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Tervetuloa Kiiminkipäiville! Nyt sormet ja varpaat ristiin, että sää suosisi Kiiminkipäiviä!

Tervetuloa Kiiminkipäiville!

Sopivaa säätä odotellaan

Kiiminkipäiviä voi syys-
tä sanoa perinteiseksi tilai-
suudeksi: järjestetäänhän 
tapahtuma nyt jo 43. ker-
ran. Tapahtuma on säily-
nyt myös kuntien yhdis-
tymisen jälkeen, mikä on 
positiivisesti huomioitava 
asia koko Oulun kaupungin 
elinvoimaisuuden näkökul-
masta. Se kertoo siitä, että 
kaupungistamme löytyy yh-
teisöllisyyttä, yhteishenkeä 
ja yrittäjyyttä, tapahtumien 
monipuolisuutta sekä pai-
kallista osaamista. 

Taloudellisesti näkökul-
masta ajat ovat olleet vaikeat 
pitkään, paikallisesti ja maa-
ilmanlaajuisesti.  Oulun kau-
punki velkaantuu vuosittain 
noin 90 miljoonalla eurolla. 
Lähivuosina tärkein asia on 
talouden tasapainottaminen. 

Positiivinen käänne on 
kuitenkin näköpiirissä. Työl-
lisyysaste seudulla on paran-
tunut ja Oulu on voittanut 
ICT-alan rakennemuutok-
sen. Oululainen osaaminen 
on viimeisen viiden vuoden 
aikana vetänyt puoleensa 
toistakymmentä kansainvä-
listä, korkean jalostusarvon 
yritystä, jotka työllistävät yli 
1100 työntekijää. Alueella 
toimineet yritykset ovat uu-

distuneet ja kasvavat.  Ou-
luun on syntynyt tuhansia 
uusia työpaikkoja ja uusia 
kotimaisia ja kansainvälisiä 
yrityksiä. 

Kaupunkimme arvoja 
ovat rohkeus, reiluus ja vas-
tuullisuus. Suhtaudumme 
rohkeasti tulevaisuuteen ja 
olemme tunnettuja reilusta 
meiningistä. Vastuullisuus 
merkitsee ennen kaikkea 
vastuun kantamista omasta 
ja läheistemme hyvinvoin-
nista. Toimimme siten, että 
myös tulevilla sukupolvilla 
on mahdollisuus tehdä va-
lintoja. 

Kiiminkipäivät on paik-
ka, jossa kohtaavat eri suku-
polvet sekä eri alojen toimijat 
ja osaajat. Päiviä odotetaan 
paikkakunnalla vuodesta 
toiseen, ja niiden järjestämi-
seksi ollaan valmiita pais-
kimaan töitä.  Ottakaamme 
oppia siis kaikki tästä pai-
kallisesta sisukkuudesta, uu-
siutumiskyvystä ja perinteik-
kyydestä!

Toivotan kaikille antoi-
sia ja aurinkoisia Kiiminki-
päiviä!

Juha Hänninen
Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

Miika Sutinen on tuttu näky talkooliivissään Kiiminkipäivillä 2016. Hän toivottaa markkinayleisön ja myyjät tervetulleiksi päiville. Tänä 
vuonna ohjelmassa on taas monenlaista mukavaa ja mielenkiintoista. Jokaiselle jotakin.

Kylmä kesä on kääntymässä 
jo syksyksi, vaikka tuntuu, 
ettei kesä ole vielä edes alka-
nut. Onneksi nyt on luvassa 
muutamia lämpiä päiviä hei-
näkuun loppuun ja hillatkin 
ovat alkaneet kypsyä poimit-
taviksi. 

Sanotaan, että sotatal-
vet ovat kylmiä, niin tuntuu 
olevan sotekesätkin. Näyt-
tää uhkaavasti siltä, että saa-
daan kolmikymmenvuoti-
nen sote ja hyvässä lykyssä 
vielä jatkosote päälle. Nyt jos 
koskaan kaivataan talvisoten 
henkeä asioiden saamiseksi 
kuntoon. 

Yrittäjät ja sotepalvelui-
den kuluttajat ovat ymmäl-
lään, kun päättäjät eivät saa 
mitään päätettyä. Yritykset 
eivät tiedä yhtään, mitä on 
tulossa ja mihin varautua. In-
vestoinnit ovat jäissä ja kaik-
ki ovat odottavalla kannal-
la. Kunnatkaan eivät investoi 
kiinteistöihinsä, kun ei tiede-
tä mitä on tulossa. Ihan käsit-
tämätön tilanne! Päättäisivät 
nyt jotain ja korjataan sitten, 
jos ei ihan kaikki ole kohdal-
laan. Niinhän tehdään kai-
kessa muussakin. 

Sotepalveluiden käyttä-
jien valinnanvapaudesta ei 
tule tinkiä. Sillä saadaan var-
mistettua hyvät, sujuvat pal-

velut ja pienten, kotimaisten 
yritysten pysyminen kilpai-
lussa mukana. Tunnettu tosi-
asia on, että uudet työpaikat 
syntyvät lähes poikkeukset-
ta pieniin yrityksiin. Pienten 
pitäminen kilpailussa mu-
kana epäilemättä lisää myös 
työpaikkojen määrää, mikä 
onkin välttämätöntä mata-
lan työllisyyden riivaamas-
sa Suomessa. Näin saadaan 
myös eurot pysymään koti-
maassa hyvinvointia ja elin-
voimaa lisäämässä.

Kesän kääntyminen lo-
puilleen merkitsee myös Kii-
minkipäivien olevan tulossa, 
jo 43. kerran. Ohjelmassa on 
taas monenlaista mukavaa ja 
mielenkiintoista. Tänä vuon-
na luvassa on mm. karaoke-
kilpailu aikuisille ja karaokea 
myös lapsille. Alueen layout 
on hieman muuttunut viime 
vuosista ja ravintolateltassa 
on nyt ensimmäistä kertaa 
A-oikeudet. 

Myyntipaikat on taas va-
rattu loppuun ja vanhojen 
tuttujen torimyyjien lisäk-
si on tulossa myös muuta-
mia uusia. Nuokkarin po-
rukka on hankkinut lapsille 
pomppulinnan, hattaraa ja 
jäätelöä. Kirjastolla on taas 
monenlaista ohjelmaa ja te-
kemistä mm. auditoriossa 

näytetään vanhoja kuvia Kii-
mingistä. Tapahtuman on-
nistumisen takaa suuren tal-
kootyö, josta jo etukäteen 

kiitokset, samoin kaikille oh-
jelman esittäjille ja markki-
namyyjille. Nyt vaan sor-
met ja varpaat ristiin, että sää 

suosisi paremmin kuin viime 
vuonna!

Tervetuloa Kiiminkipäi-
ville!

Miika Sutinen 
Kiimingin Yrittäjät ry  
puheenjohtaja

Juha Hänninen esittää Oulun kaupungin tervehdyksen lauantaina kello 13. Oulun kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Juha Hänninen vieraili Kiiminkipäivillä myös vuonna 2015.
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Kenellekään ei ole yllätys 
että yrityskaupat on nopein 
tapa hankkia jo olemassa ole-
vaan yritykseen osaamista 
ja uusia asiakkaita sekä kas-
vattaa liikevaihtoa. Paluu-
muuttajat, alan vaihtajat tai 
muuten yrittäjyydestä kiin-
nostuneet pitävät hyvänä 
vaihtoehtona ostaa yritys-
kaupan kautta itselle ns. työ-
paikka. 

Yrityskauppoja toteute-
taan siis eri motiiveilla ja ta-
voilla. On myös tärkeää ja 
kannustavaa huomioida, että 
tutkimusten mukaan 70 % 
ostajista kasvattaa yritystään 
ja yli 80% omistajanvaihdok-
sista on vähintään onnistu-
neita. Eri toimijat kuten yri-
tysvälittäjät, asiantuntijat, 
Finnvera, pankit ja joukko-
rahoitustoimijat ovat kehit-
täneet omistajanvaihdosten 
ympärille palvelujaan. Voi-
daankin puhua startup –yrit-
täjyyden rinnalla syntynees-
tä restartup –ilmiöstä, jossa 
katseet kääntyvät uuteen 
omistajaan ja yrityksen uu-
teen alkuun. 

Mistä niitä hyviä kohtei-
ta sitten ostajille löytyy? – jos 
unohdetaan perheen sisällä 
tapahtuvat sukupolvenvaih-
dokset, niin Yrityspörssi on 
paras ja valtakunnassa tun-
netuin kauppapaikka löytää 
myytäviä yrityksiä. Myynti-
ilmoitusten määrä on ollut 
kasvussa, koska esim. yritys-
välittäjät käyttävät Yritys-
pörssiä aiempaa enemmän. 
Markkinoille tarvitaan kui-

Myytävät yritykset löytyvät  
Pohjois-Suomen Yrityspörssistä

tenkin lisää myytäviä yri-
tyksiä, jotta ostajat pääsisivät 
tutkimaan toimialan sisäl-
tä useampia kohteita. Tähän 
haasteeseen Lapin Yrittäjät ja 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät vastaavat avaamalla yh-
teisen kauppapaikan tou-
kokuussa, Pohjois-Suomen 
Yrityspörssin (www.psyri-
tysporssi.fi). Näin saadaan 
alueellemme vireyttä omista-
janvaihdosteeman ympäril-
le. Vastaavia alueellisia pörs-
sejä on ollut käytössä muissa 
maakunnissa jo useamman 
vuoden. 

Kahden maakunnan väli-
nen kauppapaikka on linki-
tetty valtakunnalliseen Yri-
tyspörssiin, joten näiden 
alueiden myynti-ilmoituk-
set näkyvät myös koko Suo-
messa. Myynti-ilmoituksia 
voi jättää pörssiin helposti 
rekisteröitymällä käyttäjäksi. 
Kannattaa kuitenkin ennen 
ilmoituksen jättämistä kes-
kustella arvonmäärityksestä 
ja mahdollisesta yritysjärjes-
telystä jonkun asiantuntijan 
kanssa. Apua asiantuntijan 
valintaan saa Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien kautta. 

Pohjois-Suomen Yritys-
pörssissä tulee olemaan il-
moitusten lisäksi molempi-
en maakuntien paikallisten 

asiantuntijoiden, rahoittajien 
ja yritysvälittäjien yhteystie-
toja. Lisäksi pörssissä tullaan 
markkinoimaan yrityskaup-
patilaisuuksia ja kerrotaan 
ajankohtaisia asioista kuten 
rahoitus, verotus ja onnistu-

neet kaupat. Voidaankin sa-
noa, että Pohjois-Suomen 
Yrityspörssi on alueemme 
omistajanvaihdosten kotisi-
vu.

Tommi Sirviö 

Kehityspäällikkö Tommi Sirviö 
on työskennellyt useita vuo-
sia Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjien omistajavaihdosasian-
tuntijana. 

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

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

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

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

Riina Järvinen
Puh. 044 235 0339
riina@kotiserafiina.fi

Tommi Kokkoniemi
kokkoniemi@hotmail.com

Lauri Mikkonen
Puh. 040 511 7366
lauri.mikkonen@loistavin.fi 

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

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

Paula Paroll
Puh. 040 511 6055
paula@parolla.fi

kIImINgIN yrITTÄjÄT ry:N HaLLITuS 2017
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Uusi juontaja 
Paula Paroll

Tervetuloa 43. 
Kiiminkipäiville!

Tule aistimaan perinteistä markkinameininkiä, kun torimyyjät läheltä ja 
kaukaa saapuvat tarjoamaan tuotteitaan ja esiintyjät antavat parastaan

Kiimingin Yrittäjien kesän huipennus eli Kiimin-
kipäivät järjestetään tänä vuonna aiemmista vuo-
sista poiketen viikkoa aikaisemmin 4.-6. elokuuta 
2017. Yrittäjäyhdistyksen vuotuinen voimanpon-
nistus järjestetään jo 43. kertaa!

Useat paikalliset toimijat saapuvat viettämään 
kesäkauden huipennusta monipuolisen ohjelman 
siivittämänä. Tule aistimaan perinteistä markkina-
meininkiä, kun torimyyjät läheltä ja kaukaa saapu-
vat tarjoamaan tuotteitaan.

Alueella on markkinamyyjiä ja monipuolises-

ti ohjelmaa perjantai-iltapäivästä lauantai-iltaan 
saakka. Lisäksi sunnuntaina Kiiminkipäivien oh-
jelmaan kuuluu messu Kiimingin kirkossa, Kii-
minki-Seuran järjestämä kävelyretki ja illalla lau-
luilta Koitelissa. 

Kiiminkipäivien markkina-alue on rauhoitet-
tu autoliikenteeltä ja autot pyydetään jättämään 
lähistöltä löytyville pysäköintialueille. Kiimingis-
sä pysäköinti on ilmaista pysäköintiin tarkoitetuil-
la alueilla. Kiiminkipäiville on helppo tulla myös 
bussilla esimerkiksi Oulun suunnalta. Bussi 35K 

Oulusta/Ouluun pysäkit sijaitsevat markkina-alu-
een vieressä.

Kiiminkipäivien uusi juontaja on tänä vuonna 
Kiimingin Yrittäjien hallituksen jäsen Paula Paroll, 
joka järjesti myös viime vuonna tapahtuman ka-
raoketempauksen. Tänä vuonna Paula vetää ka-
raoken molempina markkinapäivinä ja lauantaina 
on kello 16.30-20 Kiimingin karaokemestaruuski-
sa. Uutena on myös lasten karaoke lauantaina il-
tapäivällä.

Kiiminkipäivien uusi juon-
taja on tänä vuonna Kii-
mingin Yrittäjien hallituk-
sen jäsen Paula Paroll, joka 
on aiemmin osallistunut ta-
pahtumaan järjestämällä ka-
raokeohjelman. Karaoken 
vetämisestä hänellä on koke-
musta vuodesta 1995 lähtien. 

Tänäkin vuonna hän ve-
tää esiintymislavalla kara-
oken molempina markki-
napäivinä. Lauantaina on 
samalla uutena Kiimingin 
karaokemestaruuskisa alka-
en kello 16.30. Tunnin mit-
tainen lasten karaoke on 
myös uutena ohjelmana kel-
lo 11.30. 

Kiiminki on Paulalle tuttu 
jo yli 20 vuoden takaa, jolloin 
hän teki ensimmäisen työ-
keikkansa silloisessa ravin-
tola Tikankontissa. Tuolloin 
neitonen ei osannut arvella, 
että myöhemmin hän toimii 
yrittäjänä itselleen rakkaaksi 
tulleessa Kiimingissä. 

- Kiimingissä asiak-
kaat ovat olleet aivan iha-
nia. Vaikka etäisyyttä Ou-
lun ja Kiimingin välillä ei 
ole paljoa, niin ihmiset ovat 
aivan erilaisia. Kiiminkiläi-
set ovat mukavaa porukkaa 
ja nuoretkin ovat fiksuja ja 
kohteliaita, tulevat kysele-
mään kuulumisia ja jututta-
maan, Pub Neidonkengäs-
sä 20 vuotta työskennellyt 
ja josta yrittäjänä 18 vuotta 
toiminut Paula kehuu. Mai-
nittakoon, että tämän vuo-
den huhtikuun alusta alkaen 
Paula vuokrasi Pub Neidon-
kenkä yritystoiminnan kem-
peleläiselle Paula Simsekille. 

- Pub Neidonkengäs-
sä vuoden paras viikonlop-
pu on myyntiä ajatellen ollut 
aina Kiiminkipäivien viikon-
loppu kesän lopulla.

Paula Paroll juontaa Kiiminki-
päivillä.

Perjantain ohjelmatarjonta 
alkaa viime vuoden tapaan 
jo kello 14 ja luvassa on pai-
kallisista aineksista koottua 
ohjelmaa. Yhdistykset ovat 
järjestäneet hauskoja esityk-
siä, runoja, lauluja, sketsejä 
sekä seurakunta järjestää yh-
teislaulutilaisuuden. 

Kiiminkipäivillä aiem-
minkin nähty Kiimingin 
Harmonikat esittää perin-
teistä haitarimusiikkia, jon-
ka tahtiin sopii notkeimpien 
myös tanssahdella. Illalla lu-
vassa myös karaokea.

Antti Ervasti & Erakot
Kello 19.30 esiintyy Antti Er-
vasti & Erakot, jonka nokka-
mies on kiiminkiläinen toi-
mittaja Antti Ervasti. 

Yhtye on myös levyttänyt 
musiikkia, jota he luonneh-

tivat veikeäksi voimapopik-
si ja hersyväksi herkistelyksi. 
Sanoituksissa on kuultavissa 
julmanhauskankipeitä tari-
noita. Saattaapa mukana olla 
aiemminkin Kiiminkipäivillä 
kuultuja saunalauluja. 

Moskah
Kello 23 musiikkia kuul-
laan niin ikään kiiminkiläi-
seltä Moskah –orkesterilta, 
joka on auttanut myös päi-
vien järjestelyissä talkoope-
riaatteella. 

Syksystä 2014 toiminut 
yhtye soittaa suomirockia 
tiukoista tykityksistä löy-
siin balladeihin: rujoa, rajua, 
mutta aitoa. Yhtye julkaisi 
ensimmäisen levynsä maa-
liskuussa 2016.

Kuntosali Comeonfitin porukka oli Kiiminkipäivillä viime vuonna ja niin tänäkin vuonna. Kaikkien 
kävijöiden kesken arvontaa ja arvausta! Palkintona tuotepalkintoja ja kuntosalijäsenyyksiä! Kaikille 
kävijöille InBody -mittaus ilmaiseksi!

Kiiiminkipäivillä on monenlaista esittelytoimintaa ja markkina-
myyntiä. Eri sekä paikkakunnalta ja eri puolilta Suomea saapuu 
markkinamyyjiä Kiiminkipäiville.

Perjantain ohjelmaa
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tapaan Match Show. Kiimin-
gin Vuoden yrittäjän pal-
kitseminen on iltapäivällä. 
Viime vuonna tittelin sai Kii-
mingin Grillikioski. Nuorista-
lo Sykkeessä on avoimet ovet. 
Siellä on mm. oululaisia ly-
hytelokuvia, vanhoja kiimin-
kiläisiä valokuvia, sanatai-
teellisia työpajoja. Galleria 
Oskari Jauhiaisella on Uni-
kudelmia-näyttely. Illalla on 

Kiimingin Vuoden yrittäjän palkitseminen on lauantaina iltapäi-
vällä. Viime vuonna tittelin sai Kiimingin Grillikioski. Kuvassa gril-
likioskiyrittäjät Kyösti ja Minna Huru.

Kiiminkipäivätanssit Huttu-
kylän Nuorisoseuralla, esiin-
tyjinä Valentin & Crystal. 

Sipelele
Kello 20 esiintyy Sipelele. 
Esitykset ovat Sirpa Eskolan 
musiikkiprojekti, jossa kap-
paleet syntyvät elämänkoke-
musten myötä, nuoruuden 
tarinoista ja tulevaisuuden 
haaveista, keski-ikäistyvän 

naisen näkökulmista, nuo-
remman naisen elämäntilan-
teista, yhteisistä peloista ja 
toiveista. Runoista ja naisten 
vuoropuhelusta. 

The Numbs
Kello 21 esiintyy aiemminkin 
Kiiminkipäivillä nähty The 
Numbs, joka vastaa jälleen 
kerran psykedeelisimmäs-
tä tarjonnasta. Yhtye soittaa 

psykedeelistä ja progressii-
vista rokkia. 

NtiKaleva & The Mistake
Kello 22 kuullaan modernia 
suomalaista pop-rockia mah-
tavilla lyriikoilla ja asenteel-
la. Oululaisen viisijäsenisen 
yhtyeen vaikutteet löytyvät 
hard rockista, grungesta ja 
suomalaisesta popista.

Hannuksen kyläyhteisön järjestämä Markkinabingo rantautui ensimmäistä kertaa viime kesän Kiiminkipäiville. Markkinalavalla peliä 
vetivät Timo Erikkilä ja Aarno Huru. Tänä vuonna Markkinabingo pidetään Kiiminkipäivillä lauantaina klo 14-16 viimekesäiseen ta-
paan esiintymislavan luona.

Viime vuonna Kiimingin eläkeläiset ry:n pisteellä oli perinteistä arvontaa, jonka palkinnot oli saatu 
lahjoituksena yhdistyksen jäseniltä. Nyt eläkeläisillä on lauluesitys perjantaina klo klo 14.30.

Lauantain ohjelmaa
Lauantai päivä Kiiminkipäi-
vien ohjelma-alueella alkaa 
jo kello 10 kansanlaulukir-
kolla ja kello 11 MusaMin-
nit esiintyy lapsien iloksi. Li-
säksi ohjelmaa on Kiimingin 
Urheilijoilta, tervehdyksiä 
virallisilta tahoilta sekä Jo-
kirannan Kantriklubin tans-
siesitys. Hannuksen kyläyh-
teisö järjestää jälleen tuttua 

markkinabingoa, jota varten 
voittoisat lomakkeet kannat-
taa lunastaa hyvissä ajoin en-
nen bingon käynnistymis-
tä Hannuksen kyläyhteisön 
pisteeltä. Oulun Katutaiteel-
la on katutaide-esittely. 

Naulanlyönnin SM-kisa 
on perinteiseen tapaan. Len-
topalloa pelataan ulkoken-
tällä ja Kiimingin Koirahar-
rastajilla on entisten vuosien 

Markkina-arpoja myymässä senioriyrittäjä ja uuttera talkoolainen Raimo Kokkoniemi. Tänäkin 
vuonna voi arvan ostaa Kiiminkipäivillä. Palkintona on kylpytynnyri.

Yrittäjäyhdistyksen toiminnan tukemiseksi tuottoja saadaan myös markkinaravintolasta. Tänä 
vuonna on teltassa ensimmäistä kertaa A-oikeudet. Talkoissa tiskin takana ahkeroivat viime vuon-
na Juho Tuohino ja Jouni Nissi.

Naulanlyönnin SM-kisa on perinteiseen tapaan tapahtuma-alueella. Viime vuonnakin naulaa isket-
tiin ahkerasti sateesta huolimatta.
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www.huttukylanns.net

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki  

Tarjoamme tilat kaikenlaisiin juhliin!

Iskelmäprinssi 
Valentin 
& Crystal

Tervetuloa! 

KiiminKiPäiVien PerinTeiseT TanssiT 
Huttukylän nuorisoseuralla la 5.8. klo 20:30 – 01

sing music 
KaraoKe 
(kahviossa)

liput 12 €, 
sekahaku, naisten-
haku, arvonta, 
maksut käteisellä

Kiiminkipäivien aikaan 4-6.8. 
Pub neidonkenkä on avoinna seuraavasti:

Pe 17:00-03:00 | La 15:00-03:00 | Su 15:00-00:00

Tervetuloa!

HOX! Tulossa la 26.8. DJ Unne ja Summer Party! 
Liput ovelta 5 €.

Terveystie 2 
90900 Kiiminki

www.residenssi.com

Oulusta ja sen ympäristös-
tä peräisin oleva The Numbs 
soittaa surrealistista uusrok-
kia. Tai jotakin sinne päin. 

The Numbs - uusi mielenkiintoinen tuttavuus

Antaa miesten kertoa itse: 
– Olemme kuin hampu-

rilainen. Pohjalla on vanhan 
liiton rock-musiikki. Pihvinä 

on 60-luvun psykedelia ja sen 
päällä on meidän oma uusi 
juttumme, yhtyeen kitaristi 
Petteri Parkkila täsmentää.

Yhtyeen vaikutteet tulevat 
The Doorsista, Kingston Wal-
lista, Jimi Hendrixistä, Juice 
Leskisestä, jazzista ja 1800-lu-
vun dekadenttisesta symbo-
lirunoudesta. Yhtyeen nimi 
tarkoittaa tunnotonta, puutu-
nutta tai turtaa. 

– Se on metafora. Se liittyy 
astraalimeininkiin ja alitajun-
nan kuviin. Kun nukut, et ole 
kuollut mutta lähellä kuole-
maa. Olet turta, Parkkila se-
littää.

Biisit ovat englanninkie-
lisiä, ja kaikki sävelmät ovat 
omia. Ensilevy julkaistiin ke-
sän alussa. Se löytyy jo Spoti-
fysta, ja yhtye on nähtävissä 
myös Youtubessa. Yhtyees-
sä soittaa Antti Honkanen 
bassoa, Iikka Heikkilä kos-
kettimia sekä huilua ja Nik-
las Airaksinen rumpuja. The 
Numbs on tehnyt tähän men-
nessä muutamia keikkoja. La-
vameiningissä surrealismi ja 
psykedelia ei vielä näy valoi-
na ja savuina, mutta tulevai-
suudessa se yhtyeen äijien 
mielestä näkyy.

The Numbs on lupaava uusi bändi

Kiiminkiläinen Moskah tar-
joilee Kiiminkipäivillä an-
noksen tuhtia ja ryhdikästä 
suomirokkia. Basisisti Pablo 
kertoo, että välillä meininki 
on punkahtavaa, välillä ro-
kahtavaa.

– Pääasiassa soitamme 
suoraa rokkia. Toki käym-
me metallin puolella joissa-
kin biiseissä, Pablo tiivistää.

Moskah on ollut olemas-
sa kolmisen vuotta ja tänä 
aikana yhtye on saavutta-
nut uskollisen kannattajajou-
kon. Treenikämpällä väsät-
ty ensialbumi julkaistiin noin 
vuosi sitten ja yhtyeen sävel-
miä on kuultavissa muun 
muassa Spotifyssa ja Youtu-
bessa. Pablon lisäksi yhtyees-
sä soittavat Meikki (kitara) ja 
SuoraT (rummut).

Yhtyeen musiikillisia vai-
kutteita ovat muun muassa 
Iron Maiden, Foo Fighters ja 
Alice in Chains. Suomirokin 
puolelta miehet kuuntelevat 
muun muassa Leevi & Lea-
vingsia ja Popedaa.

– Menemme pintaa sy-
vemmälle teksteissä. Käsit-
telemme niissä synkkiä ja 
hankaliakin aiheita, kuten 
esimerkiksi ”Haitolta hirtet-
ty” -sävelmässä. On meil-

Moskah tarjoilee tuhtia rokkia suomeksi

lä myös meneviä rokkibii-
sejä, joissa sanoituksella ei 
ole niinkään väliä, kunhan 
meininki on kova. Meidät 
tunnetaan Oulun seudulle 
energisenä ja viihdyttävänä 
esiintyjänä, Pablo kuvailee.

Moskah-nimen takana on 
kilpailu yhtyeen aikaisem-
man kitaristin Jonin kanssa.

– Kilpailimme hänen 

kanssaan, kumpi tekee bii-
siin soolon. Soolon keksi-
jä saa päättää bändin nimen. 
Meillä oli kaksi vaihtoeh-
toa: Morkah ja Moskah. Jäl-
kimmäinen on yhdistelmä 
sanoista ”Meillä on Sannan 
kanssa asiat hyvin”. Sanna 
oli Jonin vaimo. Reetta on 
taas minun puolisoni. Nimi 
olisi Morgah, jos minä oli-

sin saanut soolon tehtyä. En 
kuitenkaan ennättänyt, Pab-
lo kertoo.

Pablo kertoo, että Kiimin-
kipäivillä esiintyminen on 
Moskahille suuri kunnia.

– Olemme pyrkineet mah-
dollisimman paljon puolel-
tamme jeesaamaan Kiiminki-
päiviä, että hommat saadaan 
pelaamaan.

Moskah on energinen lavabändi.

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Bingo

Päävoittona 
100 euron ostokortti

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

Tervetuloa!
Huom! Mitä enem-
män pelaajia, sitä 
suuremmat voitot.

jokaisen Parittoman viikon 
keskiviikkona klo 18, 
alkaen odottelubingolla klo 17.45

The Numbs on Kiiminkipäivien esiintymislavalla 5.8. klo 21.

Moskah esiintyy Kiiminkipäivillä esiintymislavalla 4.8. klo 23.

Kiiminkipäivät 4.-6.8.2017

Bingo 
Kiiminkipäivillä 
la 5.8  klo 14-16
Kiiminkipäivien tapahtuma-

paikalla esiintymislavan 
luona ulkona.
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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. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, kiiminki

Myös 
laHja-
KortIt

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia 
Vauvahieronta
Hemmotteluhoidot 

Palvelua lähellä sinua!

08 521 1991 
www.osfysio.fi

Asiantuntijamme tavattavissa 
KiiMiNKiPäiViLLä. 

Tule mittaamaan käsiesi  puristusvoimaa 
ja osallistu arvontaan.

Fysioterapiaa viidessä toimipisteessä 
Oulussa, Oulunsalossa ja Kiimingissä. 

Tervetuloa!

Omintakeista suomirokkia 
esittävä Antti Ervasti on tut-
tu näky Kiiminkipäivillä. En-
simmäiset kerrat hän esiin-
tyi päälavalla sooloartistina 
kitaransa kanssa. Vuosi oli 
2013. Sama toistui seuraava-
na vuotena, mutta myöhem-
min mies toi mukaansa bän-
dinsä. Nämä ovat  Evil Stings 
(2014) ja Erakot (2015). Näis-
tä ensin mainittu on jo hajon-
nut, mutta sen raunioille on 
perustettu Raket Super -ko-
koonpano.

Tänä vuonna mukana on 
Erakot.

– Kiiminkipäivät on hieno 
tapahtuma. Siellä näkee pal-
jon tuttuja. Kiiminkipäivil-
lä on mukava soittaa silloin 
kun on hyvä ilma ja paljon 
yleisöä, Ervasti kehuu.

Hänen mukaansa jokai-
sella soittokerralla vastaan-

Kiiminkipäivien yleisö on mahtava

otto on ollut mahtava.
– Yleisössä on paljon en-

tisiä ja nykyisiä kiiminkiläi-
siä, jotka tulevat kerran vuo-
dessa toisiansa tapaamaan. 
Vaikka itse en ole avojalkai-
nen kiiminkiläinen, välittyy 
tilaisuuden lämmin tunnel-
ma hyvin, Ervasti arvioi.

Antti Ervasti julkaisi Era-
kot-yhtyeensä kanssa hiljat-
tain Kaakkurin lento -levyn. 
Se on kolmas Ervastin julkai-
su. Ensimmäinen levy nimel-
tä Erakoksi Ervastiin näki 
päivän valon 2012. Kaikki-
aan Ervasti on julkaissut kol-
me pitkäsoittoa.

– Sama porukka, jonka 
kanssa olen vuosikausia soit-
tanut muotoutui Erakot-yh-
tyeeksi. Välillä soitamme eri 
nimillä, kun kyllästymme 
suomenkieliseen musiikkiin. 
Silloin soitamme englannin-

kielistä rokkia, Ervasti ker-
too.

Hänen mukaansa nyt Kii-
minkipäivillä kuullaan pal-
jon Kaakkurin lento -levyn 
materiaalia, mutta myös van-
hempien levyjen sävelmiä on 
otettu mukaan. Lisäksi pari 
lainakappaletta kuullaan.

– Ei ole mikään salaisuus, 
että soitamme jonkun Mikko 
Alatalon laulun, kovana Ala-
talo-fanina tunnettu Ervasti 
naurahtaa.

Antti Ervastin juuret ovat 
Pudasjärvellä Ervastinkyläs-
sä ja Oulussa Madekoskel-
la, ja monet hänen kirjoitta-
mistaan lauluista käsittelevät 
maailmanmenoa näiden seu-
tujen vinkkelistä. Kiimingis-
sä hän on asunut perheineen 
parisen vuosikymmentä. 
Toistaiseksi kiiminkiaiheisia 
sävelmiä ei ole syntynyt.

– Olen asunut Kiimingis-
sä aikuisikäni, jolloin laulun-
aiheita ei ole kovasti tapahtu-
nut. Ei lauluja synny lapsen 
syntymisestä ja omakotitalon 
ostamisesta, hän sanoo.

Mitä tulevaisuuden suun-
nitelmia Antti Ervastilla on?

– Nyt teemme mahdolli-
simman paljon keikkoja, jot-
ta voimme levittää Kaak-
kurin lento -levyn sanomaa 
mahdollisimman laajal-
le. Jossakin vaiheessa Raket 
Super nousee pystyyn. Li-
säksi suunnittelen seuraa-
vaa levyäni. Se ei kuitenkaan 
tule kahden ja puolen vuo-
den päästä, kuten tähän asti-
set olen tehnyt. Suunnittelen 
myös jonkinlaista musiikill-
sta uudistumista, Ervasti sa-
noo.

Antti Ervasti ja Erakot. Vasemmalta: Pasi Pieniniemi (kitara), Teija Mikkilä (laulu), Antti Ervasti (basso ja laulu) ja Matti Mikkonen 
(rummut). 

Antti Ervasti ja Erakot esiintyvät Kiiminkipäivien esiintymislavalla 
4.8. klo 19.30–20.30. Seuraavan kerran he esiintyvät akustisesti viikon 

kuluttua 12.8. Kiimingin kirjaston edustalla klo 14. 

Naulanlyönnin Suomen 
mestaruuskisat järjestetään 
taas tänä vuonna Kiiminki-
päivillä. Tapahtuman järjes-
tää Kiimingin Urheilijat ry.

Lajin asiantuntija Eero 
Eskola kertoo, että nau-
laa lyötiin kilpailumielessä 
ensimmäisen kerran kolmi-
senkymmentä vuotta sitten. 

– Se alkoi Lions Klubin 
toimesta. Klubin jäsen Alvari 
Aitavaara toi lajin Iisalmes-
ta. Silloin se oli mukana vap-
putapahtumissa. Lionsit piti-
vät sitä kymmenisen vuotta. 
Minä satuin olemaan samas-
sa kokouksessa, joten päätin 
että lajista tulee urheiluseu-
ralle yksi tapahtuma Kiimin-
kipäiville, Eskola kertoo.

Naulanlyönti kiinnostaa 
sekä miehiä että naisia. 

Lajissa lyödään viiden 

Taas lyödään naulaa Kiiminkipäivillä

Naulanlyöntiin pitää keskittyä 
ja siinä tarvitaan myös taitoa 
ja lihaksia.

tuuman naula liimahirteen. 
Naula on lyöty tuuman ver-
ran upoksiin niin, että 100 
millimetriä siitä on näkyvis-
sä. Naulaan lyödään kerran. 

Syvimmälle naulan upot-

tanut voittaa kilpailun.
– Koko historiamme aika-

na kukaan ei ole lyönyt nau-
laa upoksiin. Parhaimmil-
laan se on uponnut noin 82 
milliä, Eskola kertoo.

Kolme syvimmälle nau-
lan upottaneelle annetaan 
pokaalipalkinnot. Viime 
vuonna syvimmälle upon-
nut naula sujahti 76 millin 
syvyyteen.
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Oululainen Nti Kaleva & The 
Mistake keikkailee ahkerasti. 
Esikoislevy julkaistiin noin 
vuosi sitten, ja fanikunta kas-
vaa alati.

– Toivon näkeväni heitä 
myös Kiiminkipäivien kei-
kalla, laulusolisti Laura Ka-
leva sanoo.

Yhtyeen meininki on no-
peatempoista ja menevää.

– Se on rokkipainotteista 
musiikkia poppivivahteilla. 
Pop-vaikutteet tosin tuntu-
vat jäävän koko ajan vähem-
mälle, Kaleva täsmentää.

Yhtye on pari vuotta 
vanha. Siinä soittavat Juk-
ka Kaleva (kitara), Markus 
Paakkari (kitara) ja Katja Pik-
karainen (rummut) ja Alek-

Nti Kaleva & The Mistake 
tarjoilee menevää rokkia

si Kalliokoski (basso). Lau-
ra Kaleva on laulaja. Yhtyeen 
kaikki sävelmät ovat omaa 
tuotantoa. Sanat ovat Lau-
ran tekemiä ja sävellykset tu-
levat Jukan ja Markuksen ky-
nästä.

– Tulemme erilaisista mu-
siikillista lähtökohdista. Sii-
tä tulee nimemme. Meillä on 
glam-, hevi- ja poppitaustai-
sia soittajia. Minä puolestani 
kuuntelen kaikkea mitä ra-
diosta tulee, Kaleva naurah-
taa.

Nti Kaleva & The Mista-
kesin sävelmät ovat sanoi-
tuspainotteisia. Kaleva se-
littää, että sanoitukset ovat 
aika raadollisia.

– Ne ovat suorastaan in- Nti Kaleva ja The Mistake on suosittu esiintyjä Oulun ympäristössä.

horealistisia, eivätkä erityi-
sen romanttisia, vaikka rak-
kautta eri muodoissaan 
useassa kappaleessa käsitel-
läänkin. Kappaleet ovat ta-
rinallisia eivätkä pelkää kä-
sitellä vaikeitakaan aiheita, 
Kaleva kertoo.

Bilekappaleet puuttuvat 
Kalevan mukaan ohjelmis-
tosta tyystin. Yhtye on tut-
tu näky Oulun ja ympäris-
tön pienistä soittopaikoista, 
ja yhtyeen ohjelmisto koos-
tuu omasta tuotannosta.

– Meillä on ollut kaikkial-
la hyvä vastaanotto ja kei-
koilla on koko ajan enemmän 
porukkaa. Suunnittelmme 
parhaillaan toisen levyn te-
kemistä, Kaleva kertoo.

Sipelele esiintyy lauantaina 5.8. klo 20.

Konetie 20, 90620 Oulu, www.mobimatic.fi

Vuokraamme Kiiminkijoen varrella 
sijaitsevaa Toivolaa juhlatilaisuuksiin.

Häät, syntymäpäivät tai muu juhla suunnitteilla?
Etsitkö juhlapaikkaa?

Löydät meidät myös 
Facebookista

Puh. 045 117 0171
https://nuorisoseuratoivola.com/

Kiiminkipäivillä lauantai-il-
tana kello 20 esiintyvä Sipe-
lele on Sirpa Eskolan musiik-
kiprojekti, jossa kappaleet 
syntyvät elämänkokemusten 
myötä, nuoruuden tarinois-
ta ja tulevaisuuden haaveis-
ta, keski-ikäistyvän naisen 
näkökulmista, nuoremman 
naisen elämäntilanteista, yh-
teisistä peloista ja toiveista. 

Esiintymisellä tukea 
Kiimingin Yrittäjille

Runoista ja naisten vuoropu-
helusta. 

Sipelele on perustettu al-
kuvuodesta 2017 ja se on ai-
emmin esiintynyt vain kaksi 
kertaa; Maakinen Martinnie-
mi – festivaalilla ja Tubassa 
Musteklubilla. Sipelelen kap-
paleet esittää Sirpa Eskola, 
joka säestää itseään ukulelel-
lä. Tästäpä neuvokas artisti-

Sirpa Eskola säestää esiintymistään ukulelellä.

nimikin on juonnettu Sipestä 
ja Ukulelestä.

Kiiminkipäiville Sipele-
le on tullut esiintymään tu-
keakseen Kiimingin Yrittä-
jien työtä Kiiminkipäivien 
parissa. Esiintyjä itsekin on 
kiiminkiläinen yrittäjä, yri-
tykset ovat Go Arctic Oy ja 
Groove Thing Oy.

Nti Kaleva & The Mistake esiintyy Kiiminkipäivien esiintymislavalla lauantaina 5.8. kello 22.
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Lions Club Kiimingin perus-
tamisesta tulee tänä vuon-
na kuluneeksi 50 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi jär-
jestämme kyläjuhlan, johon 
kaikki ovat tervetulleita. Ky-
läjuhlaa vietetään lauantai-
na 16.9.2017 klo 12–15 enti-
sen Kiimingin kunnantalon 
piha-alueella. 
Ohjelmassa on mm. musiik-
kia, historiaa, arpajaisia ja 
soppatykistä hernekeittoa 
sekä kahvit ilmaiseksi 150 
ensimmäiselle vieraalle. Tar-
kempaa tietoa kyläjuhlasta 
löydät LC Kiimingin Face-
book-sivuilta.

LC Kiiminkiä oli perusta-
massa vuonna 1967 pidetys-
sä kokouksessa 15 henkilöä, 
jonka jälkeen klubiin liittyi 
vielä viisi uutta jäsentä. Jä-
senmäärä oli siis perusta-
misvuonna jotakuinkin sama 
kuin tällä hetkellä eli 22 hen-
kilöä. 

Suurimmillaan jäsenmää-
rä on ollut 80-luvun lopul-
la, jolloin jäseniä oli peräti 39 
henkilöä. Alun perin jäsenik-
si otettiin vain miehiä, mut-
ta puolisot ja perheet ovat 
aina olleet aktiivisesti muka-
na toiminnassa. Saimme en-
simmäisen naisjäsenen klu-
biimme vuonna 2012, jonka 
jälkeen heitä on tullut muu-
tama lisää. Naisjäsenten mu-
kaantulo on tuonut toimin-
taamme uutta energiaa ja 
ideoita.

Mitä on Lionstoiminta?
Toiminta on vapaaehtois-
ta, yleishyödyllistä ja voittoa 
tavoittelematonta palvelu-
toimintaa. Lionien kansain-
välinen teema onkin: Me 
palvelemme. Tuemme yh-

LC Kiiminki 50 vuotta:

”Me juhlimme palvellen”

teistyössä paikallisesti, kan-
sallisesti ja kansainvälises-
ti lasten ja nuorten tervettä 
elämää ja kehitystä. Autam-
me vammaisia, ikääntyneitä, 
vähävaraisia perheitä sekä 
muita apua tarvitsevia. Toi-
minta tarjoaa jäsenille mah-
dollisuuden toimia sosiaa-
lisessa yhteisössä, kehittyä 
ihmisenä ja kehittää johta-
mistaitoja sekä solmia kon-
takteja kotimaassa ja ul-
komailla. Vapaaehtoisena 
toimiessa ei auta vain mui-
ta, vaan samalla saa myös 
omaan elämään uutta sisäl-
töä.

Lionsklubien tärkein pal-
velun kohde on oma lä-
hialue ja asuinympäristö. 
Kohteina ovat mm. koulut 
ja päiväkodit, vanhainko-
dit ja palvelutalot, vammai-

set ja näkövammaiset sekä 
lasten liikuntaharrastukset. 
Lionsjärjestö ei korvaa yh-
teiskunnan peruspalveluja, 
vaan vapaaehtoistyöllä an-
netaan apua kohteisiin, jot-
ka jäävät julkisin varoin hoi-
tamatta. Tämä apu voi olla 
pienille ryhmille tai yksittäi-
sille ihmisille hyvinkin mer-
kittävää. Palvelemisen lisäk-
si autamme taloudellisesti. 
Klubit keräävät varat avus-
tuskohteisiinsa järjestämällä 
erilaisia tapahtumia ja tem-
pauksia.

Toimintaa ja  
aktiviteetteja
Lähivuosien keskeisempiä 
toimintojamme ovat olleet 
mm. Joulupuukeräykseen 
toteuttaminen Kiimingin vä-

hävaraisten hyväksi, ren-
kaanvaihtotempaukset, vete-
raanilounaan järjestäminen, 
erilaisten tapahtumien, myy-
jäisten ja keräysten toteutta-
minen. Suomi 100-vuotisak-
tiviteettina kunnostimme 
Honkimaan ulkoilualueella 
olevan nuotiopaikan. Lions 
liiton valtakunnalliseen Pu-
nainen Sulka -keräykseen 
olemme myös osallistuneet 
aktiivisesti mm. myymällä 
itse tehtyjä linnunpönttöjä 
ja tonttuja. Noin kymmenen 
vuoden välein järjestettä-
vän Punainen Sulka -kerä-
yksen tuotto käytetään tällä 
kertaan Suomen nuorten hy-
väksi.  

LC Kiiminki tarvitsee lisää innostuneita jäseniä, jotta voisimme ylläpitää monipuolista 
toimintaa.  Mikäli olet kiinnostunut Lionstoiminnasta, niin ota rohkeasti yhteyttä toimijoihimme. 

Tavoitat meidät esim. Kiiminkipäiviltä tai sosiaalisesta median kautta. 

Jaarankartanon palvelutalon asukkaiden kyyditseminen Kiiminkipäiville.

 Kiiminkipäivillä 2016 oli taas mukavaa.

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

Koko perheen hiushoitola

Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä

Puh. 040 828 3778

Parturi-Kampaamo
Hiushoitola

Avoinna sopimuksen mukaan.

www.oranssikulma.fi
Muista nettivaraus

Tervetuloa! 
Uusittuun viihtyisään Oranssiin!

Asianajaja, varatuomari
kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

Puh. 040 586 0076
mm. perhe- ja perintöasiat,
riita- ja rikosasiat, velkajärjestelyt.

asianajotoimisto 
seppo Koukkula

§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
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Nukahtaisitko mieluummin 
huijarisänkykauppiaan an-
tiikkisänkyyn vai Uppiksen 
talviunipesään? Onko unes-
sasi turvallista, vai istuuko 
rintasi päällä painaja? On-
neksi uniin ei tarvitse us-
kaltaa yksin, vaan sinne on 
monta saattelijaa: lämpöisiin 
talviuniin johdattaa Unen-
kuiskaaja hohtavine viittoi-
neen, päivätorkkuja tarjoilee 
Nunnun haukotushuiska ja 

Osia Unikudelmia-näyttelyn suuresta 
kokonaisuudesta galleria Oskari Jauhiaisessa

unien avaruuksissa voi kul-
kea nukkumatti Kerkkosen 
luutakopterilla tai Unikon 
syntymäpäiväreellä. 

Galleria Oskari Jauhiaisen 
syyskauden ensimmäises-
sä näyttelyssä on osia Uni-
kudelmia-näyttelyn suuresta 
kokonaisuudesta. Avajaiset 
ovat lauantaina 5.8. kello 10 
– 14. 

Unikudelmia on elämyk-
sellinen näyttelymaailma, 

joka kertoo yli kolmenkym-
menen suomalaisen kirjan 
tarinoita. Kirjoista vanhin 
on Marjatta Kurenniemen 
vuonna 1947 julkaistu Uni-
kon satuja ja kaikkein uusin 
oululaisen Satu Alajoen ke-
väällä 2017 ilmestynyt Va-
lon sankari. Näyttelyn kir-
jallinen kudelma kurkottelee 
70 vuoden taakse, ja muka-
na on teoksia ihan jokaiselle: 
on kuvakirjoja, satuja, kuva-
kertomuksia, novelleja, ro-
maaneja ja tietoa. Pääpaino 
on lasten- ja nuortenkirjalli-
suudessa, mutta mukana on 
myös unista aikuisten proo-
saa. 

Unikudelmia on erityises-
ti lapsille ja nuorille suunni-
teltu elämyksellinen näytte-
lymaailma sekä aikuisiakin 
ihastuttava taidekokemus. 
Näyttelyssä on esillä myös 
mielenkiintoinen kattaus 
suomalaisten nykytaiteilijoi-

den teoksia – sen maailmas-
sa kaikenikäiset voivat astua 
kirjojen kansien sisäpuolelle, 
unien toiseen todellisuuteen. 
(Anna Anttonen ja Kati Inka-
la, Lumotut sanat - sanatai-
deviikkojen taiteelliset joh-
tajat) 

Unikudelmia on kevään 
2017 Lumotut sanat – las-
ten ja nuorten sanataideviik-
kojen päätuotanto ja näytte-
ly on ollut kevään ja kesän 
ajan esillä kulttuuritalo Val-
veen Valvegalleriassa. Osa 
näyttelykokonaisuudesta on 
esillä Galleria Oskari Jauhi-
aisessa Kiimingin Syke-ta-
lolla 5.8.–2.9. ja sen jälkeen 
näyttely lähtee kiertämään 
Suomea. Syyskaudeksi Uni-
kudelmia siirtyy Helsingin 
Annantalolle ja sieltä Kotkan 
Merikeskus Wellamoon, jos-
sa se on nähtävissä alkuvuo-
desta 2018. Unikudelmia on 
osa Suomi 100 -juhlavuoden 

ohjelmistoa ja Valveen sana-
taidekoulu on tuottanut jo-
kaiseen 31 kirjaan sanatai-
deharjoitusmateriaalin, joka 
on vapaasti kaikkien käytet-
tävissä Lumottujen sanojen 
ja Unikudelmien verkkosi-
vuilla. 

Lauantaina 5.8. galleria 
Oskari Jauhiaisessa järjeste-
tään Unikudelmia-avajaiset 
osana Kiiminkipäiviä. 

Nunnu - tarinatuokiot 
Nunnu nukuttaa, Hoppu he-
rättää ja Möksö möksöttää. 
He ovat tärkeitä ja kiireisiä 
henkilöitä, sillä kaikki halua-
vat joskus nukkua, herätä ja 
möksöttää. Ja kiire heillä on 
tänäänkin, sillä Nunnu on 
unohtanut professori Prillin 
päivänokoset. Matkalle kohti 
Prillin torkkuja mahtuu niin 
kadonnut haukotushuiska, 
ystävällisiä Hepsunkepsuja 
kuin huima hulihopperilen-

tokin. Tarinatuokio perustuu 
Oili Tannisen iki-ihanaan 
klassikkokirjaan Nunnu. 

Tarinatuokion jälkeen 
on mahdollisuus osallistua 
myös pieneen näyttelyopas-
tukseen, jonka kesto on n. 
10–15 min. 

Sanataiteellisia  
työpajoja 
Piipahda juhlahumun lo-
massa Syke-talon sanataide-
pajoihin! Voit valmistaa uni-
linnun sulkakynän, laatia 
unitoivomuksia, keksiä uni-
en reseptejä ja punoa unilan-
kakudelmaa. 

Pistäytymispajat ovat 
avoinna kello 10–14, ja niissä 
voi käydä juuri silloin, kun 
omalle porukalle sopii.

Kulttuuritalo Valve  
tiedotus 
Kuvat Juuso Haarala

Unikudelmien työryhmää, kuvassa vas.: Maaria Rousu, Katri Tenetz, Anna Anttonen, Petri Haapakoski, Heidi Kesti, Kati Inkala, Tii-
na Paaso ja Anssi Laiho. 

Unikudelmia

Oulun Katutaide ry järjestää yhteistyössä Kii-
minkipäivien kanssa katutaidetyöpajan. Tule 

kokeilemaan spraymaalausta, tarjoamme maa-
lit! Maalaustyöpaja sopii kaikenikäisille. Lisäksi 
taiteilijavieras Lasse Rimpilä maalaa pysyvän 

teoksen Koulutien alikulkutunneliin viikonlopun 
aikana. Luvassa myös vapaata skeittausta ja 

best trick -kilpailu. Säävaraus.

Tommi, Oulun Katutaide ry

Summer of Street Art rantautuu Kiimingin skeittiparkille!
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Kiimingin Eläkeläisten 
kuoro esiintyy perjantaina

Kiiminkipäivän 
tanssit Huttukylässä

Huttukylän Nuorisoseuran talolla tanssitaan ensi lauantaina 5. 8. 
perinteiset Kiiminkipäivän tanssit. Musiikista vastaa iskelmäprinssi 
Valentin ja Crystal orkesteri.  

Huttukylän Nuorisoseuran 
talolla tanssitaan ensi lauan-
taina 5. 8. perinteiset Kiimin-
kipäivän tanssit. Nuoriso-
seuran puheenjohtaja Hannu 
Iisakka kertoi musiikista vas-
taavan iskelmäprinssi Valen-
tin ja Crystal orkesteri.  

Nuorisoseura vuokraa ta-
loa, ja siellä vietetään kesä-
aikaan hyvin paljon erilaisia 
juhlia kuten häitä. Sen vuok-

si kesäisin tanssitoimintaa ei 
siellä keskikesällä ole ollut. 

- Toinen syy on se, että ke-
säisin ihmiset menevät tans-
simaan Nuijamiesten lavalle, 
joka on hyvin suosittu yk-
köspaikan tanssilava näillä 
seuduin, Iisakka kertoi. 

Huttukylän talo on kun-
nostettu vuonna 2012, jolloin 
tehtiin kokonaan uusi tanssi-
sali. Tanssijat kehuvat salin 

lattiaa maakunnan parhaak-
si. Talo on kaikin puolin hy-
vin varusteltu ja sopii tanssi-
en lisäksi häiden ja muiden 
juhlien pitoon. 

Seuraavan kerran talolla 
voi laittaa jalalla koreasti elo-
kuun 12. päivä ja syyskuun 
16. päivästä lähtien tansse-
ja pidetään joka toinen lau-
antai. Musiikista pääasiassa 
vastaavat pohjoisen suosi-

tut solistit, joihin lukeutuvat 
Virpi Piippo ja Kauko Simo-
nen. 

- Huttukylän nuoriso-
seuran talolle tullaan tanssi-
maan Oulun seudulta ja kau-
empaakin, kuten esimerkiksi 
Kuusamosta ja Raahesta. Uu-
teen saliin mahtuu tanssi-
maan jopa 400 - 500 henkilöä, 
Iisakka kertoi.  

      

Kiimingin Eläkeläisten kuo-
ro esiintyy Kiiminki-päivien 
aikana perjantaina 4.8. kel-
lo 15.15 alkaen. Olli Aikio-
niemen johdolla kuorolaiset 
harjoittelevat ja käyvät mie-
lellään esiintymässä eri tilai-
suuksissa, kuten muistotilai-
suuksissa, vanhustentaloilla, 
joulujuhlissa, perhejuhlissa 
ja muissakin tapahtumissa. 
Kuoro on 25 - 30 laulajan se-
kakuoro ja he ovat harjoitel-
leet säännöllisesti.

- Laulamme haitarin säes-
tyksellä, kertoi yhdistyksen 
puheenjohtaja Sirkka Venga-
saho.  

Kiiminki-päivillä yhdis-
tys on mukana omalla teltal-
la, jossa on myynnissä muun 
muassa leivonnaisia, kudon-
naisia ja arpoja. 

Kiimingin Eläkeläisil-
lä on vilkasta kerhotoimin-
taa. Naisten käsityökerho-

laiset esittelivät käsitöitään 
valtakunnallisessa Eläkeläis-
ten Vuokatin kesätapahtu-
massa, jossa nähtiin myös 
huvitoimikunnan puuhaama 
ohjelmanumero. Se oli erin-
omainen ja sitä on pyydetty 
Oulun ja Pudasjärven eläke-
läisten tapahtumiin.  

Syyskausi käynnistyy 
Vengasahon mukaan syys-
kuun puolella tutuilla ker-
hoilla, kuten laulu-, käsityö-, 
porina- ja muistikerhol-
la. Yhdistys tekee Ruskaret-
ken Rukalle syyskuun lopul-
la. Tänä kesänä on toteutettu 
myös teatteriretki Taivalkos-
ken Jokijärvelle. 

- Olemme jokunen vuo-
si käyneet porukalla tuetul-
la lomalla Kunnonpaikassa 
ja ensi vuoden puolella meil-
lä on tarkoitus sellainen taas 
järjestää, Vengasaho mainitsi. 

Eläkeliiton Kiimingin yhdistyksellä 
monipuolista toimintaa
Eläkeliiton Kiimingin yh-
distys ry on ollut aktiivises-
ti mukana Kiiminkipäivillä 
ja niin tälläkin kertaa. Yhdis-
tyksellä on käytössään teltta, 
jossa yhdistys järjestää ket-
tinginheittoa, arpajaiset ja 
kertovat yhdistyksen toimin-
nasta.

Puheenjohtaja Lahja Kel-
lokumpu kertoi yhdistyk-
sen esiintyvän ohjelmalaval-
la perjantaina puolen tunnin 
ajan kello 14.30. Yhdistyksen 
430 jäsenen joukossa on mo-
nenlaista osaajaa. Viime vuo-
den karaoken suomenmesta-
ri Heikki Saarela laulaa, Aila 
Berg lausuu runoja ja taitei-
lupiirin harrastajat esittävät 
sketsin. 

Eläkeliiton teltta on auki 
perjantaina ja lauantaina. 
Yhdistyksessä on 20 - 30 to-
siaktiivista jäsentä, jotka ovat 
mielellään tapahtumien jär-
jestelyissä mukana.      

- Jos teemme linja-auto-
retken, silloin saamme po-
rukkaa mukaan 80 - 100 hen-
kilön verran, Kellokumpu 
mainitsi.

Yhdistyksellä on mo-
nenlaista toimintaa, kuten 
muistikerho, jossa käy sekä 
miehiä että naisia. Seniori-
tanssikerhossa käy eniten 
naisia samoin kuin taiteilu-
piirissä. Laulupiirissä käy 
sekä miehiä että naisia. Kun-
tosali- ja lentopallopiirissä 
käy eniten miehiä. 

- Jospa tämän syksyn ai-
kana saamme äijäryhmälle 
vetäjän ja saisimme miehil-
le oman ryhmän, puheen-
johtaja Kellokumpu toivoi 
ja mainitsi laulupiiriläisten 
vierailevan Kiimingin van-
hustenpalvelutaloissa kerran 
kuukaudessa.

Eläkeliiton Kiimingin yh-
distyksen tarkoituksena on 
ylläpitää ikääntyvien ihmis-
ten henkistä- ja fyysistä vire-
yttä ja toimintakykyä järjes-
tämällä erilaisia tilaisuuksia 
kuten kuukausikokouksia, 
retkeilyjä, teatteriretkiä ym. 
Toimintaa ohjaavat arvot 
ovat inhimillisyys, oikeuden-
mukaisuus, tasa-arvo, yh-
teisvastuu ja vuorovaikutus. 

Maustekaari täyttää 20 vuotta
Kiiminkiläinen Maustekaa-
ri-yritys täyttää elokuussa 20 
vuotta. Yritys aloitti toimin-
tansa 1997 Kiiminkipäivillä.

– Ne olivat minun ensim-
mäiset markkinani oman yri-
tykseni parissa. Sen jälkeen 
olen joka vuosi ollut Kiimin-
kipäivillä, yrittäjä Auli Yli-
pahkala kertoo.

Maustekaari on tuttu 
näky markkinoilla ympäri 
Pohjois-Suomea. Ylipahkala 
kertoo, että pohjoisin mark-
kinapaikka on Vuotso ja ete-
läisin Ylivieska. 

– Joka vuosi kierrän ta-
pahtumissa. Toukokuussa 
aloitan ja lokalkuussa lope-
tan, Ylipahkala toteaa.

Lokakuun jälkeen Maus-
tekaari siirtyy sisätiloihin, 

ja silloin yritys on nähtävis-
sä monilla messuilla ja työ-
paikoilla tuotteitaan esittte-
lemässä.

– Tykkään työstäni ko-
vasti ja kehittelen koko ajan 
uusia juttuja. Nyt kehitän 
netti- ja postimyyntiäni, Yli-
pahkala kertoo.

Maustekaari myy maus-
teita, teetä, marjarouheita, 
pähkinöitä, siemeniä ja pa-
kuria. Kaikki tuotteet tulevat 
suomalaisilta maahantuojilta 
tai tuottajilta.

Monia Maustekaa-
ren edustamia tuotteita ei 
saa kaupasta, kuten pulla-
maustesekoitusta ja lisptik-
kaa. Pullamaustesekoitukset 
ovatkin yrityksen kysytyim-
piä tuotteita.

Pakuri puolestaan tulee 
Livojoelta tiettömien taipa-
leiden takaa, ja Ylipahkala 
jauhaa sen itse. Marjarouheet 
saapuvat puolestaan Porin 
läheltä. Tulevaisuudessa va-
likoimiin tulevat kotimaiset 
yrtit.

Riistamauste on suosittua 
syksyisin. Monet tykkäävät 
tsatsikista ja erilaisista mari-
nadeista. Nitriittisuolaa puo-
lestana on yksityishenkilöi-
den vaikea saada. Ylipahkala 
kuuluu Kiimingin yrittäjiin 
ja yrittäjänaisiin. 

– Kiiminkipäivät ovat 
yksi minulle yksi parhaim-
mista tapahtumista kaupan 
kannalta, Ylipahkala kehuu.

Auli Ylipahkala on tuttu näky monilla markkinoilla, tässä tämän kesän Kuivaniemen markkinoilla.

”Kiiminkipäivät ovat yksi minulle yksi 
parhaimmista tapahtumista kaupan kannalta.” Eläkeliiton teltta Kiiminkipäivillä 2015.
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Kaikkina kuutena järjestä-
misvuotenaan jo ennakkoon 
loppuunmyyty pienisuu-
ri Koiteli elää #suomenkau-
neinfestivaali järjestetään 19. 
elokuuta. Oulun juhlaviikko-
jen puolivälissä. Tämän vuo-
den tapahtuman liput tuli-
vat myyntiin joulukuussa 
ja kaikki oli myyty kahdes-
sa tunnissa, kertoo tapahtu-
man festivaalijohtaja Sirpa 
Eskola.  Koitelissa esiinty-
vät mm. Egotrippi, Mokoma 
Akustinen, Erin, Suvi Teräs-
niska, Lauri Tuohimaa ja Sa-
mae Koskinen. Tapahtuma 
valittiin Pohjoisen parhaak-
si kulttuuritapahtumaksi ke-
väällä 2017 pidetyssä Tapah-
tumien gaalassa.

Raadin perusteluissa to-
detaan, että pienestä festivaa-
lista on kasvanut tunnelmal-
taan ylistetty musiikillinen 
kansanjuhla, jonka liput vie-

Koiteli elää festivaali tuo 
Kiiminkiä tunnetuksi

dään käsistä. Talkoovoimin 
toteutettava laadukas ja viih-
tyisä tapahtuma nostaa eri-
tyisen tapahtumapaikan an-
saitsemiinsa parrasvaloihin 
ja lisää alueen tunnettuutta.

Festivaalin henkeäsalpaa-
va miljöö kallioiden ja kuo-
hujen ympäröimänä, uniik-
ki ilmapiiri ja yhteishenki 
yhdessä huippuesiintyjien 
kanssa luovat ikimuistetta-
van tunnelman. Uutuutena 
festivaalille tuodaan Truba-
duuri-terassi, jonka ensim-
mäisenä vieraana julkaistaan 
Samae Koskinen. 

Musiikin lisäksi Koitelis-
sa tullaan näkemään muu-
takin taidetta - esimerkiksi 
aiempina vuosina suosiota 
keränneiden väritysseinien 
perinnettä tullaan jatkamaan 
niin yhteisöllisenä teoksena 
kuin mukaan kutsutun ku-
vataiteilijankin tapahtuman 

aikana syntyvänä teoksena. 
Myös asemansa vakiinnut-
tanut Festarimummola tar-
joilee jälleen tuoretta pullaa, 
hersyvää huumoria ja kuto-
mishommia.

Tapahtuma-alue sijait-
see jälleen Sahasaaressa, jon-
ne kuljetaan kävelysiltaa pit-
kin. Yön tummuessa kalliot 
valaistaan sadoin ulkotulin. 
Festivaalin ohjelma on alus-
ta saakka painottunut lau-
laja-lauluntekijä -akselille ja 
esiintyjiin, joilla on vahvoja 
suomalaisia tarinoita kerrot-
tavanaan, tapahtuman seit-
semäs vuosi ei tee tässä poik-
keusta.

Tapahtumaa tuottaa voit-
toa tavoittelematon Koite-
li elää ry, joka on perustettu 
elävöittämään Koitelin alu-
een kulttuurielämää.

”Koiteli elää #suomenkauneinfestivaali valittiin Pohjoisen par-
haaksi kulttuuritapahtumaksi keväällä 2017 pidetyssä Tapah-
tumien gaalassa. Raadin perusteluissa todetaan, että pienestä 

festivaalista on kasvanut tunnelmaltaan ylistetty musiikillinen 
kansanjuhla, jonka liput viedään käsistä.”

p. 0400 105 375

Meiltä huippulaadukkaat grillikodat, 
huvimajat ja luxus tynnyrisaunat!

Kotamiehet.com

RAKENNUSLIIKKEEMME 
ON AINA AUKI!

matti.autio@rakennusliike.inet.fi

meidän kautta hoituu kaikki!

Pyydä 
Tarjous

040 507 6690
0400 584 180

www.rakennusautio.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

Kallisenhaara 1 A, 90400 Oulu
Puh. (08) 818 0100

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi
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Autofiksaamosta 
puhtaita menopelejä
Kiimingin Autofiksaamo pe-
rustettiin toukokuussa. Yrit-
täjä Lasse Kärki sanoo, että 
hän toteuttaa nyt omaa haa-
vettaan yrittäjänä.

– Minulle tuli mahdolli-
suus lähteä yrittäjäksi ja nyt 
tuli hyvä markkinarako, Kär-
ki toteaa.

Hän on aiemmin ollut au-
tofiksausalalla toisten pal-
veluksessa. Tästä työstä tuli 
oppi alalle.

– Lähdin yrittäjäksi, koska 
minulla on innostus palvella 
asiakkaita mahdollisuuksi-
en mukaan. Haluan antaa ih-
misille niin parasta palvelua 
kuin osaan, Kärki kertoo.

Kiimingin autofiksaa-
mo puhdistaa autoja ulkoa 

ja sisältä. Auton merkillä tai 
koolla ei ole väliä. 

– Kaikki autot kelpaavat 
meille, mutta kuorma-autoja 
emme käsittele, yrittäjä Las-
se Kärki sanoo.

Sisäpuhdistus alkaa imu-
roinnilla, jonka jälkeen auto 
pestään sisältä joka paikasta 
asiaan kuuluvilla aineilla ja 
laitteilla. Näin autosta tulee 
putipuhdas.

Ulkopuolen käsittely al-
kaa pesulla, jonka jälkeen 
menopeli kiillotetaan ja va-
hataan. Fiksaamo käyttää 
työssään  ammattikäyttöön 
tarkoitettuja aineita, työvä-
lineitä ja työskentelytapoja. 
Ulkopesussa menopeli liuo-
tinhuuhdellaan, esipestään, 

shampoopestään sienellä, 
huuhdellaan huolelliseti ja 
viimeistellään kuivaamalla.

Esipesu suortetaan vaah-
dottimella eikä autoa auton 
ikkunoita tai maalipintaa kä-
sitellä harjalla.  

Pesut on valittavissa 
myös kinnaspesuna. Myös 
moottori on mahdollista pes-
tä. Auton otsonoinnilla on 
mahdollista poistaa auton si-
sätilojen epämiellyttäviä ha-
juja, kuten esimerkiksi tupa-
kan tuoksua.

– Jos auto on uudehko ja 
lika ei ole pinttynyttä, niin 
käsittelyyn menee muutama 
tunti. Auton väri, maalipin-
nan kunto ja ikä vaikuttavat 
asiaan, Kärki kertoo.

Kiimingin autofiksaamossa menopelit pestään ja kiillotetaan huolellisesti. Tässä autoa puhdistaa Topias Luokkanen.

Perusteellisesti puhdistet-
tu auto käy paremmin kau-
paksi kuin likainen. Auton 
arvoa ei fiksaus kuitenkaan 
nosta. Käsittelyjen hintahai-
tari on 20–200 euroa.

Kiimingin autofiksaamo 
työllistää kaksi henkilöä ja 
se sijaitsee Honkimaalla. Yri-
tys hakee tarvittaessa auton 
vaikka asiakkaan kotipihas-
ta.

– Auto kannattaa fiksa-
ta sen takia, että pienillä in-
vestoinneilla ajomukavuus 
lisääntyy. Puhtaalla autolla 
on mukavampi ajaa kuin li-
kaisella. Lisäksi turvallisuus 
paranee, Kärki kertoo.

”Perusteellisesti puhdistettu auto käy paremmin kaupaksi 
kuin likainen. Auton arvoa ei fiksaus kuitenkaan nosta.”

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

 

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen
Yritystie 5,  90940 Jääli 

p.040-587 3345    

www.ltm.fi

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

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

Uudenlainen akkuteknolo-
gia voi ratkaista pitkään mo-
biililaitteiden pullonkaulana 
pidetyn ongelman. 

Sekunneissa latautuva 
akku? Voisiko se olla mah-
dollinen jo lähitulevaisuu-
dessa?

Yhdysvalloissa sijaitsevan 
Drexelin yliopiston tutki-
jat ovat tehneet läpimurron, 
mutta kaupalliseen käyttöön 
superakkua saadaan vielä 
odottaa.

Tutkijat ovat käyttäneet 
testeissään MXene-nimistä 

Tästä kohistaan nyt mobiilialalla: 
”Ihmeakku” latautuu vain sekunneissa

materiaalia, jonka ansiosta 
elektrodit kulkevat materiaa-
lissa selvästi aikaisempaa no-
peammin ja näin akku latau-
tuu erittäin nopeasti.

Tutkijat uskovat teknolo-
gian johtavan sekunneissa tai 
minuuteissa latautuviin säh-
köautojen, kannettavien tie-
tokoneiden ja matkapuhelin-
ten akkuihin.

Tutkijat ovat lähettäneet 
asiasta tiedotteen, joka jättää 
vielä useita kysymyksiä il-
maan. Vielä on epäselvää esi-
merksi se, miten turvallinen 

uusi tekniikka on tai kuinka 
hyvin se kestää uudelleenla-
tausta. ”Superakun” keston 
pitäisi olla nykyisten akku-
jen tasolla.

Kehitteillä on myös muita 
uusia akkuteknologioita, joi-
den avulla latausaika lyhe-
nee ja kesto pitenee.

Pauli Reinikainen
pauli.reinikainen@
yrittajat.fi 
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Kiiminkiläinen Rakennuslii-
ke Matti Autio Oy täytti tänä 
kesänä 20 vuotta. Yritys on 
perustettu vuonna 1990, jol-
loin se oli kommandiittiyhti-
ön. Osakeyhtiöksi se muuttui 
1997. Toimitusjohtaja Tero 

Rakennusliike Matti Autio täytti 20 vuotta

Autio kertoo, että Rakennus-
liike Matti Autio Oy tekee 
kaikkea rakentamiseen liit-
tyvää.

– Teemme ihan kaikkea 
rakentamista. Teemme pal-
jon töitä kunnilla ja kaupun-

geille sekä myös yksityisille 
ja yrityksille, hän toteaa.

Yhtiön toimenkuvas-
sa on uudis- ja saneeraus-
rakentamista. Rakennuslii-
ke työllistää keskimäärin 5-6 
työntekijää. Sesonkiaikaan 

työntekijöiden määrä saattaa 
kasvaa.

Tällä hetkellä työn alla 
ovat Muhoksen paloaseman 
laajennus- ja korjaustyöt, ja 
pian alkavat Jäälissä rivita-
lojen putkisaneeraukset sekä 
Jaarankartanon vanhustenta-
lon remontti. Lisäksi Hauki-
putaalla on pari pientä koh-
detta.

– Kesä on kiireisintä ai-
kaamme.  Meidän ryhmäs-
sämme ei kesälomia pidetä, 
Tero Autio naurahtaa.

Kahdenkymmenen vuo-
den aikana yritys on pysynyt 
suurin piirtein samanlaisena, 
mitä nyt viisi vuotta sitten ta-
pahtui sukupolvenvaihdos. 
Tänä aikana isoimmat työ-
kohteet ovat olleet noin mil-
joonan euron urakoita.

– Tulevaisuus näyttää hy-
vältä. Rakennuspuoli on pi-
ristynyt. On niin paljon töitä, 
että osasta täytyy kieltäytyä. 
Syksykin näyttää kiireiseltä, 
Tero Autio kertoo.

Rakennusliike Matti Autio tekee kaikkia rakennustöitä. 
Tässä laajennetaan Kiimingin Kimmokkeen kuntosalia.

Heinä-elokuun vaihteen lo-
makausi näkyy verkkaisena 
toimintana Kiimingin Urhei-
lijoiden ohjatuissa ryhmissä. 
Kesän lähestyessä loppuaan 
tämä kuitenkin merkitsee, 
että KiimU:n kulisseissa käy 
kova kuhina. 

Syksyn ohjattujen liikun-
taryhmien suunnittelutyö 
ja aikataulutus ovat loppu-
suoralla. Kiimingin Urheili-
jat haluaisi lisätä ohjattujen 
ryhmien määrää nykyises-
tä koulujen liikuntasaleilla, 
mutta Oulun kaupungin lii-
kuntatoimi kykenee myöntä-
mään rajallisesti vuoroja. 

Tyyntä myrskyn edellä
6–13-vuotiaille lapsille 

KiimU jatkaa aikaisempien 
vuosien malliin liikuntapas-
sitoimintaa. Se mahdollistaa 
monipuolisen liikuntahar-
rastamisen. Lasten liikunta-
passilla yhdellä kausimak-
sulla voi osallistua useisiin 
eri liikuntakerhoihin. Lasten 
liikuntatarjonnasta löytyvät 
muun muassa yleisurheilu-
kerho, liikuntaleikkikoulu ja 
palloilukerho. Uutena ohjat-
tuna toimintana käynnistyy 
voimistelukoulu 6–8-vuoti-
aille. 

Aikuisten ohjatut liikun-
taryhmät pidetään Kimmok-

keessa, jossa heti alkusyk-
systä uusitaan jumppasalin 
äänentoistotekniikka. 

- Sen jälkeen on vie-
lä isompi nautinto ohjata 
ja jumpata Kimmokkeessa, 
tuumaa terveysliikuntajaos-
ton puheenjohtaja Henna Er-
vasti. 

Kimmokkeen ryhmälii-
kuntatunteihin pääsee tutus-
tumaan ja kokeilemaankin 
Kiiminki-päivillä lauantaina. 
Lapsille KiimU:n toiminta-
pisteellä on tarjolla leikki- ja 
liikuntarata. 

Alkusyksyyn sijoittuu 
myös Kiimingin Urheilijoi-

Kiimingin Urheilijoiden lasten yleisurheilukerhot ovat pyörineet läpi kesän Ponnonmäen urheilukentällä.

den ja Kiimingin Riennon 
yhteinen tapahtuma Kiimin-
ki-maraton, joka juostaan 
kahdennentoista kerran. 16. 
syyskuuta järjestettävän ma-
ratonin reitti on vielä enti-
nen, mutta ensi vuonna reit-
tiä tullaan muuttamaan. 
Uutta tänä syksynä on se, 
että varttimaraton on lyhen-
netty 10 kilometrin pitui-
seksi, jolloin kympin hyvää 
juoksuaikaa tai uutta ennä-
tystään tavoittelevat kisaajat 
saavat hyvän syyn tulla Kii-
minkiin. PM  

Ritaharju

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.

Kuljetus Huusko Oy
Puh. 040 845 7599 

Tarkintie 12, 90900 Kiiminki | sami.huusko@metsax.com

* Taimikon- ja nuorten 
 metsien hoito
* Metsänviljelytyöt
* Metsurihakkuut
* Linjan raivaukset

Metsä

044 200 8941
Honkipolku 6, 90 900 Kiiminki

kiiminginautofiksaamo@gmail.com

www.kiiminginautofiksaamo.fi

• tilitoimistopalvelut
• taloushallintopalvelut

Parasta yrittäjälle

Oulun Seudun Tilineuvonta Oy
voimatie 1, 90620  Oulu
puh. 040 585 2882 | www.tilineuvonta.fi

Kiimingin Urheilijat:
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KiiMiNKiPäiViLLä 
PAiKAN PääLLä, 

UUSi HUiPPUTASOKAS 
KUNTOSALi!

kaikille 
kävijöille 

InBody -mittaus 
ILmaISEkSI!

kaikille uusille jÄSENILLE 
liittyminen ILmaN liittymismaksua! 
Liittymislahjaksi treenipyyhe ja 
juomapullo! (arvo 24,90)

kaikkien kävijöiden 
kesken arvontaa ja arvausta! 
Palkintona tuotepalkintoja ja 
kuntosalijäsenyyksiä!

(Tarjoukset voimassa vain kiiminkipäivien ajan)

ComeOnFit | keskustie 15, 90900 kiiminki | Puh. 044 5402 863 | info@comeonfit.fi | www.comeonfit.fi

kuukauSI-
jÄSENyyS

29.90 €/kk

vuOSI-
jÄSENyyS

299.00 €/vuosi
(24,90 €/kk)

Kankaita ja ILOisia 
ompeluksia 

aikuisille ja lapsille

ILOinen KettuLiini
Huruntie 2, Alakylä
Puh. 044 536 6747

www.iloinenkettuliini.fi

 

RoihuPuu Oy 
Venekoskentie 104, 90910 Kontio, Oulu 

Raimo Puolakanaho, 040 5011132 
Sposti: info@roihupuu.fi 
facebook.com/roihupuu 

 

Pyöröhirrestä laadukkaat 
ulkorakennukset ja kalusteet 
 
• Liiterit, vajat, grillikatokset  
• Kodat, saunat, laavut 
• Ulkokalusteet, pöydät, penkit, keinut 
• Koriste-esineet ja sisustus 
• Kynttilälyhdyt 
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ROIHUPUU OY 
PARHAASTA POHJOISEN PUUSTA 

roihuPuu oy
Venekoskentie 104 
90910 Kontio, oulu
raimo Puolakanaho 

040 5011132
info@roihupuu.fi

facebook.com/roihupuu

myyNTIEDuSTaja:
Timo uusi-Illikainen

040 648 5544

PaIkaLLISTa OSaamISTa
kIImINgISTÄ
IkkuNamaISTErI

PIHLa IkkuNaN vIraLLINEN
jÄLLEENmyyjÄ

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-16
Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

UlKoKRysAnTeemIT sAApUneeT

KESÄALE!!!

syysleimut 2 €
moniVuoTiseT KuKaT

nyT
pioni 5 € Kuunliljat 3 €

Kesäkukat -50 %,
paitsi jättiamppelit 20 €/kpl
AsTeRIT 2,50 €/kpl ,10kpl 20 €

pensAAT -30 % esim. aroniat,isotuo-mipihlaja ja angervot
nyT 5,90 €/kpl

Kestävät kotimaiset 
omenapuut 25 €/kpl

-50 %
esim.


