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Koskitie 28 A, Oulu

AKTIIVISTA

TERVE Y T TÄ

VAATIVAA KUNTOUTUSTA JA YKSILÖVALMENNUSTA.
Äitienpäivälahjakortilla lantion arviointi ja ohjeet 60 €.
Tuohimaantie 12, KIIMINKI

|

Kumputie 35 as.6, JÄÄLI

|

Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI
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3878
150•• 0400
433
www.kiifys.fi

Kiiminkipäivät
3.-4.8.2018

Paikkamyynti käynnissä!
Esiintymismahdollisuuksista ja markkinapaikoista
kiinnostuneet ottakaa yhteyttä!
Ota yhteys Sirpa Runtti 0400 776 560, info@kiiminkipaivat.fi

TARJOUKSET VOIMASSA
TO-LA 10.-12.5.

Palvelevasta
ATERiAsTA!
Herkkutorilta:

Äidille!

Plussa-kortilla Ilman korttia

pippuRipihviT

PAUlIg

ATERIAn PAISTI

ATERIAn MUREAT nAUdAn

RAsvAA vAin mAx. 5%

uLkOfiLEEsTä

pORO-nAuTA jAuhELihA

12

24

80
kg

90
kg

3,99 / pkt

juhLAmOkkA
kAhviT
500 g (6,33/kg)
myös TummA

9

50

Tavallista parempi ruokakauppa
ATERIA

Terveystie 6 Kiiminki, Old Town.

Palvelemme: Helatorstaina klo 9-20, MA-LA 8-21, SU 9-20

3

pkt
1 erä / asiakas.
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Kiimingissä positiivinen vire
Kesähän se taas tulee ja Kiiminkijoessa vettä riittää. Tulvilta säästyttiin tänä
keväänä, vaikka muuta ennustettiin.
Hyvä näin. Koitelissa on taas riittänyt
ihmisiä kosken kuohuja ihmettelemässä. Koitelista kuuluu muutakin hyvää.
Kaupunki on vihdoin päättänyt luovuttaa tontin Koitelista jollekin onnekkaalle yrittäjälle. Koitelissa kävijöitä on
noin 80 000 vuodessa. Palvelut eivät ole
olleet kaikilta osin oikein ajan tasalla,
mutta toivottavasti ne nyt saadaan paremmalle tolalle. Varsinkin wc-tiloissa on ollut puutteita. Uskon vahvasti
siihen, että uusien tilojen myötä myös
muut alueella toimivat yrittäjät pääsevät kehittämään yritystoimintaansa.
Paljon kiiminkiläisiä puhuttaneet
kouluasiatkin ovat menossa hyvää
vauhtia parempaan päin. Laivakankaan
monitoimitalon laajennuksen rakenta-

minen alkaa näillä hetkillä ja Jokirannan koulun korvaavasta opinahjostakin
on jo päätös tehty. SYKE-talon remonttikin on alkamassa syksyllä, mutta
mahdollisesti lykkääntyy, että saadaan
Jokirannan homekoulun korvaajan rakentaminen nopeammin liikkeelle.
Jäälin keskuksen uuden kaavan lisäksi Kiimingin keskustaajaman eteläpuolelle on valmisteilla Hieta-ahoon
kaava 2500 asukkaalle. Tämän pitäisi
riittää kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.
Aika näyttää. Myös Laivakankaalle
ja Kortekankaalle ollaan aloittelemassa kaavoitusta. Nyt pitääkin sitten olla
tarkkana, että pienten palveluyritysten
tarpeita ei unohdeta kaavoituksessa. Ilman lähipalveluja asuinalueista ei tule
kovinkaan vetovoimaisia ja asumisviihtyvyyskään ei ole kovin kummoinen.
Myös keskustan liiketilat ovat al-

kaneet hiljalleen täyttyä pitkän hiljaiselon jälkeen. Tässäkin näkyy nykyinen
kehitys kivijalkakaupoista ja -kioskeista siirtyminen palveluyrityksiin. Myös
Kiimingin Halpa-Halli laajentaa huomattavasti liiketilaansa.
Kiiminki lehti on taas täynnä paikallisten yritysten hyviä tarjouksia äitienpäiväksi. Lähellä tuotetut palvelut ovat
mitä parhain lahja äidille ja siinä samalla oma asuinalue pysyy elinvoimaisena
ja viihtyisänä!

Oikein mukavaa kevättä!
Miika Sutinen
puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät

Luottamukselle pitää antaa mahdollisuus
Professori Kirsimarja Blomqvist kirjoitti
Työelämä2020 –blogissa (3.4.2018), että
meillä suomalaisilla on hyvä mahdollisuus rakentaa luottamuksesta kansallinen kilpailuetu. Luottamuspääoma on
meille vahvuus, mutta sen on myös uudistuttava, hän totesi.
Olen samaa mieltä. Luottamuksen
pitäisi olla meille vahvuus, mutta onko
se sitä?
Ensin on hyvä pohtia, mitä on luottamus. Se on vahva tunnetila siitä, että
asiat hoidetaan hyvin, parasta etsien,
parhaan tahdon ja taidon mukaisesti.
Luottamuksen tunne ei synny tyhjästä. Kun arvioimme luottamustamme
jotakin kohtaan, mielessämme risteilee arvioita mahdollisen luottamuksen
kohteen integriteetistä, tahdosta, taidoista, kyvystä saada aikaan tuloksia ja
myös avoimuudesta.
Luottamus on näiden tekijöiden
summa. Samalla se on hyvin riippuvainen kokijansa omasta tilanteesta ja
tunteista. Jos itseluottamuksemme on
kunnossa, meidän on helpompi luottaa muihin ja myös meihin on helpompi luottaa.
Luottamalla muihin myös pystymme vahvistamaan luottamuksen kohteen itseluottamusta. Saamme lisää
voimaa, kun koemme, että meihin luotetaan. Luottamus lisääntyy siksi jaka-
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malla.
Suomalainen yhteiskunta on perinteisesti ollut vahvan luottamuksen yhteiskunta. Sana on pitänyt, ihmisille on
tahdottu hyvää, osaamiseen on panostettu, tuloksia on saatu aikaiseksi ja yhteiskunta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.
Valitettavasti välillä tuntuu, että
luottamuspääoma on huvennut. Sen sijaan, että tahdomme toiselle hyvää, etsimmekin tämän heikkouksia päästäksemme arvostelemaan. Esimerkiksi
politiikka on täynnä toisten jatkuvaa arvostelua.
Luottamuksen puutteesta kertoo
myös se, että suomalaisille työpaikoille
ei haluta antaa vapautta sopia asioista.
Työpaikkasopiminen on hyvin rajattua,
ja erityisen rajattua se on niissä yrityksissä, jotka ovat päättäneet jättää järjestäytymättä.
Jopa lainsäätäjä on säätänyt järjestäytymättömille yrityksille sopimisen kieltoja, jotka estävät näitä yrityksiä – yleensä pieniä – sopimasta asioista
oman henkilökuntansa kanssa. Näitä
sopimisen kieltoja on työelämälainsäädännössä jopa 45. Tällainen kertoo epäluottamuksen yhteiskunnasta.
Samaan aikaan työolobarometri kertovat, että luottamus on vahvinta nimenomaan pienillä työpaikoilla – niil-

lä, joilta sopiminen on vahvasti rajattua.
Nykyinen hallitus pyrki vahvistamaan mahdollisuuksia hyödyntää tätä
luottamusta, mutta valitettavasti se ei
ole siihen kyennyt. Työntekijä- ja työnantajaliitot ovat olleet haluttomia luovuttamaan omaa valtaansa työpaikoille. Luottamus ei ole riittänyt.
On selvä, että näin ei voi jatkaa. Jotta
suomalaiset yritykset voisivat menestyä kansainvälisessä kilpailussa, niillä
pitää olla mahdollisuus hyödyntää työpaikkojen luottamusta ja sopia asioista,
jotta oma yritys voi menestyä.
On kohtuutonta kieltää yrittäjiltä ja
heidän työntekijöiltään sopimisen vapaus.
Luottamukselle pitää antaa mahdollisuus. Sitä korostaa nopeasti muuttuva
maailma ja kasvava epävarmuus.
50 vuotta sitten kuollut ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King sanoi, että
on luottamusta astua portaille, vaikka
ei tiedä, mihin ne vievät. Tätä luottamusta tarvitsemme tänä päivänä enemmän kuin aikoihin.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja, joka on kirjoittanut kirjan Luottamus (Otava, 2014).
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Riitta Kemppainen yli 50 vuotta
alalla – 42 vuotta yrittäjänä
Vuoden vaihteessa Parturikampaamo Karoliinan yrittäjä Riitta Kemppainen vaihtoi
vapaalle yli 50 vuoden alalla
toimimisen jälkeen. Toimintaa jatkaa liiketoiminnan ostanut ja Kiimingissä yrittäjänä aloittanut Eija Mikkonen.
Kiimingin yrittäjien toiminnassa Riitta on toiminut
aktiivisesti ja ansioistaan hänelle on luovutettu hopeinen
ansiomerkki sekä timanttinen yrittäjäristi. Toimintaa
Kiimingin Yrittäjissä Kemppainen jatkaa Senioriyrittäjänä.
- Se oli syksyinen vesisadeaika, kun tulin Kiiminkiin
42 vuotta sitten ja perustin
parturi-kampaamon. Mietin, että voi kauhia - mihin
sitä on tultu. Silloin Kiimingissä oli vain noin 3000 asukasta, mutta kun paikkakunnalla oli vain yksi saman alan
liike, niin ihmiset ottivat tosi
nopeasti ja hyvin minut vastaan. Koti-ikävä haihtui samoin tein, muistelee Riitta
Kemppainen.
- Töitä riitti mukavasti, vaikka kampaamoja tuli

useita lisää. Aina minulla on
ollut yrityksessä myös työkaveri, jonka kanssa on voinut
jakaa työt ja mielessä olevat
asiat, mikä on erittäin tärkeää. Välillä olisi ollut myös
tarvetta laajentaa liikettä,
mutta tykkään, että asiakasta
voi palvella rauhassa ja porista samalla, kertoo Kemppainen.
Opiskeltuaan alalle, hän
meni Kemiläiseen yritykseen opettelemaan työelämän tahtia. Kemppainen
suosittelee kaikille hiusalan
yrittäjäksi haluaville nuorille ensin muutaman vuoden
tutustumista
työelämään,
ennen kuin säntää yrittäjyyden haasteisiin. Luovempaa
ja nopeatempoisempaa kampaamotyötä
Kemppainen
kokeili myös Kemin kaupunginteatterin kampaajana.
Itsenäisenä
toiminnan
naisena Kemppainen on kokenut, että yrittäjyys on hänen luonteellensa sopivaa.
Lisäksi hän on aina ollut erittäin aktiivinen järjestöihminen. Hänestä on ollut työnkin kannalta tärkeää olla

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

Kukkiva, karaistunut,

Kiimingissä kasvanut

orvokki 20 kpl /12 €, 10 kpl/7 €
Paljon kukkivia ruukkukukkia
Kestävät omenapuut 30 €/kpl, 55 €/2 kpl
PUUTARHAMULTAA 4 €/50L,
20 €/6 säkkiä (0,067 sent.litra)
(myös peräkärrykuormat)
Avoinna 8-18 joka päivä, myös la-su
Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

Riitta Kemppainen toimi yli 50 vuotta parturi-kampaamo alalla,
josta 42 vuotta yrittäjänä.
yhteyksissä kollegoihin ja lisäksi luontaisena joukkuepelaajana yhteisten asioiden
hoitaminen ei ole ikinä tuntunut vastenmieliseltä.
- Pitkän yrittämisen juttu
on se, että pitää kunnostaan
huolta! Yrittäjien kanssa oli
aikanaan pitkään aktiivinen

ja liikkuva porukka, jonka
kanssa kokeiltiin kaikenlaisia lajeja. Nyt eläkkeelle siirtymisen jälkeen aion myös
ottaa takaisin jonkin aikaa
katkolla olleen, minulle tärkeän harrastuksen: vaeltamisen, Kemppainen kertoi. HT

Uusi yrittäjä
– työ ja asiakkaat tuttuja yli 30 vuoden ajalta
Yli 40 vuotta toimineessa Parturi-Kampaamo Karoliinassa vaihtui yrittäjä vuoden vaihteessa, kun
Riitta Kemppainen vaihtoi vapaalle. Yrityksen ostanut Eija Mikkonen jatkaa
toimintaa uutena yrittäjänä. Hänelle työ ja asiakkaat
ovat tuttuja, sillä hän on
työskennellyt Karoliinassa Kemppaisen työkaverina peräti 31 vuotta. Parturi-kampaamopalveluiden
lisäksi myytävänä on alan
tuotteita; shampoita, hoitoaineita ja muotoilutuot-

teita. Liike on avoinna arkisin 9-18.
Mikkonen asuu Iissä,
josta on ihan sopiva työmatka.
-Ihan samoilla mennään,
kaikki on säilynyt samana.
Työskentelen yksin tällä
hetkellä. Ammattikoulusta
on ollut välillä työharjoittelijoita apuna ja ammattiin
opissa samalla. Kiitokset
pitkäaikaiselle työnantajalleni Riitalle yhteisistä vuosista ja toivon hänelle lupsakoita eläkepäiviä, toteaa
Eija Mikkonen. HT

www.yrittajat.fi/liity

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
(Loukkojärventie 4)

PARITTOMAN
Bingo joka
VIIKON KESKIVIIKKONA
Klo 18 alkaen odottelubingolla klo 17.45.
PÄÄVOITTO VÄH. 100€:N OSTOKORTTI.
Mitä enemmän pelaajia sitä suuremmat voitot.

HANNUKSEN KYLÄYHTEISÖN

KESÄILTAMAT la 16.6. klo 17 lähtien

Pölöhöttäjät esittävät näytelmän

AIKUISTEN KIERTO…LEIRIKOULU.

o
Tervetul

a!

Näytelmä alkaa klo 18 ja
se esitetään ulkona.
Kahvilippu 10€ sisältää
näytelmän ja pullakahvit.
Illan päälle tanssia ja arvontaa.

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

Eija Mikkonen on jatkanut vuoden alusta lähtien yrittäjänä Parturi-Kampaamo Karoliinassa. Asiakkaana hänellä on Arto Nyman, joka kertoi olleensa yrityksen asiakkaana polvenkorkuisesta lähtien eli yli 40 vuotta.

Ravintola Bumerangi
Keskuspisto
90940 Jääli

Ma-To 16 - 24
Pe
15 - 03
La
12 - 03
Su
12 - 24
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TUTUSTUMISTARJOUS
Jessikalta ripset ja kulmat ILMAISEKSI
väri-/kihara-asiakkaalle!

Tervetuloa!
Muista nettivaraus www.oranssikulma.fi

Terveystie 9, Kiiminki

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia
Myös
Vauvahieronta
lahjaHemmotteluhoidot
kortit
Suolahuone palvelut

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Parturi-kampaamo

Karoliina
Eija

Lahjapaketit ja lahjakortit Äidille
Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480
Avoinna: ma-pe 9-18, la sopimuksen mukaan

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

Kysy elokuussa vapautuvista hoitopaikoista!
Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212
sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi

www.mansikkatarhat.fi

Lantionpohjan ongelmiin
apua fysioterapiasta
Lantionpohjan lihasten toimintakunto on heikentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Erikoisesti
lantion seudun kivut, virtsan- ja ulosteenkarkailu, laskeumat sekä muut toimintahäiriöt ovat lisääntyneet.
Lantionpohjan lihakset toimivat vatsaontelon pohjana
kannatellen sisäelimiä sekä
lantion elimiä (virtsaputki,
virtsarakko, kohtu, emätin
ja peräsuoli). Suomalaisista aikuisiän naisista virtsankarkailusta kärsii 20 prosenttia ja yli 70-vuotiaista jopa 60
prosenttia. Yleisin karkailutyyppi aikuisiällä on ponnistusinkontinenssi ja yli
70-vuotiailla sekamuotoinen
inkontinenssi. Myös noin 3-5
prosentilla nuorista aikuistumassa olevista naisista kärsii
lantionpohjan heikkoudesta ja virtsankarkailusta. Lantionpohjan lihasten toimintakunnon
heikkeneminen
aiheuttaa epämukavuutta ja
häpeäntunnetta.
Virtsankarkailun
päätyyppejä ovat ponnistus-,
pakko-, sekamuoto- ja ylivuotoinkontinenssi.
Ponnistustilanteessa (yskiessä,
aivastaessa, nauraessa, juostessa, aerobicissä) vatsaontelon paine nousee tahattomasti ja äkillisesti ilman
virtsaamisentarvetta. Tällöin

lantionpohjalihakset
ovat
veltostuneet mm. raskauden
ja synnytyksen jälkeen tai
vaihdevuosien aikaan. Lantionpohjan lihasmatto alkaa
roikkua ja ”pohja pettää”.
Pakkoinkontinenssissa on
voimakas virtsaamisen tarve, jolloin rakko tyhjenee kokonaan virtsamäärän ollessa
suuri. Syynä voi olla neurologinen sairaus, diabetes,
psykosomaattinen syy (mm.
masennus tai ahdistus) tai
jokin infektio. Tällöin virtsaamisheijaste laukeaa tahattomasti rakon tyhjentäjälihaksen yliaktiivisuudesta.
Yliaktiivisesta rakosta kärsivät ennakoivatkin vessan
olevan aina lähellä. Hoitona
käytetään rakkokoulutusta.
Sekatyypin inkontinenssi on tavallista vaihdevuosina, jolloin ilmenee virtsaamispakkoa.
Iän myötä lantionpohjan
lihasheikkous aiheuttaa virtsarakon laskeumaa. Liikkuessa rakon paine nousee ja
virtsa voi karkailla.
Lääkäri tekee arvion lääkityksen ja fysioterapian tarpeellisuudesta
virtsankarkailussa, ummetuksessa ja
lantion kivun hoidossa käypä-hoitosuosituksien
mukaan. Lantionpohjan toimintahäiriöihin perehtyneiden
fysioterapeuttien
vastaan-

otolle on helppo hakeutua
joko lääkärin lähetteellä tai
oma-aloitteisesti. Fysioterapeutti arvioi, mittaa EMG/
biopalautteella, hoitaa ja
auttaa ennaltaehkäisemään
lantionpohjan lihasten toimintahäiriöitä. Varsinainen
kuntoutus ja treenaus tapahtuu kotona nykyaikaisilla välineillä yksilöllisesti
laaditun ohjelman mukaan.
Vastaanotolla käyntejä tarvitaan harvakseltaan noin kerran kuukaudessa, jolloin mitataan tilanteen muutosta ja
laaditaan tehokkaampia kotiharjoitteita. Harjoittelusta
hyötyvät niin miehet, naiset
kuin lapsetkin. Hyötyä saadaan myös naisen ja miehen
seksuaalitoimintoihin. Keskivartalon ryhti ja tuki ovat
riippuvaisia lantionpohjan
lihasten kunnosta. Lisäksi
painonhallinta, tupakoinnin
lopettaminen, ummetuksen
hoito ja fyysinen aktiivisuus
ehkäisevät virtsankarkailua.
Lantionpohjan
toimintahäiriöt vaikuttavat elämänlaatua
heikentävästi,
joten toimintakunnon heikkenemisen ehkäisemiseksi
on tärkeä huomioida oikea
lihaskuntoharjoittelu. Lantionpohjan lihasten harjoittelu on kaikille naisille tärkeää
nuoresta pitäen jatkuen läpi
elämän kuten yleiskunnon

Mari Halkola on Kiimingin
Yrittäjien aktiivijäsen, PPY:n
hallituksen varajäsen
ylläpitäminenkin. Erityisesti raskaissa liikuntalajeissa
ja fyysisessä työskentelyssä
on huomioitava lantionpohjanlihasten vahvistaminen,
jotta ne kestävät paremmin
liikunnan ja työn aiheuttaman kuormituksen. Harjoittelussa opitaan ensin tunnistamaan
lantionpohjan
lihakset supistamalla ja rentouttamalla, johon vähitellen lisätään liikeharjoittelu
elektroterapiaan yhdistettynä. Kuntoutujista moni kokee saaneensa avun fysioterapiasta virtsankarkailuunsa
ja lantion kipuihinsa. Mikäli
lääkitys ja fysioterapia eivät
kuitenkaan auta, jää vaihtoehdoksi leikkaus.

Mari Halkola
TtM ft
KIIFYS OY

KiimU:ssa tähdätään Olympiakomitean
harrasteliikunnan laatuvaatimuksiin
Vuoden urheiluseura 2010
-tittelillä palkittu Kiimingin Urheilijat on tehnyt urheiluseuratoimintaa
suurella sydämellä ja tuottanut
laadukasta toimintaa. Viime syksynä päätettiin jatkaa kehittymistä. Seura
päätti tavoitella Olympiakomitean seuratyölle vuonna
2017 asettamaa tähtiseuraluokitusta. Työ on loppusuoralla ja kehittämisen hedelmiä pääsevät kokemaan niin
seuratyöntekijät kuin toiminnassa mukana olevat liikunnan harrastajatkin kesän ja
syksyn aikana.
- Olemme laajentaneet
toiminta- ja talousohjeen toimintakäsikirjaksi, joka selkeyttää seuran toimintatapoja entisestään nykyisille ja
uusille seuratoimijoille. Tulemme tekemään töitä, jotta
nämä ohjeistukset ja periaatteet saadaan vieläkin paremmin elämään papereista käytännön toiminnaksi, sanoo
KiimU:n puheenjohtaja Aila
Orabi.
Lasten tai aikuisten harrasteliikuntaryhmissä liikkujille KiimU:n kunnianhi-

Kiimingin Urheilijoiden mahdollisuutta tarjota liikuntaneuvontapalvelua tullaan lisäämään seuran terveysliikuntatoiminnassa. Kuvassa liikuntaneuvojana viime vuonna työskennellyt Mira Kolmonen.
moinen laatutyö merkitsee
ammattimaisesti tuotettuja
tavoitteellisia ja terveellisiä
liikuntapalveluja.
- Harrastajat saavat jo nyt
loistavaa vastinetta rahoilleen. Tulevaisuudessa se tulee olemaan vielä mahta-

vampaa, lupaa Orabi.
Kiimingin Urheilijoissa
iloitaan myös siitä, että Oulun seudun Leader myönsi
seuralle teemahankerahaa,
jolla Kimmokkeen jumppasaliin pystytään hankkimaan
lisää ja uusia välineitä muun

muassa joogan harrastamiseen.
KiimU:n harrasteliikunnassa aikuisille on tarjontaa
läpi kesän. Lapsille runsain
tarjonta ajoittuu kesäkuuhun. PM
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Uusia jäseniä yrittäjiin
Kiimingin Yrittäjiin on liittynyt viime
vuoden marraskuusta 19 uutta jäsentä.
Yhdistyksessä on nyt 152 jäsentä ja
kolme senioriyrittäjäjäsentä.
Kiimingin Yrittäjät ry toivottaa kaikki
tervetulleeksi toimintaan!
Oulun Lattiat Oy, yrittäjänä Jarmo Pikkuaho, yritys
perustettu 2016. Yritys toimii osoitteessa Pitkäsuontie 4, Kiiminki. Toimittaa
betonilattiat kokonaisvaltaisesti betoneineen, myös pinnoitukset, lattiankorjaukset
ja hionnat.
Taikakäsi – Koulutettu
hieroja Sari Lankinen, yrittäjänä Sari Lankinen. Yritys
on perustettu tämän vuoden
helmikuussa. Klassista hierontaa ja hemmotteluhoitoja. Yritys toimii osoitteessa
Sepänkuja 1 B 8, Kiiminki.
Tmi SMV Engineering &
Consulting, yrittäjänä Seppo
Viio, toimii osoitteessa Pälsyntie 33. Yritys on perustettu tämän vuoden huhtikuussa ja toimialana on infra-alan
konsultointi.

Nikama Design Oy on oululainen designtuotteita valmistava yritys. Jäälin tehtaassa
valmistetaan tuotteita suomalaisesta jaloteräksestä asiakkaiden tarpeisiin sekä yrityksen omaan mallistoon.
Tuotevalikoimaan
kuuluu
muun muassa koruja, astioita, lahjaesineitä, kelloja ja erilaisia palkintoja.

Kuljetusliike Riekki Oy,
yrittäjinä toimivat Esko ja
Simo Riekki. Toimialana tieliikenne ja tavarankuljetus.
Autokorjaamo K. Peura,
yrittäjänä Kari Peura, Metsälamuntie 20.
Tierran Lemmikkipuoti, yrittäjänä Mira Mykkälä.
Kanien ja jyrsijöiden lomahoitola ja tarvikkeiden verkkokauppa.
JP Business Oy, yrittäjänä
Jukka-Pekka Pihlaja, toimii
osoitteessa Havupolku 2A,
Jääli. Yritys perustettu lokakuussa 2017. Ravintola Bumerangi-nimellä toimiva yritys tarjoaa pizzoja, kebabeja,
wingsejä yms. Viikonloppuisin ravintolassa on livemusiikkia ja karaokea.
JanPro Oy, yrittäjänä toimii Janne Tuohino. Yritys
toimii osoitteessa Liitintie 34,
Oulu. Yrityksen toimialana
on uudisrakentaminen.
T:mi FotoInk, yrittäjänä
Kari Kämäräinen. Yritys toimii Kuva & Muste-nimellä
osoitteessa Terveystie 2A L3,
yrityksen toimialana valokuvaus, kuvasuurennokset,
tulostinmusteiden myynti,
avainten teko sekä paristojen
myynti ja vaihto.
Tamdrill Oy, yrittäjänä
Tuomas Ruotsalainen. Yritys toimii osoitteessa Kotitie
12, Kontio. Maalämpökaivojen poraukset alihankintana.
CC-Agentuuri Oy, yrittäjänä Krister Ruonala. Yritys

toimii Oulussa, osoitteessa
Voudintie 3. Toimialana elintarvikkeiden maahantuonti.
Oulun Rakennus ja
Asennuspalvelu Oy, yrittäjänä Markku Ahola. Yritys
toimii Oulussa, osoitteessa
Voudintie 3. Yritys tekee rakennustöitä aliurakoitsijana.
Nikama Design Oy, yrittäjänä oululainen designtuotteita valmistava yritys.
Jäälin tehtaassa valmistetaan
tuotteita suomalaisesta jaloteräksestä asiakkaiden tarpeisiin sekä yrityksen omaan
mallistoon.
Tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa
koruja, astioita, lahjaesineitä,
kelloja ja erilaisia palkintoja.
Rakennuspalvelu A.A.
Timonen Oy, yrittäjänä Aarne Timonen. Yritys toimii
Jäälissä, osoitteessa Oikokuja
6. Kaikenlainen remontointi ja uudisrakentaminen, lvityöt.
S&A Kankaala Oy / Lapkaara, yrittäjinä Arto ja Sara
Kankaala. Kaikenlaisia autoja korjaava autokorjaamo
yritys toimii Jäälissä Välirinne 8.

WillaHillan Eläinpalvelut, yrittäjänä Marjo Ratilainen. Kiimingissä, osoitteessa
Mehiäissuontie 5 toimii pieni koirahoitola. Myös muita eläimiä voidaan ottaa hoitoon. Lisäksi ponitoimintaa,
muun muassa ratsastusta ja
hoitoa sekä tapahtumakeikkoja. Yritys tarjoaa myös
eläinavusteista valmennusta.
Nuohouspalvelu
Mikko Vuorma, yrittäjänä Mikko Vuorma. Lakisääteiset
perusvuosinuohoukset ja vapaa-ajan asunnot Kiimingissä ja Oulun seudulla.
Jäälin Lasi, yrittäjänä
Mika Rytky. Yritys toimii
Jäälissä, osoitteessa Hallitie
7. Yrityksen palveluihin kuuluvat kaikki mahdolliset lasityöt, mm. terassi- ja kattolasitukset, peilit, liukupeiliovet,
ikkunoiden korjaukset, pois
lukien autojen tuulilasit.
Tmi Jarmo Veteläinen,
yrittäjänä Jarmo Veteläinen.
Rakennusalan yritys toimii
Jäälissä, osoitteessa Kaarnaraitti 3 B 2.

Kuva & Muste
voit tilata musteet myös netistä
www.kuvamuste.fi

Passikuvat

Yrittäjillä
oma
kuntosalivuoro

Avainpalvelu

Laserkasetit

Valokuvat

Kellon paristot
Terveystie 2A L3, Kiiminki
p.040 6311 375
www.kuvamuste.fi

Avoinna
Ma-To 10-18
Pe 9-16

Revontie 14, Haukipudas
Tuohimaantie 12, Kiiminki

p. 040 188 4444
www.doctener.fi

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ VuodEsTa 1983
UUdet proteesit, proteesien pohjaUkset ja
korjaUkset asiakkaan toiveet huomioiden.
ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg ja Sampo Heikkilä

Hammassampo

WillaHillan Eläinpalvelun isommat sisätilat 2x3 m, pienemmät
1,5x2,5 m. Kaikissa tiloissa terassimatot viihtyisyyttä lisäämässä ja tällä hetkellä myös yksi sohvapaikka, lisää tulossa.

Tulostinmusteet

Isokatu 32 B 90100 Oulu
puh. (08) 375 128, info@hammassampo.fi
hammassampo.fi

040 561 7399
0400 387 047 / Iltaisin
kiiminginkukka.ekukka.fi
kiiminginkukka@gmail.com

Heini, Mari ja Janne
TERVEYSTIE 6, 90900 KIIMINKI
08 816 1483, 0500 508 944

Rakentamista Oulun alueella
vuodesta 1996

Laatu

Tehokkuus

Monipuolisuus

uudisrakentaminen
saneeraus
kvr-rakentaminen
Kiimingin Yrittäjillä on
nykyisin oma kuntosalivuoro
sunnuntaisin Kimmokkeella,
ohjaajana on toiminut
Mikko Heikkinen.
Kuvat Miika Sutinen.

Yritystie 5, 90940 Jääli
p.040-587 3345

www.ltm.fi
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Renkaat ja vanteet edullisesti!
Asennukset ja tasapainotukset
ammattitaidolla!
Maksuina käy käteinen,
pankkikortit,Visa, Master.

Ojatie 19, Jääli www.ak-rengas.fi

050 301 7367
... ym.

KIIFYS:n yrittäjä Mari Halkola kertoi ihmisistä välittämisen olevan tärkeä osa yrityksen työntekijöiden työssä.

Piispa Samuel Salmi tapasi
yrittäjiä Kiimingissä
•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset
Puh. 040-127 2883
www.ht-maalaus.fi • htmaalaus@gmail.com

Ritaharju
kauppias hoitaa homman
Rita-aukiontie 2, 90540 Oulu, p. 0207343130
esko.valkola@k-market.com, www.k-market.com
Palvelemme ma-pe 7-22, la 7-22, su 11-22
Reilut valikoimat, pitkä aukiolo, paistopiste, veikkauspalvelut,
erinomaiset parkkipaikat, kierrätyspiste, postin kirjelaatikko,
postin pakettiautomaatti smart post, nestekaasun myynti, ym.

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen
p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Piispantarkastus
toteutettiin Kiimingin seurakunnassa perjantaina 2.2 ja sunnuntaina 4.2. Aloitushartaus oli
perjantaina Kiimingin kirkossa, jonka jälkeen piispa Samuel Salmi seurueineen vieraili Kiimingin lukiossa ja
alueen yrittäjien tapaamisessa KIIFYS Oy:n toimitiloissa.
Perjantai-iltana oli Jäälin kappelin seurakuntasalin Veijo
Murokkeen ”Sinun luonasi
on elämän lähde” -lasimaalauksen paljastaminen ja juhlakahvit. Yleinen piispantarkastus oli sunnuntaina 4.2.
Kiimingin kirkossa.
Yrittäjien
tapaamisessa
KIIFYS:ssä
toimitusjohtaja
Mari Halkola esitteli yrityksensä toimintaa ja yrittäjien
arjen toiminnasta kertoi Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen. Seurakunnan ja yrittäjien välillä
todettiin olevan pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö. Parhaiten se on näkynyt Kiiminkipäivien yhteydessä, jossa
seurakunnalla on perinteisesti runsaasti ohjelmaa mm.
kansanlaulukirkko sekä oma
kahviteltta. Yrittäjien kirkkopyhiäkin on vuosien var-

Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen ja Kiimingin Yrittäjien aktiivijäsen, PPY:n hallituksen varajäsen Mari Halkola luovuttivat piispa Samuel Salmelle ja puoliso Hannelelle yhteisen
tapaamisen päätteeksi hyvinvointia edistävät muistolahjat.
rella järjestetty. Keskustelussa kirkkoherra Pauli Niemelä
toi esille seurakunnan toteuttamat yritysvierailut, joihin
voitaisiin ottaa aktiivisempikin ote. Yrittäjien retkillä
voisi olla myös seurakunnan
edustaja mukana. Aikaisemmin tehtiin paljon yhteistyötä Kiimingin kunnan kanssa,
jossa kuntaliitoksen jälkeen
on tilalle tullut seurakun-

Terveiset eduskunnasta: On
Suomen suunta on muuttunut. Talous kasvaa, työllisyys paranee ja yhteiskunnan isot uudistukset ovat
meneillään. Lähestymme aikaa, jolloin vuosia jatkunut valtion velkaantuminen
saadaan taittumaan. Kaiken lisäksi meidät on listattu maailman onnellisimmaksi kansaksi.
Jatkamme
panostuksia
työllisyyden edistämiseen.
Pohjois-Pojanmaalla on iso
kohtaanto-ongelma eli osin
huutava pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Matkailu
kasvaa, biotalous työllistää,
yrityksissä tehdään sukupolvenvaihdoksia ja palve-

lualalla on kysyntää. Yksin
matkailu on kasvanut Pohjois-Suomessa tämän talven
aikana yli 20 prosenttia.
Viemme isot uudistukset maaliin. Sosiaali- ja terveysuudistusta on valmisteltu vuosikymmenet ja nyt
kaikki lait ovat käsittelyssä eduskunnassa. Haluamme paremmat lähipalvelut,
hoidon oikea-aikaisuuden ja
erikoissairaanhoitoon lisäresursseja. Samalla yhdistämme maakuntatason hallintoa.
Tulevana syksynä valitaan
Suomeen ensimmäiset vaaleilla valitut päättäjät kahdeksaantoista maakuntaan.
Maakuntatasolla vastataan

ta voimakkaana paikallisena toimijana. Koitelin alueen
kehittäminen ja toiminta nähtiin yrittäjien ja seurakunnan
yhteisenä mahdollisuutena.
Piispa Samuel Salmi näki
Kiimingissä toteutuneen yrittäjien ja seurakunnan yhteistyön olevan esimerkillistä. Yhteistyöllä voisi saada
myös hyviä tuloksia Kiimingin nostamisessa ”maailman

kartalle”. Keskustelussa esille tullutta yrittäjien kinkereitä, jossa teemana voisi olla
”jaksaminen”, Salmi kannatti lämpimästi ja yhtyi näkemykseen, että kunnan ja yrittäjien yhteistyöllä on valmis
pohja kehittää seurakunnan
ja yrittäjien yhteistyötä.

Heimo Turunen

uudistusten aika
sosiaali- ja terveydenhuollosta, maankäytöstä, kaavoituksesta, pelastustoimesta,
alueiden elinkeinojen kehittämisestä ja työllisyydestä.
Meille hyvät liikenneyhteydet ovat elinehto. Pohjois-Pohjanmaa on pärjännyt
hyvin valtion väylärahoituksen suhteen. Olemassa olevaa tiestöä ja ratoja on laitettu kuntaan hallituksen
kärkihankerahoituksen turvin. Valtatie 4, Oulun sataman syventäminen ja Hailuodon kiinteä yhteys ovat
saaneet toteutusrahoituksen.
On myös aika nostaa esiin
Kuusamontien vt20 korjaustarpeet erityisesti Jäälin koh-

dalla. Ohituskaistoja tarvitaan ainakin lisää useampia
pareja.
Kiiminki kasvaa ja kehittyy osana isompaa Oulua.
Asukkaiden kannalta oleellisinta on varmistaa lähipalveluiden saatavuus ja toimivuus. Koulut, päiväkodit,
terveys- ja sosiaalipalvelut
on löydyttävä läheltä. Viihtyvyyttä nostaa hyvät kaupalliset palvelut sekä mahdollisuus
harrastuksiin.
Nämä päätökset tehdään lähellä.

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja
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Oulunseudun Fysioterapialla
avajaiset uusissa toimitiloissa
Oulunseudun Fysioterapian
Kiimingin toimipisteen uudet
toimitilat mahdollistavat fysioterapeutin suoravastaanoton sekä ryhmien aloittamisen. Uuden toimipisteen
avajaisia vietetään Terveystie 5:ssä tiistaina 22.5. kello 10
– 12. Tarjolla on pullakahvit,
arvontaa ja palveluiden esittelyä.
Oulunseudun Fysioterapia Oy on perheyritys, joka on
aloittanut toimintansa vuonna 1992, jolloin Sirpa Erho osti
Tutko Oy:n liiketoiminnan.
Nykyisin yritys työllistää 11
fysioterapeuttia sekä vastaanottosihteerin ja talousvastaavan.
Viime syksynä Sirpan vanhin poika Jarkko Auno tuli yritykseen vastaamaan sen taloudesta. Tällä ratkaisulla Sirpa
pääsee jälleen työskentelemään oman osaamisensa, eli
hoitotyön ytimessä ja kehittämään sekä omaa että henkilökunnan osaamista ja myös
koko yrityksen toimintaa fysioterapeutin silmin.
Yritys tuottaa kuntouttavia
terveyspalveluita, jotka ovat
eettisesti turvallisia ja joiden
vaikuttavuus perustuu lääketieteeseen.
-Digitalisoituvassa
maailmassa ja soten temmellyskentässä haluamme säilyttää
tärkeimmät arvomme: kohtaamisen, vastuullisuuden ja
osaamisen. Ihmisläheinen palveluasenteemme,
asiakkaidemme ja työtekijöidemme
kuuleminen sekä heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen
on kantanut hedelmää ja mahdollistanut yritykselle hallitun
kasvun. Toimimme tällä hetkellä Kiimingin lisäksi Heinäpäässä, Tuirassa ja Oulunsalossa, kertoo Sirpa Erho.
Ammattitaitoiset fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet

Fysiorerapeutti Anne Kynsilehto palvelee Kiimingin toimipisteessä, joka on muuttamassa Tuohimaantie 12:sta uuteen
osoitteeseen Terveystie 5:een.
fysioterapian eri osa-alueisiin,
kuten välilevyongelmien-, purentaelimistön-, lantionpohjan toimintahäiriöiden- (esim.
virtsankarkailu), nivelten liikerajoitteiden- ja aikuisten
sekä lasten neurologisten sairauksien fysioterapiaan sekä
lymfaterapiaan (turvotuksen
hoito), lihastasapainon korjaamiseen erityisesti urheilijoilla,
fasciamanipulaatioon ja psykofyysiseen
fysioterapiaan.
Hoidamme hyvin monenlaisia akuutteja sekä kroonisia kiputiloja. Palveluistamme löytyy myös ravintovalmennus
ja fysioterapeutin toteuttama
hieronta. Myös Kiimingin toimipisteessämme aloitamme
suoravastaanoton, joten meil-

le voit tulla suoraan ilman lääkärin lähetettä, selvittää Erho.
Kiimingissä alkaa 5.6. senioriryhmä, joka toteutuu tiistaisin kello 11 – 12 uusissa tiloissa osoitteessa Terveystie 5.
Myös yrittäjille on suunnitteilla oma ryhmä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin aina keskustelusta liikkumiseen. 30
vuotta alalla toimineena Sirpa
Erho tietää kokemuksesta, että
yrittäjän oma hyvinvointi ja
jaksaminen kantaa hedelmää
niin työyhteisöön kuin asiakkaillekin. Jaksaminen vaikuttaa myös luovuuteen. Uusia
ideoita ja palvelutuotteita syntyy siis jatkossakin riippumatta siitä, tuleeko sote-uudistus
vai ei. HT

Kiimingin Yrittäjillä
vilkas toimintavuosi
Kiimingin yrittäjät piti kevätkokouksen perjantaina
5.5. Jäälinmajalla. Toimintakertomuksessa todettiin
kuluneen vuoden olleen
yhdistyksen 36. toimintavuosi. Kiiminkipäivät järjestettiin 43. kerran elokuussa ja oli yrittäjien
vuoden
päätapahtuma.
Yrittäjillä oli perinteinen
markkinaravintola ja järjestettiin neljättä vuotta peräkkäin kylpytynnyriarpajaiset . Vuoden yrittäjänä
palkittiin Petri Kumpulainen K-Supermarket Ateria.
Päivien talkoolaisille järjestettiin syyskuussa ilta Koitelin Resitenssissä.
Vanhan ja uuden hallituksen perinteinen ”kapulanwaihto”
-tilaisuus
vietettiin helmikuussa Pelibunkkerissa lasersotaa pelaten ja siitä riirryttiin Espanjalaiseen
ravintolaan
ja innokkaimmat jatkoivat

vielä iltaa tutustuen kaupungin iltaelämään.
Puheenjohtajana
toimi Miika Sutinen, varapuheenjohtajana Minna Huru
sekä jäseninä Mari Siltakoski, Sirpa Runtti, Riina Järvinen, Tommi Kokkoniemi,
Lauri Mikkonen, Jouni Nissi, Vesa Ojala ja Paula Paroll. Sihteerinä toimi Mari
Siltakoski ja rahastonhoitajana Sirpa Runtti.
Huhtikuun alussa järjestettiin Perheretki Syötteelle.
Yrittäjien kuntokurssi kokoontui Jaska Ilvesluodon
Come On Fit kuntosalilla.
Marras-joulukuun vaihteessa tehtiin yrittäjien matka Puolaan Krakovaan reilun 10 hengen porukalla.
Ohjelmassa oli mm. ohjattu
kaupunkikierros, mukavaa
yhdessäoloa, ostoskierroksia, olutmaistajaiset ja mieliinpainuva ja puhutteleva
tutustuminen Auschwizin

Y Palvelut ammattitaidolla ja kiireettömästi
Y Lahjakortit
Y PAYOT tuotemyynti
Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

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

ellä sinua!
inua!
Oscar sohva
230x240 cm

1059€

- räätälöi oma sohva
- valitse kokoonpano
- istuin ja selkä kääntötyynyillä

ovh. 1798€

HUONEKALUKAUppAA 56-v

myös
erikoiskoot

Matto
mallisto

-20%

Provinssi

-20%

- Paikkaushoidot
- Protetiikka
- Suukirurgia
- Implantit
- Iensairaudet
- Valkaisuhoidot

UOttA

Lakeus
moottorisänky

Vintage

- suomalaista käsityötä
- myös mittatilauksena
- useita pöytävaihtoehtoja

Palvelua läh

Perjantaina
18.5.
makkaratarjoilu

HUIppUtArjOUKsIA

Anttiina
kalusteet

keskitysleiriin.
Pikkujoulu järjestettiin
joulukuussa Kelokellarissa
ja siinä yhteydessä pidettiin
myös yhdistyksen syyskokous. Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien vuosikokoustapahtumaan
osallistuttiin
Raahessa. Siellä valittiin
aluejärjestön hallitukseen
Lauri Mikkonen, varalla Mari Halkola ja Miika
Sutinen, varalle Kaisuleena Joenväärä. Stipendeillä
palkittiin Laivakankaan ja
Jokirannan koulujen sekä
Kiimingin lukion oppilaita yhteensä kuusi oppilasta. Yhdistyksen julkaisema
Kiiminkilehti ilmestyi kolme kertaa. Jäsentiedotusta
hoidettiin pääasiassa sähköpostin välityksellä, yhdistyksen nettisivuilla ja facebook-sivulla. Jäsenmäärä
oli vuodenvaihteessa hieman alle 150 jäsentä. HT

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

90x200 cm

- petauspatja ja jalat
- 5-vyöhykkeinen
pussijousisto

798€

Kallisenhaara 1 A, 90400 Oulu
Puh. (08) 818 0100
ovh. 1260€

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta.

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY 56
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

VUOTTA
1962
2018

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi
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Metsonkaari 12
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

LVI-palvelua takuutyönä!
LVI-työt Oulun alueella ja lähikunnissa
• Kaukolämpösiirtimien ja sähkökattiloiden asennukset.
• Vesikalusteiden huollot ja asennukset.
• Kylpyhuone- ja keittiöremonttien lvi-työt
• Uudiskohteiden lvi-työt ja kvv-valvonta yms.

Puh. 040 724 5686

Asianajotoimisto
Seppo Koukkula
Asianajaja, varatuomari
kaupanvahvistaja
Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

Puh. 040 586 0076

mm. perhe- ja perintöasiat,
riita- ja rikosasiat, velkajärjestelyt.

§

LAKIASIAINTOIMISTO
TUUKKA TIEKSOLA
VARATUOMARI
Puh. 0400 585 286
MAKSUTON NEUVONTA!
● Rikos- ja riita-asiat
● Oikeudenkäynnit
● Avioerot, lasten huolto,
tapaaminen ja elatus

Mäkelininkatu 20-22 B 4, 90100 Oulu

AMMATTITAITOISTA
SÄHKÖ- JA VALAISTUSSUUNNITTELUA
• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
• Kuntotutkimukset ja kuntoarviot
• Varmennus- ja määräaikaistarkastukset
JN Electric Oy
Ruunakankaantie 10, 90900 Kiiminki
jouni.nissi@jnelectric.fi
Puh. 040 355 6449

Kiimingin eläkeläisten Laulukööri -lauluryhmä esiintymässä viime vuoden Kiiminkipäivien perjantain iltapäivän ohjelmassa, solistina Laina Kemppainen ja säestäjänä tähtiartisti Juha Miettunen.

Kiimingin Eläkeläisillä
40 vuotta vilkasta toimintaa
Vilkasta toimintaa järjestävällä Kiimingin Eläkeläisillä on tulossa 40-vuotisjuhla toukokuun lopulla. Juhla
pidetään torstaina 24.5 Huttukylän Nuorisoseuran talossa. Juhlaan on lähetetty
kutsu Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen aluejärjestön 25
eri yhdistykselle sekä myös
muitakin yhdistyksien väkeä on kutsuttu. Ohjelmassa tulee olemaan Kiimingin eläkeläisten lauluköörin
laulua sekä näytelmä ”Ikean
matka”.
Tervehdyksiä
otetaan
vastaan ennen juhlan alkua ja itse juhlassa tervehdyksiä esittävät mm. Oulun kaupunki ja Kiimingin
seurakunta.
Yhdistyksen
historiikki esitetään televisioruudulla, jossa on Tauno Honkasen ottamia valokuvia. Kaikille on ruokailu
sekä lopuksi laitetaan jalalla
koreasti tanssin merkeissä.
Jo useana vuonna järjestetty ikäihmisten alueellinen iltapäivä on Koitelissa
torstaina 7.6., jonne odotetaan Kiimingistä ja lähialueilta jopa 200 osallistujaa.
Järjestelyt hoidetaan yhteisesti Eläkeliiton Kiimingin
yhdistyksen kanssa. Oulun
kaupunki on myöntänyt tapahtumaan toimintarahaa,
jonka ansiosta pullakahvit
ja grillimakkarat sekä ohjelma ovat kaikille maksuttomia. Osallistujia tulee myös
lähialueiden palvelukodeista ja senioritaloista. Tilaisuuteen odotetaan puhujaksi Merja Rasinkangasta
Oulun poliisista, joka mm.
opastaa, miten tulee suhtautua
poliisihuijareiden
yhteydenottoihin. Iltapäivän aikana on myös kisailuja, pelejä, metsäarviointeja
sekä keskinäistä seurustelua
ja lauluohjelmaa.
Kiiminkipäiville Kiimin-

gin eläkeläiset ovat tulossa
aktiivisella meiningillä, kuten aiemminkin. Perjantaina
iltapäivällä laulukööri esittää kuorolaulua ja tapahtuma-alueella on oma myyntiteltta, jossa myydään mm.
arpoja, käsitöitä, saunavastoja sekä leivonnaisia.
Säännöllisen
toiminnan muodostavat joka toinen viikko Jäälin kappelilla
kokoontuvat Porinakerhot
ja kerran kuukaudessa kokoontuva
muistikerho,
joissa käy eri vierailijoita
valistamassa mm. terveysasioissa ja Jouni Kokkoniemi on käynyt laulattamassa.
Erilliset lauluharjoitukset
ovat tiistaisin Jäälin koululla sekä Eija Keräsen vetämä
käsityökerho Laivakankaan
koululla. Niissä on mm. ommeltu tilkkusängynpeitteet
40-vuotisjuhlan ja kiiminkipäivien arpajaisvoitoiksi.
Yhdistyksessä on jäseniä noin 150, joista kerhoissa käy noin 60 henkilöä. Puheenjohtajana toimii Sirkka
Vengasaho, jonka haastatteluun tämä juttu perustuu.

Heimo Turunen

Uittomiehet Koitelissa.

Jouni Kokkoniemi vieraili porinakerhossa laulamassa ja hauskuuttamassa.

Porinakerhoissa käy väkeä noin 60 henkeä.
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Häät, syntymäpäivät tai muu juhla suunnitteilla?
Etsitkö juhlapaikkaa?
Vuokraamme Kiiminkijoen varrella
sijaitsevaa Toivolaa juhlatilaisuuksiin.
Puh. 045 117 0171
https://nuorisoseuratoivola.com/
Löydät meidät myös
Facebookista

RAKENNUSLIIKKEEMME
RAKENNUSLIIKKEEMME
ON AINA AUKI!
ON AINA AUKI!

kaikki!
u
u
it
o
h
ta
t
u
a
k
n
ä
id
me
kaikki!
meidän kautta hoituu
matti.autio@rakennusliike.inet.fi
matti.autio@rakennusliike.inet.fi

040 507 6690
0400 584 180

Pyydä
Tarjous

Konetie 20, 90620 Oulu, www.mobimatic.fi

www.ktcgroup.

040 507 6690
0400 584 180
Pyydä
Tarjous

www.rakennusautio.fi
www.rakennusau
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Lapkaara laajeni ja panostaa laatuun
044 200 8941

Honkipolku 6, 90 900 Kiiminki
kiiminginautofiksaamo@gmail.com

www.kiiminginautofiksaamo.fi

KIIMINGIN
ERISTYS OY

Autokorjaamo
Lapkaara
vaihtoi omistajaa marraskuussa 2016. Uudet omistajat, oululaiset Arto ja Sara
Kankaala ovat laajentaneet
toimintaa panostaen laadukkaisiin korjaamopalveluihin.
Omistajavaihdoksen toteuduttua Lapkaarassa tehtiin hallilaajennus Jäälissä
ja uutta työvoimaa rekrytoitiin. Henkilökunta on ammattitaitoista ja autojen korjauksia ja huoltoja tekevät
huippuasentajat. Sovittaessa yritys palvelee myös lauantaisin. Tästä ovat olleet
tyytyväisiä erityisesti yritysasiakkaat.
-Oulunlahteen olemme
avanneet Fiksaamon, jossa teemme autoille keraamisia pinnoituksia. Siellä
meillä on kaksi työntekijää.
Autokorjaamoon saimme
toisesta alan yrityksestä rekrytoiduksi sekä korjaamopäällikön, että työnjohtajan.
Työntekijöitä meillä on tällä hetkellä yksitoista, Arto
Kankaala kertoo.
Uudessa hallissa on kaksi uutta nosturia viiden aiemman lisäksi eli yhteen-

LVI-eristystyöt
KTC
Puh.
040
743 3936
KTC
Kierrätyspalvelut Oy
Kierrätyspalvelut Oy

KTC
Kierrätyspalvelut Oy
KTC
Kierrätyspalvelut Oy

Keskellä Lapkaaran yrittäjä Arto Kankaala ja koko työntekijätiimi.
sä seitsemän. Halli käsittää
150 neliötä ja se sijaitsee entisen kiinteistön yhteydessä.
- Siellä on nyt paikka,
missä voimme korjata sähkövikoja.
Tarkoituksemme on hallitusti kasvaa suuremmaksi ja laadullisesti
paremmaksi korjaamoksi.
Olemme uusineet asiakastiloja ja uudistaneet sekä nettisivumme, että yrityksen
logon, Arto toteaa yrityksen
ilmeen uudistamisesta.
Rengasasioissa Lapkaaran partnerina on Vianor,
joten suuren ketjun edut

ovat myös Lapkaaran asiakkaiden ulottuvilla. Viime
aikojen uudistuksia Lapkaarassa on myös huollon
sijaisautopalvelut.
-Olemme hankkineet asiakkaiden käyttöön uusia tasokkaita Skoda autoja, joita
myös vuokraamme esimerkiksi viikonlopuksi.
Sara työskentelee Salon
Sara parturikampaamoketjussa. Lapkaarassa hän tekee markkinointi- ja paperiasioita. Tällä hetkellä Sara
on äitiyslomalla, hoitamassa perheen vajaan kuukau-

den ikäistä pikkuista. Arto
oli puolestaan aikaisemmin
maanrakennusalalla.
- Autot ovat aina kiinnostaneet. Kun vastaamme tuli
ilmoitus, että terve yritys oli
myynnissä, kiinnostuimme
siitä, Arto sanoo.
-Lapkaaralla oli kahdenkymmenen toimintavuoden
ajalta paljon vakioasiakkaita, mikä helpotti ostopäätöstä, Arto ja Sara toteavat.
Helmikuusta 2018 saakka Lapkaara on ollut jäsenenä Kiimingin Yrittäjissä.
MTR

Jääli City Rock Jäälihallin pihalla

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTO

Virallinen metalliromun kierrätys.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

Yrittäjävisa

ACOAcoNet Oy

www.aconet.fi

040 595 3250

Noudamme rautaromut,
maatalousromut ja autonromut
Meille voi tuoda romuakut
Ostamme kuparia, messinkiä ym. metallia

kallista urheiluseuratoimintaa.
JCR tapahtuman järjestää Club Teatria yhteistyössä KKP:n kanssa. Portit tapahtuma-alueelle avautuvat
16.6. kello 17. Lisätiedot aikatauluineen löytyvät www.
jcr.fi/jcr2018. MTR

Milloin Eurooppa-päivää liputettiin ensimmäisen kerran maassamme?

Sähkösuunnittelu
ja -asennus
SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

teollisuus! Lisäksi ohjelmaa
täydentää bile-karaoke teltta
Dj Matti Mainion johdolla!
Tapahtumaan odotetaan
vähintään viime vuotista kävijämäärää, joka oli yli 800
maksanutta. Ennakkolipun
hinta on 29€. Ennakkolipun
ostamalla tuet samalla pai-

VASTAUS:

www.yrittajat.fi/kiiminki

ko Järvenpää.
Tänäkin vuonna tarjolla
on mielenkiintoinen kattaus kotimaisia artisteja. Varmistuneita esiintyjiä ovat
paikallinen Moskah, uutta
nousuaan tekevä Uniklubi,
huippusuosittu Pete Parkkonen ja konkarijyrä Koti-

Eurooppa-päivää on vietetty Euroopan unionin jäsenmaissa ja monissa muissa Euroopan maissa vuodesta 1986 lähtien. Suomessa päivää on vietetty vuodesta 1995. Liputuspäivä on 9.5.

Perinteinen Jääli City Rock
-JCR järjestetään tänä vuonna 16.6. Jäälihallin pihalla.
-Tapahtuma alkoi seitsemäntoista vuotta sitten yksityisbileistä. Vuosien varrella tapahtuma on kehittynyt
ja muuttanut muotoaan, kertoo järjestäjien puolesta Mar-

Hieronta- ja Personal
Trainer palvelut
kiimingissä
Koulutettu hieroja ja
Senior Personal Trainer

Mikko Heikkinen
www.hyvinvointiheikkinen.fi

040 766 3135

Kiimingin Yrittäjät ry:n
hallitus 2018
Miika Sutinen
puheenjohtaja
Puh. 0400 762 468
miika.sutinen@pp.inet.fi
Minna Huru
varapuheenjohtaja
Puh. 045 670 5931
minna.huru@pp.inet.fi
Vesa Ojala
sihteeri
Puh. 050 374 6956
vesa.i.ojala@gmail.com
Sirpa Runtti
rahastonhoitaja
puh. 0400 776 560
sirpa.runtti@siruka.fi
Teuvo Järvenpää
Puh. 0400 580 172
teuvo.jarvenpaa@luukku.com

Riina Järvinen
Puh. 044 235 0339
riina@kotiserafiina.fi
Jouni Nissi
Puh. 040 355 6449
jouni.nissi@jnelectric.fi
Paula Paroll
Puh. 040 511 6055
paula@parolla.fi
Rauno Salmela
Puh 044 216 1900
rauno.salmela@bioklapi.fi
Nina Valkola
Puh. 050 411 2125
nina.valkola@k-supermarket.fi
Auli Ylipahkala
Puh. 0400 583 960
auli.ylipahkala@netti.fi
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AUTAMME
YRITYSTÄSI KASVAMAAN
Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana
kenties kansainväliset markkinat? Laadukkaat yrityspalvelumme ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina
liikeidean sparraamisesta lähtien.
Tutustu myös
sähköisiin palveluihimme
Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja
tonttipörssin, kattavan yrittäjän tietopaketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi
rahoitusmahdollisuuksista.

LÄHETÄ MEILLE

tiedote tai uutisaihe
media@businessoulu.com

businessoulu.com | oulu.com

CHAT

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE

LIIKETOIMINTAMALLI

VIENNIN EDISTÄMINEN

Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi
tärkeimmät osa-alueet, kuten ansaintalogiikan, kohdemarkkinat, jakelukanavat,
kustannusrakenteen ja rahoitustarpeet.
Liiketoimintamalli auttaa sinua hahmottamaan mahdolliset ongelmakohdat ja
kertomaan suunnitelmistasi uskottavasti.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yrityskentässä, jotta alueemme yritykset verkottuvat
eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistämismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia sekä avustamme
myyntineuvottelujen järjestämisessä.

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

OMISTAJANVAIHDOKSET

VIESTINTÄ- JA MEDIAPALVELUT

Opastamme sekä myyjiä että ostajia sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa. Käytössämme on laaja verkosto alan asiantuntijoita,
joiden kanssa toteutamme omistajanvaihdokset sujuvasti.

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

TYÖNANTAJAPALVELUT

OULUN SEUDUN MARKKINOINTI

Kartoitamme yhdessä yrityksesi käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät
rahoitustarpeet ja -vaihtoehdot. Autamme
suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa
sekä niin julkisen kuin yksityisenkin yritysrahoituksen hakemisessa.

Tarjoamme työllistämisen neuvontapalveluja
ja helpotamme rekrytointia esittelemällä sopivia ehdokkaita työllisyyspalvelujen työnhakijaasiakkaista. Selvitämme mahdollisuudet
rekrytoinnin taloudellisiin tukiin ja autamme
niiden hakemisessa, kun palkkaat työllisyyspalvelujen työnhakija-asiakkaan.

SIJOITTUMISPALVELUT

LIIKETOIMINNAN VALMENNUKSET

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

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

Toteutamme yhteistyökumppaneidemme
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulutus- ja valmennusohjelmia. Aiheina ovat mm. myyntivalmiudet ja
markkinointi, vienti, yritysrahoitus, yritys- ja
sopimusjuridiikka sekä erityisesti työhyvinvointi. Tarjoamme myös tuettuja asiantuntijapalveluita eri osa-alueilla.

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

YRITYSRAHOITUS

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

KESÄTARJOUKSET!
Uudet jäsenet ilman liittymismaksua kesäkuussa.
Kesä- ,heinä-,
elokuun
jäsenmaksu
HOX! Salin
toiminta laajenee!
Voimailupuoli tulee
omaan tilaan!
Lisää laitteita ja painoja
tulossa kesän aikana.

79

Kahvakuula
kaikille halukkaille
kesä-, heinä-,
elokuussa kerran
viikossa

59

90

90

kertamaksulla,
ei liittymismaksuja!

Fysikaaliset
hoidot ja
hieronta!

kertamaksulla!
Aina sään salliessa ulkona!
Kuntosalin jäsenille
ilmainen!

Personal
trainer
palvelut!

Yleiset hinnat:

kk
perhe kk
vuosimaksu

29,90
99,90
299,00

Keskustie 15, 90900 Kiiminki | Puh. 044 5402 863 | info@comeonfit.fi | www.comeonfit.fi

Liittyminen ja lisää tietoa osoitteessa www.comeonfit.fi tai paikanpäällä TI ja TO klo 17-20.

TAA
TULE JA TES
I!
S
K
E
ILMAIS

