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Ohjelma keskiaukeamalla s. 12 

Lokakuussa Oulussa yhdistetään voimat 
suomalaisen yrittäjyyden hyväksi yrittäjien 

suurtapahtumassa. Tule mukaan!

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkanut!
www.yrittajapaivat.fi

Lokakuussa Oulussa yhdistetään voimat 
suomalaisen yrittäjyyden hyväksi yrittäjien 

suurtapahtumassa. Tule mukaan!

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkanut!
www.yrittajapaivat.fi

VOIMASSA 6.- 11.8.

Grillattu
LOHIFILEE 890kg

Terveystie 6 Kiiminki

Pariloidut PANINIT 450 kpl

Tule ja opi soittamaan/laulamaan 
ammattilaisten ohjauksessa!

• SOITINKOULUT
• URUT, PIANO
• BASSO/KONTRABASSO
• RUMMUT, HUILU, VIULU

Yksityisopetuksena
• HANURI, SAKSOFONI
• LAULUN OPETUS 
• AKUST. KITARA
• SÄHKÖKITARA

Toimipisteet: Keskusta, Tuira, Jääli, Kempele, Haukipudas

Soita
040 530 2113

Soita 
040 538 8552

UUDET KURSSIT!

Musiikin 
opetusta

yli 30
vuotta!

Kurssit 
alk. 50€

/kk

• Maa- ja kiviainestoimitukset • Ruokamullat
• Kone- ja kuljetuspalvelut • Kokonaisurakointi
• Liikuntapaikkojen rakentaminen

ASTERI 3 € /kpl
25 € /10 kpl

OMENA-, KIRSIKKA- JA LUUMUPUUT

30€/kpl, 2 kpl 55 €

Korvenkylä, 9 km Oulusta Kuusamontietä 
puh. (08) 81 67 020

AV. MA-PE 9-19, LA-SU 9-18

UUtUUtEnA ALoittAA 
ArtiStikoULUtUS!

Kun tavoitteena on esiintymis- ja laulutaidon
kehittäminen. Ota ihmeessä yhteyttä ammattiosaajiin.

(Iskelmä, POP, Rock) 200€/kk
MONIVUOTISET KUKAT JA PENSAAT

Angervo-pensaat
8€/kpl,10 erilaista

MAKSA5 4
5 kpl 32 €

ota

MANSIKAN JA VADELMAN taimia!

Rouskutie 1, 90650 OULU, puh: (08) 530 7068, fax: (08) 530 6679
www.kiiminginsora.� • www.omv.�

Maarakennusalan ammattilaiset
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
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Loppukesän kohokohta on Kiiminkipäivät
ta. Suuret pankki- ja rahoituslaitokset tuntuvat ottaneen 
käyttöön toimintatapoja, jotka vaikuttavat hyvin ky-
seenalaisilta. Esimerkkinä merkittävät eurooppalaiset 
pankit, joiden epäillään manipuloineen viitekorkoihin 
vaikuttavia lukuja. Luottamus rahalaitoksien toimin-
taan horjuu, mitä kaikkea sitten vielä paljastuukin. 

Tällä hetkellä pahin kriisipesäke on Espanja. Suomen 
eduskunta kutsuttiin koolle kesken kesälomien käsitte-
lemään lainaohjelmaa. Tilanne on todella poikkeuksel-
linen ja kuvastaa sitä, mitkä asiat ovat etusijalla. Kan-
sallisten asioiden hoitaminen ei voi jatkuvasti jäädä 
Eurooppa-kriisin hoitamisen varjoon, on huolehditta-
va oman kilpailukyvyn säilyttämisestä ja näin varmis-
taa hyvinvointi kotimaassa.

Euroopan myllerryksestä huolimatta yrityksien nä-
kemykset tulevaisuudesta ovat varovaisen myönteisiä. 
Pienet ja keskisuuret yritykset kykenevät luomaan uu-
sia työpaikkoja, se on osoitus kyvystä sopeutua vallitse-
vaan tilanteeseen. 

Syksyn merkittävin asia yrityksienkin osalta ovat tu-
levat kuntavaalit. Suomen Yrittäjät on laatinut kunnal-
lisvaaliohjelman, jonka mukaan kunnissa olisi laaditta-
va oma elinkeinopoliittinen ohjelma. 

Palvelu- ja hankintastrategioiden laatiminen linjaa 
ja selkeyttää toimintamalleja. Erityisen tärkeää on yri-
tysvaikutusten arvioinnin käyttöönottaminen kaikessa 
kunnallisessa päätöksenteossa.

Uuden Oulun valtuustoon valitaan jäsenet Oulun, 
Kiimingin, Haukiputaaan, Oulunsalon ja Yli-Iin kun-
tien alueelta. Edellä mainittujen SY:n esille ottamien 
asioiden käyttöönottaminen antaisi mahdollisuuden 
heti valtuustokauden alussa yhtenäistää päätöksente-
koa. Toivottavasti mahdollisimman moni yrittäjä ha-
keutuu ehdokkaaksi eri puolueiden listoille.

Loppukesän kohokohta on Kiiminkipäivät. Elo-
kuun 10.-12. järjestettävä tapahtuma jakaantuu aikai-
sempaa enemmän eri puolille pitäjää. Pääpaikkana on 
edelleen lukion liikunta-alue kirkonkylällä, mutta oh-
jelmaa järjestetään myös Jäälissä, Koitelissa, Oskari 
Jauhiaisen museolla ja seurakunnan tiloissa. Järjestä-
jät toivottavat kaikki tervetulleeksi kaikkiin tapahtu-
miin. Kiimingin kunnalle lämpimät kiitokset osallis-
tumisesta pitäjäpäivien järjestelyyn. Ilman kunnan 
merkittävää panosta tapahtumaa tässä laajuudessa ei 
olisi pystytty järjestämään. 

Kiimingin Yrittäjät r.y. jatkaa toimintaansa kunta-
liitoksien jälkeenkin itsenäisenä paikallisyhdistykse-
nä ja on valmis järjestämään Kiiminkipäiviä jatkossa-
kin, mikäli kustannuksiin saadaan tukea nykymallin 
mukaisesti.

Kesäisin terveisin
Lauri Mikkonen
Kiimingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja

Millaisessa kunnassa yri-
tys toimii parhaiten?  Käsi-
tyksemme mukaan kunta 
on elinvoimainen ja toimiva, 
kun se on taloudellisesti vah-
va. Tällöin se pystyy päättä-
mään itsenäisesti asioistaan, 
järjestämän asukkailleen ta-
sokkaat palvelut ja myös 
edistämään yritystensä toi-
mintaa.

Oma kunta on tärkeä yrit-
täjille. Kunta voi päätöksil-
lään edistää, estää, parantaa, 
heikentää tai luoda uutta yri-
tystoimintaa. Keskeinen ta-
voitteemme onkin ollut, että 
jokaisen kunnan toiminta on 
yrittäjälähtöistä ja elinkeino-
politiikka on huomioitu toi-
minnassa. Kun näissä tavoit-
teissa onnistutaan, se edes 
auttaa yritysten toimimista ja 

Yrittäjät aktiivisesti mukana kunnallisvaaleissa
työpaikkojen syntymistä. 

Kunnallisvaalit ovat syk-
syllä. Toivottavasti saam-
me paljon yrittäjäehdokkai-
ta. Selvitystemme mukaan 
kiinnostusta on ja vaikut-
taminen koetaan tärkeänä. 
Yrittäjät tuovat monipuolis-
tavaa arvokasta näkökulmaa 
kuntapäätöksentekoon ja eh-
dokkaita löytyy varmasti 
syksyllä kaikista puolueista.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät ovat tehneet oman 
vaaliohjelman kunnallis-
vaaleihin.  Ohjelmassa on 
toimenpiteitä ja tavoittei-
ta ja niissä on otettu huomi-
oon alueemme erityistarpeet. 
Painotus ohjelmassa on seu-
raavilla kolmella kokonai-
suudella.

1. Palvelurakenteen uu-

distaminen ja monipuolis-
taminen: Kunnat tarvitse-
vat palvelustrategiat, joissa 
otetaan kantaa kunnan pal-
velutuotantoon ja kaikissa 
hankinnoissa pitää entistä 
paremmin ottaa huomioon 
pk-yritysten mahdollisuu-
det osallistua tarjouskilpai-
luihin.

2. Yritysvaikutusten arvi-
ointi vakiinnutettava osaksi 
päätöksentekoa: Systemaat-
tinen arviointi on kunnis-
sa paras tapa varmistaa, että 
tehtävät päätökset tukevat 
yritysten kasvua ja työllistä-
vyyttä.

3. Koulutuspolitiikan ja 
elinkeinopolitiikan yhteyden 
vahvistaminen: Tarvitaan 
yhteisiä ponnisteluja, jotta 
työelämän ja työntekijät koh-

taavat toisensa. 
Kaikkinensa kuntavaikut-

taminen on yksi tärkeimpiä 
tehtäviämme. Tämän vuo-
den järjestöteemamme on 
”yhdessä ote on vahvin”. Tu-
levaisuudessa hedelmälli-
nen yhteistyö kuntien kanssa 
nousee entistä tärkeämpään 
rooliin.  Yrittäjäjärjestö halu-
aa olla läsnä yrittäjän arjes-
sa ja yrittäjien arjen sujuvuus 
on paljon kiinni myös siitä, 
minkälaisessa kunnassa yri-
tys toimii. 

Marjo Kolehmainen 
toimitusjohtaja 
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Taloustilanteen vakauttaminen ei näytä tuovan tulos-
ta. Päinvastoin, jatkuvasti nousee esille uusia valtioita 
ja niiden pankkijärjestelmiä, jotka ovat suurissa vaike-
uksissa. Ratkaisuja tehdään kovan paineen alla ja koval-
la kiireellä. Käsitellään ongelmat yksittäisinä, ei pystytä 
hahmottamaan kokonaisuutena euroalueen tulevaisuut-

Lauri Mikkonen

Oulun seudulla asuu Suo-
men nuorin ja osaavin väki. 
Siksi meillä on erinomainen 
mahdollisuus ja velvollisuus 

Suomen nuorin ja osaavin väki tarvitsee pohjoista työtä

panostaa tulevaisuuteen. Siis 
luoda menestymisen mah-
dollisuuksia tulevaisuuden-
tekijöille. Jo nyt lähes kaik-

ki uudet työpaikat avautuvat 
pieniin ja keskikokoisiin yri-
tyksiin, pääasiassa perheyri-
tyksiin. Toisin sanoen uusia 
työpaikkoja synnyttämään 
tarvitsemme yrittäjiä - nykyi-
siä ja uusia. Uudella Oululla 
on kaikki edellytykset nous-
ta Suomen johtavaksi yrittä-
jyyskaupungiksi ja puolittaa 
nykyiset työttömyysluvut.

Tarvitsemme ihmisiä joil-
la on halu huolehtia itsestään 
ja perheestään panostamal-
la tulevaisuuteen yrittäjinä 
ja työntekijöinä. Yhteiskun-
nan on annettava tähän mah-
dollisuus ja palkittava ris-
kinotosta. Emme tarvitse 
yhteiskunnan tai järjestöjen 
ohjeita ja rajoituksia joka asi-
aan, vaan annetaan ihmisil-
le vapaus toimia terveellä it-

setunnolla ja maalaisjärjellä. 
Yrittäjät eivät tarvitse tuki-
aisia, vaan reiluja mahdolli-
suuksia ottaa riskiä ja onnis-
tua ilman kateusveroja ja 
tasapäistämisiä.

Suomessa on menossa 
voimakas rakennemuutos 
monella alalla, myös elinkei-
noelämässä. Suurteollisuus 
ja kansainväliset pörssiyhti-
öt minimoivat tuotantoaan 
Suomessa. PK yritysten ali-
hankinnat ovat siirtyneet ul-
komaille. Kunnat löysäävät 
omaa tuotantoaan yrittäjil-
le sitä mukaa kuin poliitti-
nen ideologia tai viiden vuo-
den työsuhdeturva sallii. 
Yrittäjille avautuu uuden-
laisia mahdollisuuksia aina-
kin palvelujen, teollisuuden 
ja rakentamisen sektoreilla. 

Toivottavasti myös vähittäis-
kaupassa kuluttajat alkavat 
arvostaa todellista palvelu-
kaupantekoa nykyisen itse-
palvelumarkettiketjujen si-
jaan.

Yrityksiin tarvitaan myös 
tehokkaita, päämäärätietoi-
sia ja asiakkaat huomioivia 
työntekijöitä, joilla on työn-
tekoon selkeä yrittäjyysmäi-
nen ote ja asenne. Oulussa 
on nuoria, koulutettuja osaa-
jia, valitettavasti jopa työt-
töminä. Näiden yhteenso-
vittamisen kautta saisimme 
Suomimyyjiä maailmalle. 
Se onnistuu täsmällisellä li-
säkoulutuksella ja yritysten 
yhteistyöllä. Onko Oulussa 
valmiuksia kehittää myyn-
nin ja kaupanteon koulutus-
ta? Vientiin tähyävät yrityk-

Oululainen yrittäjä, kansanedustaja Esko Kurvinen (oi-
kealla) keskustelemassa viime Kiiminkipäivillä markkina-
vieraan, Nordean aluejohtajan, Pekka Koskelan kanssa. 

set tarvitsevat korkeatasoista 
osaamista tuotantoon, mut-
ta ennen kaikkea myyntiin ja 
kaupantekoon.

Uuden Oulun perustami-
nen ei olisi voinut osua pa-
rempaan ajankohtaan. Meil-
lä on selvä etumatka kaikkiin 
muihin Suomen suuriin kau-
punkeihin. Kansainvälisesti 
kilpailukykyinen pohjoisen 
veturi syntyi ennakkoluulot-
tomien päättäjien toimesta. 
Ei siksi, etteikö riittäviä pal-
veluja olisi pystytty kuntalai-
sille tarjoamaan, vaan siksi 
että Oulun seudulla on halua 
ja kykyä rakentaa elinvoi-
maista ja kehittyvää aluetta.

Esko Kurvinen 
kansanedustaja

Marjo Kolehmainen
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paikallista osaamista
Kiinteistövälitys Räihä LKV 

Jäntintie 13
90910 Kontio

fax (08) 816 2547
p. 0400 350 212www.raihalkv.fi

Kotipiika

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

LAHJAIDEA!
Siivouslahjakortti

• Kotisiivous 
• Asiointipalvelu 
• EläintenhoitoSATU

•  Juhlatarjoilut asiakkaan toivomusten mukaan
•  Vuokrattavana astioita ja pöytäliinoja
•  Voileipä- ja täytekakkuja tilauksesta 
• (myös viikonloppuisin)

Puh. 0400 168 268
aila@vaanasenpitopalvelu.fi 
www.vaanasenpitopalvelu.fi

Humalatie 7, 90900 Kiiminki

Kuntouttavaa asumispalvelua

Saarisenkuja 7, 90940 Jääli

Puh. (08) 816 7201
Seppo Passoja 0400 687 246
www.jkoti.com

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

Eero Eskola 
80 v s. 6

Kiimingin Yrittäjien hallitus 
kokoontui heinäkuun puoli-
välissä suunnittelemaan Kii-
minkipäiviä. Mukana olivat 
Miika Sutinen, Riitta Kemp-
painen, Ulpu Korpua, Lauri 
Mikkonen, Auli Ylipahkala, 
Lauri Ojala ja Pentti Eskola. 
Aulis Roininenkin oli koko-
uksessa mukana, mutta jou-
tui poistumaan ennen kuvan 
ottamista. Lisäksi hallituk-
seen kuuluvat Mari Halkola, 
Pekka Pulkkanen, Mika Päk-
kilä Tauno Sipola ja Hannu 
Tuohino.

Kiimingin 
Yrittäjien 
hallitus

Ilmoittaudu 
nyt!

Varmista paikkasi 
yrittäjien suur-
tapahtumassa 

Oulussa.

Ilmoittaudu!
www.yrittajapaivat.fi 

Suomen Yrittäjät

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi Kiimingin Yrittäjät ry

Kiiminki-
päivien 
ohjelma s. 12Puheenjohtajan terveiset s. 2

Kiimingin Yrittäjät ry:n 
hallituksen jäsenet s. 3

Ensi syksynä Oulussa Val-
takunnallisilla Yrittäjäpäi-
villä lauantai-illan 20.10 il-
tajuhlassa juhlapuhujana on 
tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö. 

Ilta alkaa Ouluhallissa 
vastavalitun puheenjohtajan 
avaussanojen merkeissä. Sen 
jälkeen jaetaan Valtakun-
nalliset Yrittäjäpalkinnot. 
Musiikista vastaavat huip-
punimet vuoden 2006 tango-
kuningas Marko Lämsä sekä 
hitit ja klassikot taitava Vir-
ve Rosti.

Perjantaipäivänä on liitto-
kokous, jossa valittaneen ny-
kyinen puheenjohtaja Mik-
ko Simonlinna jatkamaan 
Suomen Yrittäjien puheen-
johtajana. Perjantai-iltana 
Yrittäjäpäivillä on tavallista 
tasokkaammat festarit Pohjo-
lan suurimmalla rock-klubil-
la. Lauantaipäivänä on semi-
naareja, joissa on tasokkaita 
luentoja yrittäjiä kiinnosta-
vista asioista. Päivien teema-
na on ”Yhdessä ote on vah-
vin”.

Kiimingin Yrittäjistä toi-
votaan mahdollisimman mo-

Presidentti Sauli Niinistö 
mukana Yrittäjäpäivillä

nen ilmoittautuvan mukaan. 
Kannattaa myös kysyä Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 

alueen yrittäjille olevaa alen-
nusta osallistumismaksus-
sa.  (ht)

Edellisen kerran Sauli Niinistö osallistui Valtakunnallisil-
le Yrittäjäpäiville vuonna 2009 Helsingissä. Vierellä silloi-
nen Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jarkko Wuorinen. 
Taustalla nykyinen Eduskunnan puhemies Eero Heinä-
luoma keskustelemassa Suomen Yrittäjien kunniapu-
heenjohtaja Risto Heikkilän kanssa. 

Kunnan sivut 
s. 19-22
BusinessOulu 
s. 22-23

Mikael Kont-
tinen esiintyy 
Kiiminki-
päivillä s. 15

Kuvassa Miika Sutinen, Riitta Kemppainen, Ulpu Korpua, Lauri Mikkonen, Auli Ylipah-
kala, Lauri Ojala ja Pentti Eskola.
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Ajoneuvovahinkotarkastuskeskus 
nousee Kiiminkiin

Autovahinkokeskus Oy 
(AVK) on vaurioajoneuvo-
jen tekniseen arviointiin, rea-
lisointiin ja varaosakaup-
paan erikoistunut yritys, 
jonka palveluihin kuuluu 
myös koko Suomen katta-
va ajoneuvologistiikka. Vuo-
sitasolla AVK realisoi noin 
25 000 ajoneuvoa. Uusim-
pana realisointikeskuksena 
nousee Kiiminkiin Väliky-
län Yrityspuistoon noin 2000 
neliömetrin suuruinen vuok-
rahalli. 

Rakentajana toimii KTC 
Group Oy, jonka toimitusjoh-
taja Olli Kuivamäki työllis-
tää kaikkiaan noin 30 eri alan 
osaajaa. Kuivamäki kertoo, 
että tämä rakennustyömaa 
vaatii monia erilaisia osa-
alueita huomioitavaksi, joi-
ta aiemmilla työmailla ei ole 
ollut. Esimerkkinä hän ker-
too kuinka sadevedet johde-
taan kaivojen kautta ympä-
ristörasitusten välttämiseksi. 
Myös kaikki nestemäiset on-
gelmajätteet johdetaan omiin 

kaivoihinsa ja niihin asen-
netaan pintatunnisteet sekä 
hälytinjärjestelmät. Alueel-
le rakennetaan myös katta-
va kameravalvontajärjestel-
mä ja portit tulevat olemaan 
sähkökäyttöisiä.  KTC Group 
on Olli Kuivamäen perusta-
ma monialayritys, joka tekee 
rakennusurakointia, sanee-
rauksia, sekä kiinteistösijoit-
tamista. Yrityksen avainhen-
kilöillä ja henkilöstöllä on 
rautainen rakentamisen ko-
kemus takanaan. 

-Toiminnassamme arvos-
tamme rakennusalan perin-
teitä ja kehitämme innovatii-
visia menetelmiä perinteisen 
rakentamisen tueksi sekä asi-
akkaamme parhaaksi, sanai-
lee Kuivamäki.

Katsastusasemalle 
rakennettiin tilat 
Mikäli yrityksen nykyiset 
toimitilat käyvät riittämät-
tömiksi tai ne eivät ole enää 
yrityksen toiminnan kannal-

ta ajanmukaiset, KTC hakee 
asiakkaalleen parhaan mah-
dollisen ratkaisun.

Periaatteena on, että lop-
putulos on toimiva, kustan-
nustehokas sekä liiketoimin-
taa edistävä. 

KTC Group Oy:n toimin-
takonsepti käsittää kaiken, 
alkaen sopivan sijainnin et-
sinnästä muuttovalmiin kiin-
teistön toteuttamiseen. Tästä 
oivana esimerkkinä on Ou-
lussa Hiirosen Katsastusase-
ma, joka aloitti toimintansa 
toukokuun alusta. Katsas-
tusasema on yksityinen, jota 
pyörittää rempseä nainen 
Liisa Laukka. Hän kertoo 
että asema on hyvällä paikal-
la, liikenteen keskipisteessä. 

Tätä namipalaa ei ohikul-
kija voi olla huomaamatta. 
Kaikkialla näkyy naisen kä-
den jälki ja henki. 

Nainen katsastusalan 
yrittäjänä on vielä harvinai-
nen, mutta Liisa Laukka otti 
rohkean askeleen yrittäjyy-
teen kun hänelle sitä tarjot-

Olli Kuivamäki Kiiminkiin rakennettavan ajoneuvojen 
realisointikeskuksen rakennustyömaalla, johon tulee 
muun muassa ympäristöystävälliset sadevesien kokoa-
miskaivot. 

Kiiminkiläisen monitoimiyrittäjän 
rakentama Hiirosen katsastus-

asema Oulussa. 

tiin näissä uusissa, hienois-
sa tiloissa.

KTC Group Oy on toteut-
tanut myös Kiimingin kat-
sastusaseman kiinteistön 
suunnittelun ja rakentami-
sen erittäin hyvälle liikepai-
kalle Jääliin Kuusamontien 
varteen. Heti sen jälkeen 
vuoden 2006-07 aikana KTC 
toteutti noin 1000 neliömet-
rin liike- ja toimistotilat Kii-
mingin Katsastusaseman 
viereiselle tontille, niinikään 
erittäin hyvälle ja näkyvälle 
liikepaikalle. 

-Olemme luotettava ja 
varma kumppani, kun yritys 
tarvitsee uusia toimitiloja, 
kiinteistön toimivuuden pa-
rantamista ja energiataloutta 
tai muuten yrityksen tilojen 
jalostamista. Asiakkaitamme 
ovat toimitiloja tarvitsevat 
yritykset, rakennusliikkeet, 
urakoitsijat, kaupan ketjut 
(Suomen Lähikauppa, Kes-
ko) ja muut yritysasiakkaat, 
luettelee Kuivamäki.

Menestyjä 2010 
KTC Group Oy:lle myönnet-
tiin vuonna 2010 Menestyjä 
Sertifikaatti. Tunnustuksen 
on myöntänyt Kauppaleh-
ti Oy:n tutkimus- ja analyy-
siyksikkö. KTC Group Oy 
luokiteltiin taloudellisen 
suorituskykynsä perusteella 
menestyjäyritykseksi. 

Menestyjä sertifikaatin 
saaneen yrityksen ominai-
suuksina ovat vakiintunut 
toiminta, vakaa kasvukehi-

tys, hyvä tulos ja kannatta-
vuus, vahva rahoitusraken-
ne sekä jatkuva toiminnan 
turvaama maksuvalmius. 
Tunnuslukuvertailujen pe-
rusteella yritys sijoittui sekä 
kaikkien suomalaisten yri-
tysten että oman toimialan-
sa parhaimpien yritysten 
joukkoon. Luokitus tehtiin 
2010/03 tilinpäätöstietojen 
pohjalta.

Terttu Salmi

Määräaikaishuollot kaikille merkeille, rengastyöt, öljynvaihdot, ym. 
muut huollot ja korjaukset. Käytämme Boschin nykyaikaista langaton-
ta (Bluetooth-tiedonsiirtoyhteydellä toteutettu) järjestelmätesteriä 
autojen diagnoosi- ja ohjelmointitoimenpiteiden suorittamiseeen.

WinCABAS³ avullateemme helposti ja nopeasti tarkan kustannusar-
vion, joka sisältää todelliset vauriokorjauksessa käytettävät työajat, 
maalauksen ja varaosat. Järjestelmä tuottaa kaikki kustannusarviossa 
tarvittavat tulosteet korjaamolle ja vakuutusyhtiölle.

WSCO Kiiminki, Tuohimaantie 24
90900 Kiiminki (kirpparin vieressä)
www.wsco.fi

Ma-Pe 08.00-16.00
ajanvaraukset numeroon
puh. 040 240 4242

Soita ja kysy tarjous!        Tervetuloa! 

W S C O . F I
Korikorjaamo: Autohuolto:
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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

PARTURI-KAMPAAMO

Tuula Tuomaala
PUH. 0400 547 561

Kampaamo Taitukka
Tarja Kangas
Ojatie 26 90940 Jääli  (08) 8166939

Kankaiden leikkuu-, myynti-,
korjaus ja ompelupalvelu

Asuste ja verhokankaat -20% -80%

Kesän jälkeen alkaa KUUMA HIUS-SYKSY!

TERVETULOA!

SYKSYN UUDET 
HIUKSET MEILTÄ 

NonStop - ilman ajanvarausta - perjantait jatkuvat!

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

Lemmikkieläimet ovat per-
heenjäseniä, joita ei aina voi 
ottaa matkalle mukaan. Ou-
lunseudun Eläinkeskuksessa 
koirat, kissat ja muut pienet 
eläimet karvoihin tai suo-
muihin katsomatta hoide-
taan ammattitaidolla.

Mika Angeria perusti Ou-
lunseudun Eläinkeskuksen 
seitsemän vuotta sitten. Ai-
kaisemmin samoissa tilois-
sa toimi Kiimingin Koirakes-
kus, jossa Angeria oli töissä 
vastaavana eläintenhoitaja-
na.

– Eläimet ovat olleet aina 
osa elämääni. Nyt yrittäjänä 
koirien kanssa varsinainen 
aktiiviharrastaminen on jää-
nyt vähemmälle mutta toki 
omia lemmikkieläimiä on ta-
lossa, kertoo Angeria. 

Eläimille suunnatut 
palvelut yleistyneet
Kun ajassa mennään reilu 
vuosikymmen taaksepäin, 
Suomessa oli vielä vähän 
lemmikkieläimille suunnat-
tuja hoitopalveluja, nyt tilan-
ne on muuttunut.

– Ihmiset haluavat eläi-
milleen hyvää hoitoa ja kyn-
nys käyttää ammattimai-
sia palveluja on madaltunut. 
Haasteena on saada asiakas 
tänne ensimmäisen kerran 
mutta yleensä sen jälkeen 
meille tullaan uudestaan. 
Vakioasiakkaita on paljon. 
Sesonkina eli koulujen loma-
aikoina sekä viikonloppui-
sin hoitopaikat ovat kortilla, 
kannattaakin varata paikka 
ajoissa, neuvoo yrittäjä. 

Hyvää perushoitoa ja 
syyskuusta lähtien 
trimmausta
Oulunseudun Eläinkeskuk-
sessa on 29 hoitopaikkaa koi-
rille, kissoille ja muille pien-
eläimille hoitopaikkoja on 
16. Eläinten viihtyvyyttä li-
sää koneellinen ilmastointi. 
Ruokinta sekä tilojen siivo-
us ja desinfiointi vievät ison 
osan työpäivästä. Koirat ul-

Kerta riittää – kun vieraaksi uskaltaa 
kerran, tulee yleensä toistekin

koilevat tarhoissa yksitellen 
kuusi kertaa päivässä ja sopi-
muksen mukaan myös hih-
nalenkit järjestyvät helposti.

Hollywood-elokuvat 
saattavat antaa kalliine hem-
motteluhoitoineen hieman 
vääränlaisen kuvan lemmik-
kihoitoloista. Oulunseudun 
Eläinkeskuksessa vieraat 
hoidetaan hyvin ja eläinten 
annetaan olla eläimiä.

– Suurin osa on tavallisia, 
sosiaalisia perhelemmikkejä. 
Voimme kuitenkin ottaa esi-
merkiksi aggressiivisempia-
kin koiria hoitoon, sillä tilat 
on suunniteltu monenlaisia 
vieraita varten. Ainut vaati-
mus on, että eläimet on roko-
tettu asianmukaisesti. 

Mika Angerian lisäksi 
Mari Ruuhonen työskente-
lee eläinkeskuksessa koko-

päiväisesti. Kesän kiireisim-
pinä aikoina otetaan myös 
kesätyöntekijöitä. Uutena 

Mika Angeria ja Mari Ruuhonen ja kaikenkarvaiset asi-
akkaat

palveluna on syyskuusta läh-
tien Ruuhosen tekemät pe-
rustrimmaukset. (rm)

Terveystie 2, 90900 Kiiminki, Puh. 040 756 6307
katja.elsila1@dnainternet.net • www.katjankynsikammari.fi

Tervetuloa

Katjan
KynsiKammariin

Rakennekynsiä geelimenetelmällä
sekä hemmotteluhoitoja
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80

P. 050 409 4564 Jarno Tyni
www.rakennustyni.com   

Rakennus ja Remontointi

Tmi J.Tyni  

Liikasentie 10, 90900 Kiiminki

Puh. (08) 816 1347
Fax (08) 816 2100

jarmo.vesala@kiiminginkaluste.fi

Nilax Oy
Kodin remontit & rakentaminen

puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kiimingissä ansaittuja elä-
kepäiviään viettävä kulje-
tusalan yrittäjä Eero Eskola 
juhli 80-vuotista taivaltaan 
perjantaina 20.7. ystävien ja 
sukulaisten kanssa Hannuk-
sen koululla, joka on nykyi-
sin kyläseuran omistukses-
sa. Hannuksen Pitopalvelu 
oli ansiokkaasti laittanut kai-
ken tarjottavan. Juhlat olivat 
suurenmoiset ja itse päätäh-
ti iloinen sanaseppo, kuten 
aina.

Elämänhistoriastaan Es-
kola kertoi, että maatalon 
poikana häntä kiinnostivat 
ensisijaisesti ojan kaivami-
nen ja pellon kuokkiminen. 
Hänet rokotettiin autoiluun 
jo varhaisessa vaiheessa, kun 
enoilta tarttui naftan ja öl-
jyn haju nenään. Yritystoi-
minta alkoi vuonna 1954 Au-
toilija Eero Eskola nimellä. 
Kesäkaudet Eskola ajoi puu-
tavaraa Kuusamosta ja tal-
visin hän oli tienrakennus-
töissä. Myöhemmin, vuonna 
-63, kuusi yksityisautoilijaa 
yhdistivät voimansa, joista 
syntyi Kiimingin Sora Oy ja 
toiminta oli pääsääntöisesti 
soranajoa. Kun omia poikia 
alkoi tulla toimintaan mu-
kaan, tuli yrityksen nimeksi 

Ojan kaivuusta ja pellon 
kuokkimisesta kuljetusalalle

Eero Eskola 80 v: 

E. Eskola ja pojat. Toiminnan 
laajetessa nimeksi tuli Kulje-
tusliike Eskola Oy.

Alkuaikoina työ oli fyy-
sisesti hyvin raskasta, sillä 
kuormien lastaus- ja purku-
työt tehtiin käsin. Siitä joh-
tuen Eero Eskola on myö-
hemmällä iällä ryhtynyt 
tutkimaan ikäihmisten lihas-
kuntoa, josta hän on pitänyt 
myös luentoja ja on tehnyt jo 
yli 20 vuotta yhteistyötä Jy-
väskylän yliopiston profes-
sori Taina Rantasen kanssa, 
joka tekee ikäihmisten lihas-
solututkimuksia. 

Eskola avioitui vuonna 
1957 ja perheeseen syntyi 
seitsemän lasta. Lapsista nel-
jä poikaa ovat jatkaneet isän-
sä aloittamaa työtä autoilun 
parissa. Nykyään Kuljetuslii-
ke Eskolalla on 13 autoa, kun 
niitä suurimmillaan on ollut 
19. Työt kuljetusten paris-
sa Eero Eskola jätti 18 vuot-
ta sitten.

Urheilumies ohjaa 
ikäisiään ja  
valmentaa nuoria
Urheilu on Eskolan intohi-
moinen harrastus. Hänet nä-
keekin harva se ilta urheilu-

kentällä työntämässä kuulaa 
tai heittämässä keihästä. Ne 
ovat lajeja, joita hän treenaa 
ja valmentaa nuoria tulevai-
suuksia ihan SM-tasolla. 

Nuorena on ollut painon-
nosto ja vähän varttuneem-
malla iällä myös voimanos-
to, josta Eskolalla on neljä 
SE:tä. Kiiminkiin hän perus-
ti 20 vuotta sitten eläkeläi-
sille oman kuntosaliryhmän, 
jossa hänellä on vetovastuu 
kaksi kertaa viikossa. Iloinen 
ja pirteä päivänsankari ehtii 
vielä laulamaankin Kiimin-
gin eläkeläisissä. Eskola ta-
rinoi, että laulu tuli mukaan 

siitä, kun pitkillä ajomatkoil-
la silloiset autoradiot lakkasi-
vat kuulumasta Pudasjärvel-
le päin ajaessa jo Hirvisuon 
kohdalla, jolloin täytyi kai-
vaa Toivelauluvihkot esille 
ja siitä jatkaa musiikkia.

Onnea ja paljon toimin-
nallisia eläkevuosia lisää 
Eero Eskola! Olet tehnyt pit-
kän ja ansiokkaan uran yrit-
täjänä ja jatkat harrastusten 
myötä arvokasta työtä nuor-
ten sekä eläkeläisten parissa!

Terttu Salmi

Kiimingin Yrittäjien onnittelut välittivät hallituksen jäsen 
Mari Halkola ja varapuheenjohtaja Lauri Ojala. 

Eero Eskolan 80-vuotispäivillä ilahdutti laululla kiiminkiläinen eläkeläiskuoro, jossa Eero (vas.) itsekin on mukana lau-
lamassa.

Kuljetusliike Eskolan autot rivistössä historiallisessa kuvassa. 

-  Kuormalavojen
 osto ja myynti
-  Kuljetuspalvelut
-  Minikaivurin vuokraus

 

Puh. 0400 642 201
 

www.lavajussi.fi

VUOKRATAAN MINIKAIVURIA, MINIDUMPPERIA, 
YMPÄRISTÖTRAKTORIA - KYSY LISÄÄ

Puh. 0400 642 201
        www.lavajussi.fi
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AMMATTITAITOISTA
SÄHKÖ- JA VALAISTUSSUUNNITTELUA

• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Taloautomaatiojärjestelmät
• Erikoisjärjestelmät

JN Electric Oy
Ruunakankaantie 10, 90900 Kiiminki
jouni.nissi@jnelectric.fi
Puh. 040 355 6449

Rakennusliike
M. Autio Oy

Haukiputaantie 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

Rakennus ja Sähkö Oy

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

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

krs.toimisto@gmail.com

Kiimingin

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                         

Ikääntyminen on muistisai-
rauksien tärkein riskitekijä. 
Kuitenkin muistihäiriöitä ja 
muistioireita voi esiintyä kai-
kissa ikäryhmissä. Vauhdik-
kaat urheilulajit, vilkas lii-
kenne ja tapaturmat voivat 
aiheuttaa aivotärähdyksiä ja 
aivovammoja kaikenikäisil-
le. Runsas päihteiden käyttö 
lisää aivovaurioita. Unohta-
minen on muistamisen vas-
takohta. Satunnainen unoh-
taminen ei vielä ole merkki 
muistisairaudesta. Muistiin 
kannattaa kiinnittää huomi-
ota mm. kun henkilö itse tai 
joku läheisistä huolestuu lä-
himuistista, aloitekyky heik-
kenee, muistioireet haittaa-
vat töitä tai arkiaskareita, 
on vaikeuksia löytää sanoja 
ja sovitut tapaamiset unoh-
tuvat. Muistihäiriöitä voivat 
arvioida terveydenhoitajat, 
lääkärit ja muistiasiantuntijat 
(mm. muistiin perehtyneet 

Muistihäiriöitä kaikenikäisille
fysioterapeutit).

Muisti jaotellaan pit-
käaikaiseen muistiin (opi-
tut tiedot, laajat kielelliset, 
kuvalliset ja liikunnalliset 
toimintavalmiudet, auto-
matisoituneet taidot ja me-
tamuisti), lyhytaikaiseen 
muistiin (työmuisti ja väliai-
kainen tiedonkäsittely kuten 
puhelinnumeron muistami-
nen) sekä tarkkaavaisuuteen 
(kyky tietoisesti keskittyä ta-
voitteellisiin asioihin eli vi-
reyden ja keskittymisen tila) 
ja havaitsemiseen.

Suomessa on n. 80 000 
keskivaikeasti ja vaikeasti 
dementoitunutta. Dementia 
on elimellisestä syystä johtu-
vaa etenevää henkisten toi-
mintojen heikkenemistä joh-
taen kykenemättömyyteen 
selviytyä jokapäiväisistä teh-
tävistä ja työstä. Yleisimmät 
dementian syyt ovat Alzhei-
merin tauti 60-70 % ns. ris-

kigeeni APO E e4 alleeli, ai-
voverenkiertoperäiset 15%,  
Lewyn kappale -tauti  15 % 
ja otsalohkoperäiset sairau-
det alle 5 %. Keskivaikean ja 
vaikean dementian esiinty-
vyys Suomessa 65 -vuotiail-
la 0,3 %, 65-74 -vuotiailla 4 
%,  75-84 -vuotiailla 11 % ja 
yli 85 -vuotiailla 35 %. Lisäk-
si maassamme on työikäisiä 
dementoivia sairauksia po-
tevia n. 7000. Merkittävä osa 
muistisairauksista jää diag-
nosoimatta. Väestön ikään-
tymisen myötä on ennustet-
tu muistisairaiden ihmisten 
määrän lisääntyvän ainakin 
v. 2030 saakka, jolloin muis-
tisairaita arvioidaan olevan 
128 000 -130 000. Muistihäiri-
öt ja dementia ovat taloudel-
linen haaste yhteiskunnalle 
ja ihmisille itselleen.

Edunvalvontavaltuutuk-
sella (Laki edunvalvontaval-
tuutuksesta 25.5.2007/648) 

henkilö voi itse etukäteen 
järjestää asioidensa hoidon 
sen varalta, että hän myö-
hemmin tulee kykenemättö-
mäksi hoitamaan omia asi-
oitaan esim. sairauden tai 
heikentyneen terveyden 
vuoksi. Lisätietoja antavat 
maistraatit, oikeusaputoi-
mistot ja asianajajat. Muisti-
häiriöitä jokaisen kannattaa 
ennaltaehkäistä omatoimi-
sesti käyttämällä, suojaamal-
la, säästämällä ja hoitamalla 
aivojaan.  Päivittäinen työs-
kentely on aivoille hyvää 
kuntoilua.

Tervetuloa kuulemaan li-
sää muistiongelmien enna-
koinnista Kiiminkipäiville 
lauantaina 11.8. Sykkeen au-
ditorioon klo 11.30.

Mari Halkola TtM, 
fysioterapeutti

Syötteen luontokeskus ja 
kiiminkiläinen yritys Siru-
ka eräpalvelut allekirjoitti-
vat 25.7. vuokrasopimuksen, 
jonka myötä yritys ottaa vas-
tatakseen Syötteen luonto-
keskuksen kahvila-ravinto-
lapalveluista Pudasjärvellä 
1.9.2012 alkaen.

Siruka eräpalvelut on kii-
minkiläinen eräpalveluyritys 
joka on erikoistunut erilais-
ten ravitsemuspalveluiden 
tuottamiseen tilauksesta.  Si-
ruka tuo palvelunsa asiak-
kaan tarpeen mukaan niin 
festivaalialueille kuin met-
säänkin. 

Sirukan omistajaparis-
kunta Sirpa ja Kari Runtti 
ovat allekirjoittamaansa so-
pimukseen erittäin tyyty-
väisiä, tosin myös hieman 
hämillään, niin kuin Sirpa 
Runtti asian ilmaisi. 

– Tämä kaikki tapahtui 
niin nopeassa tahdissa. Pu-
dasjärven markkinoilta tämä 
kaikki sai alkunsa ja tässä 
sitä nyt ollaan. Markkinoilla 
palaset loksahtivat kuin sat-
tuman kaupalla kohdilleen 
ja asiat alkoivat vaan edetä 
omalla painollaan. Jotain tä-
män tapaista toimintaa oli 
kaavailtu ja tämä sopii mei-
dän yrityskuvaan paremmin 
kuin hyvin. 

Siruka eräpalveluiden yri-
tysidea ja luontokeskuksen 
toimintatavat ovat hyvin lä-
hellä ja täydentävät täten toi-
nen toisiaan. Luontokeskus 
on toiminut vajaan kahden 
kuukauden ajan ilman ravin-
tolapalveluita, kun aikaisem-
pi yrittäjä siirtyi yksinomaan 
samalle kylälle Safaritaloon 
ravintolayrittäjäksi.

– Ravintolatoiminta on 
kuitenkin niin keskeinen 
palvelu luontokeskukses-
sa, että sen puuttuminen on 
huomattava puute. Asiakas-
tyytyväisyydessä Syötteen 
luontokeskus on saanut ar-
vosteluasteikolla mitattuna 

Kiimingistä ravintolayrittäjät 
Syötteen luontokeskukseen
toistuvasti 4,5 pistettä, kun 
korkein mahdollinen on ol-
lut 5. Tämä ravintolatoimin-
nan puute tulee todennäköi-
sesti heijastumaan nyt jonkin 
aikaa asiakastyytyväisyydes-
sä, ennen kuin tilanne taas 
normalisoituu, totesi Veikko 
Virkkunen Luontokeskuk-
sesta.

 – Syyskuun ensimmäise-
nä päivänä aloitetaan kent-
täkeittiössä keitetyllä lo-
hikeitolla ja jatkossa sitten 
perinteistä, maukasta ja 
edullista peruskotiruokaa 
tulee listoilla olemaan ja tie-

tysti sitten muutakin tarpeen 
mukaan. Mutta jokaiselle 
löytyy jotakin syötävää. Tar-
peen mukaan jalkaudutaan 
myös maastoon, Sirpa Runt-
ti kertoo. 

– Vanhin poika on on-
neksi kokki ja käytettävis-
sä tarpeen mukaan, mutta 
lisätyövoimaa varmasti tul-
laan jossain vaiheessa tar-
vitsemaan. Mutta sen tarve 
selvinnee tässä ajan oloon 
kunhan keretään kotiutua 
paikkaan. 

Siruka eräpalveluilla on 
kenttäkeittiö, kaksi isoa telt-

taa ja iso kota kalustoineen 
käytettävissä, jotka voidaan 
viedä maastoon tai mihin nyt 
sitten satutaan tilaamaankin. 
Ainoa mitä paikalta vaadi-
taan on, että lähimaastoon on 
ajokelpoinen tie, jonka kaut-
ta kalusto saadaan paikalle. 

– Monenlaista ajatusta ja 
suunnitelmaa on kehitteil-
lä tulevaa toimintaa ajatel-
len. Mutta niiden aika on sit-
ten myöhemmin, Kari Runtti 
hahmottelee.

Esko Riihiaho

Uudet yrittäjät Kari ja Sirpa Runtti Luontokeskuksen edessä.
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Terve-tuloa!

Palvelua lähellä sinua!

050 440 4004

Tervetuloa!

www.autokouluajuri.fi

Henkilöautokurssit Jäälissä aina parittomien viikkojen 
maanantaina klo 18, Tuirassa joka maanantai klo 17

Ensi vuodenvaihteessa voi-
maan tuleva arvonlisäveron 
yhden prosenttiyksikön koro-
tus iskee kipeästi etenkin pie-
nempiin palvelualan yrityk-
siin.

Monissa tapauksissa 
yrittäjä ei kysynnän ja kil-
pailutilanteen vuoksi pys-
ty siirtämään veronkorotus-
ta hintoihin, mikä heikentää 
pienyritysten kannattavuut-
ta ja työllistämismahdolli-
suuksia. Erityisiä kärsijöitä 
ovat käsityövaltaiset alat, joil-
la vero nousi jo vuoden alus-
sa yhdeksästä 23 prosenttiin.

Pienyritysten hankaloitu-
va tilanne vaikuttaa laajasti. 
Viimeisen vuosikymmenen 
aikana Suomessa kaikki uu-
det työpaikat ovat syntyneet 
pk-yrityksiin. Näistä suu-
rin osa, lähes 30 000 työpaik-
kaa, on syntynyt pienimpiin 
eli alle viiden henkilön yri-
tyksiin. Työllisyyden kannal-
ta on oleellisen tärkeää, että 

Veronkorotus iskee etenkin 
palvelualan yrityksiin

Suomen Yrittäjät: Pienille yrityksille on suotava alv-huojennus

näiden yritysten toiminta-
olosuhteisiin kiinnitetään nyt 
huomiota, korostaa Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja Jus-
si Järventaus.

Tilannetta voitaisiin Jär-
ventauksen mukaan helpot-
taa nostamalla niin kutsuttua 
alv-alarajahuojennusta ny-
kyisestä 22 500 eurosta 50 000 
euroon. Huojennus koski-
si peräti noin 60 000 yrittäjää 
ja keventäisi heidän alv-taak-
kaansa noin 70 miljoonalla 
eurolla.

Esitetty huojennus ei ve-
sittäisi alv:n nostolla tavoitel-
tavaa valtiontalouden tasa-
painottamistavoitetta, koska 
verotuoton laskennallinen 
menetys on vain runsas 10 
prosenttia veronkorotuksen 
tuottotavoitteesta.

– On lisäksi todennäköistä, 
että lopullinen veromenetys 
jäisi huojennuksen tuoman 
kasvuvaikutuksen vuoksi 
mainittua summaa pienem-

mäksi, Järventaus arvioi.
Samassa yhteydessä oli-

si syytä toteuttaa pienille yri-
tyksille myös mahdollisuus 
siirtyä niin kutsuttuun mak-
superusteiseen arvonlisä-
verotilitykseen. Nyt erityi-
sesti palvelualan yritykset 
joutuvat usein maksamaan 
laskusta suoritettavan arvon-
lisäveron ennen kuin saavat 
laskusta maksun asiakkaalta. 
Tämä on käytännössä aiheut-
tanut pienille yrityksille mak-
suvalmiusongelmia.

Olisi kohtuullista, että 
vero laskusta maksetaan vas-
ta siinä vaiheessa, kun yri-
tys itsekin saa suorituksesta 
maksun.

– Hallituksen tulisi käyn-
nistää valmistelu, joka antai-
si yrittäjälle arvonlisädirektii-
vin salliman mahdollisuuden 
siirtyä maksuperusteiseen ar-
vonlisäverotukseen, Järventa-
us ehdottaa.

Juontajan terveiset

Kiiminkipäivät sijoittuu sel-
laiseen kesän ajankohtaan, 
jossa valtaosa ihmisistä on 
viettänyt kesälomansa ja teh-
nyt kesäreissunsa ja on palaa-
massa normaaliin viikkoryt-
miin. Samoin perheissä lapset 
ja nuoret valmistautuvat kou-
lun ja opiskelujen aloittami-
seen. 

Tässä kesän taitekohdassa 
Kiiminkipäivät tarjoavat siten 
sopivan, mutta juhlallisenkin 
palautumisen arkeen. Mah-
dolliset uudet kiiminkiläi-
set tai vähän aiemmin tänne 
muuttaneet voivat tutustua 
paikkakuntaansa ja sen ih-
misiin ja jo täällä pitempään 
asuneet voivat verestää muis-
tikuviaan kotipaikkakunnas-
taan ja asuinympäristöstään. 

1970-luvulla olin mukana 
monessa päivien toimikun-
nassa ja puheenjohtajanakin 
valmistelemassa Kiiminki-
päiviä. Tapahtuma on siitä 
toki laajentunut ja muuttu-
nut. Nyt näinä vuosina har-
teilleni on uskottu päivien 

juontaminen. Juontajana toi-
miminen on toisaalta raskasta 
ja toisaalta antoisaa puuhaa. 
Siinä tarvitaan sosiaalista pai-
neensietokykyä, huumorin-
tajua, asioihin paneutumista 
etukäteen sekä rentoa mut-
ta asiallista otetta. Itse tapah-
tumassa tärkeää olisi saada 
aikaan rauhallinen, kotoisa 
tunnelma, jossa yleisö pysyy 
ajan tasalla ja ennakoidusti 
tietoa lähiminuuttien ja -tun-
tien tapahtumista.

Kiiminkipäivien yleisö on 
mielestäni ollut kiitettävästi 
mukana ja tunnelma on ollut 
mielestäni erinomainen. Olisi 
hienoa saada yleisöä mukaan 
ohjelmaan haastatteluilla ex-
tempore -tyyliin. Nyt avau-
tuu tässä uusi tilaisuus, kun 
lauantain ohjelmaan on saatu 
”Vapaa sana”. Sen kautta itse 
kukin voi tulla ilmaisemaan 
asioitaan niin kielteisiä kuin 
myönteisiä vaikkapa kunta-
liitoksesta. 

Kiimingin Yrittäjät, kunta 
ja seurakunta puhaltavat ta-

pahtumassa yhteen hiileen. 
Yhteisöllisyys ja sen koke-
minen on tämän ajan trendi, 
mutta sopii yhtä lailla Kiimin-
kipäiviin. Vuoden 2013 kun-
tauudistus puhuttaa kiimin-
kiläisiä. Uuden Oulun etu ja 
tunnusmerkki voisikin olla, 
ettei vain tuijotettaisi Oulun 
torille, rotuaarille tai kallio-
parkkiin, vaan annettaisiin 
tuki tällaiselle yhteisöllisyyttä 
palvelevalle 1970-luvulta va-
kiintuneelle Kiiminki-tapah-
tumalle ja vastaaville muissa 
Ouluun liittyvissä kunnissa. 
Pahinta Uuden Oulun kan-
nalta olisi se, että tällaisen 
yhteistyön, aktiivisuuden, 
paikalliseen viihtymiseen 
tähtäävän tapahtuman annet-
taisiin kuolla. 

Mukavia hetkiä
Kiiminkipäivillä.

Heikki Saarela

Heikki Saarela juontamassa viime Kiiminkipäiviä
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Puh. 08-514 4300, sähköposti: oulunneon@oulunneon.com 
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteen tie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

Jalkahoitola on  muuttanut 
uusiin tiloihin Terveystie 2.

Avoinna Ma-Pe 10.00-18.00 La 10.00-14.00.
Tervetuloa tutustumaan

Ajanvar. Raija Putkonen, puh. 040 6840 645
Terveystie 2, 90900 Kiiminki

Kiimingin Yrittäjien myöntämät stipendit Jokirannan kou-
lun oppilaille Saara isolalle ja Jerry Kukkolalle jaettiin lau-
antaina 2.6. yhdeksännen luokkien kevätjuhlassa. Sti-
pendit jakoi rehtori Martti Kumpulainen ja opettaja Emilia 
Palomäki.

Stipendin saajia Laivakankaan koulusta. Kuvassa va-
semmalta Laura Tapio, Essi Kaukko ja Pauli Nikula. Sti-
pendien saajat ja Laivakankaan koulun rehtori Pasi Timo-
nen kiittävät lahjoituksista.

Koululaisille stipendejä

Asemakylänraitti 27, 90840 Haukipudas
puh. 044 747 2702

www.putiikki27.fi  www.facebook.com/putiikki27

Vanhassa Makasiinissa 
Haukiputaan Asemakylällä 

Naisille suunnattu 
Palveleva kenkä- laukku –ja vaatepuoti

Tervetuloa!
avoinna: ma-pe 12-18  la 11-15

Kiimingin Koiraharrastajat 
KiiKo ry järjestää lauantaina 
Sykkeen vieressä leikkimie-
lisen koiranäyttelyn, jonne 
ovat tervetulleita kaikki koi-
rat karvoihin katsomatta. Ai-
noa vaatimus on, että koira 
on rokotettu säädösten mu-
kaisesti, rokotustodistus on 
otettava mukaan. Ilmoittau-
tumiset alkavat klo 10.

– Tapahtuma on pidetty 
useampana vuonna ja yleen-
sä näyttelyyn on osallistunut 

Koirakansa kokoontuu Match Show’n merkeissä
Viime vuoden näyttelyn junior handler 
-luokan satoa. Kuva Essi Koivumaanaho

noin 70 koiraa. Nyt Oulussa 
pidetään samaan aikaan vas-
taava näyttely, saa nähdä mi-
ten se verottaa osallistujia, 
huomauttaa KiiKon hallituk-
sen jäsen Essi Koivumaan-
aho.

Näyttelyssä on eri luok-
kia niin koiran iän kuin koon 
mukaan. Myös lapsi & koira 
sekä nuorten junior handler 
-luokkia on. Match Show’n 
tuomarit ovat pitkänlinjan 
koiraharrastajia.

http://www.huttukylanns.net

KIIMINKIPÄIVÄ-
TANSSIT

OVAT SAMALLA 
UUDEN SALIN AVAJAISTANSSIT

esiintyy 

Tuuli Tarkkonen

Lippu 12 €

la 11.8. 2012 klo 21-01

HUTTUKYLÄN NUORISOSEURA
Lehmiläntie 25 Kiiminki

KAiKKi TANSSiT OVAT SEKAHAKU-TANSSEJA!

TULEVAT TANSSIT:
8.9., 22.9., 13.10., 
27.10., 3.11. ja 22.12.
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Pohjoinen voima tuo joka päivä työtä ja hyvinvointia 
meille suomalaisille. Nyt hyödyt sähköasiakkuudestasi  

vieläkin enemmän. Pohjoista voimaa etuasiakkaana 
saat käyttöösi  monipuolisen etupaketin, joka sisältää 

mukavia lisäpalveluja ja rahanarvoisia etuja.

Minkä väristä sähkö on?

tutustu uudistuneisiin tuotteisiimme www.pohjoistavoimaa.fi 

Oulun Sähkönmyynnin aSiakkaana Saat Sähkön nyt väreiSSä.
Päätä sinä.

Pohjolan etuasiakkaille uusi  
autovakuutus nyt vuodeksi -50 %.

Etu koskee toisesta yhtiöstä siirtyviä autovakuutuksia liikennevakuutuksen yhteydessä. Edun saa yksityiskäyttöisiin 
henkilöautoihin ja se on ajoneuvokohtainen. Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutus-
ryhmästä Pohjolassa. Tarjous on voimassa 31.12.2012 saakka.

Turvallinen huristelu 
on nyt edullista.
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Oulussa ja ympäristökunnis-
sa järjestetään 11.8 seitsemät-
tä kertaa Totuustapahtuma, 
joka on eri kristittyjen seura-
kuntien yhteinen liikkeelle-
lähtö palvelemaan ja kohtaa-
maan ihmisiä. Lämpimässä 
ja leppoisassa ilmapiirissä 
sanoin ja teoin välitetään sa-
nomaa Jumalan valtavas-
ta, pelastavasta rakkaudes-
ta Jeesuksessa. Mukana tänä 
vuonna ovat evankelisluteri-
laiset seurakunnat, ortodok-
sikirkko, adventtikirkko ja 
kaikki vapaat suunnat. 

Kiiminkipäivillä palvele-
vat paikalliset helluntaiseu-
rakunnan ystävät mukavassa 
ilmapiirissä levähdyspaik-
kaa, mehua ja keksejä tarjo-

Hartiat kuntoon ja 
saunavasta lahjaksi!

ten, verenpainetta mitaten 
(kokeneen sairaanhoitajan 
toimesta) ja hartioita hieroen. 
Rukousapuakin on sitä tar-
vitsevalle. Paikalla on ystä-
vällisiä ihmisiä, jotka voivat 
rauhassa kuunnella ja jutella 
kaikkea mieltä askarruttavis-
ta arjen asioista maan ja tai-
vaan väliltä. Mukaansa saa 
myös hengellistä luettavaa. 
Kaksi afrikkalaista ystävää 
laulaa kauniita ranskankie-
lisiä lauluja, myös yhdessä 

lauletaan. Lapsille jaetaan il-
mapalloja. Myös Oiva Ranta-
la on mukana palvelemassa. 
Hän on muun muassa ko-
kenut hartioiden hieroja. Ei 
kun penkkiin vaan – kyllä 
tuntuu mukavalle! Penkkiin 
uskaltautuneet saavat Oival-
ta itse tehdyn saunavastan. 
Vastoja annetaan niin kauan 
kuin niitä riittää. Kaikki on 
ilmaista. Tervetuloa!

Ester Koskela

Kiiminkiläinen Oiva Rantala palvelee Totuustapahtuman 
pisteessä Kiiminkipäivillä. Hänellä on muun muassa va-
rattuna kävijöille saunavastoja. 

Huttukylän nuorisoseuralle 
valmistui viime kesänä uusi 
talo, jonka salin avajaistans-
sit tanssitaan Kiiminkipäi-
villä. Talon muut tilat ovat 
käyttövalmiina, mutta kui-
tenkin yhä remontin alla. 
Syyskuussa kaiken pitäisi 
olla valmista, sillä silloin al-
kaa säännöllinen viikko-oh-
jelma nuorisoseuralla.

Nuorisoseuran talo on 
oiva tila juhlakäyttöön. Pai-
kalta löytyy astiat ja tuolit 
150 hengelle, toimiva keit-
tiö sekä esteetön kulku ja wc 
myös liikuntaesteisille. Li-
säksi tilat ovat avarat ja pai-
kalla on iso parkkialue, joten 
esimerkiksi häiden järjestä-
miseen tila käy hyvin.

Tanssikausi uudella lat-
tialla avataan lauantaina 
11.8. Kiiminkipäivätansseil-
la Tuuli Tarkkosen ja hänen 
yhtyeensä säestyksellä. Nuo-
risoseuralla pidetään myös 
karaoketansseja 8.9. ja 13.10. 
Uusi Sali vihitään vihdoin 
lokakuussa, vihkiäistansseis-
sa Make it Shaken säestyk-

Syksyllä alkaa tapahtua Huttukylän nuorisoseuralla
sellä 27.10. Paikalla järjeste-
tään myös Hutturock12 25. 
elokuuta, sekä Disco ja rap 
-tapahtuma 7. syyskuuta. Li-
sätietoa tapahtumista löytyy 
osoitteesta www.huttuky-
lanns.fi

Syyskuun alussa alkaa 
viikko-ohjelma, jossa tuttuun 
tapaan on kansantanssia lap-
sille, lentopalloa, perhekerho 
kaiken ikäisille ja askartelu-
kerho. Perjantaisin vuorot-
televat joka toinen perjantai 
peliperjantai nuorille, ja joka 
toinen perjantai nuorisoseu-
ralla käy kirjastoauto. Uu-
sina aktiviteetteinä alkavat 
näytelmäkerho ja folkjam, eli 
”suomalainen zumba”.

Toiveita ja ideoita seu-
ran toimintaan otetaan läm-
pimästi vastaan, ja erilaisten 
tapahtumien järjestäjät ovat 
tervetulleita mukaan toimin-
taan.

Santeri Matero

Huttukylän nuorisoseuralle 
saatiin uusi talo viime kesänä

Kuvassa Elina Salo ja Reeta Annala. (Kuva: Eetu Raparanta)

Lapsille ja lapsenmielisille
Lasten ja lastenmielisten 

huipennus Kiiminkipäivil-

lä lienee tamperelaisen Tur-

koosi-draamaryhmän mu-

siikkinäytelmä ”Supersankari 

Siiri ja Sammakko Kvaak”. 

Kyseessä on 4-11-vuotiail-

le suunnattu teatteriesitys, 

mikä käsittelee kiusaamista 

ja ystävyyttä laulun ja huu-

morin siivittämänä.
– Kiusaaminen on ajan-

kohtainen mutta hyvin vai-

kea aihe. Näytelmässä kiu-

saamista käsitellään lasten 

kielellä, kertoo turkoosi-ryh-

män jäsen ja sammakkoa 

näyttelevä Elina Salo.
Turkoosi on kolmen teat-

teri-ilmaisuohjaajan perusta-

ma ryhmä, joka toimii pää-

asiassa Tampereen seudulla 

mutta tänä kesänä vierail-

laan myös Pohjois-Pohjan-

maalla. 
Kolmikon itse käsikirjoit-

tama ja suunnittelema esi-

tys Siiristä ja Sammakosta 

on kesän 2012 uutuus, jota 

on tarkoitus esittää erilais-

ten tapahtumapäivien lisäksi 

myös kouluissa syksyllä. Kii-

minkipäivillä näytelmä esi-

tetään lauantaina kirjastossa 

klo 13.

Nuorisoseuran talolta 
löytyy istumapaikat 150 
hengelle.
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PERJANTAI 10.8.
18.00 Avauspuhe
 Kiimingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Lauri Mikkonen
 Kiiminkipäivien juontaja Heikki Saarela
18.00 Torimyynti alkaa
18.10 Yhteislaulutilaisuus
 Suvilinnun laulukirjan laulut Jarkko Metsänheimo
19.00 Kevyttä musiikkia Kiiminkiläisittäin
21.00 Illan tähtiesiintyjä
 Mikael Konttinen ja Nelinpeli orkesteri

Tapahtuma-alueella
 • Seurakunnan kohtaamispaikka
  Kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera 
 • Kiimingin Yrittäjien ravintola 
 • Pääkirjasto avoinna klo 10 – 21. Poistokirjojen myyntiä alkaen klo 10.00

LAUANTAI 11.8.
10.00 Kiimingin kunnan tervehdys, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marjo Korhonen
10.00 Torimyynti alkaa
10.10 Seurakunnan tervehdys, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Jokikokko
10.20 Kansanlaulukirkko, Juha Tahkokorpi. Jarkko Metsänheimo
11.30 Sana on vapaa  
12.00 Kiimingin Hanurikerho esiintyy
12.30 Perunankuorinnan SM-kisat 2012
14.00 Leuanvedon SM-kisat 2012. Punnitus lukiolla klo 11–13
 Leuanvetokisan jälkeen arpajaiset ja palkintojen jako

Tapahtuma-alueella
10–14 Naulanlyönnin SM-kisat 2012 
10.00 Sykkeen vieressä Match Show, järjestäjänä KiiKo ry
 Ilmoittautumiset klo.10 alkaen, kehät klo 11 alkaen
11–14 Huttukylän nuorisoseura myy lohikeittoa, myydään myös omiin astioihin 
10–14 Sykkeen aulassa terveysmittauksia. Kiimingin Fysioterapia Oy
 Esitelmä ”Ennakoi muistiongelmat” klo. 11.30-12.00 
12–14 Sykkeen vieressä paloauton esittelyä sekä alkusammutusta, järjestäjänä 
 Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen Kiimingin paloaseman sammutusyksikkö, hälytysvarauksella
11–15 Pääkirjasto avoinna 
11.30 Kirjastossa Kiimingin seurakunnan lastenohjaajien järjestämä musiikkihetki lapsille
13.00 Kirjastossa Lasten musiikkiteatteriesitys. Supersankari Siiri ja sammakko Kvaak
 Turkoosi-ryhmä Tampereelta              
20–21 Johannes Väisänen
23–01 Neondad, Kivijalka ja BOOMStand -orkesterit

 Kiimingin Yrittäjien ravintola
 Kala-arpajaiset, ulkopelejä, järjestäjänä Lions Club Jääli ja Kiiminki
 Seurakunnan kohtaamispaikka. Kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera
 Kunnan infopiste
 Zetori klubi

 PERÄKÄRRYKIRPPIS la 11.8. klo 14.00-17.00
 Jäälissä, Jäälihallin viereisellä parkkipaikalla
 Järjestää Jäälin asukasyhdistys ry

 Kiiminkipäivätanssit Huttukylän Nuorisoseura

 Oskari Jauhiaisen museo
 Museo avoinna pe 11-17, la 12-16, 
 kesäsu avoinna klo12-16 elokuun loppuun..
 Su 12-16 klo 14.00 15- vuotisjuhla. Musiikkiesityksiä.
 Juhlapuhe Kulttuurijohtaja Risto Vuoria                                                                                                                                   

SUNNUNTAI 12.8.
10.00 Messu kirkossa. Toimittaa Juha Tahkokorpi. 
11.00 Jäälin Soutu – koko perheen tapahtuma Jäälin Majalla
 Klo 11 kilpasarja pienveneille
 Klo 13 kirkkoveneiden haastesoutu
 Soututapahtuman järjestelyistä vastaa Oulun Kilpa-Veljet r.y.
 Soutujen yhteydessä lapsille omaa ohjelmaa: suositut Nelli ja Niilo pellet viihdyttävät
14.00 Kotiseuturetki, ”Kauneinta Kiiminkijokivartta” kiertoajelu bussilla (ei osallistumismaksua), 
 lähtö kunnanviraston parkkipaikka. Järjestäjänä Kiiminkiseura r.y.
17.00 Pajaniemen lauluilta Neulapoikien Matti Partasen johdolla 
 Järjestäjänä Kiiminki-Seura ry
18.00 Kouluun lähtevien siunaustilaisuus kirkossa ja Jäälin kappelissa.

 ”Koitelin koskenhaltijat heräävät” tarina-asuja ja yrttitietoa.
 Tervetuloa jakamaan/kertomaan paikallistarinoita Koitelinkosken lavalle
 su 12.8.2012 klo 15.00 – 17.00

KIIMINKIPÄIVÄT pe-su 10.-12.8.2012 OHJELMA

Kiimingin Yrittäjät ry Kiimingin kunta
Oulun OP

KIIMINKIPÄIVÄT PIDETÄÄN KIIMINGIN LUKION KENTÄLLÄ

Tervetuloa 

Kiiminkipäiville!
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Rantakuja 10, 90940 Jääli

Saatavana kaalikeittoa 
ja rössypottua su 12.8.

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

Jäälin soutujen yhteydessä

Pysyvä näyttely
O.Jauhiaisen veistoksia ja kipsivaluja

Naivistit ja kesä -
Hyvän mielen kesäisiä teoksia

Heinäsen säätiön kokoelmista 
Oulun taidemuseosta 27.6. - 26.8.

Kiiminkipäivien aikaan vapaa pääsy

auki myös kesäsunnuntaisin 
klo 12-16 elokuun loppuun asti

O. Jauhiaisen museo
Jaarantie 2 Kiiminki

juhlapuhe kulttuurijohtaja Risto Vuoria
musiikkiesityksiä

O. Jauhiaisen museo
Jaarantie 2 Kiiminki

O.Jauhiaisen museon 
15- vuotisjuhla su 12.8. klo 14.00

Jo perinteeksi muodostunut Jäälin soutu järjestetään sunnuntaina 12.8. Jäälinjärvellä. Kisajärjestelyistä vas-taa Oulun Kilpa-Veljet Ry. Ensin järjestetään 10 kilo-metrin kilpasoutu 1-2 hengen joukkueille pienveneillä ja iltapäivä huipentuu sopivan leikkimieliseen haas-tesoutuun kirkkoveneillä. Tässä harrastesarjassa Jäälin asukasyhdistys haas-taa muut joukkueet, jotka voivat olla vaikkapa lenk-keilyporukoita tai työyhteisöjä, taisteluun Jäälinjärven soutumestaruudesta. Harrastesarjaan voi ilmoittautua Jäälin majalla kisapäivänä ennen klo 13.00, ennakkoil-moittautumisen voi tehdä Jäälin asukasyhdistyksel-le. Joukkueeseen tarvitaan 14 soutajaa sekä yksi perä-mies. Kisamatka on 2 kilometriä ja kerrallaan kilpailee kaksi joukkuetta.
Tänä vuonna Jäälin asukasyhdistys on suunnitellut ohjelmaa soutujen ajaksi etenkin lapsiperheitä ajatel-len. Nelli- ja Niilo -pellet viihdyttävät tempuillaan ja MLL Kiimingin paikallisyhdistyksen tukemana pys-tytetään pihatemppurata sekä leikitään pihaleikke-jä. Paikalla on myös lastentavaroiden ja harrastusväli-neiden vaihtopöytä. Muurinpohjalettuja ei tietenkään unohdeta joukosta. 

Jäälin asukasyhdistys menossa mukanaperinteisessä Jäälin soudussa lisäohjelmaa
Lisäksi Kiimingin-Jäälin Vesienhoitoyhdistys ry esittelee Jäälinjärven tämänhetkistä tilaa. 

Peräkärrykirppiksestä uusi perinne?Jäälin asukasyhdistys järjestää Kiiminkipäivien yhtey-dessä myös peräkärrykirppiksen lauantaina 11.8. klo 14-17 Jäälihallin viereisellä urheilukentällä. – Tapahtuma järjestettiin viime vuonna ensimmäi-sen kerran ja se oli erittäin suosittu. Uusintaa toivot-tiin ja voi olla, että peräkärrykirppis muodostuu pe-rinteeksi, kertoo Jäälin kyläyhdistyksen puuhanainen Miia Latvala.
Tarkoituksena on, että kukin halukas voi ajaa ur-heilukentälle autollaan ja myydä kirpputorihengessä tavaroita joko auton takakontista tai omasta peräkär-rystä. Myyntipaikan hinta on 10 euroa ja myyntituo-tot jokainen myyjä saa luonnollisesti itselleen. Tapah-tumaan voi ilmoittautua Jäälin asukasyhdistyksen kautta tai paikanpäällä ilmoittautumalla. Myyjien tu-lee saapua paikalle viimeistään klo 13.45 ja paikalta voi poistua tapahtuman päätyttyä. Jäälin asukasyhdis-tys hoitaa paikalla buffetia. 

Peräkärrykirppis viime vuonna kokosi paljon porukkaa.

Kiiminki-Seura ry toiminnassa mukana

Seuran puheenjohtaja Anu 
Uusitalo ja Juha Viramo 
seuran esittelyteltalla Kii-
minkipäivillä 2009.

Kiiminki-Seura ry järjestää 
perinteistä ohjelmaa Kiimin-
kipäivillä. Torilla esitellään 
seuran toimintaa ja pientä 
ohjelmaakin on yleisölle lu-
vassa tietokilpailun muo-
dossa. Myös kotiseutuviirejä 
on myytävänä. Sunnuntaina 
Kiiminki-Seura ry kuljettaa 
kaikki halukkaat maksutta 

kotiseuturetkelle kaunein-
ta Kiiminkijokivartta tutki-
maan. Kyyti lähtee kunnan-
viraston parkkipaikalta klo 
14 ja matkalla tutustutaan 
Pentti Jokikokon ja Juha Vi-
ramon johdolla muun muas-
sa Huttukylän museoaittoi-
hin sekä vasta remontoituun 
Huttukylän nuorisoseuran-
taloon.

– Kiiminkipäivien jälkeen 
elokuun puolessa välissä jär-
jestänemme Huttukylän mu-
seoaitoilla museoillan, jossa 
kerrotaan paikallisesta his-
toriasta. Tervetuloa mukaan, 
toivottaa Kiiminki-Seuran 
puheenjohtaja Anu Uusita-
lo. Lisätietoa seuran toimin-
nasta ja tarkemmat tiedot tu-
levista tapahtumista löytyvät 
seuran kotisivuilta http://
kiiminkiseura.blogspot.fi/. 

Kiiminki-Seura ry järjestää Kiiminkipäivien perinteisen 
Pajaniemen lauluillan sunnuntaina klo 17 alkaen. Tänä 
vuonna tilaisuutta johtaa uusi kasvo, Neulapoikien Matti 
Partanen. Kuvassa aikaisempien vuosien laulattaja Pertti 
Haipola. Kuva J. Viramo

Seuran varapuheenjohtaja Maria Polvi ja Juha Viramo 
seuran esittelyteltalla Kiiminkipäivillä 2011. Kuva R. Polvi

lauantaina 11.8. klo10-14 Sykkeen aulassa 
terveysmittauksia ja auditoriossa ennakoi 

muistiongelmat klo 11.30-12.00

PERÄKÄRRYKIRPPIS 
la 11.8. klo 14.00-17.00
Jäälissä, Jäälihallin viereisellä parkkipaikalla

Järjestää Jäälin asukasyhdistys ry



2/2012KIIMINKI L E H T I14

Uusia Suomen mestareita luvassa
Suomi on erikoisten lajien lu-
vattu maa, toki tätä nykyä 
akankanto, suopotkupallo ja 
nokialaisten heitto lienevät 
maailmalla asti tunnettuja. 
Kiiminkipäivien odotetuim-
pia tapahtumia ovat SM-kisat 
leuanvedossa, perunankuo-
rinnassa ja naulanlyönnissä. 
Menneinä vuosina kiimin-
kiläisen ”rautakouran” Mat-
ti Koiviston leuanveto on ke-
rännyt torin ääriään myöten 
yleisöä.

– Viime vuonna tein maa-
ilmanennätyksen leuanve-
dossa kahdella sormella. Pai-
noa nousi kahden sormen 
varassa 165,5 kiloa. Tänä 
vuonna yritän parantaa ennä-
tystä, toteaa Koivisto. Ennä-
tyksen rikkomisen lisäksi hän 
osallistuu varsinaiseen leuan-
vetokilpailuun.

Leuanveto  
suoritettava  
oikeaoppisesti
Leuanvedon SM-kilpailun 
järjestää Kiimingin Urheili-
joiden, KiimU:n, voimailu-
jaosto. Kyseessä on niin sa-
nottu toistoleuanveto, jossa 
kilpailija tekee yhtäjaksoises-
ti leuanvetosuorituksia uupu-
mukseen saakka. Osallistujat 
jaetaan luokkiin sukupuolen 
ja painon perusteella, punni-
tus suoritetaan ennen kilpai-
lua.

– Virallisissa kisoissa on 
hyvin tarkat määritykset suo-
rituksille ja leuanveto on huo-
mattavasti raskaampaa, kun 
liike suoritetaan määrittelyn 
mukaisesti. Väärällä tavalla 
tehty liike hylätään. Jos salilla 
vetää esimerkiksi 30 leukaa, 
niin kisatilanteessa realisti-
nen arvio on kymmenkunta, 
Koivisto huomauttaa. Kisa-
historian painavimpana mie-
henä 150-kiloinen Koivisto 
arvioi saavansa tänä vuonna 
5-8 toistoa, sillä loukkaantu-

minen on vaikeuttanut tree-
naamista. Mies harjoittelee 
leuanvetoja pari kertaa vii-
kossa.

Muista SM-kilpailuis-
ta poiketen leuanvetoon on 
täytynyt ilmoittautua ennak-
koon.

Osallistujia toivotaan 
kilpailuihin
Naulanlyönnin ja perunan-
kuorinnan SM-kilpailuihin 
toivotaan osallistujia.

KiimU:n yleisurheiluja-
osto järjestää puolestaan kai-
kille avoimen naulanlyönnin 
SM-kilpailun tapahtuma-alu-
eella lauantaina, jonne voi il-
moittautua paikanpäällä. Tar-
koituksena on lyödä viiden 
tuuman naula yhdellä vasa-
ranheilautuksella mahdolli-
simman syvälle hirsiparruun. 
Naulanlyöntikisoja on järjes-
tetty Kiiminkipäivillä lähes 
30 kertaa, tosin SM-kilpailuja 
niistä on ollut vain osa.

Erikoisin laji, perunankuo-
rinta, on niin ikään perinne-
laji Kiiminkipäivillä. Uusina 
järjestäjinä toimivat Kiimin-
gin Yrittäjät, jotka organisoi-
vat SM-kilpailua toista ker-
taa. Välineiden valinta on 
tarkkaa: vanhojen perunoi-
den tulisi olla muodoltaan ja 
kooltaan samanlaisia. Kisoi-
hin on varattu 60 kiloa kii-
minkiläistä perunaa. Vaikka 
tärkeintä on kuoria perunat 
nopeasti mahdollisimman ly-
hyessä ajassa, tekniikkaan tu-
lee myös panostaa. Kuoret 
eivät saisi olla liian paksuja 
eikä perunoihin jääneitä kuo-
rien pilkkuja katsota hyvällä 
tuomariston silmissä. 

– Kaikki osallistujat ovat 
sydämellisesti tervetulleita 
perunankuorinnan SM-kil-
pailuihin, toivottaa tapahtu-
masta vastaava Lauri Ojala. 
(rm)

ME-mies Matti Koivisto vetää leukoja kahdella sormella 
painojen kera. Tuomarit seuraavat tarkasti, että liike teh-
dään määräysten mukaisesti. Kuva vuodelta 2010. 

Kohta läjähtää!

Työkalut valmiina.

Tiivistä tunnelmaa.

Naulat  valmiiksi.

Kiimingin Hanurikerho laittaa jalan vipattamaan tänäkin vuonna.

Zetori-klubi tulee esittäytymään Kiiminkipäiville.

Odottavat omistajaansa. Perunankuorintaa valvovien silmien alla.
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www.ktcgroup. 

Kun yritykselläsi ilmenee tilantarvetta KTC Group Oy toteuttaa 
hankkeenne joustavasti ja kustannustehokkasti.

Ota yhteyttä, toimivien tilojen tekijään!

Tervetuloa uudelle
kotimaiselle katsastusasemalle 

Kiiminkiin!

Mikael Konttinen ja 
Nelinpeli-orkesteri
Perjantaina 10.8. kello 21:00 
aloittaa illan tähtiesiinty-
jä Mikael Konttinen ja Ne-
linpeli-orkesteri. Konttinen 
on Helsingissä asuva televi-
siosta ja tanssilavoilta tuttu 
laulaja. Tanssilavoilla häntä 
säestää Nelinpeli-orkesteri.

Mikael Konttinen sai le-
vytyssopimuksen vuon-
na 2007 ja on levyttänyt vii-
si singleä ja kaksi albumia. 
Ensi vuoden alussa on tulos-
sa Konttisen kolmas albumi.

– Jännittää vähän, kun täl-
lä kertaa suurin osa kappa-
leista on itse säveltämiäni, 
Konttinen kertoo. Toiselle 
albumilleen hän sävelsi tä-
män nimikkokappaleen ”Ota 
kiinni”, ja kun tästä tuli suo-
sittu, päätettiin, että hänen 
kannattaa jatkaa säveltämis-
tä itse.

Konttinen on keikkaillut 
ympäri Suomea ihan laivalta 
Lappiin saakka. Oulussa hän 
kävi VR:n 150 -vuotis kiertu-
eella soittamassa. Konttinen 
odottaa innolla Kiiminkipäi-
vien keikkaa.

- En ole käynyt aikai-
semmin Kiimingissä, muu-
ten kuin ohi kulkien. Uusiin 
paikkoihin on aina jännittä-
vää mennä, Konttinen ker-
too.

Lauantai-illan  
musiikkiohjelma
Kiimingin elävän musii-
kin yhdistys Kelmu ry vas-
taa lauantain iltaohjelmasta. 
Kelmu ry perustettiin vuon-
na 2010. Yhdistyksen tavoit-
teena on edistää Kiimingin 
kulttuuritarjontaa, ja opas-
taa ja kehittää yhteistyötä eri 
tahojen välillä tapahtumien 
järjestämisessä, suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa.

Tärkein tehtävä kuiten-
kin on rohkaista nuoria mu-
siikkiharrastuksen pariin, 
tukea sitä ja auttaa heitä ke-
hittymään siinä. Kelmu ry on 
kaikkia musiikkia harrasta-
via nuoria varten.

Lauantaina kahdeksalta 
illalla aloittaa Johannes Väi-
sänen ja yhdestätoista yhteen 
soittavat yhtyeet Neondad ja 
BOOMStand.

Neondad on oululainen 

yhtye, jonka soittajat kuvai-
levat musiikkiaan vanhojen 
miesten laimennetuksi vi-
haksi sekoitettuna villasuk-
kapoppiin. Yhtye on ollut 
nykyisellä kokoonpanollaan 
ollut kasassa vajaan vuoden, 
ja siinä on ehditty julkaista 
jo bändin ensimmäinen EP 
yleiseen jakoon Internetiin.

Yhtye koostuu neljästä 
soittajasta, Hung Dad kita-
rassa, koskettimissa ja lau-
lussa, Lusty Dad kitarassa ja 
laulussa, Feliz Navidad bas-
sossa ja Peter von Baghdad 
rummuissa ja laulussa. Yh-
tye ei halua antaa oikeita ni-
miään.

Neondad on vuoden yh-
teisajan sisällä keikkaillut 
muun muassa Oulussa, Kii-
mingissä ja Tampereella. 

– Pyrimme keikoilla ole-
maan täysiä pellejä, ja per-
soonamme tekevät siitä 
helppoa. Ei tarvitse esittää 
ollenkaan, Peter von Bagh-
dad kertoo.

Sävellyksestä vastaavat 
rumpali Baghdad ja kitaristi 
Lusty Dad.

– Viedään kitaristin kans-
sa treenikämpälle biisejä, ja 
ne joko otetaan vastaan hy-
vin, tai nauretaan pystyyn. 
Baghdad kertoo. Riitaa ei ole 
rumpalin mukaan syntynyt 
sävellysasioissa.

BOOMStand on myös ou-
lulainen yhtye, joka esittää 
soul, funk, pop ja rock -co-
vereita. Yhtye koostuu vii-
destä jäsenestä, joista laulaja 
Sirpa Eskolan mukaan lähes 
jokainen soittaa myös muissa 
bändeissä, kuten hän itsekin. 

– Me kaikki olemme ihmi-
sinä linkittyneet toisiimme jo 
vuosia sitten aiempien bän-
dien, ystävyyden ja muun 
elämän kautta, vaikka tällä 
kokoonpanolla olemmekin 
soittaneet vasta noin vuo-
den, Eskola kertoo.

Yhtyeessä kitaraa ja taus-
talaulua hoitaa Mika Kainua, 
bassossa on Jyrki Niemelä, 
kosketinsoittimessa Pette-
ri ”Kanttori” Juanto ja rum-
muissa Antti Liimatainen. 

Bändi keikkailee sään-
nöllisen epäsäännöllisesti ja 
aina, kun se on mahdollista. 
Kiiminkipäivien jälkeen bän-
diä kuullaan seuraavan ker-
ran Vanhalla Paloasemalla 
25.8.

Santeri MateroNeondad on oululainen yhtye.

Musiikkia Kiiminki-
päivillä

Mikael Kont-
tinen esiintyy 
perjantaina Kii-
minkipäivillä.

Tarjous voimassa syyskuun loppuun
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Paikkakunnan 
parhaat leivät!

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

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

UUSIJÄRVI
LÄHIKAUPPA

KARAOKEA PÄIVITTÄIN
KLO 21 ALKAEN (pe-la klo 22)

Ma & Ti SULJETTU

Voitelu on tarkkaa puuhaa, 
kun hiihdosta puhutaan. 
Nuori kiiminkiläinen hiih-
täjälupaus Teemu Huhtala 
omistaa 12 paria kisa- ja 4 pa-
ria treenisuksia. 

Huhtala aloittaa toisen 
vuotensa Kiimingin lukiossa. 
Syksystä on tulossa kiireinen 
ja vaativa, sillä 17-vuotiaan 
nuorukaisen on sovitettava 
opiskelu ja hiihto yhteen.

– Olenkin miettinyt, että 
voidaanko enää puhua har-
rastuksesta, sillä elämä pyö-
rii pitkälti hiihdon ympärillä, 
pohtii Huhtala.

Nuoren miehen hiihto-
harrastus alkoi 6-vuotiaana 
isän innoittamana. Nyt Huh-
tala treenaa hiihtoa tosissaan 
neljättä vuotta.

– Haluan menestyä mah-
dollisimman hyvin. Niin 
pitkälle mennään kuin rah-
keet riittävät, kertoo Huh-
tala tavoitteistaan. Tähän 
mennessä paras suoritus on 
sprinttihiihdon SM-kulta 
16-vuotiaiden sarjassa. 

Ampumahiihdossa saa-

16 paria suksia

vutuksena on juniorisarjois-
sa kaksi kultaa ja muutama 
himmeämpi mitali. Molem-
mista lajeista on myös vies-
tin puolelta kulta- ja hopea-
mitaleita. 

Valmentautuminen 
haukkaa ison  
osan arjesta
Hiihdon puolella Kuusamon 
Erä-Veikkoja edustava Huh-
tala on valittu SM-tulosten 
perusteella Suomen Hiihto-
liiton Kultasompa-ryhmään, 
jossa hän valmentautuu Tee-
mu Kattilakosken opissa jo 
toista vuotta. Syksy menee-
kin pitkälti valmennuslei-
reillä Vuokatin maisemissa. 
Leirien lisäksi töitä tehdään 
kotona, jopa kaksi kertaa päi-
vässä.

– Keväällä treenattiin voi-
maa ja kesällä kestävyyttä. 
Nyt ohjelmaan kuuluu kun-
tosalilla käynnin lisäksi pit-
kiä pyörä-, juoksu- ja rulla-
hiihtolenkkejä. Syksyn tullen 
nostetaan harjoittelun teho-

ja. Kisakaudella viikonloput 
vietetään kilpailuissa joko 
oman piirin kisoissa tai arvo-
kisoissa eri puolilla Suomea. 
Mikäli karsinnat menevät 
hyvin, kisareissuille lähde-
tään mahdollisesti ulkomail-
le asti.

Hiihdon lisäksi Huhta-
la on innostunut ampuma-
hiihdosta ja häntä valmentaa 
Viron ja Suomen maajouk-
kueen entinen ammunta-
valmentaja Asko Nuutinen. 
Tässä lajissa Teemu edustaa 
Oulun Hiihtoseuraa. Eräs al-
kutalven tärkein tapahtuma 
on ampumahiihdon nuorten 
MM-kisojen karsinnat Kon-
tiolahdella. Tulevana talvena 
Teemu kisaa molemmissa la-
jeissa mutta kauden jälkeen 
on tehtävä vaikea päätös: 
kumpi lajeista, hiihto vai am-
pumahiihto, on se ykköslaji.

 – Hiihtäminen on vienyt 
mennessään. Tässä on tar-

peeksi haastetta ja lajissa on 
monta osa-aluetta, vastaa 
Teemu, kun häneltä kysyy 
mikä lajissa viehättää.

Koko perheen  
tuki takana
Suomesta tulee paljon maail-
manluokanhiihtäjiä ja tämän 
päivän nuoret ovat niitä, jot-
ka tulevaisuudessa edusta-
vat maatamme. Lahjakkuut-
ta meiltä täältä löytyy mutta 
ilman perheen vankkaa tu-
kea nuorten on vaikea pon-
nistaa eteenpäin, sillä kun-
nianhimoinen kilpaileminen 
vaatii kurinalaisen harjoitte-
lemisen lisäksi huomattavaa 
rahallista panostusta.

– Tällä hetkellä me van-
hemmat kustannamme Tee-
mun harrastuksen, yhteis-
työkumppaneiden mukaan 
saaminen olisi tervetullutta, 
sanoo Teemun isä Jari Huh-
tala. (rm)

Teemun treenausohjelmaan kuuluu 
kesäisin muun muassa rullahiihto. 

Hiihdon lisäksi Teemu on innostunut ampumahiihdosta ja 
kuvassa ammuntaharjoitukset meneillään.

Hanhitie 13 90150 Oulu
Puh. (08) 818 0100

URAKOiNNiT
SÄHKÖASENNUKSET

etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi

www.sahkopolar.fi

Hirsityöt ja entisöinnit

Perinnerakentaminen
Restaurointimestari

 Taisto Vesa

Vesantie 45, 90900 Kiiminki
Puh. 050 382 8216

• Vaihtolava-auto / nosturityöt 
• Vaihtolava-vuokraukset 
• Traktoriauraukset

aulis.roininen@luukku.com

Yli-Iintie 50, 90900 Kiiminki

URAKOINTI 
A. ROININEN

Puh. 0400 798 075
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LUOTETTAVAA
HINAUSPALVELUA

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

puh. 040-543 0400
KIIMINGIN
HINAUSPALVELU
Mastotie 4 90900 Kiiminki, puh. 040-543 0400

Oulun
Rehtiauto
rehtiä autokauppaa

24h
palvelu

Osoite:
Mastotie 4
KIIMINKI

Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

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

LUOTETTAVAA
HINAUSPALVELUA

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

puh. 040-543 0400
KIIMINGIN
HINAUSPALVELU
Mastotie 4 90900 Kiiminki, puh. 040-543 0400

Oulun
Rehtiauto
rehtiä autokauppaa

24h
palvelu

Osoite:
Mastotie 4
KIIMINKI

Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

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

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

LVI-eristystyöt

KIIMINGIN ERISTYS OY

Puh. 040 743 3936

lemmikkieläinhoitola • ruoat • tarvikkeet 

Huom! Aloitamme 
syyskuussa koirien 
trimmaukset! 

Näätämötie 14, 90900 Kiiminki, p. 044 015 1800

www.osek.fi 

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut 
kauttamme. Myös valokuvauspalvelut

• Esitteet • Tabloid -lehdet 
• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut   
  (yrityskuvaukset,   häät, 
  hautajaiset,  rippikuva-
  ukset,  syntymäpäivät, 
  kastejuhlat...)

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

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

Kiimingin Yrittäjien uusi jä-
sen, Eero Heikkinen, on var-
sinainen monitoimimies. 
Töitä hän on paiskinut niin 
kaivinkoneessa kuin runko-
verkkojen parissa putkihom-
mia unohtamatta. Yrittämi-
sen tuoma vapaus kiehtoo 
ja tällä hetkellä miehellä on 
kolme omaa firmaa.

– Onhan se yrittäjän elä-
mä haastavaa, töitä on pais-
kittava eri tavalla kuin pal-
kallisena. Mutta omassa 
yrityksessä vain mielikuvi-
tus rajoittaa työnkuvaa, sii-
tä nautin, kertoo Heikkinen.

Auton huoltopalveluita 
Kiimingissä
Tämän vuoden puolella 
Heikkinen perusti Kiimingin 
keskustaan huolto- ja korja-
uspalveluita antavan yrityk-
sen Wagen Service & Co Suo-
mi Oy:n, jossa on Heikkisen 
lisäksi pari työntekijää.

Vain mielikuvitus yrittämisen

– Korjaamme ja huollam-
me kaikenlaisia kulkuneu-
voja pyöristä moottoripyö-
riin sekä autoihin. Ja tietysti 
muutkin moottoreilla toimi-
vat, kuten vaikkapa ruohon-
leikkurit, voi tuoda meille. 
Olemme investoineet pal-
jon uutteen teknologiaan, 
joten viimeistäkin mallia 
olevien autojen määräaikais-
huollot ja vika-diagnostiik-
ka onnistuvat meillä. Lisäk-
si asennamme vetokoukut, 
vaihdamme öljyt ja ilman-
suodattimet ja niin edelleen, 
listaa Heikkinen.

Valmiina uusiin  
haasteisiin – töitä  
eri aloilla
Heikkisen osaaminen laajen-
tuu autopuolen lisäksi muil-
lekin osa-alueille. Heikkinen 
Engineering KY toimii LVI- 
ja lämpöpuolella. Heikkinen 
on tehnyt viitisen vuotta uu-

siutuvaan energiateknologi-
aan liittyviä pellettivehkei-
tä Pohjois-Amerikkaan ja sen 
siivittämänä Heikkinen En-
gineering perustettiin rei-
lu vuosi sitten. Yritys tuot-
taa muun muassa erilaisia 
talotekniikka- ja energiapal-
veluita yhteistyössä muiden 
ammattilaisten kanssa.

Nopein kasvu on ollut vii-
me marraskuussa peruste-
tussa sähkö- ja tietoliiken-
neverkkoja rakentavassa HE 
Networks Oy:ssä, sillä täl-
lä hetkellä yritys työllistää jo 
12 työntekijää. HE Networks 
rakentaa Leica Geosystems 
Oy:n kanssa yhteistyössä 
koko maan kattavan GPS/
GNSS-tukiasemaverkon. Yri-
tyksellä on valmiudet suun-
nitella ja toteuttaa tukiase-
makohteita mastoihin ja 
kiinteistöihin, myös wi-fi, si-
säverkot ja muut alaan liitty-
vät työt tehdään. Lisäksi HE 
Networks suorittaa myös ti-

manttiporausta 16 mm–550 
mm halkaisijalla.

– Tämä homma alkoi puo-
livahingossa, kun tuttavani 
kysyi tuulivoimageneraatto-
reihin liittyvän hankkeen ai-
kana olisiko minulla halua 
ryhtyä tähän. Perustin yhti-
ön ja tässä sitä ollaan.

Viimeisimpänä villityk-
senä Heikkinen suunnittelee 
”katuköökkiä”.

– Tarkoituksena olisi ra-
kentaa kuusi metriä pitkästä 
kärrystä mobilisoitava katu-
ruokala, jossa tehtäisiin oi-
keata, tuoretta ruokaa eri-
laisten tapahtumien aikana 
kuten Kiiminkipäivillä. Ei 
mitään hampurilaisia, vaan 
esimerkiksi itse tehtyä tuore-
pastaa eri lisukkeilla. Pitää-
hän niitä virikkeitä olla ihmi-
sellä, naurahtaa Heikkinen, 
joka meinaa itse tarttua kau-
han varteen. (rm)

Korjaamopäällikkö Heikki Perälä tekemässä korjauskustannuslaskelmaa Cabas-järjestelmällä.

rajana

· tilitoimistopalvelut, taloushallintopalvelut
· yritysten talous- ja veroneuvonta
· yritysten perustamiset, yhtiömuutokset

Välirinne 8, 90940 Jääli
Kiimingin yrityspuisto
p.040 585 2882 · (08) 8179 675

Välirinne 8, 90940 Jääli
Kiimingin yrityspuisto
p.040 585 2882 · (08) 8179 675
www.tilineuvonta.fi

Joka keskiviikko klo 18.00.
(Odottelubingo 17.45)

Päävoitto 100€ ostokortti

Hannuksen kyläyhteisö tv. tervetulleiksi kaikki joukolla mukaan.
TERVETULOA!

B I GN O Hannuksen 
koululla

kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

Kehäkuja 1   I   90940 Jääli   I   puh. 040-846 8206   I   www.pihlajaranta.fi

PALVELUSETELILLÄ
PIHLAJARANTAAN

Täällä on hyvä olla.
Tule asumaan!
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Rengasliike
KEIHÄSKOSKI KY

Rengasmyynti 
 Asennus
Korjaus 

 Hydrauliikkaletkut

Pekka 0400 581 360 
Teollisuustie 1, 91300 Ylikiiminki 

Puh. 817 7187
rengasliike@keihaskoski.fi 
 www.keihaskoski.fi

Rakentajantie 6, 90940 Jääli • puh. 0400 437 664
jani.polojarvi@novus.fi • www.tuningparadise.fi

•TUULILASINVAIHDOT 
• HITSAUSTYÖT

Tuulilasikorjauspalvelua
T:MI JANI POLOJÄRVI

The Windshield Repair Experts

MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ
Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

ILKKA ISOKÄÄNTÄ
Vesaisentie 5, 90900 Kiiminki 
Puh/fax (08) 8161 619
Matkap. 040 589 4647
 0400 388 987

Kaikki huollot, kaikki 
merkit, soita ja

kysy tarjous!

WAGEN SERVICE & CO. 
HUOLTAA AUTON KUIN 

AUTON.

WSCO Kiiminki, Tuohimaantie 24
   0402404242   www.wsco.fi

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

1+8+inva
TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki

puh. 0400 555 995

www.lasia.fi

•terassilasit 
•saunalasiseinät
•peililiukuovet
•keittiön välitilat
•lasiovet
•kaidelasit

Laitatie 1, 90940 Jääli
p. 040 583 1004.

Kokemuksella 
ja 

ammattitaidolla

Koiteli Elää Ry järjestää Koi-
telin alueelle erilaisia kult-
tuuritapahtumia. Vuoden 
päätapahtuma on Koiteli 
Elää -akustisen musiikin fes-
tivaali, joka järjestetään Koi-
telin Sahasaaressa lauantai-
na 18. elokuuta klo 15 alkaen. 

Festivaali järjestetään osa-
na Oulun juhlaviikkoja (2.-
26.8.) nyt toista kertaa. Viime 
vuonna liput myytiin lop-
puun, joten tänä vuonna nii-
tä on myynnissä enemmän, 
kaiken kaikkiaan 700 kappa-
letta. Tapahtumassa esiintyy 
niin paikallisia muusikko-
ja kuin Suomen kärkinimiä-
kin, kuten Pelle Miljoona ja 
Jonna Tervomaa. Ikäraja fes-
tivaalialueella on 18 vuotta. 
Tapahtuman järjestäjät suo-

Koitelissa juhlistavat niin 
lapset kuin aikuisetkin

Saapuminen:
Kiimingistä Koiteliin bus-

si kulkee klo 15–18 vä-
lisenä aikana aina tasal-
ta ja puolelta Kiimingin 

kunnantalon pihalta. 
Hinta 2€/hlö.

Poistuminen:
Kiiminkiin ja Jääliin 

bussi lähtee 
klo 23.50, 00.30 

sekä 01.10. 
Hinta 5€/hlö.

Festarirannekkeen osta-
neille ilmainen kyyti 
jatkoklubille Ouluun 

lähtee klo 01.00. 

Jatkoklubille ajavat bussit 
eivät tee välipysähdyksiä.

sittelevat, että paikanpäälle 
tultaisiin festaribussilla, sillä 
parkkipaikkoja on rajoitetus-
ti. Maksuvälineeksi festari-
bussiin kannattaa varata kä-
teistä, festivaaleilla käy myös 
pankkikortti.

Ohjelmaa koko  
perheelle 
Akustisen musiikin festivaa-
lin lisäksi Koiteli Elää Ry on 
järjestänyt koskella kesän ai-
kana kaksi yhteislauluiltaa. 
Uutuutena on Koiteli Elää 
Lapsille – perhepiknik, joka 
on 11.8. klo 13–15 järjestettä-
vä ilmaiskonsertti koko per-
heelle.  
Tapahtumassa esiintyy Vas-
tarannan Siili kaverinaan 

Jukka Takalo ja tapahtumas-
sa yhteistyökumppaneita 
ovat Kiimingin kunnan kult-
tuurilautakunta sekä MLL 
Kiimingin paikallisyhdistys. 
Tarkoituksena on, että tapah-
tumasta muodostuisi per-
heen retkipäivä ja eväät kan-
nattaa ehdottomasti ottaa 
mukaan.

Kulttuuritoimintaa elä-
vöittävä yhdistys Koiteli Elää 
Ry perustettiin pienen po-
rukan voimin. Puheenjohta-
ja Sirpa Eskola kiittelee, että 
uusia vapaaehtoisia on tullut 
toimintaan mukaan paljon. 
Ihmisiä, joita kiinnostavat 
Koitelin alueen kulttuuri-
toiminta, otetaan mielellään 
mukaan yhdistykseen. 

Lisätietoa osoitteesta www.koitelielaa.fi

Akustisen musiikin 
festivaalin festari-

bussin aikataulu

Välirinne 8 Jääli
Puh. (08) 816 6230
Avoinna ark. klo 8.00-16.30
www.lapkaara.com
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Kiimingin ja Jäälin vesistöjen 
kunnossa on ollut paranta-
misen varaa jo hyvän aikaa. 
Myös paikallisissa mediois-
sa on puntaroitu esimerkik-

Kiimingin kunta

Vesistöt kuntoon yhdistysvoimalla
si Jäälinjärven leväongelmaa. 
Asiaan haetaankin nyt koko-
naisvaltaista ratkaisua yhdis-
tyksen voimin. Kiimingin-
Jäälin vesienhoitoyhdistys 

ry perustettiin parantamaan 
alueen vesistöjen kuntoa.

- Kun julkiselta puolelta 
ei liikene resursseja niin ve-
sistöalueen kuntoon lähdet-

tiin panostamaan yhdistys-
pohjalta. Käsittääkseni tämä 
on suomalaisella mittapuulla 
ainutlaatuinen projekti, aina-
kin kokonaisvaltaisuutensa 
puolesta. Käytössämme on 
monipuolisia kunnostusme-
netelmiä sekä meillä on laa-
jat yhteistyökuviot toimin-
nan laadun varmistamiseksi, 
kertoo yhdistyksen sihteeri 
Birger Ylisaukko-oja.

Yhdistys perustettiin vii-
me vuoden keväällä kun-
nostamaan Kiimingin lou-
naiskulman vesiä eli koko 
Jäälinojan valuma-aluetta. 
Vesistö on ”nuhrautunut” 
ihmistoiminnan vaikutuk-
sesta. Muiden muassa vuo-
sikymmenten takaiset oji-
tukset, jätevedet ja pihojen 
lannoitus ovat aiheuttaneet 
ravinteiden valumista vesis-
töön. Tämä on rehevöittänyt 
kasvustoa ja on nyt antanut 
optimaaliset kasvuolosuh-
teet esimerkiksi ongelmalli-
selle limalevälle.

Jäälinojan vesistön kun-
nostussuunnitelmien mu-
kaan Jäälinjärven yläpuolel-
le rakennetaan kosteikkoja, 
pintavalutuskenttiä, pohja-
kohoumia ja suisteita, joiden 
tarkoitus on hidastaa virta-
uksia ja pysäyttää lietteet ja 
ravinteet maastoon. Siellä 
kasvillisuus pääsee hyödyn-
tämään ja suodattamaan ra-
vinteita.

Valuma-alueelle suunni-
teltujen vesienhoitoraken-
teiden perusedellytys on 
maanomistajan suostumus 
ja kaikki alueiden omistajat 
ovat olleetkin kiitettävän yh-
teistyöhaluisia. Tämän vuok-

Jäälinjärvessä aloitettiin heinäkuussa allaskoe, jolla tutkitaan särkien ja kemikaalin vai-
kutusta limalevän esiintymiseen.

kiiMinkiPÄiViEn AikAAn 
kiiMinGin kirJAStoSSA
poistokirjojen myynti
Kirjat 1€/kpl
Lehdet 0,20 €/kpl

kirJASto AVoinnA

perjantaina klo 10-21
lauantaina 11-16
sunnuntaina suljettu

Kari Tiri sekoittaa 
Phoslock-lietettä 
koealtaalla.

si kunnostustöitä on päästy 
jo aloittamaan. Myös Jäälin-
järven alapuolelle suunnitel-
laan myöhemmin samankal-
taisia toimenpiteitä.

Jäälinjärven allaskoe
Tänä kesänä yhdistyksen 
yksi eniten medianäkyvyyttä 
saanut projekti on Jäälinjär-
ven allaskoe, joka käynnistyi 
heinäkuun alussa. Kokeella 
yritetään kartoittaa limale-
vän käyttäytymistä, ja miten 
sitä voitaisiin kontrolloida 
kemikaalien avulla tai kala-
kantaa säätelemällä.

- Viralliset tulokset tule-
vat myöhemmin, mutta hy-
poteesit ovat edelleen samat 
kuin prosessin alussa. Kala-
kannan säätelyn lisäksi tu-
loksia toivotaan Phoslock 
-nimisellä kemikaalilla, joka 
sitoo lähistön valuma-alu-
eilta järviveteen valuneen 
fosforin pohjaan, jolloin li-
malevän ravinnonhankinta 
hankaloituu. Limalevästä ei 
vielä tiedetä paljoa, joten sa-
malla pyrimme keräämään 

tiedonmurusia sen käyttäy-
tymisestä, kertoo Ylisaukko-
oja.

Oletuksen mukaan myös 
kalakannan sääteleminen 
voisi vaikuttaa limalevän 
kasvuun. Jäälinjärven särjet 
syövät planktonia, joka voi-
si käyttää limalevää ravinto-
naan. Särjet myös nostavat 
liikehdinnällään ravinteita 
järven pohjasta. Hoitokalas-
tus on jo aloitettu ja sitä jat-
ketaan.

Allaskoe järjestetään osa-
na Kaisa Savolaisen tekemää 
diplomityötä, jossa tarkas-
tellaan koko valuma-alue-
kokonaisuutta. Työssä ana-
lysoidaan kaikki aikaisempi 
aineisto, selvitetään kaik-
ki kuormituslähteet ja teh-
dään yleissuunnitelma kuor-
mituksen vähentämiseksi. 
Samalla arvioidaan suun-
nitelmien vaikuttavuutta ja 
pohditaan toteutusmalleja. 

Jenny Kärki

Kiimingin kunnan vanhus-
palveluiden Palvelukeskus 
Jaarankartano järjestää ym-
päri vuoden toimintaa ikään-
tyville asukkailleen. Jaaran-
kartano koostuu kolmesta eri 
kodista, joissa asuu yhteensä 
noin 50 vanhusta. Kodit jär-
jestävät toisinaan myös omia 
pienempiä tapahtumia, mut-
ta suurimmat tilaisuudet vie-
tetään koko porukalla.

Juhannustapahtumassa 
vanhuksille tarjottiin lohi-
keittoa ja muurinpohjalettu-
ja palvelukeskuksen pihalla. 

Jaarankartanossa tapahtuu ympäri vuoden
Juhannustunnelmaa oli luo-
massa teemaan liittyen koi-
vukoristeinen ruokailuteltta 
sekä paikalla esiintyvä har-
monikan soittaja. Ruokailun 
järjesti Kiiminkiläisen Siruka 
eräpalvelut –yrityksen Sirpa 
ja Kari Runtti.

Tapahtumia ja retkiä 
suunnittelee neljästä hoita-
jasta koostuva virkistystoi-
mikunta. Aktiviteetteihin 
osa rahoituksesta tulee jou-
lun alla järjestettävistä myy-
jäisistä, jonne hoitajat tekevät 
askartelutuotteita, leivonnai-

sia, kortteja ja muuta perin-
teistä tavaraa myyntiin.

Retkiä järjestetään esimer-
kiksi Ouluun markkinoil-
le, Hailuotoon ja emutarhal-
le. Mukana retkillä on aina 
avustajina vanhusten omai-
sia, joiden vapaaehtoisesta 
panoksesta kartanon henki-
lökunta on hyvin kiitollinen. 
Toki mitä enemmän omai-
set olisivat mukana, sitä use-
ampi vanhus pääsisi nautti-
maan retkistä.

Kiimingin kunta tarjoaa 
ikääntyville toimintaa, jon-
ka tavoitteena on osaltaan 
tukea ja edistää ikääntyvien 
kiiminkiläisten hyvinvoin-
tia ja itsenäistä selviytymis-
tä omassa kodissaan. Asu-
mispalveluja ja pitkäaikaista 
laitoshoitoa järjestetään niil-
le, jotka eivät selviydy koti-
hoidossa.

Kiimingin vanhuspalve-
luiden väki saapuu myös 
Kiiminkipäiville kojuineen 
järjestämään arvontaa ja tar-
joamaan kahvia sekä lettuja. 
Kojun tuotto ohjataan myös 
vanhusten virkistysrahas-
toon. Tervetuloa!

Jenny Kärki

Jaarankartanon juhannustapahtumassa palvelukeskuksen asukkaille järjestettiin ruo-
kailu ulkotelttaan. 

Lähihoitajat Anna Saarela ja Anne Polojärvi. 
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Kiiminki-identiteettiä ei ole sidottu kuntarajoihin

”KIIMINKIJOKI, SE AINA 
VAIN VIRTAA”, laulam-
me kotiseutulaulussa. On siis 
paljon pysyvääkin, mutta toi-
saalta: ”EMME KOSKAAN 
KAHDESTI ASTU SAMAAN 
VIRTAAN”, sanoi jo Herak-
leitos aikoinaan.

Maailmamme kaukana 
ja lähellä elää vahvaa muu-
toksen aikaa, niin myös Kii-
mingin kunta. Mieleen hii-
pii toisaalta haikeus, kun 
154-vuotias itsehallintomme 
ensi vuoden vaihteessa lak-
kaa ja sulautuu osaksi uutta 
Oulua yhdessä Haukiputaan, 
Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin 
kanssa. Mutta ei Kiiminki ei-
vätkä sen kylät lakkaa eikä 
kiiminkiläisyys katoa. Kii-
minki- identiteettiä ei ole si-
dottu kuntarajoihin. 

Epävarmuuden jo kauan 
leimattua talouskasvua niin 
globaalin kuin euroalueen fi-
nanssikriisien myötä ollaan 
Suomen kunnissa jouduttu ja 
yhä joudutaan etsimään uusia 
ratkaisuja. Tutkimukset osoit-
tavat, että talous- ja elinkei-
noelämän kilpailu käydään 
juuri suurten elinvoimaisten 
kaupunkiseutujen kesken. 
Näistä lähtökohdista on  läh-
detty uutta elinvoimaista Ou-
luakin rakentamaan, varmis-
taaksemme kuntalaisillemme 
riittävät palvelut ja turvalli-
sen asuinympäristön tulevai-
suuden vaihtuvissakin olo-
suhteissa. 

Suuri organisaatio 
toimivaksi
Uusi kuntarakennelaki on 
valmisteilla ja tullee voimaan 
1.5.2013. Kuntarakennekes-
kustelu lausuntokierroksi-
neen on puhuttanut kaikkia 
kuntia erityisesti vuoden al-
kupuoliskolla. Uuden Ou-
lun kunnat ovat nyt strategi-
sen kuntaliitoksensa tehneet 
ja nyt toivoisi tulevalle uuden 

Oulun valtuustokaudelle tar-
peellista työrauhaa saada iso 
organisaatio toimimaan.  

Tässä toimintaympäris-
töjen ja rakenteiden muu-
toksessa ei millään kunnalla 
tule olemaan helppoja aiko-
ja edessään. Viennin heikke-
neminen, työpaikkojen vä-
heneminen, työttömyys ja 
näiden seurauksena veropoh-
jan kaventuminen merkit-
sevät suurta haastetta myös 
kunnalliselle palvelutuo-
tannolle. Tarvitaan kipeäs-
ti elinvoimaisuutta ja  tuotta-
vuuden kasvua, mutta myös 
julkisten palveluiden raken-
teiden ja toimintatapojen  
kriittistä tarkastelua ja prio-
risointiakin voidaksemme tu-
lopohjan kaventuessa rahoit-
taa kuntalaistemme riittävät 
palvelut. Nokian ja monien 
pienempienkin yritysten alas-
ajot ovat omiaan heikentä-
mään kuntataloutta uudessa 
Oulussa niin yhteisöverojen 
kuin palkkaverojenkin suh-
teen. Kasvua ei juuri ole odo-
tettavissa. Ainakin se on hi-
dasta ja riippuu ratkaisevasti 
taloussuhdanteista. 

Talous kohentunut
Kiimingin kunnan taloudelli-
nen tilanne nyt, kun valtuus-
tokausi on loppusuorallaan, 
on kuitenkin huomattavas-
ti parempi kuin valtuusto-
kauden alussa kuntaliitos-
selvitystä aloittaessamme. 
Mieleen on tullut varmasti 
myös se, että olisimmeko sit-
tenkin pärjänneet itsenäisinä. 
Päätökset kuitenkin tehdään 
aina sen hetkisen tilanteen 
ja käytettävissä olevien tule-
vaisuusarvioiden mukaan. 
Vuonna 2009 meillä oli vielä 
kertynyttä alijäämää 3,9 mil-
joonaa euroa. 

Kuntaliiton meille antamat 
viralliset laskelmat osoitti-
vat vääjäämätöntä alijäämän 

kasvua ja/tai veroasteen mit-
tavaa nostoa Oulun seudul-
la lähivuosiksi. Välittömästi 
aloittamamme talouden ta-
sapainottaminen, veropohjan 
yllättävä kasvu sekä varsin-
kin Kiimingin Veden yhtiöit-
täminen mahdollistivat sen, 
että vuoden 2010 lopussa ta-
seemme näytti jo kumulatii-
vista ylijäämää 9,8 M €. Kun 
siihen lisätään viime vuoden 
tilinpäätöksen ylijäämä noin 
1,7 M €, oli  Kiimingin kun-
nan taseessa  kertynyttä yli-
jäämää kaikkiaan 11,5 M € 
viime vuoden lopussa. Kos-
ka vuoden 2012 talousarvio 
tehtiin ylijäämäiseksi ja se 
näyttää myös toteutuvan, on 
kuntamme selviytynyt erit-
täin hyvin taloudestaan tällä 
valtuustokaudella. Eikä kui-
tenkaan ole syytä tuudittau-
tua liian ruusuisiin unelmiin. 
Kun omavaraisuuden hyvä-
nä tavoitetasona voidaan pi-
tää noin 70 prosenttia, se oli 
Kiimingissä noin 40 %. 

Suhteellinen velkaantu-
neisuus oli noin 60 %. Inves-
toinneista katoimme yhä noin 
40 % lainarahalla. Lainaa asu-
kasta kohti oli 2758 €. Koska 
Kiimingin työpaikkaomava-
raisuuskin on vain noin 40 
%, olemme hyvin riippuvai-
sia keskuskaupungistamme. 
Vaikka kehittämistä viime ta-
seen tunnusluvuissa ja työ-
paikkaomavaraisuudessa on 
edelleen, Kiiminki on toteut-
tanut hyvin yhdistymissopi-
musta, joka edellyttää, ettei 
kellään yhdistyvällä kunnal-
la uudessa Oulussa ole taseen 
alijäämää vuoden 2012 lopus-
sa. 

Kiitos kunnan  
henkilöstölle
Hyvästä tuloksesta on syytä 
kiittää yllättävän hyvää ve-
ropohjaa, mutta myös Kii-
mingin kunnan osaavaa vi-
ranhaltijajohtoa sekä koko 
henkilöstöä, jotka ovat ar-
jessa puurtaneet ja edel-
leen ponnistelevat asetet-
tujen tavoitteiden eteen. 
Kiitokseni lausun myös kai-
kille luottamushenkilöille 
erinomaisesta yhteistyöstä ja 
yksituumaisuudesta valtuus-
tokauden aikana saattaa kun-
tamme hyvään tuloskuntoon 
yhdistymissopimuksen mu-
kaisesti. Sekä henkilöstö että 
luottamushenkilöt ovat pari 
viimeistä vuotta uutta Oulua 
valmistellessamme työsken-
nelleet melkein ”kaksivuoro-
työssä”. Se on vaatinut paljon 
niin henkisiä kuin fyysisiäkin  
voimavaroja. Kiimingin kun-
ta onkin saanut tässä proses-
sissa kiitosta monista hyvistä 
toimintatavoistaan ja toivon, 
että ne tulevat käytännössä-
kin huomioon otetuiksi uu-
den Oulun organisaatiossa. 

Kiimingin kuntapalvelui-
den järjestämisvastuu siirtyi 
Oulun kaupungin alustalle 
jo tämän vuoden alusta. Vain 
koulutoimi ja varhaiskasva-
tus siirtyvät 1.8. lukuvuoten-
sa erilaisuuden vuoksi. Suu-

rin osa henkilökunnasta tekee 
työtään entisellä paikallaan. 
Vain yhdyskuntapalvelu-
jen henkilöstö on muuttanut 
Oulun ympäristötaloon. Pal-
veluita saa kuitenkin myös 
Kiimingissä ja Yhteispalve-
lupiste Kiimingin kuntatalol-
la palvelee kuntalaisia entistä 
monipuolisemmin. Elinkei-
noliikelaitos Kiimingin Kehi-
tys eli Kide sulautui jo vuo-
den alussa myös Business 
Ouluun, samoin Kiimingin 
Ateria on nyt osa Oulun Ser-
viisiä. Kiiminkijoen opisto ja 
OJ-säätiö odottavat vielä ylei-
sen kulttuuritoimen, vapaan 
kansansivistystyön sekä tai-
teen perusopetuksen ratkai-
suja, mutta niidenkin tilanne 
selkiytynee loppuvuonna.

Voimakasta  
rakentamista
Mieluista on myös todeta 
tärkeiden kuntalaisten pal-
velua parantavien inves-
tointien toteutuminen. Sellai-
sia ovat vuoden vaihteessa 
valmistuva Kiimingin ter-
veyskeskuksen laajennus, 
”koillisen keskus”  sekä Kii-
minkijoen koulun laajennuk-
sen ja päiväkodin rakentami-
sen alkaminen. Toivottavasti 
kirkonkylän keskustan perus-
parannustyöt ehtivät valmis-
tua Kiiminkipäiville. Jäälin 
palvelutaso paranee huomat-
tavasti, kun saadaan Laiva-
kankaan urheilukenttä val-
miiksi ja päästään Jäälin 
ostoskeskuksen ja vanhan ur-
heilukentän  kaavaa suunnit-
telemaan. 

Jäälinjärvikin on saanut 

oman vesienhoitoyhdistyk-
sensä järven kuntoa hoita-
maan, onhan terve järvi kaik-
kien kuntalaisten asia. Oulun 
ja Haukiputaan kunnille Kii-
mingin kunta on lausunut 
tahtonaan, ettei Vasikkasuol-
la enää jatkettaisi jätteenkä-
sittelyä. Välikylän yritys-
puistoon toivomme löytyvän 
merkittäviä suuria toimijoita, 
jos kerran ei  matkailullisesti 
vetovoimaisia I-alkuisia elä-
myskeskuksia sinne saada... 
Haluamme myös, että valta-
tie 20:tä kehitetään Oulun laa-
tukäytävänä nelostien lisäksi.

Edessämme ovat ehkä val-
takunnallisestikin mielen-
kiintoisimmat syksyn kun-
nallisvaalit Oulun seudulla, 
kun Suomen ensimmäisen 
strategisen kuntaliitoksen 
solmineiden kuntien uusi val-
tuusto kootaan.  Vaalitulos on 
merkittävä jokaiselle yhdis-
tyvälle kunnalle, kuntalaiset 
varmasti haluavat  paitsi mo-
nipuolisia  kokonaisvaltaisia 
osaajia, myös lähipalveluiden 
asiantuntemusta uuteen val-
tuustoon. 

Jäämme mielenkiinnol-
la odottamaan, millainen on 
kokoonpanoltaan jo poik-
keuksellisesti marraskuus-
sa aloittava uuden Oulun 
ensimmäinen valtuusto (67 
jäsentä) ja  kaupunginhallitus 
(17 jäsentä).  Valtuutettujen 
tehtävä on sitten lopullises-
ti päättää yhdistymishallituk-
sen kahden vuoden aikana 
valmistelemat asiat. Vaikka 
strateginen yhdistyminen on 
valmisteluineen ollut vuo-
sia kestävä, työteliäs ja pit-

kä prosessi,  se on mielestäni 
kannattanut. Yhteiset näke-
mykset ovat toimikunnissa ja 
yhdistymishallituksessa kes-
kustelujen jälkeen löytyneet 
ja toivon, että niin on jatkos-
sakin. 

Kiiminkipäivät  
valoisin mielin
Kun nyt elokuussa vietämme 
viimeisiä itsenäisen Kiimin-
gin Kiiminkipäiviä, teemme 
sen valoisin mielin luotta-
en, etteivät Kiiminkipäivät, 
ei kiiminkiläisyys eikä  kii-
minkiläinen yritteliäisyys 
mihinkään katoa. Päinvas-
toin uskon Kiiminki-identi-
teetin entisestään vahvistu-
van ja omaleimaisuutemme 
korostuvan ja olevan tärkeä 
osa uuden Oulun elinvoimaa. 
Vastakin juhlimme yhdessä 
Kiiminkipäiviä ja muidenkin 
uuden Oulun suuralueiden 
”pitäjäpäiviä” toinen toisiam-
me arvostaen.Tuleva uuden 
Oulun juhlavuosi 2013 on jo 
suunnitteilla ja erilaisia ta-
pahtumia tulvillaan! 

Toivotan kaikille kiimin-
kiläisille, tuleville oululaisille 
sekä vieraillemme hyvää elo-
kuista kesää! Vuosikymmen-
ten Kiiminkipäivien hengessä 
nauttikaamme sadonkorjuus-
ta, yrittäjyydestä, yritteliäi-
syydestä ja toistemme seu-
rasta! 

Marjo Korhonen
Kiimingin kunnan- 
valtuuston puheenjohtaja
Uuden Oulun yhdistymis-
hallituksen jäsen

Marjo Korhonen

Kysy myös tuotteitam-
me, huonekalujen kun-
nostukset ja maalauk-
set, erilaiset metallityöt 
sekä korjausompelu ja 
muut tilaustyöt.

Nuorille mahdollisuus 
Kiimingin työpajalla!
Oletko kiiminkiläinen nuori ja vailla 
koulutus- tai työpaikkaa? 

Esa Salonen puh. 040 581 7789, esa.salonen@ouka.fi
Tuula Väisänen puh. 044 499 3240, tuula.vaisanen@ouka.fi

Kiimingin työpajoilla Sinulla on 
mahdollisuus työharjoitteluun 
tekstiili- puu- ja metallialan 
töissä. Sinulla ei tarvitse olla 
aiempaa kokemusta ko. alojen 
töistä.

Pajoilla saat myös ohjausta 
opiskelu-, työllistymis-, ja 
muissa tarpeellisissa jutuissa. 
Voit aloittaa työkokemuksen 
kartuttamisen, parantaa am-
mattitaitoasi, lisätä sosiaalisia 
kontakteja ja saada uusia virik-
keitä! Ota rohkeasti yhteyttä, 
niin kerromme mieluusti lisää.

Kiimingin kunta
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Akateemikko, kuvanveistä-
jä Oskari Jauhiaisen (1913-
1990) nimikkomuseo Kii-
mingissä viettää toimintansa 
15-vuotisjuhlaa tänä kesä-
nä. Taidemuseon avaaminen 
vuonna 1997 on ollut kunni-
anosoitus Kiimingissä syn-
tyneelle, kansallisesti mer-
kittävälle akateemikon ja 
professorin arvon saaneelle 
taiteilijalle, jonka laaja ja mo-
nipuolinen tuotanto kestää 
myös kansainvälisen vertai-
lun. Jauhiaisen teosten  py-
syvän näyttelyn mahdollis-
tava taidemuseo on upea 
kohde vaalia kuvanveistä-
jämme taideperintöä.  Huo-
mattava määrä Jauhiaisen 
veistoksia on kuitenkin saa-
nut paikkansa myös eri puo-
lella Suomea, kaikkiaan 21 
paikkakunnalla, Oulun seu-
dullakin kahdeksan. Ne ovat 
enimmäkseen sankarihauta-
muistomerkkejä tai työtä 
kuvaavia veistoksia.  Näis-
tä kooltaan suurista teoksis-
ta museossamme on  joko 
pronssiin tai kipsiin valettu-
na pienoismallit sekä valo-
kuvia.

Miten museohanke sai al-
kunsa? Jauhiaisen merkitys 
tunnustettiin Kiimingissä jo 
1970-luvun loppupuolella, 
jolloin LC Kiiminki teki en-
simmäisen aloitteen Harava-
tyttö-patsaan hankkimiseksi 
kunnalle. Toimeen tartuttiin 
ja  tilaus tehtiin. Jauhiai-
sen heikentyneen terveyden 
vuoksi patsaan valmistu-
minen viipyi ja hänen oppi-
laansa, kuvanveistäjä Anja 
Juurikkala viimeisteli veis-
toksen, sillä Jauhiainen kuo-
li vuonna 1990. Patsas val-
mistui keväällä 1991, jolloin 
se paljastettiin kunnantalon 
edustalla.

Muistonäyttelystä 
museon alku
Akateemikon kuoleman jäl-
keen pidettiin seuraavana 
vuonna Kiimingissä hänen 
taiteensa muistonäyttely, 
jonka jälkeen vuonna 1995 
Jauhiaisen perikunta lahjoit-
ti Kiimingin kunnalle säi-
lytettäväksi noin 60 teosta, 
pienoisveistoksia,kipsitöitä, 
luonnoksia, pronssiteoksia 
ja mitaleja. Niiden esille saa-
miseksi  alettiin kunnassa et-
siä sopivia museotiloja. Kii-
mingin kuntaa, sen päättäjiä, 
virkamiehiä- ja naisia sekä 
muita aikalaistoimijoita on 
todella kiittäminen ennakko-
luulottomasta ja arvostavas-
ta suhtautumisesta museo-
hankkeeseen. 

Kun opetusministeriö 
tohtori Tytti Isohookana-
Asunmaan ollessa kulttuuri-
ministerinä myönsi Kiimin-
gin kunnalle museota varten 
avustuksen, voitiin sen ja 
kunnan panostuksen turvin 
saneerata entinen seurakun-
takoti nykyiseen taidemu-
seokäyttöön.  

Myöhemmin opetusmi-

 O. Jauhiaisen museotoimintaa 15 vuotta
nisteriö myönsi apurahoja 
myös  näyttelyn pystyttämi-
seen ja veistosten entisöin-
tiin. Ruvettiin puuhaamaan 
myös säätiötä museotoimin-
taa koordinoimaan.

Vuonna 1996 OJ-säätiö 
sai perustamisluvan ja sään-
nöt. Toiminnan tarkoitus on  
vaalia Jauhiaisen taideperin-
töä, toimia Jauhiaisen taiteen 
tunnettuuden lisäämiseksi 
ja toiminnallaan edistää ku-
vataidekasvatusta sekä mui-
ta tarkoituksen mukaisia toi-
mintoja. Säätiön perustivat 
Kiimingin kunta, Ylikiimin-
gin kunta, nykyisin Oulun 
kaupunki, Kiimingin seura-
kunta, Oulun Osuuspank-
ki ja Kirjapaino Osakeyhtiö 
Kaleva sekä Jauhiaisen peri-
kunta. Kaikki sijoittivat pe-
ruspääomaa säätiöön ja ni-
mesivät omat edustajansa 
OJ-säätiön hallitukseen. En-
simmäisen vuoden säätiön 
puheenjohtajana toimi silloi-
nen kunnanjohtaja Eino Ii-
sakka. Asiamiehenä on toi-
minut alusta asti  rovasti 
Arto Kouri.

Muisteluskirja  
Jauhiaisesta
OJ-säätiön jäsenet ovat tuke-
neet toimintaamme tarpeen 
mukaan vaihtelevin avus-
tuksin tai muilla osakkaiden 
omaan toimintaan sopivil-
la tavoilla, josta lämmin kii-
tos. OJ-säätiön hallituksen 
erityiskiitos tulee Kiimin-
gin kunnalle, joka on tarjon-
nut asianmukaiset tilat, vas-
tannut museokiinteistöstä 
kuluineen ja mahdollistanut 
lisäksi vuosittaisella toimin-
ta-avustuksella OJ-säätiön 
näyttelytoiminnan. 

Muut OJ-säätiön säännöl-
liset tulot muodostuvat lä-
hinnä vielä vähäisistä pääsy-
lipputuloista ja OJ-tuotteiden 
myynnistä, kuten esitteistä, 
Jauhiais-korteista ja taidekir-
joista. Ensimmäisen Oskari 
Jauhiaisesta kertovan taide-
kirjan toimitti  vuonna 1994 
Pekka Rönkkö, kustantaji-
na Ars Nordica ja Pohjoinen 
ja vuonna 2008 saatiin Tui-
ja Hautala-Hirviojan ja Sis-
ko Ylimartimon toimittama 
ja Lapin yliopiston kustan-
tama teos Oskari Jauhiainen 
– Pyrkimys lujaan muotoon 
Uusia näkökulmia Jauhiai-
sen tuotantoon. Parhaillaan 
on tekeillä ns. muisteluskir-
ja Jauhiaisesta, jonka kirjan 
rahoituksen onnistuttua toi-
vomme valmistuvan Jauhi-
aisen syntymästä 100 vuot-
ta- juhlaan mennessä vuoden 
2013 lokakuussa.

Kiimingin kunta on os-
tanut yleiset kulttuuripal-
velunsa Kiiminkijoen opis-
tolta. O. Jauhiaisen museon 
toiminta on yksi sen kult-
tuuritoiminnan painopiste-
alue. OJ-säätiön hallitus on 
kiinteässä yhteydessä opis-
ton  kulttuurituottaja Jaana 
Potkosen kanssa. Hän vas-

taa vaihtuvan tilan näytte-
lytoiminnasta ja kuukauden 
tapahtumista, joiden sisäl-
tö on vaihdellut esimerkiksi 
konserteista performanssei-
hin, vauvojen värikylvyistä, 
taideluentoihin, joulukuusen 
koristelusta  runojen lausun-
taan ja yhteislaulutilaisuuk-
siin. 

Vaihtuvat näyttelyt ja 
kuukauden tapahtumat  ovat 
merkittävästi rikastuttaneet 
museomme antia ja ne tuo-
vat myös uusia kävijöitä. 
Museon suunnittelussa on  
aikanaan viisaasti jätetty yli-
määräistä tilaa vierailevien 
taiteilijoiden töille. Olemme 
ottaneet jopa eteisen lasivit-
riinin käyttöön pienimuotoi-
sille installaatioille ja saam-
me näin entistä useamman 
taiteilijan luovuutta esille. 
Silti lisää näyttely- ja keit-
tiötilojakin tarvitsisimme te-
hostaaksemme toimintaa 
ja palvellaksemme parem-
min asiakkaitamme, mutta 
olemme iloisia nykyisenkin 
toiminnan mahdollisuuk-
sista. Tulevaisuuden toimin-
tatavoitteita koskevia pää-
linjauksia OJ-säätiön hallitus 
pohtii  kuullen myös kult-
tuurituottajaa.  OJ-säätiö ja 
Kiiminkijoen opisto ovat  ja-
kaneet museovalvojan palk-
kauksesta aiheutuvat kulut. 
Meillä on ollut erinomai-
sia museovalvojia vuosien 
mittaan ja he ovat työllisty-
neet joko oppisopimuksin tai 
työmarkkinatuella. Vuonna 
2011 museovalvojamme oli 
mukana Kiimingin kunnan 
kulttuurin toimintasuunni-
telmatyössä  ja ns. kulttuuri-
polku valmistui opetussuun-
nitelman osana koulujen 
taidekasvatuksen käyttöön.

Lasten ja nuorten  
kuvataidekasvatusta
Toimintamme alusta asti  OJ-
säätiön yksi tarkoitus on ol-
lut  lasten ja nuorten kuvatai-
dekasvatuksen edistäminen. 
Kiimingin ja aiemmin myös 
Ylikiimingin koulujen op-
pilastöiden näyttelyt touko-
kuussa ovat muodostuneet 
jo perinteeksi  kiitettävässä 
yhteistyössä innostuneiden 
kuvataideopettajien kanssa. 

Alkutaipaleemme kuva-
taidestipendien saajia on jo 
ehtinyt  vierailla  näytteil-
leasettajinakin. Monista nuo-
rista lupauksista on todella 
tullut kuvataiteen ammatti-
laisia, taiteilijoita ja  kuvatai-
deopettajia, mutta varmasti 
ainakin taiteen ystäviä. Tai-
demuseotoimintamme pe-
dagoginen vaikuttavuus on 
näin vahvistunut.

Vuosien mittaan olemme 
saaneet yhteistyökumppa-
neiksemme myös Oulun seu-
dun muita kulttuurilaitoksia 
ja -yhdistyksiä, kuten Ou-
lun taidemuseo,  Iin Kulttuu-
ri-Kauppila, Kierikki-keskus, 
Oulun taidegalleriat, Oulun 
taiteilijaseura- 63, Merikos-

kiseura, Saskiat, Terttu Jur-
vakaisen galleria ja monet 
muut verkostot, kuten Veik-
ko Vionoja Ullavalla. Oulun 
taiteilijaseuran syyskuiset 
näyttelyt Jauhiaisessa ovat 
jo perinne. Kiimingin kult-
tuuripalvelujen järjestämis-
vastuun siirryttyä Oululle tä-
män vuoden alusta on myös 
Oulun taidemuseon kans-
sa  tehtävä yhteistyö päässyt 
hyvään vauhtiin. Naivistit ja 
kesä- näyttely on merkittä-
vä avaus ja lupausta jatkossa 
yhteistyöhön on. 

Osaksi Oulun  
kulttuuritarjontaa
Tulevaisuutta varten Kiimin-
gin kunnassa tehtiin viime 
vuonna myös  ns. kulttuu-
riselvitys rinnan kirjastosel-
vityksen kanssa. Kummas-
sakin selvityksessä on 
kaavailtu  mahdollisuuksia 
kehittää O. Jauhiaisen mu-
seota myös omaleimaisena 
osana uuden Oulun kulttuu-
ritarjontaa. 

On pohdittu erilaisia vaih-
toehtoja, joista yhtenä muse-
on säilyttämistä nykyisellä 
paikallaan sitä siinä edelleen 
kehittäen tai  nykyisen  Kii-
mingin kirjaston yhteyteen 
rakentuvana kulttuurikes-
kuksena  O.Jauhiaisen salei-
neen ja virtuaalimuseoineen  
tai kolmantena mahdolli-
suutta siirtää  Jauhiaisen 
taidekokoelma kokonaan 
Oulun taidemuseon, Tieto-
maan ja Pohjois-Pohjanmaan 
museon yhteyteen, Oulun 
kaupunkiin mahdollisesti 
rakentuvaan uuteen kulttuu-

rikeskukseen. 
OJ-säätiön hallitus on lau-

sunnossaan kunnalle ha-
lunnut O.Jauhiaisen museo-
ta toistaiseksi kehitettävän 
sen nykyisellä paikalla Kii-
mingissä. Näin halutaan säi-
lyttää Kiimingin omalei-
maisuus, onhan Jauhiainen 
syntynyt Kiimingin Huttu-
kylässä, viettänyt kesiään 
Kiiminkijoen rannalla Esko-
lassa  ja halunnut saada vii-
meisen leposijansakin yhdes-
sä vaimonsa Kyllikin kanssa 
Kiimingistä. Perikunnan tah-
to on  muuttuvissakin olo-
suhteissa säilyttää Jauhiaisen 
taidekokoelma kokonaisena  
ja pysyvänä näyttelynä ar-
voisellaan tavalla. Silloin ko-
koelmalle tulisi Oulun tai-
demuseon yhteydessäkin 
varata oma tila.  Nyt  nämä 
kulttuurin ratkaisut vie-
lä odottavat  tulevaisuuden 
päätöksiä samoin kuin Kii-
minkijoen opistonkin tule-
vaisuus, jota sen hallituk-
sen varapuheenjohtajana ja 
OJ-säätiön toimintakump-
panina mielenkiinnolla myös 
seuraan.

Sydän sykkii  
museolle
Olen saanut kunnian olla 
OJ-säätiön puheenjohtaja-
na jo vuoden 1997 alusta eli 
käytännössä tämän museon 
15-vuotisen toiminnan ajan. 
Niinpä myös minun sydä-
meni sykkii vahvasti akatee-
mikko Oskari Jauhiaisen mu-
seolle ja hänen taiteelleen.  

Elokuussa juhlistamme 
pienimuotoisesti  näyttelyi-

den keskellä nimikkomu-
seomme 15-vuotistaivalta, 
mutta juhlan aiheita riittää  
runsaasti myös ensi vuodel-
le, sillä akateemikko, kuvan-
veistäjä Oskari Jauhiaisen 
syntymästä tulee lokakuun 
viimeisenä päivänä  kulu-
neeksi 100 vuotta! Uuden 
Oulun juhlavuosi 2013 on 
siis myös Kiimingin suur-
miehen,  Oskari Jauhiaisen 
juhlavuosi!

Toivon nyt ja tulevaisuu-
dessa myös laajan uuden 
Oulun kaupungin päättäji-
en, virkamiesten, yritysten 
ja asukkaiden arvostavan ja 
tukevan  akateemikkomme 
taideperinnön vaalimista ja 
kuvanveistokulttuurin edis-
tämistä kukin mahdollisuuk-
siensa mukaan. 

Kuvanveisto ja koko  ku-
vataide  muun monipuolisen 
kulttuurin osana,  on mie-
lestäni  yksi uuden Oulun 
elinvoimaisuuden  parhai-
ta vetovoimatekijöitä. Luo-
tan siihen, että kaikilla meil-
lä riittää viisautta ja kykyä 
säilyttää, tehdä tunnetuksi 
ja siirtää tämän kansainvä-
lisestikin merkittävän aka-
teemikon ja kuvanveistäjän  
taideperintö myös tuleville 
sukupolville, sillä Hippokra-
testa lainatakseni ”Taide pit-
kä, elämä lyhyt”.

Kulttuuriterveisin
Marjo Korhonen 
OJ-säätiön hallituksen 
puheenjohtaja
Kiiminkijoen opiston 
hallituksen  
varapuheenjohtaja

OHJELMA
Avaus, OJ-säätiön hallituksen puheenjohtaja Marjo KorhonenJuhlapuhe, kulttuurijohtaja Risto VuoriaPerikunnan puheenvuoro, kuvataidelehtori Anna-Leena AarnioMusiikkia

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!
                     
OJ-SÄÄTiÖ
                         
Marjo Korhonen Arto Kouripuheenjohtaja  asiamies

Juhlistamme nimikkomuseomme 15-vuotispäivää elokuun 12. päivänä 2012 klo 14  O.Jauhiaisen museolla, Jaarantie 2, Kiiminki.

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme mieluusti ilmoittamaan tulostanne 5.8. mennessä museosihteeri Raija Raitiolle puh. 044-4993173 tai jauhiaisenmuseo@kiiminki.fi museon aukioloaikoina ke-su klo 12-16.

Kiimingin kunta
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ProEt Oy on sosiaali- ja terveysalalle sekä eri orga-
nisaatioille koulutusta ja konsultointia tarjoava yritys, 
jonka erityisosaamisen alueet ovat ammattietiikka, 
työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten hyvinvointi. Se 
perustettiin kesäkuussa 2010 Kiimingissä yhden hen-
gen yrityksenä. Koulutuspalveluissa käytetään eri alo-
jen asiantuntijoita. 

ProEt Oy:n toiminta-ajatuksena on edistää työyh-
teisöjen inhimillisyyttä sosiaali- ja terveysalalla sekä 
yritysmaailmassa. Yritys tarjoaa pääasiassa koulutus- 
ja konsultointipalveluja. Näiden lisäksi on meneillään 
terveysalaan liittyviä tutkimushankkeita, kuten tällä 
hetkellä työn alla oleva Eettisyys päätöksenteossa.

Tarjottavissa palveluissa käsitellään sosiaa-
li- ja terveysalalla sekä eri organisaatioissa toimivi-
en työntekijöiden eettisiä, filosofisia, ammattitaitoon 
ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Ne voivat olla 
omakohtaisia tai asiakastyössä eteen tulevia koke-
muksia, joiden määrittelemisessä ja ratkaisemisessa 
tarvitaan asiantuntijan apua. 

Tärkein tuote on ETiiKKAKORTTi® sekä tuotekehi-
tystyön alla oleva PALVELUKORTTi. ETiiKKAKORT-
Ti® koostuu noin 5,5 ov:n laajuisesta koulutuspake-
tista, jossa käsitellään sosiaali- ja terveysalan eettisiä 
kysymyksiä, ongelmien ratkaisemista ja päätöksen te-
kemistä. Se sisältää luentopäiviä ja itsenäisen opis-
kelun päiviä. itsenäiseen opiskeluun liittyvät tehtävät 
tapahtuvat verkko-opiskeluna. Syksyllä käynnistyvät 
jo mm. Hyvä saattohoito, Hyvä päätöksentekoproses-
si, Hyvä johtaminen sekä Hyvä työyhteisö eri puolilla 
Suomea. Koulutuksiin ilmoittautuminen on menossa.  

Annu Haho

Koulutusta, tutkimusta  
ja konsultointia 
eettisyyden puolesta

Annu Haho, tutkija ja kouluttaja 
sekä ProEt Oy:n toimitusjohtaja

Nuorisotyö Kiimingissä 
tempaa mukaansa!

Kiimingin kunta

Uuden Oulun piiriin astuttaessa 
myös Kiimingin nuorisopalvelun 
työt ovat olleet muutoksessa, mut-
ta pääasia on edelleen sama: järjes-
tää nuorille kasvua tukevaa ja mu-
kavaa toimintaa. Laivakankaan ja 
Kiimingin nuorisotiloilla voi käy-
dä tutustumassa reippaisiin nuo-
riin pelien, harrastusten ja aktiivi-
sen toiminnan merkeissä.

Nuorisopalveluissa tehdään 
monialaista yhteistyötä niin pai-
kallisesti kuin seudullisestikin. Yh-
teistyökumppaneita ovat muiden 
muassa koulutoimi, terveystoimi, 
liikuntatoimi, seurakunta sekä kii-
minkiläiset nuoriso- ja liikuntajär-
jestöt. Nuorisotilojen toiminnan li-
säksi hauskaa pidetään leireillä, 
retkillä ja kerhoissa.

Toiminnan lähtökohtana on yh-
teisöllisyys, yhdenvertaisuus ja ta-
sa-arvo, terveet elämäntavat sekä 
ympäristön kunnioittaminen. Ter-

veitä elämäntapoja edistetään mui-
den muassa ehkäisevän päihdetyön 
parissa, jota tehdään Ookko nää vä-
littäjä –verkostossa.

Kiimingin nuorisopalveluissa 
pyritään kehittämään myös kodin 
ja nuorisotyön yhteistyötä, esimer-
kiksi vanhempainilloissa. Nuo-
risotilat ovat auki myös nuorten 
vanhemmille, kahvit varmasti kei-
tetään jos vanhempi saapuu pai-
kalle.

Nuorisotiloilla on nuorten käy-
tössä tietokoneet, biljardipöydät, 
pingispöydät, pleikkarit, Xboxit, 
pelikortteja sekä muita pelejä. 

Molemmilla taloilla on nettiyh-
teydet ja lisäksi Sykkeen nuoriso-
tiloissa on hyvin varusteltu bän-
ditila, josta jokainen 12–17-vuotias 
nuori voi varata 30 minuutin ajan 
harjoitellakseen tai kokeillakseen 
soittamista. (jk)

Talvista vauhtitoimintaa 
tarjosi Big Air Skabat!

Yksi helmi manga- ja animeker-
hon tuotoksista ja teemaan liitty-
västä kilpailusta.

Laivakankaan nuokkarin Eläin-
päivä oli koko perheen tapah-
tuma, jossa oli poniratsastus-
ta, Kiimingin koiraharrastajien 
lajiesittelyä, pehmoeläinnäytte-
ly sekä paljon muuta mukavaa. 
Kuvassa nuoriso-ohjaaja San-
na Pentti kissansa KorpiCoon’s 
Pompulan kanssa.

Tuunauspaja Sykkeen nuokkarilla.

Laivakankaan nuokkarin talotoimikunta Helsingin reissulla toukokuussa 2011.
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Fysioterapeutin avulla voimme myös kuntouttaa 
leikkauksesta toipuvia koiria.
Kaupungista pääsee puolen tunnin välein 200 
metrin päässä toimitiloistamme sijaitsevalle bussi-
pysäkille!
Avaamme ulkouimakauden päätyttyä ja 
valmistumisastetta voit seurata
Koirakylpylä Vesipedon Facebook-sivulta!
Kotisivut avataan pian!

Osoitteessa Tuohimaantie 12

Koirakylpylä Vesipeto on täyden 
palvelun koirakylpylä, jossa tavoit-
teena on koiran kokonaisvaltainen 
hyvinvointi ja huoltaminen.

PalVEluiSTammE löyTyy

- uima-allas, uittaja 
- suolahuone (iho- ja hengitys-
 tieongelmaisille koirille)
- pesu- ja kuivaustilat trimmaa-
 jien suosimilla asianmukailla
 ja tehokkailla välineillä
- pesu/takunpoistopalvelua, 
- hyvinvointituotteita sisältävä
 pieni myymälä 
- juoksumatto 
- omassa tilassaan toimiva
 trimmaaja sekä hoitotilat   
 vieraileville fysioterapeu-
 teille, osteopaateille ja 
 koirahierojille

Koirakylpylä  Vesipeto avataan 
Kiimingissä   syyskuussa 2012!

Ajankohtaista

YHTEYSTIEDOT

Asiakasneuvonta:
Merja Aikio, toimialakoordinaattori
040 701 2835
merja.aikio@businessoulu.com

yritysneuvonta:
Timo Paakkola, yritysneuvoja
045 893 2000
timo.paakkola@uusyrityskeskus.fi

http://www.businessoulu.com/ 

Mistä rahaa PK-yritykselle?
Aika: 17.8. 2012 klo 8.30-11.00
Paikka: Oulu, Elektroniikkatie 3
ilmoittautuminen: 14.8. mennessä 
soile.jokinen@businessoulu.com

Tuotteistamisen ABC
Ajankohdat:
21.8. klo 9.30–16.00 Kiiminki
22.8. klo 9.30–16.00 Haukipudas
23.8. klo 9.30–16.00 Oulunsalo
ilmoittautuminen: 13.8. mennessä salla.hirvonen@businessoulu.com

Web-sivujen suunnittelu yrityksille
Aika: 21.8. klo 12-16 ja 13.9. klo 13.00-16.00
Paikka: OAMK, Kotkantie 1, 
Kulttuurialan yksikkö, 2744 Suurryhmätila
Ilmoittautuminen: minna.karukka@oamk.fi

Pääomasijoittaminen juridisena 
prosessina – tunnetko osakassopimuksen ehdot?
Aika: 24.8. klo 8.30-11.00
Paikka: Oulu, Elektroniikkatie 3
ilmoittautuminen: 20.8. mennessä soile.jokinen@businessoulu.com

Verkkomarkkinointipäivät: 
1. Verkkomarkkinoinnin perusteet
Aika: 29.8. klo 9.00-16.00
Paikka: Oulu, Elektroniikkatie 3, koulutustila Pohjola
ilmoittautuminen: 20.8. mennessä salla.hirvonen@businessoulu.com

Yritystalouden perusteet
Aika: 30.8., 6.9. ja 13.9., klo. 12.00–16.00
Paikka: Oulu, Elektroniikkatie 3
ilmoittautuminen: 20.8. mennessä salla.hirvonen@businessoulu.com

Elämää pääomasijoittajan kanssa
Aika: 4.9. 2012
Paikka: Oulu, Elektroniikkatie 3
ilmoittautuminen: 31.8. mennessä 
soile.jokinen@businessoulu.com

Myyntivalmennus – vähemmällä enemmän
Aika: 5.9. klo 13-16; 19.9. klo 13-16; 10.10. klo 13.00-16.00
Paikka: Oulu, Elektroniikkatie 3
ilmoittautuminen: 29.8. mennessä salla.hirvonen@businessoulu.com

LISÄTIETOA TAPAHTUMISTA:
www.businessoulu.com/fi/
uutiset-tapahtumat/tapahtumat-koulutukset.html

MDA Service Oy rakentaa  
uudet tilat yrityspuistoon

Kuva rakenteilla olevasta hallista Kiimingin yrityspuistosta. Hallin on tarkoitus valmistua syksyyn men-
nessä.

MDA Service Oy rakentaa tällä het-
kellä Kiimingin yrityspuistoon uut-
ta toimitilaa, jonka on tarkoitus 
valmistua syksyyn mennessä. Ai-
kaisemmin vuokratiloissa toiminut 
yritys muuttaa korkeaan siltanos-
turilla varustettuun hallitilaan, jol-
la on laajuutta noin 500 neliömetriä 
ja lisäksi sosiaali- ja konttoritilaa tu-
lee 150 neliön verran.

Yritys muovattiin vuoden 2010 
aikana nykyiseen muotoonsa, jol-
loin yrittäjäkolmikko Vilho Tenno, 
Harri Nemtsinkoff ja Sakari Uu-
sitalo löivät hynttyyt yhteen. Tätä 
ennen V. Tenno Oy:n nimellä toi-
minut yritys toimi automaation pa-
rissa. Yhdistymisen jälkeen nimi 

muutettiin MDA Service oy:ksi 
(Motors, Drives, Automation), jotta 
yrityksen monialaisuus ja kansain-
välisyys välittyisi paremmin.

Harri Nemtsinkoff kertookin, 
että yhteistyökumppaneita on laaja 
kirjo Pohjoismaissa sekä muissakin 
maanosissa. Firman asiantuntevia 
työntekijöitä on käynyt antamassa 
näytteitä vahvasta ammattitaidos-
taan Japania ja Indonesiaa myöten. 
Yhteensä yritys työllistää tällä het-
kellä 15 henkilöä, joista 3 on kausi-
työntekijöitä. Lokakuussa muuton 
myötä lisähenkilökunta saattaa olla 
tarpeen.

Tuore yritys sai alkutaipaleel-
laan apua Kiimingin Kide –yri-

tyshautomolta, ja nyt yhtenä 
yhteistyökumppanina on ollut Bu-
sinessOulun uusyrityskeskuksen 
yritysneuvoja Timo Paakkola.

- BusinessOulun palvelut ovat 
tulleet todella tarpeeseen, sillä tu-
kien hakemiseen ja muihin käytän-
nön asioihin liittyy niin mutkikkai-
ta kuvioita. Ely-keskuksen tukien 
hakemisessakin on sellainen pa-
perisouvi, että kokeneemmalla-
kin yrittäjällä voi olla hankaluuk-
sia selvitä siitä, kertoo Nemtsinkoff 
ja luottaa siihen, että asiantuntevaa 
tukea saa pyytäessä jatkossakin.

Jenny Kärki
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Paitsi edullisuutta, S-market on myös 
tasaista laatua ja monipuolisuutta. 

ma-pe 7-21, la 7-18 , su 12-18

KIIMINKI

Yksi pysähdys, 
monta palvelua!

6-24

6-24h

Valitse makusi mukaan 
runsas noutopöytä tai 
herkullinen annos listalta.
Maistuvat hampurilaiset
ja hampurilaisateriat
nopeasti ja helposti.

Edullinen ABC-market 
on avoinna joka päivä.
Hoidat kauppaostokset 
helposti samalla 
pysähdyksellä ja saat 
lisäksi Bonusta.

Kiiminki
Kauppareitti 2,
044 788 4870
lm.kiiminki@sok.fi

”Meidän perhe käy S-marketissa, 
koska kaikki tuotteet ovat siellä pysyvästi 

  edullisia. Joistakin lähikaupoista ei 
  raski ostaa kuin maitopurkin, mutta 

 S-marketin hinnoilla tohtii kerätä 
  isommatkin ostokset. Lisäksi 

  Bonusta jopa 5%˝
  

Asiakas-
omistajuus

- siinä on etua!

BONUSTAULUKKO

Ostot €/kk

900
800
700
600
500
400
300
200
50

Bonus %

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0BO

N
U

S
Lyijykynät 6 kpl/pkt

pkt

pkt

pkt

pkt

pkt

275 350

395

495

695

pkt495Lyijytäytekynä
+ varalyijyt 0,5 mm
stiftpenna + blyertsstift 

pkt495Lyijytäytekynä
+ varalyijyt 0,7 mm
stiftpenna + blyertsstift 

2-pack295Irtolyijyt 0,5 mm x 2 pkt
blyertsstift till stiftpennor

kpl350Lyijytäytekynä 0,5 mm
stiftpenna 

2-pack295Irtolyijyt 0,7 mm x 2 pkt
blyertsstift till stiftpennor

pkt250Lyijykynä 3 kpl/pkt
blyertspennor 3-pack

pkt450Lyijykynä 3 kpl/pkt
blyertspennor 3-pack

Lyijykynä 3 kpl/pkt
+ pyyhekumi
blyertspennor 3 st + radergummi 

kpl295Kankaanmerkintäkynä
tvättmärkningspenna

pkt250Pyyhekumi 3 kpl/pkt
radergummi 3-pack 

pkt250Pyyhekumi 2 kpl/pkt
radergummi 2-pack

kpl295Teroitin säiliöllä 2 reikää
pennvässare dubbel 

Pastelli
kuitukärkikynä 6 kpl/pkt
penna 

Korostuskynä 4 kpl/pkt

Kuulakärkikynä 10 kpl/pkt

                           
Kompakti ja helppokäyttöinen tyhjiöpakkaaja hands free 
-toiminnolla.                           
Vakuumi- eli tyhjiöpakkaaminen parantaa pakastettujen 
tuotteiden säilyvyyttä monin kertaisesti.Esimerkiksi kala 
säilyy pakastettuna max.6kk mutta vakumoituna 24kk.
Eikä pakkaspolte pilaa saaliin pintaa.

 Muista myös vakuumimuovit

HINTA 
POMMI!

Saarijärvi

Kokkola

Raahe

Iisalmi

Alahärmä

Kiiminki

Pori

Vaasa

HAMPURILAIS
ATERIA

400
8–218–21 8–188–18Ark. La

Aherramme arkena - lepäämme sunnuntaina!

KIIMINKI

Nico Boco reppu
harmaa/roosa tai

musta tekstillä

2480kpl

Lyijykynät 6 kpl/pkt

275
Korostuskynä 4 kpl/pkt

395

350
Lyijykynä 3 kpl/pkt
+ pyyhekumi

Kuulakärkikynä 
10 kpl/pkt

495

Ark. 10-18 La 10-17 www.hhsport.fi

Foodsaver v2040 
Kaikista HH Sporteista 

6890
Trikoopusero
130-170 cm
trikåskjorta 

995

Hupparitakki
130-170 cm
munkjacka 

1795
Farkut
128-164 cm
jeans 

1995

Collegehousut
130-170 cm
harmaa, musta
collegebyxor grå, svart 

1395

Farkut
134-170 cm C- ja D-mitoitus
jeans C- och D-mått 

2595

Huppari
130-170 cm
myös mustana
munkjacka
även svart 

1995

Reippaita värejä ja kuoseja

www.HHnet.fi


