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KIIMINKI L E H T I

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien hallitus on vahvistanut 
uuden strategian vuoteen 
2020. Strategia on käytän-
nönläheinen ja konkreettinen 
toimintasuunnitelma mei-
dän tulevista painopisteis-
tämme. Maailma muuttuu 
nopeasti ja edunvalvonta-
järjestönä meidän on tun-
nistettava muutos ja osatta-
va tuoda yrittäjien näkemys 
muutokseen.

Nyt ja tulevaisuudes-
sa aktiivinen edunvalvon-
ta ja sen näkyväksi tekemi-
nen ovat erittäin tärkeässä 
asemassa järjestössämme. 
Viime vuodet eivät ole ol-
leet yrityselämälle helppoja. 
Maailmanlaajuinen kasvun 
hidastuminen ja Euroopan 
epävakaa tilanne ovat nä-
kyneet meillä. Kasvun eväi-
tä on haettu ja töitä tehty ko-
vasti yritysten pärjäämiseksi. 
Ei siis ollut ihme, että edun-
valvonnan lisäksi toisena toi-
mintaamme vaikuttavana te-
kijänä nousi strategiatyössä 
esille, että yrittäjät haluavat 
järjestömme tukea omaan 
jaksamiseensa ja hyvinvoin-
tiinsa.

Joustavana ja ketterä-
nä järjestönä meiltä löytyy-
kin paljon eväitä tähän. Itse 
asiassa tarjontaa on valta-

Yrittäjäjärjestö on paikallisen yrittäjän oma verkosto
vasti. Pitää vain osata nouk-
kia itsellensä sopivat tavat 
hyödyntää jäsenyyttä. Hy-
vinvointiin ja jaksamiseen 
liittyvät kokonaisuudet voi-
daan jakaa neljään osaan. 
Neuvontapalveluihin, osaa-
misen kehittämiseen, verkos-
toitumiseen, viestintään.

Neuvontapalvelut ovat 
varmasti käytetyin palve-
lumme. Jäsenyrittäjänä voit 
soittaa mieltäsi askarrutta-
vassa kysymyksessä laki-
miehille, talousasiantun-
tijoille, yrityskehittäjille ja 
tietotekniikan asiantuntijoil-
le. Yhteistyörenkaassamme 
on lähes 50 vapaaehtoista 
asiantuntiajaa jäsenyrittäjiä 
varten. Lisäksi meillä toimii 
erilliset lakimies- ja omis-
tajanvaihdospäivystykset 
toimistollamme. Kun pu-
helinsoitto ei riitä, on hen-
kilökohtainen tapaaminen 
myös maksutta mahdollis-
ta. Palveluja kannattaa hyö-
dyntää.

Koulutukseen ja osaami-
sen kehittäminen on yksi yri-
tystoiminnan tärkeimmis-
tä kulmakivistä. Maailma 
muuttuu kokoajan ja se luo 
paineita ja tarpeita yrityksille 
muuttaa toimintaansa, ottaa 
käyttöön uusia teknologisia 
ratkaisuja. Osaaminen rat-

kaisee viimekädessä miten 
yritys pärjää. Yksi isoimmis-
ta koulutusprojekteistam-
me oli saada yrittäjien eMBA 
koulutus käyntiin. Tulokset 
tältä osin näyttävät rohkai-
sevilta. Samantyyppistä toi-
mintaa haluamme edelleen 
jatkaa, jos vain hankerahoi-

tus edelleen saadaan järjes-
tettyä. Lisäksi järjestämme 
paljon erityyppisiä koulu-
tus ja seminaaritilaisuuk-
sia. Yrittäjien tarpeet vaihte-
levat paljon, joten tarjontaa 
on monentyyppistä. Koulu-
tuksissamme myös hyödyn-
nämme meidän yhteistyö-
kumppaneitamme ja heidän 
asiantuntemustaan. Yrittäji-
en kannattaa selailla koulu-
tuskalenteriamme ja valita 
itsellensä ja omaan tilantee-
seensa sopivimmat tilaisuu-
det.

Yhteisöllisyys on yksi tär-
keimmistä arvoistamme. Ha-
luamme edesauttaa yrittäjien 
verkostoitumista, asiakkai-

den löytymistä, kumppanei-
den saamista ja yritystoimin-
nan edistämistä. Haluamme 
tehdä verkostoitumisen ta-
pahtumissamme helpoksi. 
Lisäksi Synergiapalvelut ne-
tissä antavat verkostoitumi-
selle ihan uudet ulottuvuu-
det.

Kaikki palvelumme löyty-
vät joka tiistaina ilmestyväs-
tä jäsentiedotteestamme ja 
tietysti netistä www.ppy.fi. 

Meillä on valtavasti pal-
veluita yrittäjille. Järjestötoi-
minnan osalta pätee vanha 
totuus. Jäsenmaksun vas-
tineeksi saa sitä enemmän 
mitä aktiivisempi itse on. 
Toisaalta jos palveluita ei 

erityisesti tarvitse on hyvä 
muistaa, että me ei jäsentä 
unohdeta silloinkaan. Teem-
me joka päivä systemaattis-
ta työtä yritysten toiminta-
edellytysten parantamiseksi 
ja annamme oman panok-
semme yritysilmapiirin nos-
tamiseksi omassa maakun-
nassamme.

Järjestöteemaamme tois-
taen haluamme olla läsnä 
yrittäjän arjessa. 
Ollaan yhteyksissä!

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

”...haluamme olla 
läsnä yrittäjän arjessa...”

Marjo Kolehmainen kertomassa yrittäjien kuulumisia 
syyskuussa Yrittäjien rekkakiertueella Utajärvellä.

Oman elämänsä sankari- seminaa-
rijakso käynnistyi Rukalla. Yrittäjä-
Areena muodossa Maailmancupin 
yhteyteen rakennetun seminaarin ta-
voitteena on nostaa esille yrittäjyyt-
tä, yrittämisen olosuhteita, mah-
dollisuuksia ja riskejä. Osallistujina 
tapahtumassa on asiantuntijoita ja 
vaikuttajia eri osa-alueilta, verkostoi-
tumisen kautta tavoitellaan yrittäjyy-
teen liittyvien asioiden edistämistä ja 
tietoisuuden lisäämistä. 

Alustuksien ja paneelikeskuste-
lujen aiheina oli paikallisia, ajankoh-
taisia asioita, esimerkkinä mainitta-
koon kaivostoiminnan ja matkailun 
yhteensovittaminen, työmarkkina-
asiat ja Pohjois-Suomen mahdolli-
suudet tulevaisuudessa. Ilmapiiri 
koko seminaarin aikana oli innosta-

va ja osallistujien mielestä konsepti 
on onnistunut. Koulutus jatkuu ke-
väällä kansainvälistymisjaksolla ja tä-
män ryhmän osalta päätösjakso suori-
tetaan Tampereella, valtakunnallisten 
yrittäjäpäivien yhteydessä.

Perjantain huipentumaksi nousi 
tasavallan presidentin Sauli Niinis-
tön yllätysvierailu, puheessaan presi-
dentti painotti yrittäjyyden merkitys-
tä yhteiskunnalle ja kannusti kaikella 
tapaa etsimään keinoja elinkeinoelä-
män kehittämiseksi ja uusien työpaik-
kojen luomiseksi. 

Kiimingin Yrittäjien syyskokous-
tapahtuma pidettiin lauantaina 30.11. 
Syötteellä Pudasjärvellä. Yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Hannu Tuohino. Illallisen yhteydes-
sä julkaistiin vuoden yrittäjäpalkin-

non saaja, valittu yritys on Kiimingin 
Fysioterapia Oy, yrittäjinä Mari Hal-
kola ja Paavo Halkola. Iltatilaisuudes-
sa julkaistiin perinteisen kiertopal-
kinnon saaja, aktiivimaljan sai Mari 
Siltakoski yhdistyksen eteen tehdystä 
työstä. Onnittelut kaikille!

Omasta puolestani haluan kiittää 
kaikkia, joidenka kanssa olen saanut 
tehdä yhteistyötä puheenjohtajana ol-
lessani, jatkan edelleen hallituksen jä-
senenä, pidetään yhteyttä.

Yrittäjien puolesta toivotan hyvää 
itsenäisyyspäivää ja rauhallista jou-
lun aikaa!

Lauri Mikkonen
puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät ry

Yrittäjyyden merkityksestä kannustusta

Lauri Mikkonen pitämässä puhetta tämän syk-
syn Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikoko-
uksessa Oulussa, jossa hänelle luovutettiin il-
tajuhlassa timanttinen yrittäjäristi. 
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Puheenjohtajan terveiset s. 2
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien terveiset s. 2

BusinessOulu 
s. 14-15

Rantakuja 10, 90940 Jääli

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

Kiitokset asiakkaille ja yhteistyö-
kumppaneille kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2014!

NonStop - ilman ajanvarausta perjantaisin - TERVETULOA!

Meiltä pukinkonttiin kivat 
lahjaideat - tule ostoksille!

Hyvää joulun aikaa
toivottaa Oranssin väki :)

asiamiesposti

Paikkakunnan 
parhaat leivät!

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

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

UUSIJÄRVI
LÄHIKAUPPA

PartUri-KaMPaaMO 

KarOLiina
Riitta ja Eija

Lasitori, terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261
avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14, la sopimuksen mukaan

Pukinkonttiin aina mieluisat 
lahjakortit ja tuotepaketit!

Jäälihalli Oy

HYVÄÄ JOULUA!

Yksin yrittäjäkin tarvit-
see työkavereita s.  4
Uusi autohuoltamo-
yritys s. 5

Vuoden 2013 yrittäjä s. 6
Kiiminkipäivillä 
yleisöennätys s. 7
Kiimingin Yrittäjien uusi 
puheenjohtaja s. 7

O. Jauhiaisen 
syntymästä 
100 vuotta s. 11 
Koiteli lumoaa 
s. 12-13

Kiimingin Yrittäjät halua-
vat syyskokouksessa hyväk-
sytyssä toimintasuunnitel-
ma aktiivisella yhteistyöllä 
Oulun kaupungin ja muiden 
sidosryhmien kanssa alu-
eellaan ylläpitää ja edistää 
yritystoiminnan edellytyk-
siä. Yhdistyksen jäsenistön 
keskinäistä kanssakäymis-
tä sekä yhteistyötä kannus-
tetaan, lisäämällä yhteisten 
tilaisuuksien määrää, sekä 
kehitetään niiden sisältöä. 
Kiiminkipäivien järjestämi-
nen elokuun alussa on yhdis-
tyksen päätapahtuma.

Jäsenmäärää pyritään li-
säämään nykyisestä 141 jä-
senmäärästä.

Toiminnassa tavoitteena 

Kiimingin Yrittäjien vuosi 2014
on pystyä vaikuttamaan yri-
tysten toimintaedellytysten 
kannalta keskeisiin päätök-
siin jo valmisteluvaiheessa. 
Yhdistyksen hallitus valvoo, 
että jäsenistöltä kaupungin 
suuntaan tehtävät aloitteet 
ja esitykset tulevat asianmu-
kaisesti käsitellyksi päätök-
senteossa.

Yhdistyksen puheenjoh-
taja osallistuu Suomen Yrit-
täjät ry:n puheenjohtaji-
en neuvottelupäiville, sekä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät ry:n jäsenyhdistysten pu-
heenjohtajille tarkoitettuihin 
tilaisuuksiin. PPY:n sääntö-
määräisiin vuosikokoukseen 
osallistutaan aktiivisesti. 
Valtakunnallisiin kokouksiin 

voivat osallistua kaikki ha-
lukkaat jäsenet. 

Sääntömääräisistä ko-
kouksista ilmoitetaan jä-
senkirjeellä. Muilta osin 
toiminnasta tiedotetaan säh-
köpostin välityksellä. Yhdis-
tyksen hallituksen ja toimi-
kuntien kokoonpanot, sekä 
yhteystiedot saatetaan te-
hokkaasti jäsenistölle tiedok-
si. Yhdistyksen julkaisema 
Kiiminki-lehti ilmestyy en-
tiseen tapaan kolme kertaa 
vuodessa. 

Yhdistys järjestää kou-
lutustilaisuuksia jäsenistön 
tarpeisiin. Harrastustoimin-
taa kehitetään jäsenten toi-
vomalla tavalla. Yhdistys 
osallistuu kustannuksiin sa-

livuoroja ja kuntosalikortteja 
hankittaessa. Uutena toimin-
tamuotona on Savuton Suo-
mi 2040 valtakunnalliseen 
hankkeeseen osallistuminen. 

Merkkipäiviä viettäviä jä-
seniä ja sidosryhmien henki-
löitä muistetaan tervehdyk-
sin.

Keväisin koulujen lop-
puessa yrittäjäyhdistys 
myöntää stipendin kahdel-
le Kiimingin yläasteen ja Lai-
vakankaan yläasteen yhdek-
sännen luokan, sekä lukion 
oppilaalle. Myöntämisen pe-
rusteena on oppilaan oma-
aloitteisuus ja yritteliäisyys.

Suomen Yrittäjien Jussi Järventaus:

Tuetaan työtä, ei toimettomuutta
Työtä vailla olevien tuet tekevät liian usein joutenolosta kannattavampaa kuin työnteosta. 
– Tähän on saatava muutos hallituksen rakennepaketin yhteydessä, Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Jussi Järventaus vaatii. 

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeino-
elämän suurin, yli 116 000 jäsenyrityksen kes-
kusjärjestö. Jäsenyritysten työllistävä vaikutus 
on yli puoli miljoonaa henkilöä. Yrittäjäjärjes-
tön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistykses-
tä, 21 aluejärjestöstä ja 56 toimialajärjestöstä. 
Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Valtaosa työttömistä halu-
aa töihin. Aivan kaikki työn-
hakijat eivät kuitenkaan ota 
vastaan tarjottua työtä. Syy-
nä on useimmiten vinoutu-
nut tukijärjestelmä.

– Ajattelua pitää muuttaa 
niin, että tuetaan ensisijai-
sesti työntekoa eikä toimet-
tomuutta. Onkin oikein, että 
hallitus aikoo ottaa käyttöön 
työttömyysturvan suoja-

osuuden, kun työtön pääsee 
töihin, Suomen Yrittäjien toi-
mitusjohtaja Jussi Järventaus 
sanoi puhuessaan Rannikko-
Pohjanmaan Yrittäjien juh-
lassa Vaasassa lauantaina.

Suitsia työstä  
kieltäytymiselle
Järventauksen mielestä ei ole 
hyväksyttävää, että työky-

kyinen voi käytännössä saa-
da tukia, vaikka hän kieltäy-
tyy asiallisesta työstä. Hän 
katsoo, että oikeutta työttö-
myyskorvauksen epäämi-
seen tulee käyttää enemmän 
ja yhdenmukaisemmin eri 
puolilla maata.

– Työstä kieltäytymistä on 
myös se, jos työnhakija osoit-
taa työhaastattelussa, ettei 
ole kiinnostunut tehtävästä. 
Eihän työnantaja voi palkata 
sellaista hakijaa. Työvoima-
hallinto pyrkii selvittämään 
myös näitä tapauksia, mut-
ta aktiivisuutta on syytä lisä-
tä tällaisten tapausten esille 
saamisessa.

Järventaus toteaa, että osa 
palkansaajaliikkeestä ei ha-
lua tukea työttömäksi jää-
neen hakeutumista uuteen 
työhön, jos palkka ei ole riit-
tävän hyvä. Jos hyväpalk-
kaista työtä ei ole tarjolla, 
pidetään parempana jatkaa 
ansiopäivärahalla olemista.

– Linjaus on ankara työt-
tömälle, sillä työstä syrjäyty-
minen sisältää suuren, hen-
kilökohtaisen riskin. Yksilön 
ja yhteiskunnan kannalta on 
järkevämpää kannustaa ja 
tukea matalapalkkaiseenkin 
työhön ryhtymistä kuin ma-
tala-ansioista joutenoloa. 

Jussi Järventaus puhumassa Valtakunnallisilla yrittäjä-
päivillä Lappeenrannassa 2013.

Tulossa:
Pe 13.12.  klo 18-22 Pikkujouludisko 3-6 lk:lle, liput 3 €
La 21.12. 	 klo	21-01	suosittu	Tanssiyhtye	tukkijätkät
	 Yleiset	pikkujoulutanssit	-	Lippu	12	€	sis.	torttukahvit
	 aluksi	pikkujouluohjelmaa	klo	20	alkaen

Huttukylän	nuorisoseura
Koitelinkoskentie	720	Kiiminki

Tanssit la 7.12. 
klo 20.30-01

www.huttukylanns.net

Hannu Hautaniemen 
yhtye liput 12 €



3/2013KIIMINKI L E H T I4

Koppelonkaari 6, Kiiminki 040-586 6661
www.adele.fi

Kauneus ja Hieronta

Adele
• Kosteuttava kasvohoito & ripset ja kulmat 75,- (87,-)
• Intialainen päänhieronta & täydellinen erikoiskasvohoito 95,- (110,-)
• Kasvo-, jalka- ja käsihoito 139,- (155,-)

Joulun toivotuimmat hemmottelupaketit:

Lahjakortit myös muihin 
hoitoihin sekä tietylle summalle

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut 
kauttamme. Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

P. 0400 385 281 • vkkmedia@vkkmedia.fi
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toivotamme hyvää ja antoisaa joulunaikaa 
ystäville ja yhteistyökumppaneillemme!

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

UraKOinnit
SÄHKÖaSEnnUKSEt

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

Parturi-kampaamo Viivi ja 
Wagnerin liiketila muuttui 
viime kesänä kokonaisvaltai-
semmaksi hyvinvoinnin tar-
jonnan paikaksi, kun kam-
paamon alakertaan muutti 
kaksi uutta yrittäjää: Moni-
palvelu Tammikuun Katja 
Niemi sekä toiminimiyrittäjä 
Jaana Vanhanen. Katja tarjo-
aa hierontapalveluita ja Jaa-
na on erikoistunut hoitaviin 
kosmetologisiin hoitoihin.

Molemmat yrittäjät ovat 
tyytyväisiä nykyiseen järjes-
telyyn, sillä yläkerrasta löy-
tyy kokeneempia yrittäjiä, 
joiden kanssa tehdään esi-
merkiksi markkinointiin liit-
tyvää yhteistyötä. Lisäksi 
apua saa aina kysyessään.

- Kun etsin tilaa, jossa 
vastaanottaa asiakkaita, et-
sin ensisijaisesti yksiötä. Nyt 
ajateltuna se olisi ollut huo-

no idea, sillä olisin joutunut 
opettelemaan kaikki yrittä-
mistä koskevat mutkat kan-
tapään kautta, Katja toteaa, 
ja Jaana lisää, että sosiaali-
nen ympäristö sopii hänel-
lekin paljon paremmin kuin 
yksinäinen ja erakkoluontoi-
nen puurtaminen. Eli vaikka 
naiset ovatkin yksinyrittäjiä, 
heidän ei järjestelyiden takia 
tarvitse yrittää yksin.

Sama sijainti antaa mah-
dollisuuden myös palvelui-
den yhdistämiseen tarvit-
taessa. Jaana ja Katja ovat 
keksineet tarjota sinkku- ja 
kimppapaketteja, joissa saa 
nauttia kummankin palve-
luista. Yksi sinkkupaket-
ti sisältää esimerkiksi puoli 
tuntia perinteistä hierontaa 
sekä kasvo- tai jalkahoidon. 
Kimppapaketissa saman voi 
tehdä vaikkapa kaverinsa 

kanssa: sillä aikaa kun toinen 
on hieronnassa, toinen saa 
kasvohoitoa. Puolessa välis-
sä vaihdetaan.

Jaana Vanhasen tarjo-
amiin kosmetologipalvelui-
hin kuuluu erilaiset pika- ja 
laitehoidot sekä sokerointe-
ja. Kasvohoitojen lisäksi hän 
tekee aromahierontaa sekä 
käsi- ja jalkahoitoja. Lisäk-
si häntä kiinnostaisi aloittaa 
meikkauspalvelu, mutta en-
nen investointeja hän haluaa 
kartoittaa olemassa olevan 
kysynnän.

Katja Niemi tarjoaa pe-
rinteistä hierontaa, imukup-
pihierontaa ja hän aikoo 
kouluttautua myös kinesio-
teippauksen saralla. Lisäk-
si hän on myös koulutuksen 
saanut pätevä kuppari. Kat-
ja valittelee, että Oulun seu-
dulla on nykyisin hanka-
lampi saada lupaa kupparin 
työhön, joten hän ei voi vie-
lä tarjota kuppauspalveluita. 
Kuppaus on osa suomalaista 
kansanperinnettä ja Katja on 
muutoinkin kiinnostunut pe-
rinteikkäistä kädentaidoista.

Jenny Kärki

Kosmetologi Jaana Vanha-
nen käyttää työssään esi-
merkiksi être belle –kos-
metiikkatuotteita.

Yksinyrittäjäkin tarvitsee 
työkavereita

Hieroja Katja niemi ja kosmetologi Jaana Vanhanen ovat uudet yrittäjät kampaamo Vii-
vi ja Wagnerin alakerrassa.

Toivotamme yhteistyökumppaneillemme, lukijoillemme 
ja kiiminkiläisille hyvää joulua ja onnea vuodelle 2014

Palvelua lähellä sinua!

Välirinne 8, Jääli
Puh. 020 734 4222
Avoinna ark. klo 8.00-16.30
www.lapkaara.fi
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Meiltä myös softista!

Kiimingin ainoa 
palvelutiski

Tervetuloa!

Tee vaarallisen jätteen 
noudon ennakkotilaus

Kotitalouksien vaaralliset jätteet 
kerätään autolla. Kun ennakkoti-
lauksia tulee postinumeroaluetta 
kohden tarpeeksi, auto lähtee liik-
keelle.

Lisätiedot ja ennakkotilaukset: 
o u l u n j a t e h u o l t o . f i

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

Metonmäen Auto Oy on 
yksi tuoreimmista Kiimin-
gin Yrittäjien jäsenistä. Timo 
Juntti toimii firmassaan yk-
sinyrittäjänä ja hän huoltaa 
liikkeessään pääsääntöises-
ti henkilö- ja pakettiautoja. 
Jonkin verran hän myös myy 
autoja ja huoltaa pienkoneita 
sekä peräkärryjä.

Yritys on toiminut syys-
kuusta lähtien ja Timo tun-
nustaa, että oma yritys on 
ollut hänen haaveensa jo 
vuosikausia. Hän kartut-
ti ammattitaitoa 13 vuoden 
verran alan töissä, joten tie-
totaitoa kertyi sopivasti, jotta 

Uusi autohuoltamoyritys Kiimingissä
löytyi uskallusta oman liik-
keen pyörittämiseen.

- Toki aluksi mietitytti riit-
tääkö töitä, mutta eipä täs-
sä syksyn aikana ole ehtinyt 
ollenkaan peukaloita pyö-
rittelemään. Osa asiakkaista 
on tuttuja edellisen työpai-
kan ajoilta, mutta joukosta 
löytyy paljon tuntemattomia 
lähiseudun asukkaita sekä 
esimerkiksi työmatkalasia 
Yli-Iistä, Timo kertoo.

Yrittäjä perheineen asuu 
omakotitalossa samalla ton-
tilla huoltamon kanssa. Hy-
vän paikan löytyminen oli 
myös avainasemassa yritys-

tä perustaessa. Paikka sijait-
see Yli-Iin tien varresta, vain 
kolmisen kilometriä Kiimin-
gin keskustasta.

- Homma on toki vielä 
alussa ja lopullinen toimin-
tamuoto on haussa. Peltikor-
jaus olisi mukava lisä palve-
luihin ja pitkän tähtäimen 
toiveena olisi laajentaa pa-
jaa, mahdollisesti jopa työl-
listää useampi henkilö. Nyt 
minulla ei ole edes liikkeen 
aukioloaikoja, sillä teen pal-
jon myös liikkuvaa hommaa 
asiakkaiden luona. Siksi olen 
neuvonut asiakkaita soitta-
maan ennen kuin ilmestyvät 

paikalle, Timo huomauttaa.
Yrittäjäyhdistyksen jäse-

nyys oli Timo Juntille hyvin 
itsestään selvä ja luonteva 
ratkaisu yrittämisen myötä:

- Yrittäjäyhdistyksen tar-
joama taustatuki on hyvin 
tärkeää ja lisäksi yhdistyk-
sen jäsenyys on mielestäni 
eräänlainen imagoon liittyvä 
merkki luotettavasta ja läpi-
näkyvästä yritystoiminnasta. 
Minulle on hyvin tärkeää ja 
reilua asiakkaitakin kohtaan, 
että liiketoiminta on avoin-
ta ja luotettavaa, Timo tote-
aa. JK

timo Juntti on tuore yrittäjä, joka työskentelee autohuoltamossaan aavakankaantiellä.

Laadukkaita kosmetiikka-
Lahjapakkauksia

kivun poistoa LämmöLLä!
Thermacare 
lämpötyynyt

Kiimingin apteekki
ma-pe 9-18, la 9-15
P. 08-816 1282

Jäälin apteekki
ma-pe 10-18
P. 08-816 6911

10 €

sis. pehmentävän 
jalka- & käsivoiteen

10 €Esim. Aco Sense & 
Care pakkaus

selälle tai niskalle

KIIMINGIN APTEEKISTA
 PUKINKONTTIIN!

Rakennusliike
M. Autio Oy

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

www.rakennusautio.net

Saneeraus ja 
uudisrakentaminen

Puh. 040 584 1486, 
040 587 9685
Fax. (08) 816 9185

SORATIET HOITOON!
•Tiekokoukset •Yksiköinnit
•Kirjanpito, laskutukset
•Perusparannusten suunnittelu ja valvonta

Pohjois-Suomen Tieisännöinti

040-570 7664
www.peskinpalvelut.fi

markku.koistinen@windowslive.com

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

Anna läheisellesi kunnon lahjaAnna itsellesi tai läheisellesi kunnon lahja
Lahjakortit kuntosalille tai ryhmäliikuntaan. 
Monipuolista ryhmäliikuntaa koko kesän.  
Yrityksille ja yhdistyksille lajiesittelytunteja.  
Tule, liiku ja nauti.

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

Anna itsellesi tai läheisellesi kunnon lahja
Lahjakortit kuntosalille tai ryhmäliikuntaan. 
Monipuolista ryhmäliikuntaa koko kesän.  
Yrityksille ja yhdistyksille lajiesittelytunteja.  
Tule, liiku ja nauti.

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

Lahjakortit kuntosalille tai ryhmäliikuntaan on hyvää mieltä ja 
jaksamista edistävä joululahjaidea. Myös monipuolista ryhmä-
liikuntaa ja lajiesittelyjä yrityksille sekä yhdistyksille.
Tule, liiku ja nauti!
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asianajaja, varatuomari, 
julkinen kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

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

Asianajotoimisto 
Seppo Koukkula

Koko perheen parturi-kampaamo

Parturi-Kampaamo

Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä
Puh. 040 828 3778

Koko kehon vyöhyketerapia
Intialainen päänhieronta
Koliikkivauvan hieronta
Kuumakivihieronta
Lymfaterapia

P. 045 895 3253    www.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki

• Kaikki alan palvelut 
• Hautakivet • Kaiverrukset 

• Perunkirjoitukset
Terveystie 6 KIIMINKI

Puh. 040 561 7399, 0400 387 047

Mettovaara

Kiimingin Kukka ja
Hautauspalvelu

PARTURI-KAMPAAMO

Tuula Tuomaala
PUH. 0400 547 561

DVD-ELOKUVAT
BLUE-RAY-ELOKUVAT

Koivukuja 42, 90940 Jääli
Puh. (08) 816 6433, 0400 692 888

Fax (08) 816 7018

Mari Halkola – Kiimingin Fysioterapia Oy
Kiimingin vuoden 2013 yrittäjä:

Kiimingin Vuoden Yrittäjänä 2013 palkittiin Kiimingin Fysioterapia Oy ja palkinnon otti-
vat vastaan Mari ja Paavo Halkola. Mari Halkola on tehnyt useita opinnäytetöitä kehitty-
äkseen alalla ja pystyäkseen auttamaan asiakkaitaan paremmin. Kuva Heimo turunen

Uudet jäsenet Sirpa runtti ja Pasi Siekkinen sekä entisinä jatkavat Miika Sutinen, riitta Kemppainen, uusi puheen-
johtaja Hannu tuohino, puheenjohtajan paikalta hallituksen jäseneksi siirtynyt Lauri Mikkonen, Mari Halkola ja Kai-
suleena Joenväärä.  Kuva: Heimo turunen

Kiimingin yrittäjät palkitsi-
vat syyskokouksessaan lau-
antaina 30.11. vuoden 2013 
yrittäjän, jonka tittelin sai 
Mari Halkola Kiimingin Fy-
sioterapia Oy:stä. Halkola on 
yrittäjäyhdistyksen aktiivi-
nen jäsen, toiminut yrittäjä-
nä 24 vuotta ja ollut alalla 36 
vuotta. Hänelle jatkuva kou-
luttautuminen on tärkeää ja 
pro gradu -työssään hän tut-
ki fysioterapiayrittäjien työn 
imua.

- Haastattelin fysiotera-
piayrittäjiä ympäri Suomen, 
ja jokaisessa tapauksessa il-
meni sama teema: rahallista 
palkkaa suurempi mielihyvä 
tulee siitä, kun asiakas kun-
toutuu toimintakykyiseksi ja 
hänen elämänlaatunsa kohe-
nee. Kuten tutkimusaineis-
tossa, koen itsekin työssäni 
samoin, esimerkiksi kun hal-
vaantuneen henkilön kanssa 
saamme pitkän ja tehokkaan 
fysioterapian avulla tuloksia, 
onnistuminen motivoi itseä-
ni tekemään tätä työtä ja ke-
hittymään siinä, Halkola ker-
too.

Halkola on kehittänyt 
omaa osaamistaan koko 
uransa ajan suorittaen neljä 
terveydenhuollon tutkintoa, 
kolme akateemista tutkin-
toa sekä lukuisia täydennys-
koulutuksia eri yliopistoissa. 
Alan jatkuva kehitys haas-
toi kliinisen osaamisen rin-
nalla perehtymään yrityksen 
johtamiseen ja laadun jatku-
vaan systemaattiseen paran-
tamiseen.

Selkeä auttamisen halu 
ajaa Halkolan toimintaa, 
joka näkyy myös hänen ta-
voitteenaan mentoroida ja 
kouluttaa sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ammattilaisia 
kehittymään alalla. Siksipä 
Halkolalle on tärkeää, että 
myös omat työntekijät kehit-
tävät erikoisosaamistaan ja 
oppivat laaja-alaisia taitoja. 
Lisäksi hän on muiden mu-
assa toimialajärjestönsä FYSI 
ry:n ja Suomen Sydänliit-
to ry:n luottokouluttaja sekä 
laatukouluttaja ja auditoija.

- Tiedon jakaminen tuot-
taa paljon hyvää, ei tällä alal-
la kannata piilotella osaamis-
ta. On kutsumusasia jakaa 
kouluttamalla omaa osaa-

mistaan ja lisäksi tuoda oma 
yrittäjyytensä sille tasolle, 
että voi auttaa toisia parhaal-
la mahdollisella tavalla, Hal-
kola kertoo.

Vertaistuki ja liikunta 
antavat voimaa
Yrittäjyys veti Halkolaa puo-
leensa jo uran alussa ja nyt 
haaveet omasta yritykses-
tä ovat toteutuneet hyvin 
Ylä-Savon tytön juurruttua 
Pohjois-Pohjanmaalle yri-
tystoimintansa ja vahvojen 
asiakassuhteittensa myötä.

Halkolalla on ollut laajalti 
luottamustehtäviä paikallis-, 
alue- ja valtakunnan tasolla. 
Oltuaan neljä valtuustokaut-
ta poliittisissa luottamus-
tehtävissä Halkola vaihtoi 
politiikan toimialansa, suku-
seuratoiminnan ja terveysjär-
jestöjen luottamustehtäviin.

Kiimingin yrittäjäyh-
distyksessä Halkolalla on 
merkittävä rooli varapu-
heenjohtajana sekä hyvin-
vointityöryhmän puheen-
johtajana. Roolissaan hän 

pääsee tukemaan paikalli-
sia yrittäjiä jaksamaan työs-
sään kannustamalla yrittä-
jiä avaamaan ovia toisilleen, 
jakamaan tuntemuksia sekä 
aidosti kuuntelemaan ja vä-
littämään toisistaan. Vertais-
tuki on tärkeä voima yrit-
täjän raskaaseen arkeen. 
Yrittäjänä Halkola itse lataa 
akkujaan liikunnalla, musii-
killa ja kätten töillä. 

Erikoisosaamista  
vuodesta 1990
Yrityksen toiminta alkoi 
vuonna 1990 kolmen roh-
kean naisterapeutin kom-
mandiittiyhtiönä, jossa Mari 
Halkola on toiminut alusta 
saakka yrityksen terveyden-
huollosta vastaavana johta-
jana ja toimitusjohtajana. Yri-
tys muutettiin osakeyhtiöksi 
-96 ja avattiin toinen yksikkö 
Jääliin. Vuodesta 2003 saak-
ka firma on ollut Halkolan 
perheyritys. 

Ensimmäinen vuosikym-
men oli taloustaantumasta 
huolimatta yritykselle kas-

vun aikaa ja tällä hetkellä yri-
tys työllistää yhdeksän hen-
kilöä.

Kiimingin Fysioterapia 
Oy:ssä on panostettu ajan-
mukaiseen korkean teknolo-
gian hyödyntämiseen fysio-
terapian tukena.

Yrityksen toiminta on en-
naltaehkäisevää ja kuntout-
tavaa, yksilöllisesti kun-
toutujien tarpeista lähtevää 
yksilö- ja ryhmäfysiotera-
piaa. Yrityksessä panoste-
taan jokaisen työntekijän 
jatkuvaan oppimiseen ja laa-
ja-alaisen osaamisen kehitty-
miseen.

- Teemme yhteistyö-
tä sairaaloiden, kuntoutus-
laitosten, terveyskeskus-
ten, ammattikorkeakoulujen 
ja yksityisten erikoistera-
peuttien kanssa. Toimimme 
myös koti- ja ulkomaisten 
alan opiskelijoiden harjoitte-
lupaikkana sekä työelämän 
ja vajaakuntoisten työkokei-
lun valmentajina, Halkola to-
teaa. JK

Kiimingin Yrittäjien uusi hallitus
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Kiiminkipäivät 2013 yleisöennätyslukemissa

Koivisto kiittelee.
Euroopan parlamentista terveh-

dyksen toi Hannu Takkula. Oheis-
tapahtumia riitti kolmeksi päiväk-
si sekä markkina-alueella, Jäälissä 
että lähialueilla. Ensi vuonna Kii-
minkipäivillä on vuorossa 40. juh-
lavuosi ja Lauri Mikkonen kertoo, 
että yrittäjien keskuudessa halut-
taisiin jatkaa perinnettä edelleen. 
Koska tällä hetkellä taloudellinen 

vastuu tapahtuman järjestämisestä 
on yrittäjäyhdistyksellä, haasteena 
on löytää uusia tapoja kattaa kulut. 
Yrittäjien perustaman Kiiminkipäi-
vät 2014 -työryhmän vetäjäksi valit-
tiin Miika Sutinen.

- Viime kesänä tapahtuman jär-
jestelyiden matkaa varjosti hyvin 
myöhäiseen vaiheeseen saakka 
epätietoisuus rahoituksen järjesty-
misestä. Aikaisemmin meillä oli su-

juvaa yhteistyötä Kiimingin kun-
nan kanssa, nyt Oulun kaupunkiin 
oli hankalampi saada yhteyk-
siä luotua. Ainoa tulonlähde yrit-
täjäyhdistykselle on Kiiminkipäi-
vien olutteltta, joka ei välttämättä 
huonolla kelillä tuota kovin hyvin, 
joten riski on suuri. Siksi pitäisi 
keksiä uusia tapoja kattaa tapahtu-
majärjestämisestä aiheutuvat kulut, 
Lauri Mikkonen perustelee. JK

Kiiminkiläinen Maustekaaren 
yrittäjä auli Ylipahkala on ollut 
vuosien mittaan aktiivisesti päi-
villä mukana.

- Kauppiaat olivat jälleen innos-
tuneena mukana ja kävijöitä riit-
ti. KIDSing voittaja Jenni Jaakko-
la esiintyi perjantaina ja esitys veti 
huiman määrän väkeä. Veikkaisin, 
että Kiiminkipäivien markkina-alu-
eella ei ole koskaan ennen ollut yh-
täaikaisesti niin suurta joukkoa, 
Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja 
Lauri Mikkonen hehkutti.

Tähtiesiintyjänä yleisöä tanssitti 
Anniina Mattila yhtyeineen ja toise-
na iltana Pauli Haapalainen. Mark-
kinapäivien ohessa kisattiin jälleen 
SM-tasolla perunankuorinnassa, 
leuanvedossa ja naulanlyönnissä. 

Virallinen Toistoleuanvedon 
SM-kisa sai yli 50 osallistujaa ym-
päri Suomen. Eniten ilahduttaa 
naisten ja nuorten sarjojen kasva-
va suosio. Raskaat sarjat ovat ylei-
sölle jännittävää seurattavaa, kuin-
ka isot treenatut köriläät jaksavat 
vetää leukoja. Alle 75-kiloisten sar-
jassa Teemu Siivonen veti SE-tulok-
sen: 39 toistoa.

KiimU:n Matti Koivisto veti leu-
anvedon toistokisassa omassa, alle 
140 kiloisten, sarjassaan Suomen 
ennätyksen: 13 hyväksyttyä toistoa. 
Lisäksi hän voimailunäytöksessä 
nosti 200-kiloisen tangon kolmes-
ti pelkkien keskisormiensa varassa.

- Toivottavasti Kiiminkipäi-
vät järjestetään jatkossakin, sillä 
se on ollut erinomainen tilaisuus 
KiimU:n voimailujaostolle järjes-
tää tapahtumia. Missään muual-
la Suomessa vastaavat voimailuki-
sat eivät ole saaneet yhtä suurta ja 
innokasta yleisöä, KiimU:n Matti 

Voimailunäytöksessä Matti Koi-
visto nosti 200-kiloisen tangon 
kolme kertaa pelkkien keskisor-
miensa varassa. 

naulanlyönnin SM-kisassa riitti 
osallistujia ja nähtiin monenlais-
ta tyyliä.

Kiiminkipäivät kokoaa vuosi vuodelta runsaasti yleisöä ja osallistujia. Kuvan yleisö seuraamassa leuan-
vedon SM-kisaa. Kuvat Heimo turunen

Tänäkin vuonna hyvä sää helli Kii-
mingin Yrittäjien vuotuista voi-
mainponnistusta: Kiiminkipäiviä, 
jotka järjestettiin 9.-11. elokuuta. 
Oman pitäjän perinteisestä tapah-
tumasta haluttiin pitää kiinni sii-
täkin huolimatta, että nyt Kiiminki 
on osa uutta Oulua.

Kiimingin Yrittäjien olutteltalla riitti 
jatkuvasti asiakkaita. 

Hannu Tuohino Kiimingin Yrittäjien puheenjohtajaksi
Kiimingin yrittäjät tekivät syysko-
kousretken Pudasjärven Syötteel-
le marraskuun viimeisenä viikon-
vaihteena 30.11.-1.12. Yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Hannu Tuohino, joka on pitkäai-
kainen hallituksen jäsen ja toimi-
nut myös aiemmin useita vuosia 
puheenjohtajana. Puheenjohtajana 
toiminut Lauri Mikkonen on Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien puheen-
johtajana ja kertoi, että ei ollut käy-
tettävissä jatkamaan Kiimingin 
Yrittäjien vetäjänä. Hallitukseen va-
littiin uutena Pasi Siekkinen ja Sir-
pa Runtti. Erovuoroisista entisenä 
jatkavat Lauri Mikkonen ja Miika 
Sutinen. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Mari Halkola, Riitta Kemppai-
nen, Kaisuleena Joenväärä, Minna 
Huru ja Pentti Eskola. Syyskokouk-
sen jälkeen oli jouluruokailu Syöt-
teen Luontokeskuksella kiiminki-

läisen yrittäjäpariskunnan Sirpa 
ja Kari Runtin Siruka -kahvilassa. 
Siellä palkittiin Kiimingin Vuoden 
yrittäjänä Kiimingin Fysioterapia 
Oy. Iltatilaisuudessa julkaistiin pe-
rinteisen kiertopalkinnon saaja, ak-
tiivimaljan sai Mari Siltakoski yh-
distyksen eteen tehdystä työstä.

Pudasjärven Yrittäjien terveh-
dyksenä Heimo Turusella ja Eija 
Pihlajalla oli kaksi tanssiesitystä, 
jossa oli myös show mukana.  Ko-
kouksen alussa saatiin kuulla myös 
Syötteen luontokeskuksen esittely. 

Heimo Turunen

Kiimingin Yrittäjät tekivät syysko-
kousmatkan Syötteelle. Kokous 
pidettiin Luontokeskuksella ja il-
taa vietettiin Hotelli Pikku-Syöt-
teellä. 
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Kiimingin Urheilijat jatkaa 
pitkäjännitteistä kasvattaja-
seuratyötä ja terveysliikun-
taa pienistä lapsista ikäänty-
neisiin. Kiimingin Urheilijat 
ry:n toiminnan perustana 
ovat arvot: Hyvää oloa, Iloa 
liikkua ja Vastuullisuutta.

Puheenjohtaja Keijo Aal-
tosen mukaan ensi vuon-

KiimU jatkaa toimintaansa laaja-alaisena
na jatketaan lasten liikunta-
passitoimintaa, jossa yhdellä 
kausimaksulla 6-12-vuotiaat 
lapset voivat harrastaa eri ja-
ostojen tarjoamaa ohjattua 
liikuntakerhotoimintaa. 

- Olemme saanet lasten 
liikuntakerhoihin mukaan 
uusia lapsia. Tämä on hie-
noa, iloitsee Aaltonen.

Lasten ja nuorten ohjat-
tujen liikuntakerhojen ja la-
jitreenien lisäksi Kiimingin 
Urheilijoiden tarjoama ter-
veysliikunta on näkyvä osa 
seuran toimintaa. Aikuisten 
terveysliikuntaa järjestetään 
seuran Kimmoke-toimitalos-
sa.

KiimU on varautunut 
vuoden 2014 talousarvios-
sa Kimmokkeen piha-alueen 
asfaltoimiseen. Mikäli seu-
ran talous toteutuu vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla 

Ohjattujen liikuntakerhojen tarjoaminen lapsille 
on yksi Kiimingin Urheilijoiden päätoimintalinjoista. 

suunnitelmien mukaisesti, 
niin hanke toteutetaan.

Kiimingin Urheilijat jär-
jestää yhdeksännen Kii-
minki-maratonin 20.9.2014 
yhteistyössä Kiimingin Rien-
non kanssa. Juoksutapahtu-
maa kehitetään muun mu-
assa ajanoton tekniikan ja 
ilmoittautumisjärjestelmän 
osalta. Osallistujatavoite on 
500 juoksijaa.

Ouluun liittyminen on 
merkinnyt seuralle erittäin 
tuntuvaa toiminta-avustus-

ten vähenemistä. Tämän 
vuoksi seurassa etsitään 
muita kanavia saada rahoi-
tusta lasten ja nuorten liikun-
tatoimintaan. Lisähaastetta 
seuran taloushallintoon tuo 
kuntosalitoiminnan muut-
tuminen arvonlisäverolli-
seksi elinkeinotoiminnaksi 
1.1.2014 alkaen. KiimU pyr-
kii muutoksesta huolimatta 
pitämään kuntosalimaksut 
nykyisellä tasolla.

– Mikäli arvonlisänve-
ron, kiinteistönhoitokulujen 

ja muiden kuntosalimenojen 
kasvu on ennakoitua isom-
pi, voi olla, että hintoja pitää 
nostaa hieman. Tämä selvi-
ää kesään mennessä, Aalto-
nen toteaa. 

Hänen mielestään kaiken 
kaikkiaan urheiluseuran ensi 
vuosi tulee olemaan vahvaa 
junioritoiminnan kehittämis-
tä ja laadukasta terveyslii-
kuntaa aikuisille.

Päivi Mikkonen

www.ktcgroup. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en kokoama Oman Elämänsä 
Sankarit-verkosto kokoontui 
ensimmäiseen koulutusosi-
oonsa Ruka Yrittäjäareenaan 
viime viikolla.

OES-verkostoon kutsu-
tuista paristakymmenestä 
osanottajasta osa on jo keskei-
sillä paikoilla yhteiskunnas-
samme, osa tähtäämässä sin-
ne. 

PPY:n puheenjohtajan 
Lauri Mikkosen mukaan jo 
ensimmäinen osio vakuut-
ti tulevaisuuden tekijöiden 
kouluttamisen tärkeyden.

”Osanottajat kiittelivät 
laajaa antia, joka käsitteli yrit-
täjyyttä, yrittämisen olosuh-
teita, mahdollisuuksia, riske-
jä ja uhkia.”

Rukan maailmancupin yh-
teydessä järjestetty Yrittäjä-
areena kokosi ryhmän lisäk-
si valtakunnan merkittäviä 

Oman elämänsä sankarit 
koolla Kuusamossa

vaikuttajia ja esiintyjiä pohti-
maan yrittäjyyttä ja yritysten 
kilpailukykyä. 

Presidentti  
yllätysvierailulla
Yrittäjäareenan ensimmäi-
sen päivän aikana käsiteltiin 
muun muassa matkailun ja 
kaivostoiminnan yhteenso-
vittamista, pohjoisen ja etelän 
kahtiajakautumista yrittämi-
sen osalta, etiikkaa, työlain-
säädäntöä ja yrittäjyyttä. 

Toisen päivän aikana pu-
reuduttiin kansantalouden 
peruskysymyksiin ja yrittä-
jyyden olosuhteisiin, muun 
muassa siihen, miten yrittäjän 
sosiaaliturva eroaa työnteki-
jän sosiaaliturvasta. Iltapäi-
vällä seminaarilaiset saivat 
yllätysvieraan, kun Tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistö 
piipahti tervehtimässä heitä. 

Päätöspäivänä lauantai-
na keskusteltiin vielä työ-
elämään liittyvästä ajankoh-
taisesta asiasta, “särkeekö 
työelämä mielen?” 

Yritysvierailukohteena oli 
Pohjois-Suomen suurin yk-
sityinen sahanjalostuslaitos 
Pölkky Oy.

Kaksi jaksoa jäljellä
Oman Elämänsä Sankarit-
koulutuksen toinen osio kes-
kittyy kansainvälistymiseen 
ja jakso toteutetaan Berliinis-
sä ensi keväänä. 

Kolmas osio ja vuosikurs-
sin päätöstilaisuus on valta-
kunnallisten Yrittäjäpäivien 
yhteydessä Tampereella lo-
kakuussa 2014.

Teksti ja kuva:
Antti Niskanen 

Lauri Mikkonen 
otti vastaan ta-

savallan pre-
sidentin Sau-

li niinistön, joka 
halusi tervehtiä 
OES-seminaa-
rin osanottajia. 

www.yrittajat.fi/kiiminki
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Kiimingin Joulumarkkinat 
järjestettiin jälleen sunnuntai-
na 17.11. Kiiminkijoen kou-
lulla. Tapahtuma sai mark-
kinaväen hyvin liikkeelle ja 
myyjiäkin saatiin noin 50. 
Esiintymässä oli jääliläinen 

Kiimingin Joulumarkkinat onnistui jälleen
runonlausujatalentti Daniel 
Helakorpi sekä Fröökynät 
kuoron kokoonpano Friidut.

Järjestäjät kertovat, että 
myyjät koostuivat sekä yksi-
tyisistä henkilöistä, yhdistyk-
sistä sekä yrityksistä. Etenkin 

käsitöiden, lahjatavaroiden 
sekä leipomuksien tekijöitä 
tuli perinteiseen tyyliin run-
saasti paikalle. Myyjätkin oli-
vat oikein tyytyväisiä tapah-
tuman onnistumiseen.

- Markkinapäivän aamuk-
si saatiin myrskyvaroitus, 
mikä kyllä pisti jännittämään. 
Aamulla olikin hiljaisempaa, 
mutta väkeä riitti jatkuvana 
virtana kun sitten kun sää sel-
keni iltapäivää kohden. Tämä 
oli kolmas kerta kun järjes-
timme Kiimingin Joulumark-
kinat, Sirpa Runtti kertoo.

Runtti edustaa joulumark-
kinoiden taustalla olevaa yri-
tystä Siruka Eräpalvelui-
ta. Yrittäjäpariskunta Sirpa 
ja Kari Runtti olivat itsekin 
myyjinä markkinoilla ja he 
tarjoilivat maistuvaa lohikeit-
toa soppatykistä.

- Kesäisin kierrämme 
markkinoita ja muita tapah-
tumia lähinnä Oulun lähi-
seudulla, mutta tarvittaessa 
muuallakin Pohjois-Suomes-
sa. Pääpaikka yritykselläm-
me on Syötteen luontokes-

Fröökynät-kuorosta muodostettu kokoonpano Friidut ilahduttivat markkinakansaa jou-
lusävelin.

Kiiminkijoen koululle saatiin runsaasti markkinaväkeä joulun avanneeseen markkinatapahtumaan.

Jääliläinen Daniel Helakorpi valloitti lavan runonlausun-
nan taidoillaan.

kuksessa, josta meiltä löytyy 
lounaskahvila, jossa tarjoam-
me kalaan ja riistaan painot-
tuvaa lähiruokaa sekä tal-
viurheiluvälinevuokrausta, 
kuten lumikenkiä. Asumme 
Kiimingissä, joten on haus-

kaa järjestää tänne jotain, joka 
kokoaa lähialueen yrittäjiä ja 
muita toimijoita yhteen nos-
tattamaan jouluhenkeä. Kii-
mingin Joulumarkkinat on 
ainoa yrityksemme järjestä-
mä tapahtuma ja tarkoitus on 

jatkaa perinnettä tulevinakin 
vuosina, Sirpa Runtti lupaa. 
Haluamme toivottaa kaikille 
Rauhallista joulua ja onnellis-
ta uutta vuotta. JK

Yksilöllistä sisustusta ja kansainvälistä toimintaa
InTernoSi Design Oy on uusi 
Kiimingin yrittäjien jäsen. 
Liike tekee kalustus- ja si-
sustussuunnittelua sekä -ra-
kentamista. Sanna Iisakka on 
koulutettu alan suunnittelija 
ja Mikko Iisakka hoitaa yri-
tyksen toteutuspuolta, jotta 
sisustusideat voidaan tarvit-
taessa viimeistellä avaimet 
käteen -periaatteella.

- Haluamme keskittyä ta-
vallista laadukkaampaan tar-
jontaan ja yksilöllisyydestä 
erottua joukosta. Emme kil-
paile sarjavalmisteisia kalus-
teita myyvien jättien kanssa, 
vaan teemme huolellista jäl-
keä. Tarkoitus olisi myöhem-
min suunnitella myös omaa 
brändiä, johon kuuluu omat 
kalusteet sisustustuotteet ja 
tekstiilit, kertoo Sanna.

Sannalla oli vuosikausien 
kestänyt kiinnostus alalle, ja 

jo ollessaan Nokia Siemens 
Networksin palveluksessa 
hän alkoi kouluttautua uu-
destaan. Mikko on erikois-
tunut pelti- ja metallitöihin, 
mitä hyödynnetään yrityk-
sen kalustesuunnitelmien to-
teutuksessa ja lisäksi tuottei-
den maahantuonnin saralla.

Lisäksi yritys avaa pian 
nettikaupan, jossa he jäl-
leenmyyvät ulkomaisten 
valmistajien yksilöllisiä ja 
käsintehtyjä huonekaluja, si-
sustustuotteita ja pintama-
teriaaleja. Sanna kertoo, että 
markkinat on saatu avat-
tua ulkomaillekin: venäläi-
nen asiakas ihastui valikoi-
man käsintehtyyn laatuun 
valmistajalta, jonka lähin toi-
mittaja InTernoSi tällä het-
kellä on.

- Kävimme messuilla Pa-
riisissa tutustumassa sisus-

tustuotteiden valmistajiin. 
Nokia-aikanani sain erin-
omaisia oppeja, joita pys-
tyn nyt hyödyntämään: Kan-
sainvälinen messukulttuuri, 
maahantuonti ja englannin-
kielen käyttö tulivat Nokia-
aikana niin tutuiksi, että nyt 
oli todella helppo hypätä uu-
den alan edustustilanteisiin 
mukaan ja hyviä kontakte-
ja löytyi nopeasti, Sanna se-
lostaa.

Yrittäjäpariskunta asuu 
Kiimingin Honkimaalla ja he 
ovat tekemässä kotitaloonsa 
asiakas- ja työtilaa. Yrittäjyy-
destä Sannalla oli aikaisem-
paa kokemusta lähipiirinsä 
kautta:

- Olen yrittäjä kolman-
nessa polvessa. Molempien 
vanhempien puolella on pal-
jon yrittäjiä, joten olen oppi-
nut yrittäjähenkisyyttä pie-

Mikko ja San-
na iisak-
ka tarjoa-
vat uuden 
yrityksensä 
puitteissa si-
sustus- ja ka-
lustussuun-
nittelua sekä 
sisustusra-
kentamista.

nestä pitäen. 
Minusta on 
tullut saman-
lainen kuin äi-
distäni, että 
toimin parhai-
ten silloin kun 
on paljon teke-
mistä, Sanna 
naurahtaa. JK
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•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

Rakennus ja Sähkö Oy

- Uudis- ja korjausrakentaminen
- Sähkötyöt
- LVI-työt
- Rakennusautomaatiotyöt

Takkisenranta 4, 90900 KIIMINKI
p. 044 769 0110, 044 769 0111

krs.toimisto@gmail.com

Kiimingin

Palolankuja 8, 90620 Oulu

Kiimingin
 Kaluste Oy

www.kiiminginkaluste.fi

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

Laatu    tehokkuus    Monipuolisuus

p. 08-816 1660
 f. 08-816 1881
p.040-587 3345

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Yritystie 5                          
90940 Jääli                           
www.ltm.fi                         

Itsenäisyyspäivänä kan-
nattaa erityisesti pysähtyä 
miettimään suomalaisuu-
den syvintä merkitystä, ja 
kunnioittamaan vanhempi-
en sukupolvien ponnistuk-
sia kansamme itsenäisyyden 
eteen. Kiimingissä veteraa-
ni- ja maanpuolustusyhdis-
tyksien edustus kokoontuu 
seurakunnan juhlajumalan-
palvelukseen:

- Itsenäisyyspäivänä en 
tee ollenkaan töitä, en edes 
leivo pipareita. Silloin ha-
luan hiljentyä ja pysähtyä 
miettimään sankarivaina-
jia. Perinteisesti käymme 
aina kirkossa, jonka jälkeen 
teemme lippulinnan sanka-
rihaudoille. Kotona polte-
taan kynttilöitä koko illan ja 
syödään hieman tavallista 
juhlavammin, kertoo yhdis-
tysaktiivi Leena Mikkonen, 
jolla on 45 vuotta kokemus-
ta maanpuolustusnaisten toi-
minnasta.

Kiiminkiläiset kuuluvat 
Oulun Maanpuolustusnai-
siin, jotka ovat aktiivisesti 
mukana alueensa vapaaeh-
toisessa maanpuolustuskou-
lutuksessa, toimien vaikkapa 
kurssilaisina, kouluttajina ja 
kurssien johtajina. Veteraani-
en perinteen siirtäminen tu-
leville sukupolville on yhdis-
tyksissä tärkeässä asemassa.

Järjestötyö kasvattaa 
yhteisölliseksi ja isänmaalliseksi

- Toiminta ei ole ollenkaan 
sodan ihannointia vaan me 
maanpuolustusnaiset teem-
me aatteellisesti rauhan työ-
tä. Työ on tavallaan vapaa-
ehtoista Lottien työn jatkoa, 
jossa naisille tarjotaan mah-
dollisuus testata kykyjään 
ääritilanteissa. Monenlaiset 
kurssit opettavat tarpeelli-
sia valmiuksia kriisitilantei-
siin, kuten ensiapua tai mitä 
tehdä sähkökatkon tai vesi-
pulan kohdatessa, Mikko-
nen kertoo ja toteaa ilokseen, 
että mukana on paljon nuo-
ria. Yhdistyksen puheenjoh-
tajakin on 30-vuotias aktiivi-
nen nainen.

Maanpuolustusnaisten ar-
vomaailman korostaa herk-
kyyttä, voimaa, taitoa, tahtoa 
ja tekemisen riemua. Mikko-
nen kokee, että järjestötyöstä 
saadun monipuolisen tieto-
taidon lisäksi järjestöissä toi-
miminen kasvattaa ihmistä 
yhteisölliseksi ja huomaavai-
seksi. Tämän vuoksi maan-
puolustusnaisten toiminta 
on Mikkoselle erityisen mie-
lekästä.

- Olen kasvanut järjestö-
työhön nuoresta lähtien. Mie-
heni harrastaa reserviläis-
urheilua ja on muutoinkin 
aktiivinen reserviläisjärjes-
tön toimija. Isänmaallisuu-
den arvoa on meille korostet-

tu sekä kotona että partiossa 
ollessa. Näitä arvoja ja tär-
keitä perinteitä pyrimme säi-
lyttämään Oulunseudun So-
tilaspoikien Perinnekillan 
toiminnalla, Mikkonen tote-
aa.

Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus pidetään Kii-
mingin kirkossa perjantaina 
6.12. kello 10, jonka jälkeen 

kunniakäynti sankarihau-
doilla ja kirkkokahvit seura-
kuntatalolla. Itsenäisyyspäi-
vän juhla vietetään kello 12, 
jossa juhlapuheen pitää tuo-
miorovasti Matti Pikkarai-
nen ja lisäksi kuullaan mu-
siikkiesityksiä.

Jenny KärkiPerinteisessä lippulinnassa oltiin mukana naisten valta-
kunnallisen syyskokouksessa Siilinjärvellä vuonna 1991.

Leena Mikkonen on aktiivinen monenlaisessa järjestötoi-
minnassa ja valokuviakin toiminnasta on kertynyt.

Maija-Jotoksella naiset pääsivät taivalkoskella testaa-
maan taitojaan maastossa. Kuvassa Leena Mikkonen, 
irma Kanniainen, anja arvila, anneli tirkkonen ja Elsa 
Väänänen.

Nilax Oy
puh. 0207 410 980       

www.nilax.fi

Kodin laaturemontit & rakentaminen

Sähköposti:
myynti@rehtiauto.com
www.rehtiauto.com

Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

Osoite:
Autokuja 4
KIIMINKI

LUOTETTAVAA 
HINAUSPALVELUA

-Hinaukset
-Kuljetukset
-Siirrot
-Ojastavedot
-Ym. alan palvelut

24h
palvelu

puh. 040-543 0400
KIIMINGIN HINAUSPALVELU

Autokuja 4 90900 Kiiminki, puh. 040-543 0400
Sekakuoro	Oulun	Laulu	pitää	jouluisen	kahvikonsertin	

Oulun	Suomalaisen	Yhteiskoulun	lukiossa	Maunonkatu	1,
sunnuntaina 15.12. klo 14. 

Kuoroa	johtaa	Kristian	Heberg	ja	solistina	toimii	sopraano	Jenni	Kinnunen.

Sekakuoro Oulun Laulun kahvikonsertti

Liput 10/8€ sis. kahvitarjoilun
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• Vaihtolava-auto / nosturityöt 
• Vaihtolavojen vuokraukset 
• Traktoriauraukset

aulis.roininen@luukku.com

Kiimingintie 50, 90900 Kiiminki

URAKOINTI 
A. ROININEN

Puh. 0400 798 075

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

museon kokoelmista. Näyt-
tely on auki 14.12. saakka, 
jonka jälkeen museo sulje-
taan talvikauden ajaksi, hel-
mikuulle saakka.

Oskari Jauhiainen 
(31.1.1913 - 20.1.1990) oli 
kuvanveistäjä, professo-
ri ja akateemikko, joka syn-
tyi Kiimingin Huttukylässä. 
Sukunsa käden taitoja perit-
tyään hän alkoi jo varhain 
veistää pieniä puuesineitä. 
Ihmiset alkoivat ostaa Jauhi-
aisen ilmeikkäitä eläinhah-
moja ja asiakaspiiri laajeni 
pikkuhiljaa siten, että Oska-
rista tuli lähes päätoiminen 
veistäjä.

Vuosina 1938 - 1941 Jau-
hiainen opiskeli Suomen 
Taideyhdistyksen piirustus-
koulussa. Muutama vuosi 
ennen opiskelua hän oli eh-
tinyt tehdä esimerkiksi ki-
vistä muuratun Vesaisen 
muistomerkin Ylikiiminkiin. 
Valmistuttuaan hän herätti 
huomiota pienoisveistoksil-
laan ja muotokuvillaan. So-
danjälkeisenä aikana Oska-
ri Jauhiainen suunnitteli ja 
veisti yhteensä kymmenen 
sotamuistomerkkiä ympäri 
Suomea. Hän saavutti van-

O. Jauhiaisen syntymästä 100 vuotta

kan aseman kuvanveistäjänä 
erityisesti Turussa vuonna 
1952 paljastetun Mikael Ag-
ricola -patsaan ansiosta.

Oskari Jauhiaiselle myön-
nettiin Pro Finlandia-mita-
li vuonna 1956 ja professo-
rin arvonimi vuonna 1968. 
Vuonna -77 Jauhiainen sai 
taitelijaeläkkeen ja lopulta 
-82 hänelle myönnettiin yh-
tenä seitsemästä taitelijasta 
akateemikon arvo. Kiimin-
gissä toimiva Oskari Jauhiai-
sen museo avattiin -97.

Vaikka Jauhiainen raken-
si oman ateljeen Helsingin 
Jollakseen, veti Kiiminkijoki 
silti Oskaria puoleensa van-
huuteen asti. Vanhalla Es-
kolan tilalla hän vietti usei-
ta kesiä.

Oskari Jauhiaisen museoon 
on koottu Jauhiainen valo-
keilassa – kuvanveistäjän 
syntymästä 100 vuotta – juh-
lanäyttely. Esillä on Jauhiai-

sen harvemmin nähtyjä pie-
noisveistoksia, piirroksia ja 
luonnoksia yksityiskotien 
kokoelmista. Mukana on 
myös veistoksia Oulun taide-

O.Jauhiainen - Omakuva, 
pronssi, 1945, Oulun tai-
demuseo.

Oskari Jauhiai-
nen Salme Van-

naksen mitalin 
ääressä Jollas.

Lasten laulukoulu

Satakielet

Alakylässä, Kiimingin keskustassa ja Huttukylässä

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

Kevään toiminta alkaa viikolla 2
* pianonsoiton ja yksinlaulun opetusta
* laulukouluryhmiä 7-10 -vuotiaille

Tyttökuoro Satakielet (uusia laulajia syksyllä mukaan)

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
- Läsnä yrittäjän arjessa
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien vuosikokoustapahtuma 
oli lauantaina 16.11. Oulussa. 
Puheenjohtajana jatkaa tois-
ta vuotta kiiminkiläinen Ou-
lun Neon yrittäjä Lauri Mik-
konen. 

Toimitusjohtaja Marjo Ko-
lehmainen esityksen pohjalta 

jatketaan toimintasuunnitel-
massa tulevan vuoden järjes-
töteemalla ”Läsnä Yrittäjän 
arjessa”. Keskeisinä tavoittei-
na ovat muun muassa Yrit-
täjän jaksaminen ja hyvin-
voinnin edistäminen, tuetaan 
ja autetaan yrittäjiä toimin-
taympäristön ja liiketoimin-

nan muutoksissa sekä tiiviillä 
kuntayhteistyöllä mahdollis-
tetaan edunvalvonnan tulok-
sellisuus. Paikallisyhdistys-
ten toiminnan edistäminen 
nähtiin tärkeäksi ja aluejärjes-
tön henkilöstö ja työvaliokun-
ta lupasivat vierailla entistä 
aktiivisemmin paikallisyhdis-

tyksissä yhteydenpitämisen, 
yhteisten toimenpiteiden ja 
kouluttamisen merkeissä. Jä-
senmäärä on ollut jatkuvas-
sa kasvussa ja lähivuosien 
tavoite 5000 jäsenen ylittymi-
nen lähenee. Ensi vuonna ta-
voitellaan 4700 jäsenmäärään 
pääsemistä. Samalla pyritään 
tehostamaan jäsenpysyvyyt-
tä. Opiskelijajäsenyysasia 
tullaan lanseeraamaan ensi 
vuoden kuluessa ja todet-
tiin samalla seniorijäsentoi-
minnan olevan tällä hetkellä 
vireää. Tällä hetkellä PPY:n 
jäsenmäärä on 4620. Paikallis-
yhdistyksiä on 28. 

Lauantai-iltana oli iltajuh-
la, jossa juhlapuhujana oli eu-
roparlamentaarikko Hannu 
Takkula. Maakunnallisena 
yrittäjänä palkittiin valtakun-
nallista toimintaa harjoittava 
kuntoutus- ja hoivapalvelu-
ja tuottava oululainen Tutoris 
Oy. Illan aluksi juhlittiin Ou-
lun Yrittäjien 30-vuotista toi-
mintaa ja yhdistys palkittiin 
iltajuhlassa Vuoden paikallis-
yhdistyksenä Pohjois-Pohjan-
maalla. 

Heimo Turunen

Kiimingin Yrittäjien jäseneksi on elokuun jäl-
keen liittynyt yksitoista uutta jäsentä. Tällä 
hetkellä yhdistyksessä on yhteensä 141 jä-
sentä.

Esko ja Nina Valkolan avoin yhtiö on 
elintarvikkeiden ja juomien myyntiä harjoit-
tava vähittäiskauppa.

ILOinen Ompelimo valmistaa vaattei-
ta ja muita asusteita yrittäjänä Susan Ruoko-
lainen.

JK Renkipalvelun Juhani Kivirinta toi-
mii kiinteistönhoidon parissa.

Levypinta Finland Oy valmistaa vane-
ria ja vaneriviilua yrittäjänään Juha Uusitalo.

Metonmäen Auto Oy on erikoistunut 

henkilö- ja pakettiautojen huoltotöihin, yk-
sinyrittäjänä Timo Juntti.

Monipalvelu Tammikuu tarjoaa hieron-
ta, kuppaus ja kosmetologipalveluita 
yrittäjänä Katja Niemi.

Pihlaja Riikka Pauliina harjoittaa vä-
hittäiskauppaa muualla kuin myymälöissä.

Susanne Puirava tarjoaa yrityksensä 
puitteissa terveyspalveluita.

Siveapu Oy:n Jaana Hynösen erikoi-
suutena on yhdistetyt toimistopalvelut.

Sähkö-Rihak Oy toimii Pentti Rintamä-
en johdolla sähkö- ja tietoliikenneverkkojen 
rakentamisen parissa.

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat 
käyttöösi myös aluejärjestön ja keskusliiton 
tarjoamat edut. Järjestönä vaikutamme sii-
hen, että yhteiskunta ja sen päättäjät suhtau-
tuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jä-
senenä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden 
muassa vakuutuksista, polttoaineista ja ma-
joituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu 
ja koulutukset tukevat yrittämisen haasteis-
sa ja auttavat välttämään karikot jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoom-
me kaikki yrittäjät, oletpa ollut yrittäjänä pi-
tempään tai vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet 
kiinnostunut seniorijäsenyydestä. Meitä on jo 
115 000 Suomessa.

Uusia jäseniä

Kiimingin Yrittäjien kokousedusta-
jat Mari Halkola ja Lauri Mikkonen 
ilmoittautumassa vuosikokouk-
seen. ilmoittautumisia ottamassa 
vastaan Katriina ruonio ja Milla 
raappana. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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Valon taikaa -tapahtuman puvut toteuttanut 
tekstiilitaiteilija Eija Keränen oli myös aurinko-
oppaana draamapolulla.

Koiteli lumoaa monella ilmeellään

Koitelin ainutlaatuinen ympäristö tarjoaa erikoiset puitteet monille unohtumattomille tapahtumille. Kuluva-
na vuonna kaksi tapahtumaa on noussut ylitse muiden: Valon taikaa Koitelissa -draamapolku sekä Koiteli 
elää -akustisen musiikin festivaali. Ulkoilualue muuttuu vuodenaikojen mukaan ja luonnon viehätys koros-
tuu entisestään valaistuksella.

Koiteli elää – akustisen musiikin 
festivaali järjestettiin lauantaina 
17.8. ja kaikki 700 lippua tilai-
suuteen saatiin myytyä. Vaikka 
sade pääsikin yllättämään ul-
koilmatapahtuman osallistujat, 
oli ilo huomata miten useim-
mat jaksoivat nauttia esityksis-
tä koko illan. Valveutuneimmat 
festarikävijät olivat varustautu-
neet sadeviitoin ja kumikengin.

Akustisen musiikin festivaa-
li ei nimensä mukaisesti ihan 
täysin akustinen ollut, mutta 
yksinkertaisten ja vangitsevien 
esitysten linjaa siivitti sympaat-
tinen singer-songwriter –hen-
kinen musiikki. Etenkin Samae 
Koskinen ja duo Eva&Manu ve-

tivät koruttomat, mutta kiehto-
vat -keikat.

Pääesiintyjäksi saapui kultti-
mainetta nauttiva kokoonpano 
22-Pistepirkko, joka tuli tutuksi 
erityisesti 90-luvulla kappaleel-
laan Birdy. Yleisö pääsi tans-
simaan ja nauttimaan takuu-
varmasta rokin räimeestä, joka 
hurmaa nuhjuisella karismal-
laan.

Muita esiintyjiä olivat Maarit 
ja Sami Hurmerinta sekä Pauli 
Hanhiniemi duo, jotka ovat ni-
miä monien suomalaisten klas-
sikkokappaleiden takana. Tä-
män kuuli myös pontevasti 
mukana laulaneesta yleisöstä. 
Vaikka Hurmerinnan esiinty-

misen aikana sähköt katkesivat 
lavalta, laulu yleisön keskuu-
dessa ei hellittänyt, mistä myös 
soittajakaksikko sai sykähdyttä-
vää puhtia. Lisäksi mukana oli 
Freud, Marx, Engels & Jung trio, 
jonka kappaleet viestivät hurtin 
huumorin ja rillumareikulttuu-
rin ilosanomaa.

Koiteli Elää ry haluaa toi-
minnallaan keskittyä Koitelin 
alueen kulttuurielämän virkis-
tyttämiseen ja erilaisten tapah-
tumien tuottamiseen Koitelin 
komeille kallioille. Yhdistyksen 
päätapahtumana toimiva akus-
tisen musiikin festivaali on osa 
Oulun Juhlaviikkoja. JK

Pauli Hanhiniemi 

Duo soitti myös 
monia suoma-
laisen rock his-
torian tutuimpia 
kappaleita, esi-
merkiksi Kolmas 

nainen ja Pau-
li Hanhiniemi & 
perunateatteri 
-yhtyeiltä.

22-Pistepirk-
ko on auto-
tallirokin ku-
ningas, mikä 
tuli todistettua 
myös Koite-
li Elää -festi-
vaalilla viime 
elokuussa.

Musiikkia ja tunnelmaa Koiteli elää -festivaalilla

Vaikka sade yllätti Koiteli elää –festivaalikansan, moni 
oli onneksi osannut varautua sadeviitoin, eikä koste-
us päässyt haittamaan lämmintä tunnelmaa.

Valon taikaa Koitelissa esitteli suomalai-
sia haltiahahmoja, Saara isola Koitelin 
suojelushaltiana ja tarja Kannus-Kivelä 
oikealla Lemmettärenä. Vasemmalla vi-
lahtaa Suonetar, Mirja Kela.
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1+8+inva
TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki

puh. 0400 555 995
-Katsastustarkastukset, -korjaukset ja -käytöt
-Bensiini- ja dieselautojen päästömittaukset
-Moottoriremontit
-Rengastyöt + tasapainotukset
-Hitsaukset ja ruostekorjaukset
-Huollot, öljyt, varaosat

Autokuja 1 Kiiminki 
Puh. 045 149 9184

Avoinna: arkisin 7.30-17.00

JÄÄLIN PIKAHUOLTO
Tommi Kokkoniemi Oy

Rakentajantie 4, 90940 JÄÄLI
Puh. 0400 300 092

• Varaosat, tarvikkeet, renkaat
• Pikahuolto, öljynvaihto 
• rengastyöt, nelipyöräsuuntaus
• rengashotelli, rengaspesut

avoinna ma-pe 8-17

Valon taikaa Koitelissa - 
koko perheen draamapolku 
järjestettiin 8. ja 9. marras-
kuuta. Esityksessä käytet-
tiin erityisen hienolla tavalla 
hyväksi Koitelin upeaa ym-
päristöä, historiaa, kosken 
kohinaa ja valon taikaa mar-
raskuun hämärässä illassa. 
Näyttelijätyöstä vastasi Teat-
teriryhmä Lakat ohjaajanaan 
Tarja Kannus-Kivelä.

- Kävijämäärä yllätti mei-
dät täysin. Emme ollenkaan 
osanneet aavistaa tuleeko 
katsojia viisikymmentä vai 
viisisataa. Draamapolkuun 
kävi tutustumassa yhteensä 

Haltiahahmot mystisellä 
Valon taikaa draamapolulla

noin tuhat henkilöä yhteensä 
neljässä esityksessä, Kannus-
Kivelä kertoo.

Ja toden totta: Koite-
lin paikoitusalue oli täynnä 
tienvarsia myöten. Kannus-
Kivelä kiittelee Jäälin koulun 
4C-luokan tyttöjä, joista Siiri 
Hietala, Iida Honkanen, Sii-
ri Lauriala, Virpi Moilanen, 
Laura Säisä ja Petra Vattula 
olivat suuri apu ja reippaasti 
oppaina isoille ryhmille.

Draamapolun varrel-
la päästiin tutustumaan eri-
laisiin maahis- ja haltiahah-
moihin. Innostus hahmoihin 
lähti tekstiilitaiteilija Eija 

Keräsen tekemistä puvuis-
ta sekä tutkija Kaarina Kai-
lon suuresta perinnetiedon 
määrästä kootusta käsikir-
joituksesta. Jännittävin oh-
jelmaosuus taisi olla ”Tuo-
nelan joen” takana, jossa 
draamapolun varrella näh-
tiin Loki-Louhin ja valkoi-
sen joutsenen kamppailu. Li-
säksi polun hahmot opettivat 
kävijöilleen muinaissuoma-
laisten neuvoja esimerkiksi 
luonnon kunnioittamisesta, 
mikä on hyvin tärkeää tänä-
kin päivänä. Polku ja koko 
Koitelin alue oli valaistu tun-
nelmallisesti, mikä loi mys-

tiikkaa henkihahmojen ym-
päristöön.

Teatteriryhmä Lakat on 
1998 perustettu ryhmä, joka 
pääsääntöisesti toteuttaa ke-
säteatteriesityksiä Jäälinma-
jalla. Lähes kaikki teatteri-
ryhmäläiset saatiin mukaan 
draamapolulle. Harrastajis-
ta kootussa porukassa oli 14 
henkilöä. Koiteli-projektin 
jälkeen Lakat alkaa työstää 
kesäteatterinäytelmää vuo-
delle 2014 luonnonkauniin 
Jäälin Majan rantaan. Tarja 
Kannus-Kivelä kertoo, että 
tapahtuma on osa Uuden 
Oulun Juhlavuotta. JK

Lapset olivat hyvissä ajoin lavan edessä 
odottamassa tutustumista draamapolun 
ensimmäiseen kohteeseen.

Kiiminkiläinen Jenni Jaak-
kola esiintyi Kiiminkipäivil-
lä perjantaina 9.8. ja esiin-
tymistä saapui seuraamaan 
huiman suuri yleisö. Kiimin-
kipäivien järjestäjät kertovat, 
että koskaan aikaisemmin 
Kiimingin markkina-aukiol-
la ei ole samanaikaisesti ol-
lut niin montaa ihmistä ker-
rallaan.

Jennin esikoisalbumi Sii-
peni mun julkaistiin 11. lo-
kakuuta. Levyn ensimmäi-
nen single ja musiikkivideo 
”Tämä on unta” on saanut 
loistavan vastaanoton: video 
on kerännyt jo yli 340 000 
katselua YouTubessa ja kap-
pale soi muiden muassa YleX 
ja Iskelmä -radiokanavilla. 
Jennille itselleen on tärkeää, 
että kappaleissa on tarina, ja 
kappale kertoo niinkin tutus-
ta asiasta kuin ihastuminen.

14-vuotias Jenni Jaakko-
la valittiin maailman ensim-

Jenni Jaakkolan uusi albumi hurmaa

mäiseksi KIDSing-voittajaksi 
toukokuussa. Hän sai palkin-
noksi voitostaan levytyssopi-
muksen ja mahdollisuuden 
työskennellä Antti Tuiskun 
kanssa.

Siipeni mun -levyn tuot-
tajina toimivat Jukka Back-
lund ja Ville Riippa, jotka 
ovat tuttuja muiden muassa 
Sunrise Avenuen, Juha Tapi-
on ja Antti Tuiskun taustalta. 
Albumilta löytyy niin herk-
kiä balladeita kuin meneviä 
popkappaleita.

Jennin levynjulkaisua juh-
littiin laivakeikoilla syys-
lomaviikolla. Jennin omien 
keikkojen lisäksi hän on ol-
lut vierailevana tähtenä Ant-
ti Tuiskun 10-vuotisjuhla-
kiertueella syksyn mittaan. 
Lisäksi Jenni nähtiin Tans-
sii Tähtien kanssa -sarjan 
päätösjaksossa, jossa artistit 
auttoivat keräämään varoja 
UNICEFin toimintaan. JK

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

Jenni Jaakkola iloitsee uuden albumin ilmestymisestä. 
Kuva Lauri Laukkanen.

albumilta löytyy niin herkkiä balladeja kuin jalan alle meneviä poppikappaleita. 
Jennille itselleen on tärkeää, että kappaleissa on tarinaa.
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Pk-yritysten rohkeus viestii talouden elpymisestä
Toimitilamarkkinoiden trendi vii-
mevuosina on ollut ikääntyvien lii-
ketilojen saneeraus ajan tasalle sekä 
isojen tuotantotilojen jakaminen 
pienempiin ja käytännöllisempiin 
yksikköihin. KTC-Groupin Olli 
Kuivamäki kertoo, että tämä johtuu 
pääsääntöisesti rakennuskannan 
ikääntymisestä ja suurien tilojen 
tyhjenemisestä, esimerkiksi Nokian 
toiminnan hiipumisen myötä.

- Nyt haetaan pienempiä ja te-
hokkaampia tiloja. Muutaman 
vuoden ajan työmme on pää-
sääntöisesti ollut saneeraustilojen 
muokkausta, mutta nyt tänä syk-
synä on tullut useita yhteyden otto-
ja pk-yrityksiltä, jotka haluavat ra-
kennuttaa uusia toimitiloja. Tämä 
on hyvin positiivinen viesti talou-
dellisen tilanteen vakautumisesta, 
että pk-yrityksillä on uskallusta in-

vestoida ja luottamusta tulevaisuu-
teen. Yrittäjän on oltava ikuinen 
optimisti, naurahtaa Kuivamäki.

Kuivamäki on tyytyväinen tilan-
teen kehitykseen, sillä se tarkoittaa, 
että yritys pääsee takaisin erikois-
osaamisensa pariin eli toimivien 
tilojen uudisrakentamisen pariin. 
Yrityksellä on silti riittänyt hienos-
ti töitä, sillä 10 vuodessa henkilö-
kunnan mitoitus on kymmenker-
taistunut 30-henkiseksi. Kuivamäki 
kertoo tyytyväisenä, että viimeviik-
koina on otettu viisi uutta työnteki-
jää, eikä lomautuksille ole vielä ker-
taakaan ollut tarvetta. Taustalla on 
pienen yrityksen joustokyky sekä 
voimavarana motivoituneet am-
mattilaiset.

Lisäksi KTC-Groupin kasvun ta-
kana on osaltaan vuonna 2011 teh-
ty yritysjärjestely, jossa Kuivamäen 
omistamat osakeyhtiöt sulautettiin 
investoivaksi yhtiöksi, ja urakointi-
työt keskitettiin operatiivisen yhti-
ön alle. Kuivamäki kertoo, että sa-
malla kyse on riskien hallinnasta, 
kun kaikki munat eivät ole saman 
yrityksen korissa.

- Muutoksen taustalla oli yrityk-

sen rakenteen ja hallitsemisen mo-
nimutkaisuus. Tähän hain apua 
Kiimingin Kide yrityshautomos-
ta, joka on nykyisin sulautettu Bu-
sinessOulun toimintaan. Heidän 
avullaan sain yhteistyökumppanit 
viemään läpi vaativan prosessiin, 
joka olisi juridisten ja byrokraattis-
ten kiemuroiden vuoksi vienyt it-
seltäni kohtuuttomasti työaikaa. 
Järjestelyt kannattivat, sillä nyt on 
uskallettu ottaa isompia riskejä ja 
kumpikin yrityksistä on kehittynyt 
entisestään omana yksikkönään, 
Kuivamäki kertoo.

Kuivamäki kiittelee myös Bu-
sinessOulua, joka pitää yrityk-
sen ajan tasalla käynnissä olevis-
ta hankkeista. BusinessOulu toimii 
myös uusien yrityksien hautomona 
ja neuvojana. Joskus uusille yrityk-
sille tarvitaan toimitiloihin erikois-
tuneita osaajia tarjoamaan palve-
luitaan. Kuivamäen mukaan minkä 
tahansa uuden yrityksen syntymi-
nen on aina hyvä asia, sillä kun yri-
tyskentällä hyödynnetään toistensa 
palveluita puolin ja toisin, niin vi-
reä yrityskenttä houkuttelee taas li-
sää toimijoita. 

BusinessOulun luotsaama Troms-
san Suomi-talo -hanke on käynnissä 
ja avajaisia vietetään 21. tammikuu-
ta 2014. Suomi-talon toimijat autta-
vat yrityksiä laajentamaan Norjan 
markkinoille. Ne auttavat myös yk-
sittäisiä työntekijöitä löytämään 
työpaikkoja Pohjois-Ruotsista, Poh-
jois-Norjasta ja Luoteis-Venäjältä.

- Työt ovat jo siis käynnis-
sä ja lisää aktiivisuutta sekä ideoi-
ta tarvitaan myös muilta kunnilta. 
Tromssassa on noin viisisataa suo-
malaista, joillakin heistä on oma 
yritys. Näistä henkilöistä voitaisiin 

Tromssan Suomi-talo auttaa yrityksiä Norjan markkinoille
tehdä ”Suomi ambassadörer” eli lä-
hettiläitä, jotka toimisivat ovena-
vaajina sinne muuttaville suoma-
laisille ja tietenkin myös meidän 
yrityksille, kertoo BusinessOulun 
projektipäällikkö Jukka Olli.

Yksi Suomi-talon tulevista 
hankkeista haluaa työllistää nuo-
ria. Tarkoituksena on saada sata 
yli 18-vuotiasta nuorta kesätöiksi 
Pohjois-Norjaan. Hankkeen tiimoil-
ta BusinessOulu on osallistumas-
sa Tromssan työmessuihin maalis-
kuussa 2014.

- Olemme jo saaneet muutamia 

ruotsinkielisiä cv:tä ja lisää mah-
tuu. Tässä haaste kouluille, jois-
sa opiskellaan ruotsin kieltä, ker-
too Olli.

Suomalainen  
osaaminen kiinnostaa
Suomi-talon tiimoilta marras-
kuun alussa vierailtiin Tromssan 
ICT yritysten luona ja mukana oli-
vat Business Oulun ICT-asiantunti-
ja Janne Mustonen sekä neljä muu-
ta ICT-alan ammattilaista. Matkan 
tarkoituksena oli kartoittaa ICT-

alan tarvetta Tromssassa. Tällä het-
kellä siellä toimii muiden muas-
sa Microsoft, Dips, jolla on suurin 
osa Norjan sairaanhoitopuolesta 
ICT-puolen asiakkaana sekä satel-
liittiosaamista.

- Norjan rakentajat ostavat mie-
lellään materiaalia Suomesta. 
Olemme jo aikaisemmin keväällä 
vierailleet Tromssan rakennusyri-
tyksissä hyvällä menestyksellä, sil-
lä vierailu johti tarjouksien laske-
miseen suomalaisissa yrityksissä, 
kertoo Jukka Olli ja jatkaa:

- Oulun yliopiston arktinen 

osaaminen kiinnostaa Norjan öljy- 
ja kaasuyrityksiä. Meillä on myös 
useita firmoja, joilla on tuotteita, 
jotka toimivat hyvin arktisilla alu-
eilla. Tässäkin on meille haasteita, 
jotta norjalaiset löytäisivät nämä 
yritykset.

Myös BusinessOulun vetämä 
projekti ”Lentolinja Oulu - Luulaja 
- Tromssa” on jo hyvässä vauhdis-
sa, jonka ansiosta yhteydet Troms-
saan paranevat huomattavasti. JK

Timo Paakkola
yritysneuvoja 
puh. 045 893 2000 
timo.paakkola@businessoulu.com

YhTEYSTiEdoT 
www.businessoulu.com

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

KtC Groupin yrittäjä Olli Kuiva-
mäki tähtää edelleen organisaa-
tion kasvuun ja vahvistamiseen. 

Limingan Mummola on rakenteilla oleva yksityinen ikäihmisten hoi-
vakoti, joka on Olli Kuivamäen mukaan oiva esimerkki pk-yrityksi-
en rohkeudesta investoida toimitiloihin. työryhmä on innostuneena 
suunnitellut perinteistä puurakennusta, joka istuu hyvin peltomaise-
maan ja mummolan tunnelma saa ikäihmiset viihtymään. Mummola 
maalataan keltamultamaalilla ja nurkkalistat ovat valkoiset, suunni-
telman tehnyt arkkitehtitoimisto Jukka Laurila.
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Toimitila- ja yritystonttipörssi

Toimitila- ja yritystonttipörssi on 
BusinessOulun ylläpitämä maksuton 
palvelu, joka kattaa toimitilojen osalta 
Oulun ja sen ympäristökuntien alueen 
(Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, 
Muhos ja Tyrnävä) ja yritystonttien 
osalta Oulun alueen. Hakujen lisäksi voit 
ilmoittaa tai jättää hakuilmoituksen 
yrityskäyttöön tarkoitetuista vapaista 
toimitiloista.

Yrityshakemisto 

Hakemistosta löydät yli 700 yrityksen 
tiedot Oulun alueelta. Tietojen ylläpi-
dosta huolehtivat yritykset itse, joten 
hakujen lisäksi voit lisätä hakemistoon 
oman yrityksesi tiedot sekä logon. 

Palvelumme ovat maksuttomia.  

BusinessPlaza -portaali

BusinessPlaza-omistajanvaihdospor-
taalistamme löydät tietoa omistajan-
vaihdoksista. Tietopankista löydät apua 
omistajanvaihdosprosessin eri vaiheisiin, 
olipa kyse yrityskaupasta tai sukupolven-
vaihdoksesta. Palvelussa voit myös 
ilmoittaa yrityksesi myytäväksi tai 
kertoa ostohalukkuudestasi. 

BusinessOulu palvelee myös sähköisesti

Lisää palveluistamme: www.businessoulu.com

Yrityspalvelutoimintomme palvelevat yritystäsi kaikissa yritys-
toimintaan liittyvissä kysymyksissä, olitpa sitten aloittava yrittäjä 
 tai kansainvälistä kasvua hakeva konkari. Palvelumme kattavat
käynnistymis-, kasvu-, kehittämis-, sijoittumis- ja kansain-
välistymispalvelut, mutta myös joukon muita erityispalveluita. 
Tämän lisäksi käytössäsi ovat sähköiset työkalumme, jotka 
löydät www-sivuillamme.

JanPro Oy:n kerrostalo As Oy Kii-
mingin Keskuskulma II keskustas-
sa on rakentumassa hyvää vauhtia 
Terveystien varteen, Osuuspank-
kia vastapäätä. As Oy Kiimingin 
Keskuskulma I on lähes identtinen 
verrattuna viereen rakentuvaan 
uuteen kerrostaloon. Sopimuksen 
mukaan talo saadaan luovutuskun-
toon elokuuhun 2014 mennessä.

Uutta ilmettä keskustaan JanPro Oy:n kerrostaloilla

- Tällä viikolla saadaan kytket-
tyä lämmöt päälle ensimmäisiin 
kerroksiin. Joulukuu vielä tehdään 
ulkotöitä, mutta alkuvuodesta 
päästään jatkamaan rakennushom-
mia sisälle lämpimään. Näiden ta-
lojen ansiosta keskustan ilme on 
kyllä muuttunut merkittävästi, ker-
too yrittäjä Janne Tuohino.

Kaikki JanPron rakentamat Kii-

mingin keskustan kerrostalot ovat 
nelikerroksisia, joista löytyy 23 
huoneistoa kustakin. Kolme aikai-
sempaa rakennusta ovat As Oy 
Kiimingin Seniori I, II ja III. Senio-
ritaloyhtiöt ovat siksi erityisen suo-
sittuja, koska ne ovat Terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen välittömäs-
sä yhteydessä. Vaikka Keskuskul-
man asuntoyhtiöitä ei ole erityises-
ti suunnattu tietylle ryhmälle, niin 
sielläkin suurin osa asukkaista on 
ikäihmisiä.

Janne Tuohino perusti yrityk-
sensä vuonna 2005 rallihommien 
vuoksi, koska tuolloin hän ajoi Sko-
dalla MM-sarjassa. Vuonna 2005 
mies rakensi itselleen talon ja sattu-
malta tarjoutui mahdollisuus teh-
dä kaksi rivitaloa Kiiminkiin, jota 
varten Tuohino palkkasi kolme 
työntekijää. Osaamista alalle hän 
oli hankkinut rakennusalan kou-
lusta ja myös isä oli toiminut alan 
yrittäjänä. Tällä hetkellä JanPro Oy 
työllistää yhteensä kahdeksan hen-
kilöä, joista kaikki ovat kiiminkiläi-
siä.

Yrittäjä itse pitää firman puikko-
ja käsissään kotoaan Dubaista kä-
sin. Tuohinon vaimolle tarjoutui 
sieltä töitä viisi vuotta sitten, joten 
muuttopäätös tehtiin. Päätöstä hel-
potti se, että Tuohinolla oli vakaa 
luottamus työntekijöihinsä ja hei-
dän ammattitaitoonsa. Hyvä po-
rukka mahdollistaa erikoisen ti-
lanteen, ja lisäksi nykyteknologian 

avulla Tuohino voi olla päivittäin 
keskusteluyhteydessä työmaalle. 
Erityisesti kesäaikaan tulee oltua 

Yrittäjä Janne tuohinon liiketilassa as Oy Kiimingin Keskuskulma i:n 
pohjakerroksessa, on esillä pitkä rivi ralliautoilusta saatuja pokaaleja.

pidempiä pätkiä kerrallaan Suo-
messa. Koko perhe tulee myös jou-
luksi kotipitäjälleen.

as Oy Kiimingin Keskuskulma i on valmis ja viereen 
valmistuva Keskuskulma ii on noussut jo täyteen mit-
taansa ja on luovutuskunnossa kesällä 2014.
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RAAHEN RENGAS JA LAITE
Tarjouspyynnöt: myynti@raahenrengasjalaite.fi

JALASJÄRVI Hallitie 6 B
06 4565 000, 050 4325 898, 0500 683 505

HONKAJOKI Kauppatie 13, 044 5565 038

RAAHE RASKAAT RENKAAT 050 3694 940
KONEEET JA LAITTEET 0500 382 560

www.raahenrengasjalaite.fi

ark 8-17 
la 9-14
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Vastikään presidentti Mau-
no Koivisto täytti 90 vuotta. 
Juhlat hän piti perhepiirissä, 
mutta julkisessa sanassa yh-
den tasavaltamme merkki-
miehen merkkipäivä innosti 
valtio-oppineet keskustele-
maan hänen aikanaan käyn-
tiin saatetuista muutoksista. 
Muutokset ovat niin suuria, 
että niitä on vaikea yhtäkkiä 
edes hahmottaa. Emmehän 
me koskaan huomaa, kuinka 
mannerlaatat liikkuvat. Suo-
men Venäjä -suhteen mullis-
tuksen ohella suuria muu-
toksia, joista on meille tullut 
huomaamatonta arkea, ovat 
EU-jäsenyys ja valtiosään-
tömme parlamentarisoitumi-
nen.

EU-asiat ovat tämän päi-
vän eduskunnassa jokapäi-
väistä leipää. Ne ovat kan-
sanedustajien työmaata siinä 
kuin ns. kotimaanasiatkin. 
Etenkin, jos allekirjoittaneen 
lailla saa kunnian istua edus-
kunnan Suuressa valiokun-
nassa, joka käsittelee kaikki 
EU-asiat. Se on paraatipaik-
ka myös pohjoisen asian aja-
miseen: sain olla aktiivisesti 
mukana edistämässä ratkai-
sua, jolla EU:n aluekehitys-
varoja kotimaisine vastinra-
hoineen saadaan tulevalla 
2014 ohjelmakaudella Itä- ja 
Pohjois-Suomeen yhteensä 
1,588 miljardia. Nämä eivät 
ole pikkusummia, varsinkin 
kun EU:n rahoista hyvin pe-
rustein on kamppailemas-

Eduskunnassa pohjoisen puolesta
sa monia meitä köyhempiä 
maita ja alueita

Meillä on kaikki edel-
lytykset ottaa koppi meil-
le tulossa olevasta raken-
nerahastopanostuksesta. 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskus valittiin yhdeksi 
maan neljästä rakennerahas-
to-Elystä. Rakennerahasto-
varoja tullaan aktiivisesti 
käyttämään elinkeinoelämän 
edistämiseen ja yritystukiin.

Yritystuet ovat olleet tar-
kastelun alla, ja Työ- ja elin-
keinoministeriössä on val-
misteltu yritystukilain 
uudistusta. Kun EU-raken-
nerahastovarojen osuut-
ta yritystuissa mietittiin, 
otin aloitetta käsiini ja toi-
mitin eteenpäin ratkaisua, 
joilla mahdollistettiin ra-
han käyttö alueellisiin pää-
omasijoitusrahastoihin. Pää-
tös tuli työministeri Lauri 
Ihalaiselta, mutta ilman yh-
teistä vaikuttamista, jossa 
myös yrittäjät olivat muka-
na, yritystukilainsäädäntöön 
ei olisi itsestään tullut Ou-
lu-pykälää. Nyt pääomasi-
joitusrahaston perustaminen 
on mahdollista.

Pohjoisen puolustamista 
on myös alueellisen kuljetus-
tuen säilyttäminen. Määrära-
haa on varattu edelleen viisi 
miljoonaa euroa. Rahan li-
säksi olennaista on periaate: 
jos tuki olisi ajettu alas, ei sitä 
olisi saatu niin vain henkiin 
elvytettyä.

Mauno Koivistoa voim-
me kiittää eduskunnan arvo-
vallan kasvusta valtioelinten 
keskuudessa. Se näkyy myös 
yksittäisten kansanedustaji-
en vaikutusvallan kasvussa, 
valtiollisten asioiden käytän-
nössä.

Edustajilla on rajaton tie-
donsaantioikeus. Sitä on käy-
tettävä viisaasti. Edustajien 
on oltava aktiivisia asioiden 
hoitajia ja yhteydenpitäjiä. 
Yhteys on oltava kansalai-

siin, mutta myös kansalais-
järjestöihin, työmarkkina-
järjestöihin ja yrittäjiin. Ja 
tärkeintä on, ettei edustaja 
saa kadottaa juuriaan: kun-
taliitos on tuonut Kiimingin 
osaksi Oulua, mutta oma yh-
teyteni Kiiminkiin on lap-
suuden perua, äitini kotitilal-
ta Alakylästä.

Tytti Tuppurainen
kansanedustaja

tytti tuppurainen

www.yrittajat.fi/kiiminki

Liity jäseneksi
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Halpa-Hallin

1990
Toivelahja

Vauvanukke 41cm
toiminnoilla
• ikäsuositus +3v
• 2 erilaista
• myös vaaleanpunainen

2690

1890

3490

• Ikäsuositus +3v
• paristotarve 4x AA (ei mukana)
• 3 lankarullaa mukana , lankarulla valmiiksi
  puolattuna koneeseen kuin oikeassa 
ompelukoneessa
• ääni ja valotoiminto
• voit ommella aivan oikeaa tikkiä

Toivelahja
• max kantavuus 30kg
• nopeus 3,3km/h
• pituus 75cm, leveys 53cm,
korkeus 56cm
• äänimerkkiin 2xAA paristo (ei mukana)

Lasten ompelukone
paristotoiminen

• mukana 3 PetShop hahmoa, 
paljon erilaisia tarvikkeita
• ikäsuositus +4v

4990

7900

Lasten akkutoiminen
mönkijä

• juota pullolla - aidot imemisäänet
• pompota nukkea ja se nauraa
• silmät liikkuvat kuin oikealla vauvalla
• paina oikeaa kättä, sanoo mama
• paina vasenta kättä, sanoo dada
• kutita oikeasta jalasta, nauraa
• kutita vasemmasta jalasta, itkee
• jätä nukke yksin, alkaa kuorsata ja
  nukahtaa
• paristotarve 3xAA (ei mukana)

Pehmo nalle 100cm

Jääkiekkopeli
Kentän koko n.44x84cm

Pelissä maalilaskuri ja kiekon palauttaja
Liukas pinta jolla kiekko liikkuu paremmin

Ei alle 3-vuotiaille, sisältää pieniä osia

Littlest PetShop areena 
ja limusiini 20cm


