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UUTUUS!

TARJOUKSET VOIMASSA KE-SU 5.-9.12.

Tavallista parempi ruokakauppa
Terveystie 6 Kiiminki, Old Town.

Palvelemme: Itsenäisyyspäivänä TORSTAINA 6.12 klo 8-21, 
MA-LA 8-21, SU 9-20 

PAUlIg 
jUhlamoKKa 
KahviT
500 g (6,33/Kg) 
myöS TUmma

Palvelevasta
 aTERiaSTa!   

950

A T E R I A

1 erä / asiakas. 

3
pkt

Plussa-kortilla Ilman korttia  
3,95 / pkt

1095
Kg

Herkkutorilta:
NORJAlAINEN 
TUORE 
lohifilEE

ERÄ

980
Kg

Lämpökaapista:
KAIKKI 
lÄmminRUoKa 
vaihToEhdoT

980
Kg

Lämpökaapista:
ATERIAN TäyTETTy 
UUnipERUna
valiTTavana 3 ERi TÄyTETTÄ

HElPOTA JOUlU VAlMISTElUJA, TaRjoUKSET voimaSSa joUlUUn aSTi:

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

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

 puh.  010  387  8150 • 0400 681 433

www.kiifys.�

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

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

 puh.  010  387  8150 • 0400 681 433

www.kiifys.�

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

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

 puh.  010  387  8150 • 0400 681 433

www.kiifys.�

Lahjavinkit: Tempur -tyynyt -20 %, kuntosalikäynti yksilöohjelmalla 45,00 € ja 
painonhallintaryhmä 10 krt x 90 min 250,00 €

Puh. 010 3878 150 • 0400 681 433

VAATIVAA KUNTOUTUSTA JA YKSILÖVALMENNUSTA

Puh. 0400 385 281        vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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Tuore väestöennuste sai monen 
pohtimaan, miten meidän käy syn-
tyvyyden laskiessa. Tilastokeskus 
olettaa, että naiset synnyttävät tule-
vaisuudessa keskimäärin 1,45 lasta. 
Vielä 2015 arvio oli 1,7.

Tämän vuoksi Suomen väestö 
kääntyy laskuun 2035.

Väki vähenee - kehitykseen voi onneksi vaikuttaa
Kehityksellä on suuria vaiku-

tuksia. Tarvitaan vähemmän kou-
luja, päiväkoteja sekä muita lasten 
ja nuorten palveluita. Se vaikuttaa 
yritysten sijaintipäätöksiin: kannat-
taako siirtyä kasvaville markkinoil-
le?

Ennen kaikkea huoltosuhde 

heikkenee. Yhä harvempi työtä te-
kevä rahoittaa muiden palvelut ja 
eläkkeet.

Ongelmia syventää vielä Suo-
men liian alhainen työllisyysaste. 
Myös huoltosuhteen takia meidän 
on tehtävä rohkeita työmarkkina-
uudistuksia, jotka nostavat työlli-
syyttä.

Kehitykseen voi onneksi vaikut-
taa.

Yksi nopeasti vaikuttava teko on 
lisätä maahanmuuttoa. Se on tehtä-
vä jo työvoimapulan ratkomiseksi. 
Maailmalla väki ei vähene.

Nopea keino on helpottaa Suo-
men opiskelevien ulkomaalaisten 
työllistymistä. Suomessa tutkinnon 
suorittaneen on syytä saada pysyvä 
oleskelulupa työntekoon.

Tarvitsemme myös yrittäjiä, eri-
tyisesti kasvuhakuisia työnanta-
jayrittäjiä, jotka uskaltavat työllis-
tää ja investoida.

Suomessa on 10000 ulkomaa-
laistaustaista yrittäjävetoista yritys-

tä. Ne työllistivät lähes 30 000. Maa-
hanmuuttajayrittäjyyttä voidaan 
auttaa mm. helpottamalla yrittäjien 
oleskelulupia.

Maahanmuuttajayrittäjissä on 
suuri potentiaali. Esimerkiksi Yh-
dysvalloissa Fortune 500 -listan yri-
tyksistä jopa 40 prosenttia on maa-
hanmuuttajien perustamia. Monen 
maailman huippuyrityksen taustal-
ta löytyy maahanmuuttajayrittäjä.

Tärkeää on myös toimia synty-
vyyden lisäämiseksi. Se ei ole help-
poa, sillä arvojen muutos, tulevan 
pelko ja monet muut tekijät heijas-
tuvat ihmisten päätöksiin.

Paljon on kuitenkin tehtävissä.
Perhevapaauudistus pitää ra-

kentaa ajatellen myös syntyvyyttä. 
Toistaiseksi fokus on ollut lähinnä 
työllisyydessä, mikä sekin on tär-
keä. Kun on työn tuomaa turvaa, 
uskaltaa perustaa perheen.

Perhevapaajärjestelmän pitää 
luoda työntekijöille ja työnantajille 
turvallinen ja reilu kehikko saada ja 

kasvattaa lapsia.
Tällä hetkellä järjestelmä on ko-

vin raskas naisvaltaisten alojen 
työnantajille. Se ei huomioi myös-
kään ollenkaan riittävästi yrittäji-
en tarpeita.

Suomessa tarvitaan lisää niin 
lapsia kuin yrittäjiä. Silti Suomi 
on maa, jossa yrittäjyyden ja van-
hemmuuden yhdistäminen on 
tehty poikkeuksellisen vaikeaksi. 
Yrittäjyys on otettava vahvasti huo-
mioon, kun perhevapaamalli uu-
distetaan.

Tärkein on kuitenkin asenneil-
masto. Onko meillä sellainen ilma-
piiri, että jokainen lapsi on tervetul-
lut sekä työn ja perheen voi sovittaa 
yhteen? Tähän voimme jokainen 
vaikuttaa joka päivä.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on 
Suomen Yrittäjien  
toimitusjohtaja

Ostetaan omalta seudulta
Vuosi on taas kääntymässä loppua 
kohden. Lunta on saatu odottaa 
harvinaisen pitkään, mutta tätä 
kirjoittaessa maa on saanut juuri 
lumipeitteen. Toivotaan sen pysy-
vän, niin ei olisi ihan niin synkkää. 
Jos sää onkin ollut pimeä ja synk-
kä, niin taloudessa on mennyt hy-
vin tänä vuonna. Oulun seudul-
la etenkin rakentaminen on ollut 
todella vahvassa vedossa ja työl-
lisyyskin on kohentunut todel-
la hyvin. Suhdannehuippu lienee 
jo ohitettu, mutta mitään romah-
dusta ei ole näköpiirissä, vaan jat-
kettaneen edelleenkin ihan hyväl-
lä tasolla.

Myös Kiimingissä on useita 
rakennushankkeita vireillä. SY-
KE-talon remontti on aloitettu ja 
kauan kaivattu uusi koulu on jo 
tarjouspyyntövaiheessa. Myös 
Halpa-Hallin laajennus alkanee 
piakkoin. Jääliin on tulossa suu-
ria uudistuksia, kun vanha koulu 
ja liikekeskus puretaan ja raken-
netaan asuntoja tilalle. Liikekes-
kuksen yrittäjiä huolettaa tulevien 
liiketilojen vähyys ja kaikille ha-
lukkaille niitä ei sitten riitäkään. 
Palvelut tulevat huononemaan, 
mikä tietysti johtaa Jäälin veto- ja 

elinvoiman hiipumiseen. Myös 
tonttitarjonta on olematonta liike-
rakennuksille, joten siitäkään ei 
helpotusta ole tulossa. Liiketilojen 
vähyys johtaa tietysti sitten vuok-
rien nousuun, mitä taas vaikeuttaa 
lisää yrittäjien toimeentuloa. Huo-
no tonttitarjonta on Oulun kau-
pungin politiikkaa, jolla yritetään 
saada reuna-alueidenkin ihmiset 
asioimaan Oulun keskustassa, jot-
ta se saataisiin elävämmäksi. Mie-
lestäni tässä ei ole mitään järkeä.

Hyvä taloudellinen tilanne on 
innostanut perustamaan uusia 
yrityksiä ja tietysti myös yleinen 
yrittämisen arvostuksen lisään-
tyminen, varsinkin nuorten kes-
kuudessa. Myös työmarkkinoiden 
muutos osaltaan vaikuttaa asi-
aan. Nyt olisikin tärkeä muistaa 
alueen Yrittäjät ja hyödyntää hei-
dän palveluitaan, vaikkapa joulu-
lahjahankinnoissa. Kiimingin seu-
dulla on mm. käynnissä ”Ostetaan 
omalta seudulta” – kampanja, jos-
sa muutaman leiman keräämällä 
voi osallistua arvontaan ja voittaa 
500 euron lahjakortin kampanjan 
liikkeisiin.

Myös Kiimingin Yrittäjillä on 
ollut nousujohteinen vuosi. Jäsen-

määrä on kehittynyt positiivises-
ti ja on nyt ennätyksellisen suuri. 
Aktiivista toimintaa on ollut läpi 
vuoden ja ensi vuonna tahti vain 
kiihtyy. Syyskokous valitsi mi-
nut jatkamaan puheenjohtajana ja 
aluillaan on jo viides kausi. Halli-
tukseenkin saatiin uutta verta ihan 
mukavasti. Uusia jäseniä kuiten-
kin kaivataan mukaan toimintaan, 
joten tervetuloa!

Oikein mukavaa  
joulun odotusta ja  
menestyksekästä  

Uutta Vuotta!

Miika Sutinen
puheenjohtaja  
Kiimingin yrittäjät

Miika Sutinen Kiiminkipäivillä 2018.
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Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva muuttuu 
Yrittäjät, heidän perheenjäse-
nensä ja yrittäjäjärjestöt ovat 
pitkään pitäneet esillä per-
heen yrityksessä työllisty-
neen perheenjäsenen työttö-
myysturvaa. Perheenjäsenen 
oikeus työttömyysturvaan 
on ratkaistu kuten yrittäjän 
kohdalla toimitaan. Näin on 
ollut, vaikka perheenjäsen ei 
omistaisi yrityksestä osak-
keita eikä hänellä ei olisi nii-
den tuomaa määräysvaltaa. 
Ei-omistava perheenjäsen 
on työttömyysturvajärjes-
telmässä ollut yrittäjä, vaik-
ka esimerkiksi eläkejärjes-
telmässä hän on voinut olla 
työntekijä.

Edellä kuvattu on aihe-
uttanut paljon huolta, kun 
työllistymisen päättyminen 
arvioidaan toisin kuin pal-
kansaajan. Julkisen keskus-
telun perusteella on pääteltä-
vissä, ettei perheyrityksissä 
tunnisteta tilanteita ja perus-
teita, joiden toteutuessa ei-
omistava perheenjäsen voi 
saada ansiopäivärahaa ny-
kyisin säännöksin. 

Työvoimapoliittinen ar-
viointi ei ole ainoa seikka, 
jolla on vaikutusta työttö-

myysturvaoikeuteen. Ansio-
perusteista työttömyystur-
vaa saadakseen henkilön 
on kuuluttava oikeaan työt-
tömyyskassaan yritystoi-
minnassa työllistymisen tai 
palkkatyössä työllistymisen 
perusteella. Toinen ongel-
mia tuottanut säännös on-
kin, että perheenjäsenen on 
kuuluttava yrittäjiä vakuut-
tavaan työttömyyskassaan. 
Tällöin työttömyyden koh-
datessa päiväraha olisi an-
sioperusteinen ja perustuisi 
perheen yrityksessä työsken-
telystä saatuun palkkaan. On 
käynyt ilmi, että virheellistä 
vakuuttamista eli jäsenyyttä 
palkansaajia vakuuttavassa 
työttömyyskassassa tapah-
tuu.

Hallitus päätti korjata asi-
aintilan kevään kehysrii-
hessä, täsmentäen linjaus-
ta syksyn budjettiriihessä. 
Nyt esitys on eduskunnassa, 
muutoksen ehdotetaan tule-
van voimaan 1.7.2019.

Esityksen tavoitteena on 
parantaa yrityksessä työs-
kentelevän ei-omistavan per-
heenjäsenen oikeutta työt-
tömyysturvaan ja samalla 

ansiopäivärahaan. Jatkossa 
yrityksessä työskentelevän 
ei-omistavan perheenjäse-
nen asema työttömyysturva-
järjestelmässä muutettaisiin 
palkansaajaksi. Esitys kos-
kee kaikkia yritysmuotoja, ei 
vain osakeyhtiöitä. Se koskee 
henkilöitä, joille perheyritys 
voi maksaa palkkaa ja jotka 
ovat työntekijän eläkevakuu-
tuksen piirissä.

Muutos ei ole monimut-
kainen, siinä muutetaan 
työttömyysturvalain yrittä-
jämääritelmää niin, että lain 
perusteella yrittäjäksi katso-
minen edellyttäisi aina hen-
kilökohtaista omistusosuutta 
osakepääomasta, tämän tuo-
masta äänimäärästä tai muu-
toin muodostuvaa määräys-
valtaa. Jos ei edellä kuvattuja 
ole, olisi henkilö palkansaaja.

Henkilön pitää muu-
toksen jälkeen kuulua pal-
kansaajia vakuuttavaan 
työttömyyskassaan, jot-
ta työskentely perheen 
yrityksessä kerryttää oi-
keutta ansioperusteiseen 
työttömyyspäivärahaan. Oi-
keus työttömyysturvaan rat-
kaistaisiin pääasiassa samoin 

kuin nyt palkansaajaksi mää-
ritellyillä. 

Tähän on yksi poikkeus 
koskien työssäoloehtoa. Yrit-
täjän ei-omistavan perheen-
jäsenen työssäoloehto olisi 
tulevaisuudessa 52 kalente-
riviikkoa, kun se nyt palkan-
saajilla on 26 kalenteriviik-
koa. Työssäoloehdon pitää 
kertyä aikana, jona henkilöl-
lä ei ole omistusosuutta yri-
tyksessä. Tämä perustuu 
siihen, että määritelmän mu-
kaan kyse ei ole palkansaaja-
na tehdystä työstä, jos henki-
löllä on omistusta. Yrittäjän 
ei-omistavan perheenjäse-
nen 52 kalenteriviikon ja pal-
kansaajien 26 kalenteriviikon 
työssäoloehtoja kerryttävää 
työtä ei voi yhdistää. 

Työssäoloehto lyhenee 
nykytilaan verrattuna. Eikä 
perheen yrityksessä yrittä-
jänä työllistymiseen ja ul-
kopuolisen palveluksessa 
työllistymiseen perustuvia 
työssäoloehtoja voi nykyisin-
kään yhdistää. Yrittäjän ei-
omistavan perheenjäsenen 
tilanne ei näin ollen heikke-
ne esityksen myötä.

Muutoksen tavoitteena 

on, että perheen yrityksessä 
työskentely olisi ei-omista-
valle perheenjäsenelle mah-
dollisimman neutraali va-
linta suhteessa ulkopuolisen 
palveluksessa työskentelyyn. 
Näin halutaan vähentää työl-
listymiseen ja työttömäksi 
jäämiseen liittyviä taloudel-
lisia riskejä perheyrityksessä 
työskenneltäessä. Perheyri-
tyksessä työllistymisen tu-
lisi olla ei-omistavalle per-

heenjäsenelle mahdollisuus, 
ei riski.

Toivon lukijoille 
oikein hyvää Joulun 

odotusta!

Pirkko Mattila
sosiaali- ja  
terveysministeri

Ministeri Pirkkko  Mattila esitteli yrittäjän työttömyysturvalakia 
tiistaina 20.11. eduskunnan täysistunnossa.

Ihmisläheistä hoitoa aidosti ja lämmöllä 
Koti- ja sairaanhoito Serafii-
na palkittiin Kiiminkipäivillä 
Kiimingin Vuoden Yritykse-
nä, yrittäjänä Riina Järvinen. 
Hän kertoi olevansa yllätty-
nyt valinnasta ja olevan sen 
valtava kunnianosoitus. 
Mutta tärkein palkinto on 
kuitenkin asiakkailta saatu 
päivittäinen kiitos ja palaute. 

Yrittäjänä Järvinen kertoi 
aloittaneensa kolme vuotta 
sitten. 

Järvinen kertoi Serafii-
nan tarjoavan ikääntyneil-
le ja muille apua tarvitseville 
koti- ja sairaanhoitopalveluja 
asiakkaan kotiin, yksilölliset 
tarpeet huomioiden. 

-Palveluja on mahdollis-
ta käyttää kertaluonteisena 
tai säännöllisesti sopimuksen 
mukaan. Toimimme Kiimin-
gin ja Jäälin alueella. Koti- ja 
sairaanhoito Serafiina on Ou-
lun kaupungin palveluseteli-
tuottaja, kertoi Järvinen. 

-Kotisairaanhoito-
käynneillä teemme kaik-
ki tarvittavat sairaanhoitoon 
liittyvät toimenpiteet. Koti-
hoito tarjoaa apua ja helpotus-
ta päivittäisissä toiminnoissa 
selviämiseen esimerkiksi pe-
seytymisessä, ruokailussa ja 
kaupassa käymisessä. 

Serafiinan henkilökuntaa ja asiakas Maija-Liisa Räisänen pyörätuolissa. Takarivissä lähihoitaja Birgitta Niemi, Riinan aviopuoliso ja 
yrityksen toinen omistaja Janne Järvinen, yrittäjä ja sairaanhoitaja Riina Järvinen, lähihoitaja Niina Vartiainen ja lähihoitaja Eija Nie-
minen. 

Riina Järvinen, yritys Koti- ja 
sairaanhoito Serafiina, palkit-
tiin Kiimingin Vuoden yritykse-
nä 2018. 

Serafiina haluaa tuoda asi-
akkaalleen helpotusta arjessa 
selviytymiseen asioiden hoi-
tamisen ja terveydenhuol-
lon palvelujen kautta. Kotiin 
tuotu apu helpottaa elämää, 
jos esimerkiksi liikkuminen 
on vaikeutunut ja näin ollen 
omaan terveyskeskukseen 
kulkeminen on haasteellista. 

-Koti- ja sairaanhoitopal-
velujen lisäksi haluamme 
tuoda helpotusta omaishoi-

tajille asioiden hoitamisen 
ajaksi. Tarjoamme myös lap-
siperheiden kotipalvelua ja 
kuukausisiivousta, kertoi 
Riina Järvinen. 

Erityismaininnan hän an-
toi aviomiehensä Jannen tu-
esta. 

-Ilman häntä ei tätä yritys-
tä olisi olemassa. 

Hän korosti paikallisuutta 
ja asiakkaiden antaman pa-
lautteen tärkeyttä. 

- Haluamme tarjota palve-
lua, joka edistää ja ylläpitää 

asiakkaiden terveyttä ja hy-
vinvointia. 

Lopuksi hän kiitti työnte-
kijöitään ja yhteistyökump-
paneita. HT
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P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Terveystie 9, Kiiminki

Myös 
lahja-
kortit

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia 
Vauvahieronta
Hemmotteluhoidot 
Suolahuone palvelut

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi  

www.mansikkatarhat.fi

Kysy elokuussa vapautuvista hoitopaikoista!

PaRTuRi-KaMPaaMo 

KaRoLiiNa Eija

Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki. P. (08) 8161 480.
Avoinna: ma-pe 9-18, la sopimuksen mukaan.

Pukin konttiin lahjapakkaukset ja 
lahjakortit!

Lomailen 
20.12.-

2.1.2019.Hyvää Joulua! 

Kiiminki, Viitanmäki

Pienet yKsityiset PäiVäKodit

Kiiminki, Alakylä

Ajankohtaista hoitopaikoista ja avoimista 
työpaikoista osoitteesta

www.luovatpaivakodit.com

Kimmoke tehostaa viestintäänsä
Kiimingin Urheilijoiden 
Kimmoke liikuntakeskus te-
hostaa ja avaa toimintaansa 
monipuolisella viestinnällä 
ja markkinoinnilla ensi vuo-
den aikana.

- Meille itsellemme on 
selkeää, että kuntosalillem-
me ovat tervetulleita kaiken-
laiset liikkujat, mutta aika 
usein törmäämme ihmisten 
mielikuviin, että meille voi-
vat tulla treenaamaan vain 
huippu-urheilijat tai pelkäs-
tään seuramme jäsenet, toi-
minnanjohtaja Päivi Mikko-
nen toteaa.

Viestinnässä on tarkoi-
tus tähdentää, että Kiimin-

gin Urheilijoiden toiminnan 
pääpaino Kimmokkeella on 
nimenomaan kaikille avoin 
terveys- ja hyvinvointilii-
kunta. Seuran päätoimiset 
liikuntaneuvojat ja liikun-
nanohjaajat palvelevat mie-
lellään omasta terveydestään 
kiinnostuneita liikkujia an-
tamalla liikuntasuosituksia, 
kuntosaliharjoittelun tek-
niikkaopastusta. Kimmok-
keen asiakkaiden liikunta-
palveluihin kuuluvat myös 
maksulliset henkilökohtaiset 
ohjelmat kuntosaliharjoitte-
luun. Joululomalla Kimmok-
keella järjestetään punttikou-
lu 13–19-vuotiaille nuorille. 

Muutamassa kerrasta koos-
tuvan kurssin pääpaino on 
oikeanlaisen suoritusteknii-
kan harjoittelu.

Viestinnän ja markki-
noinnin lisäksi seurassa ke-
hitetään junioriliikuntaa. 
Matalankynnyksen lasten 
liikuntakerhoja on pidet-
ty seurassa jo usean vuoden 
ajan. Toimintaa kehitetään ja 
suunnitteilla on muun mu-
assa heti kesäkuulle monila-
jiset sporttileirit, joissa huo-
mioidaan myös terveellinen 
ruokavalio. Ensi syyskaudel-
le on suunnitteilla liikunnal-
liset iltapäivät kerhot Kim-
mokkeelle. Lapset voivat 

viettää koulun jälkeen muu-
taman tunnin Kimmokkeel-
la, jossa tarjotaan välipala ja 
kannustava ilmapiiri läksy-
jen tekoon. Tähän yhdiste-
tään lisäksi ohjattu liikunta-
kerho.

Seuran kilpaurheilu-
puolella muun muassa len-
topallossa on hyvä pöhi-
nä. Urheilumenestysuutisia 
päästäneen ensi vuonna lu-
kemaan lentopallon lisäk-
si, naisten maakuntasarjan 
pesiksessä, yleisurheilussa, 
hiihdossa, suunnistuksessa 
ja voimanostossa.

Päivi Mikkonen

Liikunnanohjaaja Enni Kangas (vas.) palvelemassa Kimmokkeella Sanna Kokkoniemeä. Kangas on myös tuttu näky lasten ja seni-
oreiden liikuntaryhmien ohjaajana.

K-Supermarket Ateria palkittiin 
Suomen kouluttaja kauppana
K-supermarket Ateria Kii-
mingistä valittiin vuonna 
2018 toisena vuonna peräk-
käin Suomen kouluttaja kau-
paksi Supermarket ketjussa. 
Valintaan vaikutti mestari-
myyjä koulutuksen kaupan 
pisteet sekä muut koulutuk-
set kuten oppisopimuskou-
lutus. 

-Supermarketteja on Suo-
messa yli 250, joten koh-
tuu suoritus saada palkin-
to 2. kertaa peräkkäin. Siellä 
on pisteytysjärjestelmä ja oli 
pakko antaa se meille, kun 
oli taas parhaat pisteet eli ei 
ole mikään kiertopalkinto 
ja arvostettu ketjun sisällä. 
Vastaa entistä mestarimyyjä 
joukkuekisan voittoa, kertoi 
kauppiasyrittäjä Petri Kum-
pulainen. 

-Meillä Ateriassa kou-
K-Supermarket ateria, yrittäjänä Petri Kumpulainen, palkittiin vii-
me vuonna myös Kiimingin Vuoden Yrityksenä.

lutus on jatkuvaa ja koulu-
tuksiin valitaan aina hen-
kilön yksilöllisen tarpeen 
mukaan. Tuorepuolen hen-
kilökunta opiskelee tuore-
elintarvikkeiden linjoja ja 
myös oppisopimuskoulu-
tus on aktiivisesti käytössä. 
Koko henkilökunta on osal-
listunut mestarimyyjä kou-
lutukseen joka vuosi. Jatku-
va ajan hermolla pysyminen 
lisää ammattitaitoamme ja 
parantaa palvelutasoam-
me. Koko myymälän puolen 
henkilökunta on lisäksi opis-
kellut kuluvana vuonna ka-
lan käsittelyn ja se parantaa 
meidän palvelutasoa kun nyt 
meiltä saa aina herkkutoril-
ta kokonaiset kalat fileoituna 
samaa hintaan, kertoi Kum-
pulainen. HT
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Miika Sutinen jatkaa 
Kiimingin yrittäjien puheenjohtajana 

Kiimingin yrittäjien syys-
kokous pidettiin lauantai-
na 1.12. Ravintola Bume-
rangissa. Puheenjohtajana 
jatkaa Miika Sutinen. Halli-
tukseen valittiin uusina jä-
seninä Sirpa Eskola ja Jukka-
Pekka Pihlaja. Hallituksessa 
jatkavat Sirpa Runtti, Teuvo 
Järvenpää, Rauno Salmela, 
Nina Valkola, Paula Paroll, 
Vesa Ojala, Riina Järvinen ja 
Jouni Nissi. 

Myös toimintasuunnitel-

ma vuodelle 2019 valittiin 
myötäillen aikaisempia toi-
mintavuosia. 

Kokouksen jälkeen siir-
ryttiin viettämään perinteistä 
yrittäjien pikkujoulua hyvän 
ruokailun sekä vapaamuo-
toisen ohjelman merkeissä. 
Musiikista vastasi Timo Kur-
kela. 

Heimo Turunen,  
kuvat Mari Siltakoski

Puheenjohtaja Miika Sutinen vetämässä vuosikokousta.

Ravintola Bumerangin yrittäjä Jukka-Pekka Pihlaja juttelemassa 
Jouni Nissin sekä Esko Valkolan kanssa.

Teuvo ja Terttu Järvenpää, anita ja Hannu  Tuohino sekä Rauno 
Salmela vaihtamassa kuulumisia jouluaterian päätteeksi.

Etualalla Miika Sutinen ja Sanna Kokkoniemi juttelemassa aimo 
ja auli Ylipahkalan kanssa. Taaempana Sirpa Eskola, Nina Val-
kola, Riina Järvinen.

Kiimingin Yrittäjät ry:n iloinen hallitus vuodelle 2019: Sirpa Runtti, Teuvo Järvenpää, Jukka-Pekka Pihlaja, Rauno Salmela, Miika su-
tinen (pj), Nina Valkola, Paula Paroll, Vesa ojala, Riina Järvinen, Jouni Nissi ja Sirpa Eskola.

Yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan 
sähköisellä jäsenkirjeellä. Myös muilta osin tiedottaminen 
hoidetaan sähköpostin välityksellä sekä facebook-ryhmän 
kautta. jäsentiedotteita lähetetään tarvittaessa. Yhdis-
tyksen hallituksen ja toimikuntien kokoonpanot sekä 
yhteystiedot saatetaan jäsenistölle tiedoksi. 
Kiiminki–lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehti on 
tehokas väline tuoda esille ajankohtaisia asioita. 

Harrastus- ja virkistystoiminta 
Harrastus- ja virkistystoimintaa kehitetään jäsenten 
toivomalla tavalla mm. perheille/puolisoille järjestettävillä 
harrastuksilla, tapahtumilla ja matkoilla. Yhdistys tukee 
varojen sallimissa puitteissa hyvinvointi- ja hupitoimikun-
nan järjestämiä tapahtumia. 
Onnittelut ja muistamiset 
Yhdistys muistaa merkkipäiviä viettäviä jäseniään sekä 
sidosryhmien henkilöitä tervehdyksin. 

Yrittäjäpalkinto 
Kiimingin Yrittäjät palkitsee vuosittain Vuoden Kiiminkiläi-
sen yrityksen. 

Oppilaitosyhteistyö 
Kehitetään yrittäjyyttä edistävää yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa. Yhdistys myöntää stipendin kahdelle (tytölle ja 
pojalle) Kiimingin yläasteen ja Laivakankaan yläasteen 
yhdeksännen luokan sekä lukion oppilaalle koulujen 
päättyessä keväällä. Myöntämisen perusteena on oppi-
laan oma-aloitteisuus ja yritteliäisyys. 

Varainhankinta 
Yhdistyksen varainhankinnan rungon muodostavat 
Kiiminki-lehti, Kiiminkipäivien myyntitulo sekä arpajaiset 
ja jäsenmaksupalautukset.

Kiimingin yrittäjät ry:n toiminnan tavoitteena on aktiivi-
sella yhteistyöllä Oulun kaupungin ja muiden sidosryhmi-
en kanssa ylläpitää ja edistää yritystoiminnan edellytyksiä. 
Yhdistyksen jäsenistön keskinäistä kanssakäymistä sekä 
yhteistyötä kannustetaan lisäämällä yhdistyksen tilaisuuk-
sien määrää sekä kehittämällä niiden sisältöä. Tavoitteena 
on myös jäsenmäärän lisääminen. 

Paikallinen edunvalvonta 
Tavoitteena on pystyä vaikuttamaan yritysten toiminta-
edellytysten kannalta keskeisiin päätöksiin jo valmistelu-
vaiheessa. 
Yhdistyksen hallitus valvoo, että jäsenistöltä kaupungin 
suuntaan tehtävät aloitteet ja esitykset tulevat asianmu-
kaisesti käsitellyksi päätöksenteossa. Yhdessä Oulun mui-
den paikallisyhdistysten kanssa pyritään vaikuttamaan 
paikalliseen päätöksentekoon. 

Kokoukset 
Yhdistys järjestää sääntömääräiset syys- ja kevätkoko-
ukset. Yhdistyksen puheenjohtaja osallistuu Suomen 
Yrittäjät ry:n puheenjohtajien neuvottelupäiville sekä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n jäsenyhdistysten pu-
heenjohtajille järjestettyihin tilaisuuksiin. Valtakunnallisiin 
kokouksiin voivat osallistua kaikki jäsenet. Hallitus pitää 
kokouksia tarvittaessa. 

Koulutus 
Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia jäsenistön tarpei-
siin. Hallitus nimeää koulutuksen järjestämisestä vastaa-
vat henkilöt.

Toimintasuunnitelma 2019 

Tiedotus- ja ilmoitustoiminta
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LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

KTC
Kierrätyspalvelut Oy

KTC
Kierrätyspalvelut Oy
KTC
Kierrätyspalvelut Oy

KTC
Kierrätyspalvelut OyKTC

Kierrätyspalvelut Oy

ACOacoNet oy

Sähkösuunnittelu  
ja -asennus
040 595 3250 

w
w
w.aconet.fi

Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

Tuohimaantie 12, Kiiminki | 040 586 6661 | 
www.adele.fi | adele@adele.fi

Y Kauneudenhoitopalvelut
Y Energiahoidot
Y Rentoutushieronnat

LAHJAKORTIT IHANIIN 
HEMMOTTELUIHIN

Asiakkaani, Hyvää Joulua ja 
lämmin kiitos kuluneesta vuodesta! 
Y:lla Outi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 

80-vuotista toimintaa juhlittiin Oulussa
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät on toiminut kunnioi-
tettavat 80 vuotta. Juhlaa 
vietettiin syyskuussa Ou-
lussa rentojen tunnelmien 
merkeissä. Juhlagaalan oh-
jelmassa oli yhdessäoloa, 
improvisaatioteatteria ja 
musiikkia sekä juhlaruokai-
lu. Oman mielipiteensä yrit-
tämisestä kävi kertomassa 
Putous-tähti Ansa Kynt-
tilä ja illan pääesiintyjänä 
kuultiin kesän keikkakier-
tueensa Ouluun päättänyt-
tä Laura Voutilaista. Juhlas-
sa oli noin 400 juhlavierasta 
eri puolilta Pohjois-Pohjan-
maata.

Kauneushoitola Vanilliinin yrittäjä Kaisu ja puoliso Esko arvola odottamassa vuoroaan juhlan muistokuvaukseen.

Kiifys yrittäjä Mari Halkola yhdessä puolisonsa Paavon kanssa 400 juhlavieraan joukossa. 

Kiimingin Yrittäjien puheenjohtajana pitkään toiminut, nykyinen 
hallituksen jäsen, Lauri Mikkonen oikealla keskustelemassa 
PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmaisen ja ennen Lauria PPY:n 
puheenjohtajana toimineen Jorma Kortesojan kanssa.

Koti- ja sairaanhoito Serafiina yrittäjä Riina Järvinen ja Janne 
Järvinen tutkimassa juhlassa kaikkien vapaasti käytössä olevas-
ta kuva-automaatista saamiaan kuvia. 

www.yrittajat.fi/liity

www.yrittajat.fi
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Metsonkaari 12 
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

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

Puh. 040 724 5686

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

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

teuvo järveNpää oy

Teemme 35 vuoden 
kokemuksella laadukkaasti 
ulko- ja sisämaalaustyöt, 

tasoite- ja rappaustyöt sekä 
julkisivujen saneeraukset.

on Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyritys 

www.teuvojarvenpaaoy.fi
teuvo@teuvojarvenpaaoy.com

0400 580 172

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

LÄHETTIPALVELU

Tavarantoimitukset luotettavasti 
jo vuodesta 1993.

 - Pikakuljetukset
 - Varaosien kuljetukset
 - Ruokakuljetukset

SOITA 0440 581 500

Jussi Riikonen jatkaa 
PPY:n puheenjohtajana

Kiimingin Yrittäjistä vuosikokoukseen osallistuivat Sirpa Eskola, Lauri Mikkonen, Teuvo Järvenpää, Esko arvola, Kaisuleena Joen-
väärä, Miika Sutinen ja auli Ylipahkala. 

Vuosikokouksessa muistettiin joulumuistamisella aluejärjestön työntekijöitä; Marjo Kolehmainen, Milla Raappana, Paula Pihlajamaa, 
Kirsi anttila ja Tiina Talala. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät valitsivat lauantaina 24.11. 
Rokualla Utajärvellä pidetys-
sä vuosikokouksessa aluejär-
jestön puheenjohtajaksi jat-
kamaan toimitusjohtaja Jussi 
Riikosen Oulusta. 

Riikonen on pääomista-
ja Videcam Oy:ssä, joka tekee 
sähköisen markkinointivies-
tinnän sisältötuotantoja.

Hän omistaa myös Beta-
Team Ky:n, joka tekee am-
mattitutkinnon arviointeja, 
koulutusta ja konsultointia.

Hallituksessa jatkavat Kii-
mingistä Miika Sutinen (Kai-
su Joenväärä) ja Lauri Mik-
konen (Mari Halkola) sekä 
naapuripaikkakunnalta Hau-
kiputaalta Jyrki Drushinin. 

Feelia Oy  
Maakunnallinen Yrittäjä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-

jät luovuttivat vuosikoko-
uksen iltajuhlassa Vuoden 
2018 Maakunnallisen Yrit-
täjäpalkinnon Feelia Oy:lle. 
Yritys on Pyhännällä toi-
miva ja vuonna 2007 pe-
rustettu valmisruokaval-
mistaja, jonka kotimaisista 
raaka-aineista vastuullises-
ti valmistetuissa tuotteis-
sa on maut ja ravintoaineet 
tallella, ja vakuumissa kyp-
sennetyt ruoat ovat tasalaa-
tuisia ja turvallisia. Feelia-
tuotteet ovat valmiita ilman 
kypsentämistä, säilyvät hy-
vin jääkaappilämpötiloissa 
ja vähentävät ruokahävik-
kiä. Yhtiön liikevaihtoen-
nuste on kuluvalle vuodel-
le noin 10 miljoonaa euroa 
ja sen tuotteita ovat muun 
muassa keitot, kastikkeet, 
laatikot ja kiusaukset. Tär-
keimpiä asiakkaita ovat 

suurkeittiöt ja lounasravin-
tolat.

- Kasvumme on ollut 
odotettua ripeämpää. Edel-
lisen laajennuksen arvi-
oitiin riittävän tuotannon 
tarpeisiin 2022 loppuun 
saakka, mutta seinät alkoi-
vat tulla nopeasti vastaan. 
Kasvua selittää se, että Fee-
lia on siirtynyt systemaat-
tisesti tuotekeskeisestä lii-
ketoiminnasta palvelujen 
ja ratkaisujen tuottamiseen 
yhdessä kumppanuusver-
koston kanssa. Palvelulii-
ketoimintaan kehitetään 
digitaalisia ratkaisuja esi-
merkiksi tuotetietojen, ra-
vintoarvojen, tilausten ja 
toimitusten hallintaan sekä 
ruokahävikin minimoin-
tiin, totesi toimitusjohtaja 
Jukka Ojala.

Volyymien nousu on nä-

kynyt myös yhtiön hen-
kilöstömäärässä. Vuonna 
2007 Feelia työllisti kolme 
työntekijää, nyt työntekijöi-
tä on 34 henkilöä.

Vuoden 2017 Yksinyrit-
täjänä palkittiin Sari Ridell, 
yritys Sydänlanka Oulusta. 

Pohjois-Pohjanmaan 
Vuoden puheenjohtajana 
palkittiin Muhoksen Yrit-
täjien puheenjohtaja Ma-
rika Kumpulainen. Vuo-
sikokoustapahtuman 
yhteydessä vietettiin myös 
Maakunnallista Yrittäjä-
juhlaa sekä samana viikon-
vaihteena Utajärven Yrittä-
jien 40-vuotisjuhlaa. 

Vuosikokoukseen osal-
listui noin 80 henkeä ja ilta-
juhlagaalaan noin 200. 

Heimo Turunen
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44. Kiiminkipäivät yrittäjien voimainkoitos

Järjestyksessään 44. Kii-
minkipäivät järjestettiin 
3-5.8.2018 tutussa paikassa, 
Kiimingin kirjaston piha-alu-
eella. Tapahtuma oli Kiimin-
gin Yrittäjät ry:n vuotuinen 
voimanponnistus ja ohjel-
maa järjesti myös useita mui-
ta paikallisia toimijoita. 

Kiiminkipäivät alkoivat 
jo perjantaina iltapäivästä ja 
markkinamyyjiä sekä moni-
puolista ohjelmaa piisasi lau-
antai-iltaan saakka. Lisäksi 

Kiimingin seurakunnan nuorisobändi offset esitti ensimmäisenä 
laulunaan ”Tuli kirkkoon mies ja lapsi”. Seurakunnan työtä esitte-
li soittokappaleiden välillä diakonissa Seija Lomma. 

Yrittäjillä oli myynnissä arpoja, joissa oli palkintona kylpytynny-
ri. arpalistoja tutkimassa Kirsi Jylkäs, Mari Siltakoski ja Maarit 
Nissi.

Eläkeliiton Kiimingin yhdistys esitti laulua ja sketsejä. 

Hilkka Patti lausui Eino Leinon 
runoja antaumuksella ja 

sydämestään. Hän kertoi 
opettelevansa kaikki esittä-

mänsä runot ulkoa. 
Pisin ulkomuistilta lausuttu 

runo kestää puoli tuntia. 
Hilkka kertoi myös kirjoitta-
vansa runoja, mutta ei niitä 

koskaan lausu itse. 
Leinon lisäksi hän tykkää esit-
tää Runebergiä, Eeva Kilpeä, 

aale Tynniä ja Eila Keilalaa. 

Rehtori Heikki Saarela on Kiiminkipäivien kävijöille tuttu, koska 
toimi monta vuotta päivien juontajana. Hän on myös kokenut lau-
laja, säestäjänään Eija Saarela. 

Kiiminkipäivien järjestäjillä Kiimingin Yrittäjillä oli oma ravintolaketeltta, jossa perjantaina ja lauan-
taina oli vilkasta etenkin ilta-aikaan, palvelutarjonta kesti aamu kahteen saakka. Palveluvuorossa 
Nina Valkola, Lauri Mikkonen ja Vesa ojala.

Kiimingin Eläkeläisillä oli näyttävä ja koskettava Pohjolan luonnonhaltijat -draama. Esityksen kir-
joittaja ja puvustaja Eija Keränen oikealla. 

sunnuntaina ohjelmaan kuu-
lui messu Kiimingin kirkos-
sa, kotiseuturetki ja Lauluil-
ta Koitelin lavalla.

Kiimingin Yrittäjien 
markkina-arpajaisten pää-
palkinnon kylpytynnyrin 
voitti Anniina Kirstinä, joka 
kertoi poikenneensa pyörä-
retkellä Tunnelmatupaan 

kahville ja huomannut ar-
pajaismainoksen ja päättänyt 
ostaa arvan, koska puheli-
melle olisi ollut tarvetta. 

Anniinan harmiksi puhe-
lin meni Lauri Eskolalle. Pol-
kupyörän voitti Jaana Kuja-
la-Roininen.

Pohjolan  
luonnonhaltijat draama
Kiimingin eläkeläisillä oli 
näyttävä Eija Keräsen kirjoit-
tama ja puvustama sekä Tar-
ja Kannus-Kivelän ohjaama 
”Pohjolan luonnonhaltijat” 
-draama. Keränen kertoi esi-
tyksen syntymisen historias-
ta. Hän kertoi valmistaneensa 
ensi puvut ja kun sai ne val-
miiksi, ajatteli että puvuilla pi-
tää olla viestiä ja tarina. 

-Esityksen tekstit kumpu-
avat suoraan sydämestä ja on 
huoli luonnosta, miten minä 
voin vaikuttaa omalla osaa-
misella (ommellen) ihmisiin. 
Taiteilijat maalaavat kaunista 
luontoa ja minä toteutan teks-
tiilin ja draaman avulla luon-

Moottoripyöräkerho Tribe oulun teltalla kerättiin varoja toimintaan kahvia- ja lettuja sekä kerhon 
tuotteita myymällä. Kerholla on omat pyörien huolto- ja säilytystilat Ruskossa. Elokuun lopulla ker-
holla oli Kiimingissä tilaisuus koulukiusaamista vastaan. Toimintaa esittelemässä Paavo ja Susan-
na Puirava, Paula Koppelo ja Ella Moilanen. 

nonsuojelua. Puvun kankaat 
ovat kierrätysmateriaalia. Va-
lon voimaa puvussa on 11 
metriä kangasta, kertoi Kerä-
nen.

Haltijat ovat esiintyneet 
Kiimingin eläkeläisten kans-
sa Vuokatissa kesällä 2017 val-
takunnallisilla eläkepäivillä, 
Oulussa, Kiimingin seurakun-
takeskuksessa ym. juhlissa. 
Ylläksellä "paikallinen väki" 
esiintyi draamassa (Kellokas 
audiotori.) Haltijoina esiintyi-
vät Lahja Hanhela, Liisa Vesa, 
Liisa Hirvesniemi, Sisko Kuo-
pusjärvi, Irma Lämsä, Laina 
Kemppainen ja Orvokki Siek-
kinen.

Eläkeliiton Kiimingin yh-
distys esitti laulu- ja sketsioh-
jelmaa. Puheenjohtaja Lahja 
Kellokumpu kertoi, että 43. toi-
mintavuottaan viettävä yhdis-
tys ylläpitää ja edistää ikäih-
misten elämän hyvinvointia. 
Säännöllisenä toimintana on 
muistikerho, senioritanssiryh-
mä, liikuntaryhmiä sekä lau-
luryhmä. Karaokea on laulet-
tu kymmenkunta vuotta. On 
osallistuttu myös kilpailuihin, 
jonne pääsemiseksi on kova 
kilpailu. Paras saavutus on 
Heikki Saarelan karaoken Elä-
keliiton Suomen mestaruus. 
Jäseniä on liki 500. 
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44. Kiiminkipäivät yrittäjien voimainkoitos

Kiifyssin teltalla Heimo Jurvakainen kertoi sydäninfarktistaan vajaa kolme vuotta sitten. Sairaala-
reissun jälkeen hän teki elämäntaparemontin eli aloitti säännöllisen kuntoilun, johon on kuulunut 
kävelyä, metsätöitä, asahi-voimisteluta, kuntosaliharjoittelua. Vaivat ovat jääneet ja elämä hymyi-
lee. Heimo haluaa kannustaa; aktiivinen ote ja kaikkea voi kokeilla! Vierellä kunnon kohoamista lä-
heltä seuranneet vaimo Kaarina Jurvakainen sekä Kiifyssistä sairaanhoitaja Helena Viik ja yrittä-
jä Mari Halkola. 

Ensimmäistä kertaa Kiiminkipäivillä olivat markkinamyyjät vaatemyyjä ari uotila, onnenpyörän 
pyörittäjä Jorma Romppainen ja vaatemyyjä anne uotila, arin sisko. 

Raimo Puolakanaho Roihupuusta Kiimingin alakylästä kertoi yrityksen valmistavan pyöröhirsisiä 
ulkorakennuksia, kalusteita ja sisustustuotteita kestävästä, tiheäsyisestä pohjoisen puusta. inspi-
raation lähteenä toimii kestävä ja kaunis materiaali, perinteiset hirsirakentamisen menetelmät sekä 
halu oppia ja keksiä uutta. RoihuPuun tarina on saanut alkunsa metsästä, iltanuotiosta ja tulen roi-
husta Kiiminkijoen rannalla. Eläkeliiton teltalla kävi kova hyörinä.

Kiimingin Vuoden Yrittäjänä palkittiin Riina Järvinen, yritys Kotipalvelu Serafiina. Palkitsemistilan-
teessa Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjoh-
taja Jussi Riikonen sekä kukkia ojentamassa päivien juontaja Paula Paroll. 

Miika Sutinen esittelemässä perjantaipäivän tapahtumia Poh-
jois-Pohjanmaan yrittäjien Merja Paloniemelle ja oSao oulun 
Toppi-työpaikkaohjauksen Minna-Liisa Myllylälle. 

Markkinaravintolaan oli panostettu viihtyvyyteen ja tunnelmaan 
uudenlaisella somistuksella. 

Paikalliset tapahtumat 
Oulun vahvuutena
Oulun kaupungin terveh-
dyksen esittänyt kulttuuri-
johtaja Samu Forsblom ker-
toi aloittaneensa Oulun 
kaupungissa työn huhtikuun 
alusta alkaen. Työssään hän 
sanoi pitävänsä alueellisista 
kulttuuritarjonnasta kiinni. 
Kaupungille on suuri vah-
vuus, kun kylillä on erilaisia 
tapahtumia, kuten Kiimin-
kipäivillä on vahva perinne 
Kiimingissä. 

Forsblom sanoi Oulun ta-
voittelevan tosissaan vuonna 

2026 Euroopan kulttuuripää-
kaupungin titteliä. Hakemus 
tehdään tulevana vuonna 
Euroopan komissiolle. 

Kuulijoiden Forsblom toi-
voi antavan vinkkejä ja ideoi-
ta työhönsä.

PK-yritykset työllistävät
Pohjois-Pohjanmaan yrittä-
jien tervehdyksen esitti pu-
heenjohtaja Jussi Riikonen. 
Hän sanoi Oulussa olevan 
noin 8500 yritys, joista val-
taosa on yksin yrittäjiä. He 
työllistävät itsensä ja kasva-
essaan alkavat myös palkata 
työntekijöitä. 

Erityisesti Riikonen iloit-
si nuorten perustamista uu-
sista yrityksistä, joista monet 
ovat tulleet sukupolvenvaih-
doksen kautta. Riikonen kan-
natti paikallisen sopimisen 
lisäämistä tiesi Pien- ja kes-
kisuurten yritysten työllistä-
vän yhä enemmän ihmisiä, 
sillä valtaosa uusista työpai-
koista tulee juuri PK-yrityk-
siin. Riikonen myös kannusti 
käyttämään paikallisten yri-
tysten palveluja. 

Kiimingin Vuoden yri-
tyksenä palkittiin lauantaina 
Koti- ja sairaanhoito Serafii-
na, yrittäjänä Riina Järvinen. 

Karaokea ja  
musiikkiesityksiä
Perjantai-iltana pyöri kara-
okekarsinta Paula Parollin 
vetämänä ja lauantai-iltana 
oli finaali, jonka voitti Satu 
Laakkonen! Hän esitti voi-
tokkaasti kappaleet Valkeaa 
Unelmaa ja Oikeesti. Voiton 
jälkeen kuultiin vielä Hymni 
Rakkaudelle. Perjantai-iltana 
pääesiintyjänä oli muusik-
ko Lauri Tuohimaa. Kiimin-
gissä lapsuutensa viettänyt 
Tuohimaa tunnetaan men-
neiltä vuosilta monien eri 
metallibändien kitaristina ja 
laulajana. Hän esitti kitaroi-
neen Suomicockia, jossa mu-
kana oli vaikutteita metalli-
taustastakin. Lauri laulatti 
myös yhteislaulutilaisuudes-
sa sunnuntaina 5.8. Koitelin 
Sahasaaressa. 

Lauantaina oli illan suus-
sa bingo ja illan esiintyjinä 
Duo Andy ja Juppe, joiden 
esittämänä kuultiin suomiro-
kin ja -popin hittejä ja helmiä 
kahdelle akustiselle kitaralle 
sovitettuina versioina. 

Heimo Turunen
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outi Karhumaa-Rautio kertoi 
olevansa Kiiminki-päivien va-
kiokävijä. Sylissä lapsenlapsi 
Jemina 1 v. 

Kiimingin Harmonikat ovat esiintyneet vuosittain Kiiminkipäivillä. 

Timo Rapakko Ylikiimingistä jutteli kalastusasioista europarla-
mentaarikko Mirja Vehkaperän kanssa. 

Kiiminkipäivillä oli lauantaina mukavasti kävijöitä ja osallistujia. 

Lauantaina oulun kaupungin tervehdyksen esitti kulttuurijohtaja Samu Forsblom, joka oli päivillä 
yhdessä lastensa Lempin 10 v ja alvarin 12 v kanssa. Heidän seurassaan Kiiminkipäiville ihmisiä 
tapaamaan tullut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (vasemmalla). 

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen on vakiovieras Kiiminkipäivillä. Hän kertoi äidin kodin olevan Kii-
mingissä ja lapsuuden aikaisia ystäviä myös näkee päivillä. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että Sote ei 
mene läpi. Jaettavana hänellä oli tulitikkuja ja makeisia. Tytin kanssa keskustelemassa Esko Pyky, 
otto Moilanen ja Pentti Nykyri. 

LC Kiimingin toimintaa jäsenhankintakampanjaa sekä muuta klubin palvelutoimintaa esitteli mm. 
Eija Tuomaala oikealla. 

Kiimingin Kokoomuksen teltalla oli kahvia ja helteellä maistuvaa jäätelöä. Myös arpajaisiin saat-
toi osallistua. 

Perussuomalaisten 
kansanedustajaehdokas 

Juha Vuorio, kolmas vasem-
malta, kertoi Kiiminkipäivien 

olleen avaus ensi kevään 
eduskuntavaalien ehdokkuu-
delleen. Perussuomalaisten 

teltalla hänen tukenaan piirin 
puheenjohtaja ahti Moilanen 
utajärveltä, Hannu Siipola ja 

Teuvo appel. 
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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

Ravintola Bumerangi
Keskuspisto
90940 Jääli

Ma-To 16 - 24
Pe 15 - 03
La 12 - 03
Su 12 - 24

Ti 25.12. 

Moskah

Ravintola Bumerangi
Keskuspisto
90940 Jääli

Ma-To 16 - 24
Pe 15 - 03
La 12 - 03
Su 12 - 24

KEBAB
wings

TORTiLLA

PiZZA

La 8.12. 
Asiakas-
pikkujoulut 
esiintyy

Woyzeck

KIITOS KAIKILLE

KIIMINGIN URHEILIJAT 
80 vuotta

www.kiimu.fi

Kiimingin seurakunnan lettukahveille oli välillä pitkäkin jono.

Lapsille oli musiikkiohjelmana muun muassa Törkypeikon esitys. 

oululainen vasemmistoliiton valtuutettu Risto Kalliorinne kertoi 
harkitsevansa eduskuntavaaliehdokkuutta – kuten sitten asia 
myöhemmin syksyllä varmistui. Hänen kanssaan teltalla yleisön 
tavattavissa anneli Rautio, Rauno Pekkala (kantoi huolta koulu-
asioista ja niiden kehittämisestä) sekä Lahja Hanhela. 

Siruka Eräpalvelujen Sirpa ja Kari Runtti ovat olleet vuodesta 
toiseen järjestämässä Kiiminkipäivillä ruokaa ja kahvia muurin-
pohjalettujen kanssa.

Launtaina puolen päivän aikaan oli hevosen kengityksestä näy-
tös. Kengitettävänä oli Katri Rávenin 19-vuotias Touko Lysti ”tou-
ho” hevonen. Kengityksen hoiti ammattimaisesti ari Bordi. 

oulun seudun fyrioterapian pisteessä Hilja Koisinaho Jäälis-
tä testaa käsiensä puristusvoimaa. Punapaitaiset fysioterapeu-
tit anne Kynsilehto ja Heidi Pasanen olivat vastailemassa kysy-
myksin ja antamassa terveydenhoito-ohjeita. 

Voimanostonäytöksessä Jari-Pekka Eirala nosti ensin 300 kiloa 
ja heti perään 325 kiloa, jolloin yleisö kannusti seisoaltaan. Lisä-
pontta antoi kovaäänisistä kuultu Cold Drivenin The Wicket Side 
of Me kappale. 
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Tavallista parempi ruokakauppa

Rita-aukiontie 2, 90540 OULU
Palvelemme: MA-PE 7-21, LA 8-21, SU 11-21 

A T E R I ARITAHARJU

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

nestekaasun myynti, ym.

• tilitoimistopalvelut
• taloushallintopalvelut

Parasta yrittäjälle

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

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.

Aidosti yrittäjän arjessa
Monesti minulta kysytään 
miksi kannattaa kuulua yrit-
täjäjärjestöön. Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien (PPY) 
visio on olla AIDOSTI YRIT-
TÄJÄN ARJESSA. Tämä tar-
koittaa sitä, että tunnemme 
yritysten tarpeet, osaamme 
nostaa oikeita asioita esille ja 
rakennamme palveluistam-
me konkreettisia ja yrityksiä 
tukevia.

Kolmiportainen järjestöm-
me takaa kattavan toiminnan 
koko maassa. Valtakunnan 
ja EU:n tasolla asioita hoitaa 
Suomen Yrittäjät, alueellisella 
tasolla aluejärjestö eli Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät sekä lä-
hes joka kunnassa toimiva 
oma paikallisyhdistys, kuten 
Utajärven Yrittäjät, Vaalan 
Yrittäjät, Muhoksen Yrittäjät 
jne. Samalla jäsenmaksulla on 
käytettävissä koko kolmipor-
taisen järjestön edut.

Yrittäjiä pyydetään mu-
kaan monenlaisiin toimieli-
miin. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjillä on yli 60 erilaista 
edustuspaikkaa alueen sidos-
tahojen työ-, ohjaus-, vaikut-
tajaryhmissä. Suuri osa vai-
kuttamisesta tapahtuu juuri 
näissä toimielimissä ”näky-
mättömästi”.  Tämän lisäk-
si alueen paikallisyhdistykset 
hoitavat vaikuttamista omissa 
kunnissaan vahvistaen yrit-

Jussi Riikonen (toinen vasemmalta) oli mukana Kiiminkipäivillä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien pu-
heenjohtajana. 

täjien ja kunnan yhteistyötä. 
Toimistomme kuusi työnte-
kijää ja koko luottamushenki-
löstö on käytettävissä yrittä-
jyyteen liittyvissä asioissa.

Jäsenetumme ovat hyvät. 
Suomen Yrittäjien ja Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien mak-
sutonta puhelinneuvontaa 
on tarjolla eri aloilta. Lisäk-
si PPY:n toimistolla on myös 
lakimiespäivystys. Yksi, ehkä 
tärkein, etu on kuitenkin ver-
kostoituminen. Erilaisissa ta-
pahtumissa yrittäjät voivat 
verkostoitua ja saada kaup-
paa tai kumppaneita täyden-

nykseksi omaan toimintaan-
sa. Verkostoitumisen kautta 
saa myös vertaistukea.  

Kuluvana vuonna olem-
me järjestäneet paljon erilaisia 
koulutus- ja virkistystapahtu-
mia. Iloksemme olemme saa-
neet todeta, että kaikki tapah-
tumat ovat tulleet täyteen. 
Mm. PPY:n rennoilla 80-vuo-
tisjuhlilla oli mukana 400 yrit-
täjää, heidän puolisoita sekä 
yhteistyökumppaneita. Järjes-
tössä on siis hyvä meno pääl-
lä.

Sain vierailla viime elo-
kuussa Kiiminkipäivillä. Rei-

lu viikko sitten pidimme Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
vuosikokouksen Rokualla ja 
samalla vietimme maakun-
nallista yrittäjäjuhlaa. Samana 
viikonloppuna juhlistimme 
Utajärven Yrittäjien 40-vuo-
tistaivalta. Paikallisyhdistyk-
set tekevät arvokasta työtä 
aluejärjestömme alueella. 

Jussi Riikonen
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät, puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät,
hallituksen jäsen

Kosto-Uistin Oy

Uistimia vuosikymmenten  
kokemuksella

Kosto-uistin oy:n myymälästä kalastaja löytää kaiken tarvitsemansa.

Kari Raatesalmi on voittanut 
Kosto uistimella yli sata kilpai-
lua.

Monien kalastajien suosi-
ma Kosto uistin sai alkunsa 
1980-luvun puolivälissä.

-Oma harrastushan siinä 
oli taustalla. Iijoella kunnol-
la toimivaa uistinta ei löy-
tynyt, joten aloin kehittä-
mään oman, matalauintisen 
uistimen. Kun voitin kesäl-
lä 1985 kolme kilpailua, al-

koi tulla kyselyjä Kostosta. 
Siitä kaikki sai alkunsa, yrit-
täjä Kari Raatesalmi kertoo.

Kari on itse voittanut 
Kostolla yli sata kilpailua. 
Muilla Kosto uistinta käyt-
tävillä on lisäksi lukematon 
määrä eri kilpailujen voitto-
ja.

Yrityksen toiminta on jo 

pitkään vakiintunut 7000 
vaapun vuosituotantoon, 
jotka kaikki tätä nykyä 
myydään oman, Jäälissä si-
jaitsevan myymälän kautta.

Uistinta etsivä löytää it-
selleen sopivan Koston laa-
jasta mallistosta, joihin voi 
valita omaan kalastuspaik-
kaan parhaiten sopivat vä-

rit. Koston myymälästä ka-
lastaja löytää lisäksi kaikki 
kalareissulla tarvittavat vä-
lineet vaapuista paukkulii-
veihin. Myymälä ja samassa 
pihapiirissä sijaitseva teh-
das löytyvät osoitteesta Pai-
notie 11 Jääli. MTR

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

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

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

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

Teuvo Järvenpää
Puh. 0400 580 172
teuvo.jarvenpaa@luukku.com

KIIMINgIN YRITTäjäT RY:N
HaLLITuS 2018

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

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

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

Rauno Salmela
Puh 044 216 1900
rauno.salmela@bioklapi.fi

Nina Valkola
Puh. 050 411 2125
nina.valkola@k-supermarket.fi

Auli Ylipahkala
Puh. 0400 583 960
auli.ylipahkala@netti.fi

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi



KIIMINKI L E H T I3/2018 13

Hoitohuone Balleriina 
kauneutta luonnosta koko keholle
Balleriina on ekohenkinen, 
valoisa ja rento kauneushoi-
tola Jäälin ostoskeskuksessa. 
Balleriinasta saa kaikki kos-
metologin palvelut, sekä voi 
rentoutua rauhallisessa ja 
viihtyisässä ympäristössä.

Kiimingin Yrittäjien uu-
sin jäsen, Balleriina avautui 
Jäälin ostoskeskuksessa lo-
kakuun alussa. Tiloissa asi-
akkaita palvelee tiimi, johon 
kuuluvat Riina Kurtti-Nou-
siainen, Minna Raappana ja 
Jonna Vanhatalo. He ovat 
työkavereita ja ystäviä jo 
vuosien takaa.

-Haluamme toimia lapsi-
ystävällisinä yrittäjinä, Rii-
na Kurtti-Nousiainen kertoo. 
Hänellä ja Minna Raappanal-
la on molemmilla kaksi pien-
tä lasta, joten he työskentele-
vät Hoitohuone Balleriinassa 
vain osan viikkoa. Tiimin uu-
sin jäsen Jonna Vanhatalo 
löytyy tarvittaessa Ballerii-
nasta viikon jokaisena työ-
päivänä.

Yrittäjät toivovat asiak-

Yrittäjät Jonna Vanhatalo,  
Riina Kurtti-Nousianen ja  
Minna Raappana Jäälin  

ostoskeskuksessa sijaitsevan 
kauneushoitolan edessä.

kaiden varaavan hoitoajat 
netin varauskaavakkeella.

-Haluamme antaa asi-
akkaalle sata prosenttisen 
läsnäolomme hoitoaikana. 
Emme vastaa puhelimeen ja 
ulko-ovi on tuolloin lukossa, 
Riina kertoo yrityksen peri-
aatteista.

Ekologisuus ja luon-
non kosmetiikka ovat Bal-
leriinassa keskiössä ja myös 
tuotebrändien pakkausten 
ekologisuuteen yrittäjät kiin-
nittävät huomiota.

-Käytössämme on laaduk-
kaita luonnonkosmetiikka-
tuotteita, joista löytyy myös 
vegaaneille sopivia tuottei-
ta, sekä farmakosmeettinen 
ihonhoitosarja, Riina Kurt-
ti-Nousiainen kertoo, toivot-
taen asiakkaat tervetulleiksi 
Hoitohuone Balleriinan hoi-
toihin. MTR

Uusia jäseniä Kiimingin Yrittäjiin
Kiimingin Yrittäjiin on liittynyt kesän ja 

syksyn aikana 11 uutta jäsentä.  
Yhdistyksessä on nyt 155 jäsentä ja  

kolme senioriyrittäjäjäsentä.  
Kiimingin Yrittäjät toivottaa kaikki  

tervetulleiksi toimintaan!

Mielipuussa valmistuvat muun muassa saunat ja reet.

AMB Works Oy, yrittäjä-
nä Ali Buckman. Yhtiön 
toimiala on rakentamis-, 
rakennuttamis-, saneera-
us-, ja maanrakennustyöt. 
Piltosentie 66 Jääli.

Hoitohuone Ballerii-
na, toimialana kauneu-
denhoitopalvelut. Toimii 
Jäälin ostoskeskuksessa ja 
on tällä hetkellä Kiimingin 
Yrittäjien uusin jäsen.

J K Karvinen Oy, yrit-
täjänä Jani Karvonen, toi-
mii osoitteessa Hämeen-
järventie 120 Kontio. 
Yrityksen toimialana säh-
köasennus.

Jäälihalli Oy, on jää-
urheilun palvelukeskus 
osoitteessa Jäälintie 6 Jääli. 

Jäälintalli ay, yrittäjä-
nä Tiina Bergbacka. Yritys 
toimii osoitteessa Tallin-
raitti 18 Jääli. Jäälintalli ay 
tarjoaa monipuolisesti he-
vosalan palveluita, kuten 
hoitopaikkoja hevosille, 
ratsastustunteja, valmen-
nuksia, maneesin vuokra-
usta sekä remonttiratsujen 
koulutusta. Jäälintallil-
la asustelee tällä hetkellä 
toistakymmentä hevosta, 
sekä tallin omia tuntihe-

vosia että yksityishevosia.
Kiimingin Hammas-

paikka Oy, on tarjonnut 
laadukkaitta hammaslääkä-
ripalveluita vuodesta 1988. 
Yritys toimii osoitteessa 
Tuohimaantie 12 Kiiminki.

Koneset Oy, yrittäjä 
Kimmo Kokkoniemi. Pää-
toimiala maanrakennus ja 
maansiirto. Yritys toimii 
osoitteessa Rengastie 41 Kii-
minki.

Maalausliike Pensseli-
sedät Oy, yrittäjänä Kasperi 
Tyni Rivitie 2 D Jääli, toimi-
alana maalaus.

Mielipuu, yrittäjänä Jar-
mo Siltakoski on monipuo-
linen puusepäntöihin ja re-
montteihin erikoistunut 
yritys osoitteessa Hannuk-
sentie 5 Kiiminki.

Polleva, yrittäjänä Sari 
Vallioniemi. Polleva on eng-
lantilaisiin satuloihin eri-
koistunut yritys, joka toi-
mii osoitteessa Juolukkatie 
16 Jääli

TM-Sähkötyö, yrittäjä-
nä Timo Moilanen. Sähkö-
asennus toimialana osoit-
teessa Vehmaansuontie 225 
Kiiminki.

Jäälihallista löytyvät hyvät kokoustilatkin.

Ruokalautasten kasvisosuus 
painottuu nyt kotimaisiin, lä-
hellä tuotettuihin juureksiin. 
Juurekset ovat ykkösvalinta 
niin ympäristösyistä kuin ra-
vitsemuksellisestikin. Niistä 
voi valmistaa ruokaa sekä ar-
keen että juhlaan monin eri ta-
voin. Joulupöytiin juurekset 
tuovat herkullisia makuja ja 
värejä.

Juureksilla on pitkä histo-
ria suomalaisessa ruokakult-
tuurissa. Varsinkin jouluun 
juurekset ovat aina kuuluneet. 
Kotimaan juuressato nostettiin 
varastoihin lokakuussa, joten 
nyt se on maukkaimmillaan 
koko joulukauden ajan.

Makua, värejä ja muotoja 
juureksista löytyy laaja kirjo. 
Tutun punaisen punajuuren 
rinnalla viljellään nykyään kel-
ta-, raita- ja valkojuuria. Tutun 
oranssisen porkkanan vaihto-
ehtona saa jonkin verran myös 
violetteja, keltaisia ja punaisia 
porkkanoita. Lantun lisäksi voi 
valita nauriita, palsternakan 
ja mukulasellerin vaihteluksi 
maa-artisokkaa. Mustajuuri ja 
retiisit täydentävät valikoimia, 
samoin Pohjolan oma kirpeä 
juures, piparjuuri.

Uusia valmistustapoja
Enää juuresten kypsentämi-
nen ei rajoitu suolalla maus-
tetussa vedessä keittämiseen, 
vaan tilalle ovat tulleet höy-
rykypsentäminen ja uunissa 
paahtaminen, grillaus ja fri-
teeraus. Juureksia sisältäviin 
ruokiin lisätään veden sijaan 
nesteeksi kasvis- tai sienilien-
tä, täyteläisyyttä antamaan 
myös kuivattuja sieniä. Ome-
na- ja appelsiinimehu ovat hy-
viä valintoja nekin. 

Osaa juureksista voi raas-
taa, marinoida ja pikkelöidä 
raikkaiksi salaateiksi. Nyky-
ään juureksia myös hapate-
taan. Soseutetut juureskeitot 
ja mehevät juuressoseet, juu-
resröstit ja juureskiusaukset, 
juurekset uuniruoissa, padois-
sa ja keitoissa ovat suosittuja. 
Leivonnassa juurekset sopivat 
taikinoihin ja piirakoiden täyt-
teisiin.

Uusia maustamistapoja
Juureksiin sopivat monet 
mausteet, joulun aikaan var-
sinkin piparkakkujen maut. 
Lanttu pitää inkivääristä ja nei-
likasta, punajuuri rosmariinis-
ta ja timjamista. Porkkanaan 
istuvat hyvin anis ja fenko-
li, myös inkivääri. Palsternak-
kaan käyvät piparkakkujen 
mausteet ja rakuuna.

Kaikki juurekset rakasta-
vat pähkinöitä, manteleita ja 
siemeniä. Viimeisimpinä villi-
tyksinä juurekset ovat saaneet 
vivahteikkuutta maapähkinä-
voista, srirachasta ja lakritsi-
jauheesta. Keltaisten ja vaalei-
den juuresten makua ja väriä 
voi tehostaa kurkumalla. Tuo-
re inkivääri on loistovalinta 
maustaa vaikkapa porkkanaa. 
Erilaiset sipulit, valkosipuli, 
purjo ja ruohosipuli sopivat 
moniin juuresruokiin.

Juustot, ranskankerma ja 
smetana tekevät juureksis-
ta herkullisia. Viimeistelyyn 
sopii voi, mutta myös mauk-
kaat öljyt, esimerkiksi rosma-
riini-rypsiöljy. Hunaja on hyvä 
maun pyöristäjä.

Maa- ja Metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK ry

Juurekset joulukauden 
kasviksia
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Vuoropuhelulla ratkotaan monta sote-asiaa
Uudistuvat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ja globaalit me-
gatrendit, kuten digitalisaa-
tio, muuttavat sosiaali- ja 
terveysalan toimintakent-
tää. Suomi vanhenee, väes-
tön ikärakenne muuttuu ra-
dikaalisti ja vähemmällä 
rahalla pitää saada vastedes 
enemmän tuloksia. 

Tulevaisuuden haastei-
siin on hyvä varautua jo nyt. 
Onnistumiseen tarvitaan eri 
toimijoita ja paljon vuorovai-
kutusta. Muutamien vuosien 
trendikäs termi osallistami-
nen on muuttunut osallis-
tumisen kautta vuorovaiku-
tukseksi.

- Kaikki toimijat ovat sa-
massa veneessä, samalla ra-
halla ja kohti yhteistä on-
nistumista, totesi Sitran 
projektijohtaja Tuula Tiiho-
nen Soteuttamo 2.0 -kier-
tueella 14.11. Oulussa. Jul-
kisen ja yksityisen sektorin 
yhteistoiminta muuttuu 
maakunta- ja sote-uudis-
tuksen myötä. Tarvitaan en-
tistä enemmän ymmärrystä 
ja keskustelua.

Uudistus itsessään on laa-
ja ja koskee monia eri alo-
ja ja palveluja. Lisähaasteita 
tuo aikataulujen venymisen 
ja epävarmuuden lisäksi mo-
nelle vieras sanasto, jota uu-
distuksessa viljellään.

- Valinnanvapaus ja sen 
ympärillä pyörivä termis-
tö on vaikeaa. Koska kieli on 
mitä on, tarvitaan yhteisiä 
hetkiä, joissa voidaan avata 
kokonaisuuksia. 

Kohti yhteistä  
Popmaakuntaa
Pohjois-Pohjanmaalla val-
mistellaan uudistusta tii-

viisti kohti tulevaa maakun-
taa. Kokonaisuus koskee yli 
20 000 työntekijää ja lähes 
400 000 asukkaan palveluja. 
Maakunnan budjetti on noin 
1,7 miljardia.  

Valinnanvapaus tuo tul-
lessaan uudenlaisia mah-
dollisuuksia, kun julkisesti 
rahoitettuja sosiaali- ja ter-
veyspalveluja voivat tuottaa 
julkiset, yksityiset ja kolman-
nen sektorin toimijat. Näitä 
palveluja ovat sosiaali- ja ter-
veyskeskusten, suunhoidon 
yksiköiden sekä henkilökoh-
taisella budjetilla ja asiakas-
setelillä saatavat palvelut, 
kuten muun muassa kotihoi-
to, asumispalvelut ja terapia-
palvelut. 

- Muutos on mahdolli-
suus myös erilaisten kump-
panuus- ja yhteiskehittä-
mismallien näkökulmasta. 
Monipuolisten markkinoi-
den syntyminen koko maa-
kunnan alueelle on kaikkien 
etu ja tavoite, totesi Pohjois-
Pohjanmaan maakunta- ja 
sote-uudistuksen muutos-
johtaja Marjukka Manninen. 

Pohjois-Pohjanmaan eli 
Popmaakunnan valmiste-
lu tekee naapurimaakuntien 
kanssa markkinaselvityksen, 
jolla kartoitetaan alueiden 
yksityisen sote-peruspalve-
luiden nykytila ja tulevai-
suuden näkymiä.

- Pohjoisia maakuntia 
kiinnostaa toimijoiden nä-
kemykset, miten maakunnat 
voivat auttaa valinnanva-
pauden mahdollisuuksien li-
sääntymistä ja markkinoiden 
kehittymistä, totesi Popmaa-
kunnan sote-vastuuvalmis-
telija Sirkku Pikkujämsä. 

”Valinnanvapaus tuo tullessaan uudenlaisia 
mahdollisuuksia, kun julkisesti rahoitettuja sosi-
aali- ja terveyspalveluja voivat tuottaa julkiset, 

yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.”

Soteuttamo sparraa kumppanuuteen
Soteuttamo 2.0 kiertue kiertää sparraamassa maakuntia 
ja sote-toimijoita vuorovaikutukseen ja tulevaan muutok-
seen. Pohjois-Pohjanmaan tilaisuus buukattiin täyteen no-
peassa aikataulussa. Kyseessä on sosiaali- ja terveysalan 
uudistamisen ja verkostojen kehittämisen matchmaking 
tapahtuma. 

- Tilaisuus avarsi ajatuksia ja antoi suuntaa, mistä voin 
hakea tietoa ja perehtyä asioihin, tiivistää Resis Oy:n yrit-
täjä Mari Granholm. Sain myös luotua erittäin mielenkiin-
toisia kontakteja.

Ammatillisen kuntoutuksen yritys Resis Oy hakee vie-
lä paikkaansa uudistuksessa mutta silti tulevaisuus näyt-
tää hyvältä, jos kehittämistä tehdään yhdessä ja aidosti 
kuunnellen. 

- Uudistuksessa on aina mahdollisuus parempaan. 

Annu Höttönen
P-P maakunta- ja sote-uudistus 

Muutosjohtaja Marjukka Manninen avaa valmistelun tilannetta Pohjois-Pohjanmaalla. Kuva: Tiia Honkamaa.

asiakkaat voivat lähivuosina valita entistä enemmän missä hoi-
tavat terveysasioitaan. Sote-lait ovat perustuslakivaliokunnan 
käsittelyssä.

Konetie 20, 90620 Oulu, www.mobimatic.fi

www.yrittajat.fi/kiiminkiLiity jäseneksi

Hyvää ja 
Rauhaisaa Joulua

sekä Onnellista 
Uutta Vuotta 

2019!
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Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana 
kenties kansainväliset markkinat? Laadukkaat yritys-
palvelumme ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina 
liikeidean sparraamisesta lähtien.

AUTAMME  
YRITYSTÄSI KASVAMAAN

LIIKETOIMINTAMALLI
Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi 
tärkeimmät osa-alueet, kuten ansainta-
logiikan, kohdemarkkinat, jakelukanavat, 
kustannus rakenteen ja rahoitustarpeet. 
Liiketoiminta malli auttaa sinua hahmot-
tamaan mahdolliset ongelmakohdat ja 
kertomaan suunnitelmistasi uskottavasti.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN
Saat meiltä käytännönläheisiä neuvoja 
yrityksesi perustamiseen liittyvissä asioissa, 
kuten perustamisasiakirjojen laadinnassa, 
talouslaskelmissa, rekisteröinneissä ja 
vakuutus asioissa.

YRITYSRAHOITUS
Kartoitamme yhdessä yrityksesi käynnistä-
miseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät 
rahoitustarpeet ja -vaihtoehdot. Autamme 
suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa 
sekä niin julkisen kuin yksityisenkin yritys-
rahoituksen hakemisessa.

SIJOITTUMISPALVELUT
Kun olet tuomassa tai perustamassa 
yritystäsi Ouluun, selvitämme alueen 
liiketoiminta mahdollisuudet ja autamme 
verkostoitumaan. Autamme löytämään 
sopivat toimitilat tai tontin sekä osaavaa 
työvoimaa yritykseesi. 

Tutustu myös  
sähköisiin palveluihimme

Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja 
tontti pörssin, kattavan yrittäjän tietopa-
ketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi 
rahoitusmahdollisuuksista.

oulu.combusinessoulu.com |  CHAT

VIENNIN EDISTÄMINEN
Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yritys-
kentässä, jotta alueemme yritykset verkottuvat 
eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistä-
mismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteis-
työkumppaneita ja rahoittajia sekä avustamme 
myyntineuvottelujen järjestämisessä.

OMISTAJANVAIHDOKSET
Opastamme sekä myyjiä että ostajia sukupol-
venvaihdoksissa ja yrityskaupoissa. Käytös-
sämme on laaja verkosto alan asiantuntijoita, 
joiden kanssa toteutamme omistajanvaihdok-
set sujuvasti.

TYÖNANTAJAPALVELUT
Tarjoamme työllistämisen neuvontapalveluja 
ja helpotamme rekrytointia esittelemällä sopi-
via ehdokkaita työllisyyspalvelujen työnhakija- 
asiakkaista. Selvitämme mahdollisuudet 
rekrytoinnin taloudellisiin tukiin ja autamme 
niiden hakemisessa, kun palkkaat työllisyys-
palvelujen työnhakija-asiakkaan.

LIIKETOIMINNAN VALMENNUKSET
Toteutamme yhteistyökumppaneidemme 
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaa-
miseen liittyviä koulutus- ja valmennusoh-
jelmia. Aiheina ovat mm. myyntivalmiudet ja 
markkinointi, vienti, yritysrahoitus, yritys- ja 
sopimusjuridiikka sekä erityisesti työhyvin-
vointi. Tarjoamme myös tuettuja asiantuntija-
palveluita eri osa-alueilla.

INNOVAATIO- JA  
VERKOSTOITUMISPALVELUT
Järjestämme ideoiden, osaajien ja yritysten 
kohtaamisia, jotka synnyttävät uutta liiketoi-
mintaa eri alojen rajapinnoilta. Avullamme 
löydät myös oikean testaamis- tai kehittämis-
palvelun yhteisöstämme.

VIESTINTÄ- JA MEDIAPALVELUT
Viestimme tapahtumista ja ajankohtaisista 
asioista uutiskirjeiden ja sosiaalisen median 
kautta. Välitämme myös yritysten tiedotteita 
medialle ja julkaisemme tärkeimmät uutiset 
omissa kanavissamme.

OULUN SEUDUN MARKKINOINTI
Tule mukaan vaikuttamaan ja tekemään 
ennakkoluulotonta viestintää Oulun seudun 
markkinointiin, jonka toimenpiteet suunni-
tellaan yhdessä vuodeksi kerrallaan. Saat 
yrityksellesi näkyvyyttä keskeisissä medioissa 
ja tapahtumissa. Samalla saat tukea myyntiin 
ja verkostoitumiseen sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti.

TAPAHTUMA-ASIANTUNTIJA
Oulu Convention Bureau (OCB) tarjoaa  
puolueetonta asiantuntija-apua kokouksen, 
kongressin tai muun tilaisuuden järjestäjälle 
Oulussa. Autamme suunnittelu- ja hakupro-
sessissa sekä markkinoinnissa ja etsimme 
vaihtoehtoja tapahtumasi toteuttamiseksi. 

LÄHETÄ MEILLE 
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE
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www.ktcgroup. 

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

HUOLLAMME JA 
KORJAAMME 

KAIKKI 
AUTOMERKIT!

WWW.LAPKAARA.FI

VÄLIRINNE 8 
90940 JÄÄLI 020 7344 222
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