10 harjoi-
tuslaskuilla. Itse kisassa on 
kolme erilaista vaihetta: pu-
jotteluosuus, head2head - 
kaksinkamppailu sekä no-
peutta vaativa koskisyöksy. 
Palkinnot jaetaan kello 19 ai-
koihin, joten koko päiväksi 
riittää ihmeteltävää yleisöl-
lekin.

- Jäät ovat jo lähteneet jo-
esta ja huhtikuun viimeisel-
lä viikonlopulla vesimäärät 
olivat huipussaan. Arvioisin 
että kisapäivänä veden mää-
rä on juuri ihanteellinen kos-
kenlaskua varten. Olemme 
mukana kisassa ensimmäistä 
kertaa, mutta muuten olem-

me laskeneet koskea Koite-
lissa jo monia vuosia, joten 
aika hyvin tiedämme missä 
vaiheessa kevättä vesitilanne 
on parhaimmillaan. Luonto-
kin tuntuu olevan tänä vuon-
na entisessä rytmissään, ker-
too kilpailun järjestäjä Vepe 
Okkonen Go Arctic Oy:ltä.

Kilpasarjan lisäksi las-
ketaan harrastesarja, johon 
voivat osallistua kaikki ha-
lukkaat, ensikertalaisetkin. 
Kilpasarjan osallistujilta vaa-
ditaan oma kalusto, mutta 
harrastesarjaan pystyy vuok-
raamaan välineet järjestäjiltä 
ja mukaan saa myös ammat-
titaitoisen kipparin. Mukaan 
voi ilmoittautua 6-8 hengen 
miehistöllä, tai ilmoittaa vain 
itsensä, jolloin etsitään so-
piva porukka. Ilmoittautua 
voi 6.5. mennessä vepe.ok-

konen@goarctic.fi -osoittee-
seen.

Kaikki ovat tervetulleita 
kisayleisöön, tapahtuma on 
katsojille maksuton. Katsoja-
na pääset nauttimaan vauh-
dikkaasta ja jännittävästä 
kisasta sekä upeasta Koite-

lin luonnosta. Myös Koitelin 
Tunnelmatupa on avoinna, 
ja sieltä saa pikkupurtavan 
lisäksi syötävää isompaan-
kin nälkään.

Muut Rafting Suomi Cu-
pin osakilpailut lasketaan 
Muoniossa, Rovaniemel-

Jäät lähtivät koitelista huhtikuun puolenvälin tienoilla ja vesimäärä oli huipussaan huhtikuun viimeisen viikonlopun aikana. 

Rafting Suomi Cupin osakilpailut lasketaan 
ensimmäistä kertaa Kiimingin Koitelissa, ja 
mukaan pääsee kuka vain: itse kisaan, har-
rastesarjaan tai yleisöksi rannalle.

lä, Kuusamossa, Torniossa 
ja Laukaalla. Okkonen ker-
too, että Koitelia on pyydet-
ty mukaan aikaisemminkin 
ja vihdoin tälle vuodelle saa-
tiin järjestettyä hyvä kisaor-
ganisaatio. Ylituomarina on 
Raimo Kuru ja ratamestari-

na Jussi Poutanen, molem-
mat Koskenlasku- ja melonta 
ry:stä. Muutoin kisa järjeste-
tään täysin paikallisin voi-
min. JK

Lauantaina 13.6. Jäälissä ry-
tisee taas kun JääliCityRock 
järjestetään jo viidettä kertaa! 
Räimettä tarjoilevat kotimai-
sen raskaan musiikin konka-
rit: Turmion Kätilöt, Battle-
beast, Apina, Burning points 
ja Blind Channel.

Battle Beast on varmasti 

JRC:n kattaus luottaa metalliin
yksi odotetuimmista esiinty-
jistä tämän vuoden JCR:ssä. 
Huimassa nousukiidos-
sa olevan bändin tinkimä-
tön asenne musiikkiinsa nä-
kyy sekä lavalla että lavan 
ulkopuolella. Yhtyeen kol-
mas studioalbumi nousi heti 
ilmestyttyään Suomen viral-

lisen albumilistan kärkeen ja 
singlelohkaisu Touch in the 
Night on soinut tiheästi ra-
diokanavilla koko kevään.

Festivaalin pääesiintyjä-
nä nähdään ehkä Suomen 
parhaimpiin livebändeihin 
lukeutuva Turmion Käti-
löt. Bändi yhdistelee musii-

Kovassa nosteessa oleva Apina yhdistelee musiikissaan me-
tallia ja räppiä. Kuva Sami Jämsén.

kissaan metalli- sekä kone-
musiikkia ja sanoituksista ja 
lavashow’sta löytyy vaikut-
teita Shock Rockista. Rivo-
us ja sadomasokismi sisäl-
tyvät tavallisesti Turmion 
kätilöiden teksteihin, mut-
ta teemana ovat myös usein 
kantaaottavat näkemykset 
ihmiskunnasta.

Oululaista  
metalliosaamista
Oulusta kotoisin oleva Blind 
Channel kuvaa musikkiaan 
violent popiksi, vaikka on-
kin kovasti sukua modernille 
metallimusiikille. Yhtye va-
kuutti järjestäjät viimevuoti-
sella esiintymisellään ja sik-
si bändi päätettiin pyytää 
mukaan myös tänä vuonna. 
Bändin energinen lavaesiin-
tyminen on saanut runsaasti 
kiitosta keikkayleisöltä. 

Burning Point tarjoilee 
kattaukseen pitkän linjan ou-
lulaista kokemusta. Tyylita-
juinen ja melodinen heavy 

metal on purrut yleisöön jo 
vuodesta 1999 ja tänä vuon-
na meininki jatkuu uuden 
vokalistin Nitte Vänskän joh-
dolla.

Apina on niin ikään ou-
lulainen, kovassa nosteessa 
oleva räppiä ja metallia tyy-
litajuisesti yhdistelevä bän-
di, joka sanoituksissaan on 
vahvasti kiinni ympäröiväs-

sä yhteiskunnassa. Bändi on 
kiinnitetty myös useille Suo-
men suurimmista kesäfesti-
vaaleista.

Tapahtuma on sallittu kai-
kenikäisille ja alueelta löy-
tyy erillinen anniskelualue. 
Lippuja saa Lippupalvelusta 
sekä Jäälin että Kiimingin R-
kioskeilta. JK

Battle Beast on varmasti yksi odotetuimmista esiintyjistä tämän vuoden JääliCityRokissa. Kuva 
Jarmo Katila.

Oulun kaupungin työllisyys-
palvelut ja Nuorten työlli-
syyspalvelut jalkautuvat ja 
järjestävät infotilaisuuden 
alueen alle 25-vuotiaille työn-
hakijoille. Infossa on myös 
paikallisilla yrittäjillä mah-

Työnantaja – oletko kuullut työllisyyspalveluista?
dollisuus tulla kertomaan 
yrityksestään sekä kuulla ja 
saada tietoa erilaisista työl-
listämiseen liittyvistä mah-
dollisuuksista. Tilaisuus jär-
jestetään Kiimingin entisellä 
kunnantalon valtuustosalissa 

tiistaina 19.5. kello 12–15. 
Työllisyyspalvelut ovat 

apuna, jos yrityksessä on te-
kemätöntä työtä ja yrittä-
jä harkitsee uuden työnteki-
jän palkkaamista. Tarjoamme 
maksutonta toimialakohtais-

ta asiantuntijuutta sopivien 
työntekijöiden löytämiseen ja 
työllistämisen tukitoimenpi-
teiden hyödyntämiseen.

Oulun kaupungin työlli-
syyspalveluiden asiakkaina 
on pitkään työtä hakeneita ou-

lulaisia, joille työhönvalmen-
tajat etsivät sopivia työtehtä-
viä. Palkallista työsuhdetta 
voi edeltää työkokeilu, joka 
tarjoaa työnantajalle mahdol-
lisuuden tutustua työnteki-
jään ilman palkkakustannuk-

sia. Työnantajan tarpeeseen 
vastaavan työntekijän löydyt-
tyä työhönvalmentaja auttaa 
selvittämään mahdolliset tu-
kivaihtoehdot palkkauskus-
tannuksiin ja neuvoo niiden 
hakemisessa. 
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www.kiimu.fi
Kimmoke Kuntosali

Viitantie 23
90900 Kiiminki

Tule, liiku ja nauTi

Eijan Kammari 
Kiiminki

puh. 040-5717103/Eija

VAATTURI 
TEKSTIILITAITEILIJA

EIJA I. KERÄNEN

www.eijan Kammari.fi

Silkistä, sametista, villasta...
suunnittelen, leikkaan  

ja ompelen...

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Esitys on hauska ja kesäinen ko-
media, joka koostuu useista vää-
rinkäsityksistä ja kommelluksista. 
Esitys sopii myös kouluikäisille 
lapsille. Kesäteatteripaikkana on 
luonnonkaunis Jäälin Majan ranta. 
Katsomo sijoitetaan Jäälin järvel-
le päin, sillä järvi näyttelee isoa 
roolia juonen kulussa. Näyttelijä-
joukossa nähdään enimmäkseen 
tuttuja kasvoja aikaisemmilta 
vuosilta. 

ESITYSAJAT:
Ensi-ilta ke 1.7. klo 19
to 2.7. klo 19
su 5.7. klo 14 ja klo 19
ti 7.7. klo 19
pe 10.7. klo 19
su 12.7. klo 16
ti 14.7. klo 19
ke 15.7. klo 19
to 16.7. klo 19

Kirjoittanut Agapetus 
Dramatisointi Mikko Kivinen

Ohjannut Leena Tiainen 
ja Tarja Kannus-Kivelä

Aatamin puvussa 
ja vähän Eevankin 

Teatteriryhmä 
Lakat esittää

Jäälin Majalla Rantakuja 10, Jääli

Kuva kesän 2014 Muhoksen Mim-
mi -näytelmästä.

Lastenkonsertti 4.6. klo 18
esiintyy Mimi ja Kuku

Huttukylän Nuorisoseuralla
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajuhlien 

ohjelmassa la 13.6. klo 15:00 Perinnetapahtuma

Tarjoamme myös tilat kaikenlaisiin juhliin!

www.huttukylanns.net

Huttukylän Nuorisoseura Koitelinkoskentie 720, Kiiminki

-  vapaa pääsy
-  myydään keittoa 
 ym. ohjelmaa koko perheelle
-  harmonikat, laulua, 
- ilmakivääriammuntaa
-  justeerisahausta, 
- museoautoja
-  Raahen Seudun Zetoristit 

Klo 20:30-01:00 tanssit
tanSSIyhtye SaRMaS

Sing Music karaoke
liput 12 e, käteinen, 
Arvontaa, sekahakua!

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

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

Kiimingin Urheilijoiden toi-
minnan erityinen painopis-
te tänä vuonna on lapsille 
suunnatun liikuntakerhotoi-
minnan kehittäminen. Tämä 
tulee näkymään ensi syk-
synä muun muassa siten, 
että KiimU järjestää iltapäi-
visin kaikille ekaluokkalai-
sille avoimia ja ilmaisia lii-
kuntakerhoja Kiiminkijoen 
koululla ja Jäälin koululla lii-
kuntakerhoa järjestetään kol-
masluokkalaisille.

- Tavoitteena on tarjota 
lapsille laadukasta ja moni-
puolista ohjattua liikuntaa. 
Toivomme, että mukavat lii-
kuntakerhot innostaisivat 
lapsia osallistumaan myös il-
taisin järjestämiimme kerhoi-
hin, puheenjohtaja Keijo Aal-
tonen toteaa.

Hänen mukaansa Kii-
mingin Urheilijoissa tie-
dostetaan, etteivät lapset ja 
nuoret enää hakeudu kil-
paurheilumaiseen toimin-
taan yhtä paljon kuin ai-
kaisemmin. Tämän vuoksi 

KiimU kehittää toimintaansa
seurassa suunnataan aiem-
paa enemmän ohjausre-
sursseja liikunnalliseen har-
rastustoimintaan. Lasten ja 
nuorten toiminnan kehittä-
miseen KiimU palkkaa lii-
kuntaneuvojan, joka aloittaa 
seurassa toukokuussa. Heti 
kesäloman alussa kiiminki-
läisillä lapsilla on mahdol-
lisuus opetella pesäpalloa 
KiimU:n järjestämässä Pesis-
koulussa kirkonkylällä, Jää-
lissä ja Alakylässä. 

Aikuisten terveysliikun-
nan harrastajien määrä on 
kasvanut KiimU:ssa tasaises-
ti vuosittain. Ohjatun ryhmä-
liikunnan harrastaminen on 
suosittua KiimU:ssa. Parina 
viime vuonna on kuntosa-
liharrastajien määrä lisään-
tynyt runsaasti. Kuntosa-
liharjoittelun aloittamisen 
helpottamiseksi seurassa jär-
jestetään yksilö- ja pienryh-
mäohjausta. 

Kimmokkeen kuntosalilta 
vinkataan, että kesä on erin-
omaista aikaa aloittaa kun-

tosaliharjoittelu. Salin oh-
jaushenkilökunnalta tilattu 
harjoitteluohjelma ja yhtei-
nen harjoittelukerta antavat 
mukavan startin kesäkuntoi-
lulle.

Kiimingin Urheilijoiden 
kilpailutoiminta jatkuu tänä 
kesänä edellisvuosien kaltai-
sena. Tiistaina 12.5. Kimmok-
keella järjestetään lapsille 
HIPPO-maastojuoksukisat. 
12.6. pidetään nuorten heit-
tokarnevaalit Ponnonmäen 
kentällä ja seuraavana päi-
vänä on aikuisurheilijoiden 
vuoro mitellä heittomesta-
ruuksista. 19.9. KiimU jär-
jestää yhdessä Kiimingin 
Riennon kanssa 10. kerran 
Kiiminki-maraton juoksuta-
pahtuman, johon odotetaan 
uutta osallistujaennätystä eli 
yli 500 juoksijaa. Oulu-ras-
tit -kuntosuunnistustapahtu-
mia KiimU:lla on 26.5., 3.6., 
14.7., 16.7. ja 13.8.

Päivi Mikkonen

Emma Hintsala (vas.) ohjaa jalkaprässin käytössä Tuu tutustumaan –tapahtumassa Kimmok-
keella 25. huhtikuuta. Etualalla treenaamassa Eetu Paasovaara.

Vauhtia ja ”vaarallisia” tilanteita riittää kun Kimmokkeella järjestetään viimevuotiseen malliin las-
ten HIPPO-maastojuoksut tiistaina 12.5. Kuvat: Päivi Mikkonen

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

LEIKKAA TALTEEN
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Liiketoimintamalli - Toimiiko liikeideasi varmasti?
Sinulla on liikeidea, jonka voimalla aiot yrittäjäksi. Me 
autamme sinut lähtöruudusta eteenpäin sparraamalla 
liikeideaasi liittyviä kriittisimpiä kysymyksiä.

Yrityksen perustaminen - Hyvin suunniteltu on 
puoliksi perustettu
Yritystä perustaessa on monta asiaa huolehdittavana. 
Asiantuntijoidemme käytännönläheiset neuvot auttavat 
sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä 
eteenpäin.

Yritysrahoitus - Oikeanlaista rahoitusta yrityksellesi
Yrityksen kokonaisrahoitus muodostuu usein eri rahoi-
tuslähteistä. Autamme sinua sekä julkiseen että yksityiseen 
yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien 
laadinnassa sekä itse yritysrahoituksen hakemisessa.

BusinessOulu

BUSINESSPLAZA

INVESTOR GATE

Yrityspalvelut tukena yrityksesi 
kaikissa vaiheissa
BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. Kumppanina ja kasvun mahdollistajana varmistamme Oulussa toimiville 
yrityksille tunnistettuihin asiakastarpeisiin vastaavat kokonaisratkaisut sekä kilpailukykyisen 
liiketoimintaympäristön verkostoineen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat 
laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille. Tutustu 
tarkemmin palveluihimme! www.businessoulu.com/yrityspalvelut

Vienti - Maailma kutsuu, onko yrityksesi valmis?
Suurin kasvu tulee usein kansainvälistymällä, mutta se 
vaatii myös huolellisen valmistautumisen. Saat asiantunti-
joiltamme käytännön tukea yrityksesi kansainvälistymiseen 
ja viennin käynnistämiseen.

Omistajanvaihdokset - Omistajanvaihdoksella kasvuun
BusinessOulun asiantuntijat neuvovat ja opastavat sukupol-
venvaihdoksissa ja yrityskaupoissa myyjiä sekä ostajia. 
Käytössämme on myös laaja verkosto alan asiantuntijoita, 
joiden kanssa yhteistyössä toteutamme yrityksen omista-
janvaihdokset sujuvasti.

Liiketoiminnan valmennukset - Osaajat pärjäävät aina!
Toteutamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa 
useita käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä 
koulutus- ja valmennusohjelmia.

WillaHillassa saa nauttia eläinten seurasta
Jenna Ratilainen on perus-
tanut Kotieläinpiha Willa-
Hilla -yrityksen Kiimingin 
Huttukylään. Toukokuussa 
otetaan vastaan ensimmäisiä 
ryhmiä, jotka haluavat tulla 
tutustumaan tilan eläimiin. 
Kesällä alkaa päiväleiritoi-
mintaa ja syksyksi suunnitel-
laan kerho- ja kurssiohjelmaa 
lapsille sekä nuorille.

Jenna on kouluttautu-
nut hevostenhoitajaksi ja li-
säksi hänellä on työkoke-
musta päiväkodista, joten 
yrityksessä yhdistyy hänen 
osaamisalansa. 23-vuotiaan 
naisen kotitalo on kotieläin-
pihan laidalla, joten eläimiä 
saa tulla katsomaan sovit-
tuina aikoina. Lisäksi voi ky-
syä virkistysretkistä ja polt-
tarimahdollisuuksista. Jenna 
haaveilee myös yhteistyöstä 
muiden paikallisten yrittäji-
en kanssa, esimerkiksi Koite-
lin matkailuyrityksien kans-
sa.

- Esimerkiksi lapset, jot-
ka eivät ole saaneet mah-
dollisuutta nähdä ja hoitaa 
eläimiä, pääsevät täällä naut-
timaan eläinten seurasta, 
harjaamaan hevosia tai rap-
suttelemaan koiria. Itse halu-
aisin jatkossa myös kehittää 
hevospuolta ja lisäksi mie-
timme miten järjestäisimme 
majoituspuolta tilalle. Äitini 

Tuore yrittäjä Jenna Ratilainen kertoo, että tilalle muutti keväällä pieni ja pyöreä Jaska-Poni. 
Jaska on päässyt hieman pyöreään kuntoon, joten se etsii nyt kilttejä ratsastajia.

kasvattaa tässä pihapiirissä 
myös australianpaimenkoi-
ria sekä parsonrussellinter-
rierejä, Jenna kertoo. 

Apua yrityksen perusta-
miseen Jenna sai Business-

Oulun Timo Paakkolalta.
- Kun aloin selvittää saa-

tavilla olevia tukiasioita mi-
nut ohjattiin Timon puheille. 
En olisi varmaan osannut ot-
taa huomioon kaikkia laina-

hakemukseen tarvittavia asi-
oita, joten apu oli tarpeen. 
Lisäksi muokkasimme yh-
dessä liiketoimintasuunnitel-
maa ja teimme katetuottolas-
kelmia, Jenna kertoo. JK

Kotieläinpiha WillaHillasta löytyy vuohia, lampaita, kanoja, 
kalkkunoita, ankkoja, viiriäisiä, poni, hevosia, kissoja, koiria, 
marsuja ja kaneja.
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tuottotavoite:

vielä ehdit mukaan!

Tätä tuottoa  

kannaTtaa tavoitella  

ihan kaikkien!

Toimi heti!

*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja OP Oulu vahvistaa koron maksamisen sekä määrän vuosittain jälkikäteen. Saadaksesi lisätietoja Tuotto-osuuden ominaisuuksista, riskeistä ja  
takaisinmaksamisen ehdoista tutustu pankki kohtaiseen merkintäesitteeseen ja muuhun Tuotto-osuuden liitemateriaaliin OP Oulun kotisivulla op.fi/oulu ja konttoreissamme.  
Tuotto-osuusanti päättyy vuoden 2015 lopussa, mutta pankki voi keskeyttää annin jo aikaisemmin. Puhelu OP Ryhmän 010-yritysnumeroon maksaa 0,0835 e/puhelu+0,07 e/min,  
kun soitetaan kotimaan kiinteän verkon lankaliittymästä (hinta sisältää ALV:n) ja 0,0835 e/puhelu+0,17 e/min, kun soitetaan matkapuhelinliittymästä (hinta sisältää ALV:n). 

Asiakasomistajuus on nyt erityisen hyvä valinta. Asiakaso-
mistajana sinulla on mahdollisuus sijoittaa omaan pankkiisi 
merkitsemällä OP Oulun uusia pitkäaikaisia osuuksia,  
Tuotto-osuuksia.

Vielä ehdit mukaan Tuotto-osuusantiin! Voit sijoittaa vaikka 
heti Tuotto-osuuteen, jonka tuottotavoite* on peräti 3,25 %. 

Voit tutustua merkintäesitteeseen kotisivullamme  
op.fi/oulu Toimi heti ja varaa aika konttoriimme netissä  
tai numerosta 010 2535 014.

www.ktcgroup. 

YRITTÄJÄ,
TURVAAMME MENESTYKSESI.

Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää – mutta 

se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvasta-

si  .  Näin varmistat, että perheesi talous kestää ja yrityksesi toiminta 

 jatkuu kaikissa tilanteissa.

 

Ota yhteyttä, niin katsomme yhdessä kanssasi läpi sinun tilanteesi ja 

teemme siihen sopivan ratkaisun.

Yritysten vakuutuspalvelut puh. 08 814 2504

LähiTapiola Pohjoinen, Kirkkokatu 9, 90100 Oulu.

www.lahitapiola.fi/yritys
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