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050 440 4004

Tervetuloa!

www.autokouluajuri.fi

Uudet henkilöautokurssit alkavat Oulussa Tuiran toimipisteessä 
joka maanantai kello 17 ja Jäälin toimipisteessä aina 
parittoman viikon maanantaina klo 18.

www.ktcgroup. 

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

Ota yhteyttä, toimivien tilojen tekijään!

Uusi silta ulkoilijoille Kiimin-
kijoen yli Koitelin pohjoisran-
nalle avattiin yleisölle torstaina 
15. marraskuuta. Juhlallisuu-
det järjesti Kiimingin kunta ja 
BusinessOulu. Uusi kevyenlii-
kenteensilta sijaitsee Sahasaa-
ressa Tunnelmatuvan ja esiin-
tymislavan välissä. Se yhdistää 
rantoja pitkin kulkevat ulkoi-
lureitit. Pohjoisrannan uudet 
reitit tarjoavat ulkoilijoille en-
tisestään parantuneet virkis-
tysmahdollisuudet yhdellä 
Uuden Oulun kauneimmista 

Uusi Koitelin silta vihittiin
virkistysalueista.

Jääliläinen Daniel Helakor-
pi esitti runonlausuntaa Koi-
telin sillan vihkiäisissä. He-
lakorpi voitti tämän vuoden 
Talent-kilpailun ja voitto rat-
kaistiin yleisöäänestyksessä. 
Runoja lausunut  jääliläinen 
7-vuotias Daniel Helakorpi 
nappasi koko kilpailun voiton 
ja sai palkinnoksi 30 000 euron 
sekin. Helakorpi lausui loppu-
kilpailussa runon ”Lohen ja 
kiisken uimakilpailusta”.

Uusi, 56 metriä pitkä silta sekä alla virtaava koski olivat juhlavalaistu. Lisää avajaistapahtumasta sivulla 11.

Runonlausuntaa esittä-
mässä Talent Suomi 

-kisan voittaja 
Daniel Helakorpi. 

KUNNAN
SIVUT 11-13

Toivotamme kaikille 
hyvää joulua ja 
menestyksekästä 
uutta vuotta 2013

Kiimingin Yrittäjät ry

• Uusi Koitelin silta
• Terveysaseman 
  remontti etenee
• Yrittäjyyskasvatusta
 Paras koulupäivä ikinä
 Uskon itseeni ja 
 vahvuuksiini
• Uuden Oulun avajaiset
• Yhteispalvelun asiointi 
  lisääntyy
• O Jauhiaisen museolla  
   drip&drop
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KIIMINKI L E H T I

Pk-yritysten tulevaisuudennäkymät ovat heikkene-
mässä.  Alueen yrityksille suunnatussa kyselyssä kar-
toitettiin pk-yritysten tulevaisuudennäkymiä. Vastaa-
jia kyselyssä oli runsaat 500. Odotukset liikevaihdon ja 
työllistämisen suhteen ovat kesäkuun vastaavaan kyse-
lyyn verrattuna heikommat. 

Yrittäminen on haastavaa, kiehtovaa ja mielenkiintoista!
Epävarmuuden takia ei investointihaluja juuri ole, in-

vestoinneista toteutetaan vain toiminnan kannalta vält-
tämättömät. Epävarmuutta aiheuttaa myös rahoituksen 
saatavuuteen liittyvät haasteet, ilman kunnollisia va-
kuuksia yritysten on vaikea saada rahoitusta selvitäk-
seen vaikeiden aikojen yli. Toivoa sopii, että muutenkin 
hiukan nihkeä uusien yritysten perustamistahti ei enti-
sestään heikkene rahoituksen puuttumisen vuoksi. 

Suomen kilpailukyky, verrattuna lähimpiin kilpaili-
jamaihin, heikkenee edelleen. Vientiteollisuus on kär-
sinyt jo vuosia heikosta kilpailuasetelmasta. Yritykset 
ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan 
vallitsevaa tilannetta. Henkilöstöä vähennetään. Aikai-
semmin keinona käytetyn lomautuksen sijaan käytetään 
irtisanomisia.

Kotimaan markkinoiden osalta vuodenvaihteessa to-
teutettavat veronkorotukset ja yritysten palkanmaksu-
kyvyn heikkeneminen alentavat ihmisten ostovoimaa, 
kulutus laskee ja sitä kautta myös sisämarkkinoilla toi-
mivien yritysten toiminta hankaloituu. 

Yrittäminen on välillä kovin haastavaa, markkinata-
loudessa yrityksien merkitys on keskeinen. Pitää löytyä 
riskinottokykyä, kasvuhalukkuutta ja rohkeutta keksiä 
uusia toimintatapoja sekä innovaatioita. Kaikesta huoli-
matta yrittäminen on kiehtovaa, työ on monipuolista ja 
mielenkiintoista. 

Lokakuussa pidettiin Oulussa Valtakunnalliset yrit-
täjäpäivät ja Suomen Yrittäjien liittokokous. Erinomai-
sesti onnistuneille Yrittäjäpäiville osallistui yhteensä 

yli kaksituhatta henkilöä. Liittokokouksessa valittiin 
yrittäjäjärjestölle puheenjohtajisto Mikko Simolinna 
jatkaa puheenjohtajana. Tapahtuma huipentui lauan-
tai-iltana pidettyyn juhlagaalaan, jossa tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö juhlapuheessaan korosti yrittä-
jyyden merkitystä yhteiskunnalle ja kannusti yrittäjiä 
jaksamaan. 

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien syyskokous pidet-
tiin marraskuussa Haukiputaalla, myös siellä oli run-
saasti osallistujia. Kokouksessa hyväksyttiin 2013 
toimintasuunnitelma. Teema tulevalle vuodelle on 
”Läsnä yrittäjän arjessa”. Painopistealueina toimin-
tasuunnitelmassa ovat mm. kuntavaikuttaminen, yk-
sinyrittäjien toimintaedellytysten parantaminen ja 
yrittäjyyskasvatuksen lisääminen kaikilla kouluasteil-
la. Syyskokouksessa tulin valituksi aluejärjestön pu-
heenjohtajaksi. Vielä kerran kiitos luottamuksesta. 
Valinnan jälkeen sain paljon onnentoivotuksia ja kan-
nustusta. Erityisesti arvostan Kiimingin yrittäjien pe-
rustajajäsenen, ensimmäisen puheenjohtajan Veikko 
Tolosen onnittelusoittoa. Veikko korosti luottamus-
tehtävän tärkeyttä ja toivotti menestystä tehtävässä. 
Lämmin kiitos kaikille onnitteluista, tulen tekemään 
parhaani. 

Kiimingin yrittäjien puolesta toivotan kaikille hy-
vää itsenäisyyspäivää ja rauhallista joulun aikaa.

Lauri Mikkonen
Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheen-
johtajaksi valittu Lauri Mikkonen pitä-
mässä vuosikokouksessa kiitospuhetta.

Uudet jäsenet
Kiimingin Yrittäjät ry on 
saanut viime toukokuusta 
lähtien riveihinsä 16 uutta 
jäsentä. Nyt yrittäjäyhdistyk-
sessä on kaikkiaan 144 jäsen-
tä. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan! Uusia jäseniä:

AVI-Muuraus on Alek-
si Isolan yritys, joka toimii 
Kontiosta käsin.

Customer-oriented mas-
sage on Sari Pikkaraisen ter-

veyspalveluyritys Jäälissä.
HE Networks Oy on säh-

kö- ja tietoliikenneverkkojen 
rakentamisen parissa toimi-
va yritys, yrittäjänään Eero 
Heikkinen.

Hyvän olon hetki Tmi 
Seija Erkkilä on terveyspal-
veluita Kiimingissä tarjoava 
yritys.

Isännöinti Vesa Ojala Oy 
on kiinteistöjen isännöintiä 

harjoittava yritys.
JK Raskaskonehuolto Oy 

on erikoiskoneiden korjauk-
seen ja huoltoon erikoistu-
nut, Jukka Konttilan omista-
ma yritys.

LVI-asennus J. Järvinen 
toimii lämpö-, vesijohto- ja il-
mastointiasennusten parissa 
yrittäjänään Janne Järvinen.

Nurmimäki Timo Tuo-
mas tarjoaa rakennustekni-

siä palveluita.
Olokolo Oy toimii Konti-

ossa erikoistuneen rakennus-
toiminnan saralla, yrittäjä-
nään Ilmari Mäenpää.

Osarata Oy on liukkaan 
kelin ajoharjoittelua tarjoa-
va yritys, joka toimii Jäälis-
sä. Omistajana Oulun seu-
dun Ajoharjoitteluratasäätiö.

Oulun Sähköasennus Oy 
on Jarkko Puitin Kiimingissä 

toimiva yritys.
Rakennuspalvelu J. 

Konttinen on muiden mu-
assa asuinrakentamiseen 
perehtynyt Jussi Konttisen 
omistama yritys.

Sähkö-Autio on Jori Au-
tion Jäälissä toimiva sähkö-
asennusyritys.

Tmi Haanela on Pent-
ti Haanelan yritys, joka kor-
jaa, huoltaa ja asentaa konei-

ta sekä laitteita.
Tmi Teemu Lehmikan-

gas on rakenneteknistä pal-
velua tarjoava yritys.

VM Team Oy harjoittaa 
moottoripyörien sekä nii-
den osien ja varusteiden vä-
hittäiskauppaa, yrittäjänään 
Mika Runtti. (jk)

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

Mikkonen jatkaa yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana

Kiiminkipäivien järjestä-
minen on vuosittain Kii-
mingin Yrittäjien suurin 
voimainponnistus. Yrittä-
jillä on myös oma ravin-
tolateltta, jonka toivotaan 
täyttyvän asiakkaista, ku-
ten tässäkin kuvassa pari 
vuotta sitten.

Kiimingin Yrittäjät ry ko-
koontui syyskokoukseensa 
Jäälinmajalle, maanantaina 
3.12. Lauri Mikkonen valit-
tiin jatkamaan yhdistyksen 
puheenjohtajana. 

Hallituksen tuli puheen-
johtajan lisäksi yhdeksän jä-
sentä. Uusina hallitukseen 
valittiin Minna Huru ja Kai-
suleena Joenvaara sekä jat-
kamaan erovuoroisina ol-
leet Pentti Eskola, Riitta 
Kemppainen ja Mari Halko-
la. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Miika Sutinen, Aulis 
Roininen, Auli Ylipahkala ja 
Hannu Tuohino. 

Vuodelle 2013 tehdystä 
toimintasuunnitelmasta kävi 
ilmi, että Kiimingin Yrittäjät 
ry jatkaa aktiivista työtään 
yrittämisen edistämiseksi, 

yrittäjien hyvinvoinnin puo-
lesta sekä yhdistyksen jäsen-
määrän lisäämiseksi, tavoit-
teena ylittää 150 jäsenen raja 
ensi vuonna. Tällä hetkellä 
jäseniä on 144. Yrittäjäyhdis-
tys ylläpitää ja edistää yritys-
toiminnan edellytyksiä yh-
teistyöllä Oulun kaupungin 
ja muiden sidosryhmiensä 
kanssa.

Etenkin paikallisuus ko-
rostuu yrittäjäyhdistyksen 
toiminnassa. Kiimingin kun-
ta liittyy osaksi uutta Ou-
lua, mutta samalla Kiimingin 
Yrittäjät ry säilyy itsenäisenä 
paikallisyhdistyksenä. Myös 
paikallisille perinteeksi tul-
leen Kiiminkipäivä-tapah-
tuman tulevaisuus halutaan 
turvata. Myös Kiiminki-lehti 
tullaan julkaisemaan jatkos-

sakin kolme kertaa vuodes-
sa. Lehti on tehokas väli-
ne tuoda esille ajankohtaisia 
asioita ja myös osa yhdistyk-
sen varainhankintaa, yhdes-
sä Kiiminkipäivien ja jäsen-
maksupalautusten kanssa. 
(ht)



3/2012 KIIMINKI L E H T I 3
TÄSSÄ LEHDESSÄ mm: Kiiminkipäivät 

jatkuvat s. 3
Lauri Mikkonen 
PYP:n puheen-
johtajaksi s. 4

Kunnan ja yrittäjien 
yhteistyö 
onnistunutta s. 5
Olokolosta uusia 
luontokokemuksia s. 7

Puheenjohtajan terveiset s. 2
Kiimingin Yrittäjät ry:n 
uudet jäsenet s. 2

Kunnan sivut 
s. 11-13
BusinessOulu 
s. 14

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

Ma & Ti SULJETTU

•  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

Väänäsen 

Pitopalvelu 

toivottaa 

Hyvää Joulua!

Klo 10 kirkossa
Jumalanpalvelus
toimittaa Raimo Salonen
Kunniakäynti sankarihaudoilla ja 
juhlakahvit seurakuntakeskuksessa.

Klo 12 Itsenäisyyspäiväjuhla
Seurakuntakeskuksessa 
Juhlapuhe: kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Martti Väänänen
Avauspuhe: nuorisovaltuutettu Akusti Saarijärvi 
Musiikkia: Eveliina ja Venla Hintikka, 
diplomiurkuri Risto Ainali, 
Poikakuoro Pohjantähdet, johtajanaan
Ulla Metsänheimo
Palkitsemiset 

Kiimingissä torstaina 6.12.2012

Itsenäisyys-
päiväjuhla

Kunniamerkit

Kiiminkipäivät jatkuvat 
myös ensi vuonna

Viimeisiä itsenäisen Kiimin-
gin Kiiminkipäiviä vietettiin 
10.-12.8.2012. Kiiminkipäi-
vät avasi Kiimingin Yrittäji-
en puheenjohtaja Lauri Mik-
konen. Kiimingin kunnan 
tervehdyksen esitti Kiimin-
gin kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Marjo Korho-
nen, joka puheessaan kävi 
läpi huomattavimmat työt ja 
uudistamiskohteet Kiimin-
gissä sekä sivusi puhees-
saan vuodenvaihteessa ta-
pahtuvaa kuntaliitosta Oulun 
kanssa. Liitoksesta huolimat-
ta Kiimingin Yrittäjät pitä-
vät jo perinteeksi muodostu-
neesta tapahtumasta kiinni ja 
ensi vuonnakin Kiiminkipäi-
vät järjestetään aikaisempien 
vuosien tapaan. 

Kiiminkipäivä -tapahtu-
ma oli täynnä ohjelmaa sekä 
musiikin, urheilun että pe-
rinteisen markkinahumun 
merkeissä. Tähtiesiintyjänä 
markkinoilla kuultiin Mikael 
Konttisen ja Nelinpeli orkes-
terin musisointia. Myös Kii-
mingin Hanurikerho esiintyi 
perinteiseen tapaan. Kiimin-
kipäivätansseissa pistettiin 
jalalla koreasti Huttukylän 
Nuorisoseuralla.

Kilpailuja koettiin myös 
laidasta laitaan: Perunankuo-
rinnassa, leuanvedossa sekä 
naulanlyönnissä kisattiin jäl-
leen SM-tasolla!

Jäälin puolella oli myös 
oma ohjelmatarjontansa: Lau-
antaina 11.8. Jäälin asukas-
yhdistys järjesti peräkärry-
kirppiksen, joka järjestettiin 
vuonna 2011 ensimmäisen 

kerran, ja se oli erittäin suo-
sittu, joten peräkärrykirppik-
sestä kaavaillaan siitäkin pe-
rinteistä ohjelmanumeroa. 
Jäälinjärvellä soudettiin sun-
nuntaina 12.8. kilpaa Jäälin 
Soutu –kokoperheen tapah-
tumassa.

Seurakunnan tervehdyk-
sen markkinaväelle toi kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja 
Pentti Jokikokko, joka käsitte-
li puheessaan myös vuoden-
vaihteessa tapahtuvaa muu-
tosta, mutta kertoi kaikkien 
kirkonpalvelujen säilyvän 
vastakin Kiimingissä eikä 
seurakunta jätä seurakun-
taisiaan muutoksen jälkeen-
kään.

Torialueella pidetty kan-
sanlaulukirkko,  vs kirkko-
herra Juha Tahkokorven 
vetämänä, keräsi runsaas-
ti kuulijoita. Kanttori Jarkko 
Metsänheimon tukena esiin-
tyi muun muassa viulutrio, 
jossa soittivat Sanna Haho, 
Emilia Niemelä ja Eveliina 
Hintikka.

Perunankuorinnan SM ki-
san voitti yksilölajissa Mar-
jukka Kortetjärvi ja joukkue-
kisassa voiton vei Marjatta 
Kortetjärvi ja Paula Mikko-
nen. 

Torialueella käytiin myös 
leuanvedon SM-kisat, jossa 
Matti Koivisto veti kahdella 
sormella leukaa 168.3 kg yh-
teispainolla uuden MM tu-
loksen. 

Alueella oli runsaasti 
markkinamyyjiä ja yhdistyk-
siä ja järjestöjä esittelemässä 
toimintaansa. Kuntavaalit nä-
kyivät myös, kun useimmil-
la puolueilla oli omat esitte-
lypisteensä. Kiiminkipäivien 
järjestäjällä Kiimingin Yrit-
täjillä oli perinteisesti oma 
ravintolateltta, jonka hoi-
tamisen yrittäjät hoitivat tal-
koovoimin. 

Erkki Riihiaho

Yleisöä oli runsaasti seu-
raamassa leuanvedon 
SM-kisoja ja Kiimingin 
oman miehen Matti Koi-
viston MM-tulosta.

Matti Koivisto veti kahdella sormella uuden ME-leuan-
vetotuloksen168,3 kg. 

Perunakuorinnan SM-ki-
soissa nähtiin monenlais-
ta tyyliä.

Kansanlaulukirkossa viulunsoittoa esittivät Sanna 
Haho, Emilia Niemelä ja Eveliina Hintikka. 

Auli Ylipahkala 
50 v.uotta s. 9

Uusi jäsen 
Janne Järvinen s. 9

 

 

Huttukylän Nuorisoseura
Yleiset pikkujoulutanssit

22.12. klo 20 - 01
Tanssiorkesteri 

SWAY
Liput 12 € 
sis. torttukahvit

Lehmiläntie 25 Kiiminki www.huttukylanns.net

Tulevat tanssit: 
5.1., 19.1., 2.2., 16. 2., 2.3., 31.3., 13.4., 27.4., 11.5.

Alussa pikku-
jouluohjelmaa
Baarista virvokkeita, 
maksut käteisellä. Tervetuloa!

Yrittäjien pikku-
joulussa s. 15
Valtakunnalliset 
Yrittäjäpäivät 
Oulussa s. 16
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Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät valitsivat lauantai-
na 17.11. Haukiputaalla pi-
detyssä sääntömääräisessä 
vuosikokouksessa aluejär-
jestön uudeksi puheenjohta-
jaksi Oulun Neon Oy:n toi-
mitusjohtaja Lauri Mikkosen 
Kiimingistä. Valomainoslait-
teita valmistava, asentava ja 
kunnossapitävä yritys sijait-
see Haukiputaan Kellossa, 
jossa se on toiminut vuodes-
ta 1989. 

Mikkosen mukaan yrittä-
jien edunvalvonta on pitkä-
jänteistä ja suunnitelmallista 
työtä. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien toimintasuunni-
telmaa on työstetty pitkäl-
le jo esim. tulevaa vuotta 
ajatellen. Kunnissa tehdään 
yrittäjien kannalta erittäin 
merkittäviä päätöksiä. Kun-
tarakenteiden muutoksessa 
aluejärjestön merkitys kas-
vaa. Vuorovaikutusta kun-
tien päättäjien ja virkamies-
johdon, sekä yrittäjäjärjestön 
välillä tulee kehittää. Tule-
van vuoden toimintasuun-
nitelma linjaa myös yritysten 
liiketoimintojen, omistajan-
vaihdosten ja yrittäjyyskas-
vatuksen edistämisen.

Hallitukseen valittiin uu-

Lauri Mikkonen Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien puheenjohtajaksi

tena Mari Halkola Kiimin-
gistä, Jyrki Drushinin Hau-
kiputaalta, Kaisu Merilä 
Utajärveltä, Matti Pohjola 
Kuusamosta ja Antti Silven-
noinen Raahesta. Kaikkiaan 
hallituksessa on puheenjoh-
tajan lisäksi 20 jäsentä. 

Novia Finland Oy  
Maakunnallinen  
Vuoden yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät luovuttivat Haukiputaal-
la järjestetyn vuosikokouk-
sen iltajuhlassa Vuoden 2012 
Maakunnallisen Yrittäjäpal-
kinnon oululaiselle Novia 
Finland Oy:lle, pääomistaja-
na toimitusjohtaja Lippo Mi-
kola. 

Yrityksen toimiala on pu-
helinpalvelukeskuksen toi-
minta. Tärkeimmät tuotteet 
palvelumuodot tai myynti-
artikkelit ovat suoramyynti 
puhelimitse, varainhankinta, 
mediamyynti, urheilumark-
kinointi, kyselyt, kartoituk-
set ja buukkauspalvelut. 
Lisäksi yritys tuottaa moni-
puolisia digitaalisen mark-
kinoinnin palveluita. Toi-
mitusjohtaja Lippo Mikolan 
mukaan vahva luottamus 

ihmisiin ja positiivinen elä-
mänasenne yhdistettynä jat-
kuvaan kehittämishaluun on 
novialainen menetysresepti 
pääomistaja ja toimitusjohta-
ja Mikola.

Pohjois-Pohjanmaan Vuo-
den puheenjohtajana palkit-
tiin Tyrnävän Yrittäjien pu-
heenjohtaja Tauno Bräysy. 
Suomen Yrittäjien kultaisella 
ansioristillä huomioitiin Ka-
levan päätoimittaja Markku 
Mantila. 

Puu on tulevaisuuden 
raaka-aine
Lauantain iltajuhlan juhla-
puhujaksi oli saatu Keskus-
tan puheenjohtaja, kansan-
edustaja Juha Sipilä. 

- Pohjois-Suomen vah-
vuustekijöitä ovat vesi, met-
sä, Venäjän läheisyys sekä 
kaivostoiminta. Arvioidaan, 
että vuoteen 2017 mennes-
sä kaivosteollisuus työllistää 
Pohjois-Suomessa 3800 työn-
tekijää, visioi Sipilä. Hän toi-
voi Suomessa löytyvän kas-
vun eväitä. Biotalous on uusi 
alue, jossa esimerkiksi puu-
ta uudella tavalla hyödyntä-
mällä saadaan samoja tuot-
teita kuin öljystä. Nyt jo 

tiedetään noin 200 uutta tuo-
tetta, mitä voidaan puusta 
tehdä. Lupaavin on Sipilän 
mielestä etanolin tekeminen 
puusta. Raaka-aineeksi käy 
kaikki puuaines, jopa oksat 
ja risutkin. 

Yrittäjäksi lähtemisen 
kynnystä tulisi alentaa sekä 
yksinyrittäjän arvostusta li-
sätä. Sipilällä oli niihin hyviä 
keinoja tarjottavana muun 
muassa Finnveran toiminta-
mahdollisuuksia tulisi laa-
jentaa. 

Johtaja Maire Mäki Poh-
jois-Pohjanmaan TE-toimis-
tosta kiitteli, että Pk-yrityk-
set ovat kantaneet vastuunsa 
työpaikkojen säilyttämises-
sä viime aikojen vaikeassa 
taloustilanteessa. Hän kan-
toi huolta, millaiseksi työ-
paikkojemme yhteisöjen 
laatu muodostuu. Meidän 
toivotaan jaksavan ja jatka-
van yhä pidempään työelä-
mässä. Siksi työelämän laa-
tuun on tärkeää kiinnittää 
huomiota.  Hyvillä työoloil-
la ja varhaisella puuttumisel-
la työpaikkojen mahdollisiin 
ongelmiin ehkäistään työuri-
en katkeaminen ennen aiko-
jaan. Parhaimmillaan hyvät 
työolot lisäävät merkittäväs-
ti yrityksen tuottavuutta ja 
työntekijöiden hyvinvointia. 
Työikäisen väestön vähenty-
essä hyvät työolot ovat yri-
tyksille myös tärkeä kilpailu-
keino niiden pitäessä kiinni 
osaavista työntekijöistä. Täs-
sä asiassa pk- yrityskenttä 
on tehnyt hyvää työtä, totesi 
Maire Mäki.  

Juhlassa oli paikalla ja 
yrittäjien tavattavissa myös 
haukiputaalainen kansan-
edustaja Mirja Vehkaperä.  

Suuri osa vuosikokous-
tapahtumaan osallistuneista 
yrittäjistä saapui Haukipu-
taalle jo perjantai-iltana, jol-
loin pidettiin Martinhovissa 
vapaamuotoinen yrittäjäta-
paaminen viikinkiaiheisen il-
lan merkeissä. 

Vuosikokoustapahtuman 
järjestelyistä vastasi suurel-
ta osin Haukiputaan Yrittä-
jät. Hotelli Samanttan pit-
käaikainen omistaja Tuula 
Kangas sekä uudet omistajat 
Kimmo ja Anu Kallio kävi-
vät kertomassa kokousväelle 
sukupolven vaihdoksestaan, 
josta virisi myös keskustelua. 

Vuosikokoukseen lauan-
taina osallistui noin 80 hen-
keä ja iltajuhlaan noin 100. 

Heimo Turunen

Pohjois-pohjalaiset yrittäjät viettivät perjantai-iltana 16.11. vapaamuotoisen yrittä-
jätapaamisen Martinhovissa viikinkiteeman ympärillä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana on 
toiminut kuuden vuoden ajan Jorma Kortesoja Oulai-
sista (oikealla). Hän luovuttaa vuoden vaihteessa pu-
heenjohtajan nuijan kiiminkiläiselle Lauri Mikkoselle.

Maakunnallisena Vuoden Yrittäjänä palkittiin Lippo Mi-
kola Novia Finland Oy Oulusta. Palkintoa oli vastaan-
ottamassa myös hänen vaimonsa Terhi Mikola. 

Kiimingin Yrittäjistä vuosikokousedustajina olivat Pentti Eskola, Mari Halkola, Lau-
ri Mikkonen, Riitta Kemppainen ja Aulis Roininen. 

Pohjois-Pohjanmaan ny-
kyinen puheenjohtaja Jor-
ma Kortesoja (keskellä) 
ja tuleva puheenjohtaja 
Lauri Mikkonen luovutti-
vat Kalevan päätoimittaja 
Markku Mantilalle kultai-
sen ansioristin yrittäjyy-
den kannustamisesta ja 
tukemisesta. 

Lauantain iltajuhlan juhlapuhujalla Juha Sipilä kertoi 
yrittäjätarinoita ja hänellä oli myös kerrottavana mie-
lenkiintoisia nyky- ja tulevaisuuden teknologian mah-
dollistamia visioita maailman ja Suomen tulevaisuu-
den suhteen.
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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                         

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

Kiimingin ainoa
palvelutiski

Tervetuloa!

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

Autovahinkokeskus AVK 
on muuttanut uuteen toimi-
pisteeseensä, Jäälin Yritys-
puistoon Ahertajantielle. Vi-
rallisia avajaisia vietettiin 
ensimmäinen marraskuu-
ta ja tilaisuuteen saapui noin 
500-päinen joukko asiakkai-
ta. Viimeistään tämä osoitti, 
että asiakkaat ovat löytäneet 
yrityksen uudet tilat, jotka 
aikaisemmin sijaitsivat Ou-
lun Oritkarissa. Toiminta al-
koi uudessa osoitteessa syys-
kuun alussa.

Avajaispäivä oli täyn-
nä tapahtumaa ja erikois-
tarjouksia. Päivän aika-
na Kiimingin palolaitos 
järjesti pelastusharjoitus-
näytöksen pihamyyntialu-
eella ja Liikenneturvan edus-
taja oli myymälässämme 
havainnollistamassa tur-

Autovahinkokeskus AVK
löytyy nyt Jäälistä

vavyön käytön tärkeyttä 
törmäyspainovaa’an avus-
tuksella. Yksikönpäällikkö 
Kristian Hirvelä kertoo, että 
oli ilo nähdä niin moni tutus-
tumassa yritykseen ensim-
mäistä kertaa ja monet myös 
yllättyivät laajasta palvelu-
valikoimasta.

AVK:n palveluihin kuu-
luu pääsääntöisesti onnet-
tomuuksissa vaurioitunei-
den ajoneuvojen realisointi ja 
myynti, tai varaosiksi myy-
minen. Autovahinkokeskus 
tekee purkutoiminnan te-
hokkaasti ympäristö- ja laa-
tuasioita painottaen ja pyr-
kii olemaan alansa esikuva: 
jokaisesta ajoneuvosta pure-
taan osat yhdellä kertaa pur-
kusuunnitelman mukaises-
ti, jonka jälkeen osat pestään, 
ja kaikki muut materiaalit 

käsittäen mm. ajoneuvope-
räiset nesteet ja ajoneuvon 
korin, kierrätetään asianmu-
kaisesti. Kaikessa toiminnas-
sa ympäristöasiat ovat yri-
tykselle tärkeitä.

Hirvelä on tyytyväinen 
uusiin tiloihin, sillä aikai-
semmassa tilat alkoivat tar-
koitukseensa nähden käy-
dä puutteellisiksi. Uudet 
tilat ovat nyt erityisen sopi-
vat, sillä rakennusvaihees-
sa pystyttiin ottamaan myös 
yrityksen toiveet huomioon. 
Tonttia AVK:lla on yhteensä 
1,4 hehtaaria, josta hallitilaa 
on noin kaksi tuhatta neliötä.

Hirvelä kehuu myös 
Jäälin logistisia mahdolli-
suuksia: lyhyt matka sekä 
Ouluun, Kiiminkiin että 
moottoritien kautta kauem-
maksi. Myös paikallisista 

yrittäjistä löytyneet yhteis-
työkumppanit ovat osoittau-
tuneet miellyttäviksi naapu-
reiksi.

Autovahinkokeskus Oy 
on vuonna 1966 perustet-
tu ja 2010 Ouluun rantautu-
nut yritys, jonka muut täy-
den palvelun toimipisteet 
sijaitsevat Pirkkalassa ja Es-
poossa. Lisäksi löytyy yli 
20 välivarastoa ympäri Suo-
men. Tällä hetkellä Oulun 
toimipiste työllistää yhdek-
sän henkilöä, mutta Hirvelä 
kertoo, että tälläkin hetkellä 
rekrytoidaan lisää porukkaa, 
muun muassa ajoneuvomyy-
jää. Yhtiön omistaa auto- ja 
liikennevakuutustoimintaa 
harjoittavia vakuutusyhtiöi-
tä. (jk)

.

Autovahinkokeskuksen uudet tilat on 
räätälöity yrityksen tarpeisiin sopiviksi.

Kiimingin Yrittäjät-Kiimin-
gin kunta yhteistyöryhmä 
on toiminut useiden vuosien 
ajan hyvässä yhteisymmär-
ryksessä ja yhteisiä kokoon-
tumisia on pidetty säännöl-
lisesti. Ryhmän viimeinen 
kokous pidettiin 13.11. Jää-
linmajalla. Käytiin läpi Kii-
minkipäivät 2012, jotka to-
dettiin onnistuneen hyvin. 

Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmän 
toiminta on onnistunutta

1+8+inva
TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki

puh. 0400 555 995

Kuljetusliike 
Jyrki Vikström

Puh. 040 588 6999
Jääli

Jakelukuljetukset

Tulevaisuudessa ei suuria 
muutoksia ole syytä tehdä. 
Keskusteltiin tulevista Kii-
minkipäivistä ja päätettiin 
hakea Oulun kaupungilta ra-
hallista tukea. Päätettiin esit-
tää Kiimingin kunnalle, että 
Kiiminkipäivillä käytetyt 
myyntipöydät luovutettai-
siin Kiimingin yrittäjille, jon-
ka päätöksen kunnanhallitus 

oli myöhemmin tehnytkin. 
Kiimingin yrittäjät ry esitti 
valmiutensa huolehtia myös 
toripaikkojen myynnistä ja 
yhteistyökumppanien sopi-
muksista.

Sekä Kiimingin kunta, 
että Kiimingin yrittäjät to-
tesivat yhteistyön sujuneen 
erinomaisesti vuosikymme-
nien ajan ja hyödyntäneen 

molempia osapuolia. Ko-
kous päätettiin yhteiseen 
ruokailuun. 

Läsnä olivat Marjo Korho-
nen, Martti Väänänen, Juk-
ka Weisell, Mairit Toropai-
nen, Kalevi Kuha, Hannu 
Tuohino, Pentti Eskola, Lau-
ri Mikkonen puheenjohtaja-
na ja Jyrki Kemppainen sih-
teerinä. 
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P. 050 409 4564 Jarno Tyni
www.rakennustyni.com   

Rakennus ja Remontointi

Tmi J.Tyni  















 

 Kun tiet ovat liian 
 liukkaita kävelemiseen. 

Meiltä      UG Ice Arctic
Suoraan testikärkeen

TM 17/2012

Meiltä myös muut laatumerkit, esim.

Uusi Ultra Grip Ice Arctic ,
7 prosenttia lyhyempi jarrutusmatka jäällä.
Uusi suunnattu nasta ja Multicontrol Ice -teknologia tarjoavat 
äärimmäisen jarrutus-, veto- ja sivuttaispidon jäällä ja lumella. 
Lue lisää goodyear.fi 

Esim. 
NASTARENGAS
KW 22 185/65R14
KW 22 185/65R15

sis. työt ja
kierrätysmaksun315 srj

RAAHEN RENGAS & LAITE OY

Tarjouspyynnöt:
www raahenrengasjalaite fi

Kesärenkaat POISTOHINNOIN
ja talvirenkaat EDULLISIN

ENNAKKOHINNOIN!

Tarjouspyynnöt:
myynti@raahenrengaslaite.fi 
www.raahenrengaslaite.fi

RAAHEN RENGAS & LAITE OY

KONEET JA LAITTEET p. 0500 382 560
RASKAAT RENKAAT p. 08 211 7123, 050 369 4940

HA-RENKAAT JA VANTEET
p. 08 211 7122, 050 369 4998

j

Terve-tuloa!

Välirinne 8, Jääli
Puh. 020 734 4222
Avoinna ark. klo 8.00-16.30
www.lapkaara.com

MDA Service on muuttanut 
uusiin hallitiloihin Kiimin-
gin yrityspuistoon. Uudes-
sa tilassa aloiteltiin toimintaa 
heti joulukuun alussa. Hal-
li sai viimeiset silauksensa 
vasta marraskuun viimeisel-
lä viikolla, joten muuttohom-
mat piti hoitaa melko vik-
kelästi. Uudella hallilla on 
laajuutta noin 500 neliömet-
rin verran ja lisäksi sosiaa-
li- ja konttoritilaa on 150 ne-
liötä.

Yrityksen toimitusjohta-
ja Harri Nemtsinkoff kertoo, 
että uusiin toimitiloihin ol-

MDA Servicellä uudet 
tilat yrityspuistossa

MDA Service pääsi muuttamaan uuteen halliin marraskuun viimeisellä viikolla.

laan hyvin tyytyväisiä. Hal-
li on suunniteltu vastaamaan 
yrityksen tarpeita ja erityi-
sesti huoltotoimintaa varten, 
mikä on taatusti nostaa osal-
taan työtehokkuutta. Jous-
tava lay-out mahdollistaa 
laajenevan asiakaskunnan 
palvelemisen laadukkaasti. 

Uusi hallitila Kuusamon-
tien varressa, on myös ai-
kaisempaa näkyvämmällä 
ja helpommin tavoitettaval-
la paikalla. Samaan kiinteis-
töön MDA Servicen kanssa 
tullee yhteistyökumppanin 
Tiltek Oy:n etätyöpiste.

Yrittäjäkolmikko Vilho 
Tenno, Harri Nemtsinkoff 
ja Sakari Uusitalo perustivat 
vuonna 2010 MDA Service 
Oy:n (Motors, Drives, Auto-
mation). Firma työllistää täl-
lä hetkellä yhteensä 13 hen-
kilöä ja yrityksellä on laaja 
skaala yhteistyökumppanei-
ta ympäri maailmaa, enim-
mikseen Pohjoismaissa. (jk)

Liikasentie 10, 90900 Kiiminki
Puh. (08) 816 1347
Fax (08) 816 2100

jarmo.vesala@kiiminginkaluste.fi

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

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi

www.sahkopolar.fi
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Kankaiden leikkuu-, myynti-,
korjaus ja ompelupalvelu

Asuste ja verhokankaat -20% -80%

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

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

LVI-eristystyöt

KIIMINGIN ERISTYS OY

Puh. 040 743 3936

Yksi Kiimingin Yrittäjien uu-
sista jäsenistä on Ilmari Mä-
enpää, joka tunnetaan mo-
nessa yhteydessä paremmin 
säveltäjänä kuin yrittäjänä. 
Kuitenkin hänellä on yrittä-
jäkokemusta vuodesta -95 
lähtien, mutta hänen uu-
sin ideansa on viime vuosi-
en satoa. Olokolo Oy aloitti 
toimintansa tänä vuonna 13. 
kesäkuuta.

Olokolo on kevytrakentei-
nen ja helposti koottava ra-
kennus, jossa voi sen läpinä-
kyvien katon ja päätyseinien 
vuoksi tuntea olevansa osa 
luontoa. Tähtitaivasta, re-
vontulia tai vaikkapa metsän 
elämää voi seurata lämpi-
mästä kolosta käsin, vaikka 
talvipakkaset paukkuisivat.

– Yritys sai alkunsa hen-
kilökohtaisesta taideprojek-
tistani. Sävelsin sinfoniaor-
kesterille Helium-nimistä 
orkesteriteosta, jonka teema-

Olokolosta uudenlainen luontokokemus

Säveltäjä ja yrittäjä Ilmari 
Mäenpää nauttii olostaan 
Olokoloon ripustetussa 
korituolissa.

na on leijuminen ja olemi-
sen seesteisyys. Musiikki on 
myös osa Olokolon linjakas-

ta muotokieltä. Oleellinen 
osa Olokolon sisustusta on 
sitä ympäröivä luonto, ker-
too Mäenpää.

Olokolon seinät ja lattia 
ovat koivuvaneria, katto on 
savunharmaata, hyvin naar-
muuntumista kestävää poly-
karbonaattilevyä. Sen käyt-
tömahdollisuudet ovat lähes 
rajattomat, joista hyvänä esi-
merkkinä täysin uudenlai-
nen saunakokemus riippu-
tuoleissa keinuen. Onpa itse 
maestro Leif Segerstamkin 
kokeillut Olokoloa jopa stu-
diona. Olokolo voidaan va-
rustaa pyörillä, suksilla tai 
ponttoneilla. Rakennuksen 
sisälle voidaan asentaa tak-
ka, suojaverhot tai makuuti-
lat, mitä mieleen tulee.

– Taideprojektini pääty-
minen yritykseksi oli täysin 
sattuman kauppaa. Helsin-
gin Sanomien toimittaja oli 
saanut tietää projektistani ja 
pyysi saada tehdä jutun. Hy-

vin pian jutun ilmestymisen 
jälkeen minulle tuli kutsu 
muutamille asuntomessuil-
le, joilla yleisö ja tulevat yh-
teistyökumppanit kiinnos-
tuivat tuotteesta, Mäenpää 
selostaa.

Miehen toinen yritys, 
Arte Povera Ay, joka harjoit-
taa sinfonia- ja kirkkokon-
serttien verkkolähettämistä, 
toimivat vastapainona toi-
silleen erilaisten luonteiden-
sa vuoksi. Yritykset ovat Mä-
enpään omien kiinnostusten 
mukaisia, mutta silti säveltä-
minen on hänelle suurin in-
tohimo. Taitelijan ei tarvit-
se kustantaa sävellysuraansa 
apurahojen turvin, sillä leipä 
tulee pöytään nykyään yrit-
täjyydestä.

– Yrittäjyydessäkin on 
omat haasteensa – etenkin al-
kuun pääsemisessä. Suomes-
sa yrityksen perustamista ja 
alkupääoman hankkimista ei 
ole tehty kovin helpoksi. Sil-
ti olen mielenkiinnolla yrittä-
mässä ja tässä on hyvä mah-
dollisuus myös tarjota töitä 
monen alan osaajille, Mäen-
pää summaa. (jk)

Tampereen asuntomessuilla viime kesänä Olokololla kävi vilkkaasti kiinnostunut-
ta yleisöä. Kuva: Kari Lehto.

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

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

-  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

-  Kuormalavojen
 osto ja myynti
-  Kuljetuspalvelut
-  Minikaivurin vuokraus

 

Puh. 0400 642 201
 

www.lavajussi.fi

-  Kuormalavojen
 osto ja myynti
-  Kuljetuspalvelut
-  Minikaivurin vuokraus

 

Puh. 0400 642 201
 

www.lavajussi.fi
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Kampaamo Taitukka
Tarja Kangas
Ojatie 26, 90940 Jääli  (08) 816 6939

Muista lahjapaketit pukinkonttiin!

PARTURI-KAMPAAMO

Tuula Tuomaala
PUH. 0400 547 561

Puh. 045 895 3253 
www.hyvanolonhetki.com. 

Tmi Seija Erkkilä

NonStop - ilman ajanvarausta - TERVETULOA!

Meiltä pukinkonttiin kivat 
lahjaideat - tule ostoksille!

Iloista joulun odotusta 
toivottaa Oranssin väki :)

Kotipiika

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

LAHJAIDEA!
Siivouslahjakortti

• Kotisiivous 
• Asiointipalvelu 
• EläintenhoitoSATU

Terveystie 6, Lasitori
90900 Kiiminki. P. 08 8161483

Terveystie 6, Lasitori Kiiminki. P. 08 8162151
www.kauneushoitolamirandas.com

Meiltä myös :
- Rakenne-ja geelikynnet

- Ripsipidennykset
- Minx kynnet

Lahjaksi :
- Lahjakortit hoitoihin

- Tuoksut Miehille ja Naisille
Escada, Dolce & Gabbana, 

Cuggi, Lacoste

Jäälihalli Oy

HYVÄÄ JOULUA!

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut 
kauttamme. Myös valokuvauspalvelut

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

VKK-Media Oy

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

Pudasjärvi-lehti Oy

Pikkujoulut, ja muut joulun, 
sekä uuden vuoden ajan juh-
lat tuovat vilinää ja vilsket-
tä parturi-kampaamoihin. 
Kampaamo Karoliinan yrit-
täjä Riitta Kemppainen si-
teeraakin Mikko Alataloa sa-
noin: 
”Tukka hyvin, kaikki hyvin”. 
Siistityn kampauksen myö-
tä itsetunto nousee, mikä 
on taatusti omiaan nostatta-
maan juhla- ja joulumieltä.

Mutta ei niin hyvää et-
tei jotain huonoakin. Tämän 
vuoden alusta tuli voimaan 
parturi-kampaamoita koske-
va uudistus, joka taatusti ai-
heutti jokaiselle alan yrittä-
jälle harmaita hiuksia, eikä 
harmistuksesta päästä, vaik-
ka kuinka kuontaloa värjäi-
si. Parturi-kampaamoiden 
arvolisäveron korotus nosti 
aikaisemmin yhdeksän pro-
sentin veron kertaheitolla 23 
prosenttiin, mikä on heijas-
tunut palveluiden hintoihin.

- Korotus oli hurjan huo-
no uutinen alan ihmisille. 
Asiakashan ne verot joutuu 
maksamaan eli hinnat ovat 
nousseet. Muutkin kustan-
nukset ovat nousussa, niin ei 
hintoja ainakaan laskemaan 
pysty, valittelee Kemppai-
nen.

Suomen noin 15 000 hiu-
salan työntekijästä noin 
kymmenen prosenttia on 
työnantajia. Tiukentuneen 
verotuksen myötä on huo-
mattu suurta harmaan talou-
den kasvua kampaamoalan 
yrittäjien keskuudessa, ja ar-
vioidut lukemat ovat huoles-
tuttavia.

Takana 42 vuotta
yritystoimintaa

Riitta Kemppainen ker-
too, että tilanteesta huolimat-
ta töitä on riittänyt hyvin ja 
asiakkaat ovat mukavia.

- Suurin osa asiakkaista 
ymmrtää, ettei tilanne johdu 
yrittäjistä itsestään, vaan val-
tiotasolla tehdyistä päätök-
sistä. 

Kemppaisen arkea on kui-
tenkin aina helpottanut hyvä 
työkaveri, jonka kanssa huo-
lista voi keskustella. Muu 
harrastus- ja yhdistystoimin-
ta toimii myös hyvänä henki-
reikänä.

- Olen ollut 42 vuotta yrit-
täjänä, joista 36 vuotta Kii-
mingissä. Tämä on hyvä 
kunta yrittää ja kunnan kas-
vu on ollut huimaa koko 
täällä asumiseni ajan. Olin 
mukana Kiimingin Yrittä-
jien perustavassa kokouk-
sessakin aikoinaan ja samo-
ja naamoja sieltä ei ole enää 
monia. Oma yritykseni taitaa 
olla yksi Kiimingin vanhim-
mista yrityksistä, Kemppai-
nen selostaa.

Jäseniä yhdistykselle 
on tullut mukavasti, mutta 
Kemppaisen mukaan aktii-
visia jäseniä saisi olla enem-
män. Etenkin nuoria hän 
haluaa kannustaa mukaan 
toimintaan, sanoen että Kii-
mingin Yrittäjissä yhteishen-
ki, viihtyminen ja yrittäjien 
vapaa-aikaan panostaminen 
ovat suuremmassa osassa 
kuin pelkät tylsät kokoukset. 
Myös Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien järjestämät koulu-
tukset saavat Kemppaiselta 
suurta kiitosta. (jk)

Kampaamo Karoliinan 
yrittäjä Riitta Kemppainen:

Riitta Kemppainen  ollut 42 vuotta kampaamoalan yrit-
täjä, joista 36 vuotta Kiimingissä.

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

HIUSHOITOLA
PARTURI-KAMPAAMO 

MARIETTE

Tuula Laitinen 
Suokuja 34, Välikylä
Ajanvaraukset puh. 816 6774
Matkapuhelin 040 552 5197

Pukinkonttiin aina mieluisat 
lahjakortit ja tuotepaketit!
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Rakennus ja Sähkö Oy

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

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

krs.toimisto@gmail.com

Kiimingin

Korpitie 8, Oulu, Haapalehto, 044 750 0130

Uusi rengasmyymälä 
Oulussa

Myymme erän talvirenkaita näillä 
hinnoilla, niin kauan kun tavaraa riittää:
185/65-14 284 € 
195/65-15 294 €
195/70-15c  366 €

205/55-16  328 €
205/65-16c  366 €
225/45-17 374 €

Kaikki renkaat valmistettu EU-maissa. 

Renkaan 
vaihto alk. 15 €

PALJON RENKAITA TUKKUHINNOIN!
Auto- ja Rengashuolto Haapalainen

Rengaskaleva

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

aulis.roininen@luukku.com

Yli-Iintie 50, 90900 Kiiminki

URAKOINTI 
A. ROININEN

Puh. 0400 798 075

- En minä tunne itseäni ollen-
kaan vanhaksi! Minulla on 
oikein hyvät ja nuorekkaat 
geenit, naurahtaa Kiimingin 
Yrittäjien pitkäaikainen jäsen 
Auli Ylipahkala. Hän vietti 
50-vuotispäiväänsä 31.10. ja 
juhlat järjestettiin Toivolas-
sa 3.11.

Näyttävää juhlaa vietettiin 
noin 80-päisen porukan voi-
min, josta suuri osa oli Au-
lin sukua ja perhettä. Peruna-
muusia ja poronkäristystä sai 
syödä vatsansa täyteen. Juh-
lakansaan upposi myös kym-
menisen kiloa loimulohta.

- Olen työskennellyt 28 
vuotta tarjoilijana, eikä mi-
nusta juhlien järjestäminen 
ole ollenkaan työlästä. Kuu-
luu asiaan, että syödään hy-

Auli Ylipahkala juhli merkkipäiväänsä
vin koko porukalla ja vie-
tetään aikaa. Oli minulla 
apulaisiakin: näytti mahta-
valta työntouhulta kun lap-
seni ja miniäni istuivat po-
rukalla suuren perunasaavin 
ääressä kuorimassa meille 
muusiperunoita, Auli nau-
rahtaa.

Kajaanista syntyisin ole-
va nainen muutti Kiiminkiin 
yläasteikäisenä, asuttuaan vä-
lillä Lohjalla ja Oulussa. Nyt 
hänen perheeseen kuuluu 
aviomies ja viisi lasta, joista 
nuorimmaiset vielä asustavat 
kotona ja käyvät koulua.

- Eihän täällä Kiimingis-
sä ollut yläasteikäisen näkö-
kulmasta juuri mitään. Aivan 
ihmeellinen ajatus oli sekin, 
että Kiiminkiin tulisi joskus 

liikennevalot. Kunta on kas-
vanut todella paljon siitä kun 
tänne muutimme. Aikaisem-
min lähin naapuri meillä tääl-
lä Alakylällä, oli noin puolen 
kilometrin päässä. Nyt taloja 
tuntuu olevan vierivieressä, 
Auli toteaa.

Hän on kuitenkin huo-
mannut, että Kiiminki on 
hyvä paikka lasten kasvaa, 
ja nykyisin palveluita ja har-
rastusmahdollisuuksiakin on 
melko paljon. Muun muas-
sa käsitöitä, uimista ja tanssi-
mista harrastava Auli on toi-
minut 16 vuotta yrittäjänä. 
Hän kiertää kesäisin messuil-
la ja markkinoilla myymäs-
sä mausteita. Muina kausina 
hän toimii Katri Antellin lei-
päkonsulenttina sekä työs-
kentelee kahvilassa Oulun 
Kaupungin kirjastolla.

Auli haluaa kiittää suures-
ti juhlan kunniaksi muistanei-
ta sekä ahkeraa talkooväkeä.

Auli Ylipahkala on toiminut 16 vuotta yrittäjänä. Hän on 
tuttu näky messuilla Maustekaaren takana.

Uudelle LVI-alan yrittäjälle riittää töitä
Janne Järvinen on Kiimingin 
Yrittäjien uusi jäsen. Tuore 
LVI-alan yrittäjä aloitti toi-
mintansa yritysmaailmassa 
viime vuoden joulun tienoil-
la, mutta aikaisempaa työko-
kemusta mieheltä myös löy-
tyy.

- Perustaessani yritystä 
olin hieman epävarma, eten-
kin taloudellisista syistä. Ta-
vallisesti vuodenvaihde on 
tällä alalla melko hiljaista, 
mutta heti alkuun alkoi näyt-
tää siltä, että töitä kyllä pii-
saa. Siitä tuli hyvin turval-
linen tunne, että täällä on 
hyvä yrittää, kertoo Järvinen.

Nuori mies on myös tuo-
re kiiminkiläinen, sillä hän 
on kotoisin Haukiputaalta, 
mutta välissä asunut Oulus-
sakin. Kiiminkiläinen vai-
mo sai Järvisen asettumaan 
paikkakunnalle, joka oli tul-
lut mukavaksi tutuksi aikai-
semmin kun perheen mökki 
sijaitsi Kiimingissä.

- Rakensimme talon Kii-
minkiin, kutakuinkin omin 
voimin. Aluksi se vei suuren 
osan vapaa-ajasta ja nyt meil-
lä on myös muutaman kuu-

kauden ikäinen lapsi. Yrittä-
jyys tarkoittaa myös melko 
paljon paperitöitä aina työ-
päivän päätteeksi, joten työ 
saa toimia minulla myös har-
rastuksena, toteaa Järvinen.

LVI-asennus J. Järvinen 
tekee yksinyrittäjänä LVI-
alan töitä, jotka jakautuvat 
noin puoleksi isännöitsijöi-
den taloyhtiöihin ja puoleksi 
yksityisille henkilöille tehtä-
viin töihin. Järvinen voi aut-
taa myös ihan pikkuhom-
missa hanan korjaamisesta 
ja tiskikoneen asentamises-
ta, isompiin uudiskohteiden 
putkitöiden tekemiseen.

- Nyt toistaiseksi homma 
on edennyt hyvin yksin yrit-
täessä, mutta tätä hommaa 
on vasta vuosi takana. Eihän 
sitä tiedä, jos tulevaisuudes-
sa hommat lisääntyvät niin 
suuresti, että olisi mahdol-
lisuus työllistääkin joku ka-
veri. Nyt aluksi riittää, että 
leipä tulee oman perheen 
tarpeisiin ja saan näkyvyyttä 
paikallisena yrittäjänä, Järvi-
nen viimeistelee. (jk)

Janne Järvinen tekee sekä pieniä, että suuria LVI-alan 
töitä.

Aulille syntymäpäiväjuhlat tarkoittavat myös hyvää 
ruokaa. Kaunista ja hyvää.

Auli Ylipahkalan juhlaele-
ganssia. SAIMME VIELÄ PIENEN  ERÄN 

 NÄILLÄ HINNOILLA 

• Kaikki alan palvelut 
• Hautakivet • Kaiverrukset

Terveystie 6 KIIMINKI
Puh. 8161 670, 0400 387 047

Mettovaara

Kiimingin Kukka ja
Hautauspalvelu
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• Omakotitalojen vesi- ja viemäriasennukset
• Ilmanvaihdon asennus
• Vesikalusteiden huolto ja asennus
• Putki/kanava eristystyöt
• LVI-tarvikkeiden myynti

Metsonkaari 12 
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

Järkihintaista LVI-palvelua takuutyönä!
LVI-työt Oulun alueeella ja lähikunnissa

Puh. 040 724 5686

Rengasliike
KEIHÄSKOSKI KY

Rengasmyynti 
 Asennus
Korjaus 

 Hydrauliikkaletkut

Pekka 0400 581 360 
Teollisuustie 1, 91300 Ylikiiminki 

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

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

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

Tallitie 49, 90940 Jääli

MAARAKENNUSALAN URAKOINTIA

Fax (08) 816 6775 
 Matkapuh. 0400 381 837 

• Konetyöt • Pihatyöt • Kokonaisurakointi
• Hiekat, sorat • Murskeet • Mullat 

• Timanttiporaus

Konesaumakattojen 
ammattilainen

J-P Pulkkanen
Huttukylänkouluntie 6 

90900 Kiiminki
Puh. 040 518 3341

posti@j-ppulkkanen.fi
www.j-ppulkkanen.fiLUOTETTAVAA

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
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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

Hyvän olon hetki on Sei-
ja Erkkilän toiminimellä pe-
rustama yritys, joka toimii 
Tuohimaantie 12:ssa, Kii-
mingissä. Hän tarjoaa koko 
kehon vyöhyketerapiaa, in-
tialaista päähierontaa, ko-
liikkivauvan hierontaa sekä 
kuumakivihierontaa. Lisäksi 
hänellä on myynnissä Hima-
lajan kristallisuolatuotteita, 
kuten lamppuja, kynttilä-
kiviä, saippuaa ja suoloja. 
Joululahjaidean puutteessa 
läheiselle voi ostaa myös lah-
jakortin, jolla hyödyntää pal-
veluita.

- Kaikki tarjoamani hoi-
tomuodot sopivat hyvin yh-
teen ja perustuvat samoihin 
asioihin. Ala on kiinnostanut 
minua vuosikausia, koska 
kävin itse aikanaan vyöhy-
keterapiassa ja löysin avun 
silloisiin vaivoihini. Vyöhy-
keterapiakurssien lisäksi mi-
nulla on taustalla hoitoalan 
koulutus, kertoo Erkkilä ja 
jatkaa:

Hyvää oloa hieronnalla

Erkkilältä voi myös ostaa Himalajan kristallisuolatuot-
teita, kuten lamppuja.

- Yrittäjyys ei ole ollut mi-
nulle mikään mörkö. Perhe-
piirissä ja tuttavien joukos-
sa on monia yrittäjiä ja sitä 
kautta minulla oli aika selkeä 
kuva, mitä yrittäjyys on mil-
laisia kuvioita siihen kuuluu.

Yli-Iistä kotoisin olevalle 
Erkkilälle yrittäjäjärjestö on 
tärkeä taustatuki. Sieltä voi 
tarvittaessa pyytää neuvoja 
ja muutenkin löytää vertais-
tukea. Erkkilän mukaan on 
positiivista, että yhteistä toi-
mintaa kehitetään, ettei ke-
nenkään tarvitse olla yksi-
näinen susi. 

- Mielelläni tutustun 
myös muihin kiiminkiläisiin 
yrittäjiin.

Vapaa-aikanaan tuore 
yrittäjä harrastaa omakotita-
lon hoitoon liittyviä asioita ja 
puutarhanhoitoa sekä ulkoi-
lun merkeissä rentoutumis-
ta. Kotona työllistää myös 
kolmevuotias tyttö kahdek-
san kuukauden ikäinen poi-
ka. (jk)

Tuore yrittäjä Seija Erkkilä pitää mm. vyöhyketerapiaa 
tarjoavaa yritystä Tuohimaantiellä
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Terveysaseman remontti etenee
Kiimingin terveysaseman laajennus ja pe-
ruskorjaus on käynnissä ja osa palveluista 
on vielä toistaiseksi väliaikaisissa sijoitus-
paikoissaan. Palveluesimies Sirkka Kalta-
kari kertoo, että tarkka suunniteltu päivä-
määrä laajennuksen ja peruskorjauksen 
valmistumiselle on 28.6.2013.

Terveysaseman vanha osa on vielä perus-
korjausvaiheessa ja pois toiminnasta. Toi-
seen kerrokseen tulee myöhemmin sosiaali-
toimiston ja mielenterveyspalveluiden tilat, 
mutta tällä hetkellä toista kerrosta tarvitaan 
vielä väliaikaisina vastaanoton tiloina.

Kiimingin terveysasema sijaitsee kes-
kustan korttelialueella, Lempiniementien ja 
Terveystien välisellä alueella. Hankesuun-
nitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
tammikuussa 2010 ja rakennustyöt käynnis-
tyivät joulukuussa 2011. Harjannostajaisia 

vietettiin viime toukokuussa. Kiimingin 
väkiluku on kasvanut lähes kolmannek-
sella edellisen terveyskeskuksen laajen-
nuksen 1993 jälkeen, joten lisätilan tarve 
oli suuri.

Uuden Oulun terveyspalveluiden asi-
akkaiden valinnanvapauden myötä kun- 
talaiset voivat valita terveysaseman, josta 
saavat palvelunsa. Kiimingin terveysase-
man käyttäjämäärä on hieman lisääntynyt 
tätäkin kautta. Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den hyvä laatu ja saatavuus samasta toimi-
pisteestä vaikuttavat asiakkaan valintaan. 
Rakenteilla olevat uudet tilat mahdollista-
vat Kiimingin sosiaali- ja terveyspalvelui-
den toimintayksikön toimimisen uuden 
Oulun koillisena monipalvelukeskukse-
na. (jk)

Osa terveysaseman palveluista sijaitsee vielä väliaikaisissa tiloissa, rakenta-
minen päättyy kesällä 2013.

Kiimingin kunta

Koitelista koko Oulun seudun virkistysalue
Uusi silta vihittiin:

Koitelissa aiheuttavat positii-
vista keskustelua. Kävijämää-
rät ovat kasvaneet alueeseen 
panostamisen myötä. Koite-
lista on tullut selkeästi yhä 
enemmän koko Oulun seu-
dun virkistyskohde ja suosit-
tu kohde erilaisille koulu- ja 
muillekin ryhmille, kertoi Uk-
kola puheessaan.

Hankkeen merkitys on 
myös huomattu Ely-keskuk-
sessa, ja rakentamiselle saa-
tiinkin EAKR rahoitusta. 56 
metriä pitkä liimapuupalkki-
silta rakennettiin Kiiminkijo-
en takimmaisen uoman yli. 
Työhön kuului myös huolto-
tien, polkuverkoston- ja va-
laistuksen rakentamista joen 
pohjoispuolelle. Huoltotie 
palvelee tulevaa ruusulaak-
son aluetta ja uusi polkuver-
kosto laajentaa virkistyskäyt-
tömahdollisuutta. Ensi kesänä 
toteutetaan maisemointi-, vi-
her- ja viimeistelytöitä. Raken-
nuttaja on Kiimingin kunta, 
rakennuttajan konsulttina on 
toiminut Ramboll Oy ja ura-
koitsijana Destia Oy.

Ruusulaaksoon  
etsitään yrittäjiä
Metsähallituksen edusta-
ja Tauno Kandelin kertoi tar-
kemmin sillan pohjois-puo-
lella olevasta Ruusulaaksosta, 
joka on moderni talviasutta-
va siirtolapuutarha-alue. Alu-
eelle odotetaan yrittäjiä, ja 
investointirahaa tarvitaan. 
Kandelinin mukaan yrittäjil-
tä vaaditaan pitkäjänteisyyt-
tä, sillä alueen rakentuminen 
ottaa aikansa eikä pikavoitto-
ja ole luvassa.

Juhlapuhujana ollut kun-
nanjohtaja Jukka Weisell toi-
voi myös että Ruusulaakson 
rakennustyöt käynnistyisivät 
piakkoin. Koitelin tulevaisuus 
on lupaava, sillä alueella on 
vuosittain 40 000 kävijää. Se 
mahdollistaa paikallista yri-

tystoimintaa. Rakennuslupa 
on saatu myös Kiimingin Pa-
viljongille, mikä tuo alueelle 
ympärivuotista käyttöä. Ko-
tirintama Ky:n on määrä ra-
kentaa Koitelin alueelle uusi 
kokous- ja virkistyspalveluita 
tarjoava Paviljonki rakennus 
juhannukseen 2013 mennessä.

Yrittäjä Petri Luukkonen 
kertoi, että rakennustyöt on 
tarkoitus aloittaa ensi talve-
na ja rakennuksen on tarkoi-
tus valmistua viimeistään ju-
hannukseksi. Nykyiset tilat 
ovat käyneet auttamattomasti 
pieniksi ja tarvitaan lisää tilaa. 
Paviljonkiin tulee tilaa noin 
160 kerrosneliömetriä. Asia-
kaspaikkoja ympärivuotisesti 
saadaan noin 100 ja kesäajaksi 
100 asiakaspaikkaa lisää. 

Heimo Turunen

Juhlallista nauhan leikkausta suorittamasta yhdys-
kuntapalvelujen palvelujohtaja Mikko Ukkola, kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Martti Väänänen, kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja Marjo Korhonen ja 
kunnanjohtaja Jukka Weisell. 

Joona Itkonen ja Janne Pekkala tarjoamassa riistakä-
ristystä, jota sai myös vapaasti santsata.

Julkkiskokki Janne Pekkalan valmistama ja tarjoilema 
juhlaruokailu tapahtui uuden sillan vieressä olevassa 
tunnelmatuvassa. 

Avajaistapahtuman ohjelmas-
sa oli puheita, nauhan leikkaa-
minen, musiikkia, runoutta, 
ruokailu sekä sillan testailua. 
Tervetulosanat lausui yhdys-

kuntajohtaja Petteri Hankivuo 
Kiimingin kunnasta. Talent-
kisan voittaja Daniel Helakor-
pi esitti hellyttäviä runoja, jon-
ka jälkeen Jäälin koulun kuoro 

antoi oman panoksensa juhla-
ohjelmaan

Tarjoilusta vastasi Green 
Kitchen Oy:n Janne Pekkala, 
joka myös juonsi tapahtuman. 
Hän kertoi, että hirvikäristyk-
seen oli laitettu puolen kilon 
paketti voita jokaista lihakiloa 
kohden; kyllä käristys sitten 
maistuikin juhlavieraille.

Pekkala on tehnyt Radio 
Suomelle Eväsreppu-ohjel-
maa vuodesta 1995 lähtien. 
Lisäksi hän tekee yhä enem-
män tilaisuuksien juontokeik-
koja, vetää kokkikursseja ja ot-
taa vastaan myös yritysjuhlien 
kokonaisjärjestelyitä.

Kävijämäärät kasvussa
Yhdyskuntapalvelujen palve-
lujohtaja Mikko Ukkola ker-
toi omassa puheenvuorossaan 
Koitelin kehittämiseen liitty-
västä investointihankkeesta ja 
alueen laajentuneista virkis-
tysmahdollisuuksista. 

- Koiteli ja nyt vihittävä sil-
ta ovat tärkeitä kohteita kii-
minkiläisille, mutta myös 
seudullisesti toimenpiteet 

Jäälin koulun oppilaat 
esittivät useita lauluja 
opettajiensa johtamana 
ja säestämänä. 
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Paras koulupäivä ikinä!
”Paras koulupäivä ikinä”, 
sanoi 6-luokkalainen poika 
Yrityskylä-päivän jälkeen. 
Toinen oppilas kehui oppi-
neensa uutta työn tekemi-
sestä, yrityksistä ja niiden 
toiminnasta. Kiertävä Yri-
tyskylä saapuu Ouluun ensi 
vuoden lokakuussa. Tarkka 
paikka on vielä haussa, mut-
ta muutamia yrityksiä on jo 
lähtenyt yhteistyöhön.

Yrityskylä on 6.-luok-
kalaisille suunnattu ta-
lous- ja työelämätaitojen 
oppimisympäristö. Isoon ti-
laan rakennetaan simuloi-
tu kaupunki palveluineen ja 
oppilaat itse toimivat työnte-
kijöinä ja tienaavat roolihah-

molleen rahaa. Vapaa-ajal-
laan he toimivat kuluttajien 
ja kansalaisten rooleissa. Am-
matissaan nuori oppii samal-
la yhteiskunnan ja talouden 
perusteita, käsikirjoitettujen 
tehtävien avulla.

Samaan opintokokonai-
suuteen kuuluu myös kym-
menen oppituntia yrittäjyys-
kasvatusta, jonka sisältöön 
opettajat perehdytetään yk-
sipäiväisessä koulutuksessa. 
Yrityskylä on Taloudellisen 
tiedotustoimiston kehittä-
mä ja ylläpitämä oppimis-
ympäristö. Oulun kaupun-
gin yrittäjyyskasvatuksen 
ohjausryhmä organisoi Talo-
udellisen tiedotustoimiston 

kanssa yhteistyössä Yritys-
kylän pystyttämistä Ouluun. 
Työryhmässä on edustettuna 
yrittäjiä, opettajia, rehtorei-
ta, BusinessOulu ja YES-Poh-
jois-Pohjanmaa.

- Pyrimme hyödyntämään 
Yrityskylän satoa myös siten, 
että kuudennelta yläkouluun 
siirtyvät oppilaat pystyisi-
vät ottamaan yrityskylässä 
hankkimansa taidot ja vah-
vuudet hyötykäyttöön. Ylä-
koulujen opettajat voisivat 
jatkaa siitä, mihin yritysky-
lässä jäätiin, kertoo suunnit-
telija Minna Hellsten.

Ohjausryhmä kävi tutus-
tumassa Tampereen Yritys-
kylään ja vaikuttuivat op-

pilaiden innosta ja työn 
touhusta. Minna Hellsten 
kertookin, että ilmaan on 
heitetty myös toivomus, 
että joskus tulevaisuudes-
sa Ouluun saataisiin pysy-
vä Yrityskylä.

- Jos saisimme pysyvän 
Yrityskylän, pystyisim-
me hyödyntämään laajem-
min sen tarjoamia mahdol-
lisuuksia ja liittämään sen 
osaksi opetussuunnitel-
maa. Ennen kaikkea tärke-
ää on saada yhdessä luotua 
positiivinen ilmapiiri yrit-
täjyyskasvatukselle, kertoo 
Hellsten. (jk)

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsissa ja 
nuorissa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvi-
taan opiskeluaikana sekä myöhemmin elämässä riip-
pumatta siitä, työskenteleekö itsenäisenä yrittäjänä vai 
toisen palveluksessa. Usein vallalla on harhaluulo siitä, 
että yrittäjyyskasvatuksella oppilaita halutaan vain kas-
vattaa yrittäjiksi.

Yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen löytyy hyviä 
malleja erityisesti Kiimingistä. Toiminnan liittäminen 
opetukseen käynnistyi Pasi Mäkikyrön toimiessa Kii-
mingissä palvelujohtajana. Mukana kehitystyössä olivat 
myös Kiimingin yrittäjien edustajana PPY:n puheenjoh-
taja Lauri Mikkonen, Helena Vikstedt BusinessOulusta 
ja Heikki Keränen YES Oulusta. Koordinaattorina toi-
mi opettaja Juhani Mankinen. Ryhmä kehitti mallin, jos-
sa jokainen koulu valitsi itselleen yrittäjyyskasvatukseen 
vastuuopettajan.

- Peruskoulussa yrittäjyyskasvatus konkretisoituu 
harjoittamalla yrittämiseen tai yritteliäisyyteen liittyviä 
taitoja, kuten täsmällisyyttä, vastuuta omasta tekemises-
tä, ideointia, yhteistyötä, velvollisuudentuntoa, yleensä 
kaikkea aikuiseksi kasvamiseen liittyvää. Käytännössä 
yrittäjyyskasvatus voi koulussa olla esimerkiksi alaluok-
kien leikinomaisia yrittäjyyspelejä, kertoo Jokirannan 
koulun rehtori Martti Kumpulainen.

Uskon itseeni ja vahvuuksiini
- Opettajille yrittäjyyskasvatus voi olla vaihtelua tuo-

va menetelmä oman luokan tai oppiaineen opettamises-
sa. Koulun kannalta koko opetukseen tätä kautta saatava 
hyöty on luokka-asteesta riippumatta merkittävää. Näin 
luodaan yrittäjyydestä kiinnostuneille pohjaa toisen as-
teen yleissivistävissä ja ammatillisissa kouluissa myö-
hemmin annettavalle yrittäjyyskasvatuksen erilaisille 
kursseille ja aihekokonaisuuksille, Martti Kumpulainen 
kertoo. Yrittäjyyskasvatus on siis hyvää oppimista, hy-
vää opettamista ja hyvää koulun johtamista.

Lähdetkö mukaan  
koulu-yritysyhteistyöhön?
Kiimingissä tehtyä hyvää työtä jatketaan Oulun kaupun-
gissa järjestämällä koulutuksia, tarjoamalla opettajille 
uusia yhteistyökumppaneita koulu-yritysyhteistyöhön, 
keräämällä hyvää materiaalia ja hakemalla uusia ope-
tussuunnitelmallisia ratkaisuja.

Haemme parhaillaan uusia yhteistyökumppaneita, 
yrittäjiä ja elinkeinoelämän edustajia mukaan koulu-yri-
tysyhteistyöhön kertomaan yrittäjä-tarinoita tai tarinoita 
työelämästä, omasta ammatistaan ja opiskeluvalinnois-
taan.

Lisätietoa: www.ouka.fi/oulu/yrittajyyskasvatus
tai ota yhteyttä Heikki Keränen, p. 050 590 2571
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Avajaistapahtuma
31.12.2012

Lisätietoja: www.ouka.fi /juhlavuosi2013

Maanantaina 31.12.2012 klo 18 
KiimU-keskuksessa Honkimaalla

Ohjelmaa koko perheelle. Luvassa 
hevosajelua,   tulitaidetta, makkaranpaistoa,
pulkkamäki ja kasvomaalausta.

Vanamot – kuoro esiintyy illan aikana.
Kello 19 ilotulitus.

Tapahtuman jälkeen ilmainen bussikuljetus
juhlavuoden avajaisjuhlaan Raksilan pesäpallos-
tadionille. Bussi lähtee ilotulituksen jälkeen klo 
19.15 KiimU-keskuksesta. Tapahtuman jälkeen 
paluukyyti Kiiminkiin.

Ilmoittautuminen etukäteen bussikyytiin
14.12. mennessä Jaana Potkoselle,
jaana.potkonen@ouka.fi  tai p. 040 555 0063. 

Kiimingin aluetapahtuma

Vapaa 
pääsy! Uuden Oulun avajaisjuhlaa vietetään Raksilan pesäpallostadionilla 

31.12.2012 klo 20. Luvassa karnevaalitunnelmaa, tulitaidetta, sirkus-
telua, suurkuoro sekä paljon muuta. 

Tervetuloa juhlistamaan uutta Oulua koko perheen voimin! www.ouka.fi /juhlavuosi2013

Yhteispalvelun sähköinen 
asiointi lisääntyy

O. Jauhiaisen museossa on näytillä oululaisen 
kuvataiteilija Hanna Holopaisen Action pain-
ting-maalauksia 21.11. – 15.12. Drip & drop 
-näyttelyä on tukenut Oulun kaupungin kult-
tuurilautakunta. Avajaisia vietettiin keskiviik-
kona 21.11. juhlavissa tunnelmissa.

Hanna Holopaisen tuotanto on suurilta osin 
abstraktia maalaustaidetta. Lisäksi hän tekee 
veistoksia, joiden aiheet yleensä ottavat kantaa 
yhteiskunnallisiin muotteihin ja ihmisten väli-
siin suhteisiin.

Maalauksissaan Holopainen keskittyy usein 
pohtimaan abstraktion kautta tunnetiloja väri-
en, muotojen ja niiden välisten kontrastien kaut-
ta. Hänen työskentelyprosessissaan kehon tun-
temuksilla ja siitä syntyvällä liikkeellä on suuri 
rooli. Henkinen tunnetila kulminoituu toimin-
naksi, jonka Holopainen pyrkii kanavoimaan lä-
vitseen kankaalle. 

Värien merkitys on suuri. Hän kertoo tunteil-
laan olevan yleensä sävyn, joka tavoittelee olo-
muotoa värien, valojen ja varjojen kautta. Ho-
lopaisen tunteilla on myös rytmi, joka löytää 
muotonsa virrattuaan kehon läpi.

Raija Raitio
museosihteeri

O. Jauhiaisen museo:

drip & drop
Kiimingin Yhteispalvelu tar-
joaa julkishallinnon ja mui-
ta palveluja keskitetysti yh-
destä paikasta kuntalaisille. 
Näin voidaan turvata moni-
puoliset ja laadukkaat palve-
lut niin haja-asutusalueilla 
kuin taajamissa. Yhteispal-
velu sisältää asiakirjojen vas-
taanottamista ja luovuttamis-
ta, asioiden vireillepanoon ja 
käsittelyyn liittyvää neuvon-
taa sekä sähköisten palvelu-
jen käytön tukemista

Tällä hetkellä julkis-
ta asiakaspalvelua kehite-
tään voimakkaasti, esimer-
kiksi valtiovarainministeriön 
hallinnoiman Asiakaspal-
veluhanke 2014:n puitteis-
sa. Asiakkaan näkökulmasta 
yhä useampi julkinen palve-
lu olisi saatavissa monika-
navaisesti yhdestä palvelu-
pisteestä ja lisäksi sähköinen 
asiointi lisääntyy. 

Kunta on myös mukana 
Pohjois-Pohjanmaan EPPI-
etäpalveluhankkeessa. Etä-
palvelulla tarkoitetaan asia-
kaspalvelua, jossa asiakas 
ja palveluntarjoaja ovat sa-
manaikaisesti läsnä äänen, 
videokuvan tai chatin väli-
tyksellä. Etäpalvelu toteute-
taan videoneuvottelulaitteis-

Toimistosihteeri Ulla Tuomela ja palvelusihteeri Marja Kynkäänniemi ovat tuttuja 
kasvoja Kiimingin kunnantalolla toimivasta Yhteispalvelupisteestä.
tojen ja pc-ratkaisujen avulla. 
Palveluiden keskittämisen 
vaikutuksesta yhä useampi 
asiakaspalvelu on saatavis-
sa monikanavaisesti yhdestä 
palvelupisteestä.

Yhteispalvelupiste tarjoaa 

Kelan palveluita ja Poliisin 
lupapalveluita, kunnan asia-
kaspalvelut, yleisiä neuvon-
tapalveluita, kassapalvelu, 
TE-toimiston palveluita sekä 
neuvontaa ja asiakirjojen 
vastaanottoa. Lisäksi yhteis-

palvelu luovuttaa ja vastaan-
ottaa maistraatin lomakkeita 
ja tarjoaa myös vuokra-asun-
tojen isännöintipalvelua. 

Ulla Tuomela
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YHTEYSTIEDOT

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

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

www.businessoulu.com/ 

-

14

Sähköinen markkinointi
6.2.2013, klo 9.00 – 16.00
 
Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma
20.3.2013, klo 9.00 – 16.00
 
Myyntivalmennus
11.4., 24.4.2013 (klo 9 - 16) ja 8.5., 15.5.2013 (klo 9 - 12)
Kohderyhmä: ensisijaisesti alkuvaiheen yritykset. 
Hinta: 50 €+ alv/osallistuja, sisältäen materiaalin ja kahvituksen
 
Myyntisparrausta yrityksellesi
Mikäli toivot  myynnin sparrausta itsellesi tai yrityksellesi, ota yhteyttä BusinessOulun  
asiantuntijaan (Tarmo Pallari, tarmo.pallari@businessoulu.com / 050 379 6109).
 
Yrityksen talouden ABC
Ryhmä 1: 31.1. ja 7.2.2013, klo 9.00 – 12.00 Hinta: maksuton
 
Miten rahoitetaan yritystoiminnan käynnistäminen?
5.4.2013, klo 9.00 – 11.00.
Kohderyhmä: yritystoimintaa suunnittelevat, alkuvaiheen yrittäjät. Hinta: maksuton

BUSINESSOULU KOULUTTAA:

Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät 
osoitteesta www.businessoulu.com / tapahtumat&koulutukset

BusinessPlaza
BusinessPlaza-sivustolta löytyy tietoa omistajanvaih-
doksista. Tietopankki tarjoaa apua omistajanvaihdos-
prosessin eri vaiheisiin, kuten yrityskauppaan tai suku-
polvenvaihdoksiin.
 Sivustolta löytyy myös alueen omistajanvaihdosasi-
antuntijoiden sekä rahoittajien yhteystiedot.
 BusinessPlaza-kauppapaikalla voi ilmoittaa yrityk-
sen myytäväksi tai kertoa yrityksen ostohalukkuudesta. 
www.businessoulu.com/fi/businessplaza.html

Yritystulkki
Yritystulkki on apuväline toimivalle yrittäjälle ja yritys-
toimintaa suunnittelevalle. Yritystulkista löytyy yrittä-
miseen liittyvä perustieto ajantasaisena ja paikallisesti 
tuotettuna. Yritystulkki sisältää oppaita, työkirjoja ja las-
kentaohjelmia yrityksen hallinnon, talouden ja markki-
noinnin omatoimiseen hoitamiseen. 
 Se sisältää myös yrityksen perustamisosion. 
www.businessoulu.com/fi/yrityksille/kaynnistymis-
palvelut/tyokalut-yrityksen-perustamiseen.html

Yritys perusteilla tai myynnissä 
vaiko toimitilaa katselemassa?
BusinessOulun verkkosivuilta löytyy useita sähköisiä palveluja, joita yrittäjät voivat 
hyödyntää maksutta. Palvelut antavat tietoa muun muassa yrityksen omistajanvaihdoksesta, 
vapaista toimitiloista ja yritystonteista sekä Oulun alueella toimivista yrityksistä. Lisäksi 
löytyy kattava työkalupaketti yritystä suunnittelevien käyttöön.

Yrityshakemisto
Yrityshakemistosta voit hakea alueen yrityksiä joko toi-
mialahaulla tai vapaan hakusanan perusteella. Kirjoit-
tamalla hakukenttään esimerkiksi postinumeron 90900 
saat hakutuloksena kiiminkiläisiä hakemistosta löytyviä 
yrityksiä. 
 Voit myös lisätä yrityksesi tiedot hakemistoon käteväs-
ti sähköisellä lomakkeella. 
www.businessoulu.com/fi/yrityshakemisto/hae.html

Tapahtumat ja koulutukset
BusinessOulu ilmoittaa omista sekä yhteistyökumppa-
neiden tapahtumista ja koulutuksista. 
 Ne löytyvät BusinessOulun www-sivujen etusivulta. 
www.businessoulu.com/ 

Toimitilojen ja yritystonttien haku
BusinessOulun toimitila- ja yritystonttipörssi uudistuu 
vuoden vaihteessa mm. siten, että vapaita toimitiloja il-
moittavat voivat itse päivittää tietojaan.

-



3/2012 KIIMINKI L E H T I 15

Ettei
liukas keli
yllättäisi�

�
Tule ja tutustu myös
moderniin liikenne-
turvallisuustilaamme!

Yrityspuistontie 11
90940 JÄÄLI

rataposti@osarata.fi
p. (08) 8166 750

�

0400-215780
RT-Remontit Oy 

• Saneeraus ja remontointi
• Uudisrakentaminen
• Ovi- ja ikkuna-asennukset
• Kaikki puualan työt

Pitkäahontie 57, 90900 Kiiminki

-Katsastustarkastukset, -korjaukset ja -käytöt
-Bensiini- ja dieselautojen päästömittaukset
-Moottoriremontit
-Rengastyöt + tasapainotukset
-Hitsaukset ja ruostekorjaukset
-Huollot, öljyt, varaosat

Mastotie 1 Kiiminki 
Puh. 8161 664, 0400 012 920, fax 8161 664

Avoinna: arkisin 7.30-17.00

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

   

  







Kiimingin Yrittäjien pikku-
joulua vietettiin lauantaina 
2.12. Huttukylän Nuoriso-
seuralla. Yhdistyksen aktii-
vihenkilönä palkittiin yh-
distyksen rahastonhoitaja 
Kirsti Roininen. Hänelle luo-
vutettiin vuodesta 1989 saak-
ka kiertämässä ollut malja. 

Hopeisen yrittäjäristin 
sai Kauneushoitola Vanillii-
nin yrittäjä Kaisuleena Joen-
väärä. Kiimingin kunnan-
hallituksen puheenjohtaja 
Martti Väänänen toivoi pu-
heessaan, että Kiimingin ja 
Jäälin kaupunginosissa säi-
lyisi hyvä yrittäjien välinen 
yhteistyö, joka on ollut tä-
hänkin saakka. Kaupungin 
kehitys riippuu siitä, miten 
yritystoiminta ja yrittäjät me-
nestyvät. Kiimingin alueet 
tulevat olemaan kasvava Ou-
lun alue, koska ovat erittäin 
hyviä asuntoalueita, jossa ih-
miset viihtyvät luonnon lä-
heisyydessä ja rauhassa sekä 
sopivan matkan päässä kau-
pungin keskustasta. 

Hyvät harrastusmahdolli-
suudet ja perheen elämän hy-
vinvointi antavat asukkaille 
voimia eteenpäin jaksami-
sessa. Väänänen myös toi-
voi aktiivista käyttöä Kiimin-
gin nykyiselle kunnantalolle, 
joka muuttuu monipalvelu-

Kirsti Roininen vuoden aktiivi

keskukseksi. Puheenjohtaja 
Lauri Mikkonen käytti myös 
puheenvuoron kertoen kaik-
kien Ouluun yhdistyvien 
kuntien yrittäjäyhdistysten 
jatkavan toimintaansa omina 
yhdistyksinä, niin myös Kii-

mingin Yrittäjät. 
Pikkujouluohjelman oli 

suunnitellut yrittäjäyhdis-
tyksen hupitoimikunta. 
Juontajana toimi perintei-
seen tapaan Pentti Vahtola. 
Jouluruokatarjoilun oli jär-

jestänyt Hannuksen Pitopal-
velu. Illan musiikista vastasi 
kuusamolainen tanssiorkes-
teri Taka-ajatus. 

Heimo Turunen

Pentti Vahtolan juontamaan ohjelmaan kuului myös yhteisiä leikkejä. Kaksi ryhmää 
kilpaili, kuinka nopeasti osaavat järjestäytyä viidellä kirjaimella oikeaksi sanaksi 
kuultuaan Vahtolan kertoman vihjeen. Olavi sanan takana Hannu Tuohino, Raimo 
Kokkoniemi, Martti Väänänen, Mari Halkola ja Maija Uusijärvi-Haipus. 

Monipuolisen jouluruokailun oli järjestänyt Hannuksen Pitopalvelu.

Yrittäjä Kaisuleena Joenväärä sai hopeisen yrittäjäris-
tin, jota kiinnittämässä Kiimingin Yrittäjien hallituksen 
jäsen Mari Halkola.

Kirsti Roininen palkittiin Kiimingin Yrittäjien vuoden 
aktiivijäsenenä. Riitta Kemppaisen ojentama palkinto-
malja on kiertänyt vuodesta 1989 lähtien, jolloin en-
simmäisen maljan sai yhdistyksen perustajajäsen 
Veikko Tolonen. 



3/2012KIIMINKI L E H T I16

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

KIIMINKI

6-24

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

Arinan palveluneuvoja 
paikalla S-marketissa
torstaina 13.12. klo 12-18

* Liittymisetu koskee uusia 
   asiakasomistajatalouksia
   (ei jäsenenyyttä 12 kk aikana) 
   ja vain yhtä liittyjää taloutta 
   kohden.

Kun liityt palveluneuvojapäivänä 
Arinan asiakasomistajaksi 
saat 4 x 5€ etusetelit.*

Omistaja
=Edullinen ruoka

PALVELEMME

klo 12-21SUNNUNTAISIN

Kiimingin 
liikekeskuksen 
Joulun avaus 

torstaina 13.12. Tervetuloa!

MarketRestaurant

Meillä syöt hyvin, 
teet ruoka ostokset 
edullisesti ja tankkaat autosi!
Ja bonukset kaupan päälle!

Palvelemme jokaisena joulun ja uuden 
vuoden pyhäpäivänä normaalisti 6-24.

S-marketista löydät helposti etsimäsi 
tuotteet niin arkeen kuin juhlaan. Laajat 
tuoretuotevalikoimat palvelevat joka päivä 
houkutellen monipuoliseen ja herkulliseen 
ruuanlaittoon. Pitkillä aukioloajoilla 
haluamme tarjota paikkakuntasi parasta 
palvelua!
 

Pitkä, pimeä ja äärimmäi-
sen märkä syksy näyttäisi lo-
pultakin olevan takana päin. 
Marras-joulukuun vaihtees-
sa tapahtui täyskäännös sää-
rintamassa ja pakkaset alkoi-
vat purra maata lopultakin 
jäähän.

Hakkuukoneet ovat siir-
tymässä kelirikkoleimikoilta 
talvikorjuukohteille ja hyväl-
tä näyttää siltä, että  pääs-
tään hakkaamaan myös näitä 
suunniteltuja tulevan talven 
kohteita. 

Hakkuukoneita Kiimin-
gin metsänhoitoyhdistyk-
sen korjuupalvelussa on tällä 
hetkellä töissä kolme Ponsse-
beaver joukkokäsittelykou-
ralla varusteltua harvesteria 
ja näiden perässä ajaa kak-

Timo Mikkola 
toiminnanjohtaja,
Jouni Parkkinen 
metsäneuvoja

Joulunaluskiireitä Kiimingin 
metsänhoitoyhdistyksessä

si ajokonetta puutavaraa pi-
noon. 

Hakkuukohteilla puuta-
vara korjataan integroituna 
korjuuna, jossa korjataan sa-
hatavara tarkasti talteen. Tu-
kin, pikkutukin, parrun ja 
kuitupupuun lisäksi lähes jo-
kaiselta kohteelta kerätään 
myös energiapuu talteen. 
Energiapuu lämmittää Ou-
lua Toppilan voimalaitoksen 
kattiloissa. Sahatavaraa toi-
mitetaan tällä hetkellä  vii-
delle eri sahalaitokselle. 

Sateinen syksy toi 
ongelmia
Äärimmäisen sateinen kesä 
ja syksy ovat viivästyttäneet 
kaivinkoneella tapahtuvia 

maanmuokkaustöitä ja kun-
nostusojituksien kaivutöitä. 
Lähinnä kaivinkoneiden up-
poamisvaara ja vesiensuoje-
lun toteutus, ovat pakotta-
neet siirtämään kaivutöitä 
pakkaskeleille. Mutta nämä-
kin työlajit ovat käynnissä 
tällä hetkellä.  

Pitkä, lumeton syksy on 
vastaavasti jatkanut taimi-
konhoito- kautta ja töitä on 
tehty ihan marraskuun lop-
puun saakka. Samoin ojitus- 
ja metsäsuunnittelun maas-
totöitä olemme tehneet koko 
syksyn ajan. 

Talven edetessä aloite-
taan myös talviteiden teke-
minen soiden taakse ja näi-
den vaikeimpien kulkujen 
takana olevien hakkuukoh-
teiden korjuu. Keskitalvi, ku-
ten yleensä on sitten puun-
korjuutöitä pullollaan. 

Kuten tekstistä käy ilmi, 
toiminta on tällä hetkellä 
vilkasta Kiimingin metsis-
sä. Mutta se kiirehän on näin 
Joulun alla varsin tuttu ter-
mi.

Joulun odotusta kaikille

”Yhdessä ote on vahvin” oli 
teemana 19-21.10. Valtakun-
nallisilla yrittäjäpäivillä Ou-
lussa, joille osallistui yli 2000 
henkeä. Pohjois-Pohjanmaalta 
oli mukana reilut 600 yrittäjää, 
joiden joukossa useita yrittäjiä 
myös Kiimingistä. 

Suomen Yrittäjien pu-
heenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti toiseksi kaksi-
vuotiskaudeksi hallituksen 
puheenjohtaja Mikko Simo-
linna Pukkilasta. Yrittäjäpäi-
vien juhlapuhuja, presidentti 
Sauli Niinistö kertoi puheen-
sa aluksi olleensa yrittäjäaika-
naan Suomen Yrittäjien jäsen. 
Hän leikitteli yrittäjä-sanalla ja 
tuumaili, että pitäisikö tapah-

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Oulussa:

Simolinna jatkaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajana

tuman nimenä olla Toteuttaji-
en suorittajapäivät. 

-Suomessa kaivataan yrit-
täjyyteen kannustavaa ilma-
piiriä. Hyvä kannustuksen 
alku on, että yrittämisen ydin, 
riski, ymmärretään ja siis ylei-
sesti hyväksytään sekä ym-
märretään myös yrittäjien 
menestyminen että epäonnis-
tuminen. 

Yrittäjien menestys on nyt 
tärkeää, koska viime vuosi-
na työpaikkojen lisäykset ovat 
syntyneet pk-yrityksiin suur-
ten yritysten vähentäessä sa-
maan aikaan työvoimaa. 

-Työllistymisen määrä 
Suomessa tulee olemaan kes-
keisesti riippuvainen pk-yri-

tysten menestyksestä. Yhtenä 
keinona menestykseen Niinis-
tö tarjosi ulkomaan vientiä ja 
ehdotti siihen auttamista. 

Vapaus, vastuu ja  
luovuus arvoina
Toimitusjohtaja Jussi Järventa-
us näki yrittäjien arvoina va-
pauden, vastuun ja luovuu-
den, joista viimeksi mainitun 
luovuuden Järventaus nos-
ti ykköseksi. Hän suositti yk-
sinyrittäjille eli ammattiyrit-
täjille verkostoitumista, joka 
on yksi tärkeä tie vahvaan 
kasvuun. Järventaus kiinnit-
ti huomiota yrittäjien omaan 
jaksamiseen. 

- Silloin jaksaa kantaa vas-
tuuta myös työntekijöistä, hän 
totesi. 

Valtakunnalliset Yrittäjä-
palkinnot jaettiin 44. kerran. 
Yksi neljästä palkituista oli di-
gitaaliseen viestintään erikois-
tunut ohjelmistotalo Koodivii-
dakko Oy Oulusta. 

Monipuolinen  
ohjelma
Yrittäjäpaneelissa syvennyt-
tiin teemaan ”Yrittäjyys kan-
taa Suomea” ja pohdittiin pap-
pi ja juontaja Mikko Salmelan 
johdolla päivien teemaan liit-
tyen, miten ”yrittäjän ote on 
vahvin”. 

Ensimmäistä kertaa päivi-
en ohjelmaan kuuluivat myös 
Y-treffit yhteistyökumppanei-
den, asiakkaiden ja kollegojen 
hakemiseksi. Yrittäjätapaami-
sen oli sopinut etukäteen yli 
tuhat yritystä. 

Päivien viihdeohjelma oli 
monipuolista. Perjantai-iltana 
kokoonnuttiin tervetuloiltaan 
ja Y-festareille Pohjolan suu-
rimmalle rockklubi Club Teat-
rialle rentohenkiseen juhlaan. 
Lauantai-illan juhlagaalassa 
esiintyivät Oulun Settlement 
Big Band solistina Satu Ham-
mar, Mieskuoro Huutajat, is-
kelmälaulaja Virve Rosti ja 
Toy Boys sekä tangokuningas 
Marko Lämsä ja Pallosalama. 

Ensi vuonna Valtakunnal-
liset yrittäjäpäivät ovat Lap-
peenrannassa. (ht)

Fysikaalisen hoitoalan yrittäjät Kirsti Ketola Kuusa-
mosta ja Mari Halkola Kiimingistä tapasivat toisensa 
ja vaihtoivat kuulumisia lauantai-illan juhlagaalassa.

Valtakunnallista Yrittäjäpalkintoa vastaanottamassa oululaisen Koodiviidakko Oy:n 
edustajat hallituksen puheenjohtaja Paavo Vasala ja toimitusjohtaja Samuli Tursas. 

Lauantai-illan juhlagaalassa presidentti Sauli Niinistö 
Suomen yrittäjien puheenjohtajan Mikko Simolinnan 
ja toimitusjohtaja Jussi Järventauksen seurassa.


